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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Selected engineering computational methods
WIEiK INFOTRON oIIS PK3 20/21

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

Wybrane metody obliczeniowe inżynierii

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

1

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zasad identyfikacji urządzeń elektromagnetycznych
o stałej i zmiennej strukturze
Cel 1 Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie modeli matematycznych problemów fizycznych.
Klasyczna metoda różnic skończonych (MRS).

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 2 Analiza stanów ustalonych urządzeń elektromagnetycznych metodą Newtona, ekstrapolacyjną i wartości
średnich
Cel 2 Zapoznanie studentów z zagadnieniami funkcji jednej i dwóch zmiennych. Metoda najmniejszych kwadratów
dla aproksymacji ciągłej i aproksymacji punktowej. Interpolacja Lagrangea i Hermitea.
Cel 3 Zapoznanie studentów z metodami wariacyjnymi rozwiązań przybliżonych problemów brzegowych, opisywanych rożnymi modelami matematycznymi. Metoda Rayleigha-Ritza i metoda residuów ważonych, w rożnych
sformułowaniach, metoda Petrowa-Galerkina, metoda Bubnowa-Galerkina, metoda najmniejszych kwadratów.
Cel 3 Identyfikacja transformatorów, wzmacniaczy magnetycznych, przetwornic częstotliwości, przekształtników
prądu zmiennego na prąd stały i prądu stałego na prąd zmienny
Cel 4 Rozszerzenie wiedzy studentów o nowoczesne zagadnienia metody elementów skończonych. Problem brzegowy dla rownania rożniczkowego zwyczajnego drugiego rzędu. Liniowy problem teorii sprężystości LPTS.
Problemy jednowymiarowe uzależnione od czasu.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 1.Znajomość teorii obwodów elektrycznych, układów elektromechanicznych, teorii sterowania oraz metod numerycznych. 2. Znajomość obliczeń różniczkowych metodą rozdzielonych zmiennych. 3. Znajomość programowania w C++ i Matlab
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student poznaje modele matematyczne problemów fizycznych na podstawie klasycznej metody różnic skończonych
EK2 Wiedza Student poznaje techniki oraz procedury aproksymacji ciągłej i aproksymacji punktowej metodami najmniejszych kwadratów, Rayleigha-Ritza, residuów ważonych, Petrowa-Galerkina, metoda BubnowaGalerkina.
EK3 Umiejętności Student opanowuje umiejętności tworzenia algorytmów i kodów programów modelowania matematycznego problemów fizycznych na podstawie klasycznej metody różnic skończonych.
EK4 Umiejętności Student opanowuje umiejętności tworzenia algorytmów i kodów programów aproksymacji ciągłej i aproksymacji punktowej metodami najmniejszych kwadratów, Rayleigha-Ritza, residuów ważonych,
Petrowa-Galerkina, metoda Bubnowa-Galerkina.
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Treści programowe
Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Zapoznanie z regulaminem i przepisami
BHP. Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych.

2

K2

Przeprowadzenie kolokwium zaliczeniowego do ćwiczeń nr 1, 2. Ćwiczenie nr 1.
Aproksymacja ciągła i aproksymacja punktowa metodą najmniejszych kwadratów.

3

K3

Ćwiczenie nr 2. Interpolacja funkcji jednej zmiennej metodami Lagrangea
i Hermitea. Przyjecie i ocena sprawozdań 1, 2.

3
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Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K4

Przeprowadzenie kolokwium zaliczeniowego do ćwiczeń nr 3. Ćwiczenie nr 3.
Aanaliza zjawisk w przestszeni dwuwymiarowej metodą elementów skończonych.

3

K5

Przyjecie i ocena sprawozdania 3, zajecia podsumowujace. Zaliczenie
laboratorium.

4

Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Rozpatrzenie problemów opisywanych za pomocą rownań rożniczkowych
zwyczajnych i cząstkowych. Klasyfikacja rownań rożniczkowych cząstkowych.
Warunki brzegowe. Rozwiązanie przybliżone.

2

W2

Rownania rożniczkowe cząstkowe eliptyczne. Brzegi regularne i nieregularne.
Rownania rożniczkowe cząstkowe paraboliczne i hiperboliczne.

2

W3

Aproksymacja optymalna, ciągła i punktowa. Wielomiane aproksymacyjne,
dokładność aproksymacji.

2

W4

Interpolacja Lagrangea funkcji jednej i dwóch zmiennych. Interpolacja Hermitea.
Wielomiane bazowe Lagrangea.

2

W5

Metody wariacyjne rozwiązań przybliżonych. Minimum funkcjonału kwadratowego.
Przestrzeń energii. Metoda Rayleigha-Ritza. Warunki brzegowe Dirichleta.

