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Dynamika budowli
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.MI2B.0528.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Paweł Śniady

Pozostali prowadzący Paweł Śniady, Filip Zakęś, Małgorzata Meissner

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest poznanie metod analizy drgań konstrukcji budowlanych.

C2 Ocena wpływu obciążeń dynamicznych na stan konstrukcji.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie problemy z zakresu dynamiki
budowli. Zna metody formułowania równań
w dynamice konstrukcji. Zna problemy i metody drgań
układu o jednym stopniu swobody. Zna metody
wyznaczania drgań układów o skończonej liczbie
współrzędnych. Zna metody projektowania konstrukcji
z uwzględnieniem efektów dynamicznych

BU_P7S_WG03 Egzamin pisemny,
Egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wyznaczać drgania konstrukcji
traktowanej jako układu o jednym lub skończonej
liczbie współrzędnych dla różnych typów obciążeń.
Umie uwzględniać zagadnienia dynamiczne
w projektowaniu konstrukcji.

BU_P7S_UW02,
BU_P7S_UW04 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do uwzględnienia dynamicznych
wpływów w procesie projektowania konstrukcji.

BU_P7S_KK02,
BU_P7S_KR06

Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 25

Konsultacje 20

Udział w egzaminie 6

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wprowadzenie: cele, zakres, struktura i sposób ujęcia przedmiotu. Przegląd
podstawowych zagadnień dynamicznych - wzbudzanie drgań ruchem drogowym,
wiatrem, sejsmicznie, maszynami i urządzeniami. Podstawowe prawa dynamiki:
prawo Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu, zasada d‘Alemberta.

2. Formułowanie równań ruchu. Nietłumione drgania układu o jednym stopniu
swobody. Równanie ruchu, drgania swobodne, drgania wymuszone. Rezonans.

3. Tłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Modele tłumienia. Drgania
swobodne. Dekrement tłumienia. Drgania wymuszone. Drgania harmoniczne –
ustalone.

4. Szczególne przypadki wzbudzania drgań układu o jednym stopniu swobody.
Wzbudzanie harmoniczne, bezwładnościowe, impulsowa funkcja przejścia, seria
impulsów.

5. Nagłe przyłożenie siły, impulsy prostokątne. Wzbudzanie kinematyczne
.Obciążenia dowolne- całka Duhamela. Uderzenie sprężyste i plastyczne.

6. Zasady projektowania konstrukcji obciążonych dynamicznie. Wspólczynnik
dynamiczny. Zmęczenie materiału.

7. Układy dyskretne. Określenie liczby stopni swobody i współrzędnych
uogólnionych. Formułowanie równań ruchu. Równanie Lagrange‘a II rodzaju.
Układy współrzędnych i ich transformacja.

8. Bilans energetyczny i macierzowe równania ruchu. Modele tłumienia.

9. Zagadnienie własne układu dyskretnego. Zasada ortogonalności form
własnych. Metoda transformacji własnej do analizy drgań wymuszonych i
swobodnych.

10. Dynamika układów dyskretnych poddanych działaniu wybranych obciążeń
dynamicznych. Wzbudzanie kinematyczne.

11. Dynamika bryły sztywnej na podłożu sprężystym –przykład analizy drgań
bloku fundamentowego z zastosowaniem transformacji własnej. Dynamika
budynku wysokiego

12. Redukcja drgań. Absorbery.

13. Dynamika belki Euler_Bernoulliego

14. Metody eksperymentalne w dynamice konstrukcji. Identyfikacja parametrów
konstrukcji.

15. Repetytorium

Wykład

2.
Ćwiczenie 1. Analiza układu o jednym stopniu swobody poddanego działaniu
obciążenia harmonicznego

