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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Inteligentne techniki monitoringu i sterowania układów elektrycznych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

WIEiK EIA oIIN PS22 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

6

0

0

15

6

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Omówienie podstawowych cech i zadań inteligentnych metod monitoringu i sterowania w układach elektrycznych.
Cel 2 Poznanie podstaw logiki rozmytej oraz projektowania regulatorów rozmytych.
Cel 3 Poznanie podstaw sieci neuronowych oraz ich zastosowania w inteligentnych układach sterowania.
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Poznanie przykładów inteligentnych systemy monitoringu i sterowania w obiektach użyteczności publicznej.
Cel 5 Omówienie rozwiązania inteligentnych systemów elektroenergetycznych typu Smart Grid.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowa wiedza z automatyki.
2 Podstawowa wiedza z transmisji sygnałów.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Posiada wiedzę na temat wybranych inteligentnych metod monitoringu i sterowania układów i system ów elektrycznych.
EK2 Wiedza Posiada wiedzę na temat logiki rozmytej i regulatorów rozmytych, sieci neuronowych i ich zastosowania w układach sterowania, systemów BMS i systemów Smart Grid.
EK3 Umiejętności Umie zaprojektować regulator rozmyty i dobrać sieć neuronową do sterowania wybranym
obiektem lub układem elektrycznym.
EK4 Umiejętności Umie wykonać proste analizy działania systemów monitoringu i sterowania w automatyce
budynkowej oraz inteligentnych systemów elektroenergetycznych Smart Grid.
EK5 Kompetencje społeczne Potrafi rozwiązać zadanie związane z zastosowaniem inteligentnych metod monitoringu i sterowania układów elektrycznych. Potrafi zaplanować proces projektowania, testów i uruchomienia
inteligentnego układu monitoringu i sterowania.
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Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Zajęcia projektowe polegające na rozwiązywaniu oryginalnych problemów
z zakresu inteligentnego monitoringu i sterowania układów elektrycznych.

Liczba
godzin
6

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Projektowanie regulatorów rozmytych w środowisku Matlab.

3

K2

Projektowanie regulatorów rozmytych w środowisku LabVIEW.

3

K3

Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania wybranym układem napędowym.

3

K4

Inteligentny system automatyki budynkowej.

3

K5

Symulacja pracy systemu Smart Grid.

3
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Zadania inteligentnego monitoringu układów elektrycznych. Najważniejsze cechy
inteligentnego sterowania układów elektrycznych. Przykłady inteligentnych metod
monitoringu i sterowania w układach elektrycznych.

1

W2

Podstawy logiki rozmytej i regulatorów rozmytych. Zastosowanie regulatorów
rozmytych w sterowaniu wybranych obiektów. Metodologia projektowania
regulatorów rozmytych. Układy i algorytmy regulacji z zastosowaniem wybranych
regulatorów rozmytych. Wybór optymalnego układu sterowania z zastosowaniem
regulatora rozmytego. Porównanie wybranych własności regulatorów rozmytych
i regulatorów konwencjonalnych w sterowaniu wybranego obiektu. Specjalizowane
rozszerzenia programów Matlab i LabVIEW do projektowania regulatorów
rozmytych.

2

W3

Podstawy sieci neuronowych. Przykłady zastosowanie sieci neuronowych
w inteligentnych układach monitoringu i sterowania.

1

W4

Inteligentne systemy monitoringu i sterowania w obiektach użyteczności
publicznej. Przykłady rozwiązań systemów monitoringu i sterowania w obiektach
użyteczności publicznej. Idea i koncepcja działania tych systemów monitoringu
i sterowania. Analiza wybranych przypadków awaryjnych i zakłóceń jakie zostały
zarejestrowane w trakcie pracy przykładowego systemu. Analiza efektywności
pracy inteligentnego systemu monitoringu i sterowania.

1

W5

Rozwiązania inteligentnych systemów elektroenergetycznych typu Smart Grid.
Idea i koncepcji działania systemów Smart Grid oraz zestawienie ich
najważniejszych cech.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Wykłady
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Konsultacje
N5 Dyskusja
N6 Ćwiczenia laboratoryjne
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

27

Konsultacje przedmiotowe

1

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

15

Opracowanie wyników

8

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

9

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

60
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
F3 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie ma podstawowej wiedzy na temat treści programowych wyszczególnionych
w EK1 i omawianych zagadnień. Nie potrafi przedstawić podstawowych pojęć
i zagadnień związanych z EK1.
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Na ocenę 3.0

Ma podstawową wiedzę na temat treści programowych wyszczególnionych w EK1
i omawianych zagadnień. Potrafi przedstawić i omówić podstawowe pojęć
i zagadnień związane z EK1.

Na ocenę 3.5

Ma dość dobrą wiedzę na temat treści programowych wyszczególnionych w EK1
i omawianych zagadnień. Potrafi dość dobrze przedstawić i omówić pojęć
i zagadnień związane z EK1.

