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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Modelowanie urządzeń energetycznych, PG_00042199

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 -> Katedra Elektroenergetyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Andrzej Augusiak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Alicja Lenarczyk

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 15.0 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 Modelowanie matematyczne definicje i rodzaje, modele statyczne i dynamiczne, modele deterministyczne i 
stochastyczne, modelowanie parametrów termodynamicznych pary wodnej i wody stosowane standardy 
obliczeniowe, podstawowe rodzaje zadań optymalizacyjnych w odniesieniu do urządzeń energetycznych, 
elementy składowe modeli matematycznych, modelowanie całkowitoliczbowe i mieszanoliczbowe, 
modelowanie urządzeń elektrowni i elektrociepłowni w programie GateCycle.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W08] ma podstawową wiedzę 
w zakresie ochrony własności 
intelektualnej i prawa 
patentowego, zna i rozumie 
podstawowe procesy wytwarzania 
i użytkowania energii,  zna i 
rozumie zasady funkcjonowania 
współczesnych systemów 
ciepłowniczych i 
elektroenergetycznych

Student potrafi poprawnie dobrać 
elementy składowe obiegów 
termodynamicznych w 
elektrowniach i 
elektrociepłowniach oraz ich 
parametry projektowe i 
eksploatacyjne.

[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 zamodelować 
bilans wymiennika ciepła i 
przeprowadzić analizę techniczną 
pracy wymiennika w układzie

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu WYKŁAD I SEMINARIUM Modelowanie matematyczne  definicje i rodzaje, modele statyczne i dynamiczne, 
modele deterministyczne i stochastyczne, modelowanie parametrów termodynamicznych pary wodnej i 
wody  stosowane standardy obliczeniowe, podstawowe rodzaje zadań optymalizacyjnych w odniesieniu do 
urządzeń energetycznych, elementy składowe modeli matematycznych, modelowanie całkowitoliczbowe i 
mieszanoliczbowe, modelowanie urządzeń elektrowni i elektrociepłowni w programie GateCycle

 

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Modelowanie parametrów pary wodnej i wody  odwzorowanie przebiegu 
linii nasycenia wody/pary, optymalizacja parametrów obiegów elektrowni cieplnych (przegrzew 
międzystopniowy i regeneracja wody zasilającej), optymalizacja grubo ci warstwy docieplenia budynku, 
modelowanie obiegów gazowych i gazowo-parowych w programie GateCycle

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 60.0% 30.0%
Egzamin 60.0% 40.0%
Sprawozdania z wykonanych 
ćwiczeń laboratoryjnych

60.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Lewandowski J., Miller A.: Układy gazowo-parowe na paliwa stałe. 
Perspektywy zastosowań i modelowanie matematyczne. WNT, 
Warszawa 1993 2. Badyda K.: Zagadnienia modelowania 
matematycznego instalacji energetycznych. Rozprawa habilitacyjna. 
Politechnika Warszawska, Warszawa 2001

Uzupełniająca lista lektur 2. Lewandowski J., Miller A., Uzunow N., wirski K.: Modelowanie 
matematyczne procesów cieplno-przepływowych w układach maszyn i 
urzšdzeń energetycznych. W: I konferencja Problemy Badawcze 
Energetyki Cieplnej, Warszawa 1993

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wykonanie analizy pracy elektrowni gazowo-parowej z wybranym typem turbiny gazowej.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


