
 

 

 

Procesy i systemy dynamiczne 
Nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia  

Profil studiów Ogólnoakademicki  

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3FPSD 

Język przedmiotu Polski  

Rodzaj przedmiotu Obieralny (MK_9)  

Rok studiów /semestr Rok 3, semestr 5 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Analiza  

Matlab – programowanie i zastosowania 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład – 30 godz. 

Laboratorium- 15 godz. 

Założenia i cele przedmiotu 

Zdobycie wiadomości z wybranego obszaru zastosowań informatyki – z modelowania 

procesów dynamicznych zachodzących w systemach, ich badania z wykorzystaniem 

rachunku operatorowego oraz metod komputerowych. 

Nabycie umiejętności: wyboru i zastosowania wybranego środowiska programistycznego 

(MATLAB) do analizy zagadnień związanych z dynamiką systemów, wyznaczania 

charakterystyk czasowych i częstotliwościowych układów dynamicznych  

z wykorzystaniem metody operatorowej i symulacji komputerowej. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody podające – wykład, opis z pokazem;  

Metody eksponujące – wykorzystanie prezentacji multimedialnych; 

Metody aktywizujące – ćwiczenia praktyczne. 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Zna modele matematyczne procesów dynamicznych w układach pierwszego  

i drugiego rzędu oraz metody wyznaczania podstawowych charakterystyk 

czasowych i częstotliwościowych. 

K_W01 

 

2. Zna właściwe narzędzia informatyczne umożliwiające rozwiązanie wybranego 

problemu z zakresu dynamiki procesów. 

K_W04, K_W08 

 

3. Potrafi wyznaczyć, stosując rachunek operatorowy (metodę przekształcenia 

Laplace’a), odpowiedzi układów dynamicznych na wymuszenia standardowe. 

K_U02 

 

4. Potrafi ułożyć algorytm dla zadanego problemu i zaimplementować go w języku 

MATLAB lub innym, wybranym stosownie do zadania, języku programowania. 

 

K_U07, K_U08, K_U24, K_U25 

 

5. Potrafi zbadać charakterystyki podstawowych układów dynamicznych  

z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 

K_U25 

 

6. Kreatywnie rozwiązuje problemy. K_K02, K_K03, K_K05 

  

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Aktywność 

 Udział w zajęciach: 



- wykład – 30 godz. 

- laboratorium – 15 godz. 

 Przygotowanie do zajęć: 

       - wykład – 15 godz. 

       - laboratorium – 15 godz. 

 Zapoznanie z literaturą – 5 godz. 

 Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe – 20 godz. 

 Przygotowanie do kolokwium – 20 godz. 

 Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 15 godz. 

 Czas trwania zaliczenia – 2 godz. 

 Udział w konsultacjach – 2 godz. 

Razem: 139 godz. 

 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 49 2 

o charakterze praktycznym 70 3 

  

Data opracowania: 14.09.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr inż. Urszula Citko 

 

 



 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Procesy i systemy dynamiczne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3FPSD 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 3, semestr 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład – 30 godz. 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  

 

Dr inż. Urszula Citko  

Treści merytoryczne przedmiotu  

Wprowadzenie do dziedziny wiedzy związanej z wybranym 

obszarem zastosowań informatyki. Pojęcie systemu i jego 

dynamika. Stan systemu dynamicznego. Równowaga i stabilność.  

Rachunek operatorowy (przekształcenie Laplace’a proste  

i odwrotne) w badaniach systemów dynamicznych. Przebiegi 

dynamiczne i charakterystyki statyczne. Transmitancja 

operatorowa i widmowa. Charakterystyki częstotliwościowe. 

Transmitancje sprzężeń podstawowych. Dynamika procesów  

w układach o parametrach skupionych. Analiza układów 

liniowych. Wymuszenia wejściowe (skokowe, impulsowe, 

sinusoidalne). Odpowiedzi układów pierwszego i drugiego rzędu 

(impulsowe, skokowe oraz na wymuszenie sinusoidalne). 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

 

Student: 

1. Zna modele matematyczne procesów dynamicznych  

w układach pierwszego i drugiego rzędu oraz metody 

wyznaczania podstawowych charakterystyk czasowych  

i częstotliwościowych 

2. Zna właściwe narzędzia informatyczne umożliwiające 

rozwiązanie wybranego problemu z zakresu dynamiki 

procesów. 