Cwiczenie 2. Drgania układu dyskretnego wzbudzanego harmonicznie.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie: cele, zakres, struktura i sposób ujęcia przedmiotu. Przegląd podstawowych zagadnień dynamicznych - wzbudzanie drgań ruchem drogowym, wiatrem, sejsmicznie, maszynami i urządzeniami. Podstawowe prawa dynamiki: prawo Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu, zasada d‘Alemberta. 2. Formułowanie równań ruchu. Nietłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Równanie ruchu, drgania swobodne, drgania wymuszone. Rezonans. 3. Tłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Modele tłumienia. Drgania swobodne. Dekrement tłumienia. Drgania wymuszone. Drgania harmoniczne – ustalone. 4. Szczególne przypadki wzbudzania drgań układu o jednym stopniu swobody. Wzbudzanie harmoniczne, bezwładnościowe, impulsowa funkcja przejścia, seria impulsów. 5. Nagłe przyłożenie siły, impulsy prostokątne. Wzbudzanie kinematyczne .Obciążenia dowolne- całka Duhamela. Uderzenie sprężyste i plastyczne. 6. Układy dyskretne. Określenie liczby stopni swobody i współrzędnych uogólnionych. Formułowanie równań ruchu. Równanie Lagrange‘a II rodzaju. Układy współrzędnych i ich transformacja. 7. Bilans energetyczny i macierzowe równania ruchu. Modele tłumienia. 8. Zagadnienie własne układu dyskretnego. Zasada ortogonalności form własnych. Metoda transformacji własnej do analizy drgań wymuszonych i swobodnych. 9. Dynamika układów dyskretnych poddanych działaniu wybranych obciążeń dynamicznych. Wzbudzanie kinematyczne. 10. Dynamika bryły sztywnej na podłożu sprężystym –przykład analizy drgań bloku fundamentowego z zastosowaniem transformacji własnej. 11. Dynamika budynku wysokiego jako przykład układu dyskretnego wzbudzanego kinematycznie 12. Metoda elementów skończonych układów prętowych. 13. Zasady projektowania konstrukcji obciążonych dynamicznie. Współczynnik dynamiczny. Zmęczenie materiału w wyniku działania obciążenia dynamicznego. 14. Metody eksperymentalne w dynamice konstrukcji. Identyfikacja parametrów konstrukcji. 15. Repetytorium
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie: cele, zakres, struktura i sposób ujęcia przedmiotu. Przegląd podstawowych zagadnień dynamicznych - wzbudzanie drgań ruchem drogowym, wiatrem, sejsmicznie, maszynami i urządzeniami. Podstawowe prawa dynamiki: prawo Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu, zasada d‘Alemberta. 2. Formułowanie równań ruchu. Nietłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Równanie ruchu, drgania swobodne, drgania wymuszone. Rezonans. 3. Tłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Modele tłumienia. Drgania swobodne. Dekrement tłumienia. Drgania wymuszone. Drgania harmoniczne – ustalone. 4. Szczególne przypadki wzbudzania drgań układu o jednym stopniu swobody. Wzbudzanie harmoniczne, bezwładnościowe, impulsowa funkcja przejścia, seria impulsów. 5. Nagłe przyłożenie siły, impulsy prostokątne. Wzbudzanie kinematyczne .Obciążenia dowolne- całka Duhamela. Uderzenie sprężyste i plastyczne. 6. Układy dyskretne. Określenie liczby stopni swobody i współrzędnych uogólnionych. Formułowanie równań ruchu. Równanie Lagrange‘a II rodzaju. Układy współrzędnych i ich transformacja. 7. Bilans energetyczny i macierzowe równania ruchu. Modele tłumienia. 8. Zagadnienie własne układu dyskretnego. Zasada ortogonalności form własnych. Metoda transformacji własnej do analizy drgań wymuszonych i swobodnych. 9. Dynamika układów dyskretnych poddanych działaniu wybranych obciążeń dynamicznych. Wzbudzanie kinematyczne. 10. Dynamika bryły sztywnej na podłożu sprężystym –przykład analizy drgań bloku fundamentowego z zastosowaniem transformacji własnej. 11. Dynamika budynku wysokiego jako przykład układu dyskretnego wzbudzanego kinematycznie 12. Metoda elementów skończonych układów prętowych. 13. Zasady projektowania konstrukcji obciążonych dynamicznie. Współczynnik dynamiczny. Zmęczenie materiału w wyniku działania obciążenia dynamicznego. 14. Metody eksperymentalne w dynamice konstrukcji. Identyfikacja parametrów konstrukcji. 15. Repetytorium
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie: cele, zakres, struktura i sposób ujęcia przedmiotu. Przegląd podstawowych zagadnień dynamicznych - wzbudzanie drgań ruchem drogowym, wiatrem, sejsmicznie, maszynami i urządzeniami. Podstawowe prawa dynamiki: prawo Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu, zasada d‘Alemberta. 2. Formułowanie równań ruchu. Nietłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Równanie ruchu, drgania swobodne, drgania wymuszone. Rezonans. 3. Tłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Modele tłumienia. Drgania swobodne. Dekrement tłumienia. Drgania wymuszone. Drgania harmoniczne – ustalone. 4. Szczególne przypadki wzbudzania drgań układu o jednym stopniu swobody. Wzbudzanie harmoniczne, bezwładnościowe, impulsowa funkcja przejścia, seria impulsów. 5. Nagłe przyłożenie siły, impulsy prostokątne. Wzbudzanie kinematyczne .Obciążenia dowolne- całka Duhamela. Uderzenie sprężyste i plastyczne. 6. Układy dyskretne. Określenie liczby stopni swobody i współrzędnych uogólnionych. Formułowanie równań ruchu. Równanie Lagrange‘a II rodzaju. Układy współrzędnych i ich transformacja. 