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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek studiów: Budownictwo

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: BUD

Stopień studiów: II
Specjalności: Budowle i środowisko
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Projektowanie konstrukcji nośnych przy oddziaływaniach wiatru

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D24 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

15

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zdobycie podstawowych informacji w zakresie specyfiki oddziaływania wiatru na budowle specjalne ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawiska aeroelastycze.
Cel 2 Nabycie umiejętności w zakresie wykonywania badań modelowych w tunelu aerodynamicznym.

Kod archiwizacji: 24865B10

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Poznanie podstawowych dokumentów normalizacyjnych dotyczących oddziaływania wiatru na budowle specjalne.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie z przedmiotów: mechanika budowli, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, fundamentowanie.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Posiada podstawową wiedzę w zakresie aerodynamiki budowli specjalnych.
EK2 Wiedza Posiada podstawową wiedzę z kryteriów podobieństwa i badań modelowych w tunelach aerodynamicznych.
EK3 Umiejętności Potrafi wykorzystać wyniki badań modelowych i podstawowe ustalenia odpowiednich norm
w projektowaniu budowli i konstrukcji specjalnych na oddziaływanie wiatru.
EK4 Umiejętności Potrafi zaplanować przeprowadzenie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym.

6

Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Opracowanie kryteriów podobieństwa i programu przeprowadzenia badań
modelowych w tunelu aerodynamicznym zadanej budowli/konstrukcji.

4

L2

Wyznaczenia prędkości krytycznej flatteru dla modeli sekcyjnego przęsła mostu.

3

L3

Wyznaczenia współczynników oporu aerodynamicznego, momentu obrotowego
i mocy wirnika wiatrowego.

4

L4

Wyznaczenie prędkości krytycznej wywracania się wagonów przy silnym wietrze
poprzecznym.

4

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Specyfika oddziaływania wiatru na specjalne/nietypowe/podatne dynamicznie
budowle i konstrukcje (wieże, maszty, chłodnie kominowe, mosty wiszące
i podwieszone, lekkie zadaszenia stadionów sportowych, siłownie wiatrowe)

5

W2

Oddziaływanie wiatru na specjalne budowle i konstrukcje w ujęciu różnych norm
i dokumentów normalizacyjnych.

3
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W3

Wykorzystanie wyników badań modelowych w obliczeniach statycznych,
dynamicznych i wytrzymałościowych konstrukcji nośnych, wsporczych
i fundamentów budowli i konstrukcji specjalnych.

3

W4

Przykłady badań modelowych różnych budowli i konstrukcji zrealizowanych
w LIW PK.

4

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Projekt wstępny konstrukcji trzonu i fundamentu zadanej budowli wieżowej przy
oddziaływaniu wiatru.

5

P2

Projekt wstępny konstrukcji wsporczej i fundamentu zadanej siłowni wiatrowej.

5

P3

Określenie oddziaływania wiatru na chłodnię kominową lub smukłe przęsło mostu
przyjmowane w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych tych budowli.

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Ćwiczenia laboratoryjne
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

45

Konsultacje przedmiotowe

5

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

5

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

70
3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawozdanie z ćwiczenia projektowego
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F3 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Znajomość podstaw projektowania budowli specjalnych przy oddziaływaniu
wiatru

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2
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Na ocenę 3.0

Znajomość podstaw projektowania budowli specjalnych przy oddziaływaniu
wiatru

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Znajomość podstaw projektowania budowli specjalnych przy oddziaływaniu
wiatru

Na ocenę 4.0

s

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Znajomość podstaw projektowania budowli specjalnych przy oddziaływaniu
wiatru

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 5.0

x

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1

N1 N2 N3

F1 F2 F3

EK2

Cel 2

l1 l2 l3 l4 w3 w4

N1 N2 N3

F1 F2 F3

EK3

Cel 3

w2 w4 p1 p2 p3

N1 N2 N3

F1 F2 F3

EK4

Cel 3

w2 w4 p1 p2 p3

N1 N2 N3

F1 F2 F3

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Andrzej Flaga — Inżynieria wiatrowa, Warszawa, 2008, Arkady
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[2 ] Andrzej Flaga — Eksperymentalne wspomaganie projektowania przy wpływach środowiskowych na budowle
i ludzi, Kraków, 2011, PSIW
[3 ] Andrzej Flaga, Ewa Błazik-Borowa, Jerzy Podgórski — Aerodynamika smukłych budowli i konstrukcji
prętowo-cięgnowych, Lublin, 2004, Wydawnictwo Politechnik Lubelskiej
[4 ] Andrzej Flaga — Siłownie wiatrowe, Kraków, 2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
[5 ] Andrzej Flaga, Tomasz Lipecki i inni — System Aerodynbud i jego zastosowania w aerodynamice budowli
i inżynierii wiatrowej, Lublin-Kraków, 2011, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
[6 ] Andrzej Flaga — Mosty dla pieszych, Warszawa, 2011, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga (kontakt: aflaga@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga (kontakt: liwpk@windlab.pl)
2 mgr inż. Agnieszka Porowska (kontakt: agnieszkaporowska89@gmail.com)
3 mgr inż. Renata Kłaput (kontakt: rklaput@gmail.com)
4 mgr inż. Piotr Matys (kontakt: p.matys@windlab.pl)
5 mgr inż. Piotr Krajewski (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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