
Data wydruku: 22.05.2023 17:28 Strona 1 z 5

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Modelowanie matematyczne i numeryczne, PG_00057440

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa -> Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn -> Zakład 
Mechaniki -> Wytrzymałości i Sterowania Złożonych Obiektów Technicznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Mirosław Gerigk
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. Grzegorz Banaszek

dr hab. inż. Mirosław Gerigk

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 0.0 0.0 10.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Modelowanie matematyczne i numeryczne, PG_00057440 - Moodle ID: 23564
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=23564
Modelowanie matematyczne i numeryczne, P, MiBM II, sem.01 letni 21/22, (PG_00057440) - Moodle ID: 
23657
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=23657

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 8.0 62.0 100

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi modelowania 
matematycznego i numerycznego.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W01] posiada pogłębioną 
wiedzę matematyczną przydatną 
do analizy i opisu działania 
złożonych systemów 
mechanicznych, procesów 
technologicznych i własności 
eksploatacyjnych urządzeń; zna 
główne trendy rozwojowe

Student rozwiązuje statycznie 
wyznaczalne i statycznie 
niewyznaczalne zagadnienia 
wytrzymałości prętów, belek i ram 
w zakresie liniowo sprężystym. 
Student bada własności 
mechaniczne materiałów 
konstrukcyjnych. Student 
przedstawia i rozwiązuje 
podstawowe problemy 2- i 3-
wymiarowe metody elementów 
skończonych. Student potrafi 
rozwiązać zagadnienia związane z 
wytrzymałością materiałów w 
różnych dziedzinach techniki.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U08] potrafi zaprojektować 
zgodnie ze specyfikacją aparaturę 
procesową lub urządzenie przy 
wykorzystaniu systemu 
wspomagającego projektowanie w 
formie dokumentacji projektu, z 
wybraniem właściwego modelu, 
dokonując krytycznej analizy, z 
właściwym dobrem narzędzi i 
technik

Student posiada zdolność analizy 
podstawowych zagadnień 
związanych z badaniami, 
projektowaniem i eksploatacją 
pojazdów bezzałogowych, w 
zakresie teorii i rozwiązywania 
prostych zadań i problemów  
praktycznych. Dotyczy to 
zagadnień wymienionych w celu i 
karcie przedmiotu. Student potrafi 
pracować w grupie przestrzegając 
wszystkich zasad, które decydują 
o profesjonaliźmie.
Student posiada zdolność 
rozwiązywania podstawowych 
problemów związanych z 
badaniami, projektowaniem i 
eksploatacja pojazdów 
bezzałogowych, w zakresie oceny 
funkcjonalności, osiągów i 
bezpieczeństwa złożonych 
systemów technicznych, w tym 
pojazdów bezzałogowych, w tym 
wykonywania prostych zadań 
inżynierskich.
Student posiada zdolność analizy 
podstawowych zagadnień 
związanych z badaniami, 
projektowaniem i eksploatacją 
złożonych systemów 
technicznych, w zakresie teorii i 
rozwiązywania problemów  
praktycznych, w tym, jeśli chodzi o 
dobór metod i narzędzi. Dotyczy 
to zagadnień wymienionych w 
celu i karcie przedmiotu.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_W02] ma rozszerzoną i 
pogłębiona wiedzę z mechaniki 
ośrodków ciągłych i wytrzymałości 
materiałów w zakresie 
modelowania i symulacji 
wielofunkcyjnych układów 
mechanicznych

Student rozpoznaje zjawiska 
związane ze skutkiem sił 
działających na ciało 
odkształcalne w złożonym stanie 
obciążenia. Student ocenia 
wytrzymałość i sztywność ciała 
stałego w złożonym stanie 
obciążenia. Student potrafi ocenić 
złożone stany obciążeń, naprężeń 
i odkształceń przy użyciu hipotez 
wytrzymałościowych i metod 
energetycznych.
Student posiada zdolność analizy 
podstawowych zagadnień 
związanych z wytrzymałością 
materiałów, w zakresie teorii i 
rozwiązywania prostych zadań i 
problemów  praktycznych. 
Dotyczy to zagadnień 
wymienionych w celu przedmiotu. 
Wiele spośród tych zagadnień 
dotyczy multi-functional 
mechanical systems.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu W ramach przedmiotu zostaną przedstawione następujące elementy wiedzy:

 

1. Zakres tematyczny. Pojęcia podstawowe. Zagadnienia dynamiki maszyn i systemów mechatronicznych

2. Modele elementów układów mechatronicznych

3. Modelowanie układów wielomasowych

4. Metoda elementów skończonych zagadnienia przestrzenne

5. Modele modalne w układach mechatronicznych

6. Udział postaci własnych w odpowiedzi dynamicznej układu

7. Modelowanie sterowanych układów mechanicznych mieszaną metodą elementów skończonych

8. Wybrane metody numeryczne

9. Dynamika układu nośnego obrabiarki

10. Dynamika napędu głównego obrabiarki

11. Drgania samowzbudne typu chatter w procesie skrawania

12. Zagadnienia szczególne

13. Zastosowania

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu fizyki i matematyki stosowanej, analizy 
matematycznej, metod numerycznych, mechaniki ciała stałego, w tym kinetyki i dynamiki, rysunku 
technicznego i podstaw programowania. 

 

Student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu fizyki i matematyki stosowanej, analizy 
matematycznej, metod numerycznych, mechaniki ciała stałego, w tym kinetyki i dynamiki, konstrukcji i 
budowy złożonych obiektów technicznych, rysunku technicznego i podstaw programowania oraz 
mechatroniki i automatyki.

Umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Wiedza z przedmiotu 
Matematyka: algebra liniowa, geometria analityczna, trygonometria, rachunek różniczkowy i całkowy. 
Wiedza z przedmiotu Mechanika ogólna: statyka i kinetostatyka. Wiedza z przedmiotu Wytrzymało ć 
materiałów. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium, egzamin 56.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Literatura podstawowa:

 

1. Cannon R. H.: Dynamika układów fizycznych. Warszawa: WNT 1973.

2. Kaliński K. J.: Nadzorowanie procesów dynamicznych w układach 
mechanicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2012.

3. Kruszewski J., Wittbrodt E.: Drgania układów mechanicznych w 
ujęciu komputerowym. Tom I. Zagadnienia liniowe. Warszawa: WNT 
1995.

4. Morel J.: Drgania maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego. 
Wyd.: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej 1994.

5. Kaliński K. : Nadzorowanie drgań układów mechanicznych 
modelowanych dyskretnie. Seria Monografie nr 22. Gdańsk: Wydaw. 
Polit. Gdańskiej 2001.

6. Marchelek K.: Dynamika obrabiarek. Wyd. 2. Warszawa: WNT 1991.

7. Jemielniak K. : Obróbka skrawaniem. Warszawa: Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1998.

Uzupełniająca lista lektur Literatura uzupełniająca:

 

1. Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. 
Białystok: Wyd. Polit. Białostockiej 1997. (jest dostępna w internecie)

2. Borkowski W., Konopka S., Prochowski L.: Dynamika maszyn 
roboczych. Warszawa: WNT 1996. ISBN 83-204-2051-2.

3. Wrotny L.T.: Zadania z kinematyki i dynamiki maszyn 
technologicznych i robotów przemysłowych. Warszawa: Oficyna 
Wydawnicza PW 1998.

4. Grzegożek W., Adamiec-Wójcik I., Wojciech S.: Komputerowe 
modelowanie dynamiki pojazdów samochodowych. Kraków: 
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki 2003.

5. Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty metody 
przykłady. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 2001.

6. Mechatronika. Analiza, projektowanie i badania wybranych 
elementów i systemów. (Red. K. Kluszczyński). Warszawa: 
Wydawnictwo PAK 2013.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Modelowanie układów mechatronicznych

 

2. Modelowanie układów drgających

3. Modelowanie dyskretne układów stacjonarnych i niestacjonarnych

4. Wybrane metody numeryczne

5. Wybrane zagadnienia modelowania dynamiki obrabiarek i procesów obróbkowych
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Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