2

W6

Metoda residuow ważonych. Metoda Bubnowa-Galerkina. Metoda najmniejszych
kwadratow. Metoda kollokacji punktowej

2

W7

Metoda elementów skończonych. Zbieżność rozwiązania skończenie elementowego.
Problemy bregowe. Dyskretyzacja obszaru. Liniowy problem teorii sprężystości.

2

W8

Bezelementowa metoda Galerkina. Funkcje kształtu dla wielu wymiarow.
Sformułowanie Galerkina .

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady.
N2 Ćwiczenia laboratoryjne komputerowe
N3 Konsultacje
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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

30

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

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

7

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Oceny z kolokwiów wprowadzajacych.
F2 Ocena ze sprawozdań
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących F1 i F2.
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo we wszystkich zajeciach: wykładach, cwiczeniach laboratoryjnych, oddanie wszystkich sprawozdan i uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi omówić podstawy klasycznej metody różnic skończonych.

Na ocenę 3.0

Student potrafi sklasyfikować podstawowe pojecia zwiazane z metodami różnic
skończonych.
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Na ocenę 3.5

Student potrafi sklasyfikować podstawowe pojecia zwiazane z metodami różnic
skończonych. Niektóre umie wytłumaczyć.

Na ocenę 4.0

Student umie wytłumaczyć podstawy klasycznej metody różnic skończonych.

Na ocenę 4.5

Student umie wytłumaczyć podstawy klasycznej metody różnic skończonych.
Niektóre potrafi rozwiązać.

Na ocenę 5.0

Student potrafi rozwiązać zadanie korzystając z metody różnic skończonych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi omówić podstawy aproksymacji ciągłej i punktowej

Na ocenę 3.0

Student zna podstawy aproksymacji ciągłej i punktowej.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawy aproksymacji ciągłej i punktowej. Niektóre potrafi
realizować.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wykonać aproksymacje funkcji jednej zmiennej.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wykonać aproksymacje funkcji jednej zmiennej. Niektóre potrafi
wykonać dla funkcji dwóch zmiennych.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wykonać aproksymacje funkcji dwóch zmiennych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi stworzyć algorytm klasycznej metody różnic skończonych.

Na ocenę 3.0

Student potrafi stworzyć algorytm klasycznej metody różnic skończonych.

Na ocenę 3.5

Student potrafi stworzyć algorytm klasycznej metody różnic skończonych. Dla
niektórych potrafi rozbudować podstawowy interfejs.

Na ocenę 4.0

Student potrafi stworzyć algorytm klasycznej metody różnic skończonych
z rozbudowanym interfejsem.

Na ocenę 4.5

Student potrafi stworzyć algorytm klasycznej metody różnic skończonych
z rozbudowanym interfejsem. Potrafi omówić interfejs graficzny.

Na ocenę 5.0

Student potrafi stworzyć algorytm klasycznej metody różnic skończonych
z rozbudowanym interfejsem i własną grafiką.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi stworzyć algorytm i kod aproksymacji ciągłej i punktowej

Na ocenę 3.0

Student potrafi stworzyć algorytm i kod aproksymacji ciągłej i punktowej

Na ocenę 3.5

Student potrafi stworzyć algorytm i kod aproksymacji ciągłej i punktowej oraz
dla niektórych funkcji jednej zmiennej.

Na ocenę 4.0

Student potrafi stworzyć algorytm i kod aproksymacji funkcji jednej zmiennej.
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Na ocenę 4.5

Student potrafi stworzyć algorytm i kod aproksymacji funkcji jednej zmiennej
oraz dla niektórych funkcji dwóch zmiennych.

Na ocenę 5.0

Student potrafi stworzyć algorytm i kod funkcji dwóch zmiennych.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W03 K_W04
K_U01 K_U12
K_K02

Cel 1 Cel 2

W1 W2

N1 N3

F1 F2

EK2

K_W03 K_W04
K_U01 K_U12
K_K02

Cel 3

W3 W4

N1 N3

F1 F2

EK3

K_W03 K_W04
K_U01 K_U12
K_K02

Cel 1 Cel 4

W5 W6

N2 N3

F1 F2

EK4

K_W03 K_W04
K_U01 K_U12
K_K02

Cel 3

W7 W8

N2 N3

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Cichoń Cz. — Metody obliczeniowe, Kielce, 2005, Politechnika Świętokrzyska
[2 ] Rosłoniec St. — Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich., Warszawa, 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Literatura uzupełniająca
[1 ] Bozek B. — Ćwiczenia z programowania metody numeryczne, Kraków, 2001, Wydawnictwo AGH

Literatura dodatkowa
[1 ] Lyons R. — Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Warszawa, 2006, WKŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof.dr hab.inż. Volodymyr Samotyy (kontakt: vsamotyy@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Dr inż. Grzegorz Pędrak (kontakt: gpedrak@pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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