Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: A

Stopień studiów: I
Specjalności: Automatyzacja systemów wytwarzania,Mechatronika,Sterowanie i monitoring maszyn
i urządzeń,Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Fizyka

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Physics

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

6.00
1

Semestry

2

3

A102

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

18

9

9

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mechaniki klasycznej.
Cel 2 Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami elektrodynamiki i optyki falowej.
Cel 3 Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami fizyki współczesnej i ich praktycznym zastosowaniem.

Kod archiwizacji: 59F682AD
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Cel 4 Zapoznanie studentów z wybranymi metodami rozwiazywania prostych zadań i pracą eksperymentalną.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza w zakresie fizyki na poziomie szkoły sredniej oraz wiedza z matematyki na poziomie szkoły sredniej.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe zagadnienia i prawa mechaniki klasycznej dotyczace: kinematyki i dynamiki klasycznej, zasad zachowania energii, pedu, momentu pedu, własnosci pola grawitacyjnego oraz ruchu
drgajacego i falowego
EK2 Wiedza Student potrafi omówic podstawowe zagadnienia dotyczace: własnosci pól elektrycznego i magnetycznego, pradu elektrycznego oraz praw elektrodynamiki
EK3 Wiedza Student zna podstawowe zagadnienia fizyki współczesnej.
EK4 Umiejętności Student potrafi rozwiazywac proste zadania i problemy ilustrujace wybrane zagadnienia i modele z zakresu fizyki, umie analizowac otrzymane wyniki.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wstep do fizyki: Rola i znaczenie fizyki w naukach inzynierskich/technicznych.
Notacja fizyczna i jednostki układu SI.Opis ruchu w kartezjanskim układzie
odniesienia. Klasyfikacja ruchów. Wzglednosc ruchu. Oddziaływania
fundamentalne i pola fizyczne. Prawa dynamiki klasycznej Newtona.Zasady
zachowania pedu, momentu pedu. Praca i energia. Pole grawitacyjne jako przykład
pola zachowawczego. Zasada zachowania energii mechanicznej.

4

W2

Drgania harmoniczne. Superpozycja drgan. Ruch drgajacy tłumiony i wymuszony.
Zjawisko rezonansu w fizyce. Opis i klasyfikacja fal. Fale harmoniczne.

3

W3

Pole elektryczne i jego opis. Prawo Gaussa i jego zastosowania. Potencjał
elektryczny. Pojemnosc. Prad elektryczny.

3

W4

Pole magnetyczne, siła Lorentza. Prawo Amperea i prawo Biota-Savarta. Indukcja
elektromagnetyczna. Równania Maxwella i ich sens fizyczny.

2

W5

Równanie falowe dla fali elektromagnetycznej. Fale elektromagnetyczne i ich
własciwosci. Swiatłojako fala elektromagnetyczna: zjawiska odbicia, załamania,
dyfrakcji interferencji i polaryzacja. Oddziaływanie fal elektromagnetycznych
z materia: dyspersja i absorpcja swiatła.

3

W6

Postulaty szczególnej teorii wzglednosci. Skrócenie Lorentza, Wzglednosc czasu.
Transformacja Lorentza i jej konsekwencje. Ped i energia relatywistyczna.
Równowaznosc masy i energii

3
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Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Elementy rachunku wektorowego. Obliczanie predkosci i przyspieszenia w ruchu
prostoliniowym i krzywoliniowym w kartezjanskim układzie odniesienia.Zderzenia
sprezyste i niesprezyste. Praca i energia w centralnym polu grawitacyjnym.
Zastosowanie zasad zachowania pedu, momentu pedu i energii mechanicznej
w układach izolowanych.

3

C2

Zastosowanie prawa Gaussa do wyznaczania pola elektrycznego. Proste przykłady
zastosowania prawa Amperea i prawa Faradaya. Zadania z optyki falowej.

3

C3

Zastosowanie transformacji Lorentza do wyprowadzenia wzorów na transformacje
predkosci. Wyznaczanie pedu i energii relatywistycznej.

3

Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Studenci wykonuja jedno cwiczenie z ponizszego zestawu 1. Wyznaczanie naprezen
za pomoca tensometru oporowego. 2. Badanie drgan wahadła torsyjnego. 3.
Wyznaczanie modułu Younga metoda rozciagania drutu i strzałki ugiecia

3

L2

Fale (3 godz.) Studenci wykonuja jedno cwiczenie z ponizszego zestawu 1.
Polaryzacja swiatła. 2. Wyznaczanie długosci fali za pomoca siatki dyfrakcyjnej 3.
Wyznaczanie szybkosci dzwieku w powietrzu.

3

L3

Pole elektromagnetyczne i fizyka współczesna (3 godz.) Studenci wykonuja jedno
cwiczenie z ponizszego zestawu: 1.Badanie pola magnetycznego przy zastosowaniu
hallotronu. 2.Badanie pola elektrycznego metoda wanny elektrolitycznej. 3.
Wyznaczanie równowaznika elektrochemicznego wodoru.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Zadania tablicowe
N3 Ćwiczenia laboratoryjne

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

0

Konsultacje przedmiotowe

25

Egzaminy i zaliczenia w sesji

10

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

60

Opracowanie wyników

35

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

130

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Odpowiedź ustna
F3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student posiada słaba znajomosc tresci programowych z zakresu kinematyki
i dynamiki klasycznej, własciwosci pola grawitacyjnego.

Na ocenę 3.5

Student posiada dobra znajomosc tylko niektórych zagadnien z zakresu
kinematyki i dynamiki klasycznej, własciwosci pola grawitacyjnego.

