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Oddziaływania na konstrukcje
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.I4B.1476.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Radosław Tatko

Pozostali prowadzący Radosław Tatko

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z metodologią zapewniania bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości konstrukcji budowlanych
zgodnie z metodą stanów granicznych i  współczynników częściowych.

C2 Wykształcenie umiejętności identyfikacji schematów obliczeniowych ustrojów nośnych konstrukcji budowlanych.

C3 Nabycie umiejętności wyznaczania obliczeniowych i charakterystycznych efektów oddziaływań na konstrukcje
miarodajnych do oceny SGN i SGU. Wykształcenie umiejętności określania oddziaływań zgodnie z Eurokodem 1.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji
budowlanych

BU_P6S_WG04,
BU_P6S_WG10

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

W2
zasady tworzenia kombinacji oddziaływań
miarodajnych do oceny stanów granicznych nośności
i użytkowalności.

BU_P6S_WG04,
BU_P6S_WG10

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zestawiać obciążenia i oddziaływania na konstrukcje
budowlane oraz definiuje schematy obliczeniowe
konstrukcji

BU_P6S_UW06,
BU_P6S_UW12

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U2 wyznaczać efekty oddziaływań na konstrukcje BU_P6S_UW06,
BU_P6S_UW12

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U3 korzystać z programów komputerowych do analizy
konstrukcji BU_P6S_UW13

Zaliczenie ustne, Projekt,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie projektu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Wymagania podstawowe.
Zarządzanie niezawodnością. Projektowe okresy użytkowania konstrukcji.
Trwałość. Podstawy obliczeń stanów granicznych konstrukcji. Sytuacje
obliczeniowe. Stany graniczne nośności i użytkowalności. Zmienne podstawowe
(oddziaływania, wpływy środowiskowe, własności materiałów i wyrobów
budowlanych). Analiza konstrukcji (modelowanie konstrukcji i ich obciążeń).
Sprawdzanie bezpieczeństwa konstrukcji metodą współczynników częściowych.
Wyznaczanie sił wewnętrznych miarodajnych do wymiarowania przekrojów
krytycznych konstrukcji budowlanych. Kombinacje oddziaływań w trwałych,
przejściowych
 i wyjątkowych sytuacjach obliczeniowych. Określanie obciążeń stałych,
użytkowych, śniegiem, wiatrem. Oddziaływania termiczne. Oddziaływania w
czasie wykonywania konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach
pożaru. Oddziaływania wyjątkowe.

Wykład

2.

W ramach ćwiczeń projektowych studenci samodzielnie i/lub w grupach: 
- wykonują zestawienia obciążeń na wybrane ustroje konstrukcyjne budynku, 
- tworzą kombinacje obciążeń i wyznaczają siły wewnętrzne miarodajne do
wymiarowania przekrojów krytycznych w staniach granicznych nośności, 
- tworzą kombinacje do wyznaczania efektów oddziaływań w stanach granicznych
użytkowalności.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta,
Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 50%
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P6S_UW06 Absolwent potrafi wykonać analizę stateczności liniowej i nośności granicznej prostych układów prętowych
w zakresie oceny stanów krytycznych i granicznych konstrukcji;

BU_P6S_UW12
Absolwent potrafi poprawnie zdefiniować modele obliczeniowe komputerowej analizy konstrukcji oraz
wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do projektowania obiektów budowlanych i prowadzenia
robót budowlanych;

BU_P6S_UW13 Absolwent potrafi korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających decyzje
projektowe oraz krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji budowlanych;

BU_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia mechaniki ogólnej, wytrzymałości
materiałów, teoretycznych modeli materiałów oraz zasad ogólnego kształtowania konstrukcji
budowlanych;

BU_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie zasady analizy oraz konstruowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego,
rolniczego, wodnego i komunikacyjnego;


