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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Matematyka stosowana

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL TRA oIS B2 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

5.00
3

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

15

7

7

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 1. Poznanie podstawowych problemów transportowych, rozwiązywanych przy użyciu równań różniczkowych
Cel 2 2. Poznanie zasad i procedur wyznaczania linii ugięcia konstrukcji transportowych typu dźwigary mostu
Cel 3 3. Poznanie zasad i procedur rozwiązywania równań ruchu pojazdu z uwzględnieniem oporów ruchu i sił
trakcyjnych
Kod archiwizacji: 5E71FDC9

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 4. Poznanie zasad i procedur wyznaczania linii ugięcia belek na sprężystym podłożu jako elementów infrastruktury transportowej
Cel 5 5. Poznanie sposobów interpretacji wyników rozwiązania problemów transportowych przy użyciu równań
różniczkowych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza i umiejętności z zakresu matematyki ogólnej oraz podstaw mechaniki technicznej

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza 1. Student umie sformułowac problemy transportowe, które da się rozwiązac przy zastosowaniu
równań różniczkowych
EK2 Wiedza 2. Student zna zasady i procedury wyznaczania linii ugięcia konstrukcji transportowych podpartych
dyskretnie (np. mostów) i podpartych w sposób ciągły (np. szyny kolejowej)
EK3 Wiedza 3. Student umie określic siły czynne i bierne, występujące podczas ruchu pojazdów lądowych i statków powietrznych oraz zna procedury, pozwalające wyznaczyc podstawowe parametry ruchu (np. maksymalną
prędkośc, rozkład prędkości, itd.)
EK4 Umiejętności 4. Student potrafi napisac równania ugięcia konstrukcji transportowych oraz zna procedury
ich rozwiązywania
EK5 Umiejętności 5. Student potrafi podac interpretację wyników rozwiązania równania ruchu pojazdu i równań
ugięcia belek
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

1. Zagadnienia transportowe, które mogą byc rozwiązywane przy zastosowaniu
równań różniczkowych; 2. Przypomnienie podstawych zasad rozwiązywania
równań różniczkowych 3. Równanie ugięcia konstrukcji transportowych
podpartych dyskretnie (np. mostów); 4. Równanie ugięcia konstrukcji
transportowych podpartych w sposób ciągły (np. szyny kolejowej); 5. Opory
ruchu, siły trakcyjne i siły hamowania oraz inne składniki równania ruchu
pojazdów lądowych i powietrznych; 6. Sposoby rozwiązania równania ruchu
pojazdów jako równania nieliniowego; 7. Inne zagadnienia transportowe,
prowadzące do równań różniczkowych

2

W2

Równanie ugięcia konstrukcji transportowych, podpartych w sposób dyskretny
(np. mostów)

4

W3

Równanie ugięcia konstrukcji transportowych, podpartych w sposób ciągły (np.
szyny kolejowej)

4

W4

Opory ruchu, siły trakcyjne i siły hamowania podczas ruchu pojazdów lądowych
i powietrznych. Równanie ruchu pojazdu jako równanie nieliniowe
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W5

Inne zagadnienia transportowe, które mogą byc rozwiązywane przy użyciu równań
różniczkowych

Liczba
godzin
1

Ćwiczenia audytoryjne
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Wyznaczenie linii ugięcia belek podpartych dyskretnie jako elementów nośnych
konstrukcji transportowych; interpretacja wyników

C2

Wyznaczanie linii ugięcia szyny obciążonej układem skupionych sił, modelujących
obciążenia pojazdów

Liczba
godzin
4

3.5

Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Rozwiązanie równania ruchu pojazdu lądowego - wraz z interpretacją wyników
przy założeniu tzw. jazdy forsownej dla zadanej charakterystyki trakcyjnej pojazdu

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Zadania tablicowe
N3 Ćwiczenia laboratoryjne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

29

Konsultacje przedmiotowe

20

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

60

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

119

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

5.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Do egzaminu mogą przystąpic studenci, którzy zaliczyli cwiczenia audytoryjne i laboratoryjne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie umie formułować problemów transportowych, które da się rozwiązac
przy zastosowaniu równań różniczkowych

Na ocenę 3.0

Student umie sformułowac podstawowe problemy transportowe, które da się
rozwiązac przy zastosowaniu równań różniczkowych
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Na ocenę 3.5

Student umie sformułowac proste problemy transportowe, które da się rozwiązac
przy zastosowaniu równań różniczkowych

Na ocenę 4.0

Student umie sformułowac wybrane problemy transportowe, które da się
rozwiązac przy zastosowaniu równań różniczkowych

Na ocenę 4.5

Student umie sformułowac problemy transportowe, które da się rozwiązac przy
zastosowaniu równań różniczkowych

Na ocenę 5.0

Student umie sformułowac skomplikowane problemy transportowe, które da się
rozwiązac przy zastosowaniu równań różniczkowych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna zasad i procedur wyznaczania linii ugięcia konstrukcji
transportowych podpartych dyskretnie

