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Cele przedmiotu – uwaga 1 
C1 Rozszerzenie wiadomości z zakresu numerycznej analizy równań różniczkowych cząstkowych 

C2 Zapoznanie studentów z metodą elementów skończonych oraz metodą elementów brzegowych 

C3 Nabycie umiejętności programowania tych metod oraz interpretacji graficznej wyników 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji – uwaga 2 
1 Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. 

2 
Podstawowe metody numeryczne a w szczególności metody numeryczne dotyczące 
różniczkowania i całkowania ze szczególnym uwzględnieniem całek osobliwych. 

 

Efekty kształcenia – uwaga 3 
 W zakresie wiedzy: 

EK 1 Zna i rozumie pojęcia stosowane w teorii pola elektromagnetycznego 

EK 2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia metod numerycznych 

EK3 Zna i rozumie narzędzia informatyczne służące do rozwiązywania problemów brzegowych 

  

 W zakresie umiejętności: 

EK4 Umie posługiwać się pojęciami i twierdzeniami teorii pola elektromagnetycznego 

EK5 Umie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu metod numerycznych 

EK6 
Umie posługiwać się narzędziami informatycznymi służącymi do rozwiązywania zadań 
brzegowych takimi jak COMSOL, ANSYS, FLUX, OPERA czy BEMLAB 

  

 W zakresie kompetencji społecznych: 

EK…  

EK…  

EK…  

 

Treści programowe przedmiotu – uwaga 4 
Forma zajęć – wykłady  

 Treści programowe Liczba godzin 

W1 
Podstawy metody elementów skończonych, wybrane rodzaje 
elementów skończonych o różnych stopniach interpolacji. 

2 

W2 
Przekształcanie równania różniczkowego cząstkowego w 
jego postać dyskretną. Postać macierzowa. 

2 



W3 
Rodzaje warunków brzegowych i metody ich wprowadzania 
do postaci dyskretnej zadania. Metoda Ironsa. 

2 

W4 
Algorytmy rozwiązywania równań algebraicznych liniowych o 
pasmowej, rzadkiej strukturze macierzy współczynników. 

2 

W5 Graficzna interpretacja wyników obliczeń. 2 

W6 
Przekształcenie równania różniczkowego cząstkowego 
(Laplace’a) do postaci całkowej brzegowej. 

2 

W7 
Funkcje Greena i jej pochodne dla przestrzeni 2D i 3D w 
przypadku równania Laplace’a  

2 

W8 Postać dyskretna równań brzegowo-całkowych. 2 

W9 
Wprowadzanie warunków brzegowych na przykładzie postaci 
macierzowej równań całkowo-brzegowych. 

2 

W10 Wyniki oraz ich interpretacja graficzno-fizyczna. 2 

 Suma godzin: 20 

 

Metody/Narzędzia dydaktyczne – uwaga 5 
1 Wykład z prezentacja multimedialną 

2 Wykład konwersatoryjny 

 

Sposoby oceny – uwaga 6 
Ocena formująca 

F1 Rozwiązywanie przykładów na wykładzie konwersatoryjnym 

Ocena podsumowująca 

P1 Udział w warsztatach doktoranckich organizowanych na koniec semestru. 

 

Obciążenie pracą studenta - uwaga 7 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym:  

Udział w wykładach 20 

  

Praca własna studenta, w tym:  

Rozwiązywanie samodzielne zadań 30 

Godziny kontaktowe z wykładowcą realizowane w 
formie konsultacji  

5 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 
wykładu 

20 

Łączny czas pracy studenta 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 
przedmiotu, w tym: 

3 ECTS 

Liczba punktów ECTS uzyskiwana podczas zajęć 
wymagających bezpośredniego udziału 
wykładowcy 

1 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym  

2 ECTS 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca - uwaga 8 

1 
Sikora J.: Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych: Podstawy metody 
elementów skończonych i metody elementów brzegowych, Wydawnictwa Politechniki 
Lubelskiej, 2009. 

  



Macierz efektów kształcenia - uwaga 9 

Efekt 
kształcenia 

Odniesienie danego 
efektu kształcenia 

do efektów 
zdefiniowanych dla 
całego programu 

(PEK) 

Cele 
przedmiotu 

Treści 
programowe 

Metody/Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposób 
oceny 

EK 1 1b, 2e, 2f C1 W1-W10 1,2 F1,P1 

EK 2 1b, 2e, 2f C2 
W1-W9 za wyj. 

