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

3

Structural Mechanics II
WIL BUD oIIS C4 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
1

Semestry

2

Mechanika budowli II

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

1

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Knowledge of the rules and procedures concerning solving spatial rod structures using the force method and
the displacement method.
Cel 2 Knowledge of the rules and procedures concerning solving rod structures subjected to geometric and thermal
loads.

Kod archiwizacji: AF989AF6
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Cel 3 Knowledge of the rules and procedures concerning determination of inertia forces generated due to dynamic
action in rod structures with limited number of dynamic degrees of freedom.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Knowledge and skills delivered in the subject Structural Mechanics at the first level of Civil Engineering education.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student knows the rules and procedures concerning solving spatial rod structures.
EK2 Umiejętności Student is able to solve spatial rod structures (grids, frames trusses).
EK3 Wiedza Student knows the rules and procedures concerning solving rod structures subjected to geometric
and thermal loads.
EK4 Umiejętności Student is able to solve rod structures subjected to geometric and thermal loads.
EK5 Wiedza Student knows the rules and procedures concerning determination of inertia forces generated due
to dynamic action in rod structures with limited number of dynamic degrees of freedom.
EK6 Umiejętności Student is able to determine inertia forces generated due to dynamic action in rod structures
with limited number of dynamic degrees of freedom.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Spatial rod structures: grids, frames, trusses. Statical indeterminacy of such
structures.

2

W2

Solving statically indeterminate rod structures using the force method and the
displacement method.

4

W3

Geometric and thermal loads acting on rod structures. Methods an procedures of
their including in the process of solving statically indeterminate systems.

4

W4

Rod structures with limited number of dynamic degrees of freedom subjected to
dynamic action. Determination of dynamic forces generated during dynamic
action.

5

Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Solving statically indeterminate rod structure (grid or frame) using the force
method.

5

P2

Solving a rod structure subjected to thermal and geometric loads.

5
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Projekty
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P3

Determining amplitudes of inertia forces acting on a rod structure with limited
number of dynamic degrees of freedom subjected to harmonic excitation.

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje

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

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

30

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

28

Egzamin

2

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

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
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Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Knowledge and understanding of the rules and procedures concerning solving
spatial rod structures.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Ability to solve spatial rod structures (grids, frames trusses).

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Knowledge and understanding of the rules and procedures concerning solving rod
structures subjected to geometric and thermal loads.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Ability to solve rod structures subjected to geometric and thermal loads.
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Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Knowledge and understanding of the rules and procedures concerning
determination of inertia forces generated due to dynamic action in rod structures
with limited number of dynamic degrees of freedom.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Ability to determine inertia forces generated due to dynamic action in rod
structures with limited number of dynamic degrees of freedom.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
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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_U02, K_U04

Cel 1

w1

N1 N3

P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

K_W03,
K_U02, K_U04

Cel 1

w2 p1

N1 N2 N3

F1 P2

EK3

K_W03,
K_U02, K_U04

Cel 2

w3

N1 N3

P2

EK4

K_W03,
K_U02, K_U04

Cel 2

w3 p2

N1 N2 N3

F1 P2

EK5

K_W03,
K_U02, K_U04

Cel 3

w4

N1 N3

P2

EK6

K_W03,
K_U02, K_U04

Cel 3

w4 p3

N1 N2 N3

F1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Dr. T. H. G. MEGSON — Structural and stress analysis, Oxford, 1996, Butterworth-Heinemann
[2 ] Praca zbiorowa red. G. Rakowski — Mechanika budowli. Ujecie komputerowe, Warszawa, 1992, Arkady
[3 ] J. Bogusz — Metoda sił. Niewyznaczalne konstrukcje pretowe.Przykłady, Kraków, 2002, PK
[4 ] J. Bogusz — Metoda przemieszczen. Niewyznaczalne konstrukcje pretowe. Statecznosc układów pretowych.,
Kraków, 2005, PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Z. Dylag, S. Filip, E. Niemiec — Mechanika budowli t.1 i t.2, Warszawa, 1989, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Ryszard Masłowski (kontakt: rmaslows@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż Ryszard Masłowski (kontakt: rmaslows@pk.edu.pl)
2 dr inż Piotr Kuboń (kontakt: pkubon@wp.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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