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WYKŁAD  
 
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych 
 
Cele kształcenia:  
Celem realizacji przedmiotu jest pozyskiwania przez studenta wiedzy z zakresu podstaw 
niezawodności i eksploatacji systemów automatycznych i zrobotyzowanych. Oczekuje się, Ŝe 
student uzyska niezbędną wiedzę konieczną w realizacji zadań eksploatacji systemów 
automatycznych i zrobotyzowanych oraz umiejętności ich projektowania i modyfikacji. 
Będzie mógł równieŜ prowadzić projekty z wykorzystaniem specyficznego języka procesów 
eksploatacji. 
Celem równoległym kursu jest przyswojenie umiejętności  przekazywania wiedzy z tego 
zakresu w dydaktyce.  
Kurs stanowi podstawę merytoryczną dla kształtowania aktywnej postawy przy wszelkich 
zadaniach eksploatacyjnych z zakresu inŜynierii procesów.  
 
Metody dydaktyczne:  
Zostaną wykorzystane zarówno metody oparte na słowie ( wykład, opis, dyskusja) jak 
i metody aktywizujące (burza mózgów i metoda problemowa) 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Kolokwium pisemne. Podstawą zaliczenia kolokwium jest zdobycie 60 % maksymalnej 
liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji i niezawodności maszyn. 
2. Obiekt, system jego eksploatacji. Struktura, relacje i charakterystyki systemu 

człowiek - system techniczny - otoczenie. 
3. Procesy eksploatacji systemów automatycznych i zrobotyzowanych. 
4. Odnowa systemu technicznego. 
5. Strategie remontowe i profilaktyka eksploatacyjna. 
6. Parametry eksploatacji a degradacja obiektu technicznego. 
7. Pojęcia teorii niezawodności. .  



8. Modelowanie niezawodności. 
9. Badanie niezawodności na zróŜnicowanych poziomach systemowych obiektu.  
10. Projektowanie systemów badań niezawodności.  
11. System diagnostyczny w eksploatacji obiektu. 
12. Modele procesu diagnozowania systemów automatycznych i zrobotyzowanych. 
13. Sygnał, symptom, syndrom diagnostyczny. . 
14. Decyzja diagnostyczna. Wnioskowanie diagnostyczne 
15. Diagnostyka wibroakustyczna. Inne metody diagnozowania. 
16. Narzędzia diagnozowania. 
17. Teoria awarii systemów automatycznych i zrobotyzowanych. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Kazimierczak J. Eksploatacja systemów technicznych, Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2000. 

2. Niziński S. Elementy eksploatacji obiektów technicznych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko.- Mazurskiego, Olsztyn 2000. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W., Diagnostyka procesów. 
Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2002. 

2. Przystupa F.W., Proces diagnozowania w ewoluującym systemie technicznym, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,Wrocław 1999. 

 
Efekty kształcenia: 
Efektem kształcenia będzie wiedza podstawowa z zakresu niezawodności i eksploatacji 
systemów oraz metodologiczna z zakresu diagnozowania, modelowania i projektowania 
procesów eksploatacji systemów automatycznych i zrobotyzowanych. 
Wykład pozwoli równieŜ na opanowanie umiejętności wydawania specjalistycznych opinii, 
prowadzenie merytorycznych dyskusji oraz  bieŜących spraw  związanych z planowaniem, 
organizowaniem i realizacją podstawowych funkcji rzeczowych przedsiębiorstwa  w obszarze 
niezawodności i eksploatacji systemów automatycznych i zrobotyzowanych. 
Uzyskane kwalifikacje umoŜliwi ą podjęcie pracy na stanowiskach merytorycznych w sferze 
organizacji i planowania produkcji, doradztwa i projektowania, dydaktyki przedmiotów z tego 
zakresu jak równieŜ własnej działalności gospodarczej w zakresie niezawodności 
i eksploatacji systemów, w tym systemów automatycznych i zrobotyzowanych. 
 
Język wykładowy: polski 
 

PROJEKT  
 
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem kursu jest przyswojenie umiejętności praktycznych, wykorzystujących wiedzę 
teoretyczną na temat eksploatacji systemów technicznych. 
Nauka projektowania eksploatacji i niezawodności systemów technicznych ma na celu 
w części praktycznej wykorzystanie narzędzi metodologicznych w projektowaniu 
i wykorzystywaniu praktycznym narzędzi eksploatacji. Student na rzeczywistych obiektach 
praktycznie zastosuje wiedzę o niezawodności systemów, ich degradacji oraz inŜynierii 



eksploatacji. Wykorzysta metody modelowania obiektów oraz wiedzę diagnostyczną dla 
syntezy kanału informacyjnego o stanach i  procesach. 
Pozwoli to na ich wykorzystanie przy syntezie prostych systemów eksploatacji. UmoŜliwi 
praktyczną weryfikację nabytych wiadomości teoretycznych z zakresu projektowania 
niezawodności. W szczególności stworzy podstawę dla świadomej i aktywnej roli 
w wykorzystywaniu oraz modyfikacji istniejących systemów eksploatacji jak równieŜ 
dydaktyki przedmiotów z zakresu projektowania systemów eksploatacji i ich niezawodności. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykorzystane zostaną zarówno  metody aktywizujące (burza mózgów i rozwiązywanie 
problemów projektowych) jak i oparte na  praktycznej działalności studentów (realizowane 
projekty techniczne). 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena z zadań cząstkowych oraz ostatecznej realizacji projektu. 
 
Treści programowe:  

1. Obiekt, jego opis. Dekompozycja obiektu. 
2. Modelowanie obiektu eksploatacji. 
3. Kryteria doboru poziomu niezawodności. 
4. Analiza niezawodności obiektu w fazie projektowania 
5. Obliczenia wskaźników niezawodności 
6. Obliczane współczynników bezpieczeństwa i prawdopodobieństwa uszkodzenia. 
7. Dobór diagnozera na podstawie  równowaŜnika diagnostycznego. 
8. Synteza systemu diagnostycznego z wykorzystaniem modelu Cempela. 
9. Dobór narzędzi technicznych procesu diagnozowania. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W., Diagnostyka procesów. 
Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2002. 

2. Przystupa F.W., Proces diagnozowania w ewoluującym systemie technicznym, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1999. 

 
Literatura uzupełniająca: 

1. Słowiński B. Podstawy badań i oceny niezawodności obiektów technicznych, Wyd. 
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999. 

 
Efekty kształcenia: 
Efektem kształcenia będzie  wiedza podstawowa z zakresu zasad i metod realizacji 
opracowań projektowych j i metodologiczna związana z realizacją projektów z zakresu 
niezawodności i eksploatacji systemów technicznych. 
Wykształcone umiejętności pozwolą na przygotowywanie merytoryczne projektów, biegłego 
wykorzystywania wiedzy oraz  wyrobienia nawyków  pracy zespołowej w zakresie 
problematyki niezawodności i eksploatacji systemów. 
Uzyskane kwalifikacje umoŜliwi ą podjęcie pracy jako asystentów projektantów, pracy na 
stanowiskach merytorycznych w zakresie wdroŜeń i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach, 
dydaktyki przedmiotów z zakresu projektowania systemów eksploatacji i diagnostyki jak 
i prowadzenie własnej działalności wspomagającej proces projektowania w sferze 
niezawodności i eksploatacji systemów. 
 
Osoba(y) prowadząca(e): dr inŜ. Marian Pierzchała, docent; mgr inŜ. Wojciech Łyczek 


