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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Optimization in environmental engineering

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ2 oIIS C25 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

Optymalizacja w inżynierii środowiska

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

10

5

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Nauka formułowania zadań optymalizacyjnych w zastosowaniach do problemów inżynierii środowiska
Cel 2 Nauka podstawowych narzędzi informatycznych pomagających modelować i rozwiązywać problemy optymalizacyjne w inżynierii środowiska

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstawowych wiadomości z analizy matematycznej, rachunku różniczkowego i rachunku prawdopodobieństwa
2 Znajomość podstaw termodynamiki, wymiany ciepła, wentylacji i klimatyzacji, pomp ciepła oraz chłodnictwa

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość kryteriów stosowanych w optymalizacji obiektów i urządzeń
EK2 Wiedza Znajomość narzędzi i metod stosowanych do znajdowania optymalnych rozwiązań
EK3 Wiedza Znajomość podstaw programowania liniowego i nieliniowego
EK4 Umiejętności Umiejętność podejmowania optymalnych decyzji w projektowaniu nowych lub udoskonalaniu
już istniejących obiektów i urządzeń
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Treści programowe
Laboratorium komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1

Zapoznanie z dostępnym oprogramowaniem ( Solver w Excelu)

2

K2

Formułowanie i rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych z wykorzystaniem
arkusza kalkulacyjnego Excel.

5

K3

Rozwiązywanie przykładowych problemów z grupy zadań transportowych.
Minimalizacji kosztów.
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Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Formułowanie dla problemu optymalizacyjnego funkcji celu oraz warunków
ograniczających. Kryterium techniczno - ekonomiczne w zastosowaniu do
problemów inżynierii środowiska w w szczególności obiegów ziębiarki lub pompy
ciepła.

3

C2

Rozwiązywanie graficzne zadań z zakresu programowania liniowego dotyczących
inżynierii środowiska.

2

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Programowanie nieliniowe. Metody poszukiwania ekstremum bezwarunkowego
i warunkowego funkcji celu.( Metoda mnożników Lagrange’a. Twierdzenie Kuhna
- Tuckera). Przykłady zastosowań

2

W2

Kryteria optymalizacji. Kryterium energetyczne, konstrukcyjne, techniczno
- ekonomiczne i ich zastosowanie i inżynierii środowiska

3

W3

Programowanie liniowe. Rozwiązywanie graficzne problemów programowania
liniowego.Rozwiązywanie analityczne problemów programowania liniowego oraz
analiza wrażliwości.

2

W4

Rozwiązywanie problemów programowania liniowego dla trzech i więcej zmiennych
, problem transportowy. Programowanie celowe, podstawy grafów.

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Zadania tablicowe
N4 Praca w grupach

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

65

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F2 Ocena 2
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Ocena podsumowująca
P2 Ocena 2

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna kryteriów stosowanych w optymalizacji obiektów i urządzeń.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe kryteria stosowane w optymalizacji obiektów i urządzeń
ale nie umie zastosować ich w praktyce

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe kryteria stosowane w optymalizacji obiektów i urządzeń
i umie zastosować je w praktyce z pomocą prowadzącego

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe kryteria stosowane w optymalizacji obiektów i urządzeń
i umie zastosować je samodzielnie w praktyce

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe kryteria stosowane w optymalizacji obiektów i urządzeń
i umie zastosować je samodzielnie w praktyce oraz wykazuje samodzielność
w analizie różnorodnych zagadnień optymalizacyjnych.

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe kryteria stosowane w optymalizacji obiektów i urządzeń
i umie zastosować je samodzielnie w praktyce oraz wykazuje samodzielność
w analizie różnorodnych zagadnień optymalizacyjnych.Ponadto samodzielnie
i twórczo stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów
i zagadnień optymalizacyjnych w sytuacjach nietypowych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna narzędzi i metod stosowanych do znajdowania optymalnych
rozwiązań

Na ocenę 3.0

Student zna narzędzia i metody stosowane do znajdowania optymalnych
rozwiązań ale nie umie zastosować ich w praktyce

Na ocenę 3.5

Student zna narzędzia i metody stosowane do znajdowania optymalnych
rozwiązań i umie zastosować je w praktyce z pomocą prowadzącego

Na ocenę 4.0

Student zna narzędzia i metody stosowane do znajdowania optymalnych
rozwiązań i umie zastosować je w praktyce samodzielnie

Na ocenę 4.5

Student zna narzędzia i metody stosowane do znajdowania optymalnych
rozwiązań i umie zastosować je w praktyce samodzielnie oraz wykazuje
samodzielność w analizie różnorodnych zagadnień optymalizacyjnych.

