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im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek studiów: Budownictwo

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: BUD

Stopień studiów: II
Specjalności: Drogi, ulice i autostrady
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Komputerowe wspomaganie projektowania nawierzchni

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

WIL BUD oIIS E1 14/15

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi z zakresu obliczeń zmęczeniowych, mechaniki pękania
i reologii mieszanek mineralno-asfaltowych.
Cel 2 Zapoznanie studentów z metodami projektowania i analiz konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych,
półsztywnych i sztywnych.

Kod archiwizacji: 874BAD96
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Cel 3 Zapoznanie studentów z metodą komputerową oraz programami komputerowymi, które mogą zostać wykorzystane w projektowaniu nowych oraz w analizach istniejących nawierzchni drogowych.
Cel 4 Zapoznanie studentów z procedurą projektowania konstrukcji wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogowej
metodą mechanistyczno-empiryczną.
Cel 5 Nabycie umiejętności pracy w zespole.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotu: Nawierzchnie drogowe i technologia robót drogowych.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student potrafi omówić wybrane obszary z mechaniki pękania, obliczeń zmęczeniowych i reologii
wykorzystywane w analizach i projektowaniu nawierzchni drogowych.
EK2 Wiedza Student potrafi omówić modele, założenia i procedury obliczeniowe stosowane w projektowaniu
nawierzchni drogowych, w wyznaczaniu parametrów materiałowych oraz w analizach istniejących konstrukcji
nawierzchni.
EK3 Umiejętności Student umie posłużyć się właściwą procedurą z wykorzystaniem programów komputerowych
dla przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy lub remontu nawierzchni w ramach metody mechanistyczno empirycznej.
EK4 Kompetencje społeczne Student współpracuje w zespole.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie do projektowania nawierzchni drogowych podstawowe pojęcia
i definicje, rys historyczny rozwoju metod projektowania i analiz konstrukcji
drogowych.

1

W2

Analizy zmęczeniowe konstrukcji: kryteria wieloosiowego zmęczenia
wysokocyklowego, wytrzymałość statyczna a wytrzymałość zmęczeniowa - krzywe
Whlera-Basquina mieszanek mineralno-asfaltowych i ich wyznaczanie w badaniach
laboratoryjnych, propagacja pęknięć pod wpływem obciążeń zmiennych.

3

W3

Reologia mieszanek mineralno-asfaltowych: modele reologiczne MMA Maxwella,
Voigt-Kelvina, Burgersa, Krassa, Huscheka, Hueta, Weilanda, Hou. Relaksacja
i pełzanie MMA, badania laboratoryjne właściwości reologicznych MMA, moduły
sztywności MMA dla obciążenia impulsem siły i obciążenia harmonicznego, wpływ
temperatury na parametry materiałowe MMA.

3

W4

Metody projektowania i analiz nawierzchni drogowych: metoda empiryczna,
mechanistyczno-empiryczna, metoda mechanistyczna, modele obciążenia, modele
materiałów, zagadnienia kontaktowe w układach wielowarstwowych, wymagane
badania laboratoryjne i polowe.

3
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Metoda komputerowa w projektowaniu i analizach nawierzchni drogowych.
Porównanie programów komputerowych dedykowanych projektowaniu nawierzchni
drogowych. Wykorzystanie metody elementów skończonych w analizach
i projektowaniu nawierzchni drogowych.

3

W6

Metoda mechanistyczno-empiryczna projektowania konstrukcji wzmocnienia
istniejącej nawierzchni wraz z przykładem.

2

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Projekt wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogowej o konstrukcji podatnej
z wykorzystaniem fazowania pracy konstrukcji i hipotez liniowego sumowania
szkód zmęczeniowych.

7

P2

Projekt nowej nawierzchni drogowej o konstrukcji półsztywnej z uwzględnieniem
zmiennej temperatury otoczenia zredukowanej do 3 sezonów temperaturowych,
fazowania pracy konstrukcji i liniowego sumowania szkód zmęczeniowych.

8

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Konsultacje
N4 Ćwiczenia projektowe
N5 Praca w grupach
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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

0

Konsultacje przedmiotowe

12

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

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

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

18

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

43

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wymienić podstawowych pojęć i definicji z zakresu mechaniki
pękania, zmęczenia materiałów i reologii mieszanek mineralno-asfaltowych, nie
zna problematyki, którą zajmują się ww. dyscypliny.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić podstawowe pojęcia i definicje z zakresu mechaniki
pękania, zmęczenia materiałów i reologii mieszanek mineralno-asfaltowych, jest
w stanie przedstawić ogólnie obszary, którymi zajmuje się mechanika pękania,
zmęczenie materiałów i reologia oraz zna celowość stosowania ww. dyscyplin
w analizach i projektowaniu nawierzchni drogowych.

