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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Podstawowe równania dynamiki układu punktów materialnych. Konstrukcja funkcji Lagrange’a dla
prostych układów. Orientacja w analizie jakościowej równań różniczkowych zwyczajnych.

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

Potrafi rozwiązywać zagadnienia
rachunku wariacyjnego. Umie
stosować rachunek wariacyjny do
zagadnień mechaniki. Umie
analizować dwuwymiarowe układy
dynamiczne.

MAT2A_W06,
MAT2A_W02,
MAT2A_W04

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Odpowiedź ustna

M_W002

Zna podstawowe równania dynamiki
układu punktów materialnych,
Potrafi skonstruować dla prostych
układów funkcję Lagrange’a,
wykorzystać formalizm Lagrange’a
oraz inne informacje, w
szczególności względy symetrii do
rozwiązania problemu. Orientuje się
w analizie jakościowej równań
różniczkowych zwyczajnych oraz w
metodach przybliżonych.

MAT2A_W05,
MAT2A_W03

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Odpowiedź ustna

Umiejętności: potrafi
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M_U001

Posiada umiejętności rozwiązywania
zagadnień wariacyjnych mechaniki.
Umie wykorzystywać symetrie
układu równań do obniżania rzędu.

MAT2A_U04,
MAT2A_U06,
MAT2A_U02

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Odpowiedź ustna

M_U002

Umie wykorzystywać przybliżone
metody do rozwiązywania równań
różniczkowych zwyczajnych. Umie
wykorzystywać metodę
charakterystyk oraz metodę
rozdzielania zmiennych do
rozwiązywania zagadnień dynamiki
punktów materialnych.

MAT2A_U07,
MAT2A_U06,
MAT2A_U09

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Odpowiedź ustna

MAT2A_K03,
MAT2A_K01

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Odpowiedź ustna

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Student rozumie potrzebę
pogłębiania swojej wiedzy. Docenia
pracę w grupie, umie dobrze
sformułować pytanie.

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć
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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

Prace kontrolne i
przejściowe
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+
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Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
audytoryjne

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

Wykład

Kod MEU

-

-

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Potrafi rozwiązywać zagadnienia
rachunku wariacyjnego. Umie
stosować rachunek wariacyjny
do zagadnień mechaniki. Umie
analizować dwuwymiarowe
układy dynamiczne.

+

-

-

-
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M_W002

Zna podstawowe równania
dynamiki układu punktów
materialnych, Potrafi
skonstruować dla prostych
układów funkcję Lagrange’a,
wykorzystać formalizm
Lagrange’a oraz inne informacje,
w szczególności względy symetrii
do rozwiązania problemu.
Orientuje się w analizie
jakościowej równań
różniczkowych zwyczajnych oraz
w metodach przybliżonych.
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Umiejętności: potrafi
M_U001

Posiada umiejętności
rozwiązywania zagadnień
wariacyjnych mechaniki. Umie
wykorzystywać symetrie układu
równań do obniżania rzędu.

+

+
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M_U002

Umie wykorzystywać przybliżone
metody do rozwiązywania
równań różniczkowych
zwyczajnych. Umie
wykorzystywać metodę
charakterystyk oraz metodę
rozdzielania zmiennych do
rozwiązywania zagadnień
dynamiki punktów materialnych.
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Student rozumie potrzebę
pogłębiania swojej wiedzy.
Docenia pracę w grupie, umie
dobrze sformułować pytanie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

60 godz

Przygotowanie do zajęć

28 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

10 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

105 godz

Punkty ECTS za moduł

4 ECTS

Pozostałe informacje

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

1. Opis deterministyczny układu punktów materialnych. Równania ruchu układów
mechanicznych. Niezmienniczość względem grupy Galileusza.
2. Układ o jednym stopniu swobody. Funkcja Hamiltona. Całkowanie jakościowe. Opis
wahadła matematycznego.
3. Zasada wariacyjna. Ekstremale. Warunek konieczny ekstremum funkcjonału.
Równania Eulera-Lagrange’a. Funkcja Lagrange’a układu mechanicznego. Przykłady.
4. Prawa zachowania. Twierdzenie Noether.
5. Prawa zachowania energii, pędu oraz momentu pędu układu mechanicznego.
Całkowanie układu o jednym stopniu swobody.
6. Zastosowanie praw zachowania do całkowania równań ruchu punktu materialnego
poruszającego się w polu centralnym.
7. Rozwiązanie zagadnienia dwóch ciał. Prawa Keplera.
8. Małe drgania układu o jednym stopniu swobody. Drgania własne i wymuszone.
Rezonans. Dudnienia.
9. Małe drgania układu o wielu stopniach swobody. Sprowadzenie do postaci
kanonicznej poprzez wykorzystanie twierdzenia o diagonalizacji pary form
kwadratowych.
10. Drgania nieliniowe. Odwzorowania generowane przez potok fazowy układu
dynamicznego. Stabilność w sensie Lapunowa. Rezonans parametryczny.
11 Równania Hamiltona. Nawiasy Poissone’a. Przekształcenia kanoniczne.
12. Równania Hamiltona-Jacobiego.
Ćwiczenia audytoryjne
Program ćwiczeń pokrywa się z programem wykładu

Rozwiązywanie problemów (głównie teoretycznych) dotyczących treści
przekazywanych na kolejnych wykładach.

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Wykład jest klasycznym wykładem tablicowym. Mile widziana aktywność studentów podczas
wykładu – np. zadawanie pytań wykładowcy.
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:
W przypadku braku zaliczenia z ćwiczeń w terminie podstawowym (przed rozpoczęciem sesji
egzaminacyjnej) student ma dwa zaliczenia poprawkowe w formie pisemnej, które odbędą się w
terminie i formie ogłoszonej przez prowadzącego zajęcia.
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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 jest równa ocenie z zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
-
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Informacje dodatkowe
Brak
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