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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

Status przedmiotu 

Język prowadzenia zajęć

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

Wymagania wstępne
Matematyka 1, 2; Teoria obwodów 
1,2

Egzamin (TAK/NIE)

Liczba punktów ECTS

Forma
prowadzenia zajęć

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne

Liczba godzin
w semestrze 18 0 18 0 0



EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kategoria
Symbol
efektu

Efekty uczenia się
Odniesienie do

efektów 
kierunkowych

Wiedza

W01
Ma wiedzę na temat budowy oraz formułowania modeli 
optymalizacyjnych. Zna strukturę i matematyczne pod-
stawy budowy modeli optymalizacyjnych.

ELE1_W01
ELE1_W06

W02
Posiada wiedzę o algorytmach optymalizacji liniowej. Ma
wiedzę odnośnie możliwości wykorzystania tego rodzaju 
algorytmów do rozwiązywania praktycznych problemów.

ELE1_W01
ELE1_W06
ELE1_W25 

W03

Ma podstawową wiedzę w zakresie znanych w literatu-
rze algorytmów optymalizacji nieliniowej. Ma wiedzę od-
nośnie możliwości wykorzystania tego rodzaju algoryt-
mów do rozwiązywania praktycznych problemów.

ELE1_W01
ELE1_W06
ELE1_W25

W04
Ma wiedzę w zakresie metod rozwiązywania problemów 
optymalizacji wielokryterialnej. 

ELE1_W01
ELE1_W06
ELE1_W25

Umiejętności

U01
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania za-
dań inżynierskie metody rozwiązywania zadań optymali-
zacji liniowej i nieliniowej.

ELE1_U02 
ELE1_U09 
ELE1_U17 

U02
Potrafi rozwiązywać złożone zadania optymalizacji nieli-
niowej.

ELE1_U09 
ELE1_U17

U03
Potrafi posłużyć się metodami optymalizacji  w rozwiązy-
wania problemów związanych z funkcjonowaniem czy 
też planowaniem układów elektroenergetycznych.

ELE1_U02 
ELE1_U09 
ELE1_U17

Kompetencje 
społeczne

K01
Ma świadomość wpływu rozwiązań przemysłowych ukła-
dów elektroenergetycznych i ich pracy na środowisko.

ELE1_K04 
ELE1_K06 

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma 
zajęć*

Treści programowe

wykład

1. Wprowadzenie w zagadnienia optymalizacji, podstawowe definicje i metody
2. Przedstawienie metod programowania liniowego. Metoda sympleksowa rozwiązy-
wania zadań programowania liniowego. Rozwiązywanie zadań optymalizacji liniowej.
3. Metody poszukiwania ekstremum funkcji jednej oraz wielu zmiennych w zada-
niach z ograniczeniami.
4. Podstawy teoretyczne zagadnień programowania kwadratowego i całkowitoliczbo-
wego – rozwiązywanie przykładowych zadań optymalizacyjnych
5. Podstawy teoretyczne oraz przedstawienie wybranych algorytmów optymalizacji 
nieliniowej. Rozwiązywanie przykładowych zadań optymalizacji nieliniowej
6. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji wielokryterialnej. 
7. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji nieliniowej przy uwzględnieniu proble-
mów związanych z elektroenergetyką. Rozwiązywanie zadań związanych z zagad-
nieniami optymalizacji związanych z funkcjonowaniem oraz planowaniem rozwoju 
elektroenergetycznych układów sieci przemysłowych

laboratorium 1. Obliczenia numeryczne w programie Matlab. Rozwiązywanie wybranych proble-
mów w tym m.in. rozwiązywanie równań nieliniowych oraz zadań interpolacji.
2. Zadania aproksymacji i całkowania numerycznego. Rozwiązywanie zadań z wyko-
rzystaniem funkcji wbudowanych programu Matlab w tym numeryczne obliczenia roz-
wiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.
3. Zagadnienia programowania liniowego w tym algorytm simpleksowy. Rozwiązy-
wanie z wykorzystaniem funkcji programu Matlab zadań optymalizacji liniowej
4. Rozwiązywanie z wykorzystaniem funkcji z biblioteki z funkcjami optymalizacji pro-
gramu Matlab - zadania programowania całkowitoliczbowego oraz zadania progra-
mowania kwadratowego.
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5. Rozwiązywanie z wykorzystaniem wbudowanych funkcji programu Matlab - zadań
programowania nieliniowego z ograniczeniami. 
6. Rozwiązywanie wybranych zadań optymalizacji liniowej i nieliniowej dla wybra-
nych problemów obliczeniowych w elektroenergetyce.
7. Przykłady optymalizacji techniczno-ekonomicznej wybranych układów elektroener-
getycznych. Metody optymalizacji rozpływów mocy w sieciach elektroenergetycznych

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektów uczenia się 

Egzamin 
ustny

Egzamin 
pisemny

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

W01 Tak

W02 Tak

W03 Tak

W04 Tak

U01 Tak Tak

U02 Tak Tak

U03 Tak Tak

K01 Tak

K02 Tak

A.
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FORMA I WARUNKI ZALICZENIA

Forma 
zajęć*

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wykład
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwiów w trakcie

zajęć
laborato-
rium

Uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawozdań

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć 

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Bilans punktów ECTS

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta
Jed-

nostka

1. Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów
W C L P S

h
18 18

3. Inne (konsultacje, egzamin)* 2 2 h

4.
Razem przy bezpośrednim udziale nauczy-
ciela akademickiego 40 h

5.
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego

1.6 ECTS

6. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60 h

7.
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je w ramach samodzielnej pracy 2.4 ECTS

8.
Nakład pracy związany z zajęciami o charak-
terze praktycznym 18 h

9.
Liczba punktów ECTS, którą student uzysku-
je w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1.80 ECTS

10.
Sumaryczne godzinowe obciążenie pracą 
studenta 100 h

11.
Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta
4

* wszelkie formy weryfikacji efektów, w tym egzaminy oraz nie więcej niż 2 godziny konsultacji dla każdej formy zajęć
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http://merlin.pl/Aleksander-Ostanin/ksiazki/person/1,421065.html;jsessionid=9CD6E90CD7DE05BE76DB574B5859F978.LB10
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