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Mechanika i budowa maszyn II stopień - pytania dyplomowe 

(specjalność: wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn) 

Rok akademicki 2021/2022 

 

1. Więzy w mechanice i klasyfikacja więzów. 

2. Przemieszczenia przygotowane i zasada prac przygotowanych. 

3. Zachowawcze pole sił i zasada Dirichleta. 

4. Zasadnicze typy planowania wielopoziomowego.  

5. Błędy testowania hipotez.  

6. Scenariusz opracowania badań doświadczalnych.  

7. Plany dwupoziomowe ułamkowe.  

8. Metoda najmniejszych kwadratów.  

9. Na czym polega analiza awarii urządzeń mechanicznych w realiach przemysłowych. 

10. Zmęczenie materiałów i wykres zmęczeniowy Wӧhlera. 

11. Zasady i kryteria doboru materiałów metalowych.. 

12. Stale spawalne o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości. 

13. Stale odporne na korozję i kwasoodporne. 

14. Jaką zasadę fizyczną przedstawia równanie Naviera Stokesa? 

15. Scharakteryzuj przepływy laminarne i turbulentne. 

16. Jakie zagrożenia dla pracy maszyn i urządzeń przepływowych niesie kawitacja? 

17. Na czym polega metoda objętości skończonych w zastosowaniu do obliczania 

przepływów? 

18. Główne etapy tworzenia modelu numerycznego w preprocesorze ANSYS. 

19. Dyskretyzacja modelu numerycznego w preprocesorze ANSYS - rodzaje siatek i 

główne ich cechy. 

20. Wymienić i krótko omówić sposoby przenoszenia ciepła. 

21. Równanie Fouriera dla ścianki płaskiej jednowarstwowej. 

22. Rodzaje konwekcji i równanie Newtona dla przejmowania ciepła. 

23. Przenikanie ciepła przez ściankę płaską między płynami. Równanie Pecleta. 

24. Przebieg temperatur w skraplaczu, parowniku, wymienniku przeciwprądowym i 

wymienniku współprądowym. 

25. Podać ogólny algorytm obliczania wymienników ciepła. 

26. Na czym polega metoda Risk Score w ocenie ryzyka na stanowisku pracy. 

27. Wymienić zagrożenia na wybranym stanowisku pracy (np. stanowisku spawacza). 

28. Wymienić i scharakteryzować podstawowe metody oceny ryzyka na stanowisku 

pracy. 

29. Koncepcje koncentracji i różnicowania operacji w aspekcie zwiększenia 

produktywności procesu wytwarzania. 

30. Zasada obróbki kompletnej oraz możliwości jej przeprowadzenia przy wykorzystaniu 

cech aplikacyjnych współczesnych centrów obróbkowych. 

31. Metody modelowania działania systemów i przebiegających procesów wytwórczych. 
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32. Miary opisu ilościowego stopnia automatyzacji oraz cech elastyczności procesu 

przebiegającego w jednomaszynowych i wielomaszynowych systemach wytwarzania. 

33. Techniki i środki realizacji zadań pomiarowych w zintegrowanych systemach 

zautomatyzowanej produkcji. 

34. Czym zajmuje się teoria sprężystości i jakie są jej podstawowe założenia? 

35. Jakie materiały nazywamy ortotropowymi, podać ich przykłady. 

36. Teoria powłok, założenia. 

37. Hamowanie pojazdu na wzniesieniu i spadku. 

38. Zjawisko bocznego znoszenia opon. 

39. Jak wyznaczamy współczynnik oporu toczenia pojazdu. 

40. Przedstawić ogólne zasady tworzenia dokumentacji technicznej w programach 

komputerowo wspomaganego projektowania. 

41. Omówić na czym w skrócie polega metoda elementów skończonych i przykłady jej 

zastosowania. 

42. Etapy projektowania układu hydraulicznego. 

43. Przemiany energii w układzie hydraulicznym, bilans cieplny układu. 

44. Akumulatory hydrauliczne i zasady ich doboru. 

45. Kryteria wyboru ciśnienia roboczego w układzie hydraulicznym. 

46. Omówić własności sprężonego powietrza. 

47. Podstawowe elementy układów pneumatycznych. 

48. Metody projektowania układów pneumatycznych. 

49. Ogólna budowa samochodu. 

50. Budowa i działanie samochodowych sprzęgieł ciernych. 

51. Dobór przełożeń samochodowego układu napędowego. 

52. Zasady projektowania zawieszenia pojazdu. 

53. Obroty krytyczne wałów - przedstawić: objawy, zagrożenia, sposoby unikania. 

54. Przyczyny uszkodzeń łożysk tocznych i formy zużywania się łożysk tocznych. 

55. Jakie korzyści wiążą się ze stosowaniem zewnętrznych układów chłodzenia łożysk. 

56. Porównać dwie główne formy niszczenia łożysk ślizgowych. 

57. Klasyfikacja i zakres badań pojazdów samochodowych 

58. Na czym polega pomiar zdolności przyśpieszania i hamowania pojazdu. 

59. Dokładność obrabiarki - czynniki limitujące dokładność. 

60. Układy napędowe współczesnych maszyn technologicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


