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MIKROKOMPUTE.lłOWE PROGRAMY DYDAKTYCZNE 00 NAUCZANIA KONSTRUKCJI

METALOWYCH

1. Wstęp

Rozpowszechnienie mikrokomputerów w szkołach wy~szych stwa-
rza szansę szerokiego ich wykorzystania w procesie kształcenia
inżynf er-ó .«; Pr-ze szkodą w tym jest brak zarówno literatury jak
.: p-ub.l.ixołłanych wzorc6w. które stano'llllłyby podstawę b',1dowy ml-
kr-okomput er-ovych programów dydaktycznych' dla pot.r-zeo szkoły
'llyżSZI:: ,j.

Opubt I l.owane programy komputerowe do obliczan18 konstrukcji
meta lowych [1, 2] służą już wykształconym projektantom. PrO·iłe.-

. .
dzone dyskusje omijają problemy zasad budowy dydakt-ycznych pro-
gramów mikrokomputerowych [3, 4] na użytek przedmiot6w specja-
listycznych.

W pracy przedstawiono pakiet programów mLkrokomputerowych do
n3.uld projektowanie: konstrukcji metalowych, eksploatowa.ny w Ka-
~edrzo' 8,..::doY/nictw1:>Metalowego i Teorii Konstrukcji Politechniki.
!)••Lęt.oltrzysk~ ej na mt.kr-okomput.er-ach SPECTRUM p lus ,

W pr-acy wskazB.no na mel:;odologiGzne aspekty W"fkor~Y5tfinia m.1.-
KrOkomp1.;!.Ł'ró.";.; procesie dydaktycznym, stwar.zających szansę wy-
konans a Ćil'~tczeń pro,jekto·"'ych w czasie godzin progrWllowych.



2. Pakiet programów mikrokomputerowych KONSTRUKTOR 1
Pakiet programów KONSTRUKTOR 1 z"iwierający program}': WINKLE.'ł.

BELKA 1, KRATA 2, RAMA, BLACHO. STATPL. SRUBY, PRET. PODSUW opr e.-
cowano w celu wspomagania ćwiczeń z projektowania: stropu sta-
lowego, słupa, wiązara kratowego. heli prz~myslowej, swobodnie
podpartej 1 ciągłej belki podsuwnicowej.

Proponowany zestaw program?w nie stanowi zamknięt.~go syste-
mu, lecz jest pakiet,em problemowym. Pozostaw1a więc uzytkowni-
kowi du:!ą swobodę w samodzielnym modelowaniu konstrukcj.1. Sche-
mat pakietu programów KONSTRUKTOR 1 pokazano na rya, 1.
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Rys~ 1. Schemat pakietu programów dydaktycznych
KONSTRUKTOR 1

Dzięki pakietowi programów studenci uzysKe.H możHwość na-

uczeni.a się or-az wykonania następujących zadań: 1/ wyznaczeru.a
obvt ednt sił prz(·krojowych w belkach ciągłych - 'HI~~KLER. 2/
kszt-eltowania. i. ".'jĘ. iar-owaru a oraz spr-awdzanta n",pn~żeń J ·prze-
krojach b(>lck;:l~gl. ch - BLACHO, 3/ obl1cz.anh. <5 i ,dł przv!-
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krojowych w belkach ciągłych o zmiennej sztywności - BEI..KA1,
4/ sprawdzenia stateczności miejscowej środników blachownic
spawanych żginenych poprzecznie - STATPL, 5/ projektowania i
obliczania doczołowych połączeń na śruby sp~tone i zwykle -
- SRUBY t 6/ obliczanie sn przekrojowych w kratownicach - KRA-
TA 2, 7/ projektowania przekroju oraz sprawdzenia napręteń w
pręcie ściskanym lub rozciąganYm osiowo - PRET, a/ obliczania
sił przekrojowych w płaskich ramach statycznie niewyznaczalnych
- RAMA. 9/ obliczania eks~remalnych slł przekrojowych w ciąglych
belk;ch pOdsuwnicowych obciątonych kilkama suwnicami - PODSUW.

Progremy WINKLE1ł, BELKA ", KRATA 2, IUMA opr6.cowano zasadn!-
czo w celu skrócenia czasu rachunkowych obliczeń statycznych.
Dz!ękj ~emu mo:!:nspołoty6 większy nacisk na modelowanie konstru-
kcji. Dy-da.ktyczny charakter powytszych programów wynika z mot-
l1wośc1 poszukiwania optymalnego schematu statycznego, dostoso-
wanego do obciąteń oraz charakteru pracy elementu konstrukcyj-
nego. IlustracjĄ graficzna w trakcie wprowadzania danych i o-
trzymywhnia wyników po~rednich oraz końcowych pozwala usystema-
tyzować wiadomości uzyskane przeż student6w z mechaniki budowli,
2 ~akte nabyć 1 utrwal1ć wyczucie pracy konstrukcji konieczne
w przyszłym projektowaniu konstrukcji metalowych.

