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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Operator Calculus
WITCh TCH oIS C29 18/19

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Rachunek operatorowy

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

0

0

0

0

0

30

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z metodami operatorowymi rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczone przedmioty matematyczne poprzedzające ten przedmiot.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe fakty dotyczące przekształcenia Laplace’a: definicja przekształcenia i przekształcenia odwrotnego względem przekształcenia Laplace’a, własności tych przekształceń.
EK2 Umiejętności Student potrafi: wyznaczyć obraz, gdy znany jest oryginał; obliczyć z definicji transformaty
Laplace’a; wyznaczyć oryginał, gdy znany jest obraz (metoda pośrednia, zastosowanie wzoru Borela o splocie); rozwiązać równanie różniczkowe liniowe przy zadanych warunkach początkowych; rozwiązać układ równań
różniczkowych liniowych; rozwiązać równanie całkowe typu splotu oraz równanie różniczkowo-całkowe.
EK3 Wiedza Student zna podstawowe fakty dotyczące przekształcenie Fouriera: wzór całkowy Fouriera i jego
własności; definicja przekształcenia Fouriera i jego własności; przekształcenie kosinusowe i sinusowe; splot
funkcji.
EK4 Umiejętności Student potrafi zastosować wzór całkowy Fouriera; obliczyć transformatę Fouriera funkcji;
zastosować kosinusowe i sinusowe przekształcenie Fouriera.
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Treści programowe
Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Przekształcenie Laplace’a i jego zastosowania: elementy analizy zespolonej;
definicja przekształcenia i jego podstawowe własności; wyznaczanie obrazu, gdy
znany jest oryginał; obliczanie z definicji transformaty Laplace’a; przekształcenie
odwrotne względem przekształcenia Laplace’a i jego podstawowe własności;
wyznaczanie oryginału, gdy znany jest obraz (metoda pośrednia, zastosowanie
wzoru Borela o splocie); rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych przy
zadanych warunkach początkowych; rozwiązywanie układów równań
różniczkowych liniowych; rozwiązywanie równań całkowych typu splotu oraz
równań różniczkowo-całkowych. Przykłady.

18

S2

Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania: wzór całkowy Fouriera, jego
własności i zastosowania; definicja przekształcenia Fouriera i jego własności;
przekształcenie kosinusowe i sinusowe; splot funkcji. Przykłady.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Zadania tablicowe
N4 Dyskusja
N5 Konsultacje
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Liczba
godzin
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

20

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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60
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Zadanie tablicowe
F2 Odpowiedź ustna
F3 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna w dostatecznym stopniu pojęcia, definicje i podstawowe twierdzenia
dotyczące przekształcenie Laplace’a.

Na ocenę 3.5

Student wykazał się wiedzą, o której mowa w kryterium na ocenę 3 oraz
dodatkowo: student potrafi poznane pojęcia i definicje zilustrować przykładami.

Na ocenę 4.0

Student wykazał się wiedzą, o której mowa w kryterium na ocenę 3.5 oraz
dodatkowo: student potrafi w sposób poprawny formułować twierdzenia oraz
podać przykłady ich zastosowania.
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Na ocenę 4.5

Student wykazał się wiedzą, o której mowa w kryterium na ocenę 4 oraz
dodatkowo: student potrafi podać idee dowodów twierdzeń oraz rozumie
zależności miedzy twierdzeniami tego działu.

Na ocenę 5.0

Student wykazał się wiedzą, o której mowa w kryterium na ocenę 4.5 oraz
dodatkowo: student potrafi w sposób zrozumiały formułować twierdzenia, podac
ich dowody oraz ilustrować przykładami.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi: wyznaczyć obraz, gdy znany jest oryginał; obliczyć z definicji
transformaty Laplace’a; wyznaczyć oryginał, gdy znany jest obraz.

