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Aktywność studenta 
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Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

60 7.0 33.0 100

Cel przedmiotu Przekazanie usystematyzowanej wiedzy w zakresie metod tworzenia modeli, przygotowania eksperymentów 
i prowadzenia analizy symulacyjnej funkcjonowania systemów oraz przebiegających dyskretnych procesów 
produkcyjnych. Rozwinięcie umiejętności wyznaczania celów, kształtowania modeli odwzorowujących 
atrybuty i funkcje elementów składowych systemu, oraz logikę ich współdziałania dla potrzeb prowadzenia 
badań symulacyjnych, oraz oceny ilościowej uzyskanych wyników w postaci generowanych statystyk typu 
opisowego.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] ma świadomość roli 
społecznej absolwenta uczelni 
technicznej, rozumie ważność 
pozatechnicznych aspektów i 
skutków działalności inżynierskiej 
w tym jej wpływu na środowisko i 
odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje, widzi 
potrzebę formułowania i 
przekazywania społeczeństwu  
informacji i opinii dotyczących 
osiągnięć techniki, prawidłowo 
identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem 
zawodu inżyniera

Właściwe rozumienie roli 
absolwenta uczelni technicznej we 
współczesnym społeczeństwie, w 
tym świadomość 
odpowiedzialności za 
podejmowane, w ramach 
działalności zawodowej, decyzje  
w relacji do środowiska 
naturalnego, uświadomienie 
potrzeby formułowania opinii o 
osiągnięciach techniki oraz 
przekazywania społeczeństwu  
adekwatnych informacji o 
korzyściach stosowania i 
potencjalnych zagrożeniach; 
Potrafi identyfikować przypadki
nieefektywnych działań w
obszarze organizacji produkcji i w
sposób asertywny postulować
potrzeby dokonywania zmian.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
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Treści przedmiotu WYKŁAD: Istota i cel zastosowań modelowania i symulacji. Symulacja komputerowa w zadaniach analizy i 
projektowania dyskretnych procesów i systemów produkcyjnych (DPP/DSP). Formy reprezentacji DSP. 
System produkcyjny jako obiekt modelowania. Klasyfikacja modeli działania DSP. Modele deterministyczne, 
a probabilistyczne. Analiza statyczna i dynamiczna zachowania systemu. Formalizm znakowanych sieci 
Petri i jego zastosowania w analizie symulacyjnej. Zmienność parametrów i procesy stochastyczne w 
symulacji zdarzeń dyskretnych. Procedura przebiegu działań projektu symulacyjnego. Gromadzenie i 
strukturalizacja danych. Techniki i narzędzia dla budowy modeli opisu cech systemu rzeczywistego. Modele 
kolejek i szeregowanie zadań. Budowa scenariuszy i organizacja eksperymentu symulacyjnego. Walidacja i 
weryfikacja modelu. Wizualizacja przebiegów procesu w funkcji czasu. Interpretacja semantyczna i 
statystyczna wyników badań.

 

LABORATORIUM: Studium funkcjonalności i  możliwości aplikacyjnych systemu interaktywnej symulacji 
komputerowej  WITNESS® w aspekcie badań przebiegów dyskretnych procesów produkcyjnych (DPP). 
Formalizacja charakterystyk modelu konceptualnego działania systemu obróbkowego typu przepływowego z 
udziałem środków  transportu między-stanowiskowego. Technika budowy modelu komputerowego z 
wykorzystaniem  bibliotek elementów modelowania struktur. Modelowanie zasad obsługi zasobów 
maszynowych, programowanie logiki ich współdziałania oraz  schematu realizacji przepływów 
materiałowych, modelowanie czynnika zmienności (zdarzenia losowe) w modelu symulacyjnym; 
uruchamianie modeli symulacyjnych w określonym środowisku programowym,  walidacja zdarzeniowa i 
weryfikacja modelu dynamicznego; techniki eksperymentowania z modelem symulacyjnym, generowanie 
raportów i wizualizacja przebiegów badanego DPP i ich ocena według standardowych kryteriów opisu 
ilościowego.

