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PRZEDMOWA

Skrypt jest uzupełnieniem podręcznika: S. Jemioło, A. Szwed pt. „Płyty i mem-
brany oraz skręcanie prętów pryzmatycznych”, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, którego ukazały się dwa wydania. Tematem skryptu jest zastoso-
wanie teorii Kirchhoffa dotyczącej płyt izotropowych i ortotropowych. Omówio-
no podstawowe sformułowania zagadnień brzegowych i metody ich rozwiązywa-
nia. W szczególności przedstawiono zastosowanie pojedynczych i podwójnych 
szeregów Fouriera oraz metod wariacyjnych. Zamieszczono liczne przykłady 
rozwiązań zadań z podaniem wyników w formie grafi cznej, z ich interpretacją 
i potencjalnymi zastosowaniami, m.in. w budownictwie. Zastosowano program 
do obliczeń symbolicznych i numerycznych Mathematica.

Skrypt jest przeznaczony dla studentów wyższych uczelni technicznych 
kształcących się na kierunku budownictwo, pracowników naukowych, a także 
może być przydatny dla inżynierów projektantów. Opracowanie dotyczy zagad-
nień, które są realizowane głównie na drugim semestrze wykładów i ćwiczeń 
z Teorii Sprężystości i Plastyczności na studiach II stopnia Wydziału Inżynie-
rii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Należy zaznaczyć, że skrypt może być 
wykorzystywany także przez studentów innych uczelni oraz w innych przed-
miotach, np. w mechanice gruntów i fundamentowania, mechanice nawierzchni 
komunikacyjnych, projektowaniu konstrukcji stalowych i betonowych, oraz na 
innych wydziałach PW, np. mechanicznym oraz inżynierii materiałowej, jako 
literatura uzupełniająca.

Skrypt podzielony jest na dziesięć rozdziałów, ma też dodatek i spis literatu-
ry. Każdy rozdział oprócz typowych przykładów zawiera także po kilkadziesiąt 
zadań do samodzielnego rozwiązania o narastającym stopniu trudności. W dodat-
ku zamieszczone są programy napisane w środowisku programu Mathematica, 
ilustrujące rozpatrywane zagadnienia. Każdy rozdział ma niezależną numerację 
wzorów i rysunków. Także w poszczególnych przykładach stosujemy niezależną 
numerację wzorów. Podobna umowa dotyczy zalecanych ćwiczeń i zadań, któ-
re zamieszczane są w podpunktach rozdziału. W przypadku rysunków i wzorów, 
które będą miały wielokrotne powołania, stosujemy ciągłą ich numerację w da-
nym rozdziale lub podrozdziale.
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Składam podziękowania dr. inż. Aleksandrowi Szwedowi, dr. hab. inż. Ma-
ciejowi Gajewskiemu, prof. PW, mgr inż. Inez Kamińskiej i mgr. inż. Andrzejo-
wi Piotrowskiemu za wieloletnią współpracę w przygotowaniu merytorycznym 
i prowadzeniu zajęć z Teorii Sprężystości i Plastyczności.

Notebooki programu Mathematica dotyczące przedstawionych zagadnień
w rozdziałach oraz dodatku dostępne będą na stronie internetowej Biblioteki 
Głównej PW.

Stanisław Jemioło




