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KS ZTAŁToWANIE SYLWETKI INZYNIERA PRLEZ N A U CZAN I E
GEOMETRII i GRAFIKI INZYNIERSKIBJ

Studia na Wyzszej Uczelni Technicznej mają na celu wykształcenie inzynierow
głownie do pracy w jednostkach projektowych i realizujących wykonawstwo. Myślę tutaj
szczegolnie o grupie szeroko rozumianej inzynierÓw konstruktorÓw (absolwenci wydzia]tow
Architektury, Budownictwa, Mechanicznych, Gorniczych itp.)

InŻynier powinien być człqwiekiem o osobowości posiadającej rozwinięte pewne
cechy. W okresie studiow młody człowiek powinien te niezbędne, potrzebne, cechy
przyswoić lub rozwinąć. Nalezy zał'oŻyc Że na studia techniczne decydują się przewaŻnie
osoby, ktore mają wrodzone odpowiednie predyspozycje. Rolą więc Uczelni jest
uwypuklenie ich i ronvinięcie.

Od pierwszego roku studiow realizacja programu nauczania kazdego z przedmiotow
winna byc podporządkowana powyzszemu celowi. Kazdy prowadzący przedmiot powinien
pamiętać, ze celem jest ksfałcenie inżyniera a nie nauczanie przedmiotu. PrzecteŻ
matematyk ksaałci np inzyniera konstruktora maszyn a nie matematyka, ( matematyka
kształci wydział Matematyki Uniwersytetu) firyk kształci tego samego inzyniera
konstruktora a nie fizyka itp.

Realizowanie programu matematyki czy ftzyki winno mieć na celu przyb|izenie tych
przedmiotow na tyle, aby potrzebujący umiał zna|eźc i zastosować istniejącą wiedzę zawartą
w literaturze. W czasie tak szybko dokonujących się zmian i tak rozszerzającej się r,viedzy nle
sposob opano\^'ac pamięciowo wszystkiego.

Nalezy więc kształtować te umiejętności ktore pozwalają korzystać Z nowoczesnej,
ciągle ronvijającej się wiedzy.

Jakie to cechy powinne charakteryzowac odpowiednio wykształconego inzyniera.
Oto tylko niektore z nich:

l. Wyobrażnta.
Nie zawęzam tego pojęcia do wyobruźni przestrzennej. Ta koniecznajest kazdemu
inzynierowi konstruktorowi, w umyśle ktorego (w jego wyobrazni) powstają projekty
obiektow budowlanych, części maszyn itp.. Wyobran,na w ogolnym tego słowa
7rtaczenlu to cecha pozwalająca na przewidywanie skutkow planowanych działan .
Nie naleŻy więc podejmowac czynności bez zastanowienia się nad skutkami (np.
format papieru, skala rysunku' rozpoczynanie rySowaniabez zastanawiania się czy
się zmieści. itp.).
2. Umiejętności:
. spostrzegania i zauważartia faktÓw,
. kojarzenia i analizowania zauwaŻonych faktow (np. ocena rzędu wielkości cięzaru),
- wyciągania wnioskow (naj lepiej własciwych),
. odczytywania i przyjmowania zał'oŻe technicznych i warunkow brzegowych,
- ścisłej realizacjt załoŻen techniczrrych,
- ustalania właściwej kolejności podejmowanych działan,
- two rzeni a zap i sow j edn oznaczrli e odczytywalnych,
- kontroli kompletności zapisywanych konstrukcji,
. słownego wyrażania i opisywania realizowanych dział'an,,
- od c zytywani a przekazywany ch i nform acj i te chn i c zny ch.
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Program kazdego zprzedmiotow, nawią.zując do przyszł,ego zawodu studenta winien
przyzwczajac do operowania elementami zwięanymi zwybranym kierunkiem studiow.

Jak moznarealizowac program geometrii i grafiki inzynierskiej w aspekcie opisanych
potrzeb. W warunkach bardzo małej liczby godzin prze?rtaczonych na te przedmioty (lub
jeden realizowany wspolnie), wykład w zasadzie dotyczy zagadnieli teoretycznych i jest
prowadzony w sposob klasyczny. Przedstawiam jedną z moŻ|iwości realizowaną na Wydziale
Budownictwa Politechniki Sląskiej w następującym układzie :

- wykład,
- praca domowa - oparta na wył'oŻonym materiale,
. praca klauzurowa - wykonywana na sali ćwiczen, tematyc znie zvtiązana z pracą
domową.
Praca domowa jest oddawana w sposob kolokwialny, czy|i prowadzący cwic zenia

przeprowadza rozlnowę z autorem pracy (tutaj rozwija się umiejętnośc l0. . student musi
objaśnić słownie fragmenty zadania i odpowiedziec nazadane pytania, oczywiście związane
tematyczn|e z zadaniem). Brak rozeznania w temacie dyskwalifikuje pracę.

Juz od pierwszych cwiczen na|eŻy zwracac uwagę na umiejętne Zagospodarowanie
arkusza rysunkowego (przewidzieć odpowiednie miejsce, dobrać skalę rysunku lub format
jako mały przykład umiejętności l.).

od początku warto uczyc poprawTlego Zagospodarowania miejsca pracy,
odpowiedniego wykorzystywania narzędzi i egzekwowac konsekwentnie zgodnośc z
obowiązującymi norTnami takie pod względem grubości i rodzaju stosowanych linii
rysunkolvych.

Bardzo istotną sprawą jest sposÓb redagowania tematow prac domowych i prac
klauzurowych.Kazde zadarie mozna sformułowac jako teoretyczno-geometryczne. lub jako
realtzację tematu inzynierskiego, związanego Z kierunkiem studiow. Ten drugi sposob
pozwala na rozwijanie praktycznie większości omowionych powyzej cech.

