
 

ednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Teoria i jakość systemów  

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/4 2/4 2/4   

 Liczba godzin w semestrze   15/6 30/16 15/8   

 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1 2 2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie projektu z przedmiotu Podstawy projektowania inżynierskiego-CAD. 

 

Cele kształcenia:  

Nabycie umiejętności rozumienia zasad analizy funkcjonowania systemów oraz inżynierii 

jakości systemów. Pozyskanie wiedzy o stosowaniu metod i technik doskonalenia jakości 

eksploatacji systemu poprzez znane metody systemowe. Oczekuje się, że student uzyska 

umiejętności doboru modeli obliczeniowych dla zaawansowanych systemów technicznych - 

ich niezawodności i jakości. Uzyskana wiedza będzie również podstawową do dalszego 

studiowania zagadnień związanych z projektowaniem, eksploatowaniem oraz niezawodnością 

systemów.  

 

Metody dydaktyczne:  

Aktywny wykład. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia jest zdobycie 60 % maksymalnej liczby punktów w pisemnym 

kolokwium – teście. 

 

Treści programowe:  

1. Cykl życia systemu (naturalnego, konceptualnego, materialnego). Metody 

projektowania elementów systemu. Projektowanie koncepcyjne, synteza i analiza 

systemowa. System rozległy. Relacje wewnątrz i zewnątrzsystemowe.  

2. Jakość systemu – wielkości charakteryzujące: użyteczność, niezawodność, trwałość, 

żywotność, gotowość oraz inne właściwości systemowe.  

3. Metody oceny i doskonalenia struktury i charakterystyk jakości funkcjonowania 

systemu, w tym narzędzia wielokryterialne. Kontekst systemowy.  

4. Eksploatacja systemów – diagnostyka, profilaktyka, organizacja procesów 

obsługowych. Reguły eksploatacji z uwzględnieniem prewencji i diagnostyki. Analiza 

danych eksploatacyjnych.  



 

5. Czas w systemach, system typu NNN, Systemowa inżynieria wirtualna. 

6. Inżynieria eksploatacji, w szczególności niezawodności i diagnozowania. 

7. Synteza diagnozera systemu technicznego (symptom, syndrom, poziomy stanu, 

narzędzia algorytmiczne, programowe i techniczne). 

8. Organizacja procesów obsługowych. Wybory rozwiązań. 

9. Modelowanie systemu. Symulacje, modele obiektowe. Modelowanie w zarządzaniu 

eksploatacją systemów – modele semimarkowowskie, markowowskie i obiektowe w 

doskonaleniu struktury i metod zarządzania eksploatacją.  

10. Niezawodność funkcjonowania systemów. Optymalizacja niezawodności.  

11. Niezawodność: elementów odnawialnych i nieodnawialnych obiektów złożonych oraz 

systemów rzeczywistych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Cempel, Cz., Teoria i inżynieria systemów. Wydawnictwo Politechnik Poznańskiej, 

Poznań 2006. 

2. Legutko S., Podstawy eksploatacji maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 

1999. 

3. Pogorzelski W., Inżynieria badań systemowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 1999. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. PWN, Warszawa 1984. 

2. Laszko E., Systemowy obraz świata. PIW, Warszawa 1987. 

3. Findeisen W., Analiza systemowa. PWN, Warszawa 1985. 

 

Efekty kształcenia: 

Rozumienia zasad analizy jakości funkcjonowania systemów techn., stosowania metod i 

technik doskonalenia jakości eksploatacji systemu. Umiejętność wykorzystania metod 

algorytmicznych i heurystycznych, ukierunkowanych na system. Zdobyta wiedza będzie 

również podstawową do dalszego studiowania zagadnień związanych z projektowaniem, 

eksploatowaniem oraz niezawodnością systemu.  

 

Język wykładowy: polski 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIA 
Wymagania wstępne:  

Zaliczenie projektu z przedmiotu Podstawy projektowania inżynierskiego-CAD. 

 

Cele kształcenia:  

Nabycie umiejętności wykorzystania obliczeń w syntezie systemowej, w szczególności dla 

niezawodności systemu.  

 

Metody dydaktyczne:  

Aktywne, indywidualne ćwiczenia obliczeniowe z wykorzystaniem dostępnego wspomagania 

informatycznego, dostosowanego do specyfiki niezawodnościowej projektowanego systemu. 

