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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Metody optymalizacji, PG_00042192

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz

dr inż. Bartosz Puchalski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 30.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych wyników aktualnego dorobku metod optymalizacji dla 
różnych kategorii zagadnień optymalizacyjnych: statycznych dynamicznych, ciągłych dyskretnych, liniowych 
- nieliniowych, z jedną zmienną z wieloma zmiennymi, bez ograniczeń z ograniczeniami, jednokryterialne 
wielowielokryterialne. Jako zasada wyboru najważniejszych wyników zostanie przyjęte ich znaczenie 
aplikacyjne w energetyce. Na wykładzie przedstawione zostaną wyniki nowoczesnych metod optymalizacji 
jednokryterialnej, wzbogacone następnie o podstawowe rezultaty optymalizacji wielokryterialnej.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W01] ma podstawową wiedzę 
z zakresu matematyki niezbędną 
do opisu zjawisk związanych z 
procesami konwersji i 
przekazywania energii; przy 
rozwiązywaniu zagadnień 
matematycznych posługuje się 
technologiami informatycznymi

Student potrafi, wykorzystując 
wiedzę z zakresu matematyki, 
zdefiniować i rozwiązać wybrane 
problemy optymalizacji.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U02] potrafi zastosować 
poznane metody matematyczne 
do analizy i projektowania 
elementów, układów i systemów 
energetycznych

Student potrafi projektować układy
energetyczne wykorzystując w
tym celu metody optymalizacji.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu 1. Formułowanie zagadnień optymalizacyjnych przykłady z obszaru energetyki.

 

2. Metody rozwiązywania zadań z jedną zmienną.

3. Metody rozwiązywania zadań z wieloma zmiennymi bez ograniczeń.

4. Metody rozwiązywania zadań z wieloma zmiennymi z ograniczeniami zagadnienia programowania 
liniowego.

5. Metody rozwiązywania zadań z wieloma zmiennymi z ograniczeniami zagadnienia programowania 
nieliniowego.

6. Zagadnienia wielokryterialne i podejścia do ich rozwiązywania

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawy analizy matematycznej - rachunek różniczkowy

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Laboratorium 0.0% 20.0%
Uczestnictwo w wykładzie 0.0% 7.5%
Egzamin pisemny 50.0% 50.0%
Kolokwium w trakcie semestru 0.0% 22.5%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Chong, E.P., Żak, S.H. (2001).  An Introduction to Optimization. John 
Wiley & Sons, Inc.

 

2. Poler, R., Mula, J., Diaz-Madroñero, M. (2014). Operations Research 
Problems Statements and Solutions. Springer-Verlag London.

3. Jizhong, Z. (2014). Optimization of power system operation. The 
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

 

Uzupełniająca lista lektur 1. Bakr, M.  Nonlinear Optimization in Electrical Engineering with 
Applications in MATLAB® . The Institution of Engineering and 
Technology, London.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1). Na czym polega metoda mnożników Lagrange'a ?

 

2). Do czego służy metoda Simplex ?

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