Na ocenę 3.5

x

Strona 4/7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić podstawowe pojęcia i definicje z zakresu mechaniki
pękania, zmęczenia materiałów i reologii mieszanek mineralno-asfaltowych, jest
w stanie przedstawić ogólnie obszary, którymi zajmuje się mechanika pękania,
zmęczenie materiałów i reologia oraz zna celowość stosowania ww. dyscyplin
w analizach i projektowaniu nawierzchni drogowych. Potrafi wymienić modele
reologiczne MMA, omówić specyfikę badań i analiz zmęczeniowych dla MMA.

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić podstawowe pojęcia i definicje z zakresu mechaniki
pękania, zmęczenia materiałów i reologii mieszanek mineralno-asfaltowych, jest
w stanie przedstawić ogólnie obszary, którymi zajmuje się mechanika pękania,
zmęczenie materiałów i reologia oraz zna celowość stosowania ww. dyscyplin
w analizach i projektowaniu nawierzchni drogowych. Potrafi wymienić i omówić
modele reologiczne MMA, omówić specyfikę badań laboratoryjnych i analiz
zmęczeniowych dla MMA oraz całych konstrukcji drogowych potrafi przedstawić
ogólną procedurę obliczeń zmęczeniowych wysokocyklowych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić rodzaje metod projektowania i analiz konstrukcji
nawierzchni drogowych oraz ich założenia/ograniczenia w wymiarowaniu
nawierzchni drogowych.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić i omówić rodzaje metod projektowania i analiz
konstrukcji nawierzchni drogowych oraz ich założenia/ograniczenia
w wymiarowaniu nawierzchni drogowych. Student potrafi wymienić i omówić
modele obciążenia, modele materiałów, układów wielowarstwowych oraz stref
kontaktu wykorzystywane w projektowaniu nawierzchni drogowych. Student
potrafi wymienić typy badań laboratoryjnych i polowych służące do określania
parametrów materiałowych, niezbędnych w wymiarowaniu nawierzchni
drogowych.

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić i omówić rodzaje metod projektowania i analiz
konstrukcji nawierzchni drogowych oraz ich założenia/ograniczenia
w wymiarowaniu nawierzchni drogowych. Student potrafi wymienić i omówić
modele obciążenia, modele materiałów, układów wielowarstwowych oraz stref
kontaktu wykorzystywane w projektowaniu nawierzchni drogowych. Student
potrafi wymienić i omówić typy badań laboratoryjnych i polowych służące do
określania parametrów materiałowych, niezbędnych w wymiarowaniu nawierzchni
drogowych. Student zna różnicę między dedukcyjnymi a indukcyjnymi
schematami rozumowania oraz potrafi je powiązać z poszczególnymi metodami
projektowania nawierzchni drogowych. Student potrafi omówić ogólnie istotę
metody elementów skończonych i jej zastosowanie w analizach i projektowaniu
nawierzchni drogowych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student zna koncepcję metody mechanistyczno-empirycznej, aparaturę
pomiarową oraz ograniczenia metody.
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Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić metody projektowania konstrukcji wzmocnienia
nawierzchni i kryteria ich doboru, zna metodę mechanistyczno-empiryczną,
potrafić objaśnić działanie aparatury pomiarowej, oprogramowania, omówić
ograniczenia metody oraz sposób sprawdzenia warunku mrozoodporności.

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić metody projektowania konstrukcji wzmocnienia
nawierzchni i kryteria ich doboru, zna metodę mechanistyczno-empiryczną,
potrafić objaśnić działanie aparatury pomiarowej, oprogramowania, omówić
ograniczenia metody i sposób sprawdzenia warunku mrozoodporności. Student
potrafi omówić metodę komputerową i jej zastosowanie w projektowaniu
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student wykonuje fragment przydzielonego zadania w ramach grupy, nie
konsultuje i nie weryfikuje z grupą swojego stanowiska.

Na ocenę 3.5

Student współpracuje w grupie, nie zawsze potrafi bronić swojej opinii.

Na ocenę 4.0

Student dobrze współpracuje w grupie, jest aktywny i zaangażowany.

Na ocenę 4.5

Student bardzo dobrze współpracuje w grupie, wykazując duża aktywność
w aspekcie kierowania praca grupy.

Na ocenę 5.0

Student doskonale współpracuje i kieruje pracą w grupie.
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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_W04

Cel 1

w2 w3

N1 N2 N3

F1

EK2

K_W04,
K_W08

Cel 2 Cel 3

w1 w4 w5

N1 N2 N3

F1

EK3

K_U05

Cel 4

w5 w6

N1 N2 N3

F1

EK4

K_U01, K_U07

Cel 5

w6

N2 N3

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Praca zbiorowa — Katalog wzmocnien i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Warszawa, 2001,
IBDiM
[2 ] H. Lorenzl und andere — FGSV-Arbeitspapier Nr. 65, Kolonia, 2006, FGSV
[3 ] J. Piłat i P. Radziszewski — Nawierzchnie asfaltowe,, Warszawa, 2004, WKiŁ

Literatura uzupełniająca
[1 ] F. Wellner und andere — RDO Asphalt 09, Kolonia, 2009, FGSV
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Jarosław Górszczyk (kontakt: jgorszcz@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Jarosław Górszczyk (kontakt: jgorszcz@pk.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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