 



 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie ćwiczeń obliczeniowych oraz kolokwium. 

 

Treści programowe:  

1. Modelowanie systemu. Symulacje, modele obiektowe. Modelowanie w zarządzaniu 

eksploatacją systemów – modele semimarkowowskie, markowowskie i obiektowe w 

doskonaleniu struktury i metod zarządzania eksploatacją.  

2. Niezawodność funkcjonowania systemów.  

3. Niezawodność: elementów odnawialnych i nieodnawialnych obiektów złożonych oraz 

systemów rzeczywistych. 

4. Obliczenia prawdopodobieństwa poprawnej pracy systemu oraz współczynnika 

bezpieczeństwa jako kryterium działaniowego. 

5. Obliczenia dopuszczalnych wartości współczynnika bezpieczeństwa i wskaźników 

niezawodności. 

6. Wykorzystanie Optymalizacji w obliczeniach niezawodności. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Hann M., Komputerowa analiza niezawodności i bezpieczeństwa maszyn. 

Wydawnictwo Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk 2001. 

2. Legutko S., Podstawy eksploatacji maszyn. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 

1999. 

3. Słowiński B., Podstawy badań i oceny niezawodności systemów technicznych. 

Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Jadźwiński, J., Borgoń, J. Niezawodność eksploatacyjna. WKiŁ, Warszawa 2002. 

2. Kacprzyk, J., Zbiory rozmyte w analizie systemowej. PWN, Warszawa 1986. 

 

Efekty kształcenia:  
Umiejętności realizacji obliczeń wspierających kształtowanie systemu, wynikającego ze 

wszelkich zadań projektowych, planistycznych z zakresu teorii i jakości systemów. 

Umiejętność wykorzystania obliczeń w syntezie systemowej, w szczególności dla 

niezawodności systemu.  

 

 

 

 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie projektu z przedmiotu Podstawy projektowania inżynierskiego-CAD. 

 

Cele kształcenia:  

Nabycie umiejętności kształtowania postawy kreatywnej przy wszelkich zadaniach 

projektowych, planistycznych z zakresu teorii i jakości systemów. Wiedza praktyczna dla 

wykorzystania w syntezie systemowej.  

 

Metody dydaktyczne:  
Aktywne, indywidualne i grupowe ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem dostępnego 

wspomagania informatycznego, dostosowanego do realizowanych celów i specyfiki 

projektowanego systemu.  



 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Pozytywna ocena z wykonanego projektu. 

 

Treści programowe:  

1. Wybór systemowego procesu i obiektu systemowego - jako przedmiotu projektowego. 

2. Ocena dostępnych narzędzi projektowania systemu i jego elementów.  

3. Projektowanie koncepcyjne, synteza i analiza systemowa.  

4. Wykorzystanie metod heurystycznych w projektowaniu wstępnym, metod 

algorytmicznych w projektowaniu ostatecznym  

5. Kryteria jakości systemu – wielkości charakteryzujące: użyteczność, niezawodność, 

trwałość, żywotność, gotowość oraz inne właściwości systemowe.  

6. Metody oceny i doskonalenia charakterystyk jakości funkcjonowania systemu, w tym 

narzędzia wielokryterialne.  

7. Projekt działaniowy systemu, projekt materialny. Obraz systemu. 

8. Dokumentacja projektu, uszczegółowienie wskazanych elementów.  

 

Literatura podstawowa: 

1. Kazimierczak J., Eksploatacja systemów technicznych. Wydawnictwo Politechniki 

Śląskiej, Gliwice 2000. 

2. Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań. PWN, Warszawa wydania po 2000. 

3. Niziński S., Elementy eksploatacji obiektów technicznych. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mzowieckiego, Olsztyn 2000. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Przystupa F.W., Proces diagnozowania w ewoluującym systemie technicznym. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999. 

2. Staniszewski, R, Sterowanie procesem eksploatacji. WNT, Warszawa 1999.  

 

Efekty kształcenia:  

Umiejętności kształtowania systemu, wynikającego ze wszelkich zadań projektowych, 

planistycznych z zakresu teorii i jakości systemów. Umiejętność wykorzystania wiedzy 

praktycznej w syntezie systemowej.  

 

Osoba(y) prowadząca(e):  
dr hab. inż. Franciszek W. Przystupa, prof. wiz. 


