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Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM

Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi

Powiązania z EKK

Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)

M_W001

Zna zasady tworzenia oprogramowania w języku
orientowanym macierzowo. Potrafi tę wiedzę
wykorzystać do wektoryzacji algorytmów.

ME1A_W19

Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium

M_W002

Zna składnie języka Matlab, potrafi korzystać ze
zmiennych, funkcji, tablic, struktur, klas i uchwytów.

ME1A_W19

Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium

M_W003

Zna możliwości obliczeniowe wybranych pakietów.
Potrafi je zastosować do rozwiązywania różnych
problemów inżynierskich.

ME1A_W19

Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium

M_W004

Zna narzędzia służące do graficznej prezentacji
wyników i potrafi je zastosować do tworzenia
aplikacji okienkowych.

ME1A_W19

Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium

M_U001

Potrafi zastosować poznane mechanizmy do
rozwiązywania różnych problemów obliczeniowych,
potrafi opracować algorytm postępowania w celu
rozwiązania postawionego problemu.

ME1A_U19,
ME1A_U11

Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium

M_U002

Potrafi korzystać z podanych pozycji literaturowych
oraz pozyskiwać własne źródła wiedzy.

ME1A_U19,
ME1A_U11

Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium

Wiedza

Umiejętności
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M_U003

Wykazuje gotowość do pracy zespołowej nad
tworzeniem rozwiązania dla rozpatrywanego
problemu inżynierskiego.

ME1A_U19,
ME1A_U11

Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium

M_U004

Wykazuje umiejętność rozwiązania postawionego
problemu poprzez napisanie i przetestowanie
programu.

ME1A_U19,
ME1A_U11

Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Konwersatori
um

Zajęcia
seminaryjne

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
terenowe

Zajęcia
warsztatowe

Zna zasady tworzenia
oprogramowania w języku
orientowanym macierzowo.
Potrafi tę wiedzę wykorzystać
do wektoryzacji algorytmów.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Zna składnie języka Matlab,
potrafi korzystać ze
zmiennych, funkcji, tablic,
struktur, klas i uchwytów.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

Zna możliwości obliczeniowe
wybranych pakietów. Potrafi
je zastosować do
rozwiązywania różnych
problemów inżynierskich.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W004

Zna narzędzia służące do
graficznej prezentacji
wyników i potrafi je
zastosować do tworzenia
aplikacji okienkowych.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U001

Potrafi zastosować poznane
mechanizmy do
rozwiązywania różnych
problemów obliczeniowych,
potrafi opracować algorytm
postępowania w celu
rozwiązania postawionego
problemu.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Potrafi korzystać z podanych
pozycji literaturowych oraz
pozyskiwać własne źródła
wiedzy.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U003

Wykazuje gotowość do pracy
zespołowej nad tworzeniem
rozwiązania dla
rozpatrywanego problemu
inżynierskiego.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E-learning

Ćwiczenia
projektowe

M_W001

Inne

Ćwiczenia
laboratoryjne

Forma zajęć

Ćwiczenia
audytoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi

Wykład

Kod EKM

Wiedza

Umiejętności
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M_U004

Wykazuje umiejętność
rozwiązania postawionego
problemu poprzez napisanie i
przetestowanie programu.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Wprowadzenie do środowiska Matlab

Matlab jako język orientowany macierzowo. Podstawowe polecenia, zmienne, tablice,
struktury, instrukcje sterujące, pętle i funkcje.
Operacje na tablicach

Działania na tablicach. Generowanie tablic za pomocą operatora : Dodawanie,
usuwanie kolumn/wierszy. Wyszukiwanie elementów. Sortowanie.
Grafika

Tworzenie wykresów 2D oraz 3D. Tworzenie aplikacji okienkowych oraz ich
programowanie.
Elementy algebry liniowej

Rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych, zagadnienie własne macierzy
(wyznaczanie przybliżonych wartości własnych). Operacje na wielomianach.
Statystyka

Analiza statystyczna ciągów liczbowych. Graficzne przedstawianie wyników.
Obliczenia symboliczne

Rozwiązywanie problemów za pomocą obliczeń symbolicznych. Narzędzie MuPAD.
Wstawienie obliczeń do sprawozdania, pracy dyplomowej.
Równania różniczkowe

Rozwiązywanie równań oraz układów równań różniczkowych. Równania różniczkowe
cząstkowe.
Analiza sygnałów

Analiza widmowa sygnałów. Filtrowanie sygnałów (usuwanie szumu, rozkład syganłu
na harmoniczne).
Analiza obrazów

Podstawowe operacje na obrazach. Wykrywanie obiektów i krawędzi. Akwizycja obrazu
z kamery.
Aproksymacja i interpolacja funkcji

Aproksymacji wielomianowa funkcji jednej zmiennej. Interpolacja funkcjami
sklejanymi. Aproksymacja funkcji wielu zmiennych funkcjami radialnymi.
Optymalizacja

Optymalizacja funkcji celu za pomocą algorytmów klasycznych i heurystycznych.
Metamodelowanie

Metamodelowanie za pomocą sztucznych sieci neuronowych oraz metody powierzchni
odpowiedzi.
Systemy dynamiczne

Metody opisu systemów dynamicznych. Symulacje w pakiecie Simulink.
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Ćwiczenia audytoryjne
Rozwiązywanie zadań oraz ich implementacja

Rozwiązywanie różnych problemów matematycznych i technicznych przy pomocy
poznanych na wykładzie narzędzi.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena średnia z dwóch kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień
zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na
zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla
przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów
niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe
1.
2.
3.
4.
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process optimization, Computer Methods in Materials Science, 11, 2, 2011, 297–302.
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Informacje dodatkowe
Brak
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Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w wykładach

28 godz

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych

14 godz

Przygotowanie do zajęć

14 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

30 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

86 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS
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