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Podstawy obliczeń inżynierskich 2 – projekt 

Ćwiczenie 9 – Zagadnienia do Kolokwium 1 
 

 

 

Ćwiczenie 4 – Analiza stanu naprężenia 

• Tensor naprężenia, składowe normalne i styczne, kierunki główne i naprężenia główne 

• Rozkład tensora naprężenia na cześć sferyczną i dewiatorową 

• Koło Mohra dla stanu naprężenia: wzory, interpretacja geometryczna, zasady wykorzystania koła Mohra, 

zadanie proste i odwrotne 2D, zadanie proste i odwrotne 3D (przypadek uproszczony) 

• Wyznaczanie największego naprężenia stycznego 

• Wyznaczanie kierunków głównych i naprężeń głównych dla przypadku 2D oraz dla uproszczonego przypadku 

3D (gdy jeden kierunek główny jest już znany) 

 

Zadania z materiałów do ćwiczeń: 3, 4, 5 

 

 

Ćwiczenie 5 – Analiza stanu odkształcenia 

• Tensor odkształcenia, składowe normalne i styczne, interpretacja odkształcenia liniowego i odkształcenia 

kątowego, kierunki główne i odkształcenia główne 

• Rozkład tensora naprężenia na cześć sferyczną i dewiatorową 

• Dylatacja jako ślad tensora odkształcenia – interpretacja fizyczna 

• Związek między składowymi tensora odkształcenia a wektorem przemieszczenia 

• Prawo Hooke’a dla jednokierunkowego rozciągania i ściskania 

• Uogólnione prawo Hooke’a, sposób przeliczania tensora naprężenia na tensor odkształcenia i odwrotnie 

• Stałe materiałowe: moduł Younga, liczba Poissona, Moduł Kirchoffa, pierwsza i druga stała Lamégo (definicje, 

związki z innymi stałymi materiałowymi) 

• Wyznaczenie maksymalnego odkształcenia kątowego 

• Wyznaczanie stałych materiałowych na podstawie znajomości tensora naprężenia i odkształcenia 

• Koło Mohra dla stanu odkształcenia: wzory, interpretacja geometryczna, zasady wykorzystania koła Mohra, 

zadanie proste i odwrotne 2D, zadanie proste i odwrotne 3D (przypadek uproszczony) 

• Wyznaczanie kierunków głównych i naprężeń głównych dla przypadku 2D oraz dla uproszczonego przypadku 

3D (gdy jeden kierunek główny jest już znany) 

 

Zadania z materiałów do ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Ćwiczenie 6 – Bezpieczeństwo konstrukcji, ściskanie i rozciąganie 

• Hipotezy wytrzymałościowe (𝜏𝑚𝑎𝑥   i HMH): definicja, sposób wykorzystania, sposób obliczania naprężenia 

zredukowanego na podstawie danego tensora naprężenia 

• Wyboczenie, obliczanie siły krytycznej dla wyboczenia sprężystego ze wzoru Eulera, wyznaczanie 

centralnych momentów bezwładności przekrojów pręta dla typowych kształtów, porównanie dwóch prętów 

pod względem odporności na wyboczenie 

• Naprężenia termiczne: definicja, sposób obliczania efektu rozszerzalności termicznej materiału na podstawie 

zmiany temperatury i danej wartości współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej materiału, 

wyznaczanie naprężeń termicznych powstałych wskutek zmiany temperatury 

• Obliczenia wytrzymałościowe dla prostego pręta poddanego działaniu sił rozciągających i ściskających, 

algorytm postępowania, wyznaczenie siły, naprężenia, odkształcenia liniowego i przemieszczenia w funkcji 

położenia w kierunku osiowym pręta 

 

Zadania z materiałów do ćwiczeń: 1, 3, 5 
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Ćwiczenie 7 – Skręcanie 

• Podstawowe pojęcia związane ze skręcaniem (kąt skręcenia, moment skręcający, moduł Kirchhoffa, 

biegunowy moment bezwładności, jednostkowy kąt skręcenia) 

• Konwencja znaków dla momentu skręcającego 

• Biegunowy moment bezwładności oraz wskaźnik wytrzymałości na skręcanie dla podstawowych kształtów 

prętów (pręt okrągły lity i pręt rurowy) 

• Rozkład naprężeń styczny panujących w pręcie w warunkach skręcania 

• Maksymalne naprężenia styczne 

• Algorytm prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych dla skręcanego pręta 

• Skręcanie prętów zwartych, niekołowych (zastępczy moment bezładności/zastępczy wskaźnik wytrzymałości 

na skręcanie) 

• Skręcanie prętów cienkościennych zamkniętych i otwartych (zastępczy moment bezładności/zastępczy 

wskaźnik wytrzymałości na skręcanie – sposób obliczania) 

• Moc, moment siły i prędkość kątowa – związek 

• Warunki bezpieczeństwa konstrukcji dla pręta skręcanego 

 

Zadania z materiałów do ćwiczeń: 1, 2, 3 

 

 

Uwaga: Na kolokwium obowiązuje cały zakres wstępów teoretycznych materiałów do ćwiczeń 4-7, a w szczególności 

wzory. 


