
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta. Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

III / 5 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 
1000-IS1-3FPSD 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Procesy i systemy dynamiczne 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Germanas Budnikas, Dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Germanas Budnikas, Dr      
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Zdobycie wiadomości z wybranego obszaru zastosowań informatyki – 

komputerowe badanie procesów dynamicznych zachodzących w systemach.  
Nabycie umiejętności: wyboru i zastosowania wybranego środowiska 
programistycznego, np. MATLAB-a w analizie zagadnień związanych z dynamiką 

systemów, badania układów dynamicznych.  

 

 
 

Wymagania wstępne 

Wiedza i umiejętności z zakresu rachunku różniczkowego i całkowego. Ogólna 

znajomość środowiska i języka programowania MATLAB.  

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Systemy dynamiczne i właściwości.  Liniowe systemy. Ich analityczne i 
geometryczne analizy. Nieliniowe systemy. Punkty stałe, stabilność i 

niestabilność. Funkcji Lapunowa. Systemy gradientowe. Częstotliwość i Chaos. 
Twierdzenie Poincare-Bendixon. System Lorenza. Fraktale. Zbiór Cantora, jego 
reprezentacji i właściwości. Trójkąt Sierpińskiego. Krzywy Kocha. System funkcji 

iterowanych. Twierdzenie Banacha o kontrakcji. Algorytmy budowania fraktali. 
Wymiar fraktali. Środowisko programistyczne MATLAB-a w badaniach systemów 

dynamicznych.  
 

 
 
 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta. Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

Wykład  
Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Pojęcia systemu dynamicznego, wektora stanu, dyskretnego i ciągłego 

czasu. 

2 

Pojęcie liniowych systemów działających w czasie dyskretnym i ciągłym. 

Ich analityczne i geometryczne analizy. 

2 

Pojęcie nieliniowych systemów. Punkty stałe, stabilność i niestabilność. 
Funkcji Lapunowa. Systemy gradientowe. 

2 

Nieliniowy systemy - Częstotliwość i Chaos. Systemy dynamiczne 

działających w ciągłym czasie. Poincare-Bendixon twierdzenie, system 

Lorenza i chaos. Właściwości zachowania dyskretnych systemów 

nieliniowych w dynamicznym czasie - częstotliwość, stabilność 

periodycznych punktów, bifurkacja, chaos. 

2 

Podsumowanie tematów liniowych i nieliniowych systemów. 

Przygotowanie k kolokwium.  

2 

Fraktale. Zbiór Cantora, jego reprezentacji i właściwości. Trójkąt 

Sierpińskiego. Krzywy Kocha. 

2 

Algorytmy budowania fraktali. Wymiar fraktali. Podsumowanie. 3 

Razem godzin 15 

 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Reprezentacja dynamicznych systemów przez równań różniczkowych. 
Programowanie w MATLAB. Analiza wykresów. Przypadki systemów 

biologicznych i fizycznych. 

2 

Przykłady dynamicznych systemów z czasem dyskretnym i ciągłym. 2 
Analiza dynamicznych systemów z czasem dyskretnym i ciągłym. 2 
Analiza łańcuchów Markowa jako liniowych systemów dynamicznych.  2 
Wyszukiwanie stałych punktów dla przykładów różnych systemów 
dynamicznych 

2 

Zastosowanie funkcji Lapunowa do analizy dynamicznych systemów 2 
Analiza zachowania chaotyczne. Wyszukiwanie stałego punktu w 

systemie Lorenza. 
2 

Model matematyczny tasowania kart (GSR model). 2 
Zajęcia podsumowujące. 2 
Kolokwium 1. 2 
Poznawanie właściwości zbioru Cantora. Rysowanie trójkąta Pascala. 2 
Przykłady twierdzenia Banacha o kontrakcji. 2 
Budowa fraktali. 2 
Zajęcia podsumowujące. 2 
Kolokwium 2. 2 
Razem godzin 30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Materiały kursu. http://groups.live.com/SystemyDynamiczne  

http://groups.live.com/SystemyDynamiczne


Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta. Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

2. Edward R. Scheinerman. Invitation to Dynamical Systems. Department of 

Mathematical Sciences. The Johns Hopkins University. 
http://www.ams.jhu.edu/~ers/book.pdf 

3. P. Cvitanovic, R. Artuso, R. Mainieri, G. Tanner and G. Vattay, Chaos: 

Classical and Quantum, Niels Bohr Institute, Copenhagen 2009. 
http://chaosbook.org/ 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

55 

 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
11 laboratoriów (dokumentacja i obrona) - maksymalnie 44 punkty; 

2 kolokwia po 20 punktów; 
Kolokwium numer 2 – referat i prezentacja. Ocena składa się z:  

 0-5 punktów - odpowiedzi na pytania;  

 0-5 punktów - jakość złożenia prezentacji;  
 1-6 punktów - stopień detalizacji opisu;  

 1-4 punktów - odpowiedniość slajdów referatu. 
 
Obecność na ćwiczeniach i wykładach - 15 punków maksimum;  

Aktywność - 15 punków maksimum. 

Ocena Punkty (min., maks.) 

3 49 59 

3,5 60 70 

4 71 81 

4,5 82 92 

5 93 99+ 
 

 

http://www.ams.jhu.edu/~ers/book.pdf
http://chaosbook.org/