Na ocenę 4.0

Ma dobrą wiedzę na temat treści programowych wyszczególnionych w EK1
i omawianych zagadnień. Potrafi dobrze przedstawić i omówić pojęć i zagadnień
związane z EK1.

Na ocenę 4.5

Ma dobrą i uporządkowaną wiedzę na temat treści programowych
wyszczególnionych w EK1 i omawianych zagadnień. Potrafi dobrze przedstawić
i posługiwać się pojęciami i zagadnieniami związanymi z EK1.

Na ocenę 5.0

Ma bardzo dobrą i uporządkowaną wiedzę na temat treści programowych
wyszczególnionych w EK1 i omawianych zagadnień. Potrafi bardzo dobrze
przedstawić i posługiwać się pojęciami i zagadnieniami związanymi z EK1.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie ma podstawowej wiedzy na temat treści programowych wyszczególnionych
w EK2 i omawianych zagadnień. Nie potrafi przedstawić podstawowych pojęć
i zagadnień związanych z EK2.

Na ocenę 3.0

Ma podstawową wiedzę na temat treści programowych wyszczególnionych w EK2
i omawianych zagadnień. Potrafi przedstawić i omówić podstawowe pojęć
i zagadnień związane z EK2.

Na ocenę 3.5

Ma dość dobrą wiedzę na temat treści programowych wyszczególnionych w EK2
i omawianych zagadnień. Potrafi dość dobrze przedstawić i omówić pojęć
i zagadnień związane z EK2.

Na ocenę 4.0

Ma dobrą wiedzę na temat treści programowych wyszczególnionych w EK2
i omawianych zagadnień. Potrafi dobrze przedstawić i omówić pojęć i zagadnień
związane z EK2.

Na ocenę 4.5

Ma dobrą i uporządkowaną wiedzę na temat treści programowych
wyszczególnionych w EK2 i omawianych zagadnień. Potrafi dobrze przedstawić
i posługiwać się pojęciami i zagadnieniami związanymi z EK2.

Na ocenę 5.0

Ma bardzo dobrą i uporządkowaną wiedzę na temat treści programowych
wyszczególnionych w EK2 i omawianych zagadnień. Potrafi bardzo dobrze
przedstawić i posługiwać się pojęciami i zagadnieniami związanymi z EK2.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi zrealizować zdania określonego w EK3. Nie umie zaplanować
i przeprowadzić prostego zadania projektowego określonego w EK3.

Na ocenę 3.0

Potrafi zrealizować proste zdania określone w EK3. W stopniu dostatecznym
umie zaplanować i przeprowadzić proste zadanie projektowe określone w EK3.
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Na ocenę 3.5

Dość dobrze potrafi zrealizować proste zdania określone w EK3. W stopniu dość
dobrym umie zaplanować i przeprowadzić proste zadanie projektowe określone
w EK3.

Na ocenę 4.0

Dobrze potrafi zrealizować dość złożone zdania określone w EK3. Umie dobrze
zaplanować i przeprowadzić dość złożone zadanie projektowe określone w EK3.

Na ocenę 4.5

Dobrze potrafi zrealizować złożone zdania projektowe określone w EK3. Umie
dobrze zaplanować i przeprowadzić złożone zadanie projektowe określone w EK3.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobrze potrafi zrealizować złożone zdania projektowe określone w EK3.
Umie bardzo dobrze zaplanować i przeprowadzić złożone zadanie projektowe
określone w EK3. Przy realizacji zadania potrafi twórczo wykorzystywać zdobytą
wiedzę i umiejętności.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie umie posługiwać się narzędziami pozwalającymi przeprowadzić modelowanie
urządzeń i układów elektrycznych w zakresie określonym dla EK4. Nie potrafi
przeprowadzić symulacji komputerowej działania prostych układów oraz nie
potrafi przeprowadzić analizy i nie potrafi dokonać oceny działania tych układów
określonych w EK4.

Na ocenę 3.0

W stopniu podstawowym umie posługiwać się narzędziami pozwalającymi
przeprowadzić modelowanie urządzeń i układów elektrycznych w zakresie
określonym dla EK4. Umie w stopniu podstawowym przeprowadzić proste
symulacje komputerowe działania prostych układów oraz potrafi przeprowadzić
proste analizy i ocenę działania tych układów określonych w EK4.

Na ocenę 3.5

Dość dobrze umie posługiwać się narzędziami pozwalającymi przeprowadzić
modelowanie urządzeń i układów elektrycznych w zakresie określonym dla EK4.
Dość dobrze umie przeprowadzić proste symulacje komputerowe działania
prostych układów oraz potrafi przeprowadzić proste analizy i ocenę działania
tych układów określonych w EK4.