Na ocenę 5.0

Student zna narzędzia i metody stosowane do znajdowania optymalnych
rozwiązań i umie zastosować je w praktyce samodzielnie oraz wykazuje
samodzielność w analizie różnorodnych zagadnień optymalizacyjnych.Ponadto
samodzielnie i twórczo stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania
problemów i zagadnień optymalizcyjnych w sytuacjach nietypowych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie opanował podstaw programowania liniowego i nieliniowego .
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Na ocenę 3.0

Student opanował podstawy programowania liniowego i nieliniowego w sposób
dostateczny ale nie umie się nimi posługiwać w praktyce.

Na ocenę 3.5

Student opanował podstawy programowania liniowego i nieliniowego w sposób
dostateczny i umie się nimi posługiwać w praktyce z pomocą prowadzcego

Na ocenę 4.0

Student opanował podstawy programowania liniowego i nieliniowego w sposób
zadowalający i umie się nimi posługiwać w praktyce samodzielnie

Na ocenę 4.5

Student opanował podstawy programowania liniowego i nieliniowego w sposób
bardzo dobry i umie się nimi posługiwać w praktyce samodzielnie

Na ocenę 5.0

Student opanował podstawy programowania liniowego i nieliniowego w sposób
bardzo dobry i umie się nimi posługiwać w praktyce samodzielnie.Ponadto
samodzielnie i twórczo stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów
i zagadnień optymalizacyjnych w sytuacjach nietypowych
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie posiadł podstawowych umiejętności podejmowania optymalnych
decyzji przy projektowaniu nowych i udoskonalaniu istniejących obiektów
i urządzeń.

Na ocenę 3.0

Student posiadł podstawowe umiejętności podejmowania optymalnych decyzji
przy projektowaniu nowych i udoskonalaniu istniejących obiektów i urządzeń ale
nie umie rozwiązywać ich samodzielnie

Na ocenę 3.5

Student posiadł podstawowe umiejętności podejmowania optymalnych decyzji
przy projektowaniu nowych i udoskonalaniu istniejących obiektów i urządzeń
i umie rozwiązywać je z pomocą prowadzącego

Na ocenę 4.0

Student posiadł podstawowe umiejętności podejmowania optymalnych decyzji
przy projektowaniu nowych i udoskonalaniu istniejących obiektów i urządzeń
i umie rozwiązywać je samodzielnie wykorzystując zdobyte wiadomości.

Na ocenę 4.5

Student opanował pełny zakres umiejętności podejmowania optymalnych decyzji
przy projektowaniu nowych i udoskonalaniu istniejących obiektów i urządzeń
i sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, sprawnie rozwiązuje
problemy teoretyczne i praktyczne.

Na ocenę 5.0

Student opanował pełny zakres umiejętności podejmowania optymalnych decyzji
przy projektowaniu nowych i udoskonalaniu istniejących obiektów i urządzeń
i sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, sprawnie rozwiązuje
problemy teoretyczne i praktyczne. Umie zastosować wszystkie zdobyte
wiadomości i podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach nietypowych.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W07 K_W09
K_U02 K_U03
K_U04 K_U11
K_U12 K_U17
K_K04

Cel 1 Cel 2

K1 K2 K3 C1 C2
W1 W2 W3 W4

N1 N2 N3 N4

F2 P2

EK2

K_W02 K_W03
K_W09 K_U02
K_U03 K_U11
K_U12 K_U13
K_U16 K_U17

Cel 1 Cel 2

K1 K2 K3 C1 C2
W1 W2 W3 W4

N1 N2 N3 N4

F2 P2

EK3

K_U01 K_U02
K_U08 K_U17

Cel 1 Cel 2

K1 K2 K3 C2
W3 W4

N1 N2 N3 N4

F2 P2

EK4

K_W09 K_U06
K_K01

Cel 1 Cel 2

K1 K2 K3 C1 C2
W1 W2 W3 W4

N1 N2 N3 N4

F2 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Lange O. — Optymalne dycyzje - zasady programowania, Warszawa, 1984, PWN
[2 ] Findeisen W. — Teoria i metody obliczeniowe w optymalizacji, Warszawa, 1980, PWN
[3 ] Maczek K. — Optymalizacja urządzeń do realizacji obiegów lewobieżnych, Kraków, 1990, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
[4 ] Dura A. — Badania operacyjne w zarządzaniu - wybrane zagadnienia programowania matematycznego, Kraków, 1999, Wydawnictwo akademii Ekonomicznej
[5 ] Gass S. — Programowanie liniowe, Warszawa, 1980, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] Cempel C. — Teoria i inżynieria systemów, Poznań, 2004, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
[2 ] Mickiewicz F. — Podstawy optymalizacji -, Warszawa, 1999, PWN

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Renata Sikorska-Bączek (kontakt: sikorska@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
2 Tytuł Imię Nazwisko (kontakt: mail@example.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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