7. Bilans energetyczny i macierzowe równania ruchu. Modele tłumienia. 8. Zagadnienie własne układu dyskretnego. Zasada ortogonalności form własnych. Metoda transformacji własnej do analizy drgań wymuszonych i swobodnych. 9. Dynamika układów dyskretnych poddanych działaniu wybranych obciążeń dynamicznych. Wzbudzanie kinematyczne. 10. Dynamika bryły sztywnej na podłożu sprężystym –przykład analizy drgań bloku fundamentowego z zastosowaniem transformacji własnej. 11. Dynamika budynku wysokiego jako przykład układu dyskretnego wzbudzanego kinematycznie 12. Metoda elementów skończonych układów prętowych. 13. Zasady projektowania konstrukcji obciążonych dynamicznie. Współczynnik dynamiczny. Zmęczenie materiału w wyniku działania obciążenia dynamicznego. 14. Metody eksperymentalne w dynamice konstrukcji. Identyfikacja parametrów konstrukcji. 15. Repetytorium
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie: cele, zakres, struktura i sposób ujęcia przedmiotu. Przegląd podstawowych zagadnień dynamicznych - wzbudzanie drgań ruchem drogowym, wiatrem, sejsmicznie, maszynami i urządzeniami. Podstawowe prawa dynamiki: prawo Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu, zasada d‘Alemberta. 2. Formułowanie równań ruchu. Nietłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Równanie ruchu, drgania swobodne, drgania wymuszone. Rezonans. 3. Tłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Modele tłumienia. Drgania swobodne. Dekrement tłumienia. Drgania wymuszone. Drgania harmoniczne – ustalone. 4. Szczególne przypadki wzbudzania drgań układu o jednym stopniu swobody. Wzbudzanie harmoniczne, bezwładnościowe, impulsowa funkcja przejścia, seria impulsów. 5. Nagłe przyłożenie siły, impulsy prostokątne. Wzbudzanie kinematyczne .Obciążenia dowolne- całka Duhamela. Uderzenie sprężyste i plastyczne. 6. Układy dyskretne. Określenie liczby stopni swobody i współrzędnych uogólnionych. Formułowanie równań ruchu. Równanie Lagrange‘a II rodzaju. Układy współrzędnych i ich transformacja. 7. Bilans energetyczny i macierzowe równania ruchu. Modele tłumienia. 8. Zagadnienie własne układu dyskretnego. Zasada ortogonalności form własnych. Metoda transformacji własnej do analizy drgań wymuszonych i swobodnych. 9. Dynamika układów dyskretnych poddanych działaniu wybranych obciążeń dynamicznych. Wzbudzanie kinematyczne. 10. Dynamika bryły sztywnej na podłożu sprężystym –przykład analizy drgań bloku fundamentowego z zastosowaniem transformacji własnej. 11. Dynamika budynku wysokiego jako przykład układu dyskretnego wzbudzanego kinematycznie 12. Metoda elementów skończonych układów prętowych. 13. Zasady projektowania konstrukcji obciążonych dynamicznie. Współczynnik dynamiczny. Zmęczenie materiału w wyniku działania obciążenia dynamicznego. 14. Metody eksperymentalne w dynamice konstrukcji. Identyfikacja parametrów konstrukcji. 15. Repetytorium
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie: cele, zakres, struktura i sposób ujęcia przedmiotu. Przegląd podstawowych zagadnień dynamicznych - wzbudzanie drgań ruchem drogowym, wiatrem, sejsmicznie, maszynami i urządzeniami. Podstawowe prawa dynamiki: prawo Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu, zasada d‘Alemberta. 2. Formułowanie równań ruchu. Nietłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Równanie ruchu, drgania swobodne, drgania wymuszone. Rezonans. 3. Tłumione drgania układu o jednym stopniu swobody. Modele tłumienia. Drgania swobodne. Dekrement tłumienia. Drgania wymuszone. Drgania harmoniczne – ustalone. 4. Szczególne przypadki wzbudzania drgań układu o jednym stopniu swobody. Wzbudzanie harmoniczne, bezwładnościowe, impulsowa funkcja przejścia, seria impulsów. 5. Nagłe przyłożenie siły, impulsy prostokątne. Wzbudzanie kinematyczne .Obciążenia dowolne- całka Duhamela. Uderzenie sprężyste i plastyczne. 6. Układy dyskretne. Określenie liczby stopni swobody i współrzędnych uogólnionych. Formułowanie równań ruchu. Równanie Lagrange‘a II rodzaju. Układy współrzędnych i ich transformacja. 7. Bilans energetyczny i macierzowe równania ruchu. Modele tłumienia. 8. Zagadnienie własne układu dyskretnego. Zasada ortogonalności form własnych. Metoda transformacji własnej do analizy drgań wymuszonych i swobodnych. 9. Dynamika układów dyskretnych poddanych działaniu wybranych obciążeń dynamicznych. Wzbudzanie kinematyczne. 10. Dynamika bryły sztywnej na podłożu sprężystym –przykład analizy drgań bloku fundamentowego z zastosowaniem transformacji własnej. 11. Dynamika budynku wysokiego jako przykład układu dyskretnego wzbudzanego kinematycznie 12. Metoda elementów skończonych układów prętowych. 13. Zasady projektowania konstrukcji obciążonych dynamicznie. Współczynnik dynamiczny. Zmęczenie materiału w wyniku działania obciążenia dynamicznego. 14. Metody eksperymentalne w dynamice konstrukcji. Identyfikacja parametrów konstrukcji. 15. Repetytorium
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https://sylabus.upwr.edu.pl/Ćwiczenie 1. Analiza układu o jednym stopniu swobody poddanego działaniu obciążenia harmonicznego


