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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Studenci poznają podstawowe zagadnienia z zakresu krystalografii i budowy kryształów,
scharakteryzowane zostaną układy krystalograficzne, typy sieci Bravais’go, roztwory stałe, związki
chemiczne, a także związek właściwości z budową wewnętrzną wybranych materiałów. Omówiona
zostanie rzeczywista budowa ciał krystalicznych i defekty sieci, symetria budowy kryształów.
Przedstawione zostaną zasady wskaźnikowania, prawo przynależności pasowej, konstrukcja siatki Wulfa
i rzut stereograficzny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna
i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Zna podstawowe pojęcia z zakresu
krystalografii i budowy krystalicznej
materiałów, ma wiedzę dotyczącą
struktury materiałów metalicznych

IMN1A_W06,
IMN1A_W01

Wykonanie ćwiczeń, Kolokwium,
Egzamin

M_W002

Posiada podstawową wiedzę
niezbędną do dalszego studiowania
zjawisk i procesów w materiałach
inżynierskich

IMN1A_W06,
IMN1A_W01

Udział w dyskusji, Kolokwium, Egzamin

M_W003

Potrafi powiązać własności materialów
metalicznych z ich strukturą
krystaliczną i mikrostrukturą

IMN1A_W06

Kolokwium, Egzamin

Umiejętności: potrafi
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M_U001

Ma umiejętność wskaźnikowania
kierunków i płaszczyzn
krystalograficznych w układzie
regularnym i heksagonalnym

IMN1A_U02

Wykonanie ćwiczeń, Kolokwium,
Egzamin

M_U002

Posiada umiejętność przedstawiania
elementarnych zagadnień
krystalograficznych przy
wykorzystaniu rzutu stereograficznego

IMN1A_U01

Wykonanie ćwiczeń, Kolokwium,
Egzamin

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

60

30

30

0

0

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Posiada podstawową wiedzę
niezbędną do dalszego
studiowania zjawisk i procesów w
materiałach inżynierskich

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

Potrafi powiązać własności
materialów metalicznych z ich
strukturą krystaliczną i
mikrostrukturą

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Zna podstawowe pojęcia z
zakresu krystalografii i budowy
krystalicznej materiałów, ma
wiedzę dotyczącą struktury
materiałów metalicznych

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

Ma umiejętność wskaźnikowania
kierunków i płaszczyzn
krystalograficznych w układzie
regularnym i heksagonalnym
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M_U002

Posiada umiejętność
przedstawiania elementarnych
zagadnień krystalograficznych
przy wykorzystaniu rzutu
stereograficznego

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

60 godz

Przygotowanie do zajęć

35 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

6 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

35 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

4 godz

Inne

10 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

152 godz

Punkty ECTS za moduł

6 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

W ramach wykładu omawiane będa następujące zagadnienia:
1. Wprowadzenie do krystalografii; podstawowe zagadnienia i definicje z zakresu
krystalografii i budowy kryształów; pojęcie sieci przestrzennej i krystalicznej,
konstrukcja sieci, prostej i płaszczyzny sieciowej, pojęcie kryształu i polikryształu.
2. Układy krystalograficzne i sieci przestrzenne Bravais’go. Parametry
charakteryzujące komórkę elementarną. Położenie węzłów, prostych i płaszczyzn w
sieciach przestrzennych. Równania prostej i płaszczyzny sieciowej, zasady
wskaźnikowania kierunków i płaszczyzn sieciowych. Rysowanie prostych i płaszczyzn w
układzie regularnym.
3. Proste i płaszczyzny sieciowe w układzie heksagonalnym. Pojęcie pasa
krystalograficznego, prawo przynależności pasowej. Podstawowe wzory i zależności
krystalograficzne.
4. Projekcja sferyczna, stereograficzna i cyklograficzna. Rzut stereograficzny
sześcianu. Konstrukcja siatki Wulfa. Podstawowe zasady i własności projekcji
stereograficznej.
5. Podstawowe konstrukcje z wykorzystaniem siatki Wulfa. Konstrukcje rzutów
standardowych dla układu regularnego na płaszczyzny typu {100}, {110} i {111}.
6. Symetria budowy kryształów; elementy symetrii, kombinacje elementów symetrii.
Grupy punktowe i grupy przestrzenne.
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7. Klasyfikacja ciał krystalicznych. Typy struktur pierwiastków i wybranych związków.
8. Rzeczywista budowa ciał krystalicznych, defekty sieciowe: punktowe, liniowe i
powierzchniowe.
9. Systemy poślizgu w metalach o sieci RSC, RPC i HZ. Płaszczyzny o najgęstszym
ułożeniu, sekwencja ułożenia płaszczyzn. Związek właściwości z wewnętrzną budową
wybranych materiałów krystalicznych. Podstawowe własności fizyczne. Luki
oktaedryczne i tetraedryczne.
10. Dyfrakcja promieni rentgenowskich na ciałach krystalicznych. Właściwości
promieni rentgenowskich. Geometria dyfrakcji. Prawo Bragga, czynnik struktury. Sieć
odwrotna.
Ćwiczenia audytoryjne

W ramach ćwiczeń audytoryjnych realizowane będą następujące zagadnienia:
1. Układy krystalograficzne i sieci przestrzenne Bravais’go; podstawowe parametry i
zależności.
2. Rysowanie kierunków i płaszczyzn krystalograficznych w układzie regularnym,
zasady wskaźnikowania.
3. Rysowanie kierunków i płaszczyzn krystalograficznych w układzie heksagonalnym.
4. Wyznaczanie stopnia wypełnienia podstawowych sieci krystalograficznych (RPC,
RSC, HZ) i wybranych płaszczyzn krystalograficznych.
5. Wyznaczanie promieni atomowych w danych sieciach, wyznaczanie liczby
koordynacyjnej.
6. Wyznaczanie wielkości luk tetraedrycznych i oktaedrycznych w sieciach RPC i RSC.
7. Iloczyn skalarny i wektorowy, wyznaczanie odległości pomiędzy płaszczyznami
krystalograficznymi, wyznaczanie kątów pomiędzy płaszczyznami i kierunkami
krystalograficznymi.
8. Prawo przynależności pasowej; wyznaczanie osi pasa krystalograficznego,
określanie symboli płaszczyzn przynależących do dwóch pasów.
9. Sekwencje ułożenia płaszczyzn, systemy poślizgu w poszczególnych sieciach
krystalograficznych.
10 Rzuty stereograficzne kierunków i płaszczyzn: konstrukcja rzutów standardowych
na płaszczyzny typu {100}, {110} i {111}.
11. Wykorzystanie prawa Bragga, czynnik struktury.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.
Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej
problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad
danym problemem.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie poszczególnych kolokwiów na ocenę
pozytywną oraz obecność na zajęciach.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.
Zgodnie z regulaminem studiów Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w
zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie
poprawkowym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego
terminu.
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Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Sposób obliczania oceny końcowej
ocena końcowa = (0.4 x ocena z ćwiczeń audytoryjnych) + (0.6 x ocena z egzaminu)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Nie określono

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
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Informacje dodatkowe
Brak
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