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe zasady wyznaczania linii ugięcia konstrukcji
transportowych podpartych dyskretnie

Na ocenę 3.5

Student zna zasady wyznaczania linii ugięcia konstrukcji transportowych
podpartych dyskretnie

Na ocenę 4.0

Student zna zasady i niektóre wyznaczania linii ugięcia konstrukcji
transportowych podpartych dyskretnie

Na ocenę 4.5

Student zna zasady i procedury wyznaczania linii ugięcia konstrukcji
transportowych podpartych dyskretnie (np. mostów) i podpartych w sposób
ciągły (np. szyny kolejowej)

Na ocenę 5.0

Student zna szczegółowo zasady i procedury wyznaczania linii ugięcia konstrukcji
transportowych podpartych dyskretnie (np. mostów) i podpartych w sposób
ciągły (np. szyny kolejowej)
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie umie określic sił czynnych i biernych, występujących podczas ruchu
pojazdów lądowych

Na ocenę 3.0

Student umie określic w stopniu pdostawowym siły czynne i bierne, występujące
podczas ruchu pojazdów lądowych i statków powietrznych oraz zna procedury

Na ocenę 3.5

Student umie określic wyrbane siły czynne i bierne, występujące podczas ruchu
pojazdów lądowych i statków powietrznych oraz zna procedury, pozwalające
wyznaczyc podstawowe parametry ruchu

Na ocenę 4.0

Student umie z błędami określic siły czynne i bierne, występujące podczas ruchu
pojazdów lądowych i statków powietrznych oraz zna procedury, pozwalające
wyznaczyc podstawowe parametry ruchu

Na ocenę 4.5

Student umie określic siły czynne i bierne, występujące podczas ruchu pojazdów
lądowych i statków powietrznych oraz zna procedury, pozwalające wyznaczyc
podstawowe parametry ruchu
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Na ocenę 5.0

Student samodzielnie umie określic siły czynne i bierne, występujące podczas
ruchu pojazdów lądowych i statków powietrznych oraz zna procedury,
pozwalające wyznaczyc podstawowe parametry ruchu
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi napisac równania ugięcia konstrukcji transportowych oraz zna
procedury ich rozwiązywania

Na ocenę 3.0

Student potrafi napisac proste równania ugięcia konstrukcji transportowych oraz
zna procedury ich rozwiązywania

Na ocenę 3.5

Student potrafi napisac równania ugięcia konstrukcji transportowych oraz zna
procedury ich rozwiązywania

Na ocenę 4.0

Student potrafi napisac równania ugięcia konstrukcji transportowych oraz zna
procedury ich rozwiązywania

Na ocenę 4.5

Student potrafi samodzielnie napisac równania ugięcia konstrukcji
transportowych oraz zna procedury ich rozwiązywania

Na ocenę 5.0

Student potrafi samodzielnie napisac skomplikowane równania ugięcia konstrukcji
transportowych oraz zna procedury ich rozwiązywania
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi podac interpretacji wyników rozwiązania równania ruchu
pojazdu i równań ugięcia belek

Na ocenę 3.0

Student potrafi podac interpretację wyników rozwiązania równania ruchu
pojazdu i równań ugięcia prostą belek

Na ocenę 3.5

Student potrafi podac interpretację wyników rozwiązania równania ruchu
pojazdu i równań ugięcia wybranych belek

Na ocenę 4.0

Student potrafi podac interpretację wyników rozwiązania równania ruchu
pojazdu i równań ugięcia belek

Na ocenę 4.5

Student potrafi samodzielnie podac interpretację wyników rozwiązania równania
ruchu pojazdu i równań ugięcia belek

Na ocenę 5.0

Student potrafi samodzielnie podac interpretację wyników rozwiązania równania
ruchu pojazdu i równań ugięcia skomplikowanych belek
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 c1 c2 l1

N1 N2

F1 P1 P2

EK2

Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
l1

N1 N2

F1 P1 P2

EK3

Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
l1

N1 N3

F2 P1 P2

EK4

Cel 4

c1 c2

N1 N2

F1 P1 P2

EK5

Cel 5

w1 w2 w3 w4 c1
c2 l1

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Huber Maksymilian Tytus — Pisma, tom I-III, Warszawa, 1957, PWN
[2 ] Praca zbiorowa — Matematyka. Poradnik inżyniera, Warszawa, 1971, WNT

Literatura uzupełniająca
[1 ] Piechnik Stefan — Wytrzymałośc materiałów, Warszawa, Kraków, 1980, PWN

Literatura dodatkowa
[1 ] Inne podręczniki matematyki ogólnej lub matematyki dla inżynierów w zakresie równań rózniczkowych zwyczajnych
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. prof. PK Piotr Kozioł (kontakt: pkoziol@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż Włodzimierz Czyczuła (kontakt: czyczula@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Dariusz Kudła (kontakt: d.kudla@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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