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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

Foundations of Design and Reliability

Kod przedmiotu

WIL BUD oIIN D12 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

Podstawy projektowania i niezawodności

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 Cel ogólny: przekazanie studentom wiedzy potrzebnej do zrozumienia i świadomego stosowania w praktyce
Eurokodu 0 (EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji)
Cel 2 Przekazanie wiedzy z rachunku prawdopodobieństwa potrzebnej w analizie niezawodności konstrukcji.

Kod archiwizacji: A868560F

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Omówienie i nauczenie stosowania w badaniach empirycznych podstawowych metod statystyki matematycznej.
Cel 4 Omówienie podstawowych pojęć teorii i inżynierii niezawodności oraz metody probabilistycznej poziomu 3.
Cel 5 Omówienie metody probabilistycznej poziomu 2.
Cel 6 Omówienie metody probabilistycznej poziomu 1 (normowej metody "współczynników częsciowych" wg EN
1990).
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotów ze studiów 1. stopnia: matematyki, statyki i wytrzymałości oraz konstrukcji metalowych
i betonowych.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student potrafi objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki mające zastosowanie w teorii niezawodności konstrukcji budowlanych.
EK2 Umiejętności Student potrafi opracować statystycznie wyniki najprostszych badań empirycznych.
EK3 Wiedza Student potrafi zdefiniować metody probabilistyczne 3. Poziomów stosowane w teorii niezawodności
konstrukcji budowlanych.
EK4 Umiejętności Student potrafi obliczyć miary niezawodności dla prostych przykładów konstrukcji budowlanych.
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Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Opracowanie wyników badań statystycznych konstrukcyjnych materiałów
budowlanych (stali, aluminium i betonu) oraz badań statystycznych obciążeń.

5

P2

Przykłady obliczeniowe wyznaczania miar niezawodności poziomu 3. i 2. Przykłady
obliczeń niezawodności układów o modelu szeregowym, równoległym i mieszanym.

5

P3

Zastosowanie funkcji losowych w teorii obciążeń. Wyznaczanie charakterystyk
obciążeń losowych, wyznaczanie wartości charakterystycznych i obliczeniowych
obciążeń w modelu kontynualnym (funkcji losowych). Reguły teoretyczne
kombinacji obciążeń losowych, reguły normowe kombinacji obciążeń.

5

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Sposoby opisu zmiennej losowej, typy rozkładów prawdopodobieństwa,
wielowymiarowe zmienne losowe, funkcje zmiennych losowych.

4

W2

Modele statystyki matematycznej, estymacja charakterystyk rozkładu zmiennych
losowych, testy statystyczne.

2

W3

Pojęcia teorii inżynierii niezawodności, niezawodność jako prawdopodobieństwo,
metoda probabilistyczna poziomu 3.

2

W4

Wskaźnik niezawodności beta, metody probabilistyczne poziomu 2, przypadek
ogólny niezawodności konstrukcji budowlanej.

2

W5

Metoda probabilistyczna poziomu 1., normowa metoda współczynników
częściowych wg EN 1990.

2

W6

Podstawy inżynierii niezawodności wg EN 1990, zarządzanie (sterowanie)
niezawodnością i jakością konstrukcji.

2

W7

Kolokwium zaliczeniowe.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Zadania tablicowe
N4 Dyskusja
N5 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

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

15

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna modeli nośności losowej.

Na ocenę 3.0

Student potrafi podać ogólnie rodzaje modeli nośności losowej konstrukcji.

Na ocenę 3.5

Student potrafi podać ogólnie rodzaje modeli nośności losowej konstrukcji
i potrafi bliżej opisać wybrany przez siebie model spośród podanych.

Na ocenę 4.0

Student potrafi podać ogólnie rodzaje modeli nośności losowej konstrukcji
i potrafi bliżej opisać części spośród wymienionych modeli.

Na ocenę 4.5

Student potrafi szczegółowo scharakteryzować wszystkie omówione na wykładzie
modele nośności losowej konstrukcji.
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Na ocenę 5.0

Student zna całość przedstawionego na wykładzie materiału dotyczącego
nośności losowej konstrukcji.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie posiada umiejętności planowania eksperymentu ani też metod
opracowania wyników doświadczeń.

Na ocenę 3.0

Student ma podstawowe umiejętności opracowania wyników doświadczeń.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wskazać przykłady planowania eksperymentu i ma umiejętność
opracowania wyników eksperymentu.

Na ocenę 4.0

Student potrafi opisać wybrane przez siebie przykłady planowania eksperymentu
i ma umiejętność doboru metod opracowania wyników doświadczeń.

Na ocenę 4.5

Student potrafi sformułować plan wskazanego mu eksperymentu i ma
umiejętność doboru metod opracowania wyników.

Na ocenę 5.0

Student posiada znajomość całości materiału dotyczącego całości zagadnienia
przedstawionego na wykładzie.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych modeli niezawodności układów mechanicznych.

Na ocenę 3.0

Student rozróżnia układy szeregowe i równoległe i potrafi podać ich podstawowe
właściwości z punktu widzenia niezawodności.

Na ocenę 3.5

Student potrafi podać formuły nośności losowej dla układów: szeregowego
i równoległego.

Na ocenę 4.0

Student potrafi podać uzasadnienie formuł nośności losowej układu szeregowego
i równoległego.

Na ocenę 4.5

Student potrafi podać formułę nośności losowej dla zadanego układu
mechanicznego

Na ocenę 5.0

Student zna całość wyłożonego materiału dotyczącego niezawodności układów
mechanicznych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie ma umiejętności stosowania reguł kombinacji różnoźródłowych.

Na ocenę 3.0

Student ma umiejętność stosowania normowych reguł kombinacji obciążeń.

Na ocenę 3.5

Student ma umiejętność stosowania normowych reguł kombinacji obciążeń
w zakresie stanów granicznych nośności i użytkowalności.

Na ocenę 4.0

Student ma umiejętność stosowania normowych reguł kombinacji obciążeń
w zakresie stanów granicznych nośności i użytkowalności a ponadto potrafi
wskazać wybraną przez siebie regułę teoretyczną kombinacji obciążeń losowych.
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Na ocenę 4.5

Student ma umiejętność stosowania normowych reguł kombinacji obciążeń
w zakresie stanów granicznych nośności i użytkowalności a ponadto potrafi
wskazać reguły teoretyczne kombinacji obciążeń losowych podane na wykładzie.

Na ocenę 5.0

Student zna całość materiału dotyczącego kombinacji obciążeń przedstawionego
na wykładzie.
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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_W02,
K_W04, K_U02

Cel 1 Cel 6

w1 w6

N1 N2

F1 P1

EK2

K_W04,
K_W05, K_U11

Cel 2 Cel 6

w2 w6

N1 N2 N5

F1 P1

EK3

K_W02,
K_W04, K_U02

Cel 3

w3

N1 N2

F1 P1

EK4

K_W14,
K_W16, K_U01

Cel 4 Cel 5

w4 w5

N1 N2 N5

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] A. Machowski, M. Gwóźdź — Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi, Kraków, 2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Literatura uzupełniająca
[1 ] M. Sobczyk — Statystyka, Warszawa, 2004, PWN
[2 ] A. Popoulis — Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne, Warszawa, 1972, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Andrzej Machowski (kontakt: konsmet@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Andrzej Machowski (kontakt: )
2 dr hab. inż. prof. PK Mariusz Maślak (kontakt: )
3 dr inż. Izabela Tylek (kontakt: )
4 dr inż. Tomasz Domański (kontakt: )
5 dr inż. Paweł Żwirek (kontakt: )
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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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