Na ocenę 4.0

Dobrze umie posługiwać się narzędziami pozwalającymi przeprowadzić
modelowanie urządzeń i układów elektrycznych w zakresie określonym dla EK4
o średnim stopniu złożoności. Dobrze umie przeprowadzić symulacje
komputerowe działania układów o średnim stopniu złożoności oraz potrafi
przeprowadzić analizy i ocenę działania tych układów określonych w EK4.

Na ocenę 4.5

Dobrze umie posługiwać się narzędziami pozwalającymi przeprowadzić
modelowanie urządzeń i układów elektrycznych w zakresie określonym dla EK4
o dużym stopniu złożoności. Dobrze umie przeprowadzić symulacje komputerowe
działania układów o dużym stopniu złożoności oraz potrafi przeprowadzić analizy
i ocenę działania tych układów określonych w EK4.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobrze umie posługiwać się narzędziami pozwalającymi przeprowadzić
modelowanie urządzeń i układów elektrycznych w zakresie określonym dla EK4
o dużym stopniu złożoności. Bardzo dobrze umie przeprowadzić symulacje
komputerowe działania układów o dużym stopniu złożoności oraz potrafi
przeprowadzić zaawansowane analizy i oceny działania tych układów określonych
w EK4.
Efekt kształcenia 5
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Na ocenę 2.0

Nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się, nie potrafi znaleźć w literaturze
i w dostępnych zasobach wiedzy informacji na temat realizowanego zdania i treści
programowych omawianych na przedmiocie. Nie umie współpracować w grupie
i nie uczestniczy w dyskusji. Nie potrafi się kontaktować się z osobami, z którymi
realizuje określone zadanie.

Na ocenę 3.0

W stopniu podstawowym rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się. Potrafi
znaleźć w literaturze i w dostępnych zasobach wiedzy wystarczające informacje
na temat realizowanego zdania i treści programowych omawianych na
przedmiocie. W stopniu wystarczającym umie współpracować w grupie oraz
uczestniczy w dyskusji. Umie kontaktować się z osobami, z którymi realizuje
określone zadanie.

Na ocenę 3.5

Dość dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi znaleźć
w literaturze i w dostępnych zasobach wiedzy większość informacji na temat
realizowanego zdania i treści programowych omawianych na przedmiocie. Dość
dobrze umie współpracować w grupie oraz uczestniczy w dyskusji. Dość dobrze
umie kontaktować się z osobami, z którymi realizuje określone zadanie.

Na ocenę 4.0

Dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi znaleźć w literaturze
i w dostępnych zasobach wiedzy większość informacji na temat realizowanego
zdania i treści programowych omawianych na przedmiocie. Dobrze umie
współpracować w grupie oraz uczestniczy w dyskusji. Jest zdolny podzielić
realizację określonych zadań oraz dobrze umie kontaktować się z osobami,
z którymi realizuje określone zadanie.

Na ocenę 4.5

Dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi znaleźć w literaturze
i w dostępnych zasobach wiedzy wszystkie informacje na temat realizowanego
zdania i treści programowych omawianych na przedmiocie. Umie przejąć
inicjatywę przy realizacji określonego zadania, umie współpracować w grupie oraz
aktywnie uczestniczy w dyskusji. Jest zdolny dobrze podzielić realizację
określonych zadań oraz dobrze umie kontaktować się z osobami, z którymi
realizuje określone zadanie.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi znaleźć
w literaturze i w dostępnych zasobach wiedzy wszystkie informacje na temat
realizowanego zdania i treści programowych omawianych na przedmiocie. Umie
przejąć inicjatywę przy realizacji określonego zadania, bardzo dobrze umie
współpracować w grupie oraz aktywnie uczestniczy w dyskusji. Jest zdolny
bardzo dobrze podzielić realizację określonych zadań oraz bardzo dobrze umie
kontaktować się z osobami, z którymi realizuje określone zadanie.

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5

P1 K1 K2 K3 K4
K5 W1 W2 W3
W4 W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

EK2

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5

P1 K1 K2 K3 K4
K5 W1 W2 W3
W4 W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

EK3

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5

P1 K1 K2 K3 K4
K5 W1 W2 W3
W4 W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

EK4

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5

P1 K1 K2 K3 K4
K5 W1 W2 W3
W4 W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

EK5

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4
Cel 5

P1 K1 K2 K3 K4
K5 W1 W2 W3
W4 W5

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] A. Piegat — Modelowanie i sterowanie rozmyte, Warszawa, 1999, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT
[2 ] W. Grega — Metody i algorytmy sterowania cyfrowego w układach scentralizowanych i rozproszonych, Kraków,
2004, AGH
[3 ] S. Osowski — Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Warszawa, 2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Prof PK Maciej Sułowicz (kontakt: msulowicz@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Maciej Sułowicz (kontakt: pesulowi@cyf-kr.edu.pl)
2 dr hab. inż. Dariusz Borkowski (kontakt: dborkowski@pk.edu.pl)
3 dr inż. Ryszard Mielnik (kontakt: rmiel@pk.edu.pl)
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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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