 

Sposoby weryfikacji:  

- zaliczenie pisemne na ocenę. 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

 

Wykład – pisemne zaliczenie na ocenę w postaci testu 

sprawdzającego. 

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów jest uzyskanie 

zaliczenia z laboratorium. 

Przy zaliczeniu pisemnym wykładów stosuje się następującą 

punktację w odniesieniu do ocen: 

- bardzo dobry (5) – (96 – 100) % liczby punktów możliwych  

  do uzyskania, 

- dobry plus (4,5) – (88 – 95) %  



- dobry (4) – (75 – 87) % 

- dostateczny plus (3,5) – (63 – 74) % 

- dostateczny (3) – (51 – 62) % 

- niedostateczny (2)– poniżej 51 % liczby punktów możliwych  

  do uzyskania. 

Aby zaliczyć wykłady należy uzyskać 51 % maksymalnej liczby 

punktów z testu sprawdzającego.  

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

 

1. Gutenbaum j.: Modelowanie matematyczne systemów. 

Akademicka oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa 2003. 

2. Luft M., Łukasik Z.: Podstawy teorii sterowania. 

Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2004. 

3. Douglas J. M.: Dynamika i sterowanie procesów. Tom1: 

Analiza układów dynamicznych. WNT. Warszawa.    

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 



 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Procesy i systemy dynamiczne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3FPSD 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu  Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 3, semestr 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium – 15 godz. 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  

 

Dr inż. Urszula Citko 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych układów  

z wykorzystaniem transmitancji operatorowej. Badanie 

komputerowe podstawowych członów dynamicznych (inercyjnego, 

całkującego, różniczkującego i oscylacyjnego). Dobór narzędzi 

informatycznych do problemu (np. wykorzystanie środowiska  

i języka MATLAB). Badanie odpowiedzi impulsowej, skokowej 

i sinusoidalnej układów pierwszego i drugiego rzędu  

z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 

  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

 

Student: 

1. Potrafi wyznaczyć, stosując rachunek operatorowy (metodę 

przekształcenia Laplace’a), odpowiedzi układów 

dynamicznych na wymuszenia standardowe. 

2. Potrafi ułożyć algorytm dla zadanego problemu  

i zaimplementować go w języku MATLAB lub innym, 

wybranym stosownie do zadania, języku programowania. 

3. Potrafi zbadać charakterystyki podstawowych układów 

dynamicznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 

 

Sposoby weryfikacji: 

- kolokwium, 

- sprawozdanie z laboratorium. 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

 

Laboratorium – 2 kolokwia, sprawozdania. 

Przy zaliczeniu kolokwiów i sprawozdań stosuje się następującą 

punktację w odniesieniu do ocen: 

- bardzo dobry (5) – (96 – 100) % liczby punktów możliwych  

  do uzyskania, 

- dobry plus (4,5) – (88 – 95) %  

- dobry (4) – (75 – 87) % 

- dostateczny plus (3,5) – (63 – 74) % 

- dostateczny (3) – (51 – 62) % 

- niedostateczny (2)– poniżej 51 % liczby punktów możliwych  

  do uzyskania. 

Aby zaliczyć laboratorium należy uzyskać 51 % maksymalnej 



liczby punktów z każdego kolokwium i sprawozdania.  

Wymagane jest dodatkowe zaliczenie pisemne nieobecności na 

laboratorium. 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

 

1. Gutenbaum j.: Modelowanie matematyczne systemów. 

Akademicka oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa 2003. 

2. Luft M., Łukasik Z.: Podstawy teorii sterowania. 

Wydawnictwo Politechniki Radomskiej 2004. 

3. Douglas J. M.: Dynamika i sterowanie procesów. Tom1: 

Analiza układów dynamicznych. WNT. Warszawa.  

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 