Na ocenę 3.5

Student wykazał umiejętności, o których mowa w kryterium na ocenę 3 oraz
student potrafi dodatkowo: rozwiązać równanie różniczkowe liniowe przy
zadanych warunkach początkowych; rozwiązać układ równań różniczkowych
liniowych.

Na ocenę 4.0

Student wykazał umiejętności, o których mowa w kryterium na ocenę 3.5 oraz
student potrafi dodatkowo rozwiązać równanie całkowe typu splotu oraz
równanie różniczkowo-całkowe.

Na ocenę 4.5

Student wykazał umiejętności, o których mowa w kryterium na ocenę 4 oraz
student potrafi dodatkowo: w mowie i na piśmie wykorzystywać twierdzenia
i metody poznane na wykładach; jasno przekazać swoje rozumowanie
i precyzyjnie je uzasadnić.

Na ocenę 5.0

Student wykazał umiejętności, o których mowa w kryterium na ocenę 4.5 i zrobił
to bezbłędnie.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student zna w dostatecznym stopniu pojęcia, definicje i podstawowe twierdzenia
dotyczące przekształcenie Fouriera.

Na ocenę 3.5

Student wykazał się wiedzą, o której mowa w kryterium na ocenę 3 oraz
dodatkowo: student potrafi poznane pojęcia i definicje zilustrować przykładami.

Na ocenę 4.0

Student wykazał się wiedzą, o której mowa w kryterium na ocenę 3.5 oraz
dodatkowo: student potrafi w sposób poprawny formułować twierdzenia oraz
podać przykłady ich zastosowania.

Na ocenę 4.5

Student wykazał się wiedzą, o której mowa w kryterium na ocenę 4 oraz
dodatkowo: student potrafi podać idee dowodów twierdzeń oraz rozumie
zależności miedzy twierdzeniami tego działu.

Na ocenę 5.0

Student wykazał się wiedzą, o której mowa w kryterium na ocenę 4.5 oraz
dodatkowo: student potrafi w sposób zrozumiały formułować twierdzenia; podać
ich dowody oraz ilustrować przykładami.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi: zastosować wzór całkowy Fouriera, obliczyć transformatę
Fouriera.
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Na ocenę 3.5

Student wykazał umiejętności, o których mowa w kryterium na ocenę 3 oraz
student potrafi dodatkowo wyznaczyć przekształcenie kosinusowe i sinusowe.

Na ocenę 4.0

Student wykazał umiejętności, o których mowa w kryterium na ocenę 3.5 oraz
student potrafi dodatkowo wyznaczyć transformatę splotu.

Na ocenę 4.5

Student wykazał umiejętności, o których mowa w kryterium na ocenę 4 oraz
student potrafi dodatkowo: w mowie i na piśmie wykorzystywać twierdzenia
i metody poznane na wykładach; jasno przekazać swoje rozumowanie
i precyzyjnie je uzasadnić.

Na ocenę 5.0

Student wykazał umiejętności, o których mowa w kryterium na ocenę 4.5 i zrobił
to bezbłędnie.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W01

Cel 1

S1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 P1

EK2

K1_U10

Cel 1

S1

N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 P1

EK3

K1_W01

Cel 1

S2

N1 N2 N3 N4 N5

F2 F3 P1

EK4

K1_U10

Cel 1

S2

N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] W. Żakowski, W. Kołodziej — Matematyka cz.IV, Warszawa, 1995, WNT
[2 ] E. Kącki, L. Siewierski — Wybrane działy matematyki Wyższej z ćwiczeniami, Warszawa, 1985, PWN
[3 ] W. Stankiewicz — Zadania z Matematyki dla Wyższych Uczelni Technicznych, Warszawa, 1983, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] A. Świetlicka; A. Rybarczyk, A. Jurkowlaniec — Rachunek operatorowy. Metody rozwiązywania zadań,
Warszawa, 2012, p
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Adam Bednarz (kontakt: adam.bednarz@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

Strona 6/6

(dziekan)