W5 
1,2 F1,P1 

EK 3 1b, 2e, 2f C3 W5 i W10 1,2 F1,P1 

EK4 1b, 2e, 2f C1 W1 i W6 1,2 F1,P1 

EK 5 1b, 2e, 2f C2 W2 i W6 1,2 F1,P1 

EK 6 1b, 2e, 2f C3 W5 i W10 1,2 F1,P1 

 

Formy oceny – szczegóły - uwaga 10 
 Na ocenę 2 (ndst) Na ocenę 3 (dst) Na ocenę 4 (db) Na ocenę 5 (bdb) 

EK1 

Nie zna i nie rozumie 
pojęcia stosowane w 
teorii pola 
elektromagnetycznego 

Zna i potrafi wymienić 
niektóre pojęcia 
stosowane w teorii 
pola 
elektromagnetycznego 

Zna i potrafi 
ogólnie 
scharakteryzować 
pojęcia stosowane 
w teorii pola 
elektromagnetyczn
ego 

Zna i potrafi 
wyczerpująco 
scharakteryzować 
pojęcia stosowane w 
teorii pola 
elektromagnetyczneg
o 

EK2 

Nie zna i nie rozumie 
podstawowe pojęcia 
metod numerycznych 

Zna i potrafi wymienić 
niektóre podstawowe 
pojęcia metod 
numerycznych 

Zna i potrafi 
ogólnie 
scharakteryzować 
podstawowe 
pojęcia metod 
numerycznych 

Zna i potrafi 
wyczerpująco 
scharakteryzować 
podstawowe pojęcia 
metod numerycznych 

EK3 

Nie zna i nie rozumie 
narzędzia 
informatyczne służące 
do rozwiązywania 
problemów 
brzegowych 

Zna i potrafi wymienić 
niektóre narzędzia 
informatyczne służące 
do rozwiązywania 
problemów 
brzegowych 

Zna i potrafi 
ogólnie 
scharakteryzować 
narzędzia 
informatyczne 
służące do 
rozwiązywania 
problemów 
brzegowych 

Zna i potrafi 
wyczerpująco 
scharakteryzować 
narzędzia 
informatyczne 
służące do 
rozwiązywania 
problemów 
brzegowych 

EK4 

Nie umie posługiwać 
się pojęciami i 
twierdzeniami teorii 
pola 
elektromagnetycznego 

Umie posługiwać się 
podstawowymi 
pojęciami i 
twierdzeniami teorii 
pola 
elektromagnetycznego 

Umie stosować 
pojęcia i 
twierdzenia teorii 
pola 
elektromagnetyczn
ego 

Umie stosować 
pojęcia i twierdzenia 
teorii pola 
elektromagnetyczneg
o w złożonych 
zagadnieniach 

EK5 

Nie umie posługiwać 
się podstawowymi 
pojęciami z zakresu 
metod numerycznych 

Umie stosować pewne 
pojęcia z zakresu 
metod numerycznych 

Umie stosować 
pojęcia i 
twierdzenia w 
prostych 
zadaniach z metod 
numerycznych 

Umie stosować 
pojęcia i twierdzenia 
w złożonych 
problemach metod 
numerycznych 

EK6 

Nie umie posługiwać 
się narzędziami 
informatycznymi 
służącymi do 
rozwiązywania zadań 
brzegowych takimi jak 
COMSOL, ANSYS, 
FLUX, OPERA czy 

Umie posługiwać się 
narzędziami 
informatycznymi 
służącymi do 
rozwiązywania zadań 
brzegowych takimi jak 
COMSOL, ANSYS, 
FLUX, OPERA czy 

Umie posługiwać 
się niektórymi 
narzędziami 
informatycznymi 
służącymi do 
rozwiązywania 
zadań brzegowych 
takimi jak 

Umie posługiwać się 
narzędziami 
informatycznymi 
służącymi do 
rozwiązywania 
złożonych zadań 
brzegowych. 



BEMLAB BEMLAB COMSOL, 
ANSYS, FLUX, 
OPERA czy 
BEMLAB 
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