PROJEKTOWANIE: Modelowanie i symulacja przebiegów dyskretnych procesów produkcyjnych z 
zastosowaniem programu wizualnej interaktywnej symulacji WITNESS®. Określenie celów badań; 
dekompozycja struktury i funkcji modelowanego DPP typu gniazdowego dla realizacji ustalonego programu 
produkcyjnego (spektrum przedmiotowe); zestawienie danych dla wariantowych przebiegów DPP. 
Formalizacja relacji danych i projektowanie logiki działania odwzorowywanego systemu. Projektowanie 
struktury przepływu materiałowego dla określonego schematu uszeregowania zadań produkcyjnych, 
walidacja i weryfikacja modelu. Dobór scenariuszy i formalizacja procedury badań. Symulacja pilotażowa i 
właściwy eksperyment symulacyjny. Analiza i interpretacja generowanych statystyk, oraz ocena ilościowa 
przebiegów DPP  i zachowania badanego systemu gniazdowego z wykorzystaniem dostępnych technik 
graficznej wizualizacji wyników tych badań.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących organizacji procesów produkcyjnych, analizy 
statystycznej danych oraz badań operacyjnych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Raport końcowy z zadań 
projektowania

55.0% 35.0%

Sprawozdanie z ćw. laboratorium 55.0% 25.0%
Pisemne kolokwium zaliczające 55.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Hromada J., D. Plinta D.: Modelowanie i symulacja systemów 
produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,   Bielsko- Biała 
2000.
2. Praca zbiorowa.: Inżynieria produkcji. Planowanie, modelowanie, 
symulacja, Patalas-Maliszewska J., Jakubowski J.,   Kłos S. (red.), 
Uniwersytet Zielonogórski, II i ZP, Zielona Góra 2015.
3. Robinson S.: Simulation: The practice of model development and 
use, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, England  2004.
4. Zdanowicz R.: Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, 
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002

 

 

 

Uzupełniająca lista lektur
1. Gregor M.et al.: Simulation of manufacturing systems, Wydawnictwo 
Politechniki Łódzkiej, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1998.
2. Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: Organizacja elastycznych 
systemów produkcyjnych, PWN, Warszawa 1994.
3. Witness 2006. Visual Interactive Simulation Software, User manual, 
Lanner Group Ltd, Redditch, Worcs 2001-2006.

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Klasyfikacja modeli systemów produkcyjnych w aspekcie ich zastosowań w zadaniach ich analizy 
symulacyjnej wykorzystującej techniki wspomagania komputerowego.

 

2. Formalizacja cech systemu produkcyjnego obróbki mechanicznej i formy jego reprezentacji jako obiektu 
badań symulacyjnych.

3. Przydatność modelowania grafowego i dwu innych wybranych technik tworzenia modeli statycznych (e.g. 
IDEF0 or  Event - driven Process Chain - EPC) dla potrzeb opisu działania systemu wytwarzania.

4. Istota modeli deterministycznych i probabilistycznych i porównanie ich przydatności do zadań analizy 
symulacyjnej.

5. Specyfikacja wybranych zadań z obszaru planowania produkcji i inżynierii systemów w aspekcie 
adekwatności podjęcia ich rozwiązywania z użyciem technik symulacji komputerowej..

6. Wprowadzanie zmienności do modelu symulacyjnego dyskretnego systemu produkcyjnego: typowe 
zastosowania rozkładów zmiennej losowej parametrów o wartościach całkowitych i rzeczywistych.

7. Procedura działań w toku realizacji projektu symulacyjnego dotyczącego działania systemu 
produkcyjnego.

8. Zasady tworzenia scenariuszy i planu badań symulacyjnych systemów dla określonych czynników 
zmienności przebiegającego procesu produkcyjnego.

9. Funkcja i znaczenie walidacji i weryfikacji dynamicznych modeli symulacyjnych procesu produkcyjnego.

10. Opis możliwości aplikacyjnych modelowania sieciowego Petri w odniesieniu do działania obrabiarki z 
układem transportu przedmiotów: z obsługą przez operatora (a), lub robot przemysłowy (b).

11. Kryteria oceny ilościowej działania systemu produkcyjnego w opracowaniu wyników badań 
symulacyjnych.

12. Formy prezentacji graficznej wyników badań symulacyjnych systemów wytwarzania dla wybranych 
statystyk opisowych analizowanego procesu.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