4 / 5

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 60%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Obserwacja pracy studenta 40%

Wymagania wstępne
Znajomość statyki i mechaniki budowli.

Literatura
Obowiązkowa

1) J. Langer, Dynamika budowli, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 19801.
2) T. Chmielewski, Z. Zembaty, Podstawy dynamiki buwodli, Arkady, Warszawa 19982.
3) R. Lewandowski, Dynamika konstrukcji inżynierskich,Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań 20063.
4) M. Klasztorny, Mechanika, Statyka, Kinematyka, Dynamika, DWE, Wrocław, 2000.4.

Dodatkowa

1) S. Kaliski i inni, Mechanika techniczna, drgania i fale, PWN, Warszawa Lub Drgania i fale, SPPT PAN, 19661.
2) P. Śniady, Podstawy stochastycznej dynamiki konstrukcji, Oficyna Wydawnicza P. Wr, Wrocław 20002.

https://sylabus.upwr.edu.pl/Znajomość statyki i mechaniki budowli.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P7S_KK02
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu;

BU_P7S_KR06 Absolwent jest gotów do rozwijania dorobku oraz podtrzymywania etosu zawodu;

BU_P7S_UW02
Absolwent potrafi w środowisku Metody Elementów Skończonych, poprawnie zdefiniować model
obliczeniowy i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym, złożonych konstrukcji
inżynierskich oraz stosować techniki obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym.

BU_P7S_UW04
Absolwent potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną, dynamiczną i stateczności ustrojów prętowych
(kratownic, ram i cięgien) statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz konstrukcji
powierzchniowych (tarcz, płyt, membran i powłok).

BU_P7S_WG03
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia Mechaniki Ośrodków Ciągłych. Zna zasady
analizy zagadnień statyki, stateczności i dynamiki złożonych konstrukcji prętowych, powierzchniowych
oraz bryłowych;


