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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Materiały inteligentne i ich zastosowania

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

WIEiK INFOTRON oIIS PP6 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

2

30

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie materiałów inteligentnych, ich budowy, zasady działania, typowych charakterystyk oraz aplikacji
Cel 2 Przyswojenie metod pomiarów charakterystyk materiałów inteligentnych, ich schematów zastępczych oraz
metod projektowania

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Nabycie umiejętności pomiaru charakterystyk materiałów inteligentnych oraz projektowania układów wykorzystujących materiały inteligentne

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość teorii obwodów elektrycznych, układów elektromechanicznych, teorii sterowania
2 Znajomość kinematyki i dynamiki brył sztywnych, mechaniki płynów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna budowę materiałów inteligentnych, ich zasadę działania, tryby pracy oraz ich zastosowania
EK2 Wiedza Student zna metody pomiaru typowych charakterystyk materiałów inteligentnych oraz urządzeńwykorzystujących te technologie
EK3 Umiejętności Student potrafi zaprojektować, wykonać obliczenia i analizę wybranego urządzenia/układu
wykorzystującego materiały inteligentne
EK4 Umiejętności Student potrafi zbudować model matematyczny wybranego urządzenia/układu wykorzystującego materiały inteligentn

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie do materiałów inteligentnych

3

W2

Materiały piezoelektryczne: efekt piezoelektryczny, typowe materiały, napędy
piezoelektryczne, układy sterowania, proste modele matematyczne, zastosowania
(w tym układy z odzyskiem energii)

3

W3

Materiały magnetostrykcyjne: podstawy magnetostrykcji, typowe materiały,
napędy, układy sterowania, podstawowe modele matematyczne, zastosowania
(w tym układy z odzyskiem energii)

3

W4

Materiały z pamięcią kształtu: własności stopów z pamięcią kształtu, podstawowe
modele matematyczne, zastosowania stopów z pamięcią kształtu, układy
sterowania

3

W5

Ciecze elektro- i magneto-reologiczne: efekt elektro-/magneto-reologiczny,
charakterystyka cieczy ER/MR, podstawowe modele matematyczne
(konstytutywne), układy sterowania urządzeń z cieczami ER/MR, zastosowania

6

W6

Polimery elektroaktywne/elastomery magnetoaktywne: wprowadzenie, typowe
własności, układy sterowania, zastosowania, podstawowe modele matematyczne

3

W7

Sensory inteligentne (wykorzystujące materiały inteligentne)

3
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Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W8

Układy mikroprzepływowe

3

W9

Zastosowania: pasywne/semi-aktywne/aktywne układy redukcji drgań,
medycyna,zastosowania wojskowe, etc.

3

Laboratoria komputerowe

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Wprowadzenie do laboratorium materiałów inteligentnych, omówienie tematyki
ćwiczeń, instruktaż BHP

1

K2

Wyznaczanie mechanicznych charakterystyk statycznych i dynamicznych sprzęgła
z cieczą magnetoreologiczną

2

K3

Wyznaczanie elektrycznych charakterystyk statycznych i dynamicznych sprzęgła
z cieczą magnetoreologiczną

2

K4

Wyznaczanie mechanicznych charakterystyk statycznych i dynamicznych tłumika
z cieczą magnetoreologiczną

2

K5

Wyznaczanie mechanicznych charakterystyk statycznych i dynamicznych tłumika
z cieczą magnetoreologiczną

2

K6

Modelowanie i symulacja urządzeń z cieczami magnetoreologicznymi

2

K7

Modelowanie i symulacja urządzeń i układów z cieczami magnetoreologicznymi
w semiaktywnych układach redukcji drgań

2

K8

Pisemny sprawdzian z przyswojonej wiedzy i umiejetności praktycznych

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Laboratoria komputerowe

Strona 3/7

Liczba
godzin

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

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

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

4

Opracowanie wyników

4

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

4

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

9

60
3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń w ramach zajęć laboratoryjnych
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena pozytywna z kolokwium (wykłady)
W2 Ocena pozytywna z kolokwium (wykłady)laboratorium komputerowego

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak podstawowych wiadomości dot. treści wykładów

Na ocenę 3.0

Znajomość treści wykładów i modeli oraz podstawowych charakterystyk
materiałów inteligentnych w stopniu podstawowym
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Na ocenę 4.0

Znajomość treści wykładów i modeli oraz podstawowych charakterystyk
materiałów inteligentnych połaczone z umiejętnością ich interpretacji i analizy

Na ocenę 5.0

Znajomość treści wykładów i modeli oraz podstawowych charakterystyk
materiałów inteligentnych połaczone z umiejętnością bezbłędnej ich interpretacji
i analizy. Umiejętność wyciągania wniosków, wskazania alternatywnych/nowych
zastosowań.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności w zakresie przeprowadzania pomiarów ch-tyk materiałów
inteligentnych, brak znajomości omawianych metod projektowania

Na ocenę 3.0

Podstawowe umiejętności w zakresie przeprowadzania pomiarów podstawowych
ch-tyk materiałów inteligentnych, umiejetności w zakresie identyfikacji
schematów zastępczych materiałów inteligentnych

Na ocenę 4.0

Poprawna znajomość w zakresie przeprowadzania pomiarów podstawowych
ch-tyk materiałów inteligentnych, umiejetności w zakresie identyfikacji
schematów zastępczych materiałów inteligentnych

Na ocenę 5.0

Bezbłędna znajomość w zakresie przeprowadzania pomiarów podstawowych
ch-tyk materiałów inteligentnych, umiejetności w zakresie identyfikacji
schematów zastępczych materiałów inteligentnych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak podstawowych wiadomości

Na ocenę 3.0

Podstawowe umiejętności w zakresie projektowania wskazanych urządzeń
wykorzystujących technologie materiałów inteligentnych

Na ocenę 4.0

Umiejętność w zakresie analizy, projektowania i syntezy układów
wykorzystujących technologie materiałów inteligentnych

Na ocenę 5.0

Umiejętność w zakresie analizy, projektowania i syntezy układów
wykorzystujących technologie materiałów inteligentnych (także pod kątem
niekonwencjonalnych zastosowań)
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

Podstawowe umiejętności w zakresie budowy modeli matematycznych urządzeń
wykorzystujących technologie materiałów inteligentnych

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 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9

N1

F1

EK2

Cel 1 Cel 2
Cel 3

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 K1 K2 K3
K4 K5 K6 K7 K8

N2

F1 F2 P1

EK3

Cel 1 Cel 2
Cel 3

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 K1 K2 K3
K4 K5 K6 K7 K8

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

Cel 1 Cel 2
Cel 3

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 K1 K2 K3
K4 K5 K6 K7 K8

N1 N2

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] A. Ławniczak., A. Milecki — Ciecze elektroreologiczne i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice,
Poznań, 1999, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
[3 ] H. Janocha — Adaptronics and smart materials: Basics, Materials, Design and Applications, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg, 2007, Springer
[4 ] J. Gołdasz — Magnetorheological shock absorbers: automotive context, Kraków, 2013, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Prof PK Janusz Gołdasz (kontakt: jgoldasz@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Janusz Gołdasz (kontakt: jgoldasz@pk.edu.pl)

13

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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