
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód predmetu: 20000635 Názov predmetu: Fyzika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: Prednáška, Cvičenie numerické

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Denná forma štúdia (hodiny za týždeň): 2,2

Externá forma štúdia (hodiny za semester): 26,26

Metóda štúdia:

Vysoká škola:  Technická univerzita v Košiciach

Fakulta:  Fakulta výrobných technológií

Pracovisko:  Katedra prírodných a humanitných vied

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester štúdia: LS

Semester Študijný program

1.rok LS Priemyselný manažment (PMž_Bc_Dn)

Manažment výroby (MV_Bc_Dn)

Počítačová podpora výrobných technológií (PPVT_Bc_D_sk)

Progresívne technológie (PgT_Bc_Dn)

Manažment výroby (MV_Bc_D_sk)

Technológie automobilovej výroby (TAV_Bc_Dn)

Počítačová podpora výrobných technológií (PPVT_Bc_Dn)

Monitoring a diagnostika technických zariadení (MaDTZ_Bc_Dn)

Monitoring a diagnostika technických zariadení (MaDTZ_Bc_D)

Počítačové konštruovanie technických systémov (PKTS_Bc_Dn)

Obnoviteľné zdroje energie (OZE_Bc_Dn)

Výsledky vzdelávania:

Cieľom prednášok a cvičení z predmetu Fyzika je zvládnutie teoretických a experimentálnych poznatkov potrebných pre ďalšie štúdium

technických disciplín.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Zápočet a skúška

Priebežné hodnotenie (PH): Študent prospeje v PH a získa zápočet, keď splní podmienku získať min. 21% z 40%.

Pre udelenie zápočtu je potrebné získať nadpolovičnú väčšinu z % vyčlenených pre zápočet, t. j. minimálne 21%.

Záverečné hodnotenie (ZH): Študent prospeje v ZH a úspešne vykoná skúšku, keď splní podmienku získať min. 31% z 60%.

Celkový výsledok hodnotenia predmetu pozostáva zo súčtu percent určených pre zápočet (maximálne 40 %) a percent určených pre skúšku

(maximálne 60 %). Podmienkou pre udelenie hodnotenia zo skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny z % vyčlenených pre skúšku, t. j.

získanie minimálne 31%.

Celkové hodnotenie: CH je suma hodnotení získaných študentom za hodnotené obdobie. Celkový výsledok sa stanoví v súlade s vnútornými

predpismi TUKE. (študijný poriadok, vnútorný predpis zásady doktorandského štúdia)

Podmieňujúce predmety:

Stručná osnova predmetu:

1.      Matematický aparát fyziky. Pojem vektora, jednotkový vektor, skalárny násobok vektora, sčítanie a rozklad vektorov, skalárny a

vektorový súčin, využitie vektorového súčinu vektorov v mechanike.

2.      Kinematika hmotného bodu. Priamočiary pohyb (dráha, rýchlosť, zrýchlenie). Krivočiary pohyb (uhlová a obvodová rýchlosť, uhlové

zrýchlenie). Pohyb po kružnici. Tangenciálne a normálové zrýchlenie.

3.      Dynamika hmotného bodu. Newtonove pohybové zákony. Hybnosť, impulz, moment sily, moment hybnosti. Práca, energia, výkon.

Kinetická a potenciálna energia, zákon zachovania mechanickej energie.

4.      Dynamika sústavy hmotných bodov. Hmotný stred (ťažisko) sústavy hmotných bodov. Veta o pohybe ťažiska, veta o hybnosti sústavy,

zákon zachovania hybnosti sústavy. Veta o momente hybnosti sústavy, zákon zachovania momentu hybnosti sústavy hmotných bodov.

5.      Dynamika tuhého telesa. Pohybové rovnice, podmienky rovnováhy. Otáčavý pohyb tuhého telesa okolo pevnej osi – kinetická energia,

moment zotrvačnosti, moment hybnosti. Steinerova veta. Kyvadlá – matematické a fyzikálne.

6.      Mechanický kmitavý pohyb. Základná charakteristika harmonického kmitavého pohybu. Netlmený a tlmený harmonický pohyb –

riešenie pohybovej rovnice, rýchlosť, zrýchlenie, celková mechanická energia kmitavého pohybu. Vynútené kmity. Skladanie harmonických

kmitavých pohybov.

7.      Mechanické vlny. Základné charakteristiky mechanického vlnenia – amplitúda, rýchlosť šírenia, vlnová dĺžka. Vlnová rovnica. Stojaté

vlnenie. Odraz a lom vlnenia.

8.      Gravitačné pole. Newtonov gravitačná zákon. Intenzita a potenciál gravitačného poľa. Potenciálna energia. Gravitačné pole v okolí

Zeme. Pohyby v gravitačnom poli.

9.      Elektrostatické pole. Coulombov zákon. Intenzita elektrostatického poľa. Gaussova veta. Práca a potenciálna energia v

elektrostatickom poli, elektrický potenciál. Napätie. Pohyb nabitej častice v elektrickom poli, energia elektrostatického poľa nabitého vodiča.

Kapacita vodiča, elektrický kondenzátor.

10.     Elektrický prúd v kovoch. Intenzita prúdu, hustota prúdu. Ohmov zákon. Jouleov zákon. Práca a výkon jednosmerného prúdu.

Elektromotorické napätie. Kirchhoffove zákony.

11.     Magnetické pole. Vznik poľa, indukcia magnetického poľa. Gaussov zákon. Biot-Savartov zákon. Zákon celkového prúdu.

12.     Magnetické pole. Prúdovodič v magnetickom poli. Intenzita magnetického poľa. Indukčný tok. Pohyb náboja v magnetickom poli.

13.     Elektromagnetické pole. Elektromagnetická indukcia. Indukčnosť. Energia magnetického poľa. Elektrický oscilačný obvod.

Stupeň štúdia: 1.



Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Odporúčaná literatúra:

1.      Hajko, V. – Daniel - Szabó, J.: Základy fyziky, VEDA, Bratislava 1980.

2.      Hajko, V. a kol.: Fyzika I, ALFA, Bratislava 1983.

3.      Hajko, V.: Fyzika v príkladoch, ALFA, Bratislava 1983.

4.      Krempaský, J.: Fyzika, ALFA Bratislava, 1988.

5.      Hlaváčová, J., Ziman, J., Kovaľaková, M., Zagyi, B.: Fyzika I, elfa, Košice, 2006.

6.      Hlaváčová, J., Kovaľaková, M., Kladivová, M., Ševčovič,L: Úlohy z fyziky, elfa, Košice, 2010

7.      Fechová, E.: Vybrané kapitoly z fyziky, FVT TU Prešov 2007

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 367
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Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Vyučujúci:

prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.

Schválil: prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.