Na ocenę 4.0

Student posiada dobra znajomosc i wykazuje niepełne zrozumienie tresci
programowych z zakresu kinematyki i dynamiki klasycznej, własciwosci pola
grawitacyjnego.
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Na ocenę 4.5

Student posiada bardzo dobra znajomosc, ale wykazuje niepełne zrozumienie
tresci programowych z zakresu kinematyki i dynamiki klasycznej, własciwosci
pola grawitacyjnego.

Na ocenę 5.0

Student posiada bardzo dobra znajomosc oraz wykazuje pełne zrozumienie tresci
programowych z zakresu kinematyki i dynamiki klasycznej, własciwosci pola
grawitacyjnego.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student posiada słaba znajomosc tresci programowych z zakresu własciwosci pól:
elektrycznego i magnetycznego, podstawowych praw elektrodynamiki, pradu
elektrycznego, ich wykorzystania w technice.

Na ocenę 3.5

Student posiada dobra znajomosc tylko niektórych zagadnien tresci
programowych z zakresu własciwosci pól: elektrycznego i magnetycznego,
podstawowych praw elektrodynamiki, pradu elektrycznego, ich wykorzystania
w technice, pozostałych słaba.

Na ocenę 4.0

Student posiada dobra znajomosc i wykazuje niepełne zrozumienie tresci
programowych z zakresu własciwosci pól: elektrycznego i magnetycznego,
podstawowych praw elektrodynamiki, pradu elektrycznego, ich wykorzystania
w technice.

Na ocenę 4.5

Student posiada bardzo dobra znajomosc, ale wykazuje niepełne zrozumienie
tresci programowych z zakresu własciwosci pól: elektrycznego i magnetycznego,
podstawowych praw elektrodynamiki, pradu elektrycznego, ich wykorzystania
w technice.

Na ocenę 5.0

Student posiada bardzo dobra znajomosc oraz wykazuje pełne zrozumienie tresci
programowych z zakresu własciwosci pól: elektrycznego i magnetycznego,
podstawowych praw elektrodynamiki, pradu elektrycznego, ich wykorzystania
w technice.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student posiada słaba znajomosc tresci programowych z zakresu wybranych
zagadnien z fizyki współczesnej, w tym szczególnej teorii wzglednosci.

Na ocenę 3.5

Student posiada dobra znajomosc tylko niektórych zagadnien tresci
programowych z zakresu wybranych zagadnien z fizyki współczesnej, w tym
szczególnej teorii wzglednosci.

Na ocenę 4.0

Student posiada dobra znajomosc i wykazuje niepełne zrozumienie tresci
programowych z zakresu wybranych zagadnien z fizyki współczesnej, w tym
szczególnej teorii wzglednosci.

Na ocenę 4.5

Student posiada bardzo dobra znajomosc, ale wykazuje niepełne zrozumienie
tresci programowych z zakresu wybranych zagadnien z fizyki współczesnej,
w tym szczególnej teorii wzglednosc.

Na ocenę 5.0

Student posiada bardzo dobra znajomosc oraz wykazuje pełne zrozumienie tresci
programowych z zakresu wybranych zagadnien z fizyki współczesnej, w tym
szczególnej teorii wzglednosci.
Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 3.0

Student nie do konca samodzielnie potrafi powtórzyc rozwiazania prostych
zadan, problemów i modeli z zakresu fizyki, które były przedstawione na
cwiczeniach rachunkowych i wykładzie.

Na ocenę 3.5

Student potrafi przedstawic rozwiazania prostych zadan, problemów i modeli
z zakresu fizyki, które były przedstawione na cwiczeniach rachunkowych oraz na
wykładzie.

Na ocenę 4.0

Student potrafi bezbłednie przedstawic rozwiazania zadan, problemów i modeli
z zakresu fizyki, które były przedstawione na cwiczeniach rachunkowych oraz na
wykładzie. Potrafi ze zrozumieniem powtórzyc wyprowadzenia wzorów
przedstawione na wykładzie. Potrafi samodzielnie rozwiazac proste zadania.

Na ocenę 4.5

Student potrafi bezbłednie przedstawic rozwiazania zadan, problemów i modeli
z zakresu fizyki, które były przedstawione na cwiczeniach rachunkowych oraz na
wykładzie. Potrafi ze zrozumieniem powtórzyc wyprowadzenia wzorów
przedstawione na wykładzie. Potrafi samodzielnie rozwiazac trudniejsze zadania.

Na ocenę 5.0

Student potrafi bezbłednie przedstawic rozwiazania zadan, problemów i modeli
z zakresu fizyki, które były przedstawione na cwiczeniach rachunkowych oraz na
wykładzie. Potrafi ze zrozumieniem powtórzyc wyprowadzenia wzorów
przedstawione na wykładzie. Potrafi samodzielnie rozwiazac trudniejsze zadania
i przeprowadzic dyskusje wyników
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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

K1_W02,
K1_UO01,
K1_UB08,
K1_K01

Cel 1

L1 L2

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK2

K1_W02,
K1_UO01,
K1_UB08,
K1_K02,
K1_K01

Cel 2

W4 L3

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

EK3

K1_W02,
K1_UO01,
K1_UB08,
K1_K02,
K1_K01

Cel 3

W4 W5 L3

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

EK4

K1_W02,
K1_UO01,
K1_UB08,
K1_K01

Cel 4
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Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker — Podstawy fizyki. T. 1, Warszawa, 2007, PWN
[2 ] A.Januszajtis — Fizyka dla politechnik, Warszawa, 1997, PWN
[3 ] Praca zbiorowa pod red. B.Oles, M.Duraj — Cwiczenia laboratoryjne z fizyki, Kraków, 2008, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Agnieszka Łuszczak (kontakt: Agnieszka.Luszczak@ifj.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Agnieszka Łuszczak (kontakt: Agnieszka.Luszczak@ifj.edu.pl)
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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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