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Cel przedmiotu
Poznanie zasad modelowania właściwości materiałów inżynierskich z
C1
wykorzystaniem metody elementów skończonych.
Nauczenie samodzielnego prowadzenia analiz numerycznych MES oraz
C2
właściwej interpretacji wyników obliczeń.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Znajomość zasad mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów na poziomie
1
kompetencji studiów pierwszego stopnia (W).
Umiejętność prowadzenia symulacji numerycznych z wykorzystaniem metody
2
elementów skończonych (U).
Efekty kształcenia

EK 1

EK 2

EK 3
EK 4
EK 5

W zakresie wiedzy:
Po zakończeniu kursu student zna w zaawansowanym stopniu techniki
modelowania właściwości nowoczesnych materiałów inżynierskich z
wykorzystaniem MES.
Po zakończeniu kursu student zna zasady symulacji numerycznych z
wykorzystaniem metody elementów skończonych w zakresie analiz
wytrzymałościowych, dynamicznych oraz termicznych.
W zakresie umiejętności:
Student potrafi odtworzyć kształt złożonych części maszyn i mechanizmów z
wykorzystaniem zasad komputerowego wspomagania projektowania.
Student na podstawie modelu geometrycznego potrafi przeprowadzić
dyskretyzację obiektu z uwzględnieniem warunków brzegowych oraz sposobu
obciążenia modelu.
Student potrafi zdefiniować odpowiedni model materiału oraz rodzaj i parametry
analizy numerycznej dla zagadnień statycznych i dynamicznych z

wykorzystaniem zagadnień geometrycznie i fizycznie nieliniowych.
Student potrafi samodzielnie rozwiązać przygotowane zadanie obliczeniowe i
EK 6
przeprowadzić poprawną interpretację otrzymanych wyników obliczeń.
W zakresie kompetencji społecznych:
Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę oraz konieczności
EK 7
postępowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
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Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – laboratoria
Treści programowe
Zasady modelowania symulacji numerycznych – zagadnienia
geometrycznie i fizycznie nieliniowe.
Zasady modelowania materiałów hipersprężystych.
Modelowanie właściwości termicznych materiałów inżynierskich.
Sprzężona analiza termiczno-naprężeniowa z uwzględnieniem zagadnień
kontaktowych.
Modelowanie zagadnień własnych – wyboczenie, drgania własne.
Modelowanie materiałów kompozytowych – laminatów.
Modelowanie struktur typu sandwich.
Modelowanie kompozytów typu FML.
Analizy dynamiczne typu Explicit.
Modelowanie zniszczenia materiałów.
Metody edycji wyników obliczeń – mapy konturowe, wykresy, zdjęcia.

Metody dydaktyczne
Praktyczne zajęcia symulacyjne z wykorzystaniem oprogramowania CAE.
Projekcje multimedialne przykładowych symulacji numerycznych.
Samodzielne rozwiązywanie w pracowni zadania obliczeniowego z sytuacją
zdefiniowaną opisem słownym lub opisem słownym i rysunkiem.
Samodzielna interpretacja poprawności otrzymanych wyników obliczeń w
odniesieniu do modelowanego zagadnienia inżynierskiego.
Samodzielne modyfikowanie parametrów modelu numerycznego w celu
uzyskania poprawnych wyników obliczeń.

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywności
aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą,
18
w tym:
Udział w zajęciach laboratoryjnych
15
Udział w konsultacjach
3
Praca własna studenta, w tym:
32
Merytoryczne przygotowywanie się do
32
zajęć laboratoryjnych
Łączny czas pracy studenta
50
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
2
przedmiotu:
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć
2
o charakterze praktycznym (ćwiczenia,

laboratoria, projekty)

1
2
3

1
2
3
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Opis metody oceny
Uczestnictwo w zajęciach
Zaliczenie praktyczne w formie wykonania
analizy numerycznej wybranego przykładu
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