Dobry rezultat przynosi polecenie studentowi dokonania sprawdzenia (werytikacji)
pracy wykonanej przez innego studenta (najlepiej zlat poprzednich).

Werbalne potraktowanie tematu zadania dotyczyc moŻe Zarowno zadan z geometrii
jak i rysunku technicznego.

Nalezy zachęcac do wykonywania duzej ilości odręcznych szkicow
aksonometrycznych.

Przykłady zadari realizowanych na Wydzia|e Budownictwa.

Zad'anie t.Zaprojektowac przekrycie (daszek) o połaciach w postaci trojkąta ABC oraz
prostokąta ABPQ.

Pozioma kalenica AB o długości 6.0 m znajduje się na wysokości 4.0 m powyzej
poziomego terenu. Boki AQ i BP mają długość 4.0 m. Naroza P i Q są oparte na pionovvych
słupkach o wysokości l.0 m. Punkt C znajduje się na poziomie terenu.

W zarysie zadaszenia znajduje się drzewo o osi l i średnicy 1.20m, dla ktorego na1eĄ
pozostawić otwor' otwor ten w widoku z gory (rzut poziomy) winien mieć ksztah trojkąta
rownobocznego opisanego na okręgu o średnicy 2.O m (wspołśrodkowego zrzutem
poziomym drzewa).

Daszek przedstawić w rzucie poziomym i pionowym ( ewentualnie bocznynr) w skali
l : 50 .
Mozna tez polecic zwymiarowanie daszka.
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To samo zadanie w wersji klasycznej mogłoby brzmiec.
W zadanym zespole wielokątow: trÓjkąta ABC i prostokąta ABPQ n'nycięto otwÓr

ktÓrego rzutpoziomy jest dany w postaci trojkąta rownobocznego l', 2,,3,. Uzupełnic rzut
pionowy oraz określic widoczność.

Zadanie 2. W poziomej płycie balkonu w punkcie P jest podwieszony pod kątem 45o do
poziomu, maszt Po o osi l, średnicy l0,0cm i długości 8.00m. W koncu o nalezy umiescic,
prostopadle do osi masztu, tarczę kołową ktorą na|eiy oprzec na poziomie terenu.
obiekt na\eŻy przedstawic za, pomocą rzutu poziomego i pionowego w skali l : l00' Nalezy
określic wielkośc średnicy tarczy, połozenie punktu jej oparcla oraz zvuymiarować pozostałe
elementv.

RYS .2

Zadanie 3. Namaszcie So o osi l, średnicy l0,0cm i długości 8.00 m, ktory jest nachylony
do poziomego terenu pod kątem 45o nalezy umieścić prostopadle do osi masztu, tarczę
kołową. Srednicę tarczy na|eŻy dobrać tak, aby opierała się o pionową p,taszczyznę Ó ściany
istniejącego budynku.
obiekt naleĄ przedstawić w rzucie poziomym i pionowym w skali l : 100
Nalezy określic średnicę tarczy, połozenie punktu oparcia tarczy o ścianę oraz zrvymiarować
pozostałe elementy.

l:
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Td,anie 4. Zadanie z zakr,esu rzufir cechowanego.
określić wysokości 4 sfupow pośrednich wyciągu narciarskiego o osi l, usyfuowanego w
terenie okreslonym planem warstwicowym.
Dane jest połoŻente sfupa początkowego (l),koncowego (6) oraz ich wysokości h,:2.00m,
hu:2.00m. odległości między kolejnyml sfupami. h,- Ę =30.00 m, h'-h, :32.00m ,
h,-ho:30.00 ą ho -h,:28.00 fII, hs -hs :23.00 m.
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W rozwią7arriu określic :
- rzędne terenu w miejscu słupow T' . Tu (odczytać z rysunku),
- rzędne liny wyciągowej w miejscu7Aczepienia na sfupach S' - S. (przy załoŻeniuŻe

lina jest prosĘobliczyć Z proporcji znając punkty zaczepienia S' - Su oraz
odległości między słupami)

. wysokości słupÓw hz . hs z doktadnością do l cm. Rysunek wykonać w skali
skazonej .
Zadanie ronxtiryać wykonując kład trapezowy pionowej pł'aszcryzny przechodzącej
przez prostą l ( profil ).

Rysunek zwymiarować
Uwaga: kład narysować powyŻe1 rzutu .

RY S.4

Prace dotyczące rysunku budowlanego są takze zadawane w Sposob werbalny. Jako
przykłady mozla podac rysunek klatki schodowej, belki stalowej, belki zelbetowej itp.
Nalezy tez nauczyć wykonywania rysunkÓw obiektÓw istniejących, z zachowaniem
odpowied''i"j kolejności, dokładności itp.
Jako przykł'ad realizuje się rysunek inwentaryzacyjny sali ćwiczeniowej wykonywany w
następuj ącej kolej ności :

. szkic odręczny (zwrÓcić uwagę na zachowanie proporcj i),
- dokonanie pomiarÓw i avymiarowanie szkicu,
- wykonanie rysunku architektoniczno-budowlanego na podstawie szkicu.

Mozna teŻdlaroavinięcia myślenia koncepcyjnego zadac (odtworzenie) wykonanie
'' zgubionego'' rysunku warsztatowego, będącego częścią całości określonej rysunkiem
zestawieniowym lub inne zadania podane w sposÓb werbalny.

L

ribsop)

h7i5 c. h3.236c. łla.23?,n h3.260c,''
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