Program BLACHO stosowany jest doprojektowania oraz sprawdze-
nia naprężeń w przekrojach blachownic zginanych o stałej i zmien-
nej szty-"'ności. Algorytm programu ~ostał tak opracowany, aby
nauczyć studenta optymalizacji przekrojów blachownic na całej
ich długości. W przypadku błędnego doboru wstępnych wymiarów
przekrojów sygnalizowany jest komunikat zawierający wytyczne
kon;,!.eczny~hzmtan,

W programie STATPL zastosowano prosty algorytm obliczeń we-
dł;;g 'II zoró '-'I' normowych stateczności miejscowej środnik6w i pas6w
be1E'K or-az słupó .•••· peżncścd ennych, Szczeg6lny nacisk położono na
gI'bUCZllli. ilustrację zagadnienia lokalnej utraty sta'7:ecznoścl,
pozw~ lają,::ą studento"1.i zrozumieć istoię problemu.

Program SRUBY z&poznaje studenta z nowoczesnym sposobem łą-
czenia elementów wysyłkowych konstrukcji i uczy projektowania
różnych śrubowych połączeń doczołowych eliminując w.udne obH-
ezen);j r-echunkowe , Program służy również do nauczania studentów
st-'r;~-rdz6.niaprE.widło~·ości i doboru łączników w spr-ężonych połą-
cz~nl~ch doczołowych oraz śrub kotwiących stopy słupów mimośro-
dowo śc .l.skanych .•, fundamencie.
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R~:is. 2.. Schemat programu dydaktycznego z pakietu KONSTRUKTOR 1
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Program PRET stosowany jest do nauki wymiaro·~an.ia przekrojów
słupów oraz pręt6w kratovn1c.a także aprawdzania naprężeń w wie-
log~łęziowych prętach ściskanych osiowo. Algorytm obliczeń opar-
ty jest na polsk1ejnormie. Wykorzystano w nim zasadę prowadze-
nia obliczeń dialogowo/ch w celu nabycia wyczucia inżynierskiego.

W programie PODSUW uwzględniono zalecenia normowe dotyczące
projektowania, belek podsuwnicowych i uzupełniono je ilustracją
gr.anczną.

Na ry·s. 2 pokazano schemat blokowy typowego programu dydak-
tycznagc z pE.k1etu KONS'l'RUXTOR 1.

W budowie program6wdydaktycznych szczegó~ uwagę zwrócono
na ilustrację grafic~ rozwi,zywanych zagadnień pooząwszy od
bloku danych Irys. 3/, pozwalejąc, zrozumieć sens fizyczny /geo-
metryczny/ zagadnień l zjawisk oraz poj~ ~asady prawidłowego
kształtowania elementów konstrukcyjnych.
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Rys.. 5. Schemat przykładowego bloku da.nych
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Programy starano się tak ulotyć, .by po wstępnym zadaniu przez
studenta danych będących pierwszym', często nieudanym. przyblUe-
niem rozwiązywanego.problemu - mikrokomputer dokonał koniecznych
obliczeń x występując w roli doświadczonego projektanta wskazał
kierunki postępowania w celu poprawnego rozwiązanie zadania. Os-
tateczN\ decyzję podejmuje student i po dokonaniu popra'lfek pona-
wia obliczenia. Możliwość kilkakrotneao powtórzenia w krótkim
czasie takiego cyklu pozwala na znalezienie optymalnego rozwi~
zania 1 daje s~udentowi szansę opanowania zagadnienia. a ponad-

·to przyspiesza nabycie wyczucia J.nżYnierskiegc .•

3. Wnioski 1 uwagi
Z eksploatacji pakietu programów dydaktycznych KONSTRUKTOR 1

wynika potrzeba wymiany doświadczeń 1 prudyskutow8.nia pr6b
propozycji zasad budowyprogram6w dydak~ycznyc:h. Z naszych doś-
wiadczeń wynika, że program dydaktyczny powinien:

1/ umożliwiać wykonanie ćwiczeń projektowych w czasie godzin
progr8lllowych.

21 być zabezpieczony przed błędami syntaktycznymi,
3/ sygnalizować błędne decyzje i podewać KCClun.t.katzawiera-

jący wytyczna koniecznych zmhnf

41 umożliwiać w miejscach przewidywanych progów poznania.
prowadzenie obliczeń dialogowych,

51 ilustrować graficznie wyniki obliczeń n~erJcznych w spo-
s6b umożl1wia~ący zrozUlllenie sensu !1zycznego rozwl,zy-
wanych zagadnleń lub badanych zjawisIc 1 procesów,

61 umożl1wiać proste przegl~ani. 1 por6wnywanie werlantów
rozwiązań,

7/ nadawać się do praktycznych obliczeń Inżynier.kich.
Przedstawione w pracy programy napisano '."iltięks7.Ośc!','języ-

ku BASIC .• Jednakże oelowe jes-e stosowanie w ory'branych Pl"ocedu-
rach wielokrotnie szybszych językóiltkompilow8~ycb.
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MICROCOJIIPUTER DIDAC'l'IC PROGRAMS FOR DESIGNING METAL S'l'RUCTURES

Su:umary
The paper presents a pecket ot mlcrocomputer dldactlc pro-

grams tor teachlng the deslgn ot Iletal structures, wh1ch wera
develope4 and applled ln the Departament ot Metal Constructlon
and Theory ot structures at the eivl1 Englneerlng Faculty, TU
ot Kielce. rbe work lncluda an attempt ot !ormu1at1on ol rules.
whleh should be take lnto conslderatlon ln developlng ,ot dodac-
tle programs for teachlng ol metal structures in Technologlcal
Un1veral tias.


