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Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: M

Stopień studiów: II
Specjalności: Modelowanie matematyczne
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Reliability Theory
WIiT M oIIS D2 19/20

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

6.00
2

Semestry

2

Teoria niezawodności

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

2

30

0

0

0

0

30

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z modelami i metodami teorii niezawodności

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Rachunek Prawdopodobieństwa

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe modele i metody Teorii Niezawodności.
EK2 Umiejętności Student potrafi wyznaczyć charakterystyki funkcyjne i parametry niezawodności.
EK3 Umiejętności Student potrafi sformułować problem z teorii niezawodności. Potrafi przeanalizować taki problem.
EK4 Kompetencje społeczne Student zauważa potrzebę samokształcenia.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Rozkłady ucięte prawostronnie, lewostronnie, obustronnie. Mieszanina rozkładów
i jej interpretacja w technice.

4

W2

Pojęcia niezawodności, niesprawności i trwałości obiektu

1

W3

Niezawodność obiektów nieodnawialnych: funkcja niezawodności, funkcja
zawodności, intensywność uszkodzeń, funkcja wiodąca, przeciętny czas zdatności
obiektu, resztowa funkcja niezawodności, resztowy przeciętny czas zdatności

5

W4

Empiryczne charakterystyki funkcyjne niezawodności: empiryczna funkcja
niezawodności, empiryczna gęstość rozkładu, empiryczna intensywność uszkodzeń,
średni czas zdatności

2

W5

Wykładnicze prawo niezawodności

1

W6

Rozkłady czasu zdatności i charakterystyki niezawodnościowe tych rozkładów:
gamma, Weibulla, komplementarny Weibulla, Rayleigha, normalny, ucięty
normalny, log-normalny, jednostajny, Gumbela, podwójnie wykładniczy, potęgowy.

4

W7

Sklejana funkcja niezawodności, funkcja niezawodności mieszaniny rozkładów,
stochastyczna funkcja niezawodności

2

W8

Warunkowe prawdopodobieństwo zdatności obiektu w przedziale czasowym,
obiekty starzejące się.

2

W9

Prawdopodobieństwo wykonania zadania przez obiekt

2

W10

Odnowa pojedynczego obiektu technicznego: strumień odnowy, proces odnowy,
funkcja odnowy, wariancja liczby odnów, czas do następnego uszkodzenia,
alternatywny strumień odnowy, odnowy profilaktyczne.
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godzin
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Rozwiązywanie minizagadnień z teorii niezawodności. Prezentacja dwóch raportów
(sprawozdań) z wybranych zagadnień z teorii niezawodności.

30

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Zadania tablicowe
N5 Dyskusja
N6 e-learning

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

koordynowanie przygotowania raportu

20

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

30

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

60

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

180

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Dwa raporty (sprawozdania) indywidualne lub zespołowe z zagadnień teorii niezawodności, rozwiązywanie
w trakcie zajęć minizagadnień.
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Ocena podsumowująca
P1 Ocena przeliczona będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych z raportów (sprawozdań) i punktów uzyskanych z rozwiązywania minizagadnień na zajęciach.
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Aby zaliczyć przedmiot, należy uzyskać co najmniej ocenę 3.0 w ocenie podsumowującej.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie zna podstawowych modeli i metod

Na ocenę 3.0

Zna niektóre modele omówione na zajęciach.

Na ocenę 3.5

Zna niektóre modele i metody omówione na zajęciach.

Na ocenę 4.0

Zna większą część modeli, metod omówione na zajęciach.

Na ocenę 4.5

Zna prawie wszystkie omówione modele i metody.

Na ocenę 5.0

Zna i wie do czego służą wszystkie omówione modele i metody.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wyznaczyć charakterystyk funkcyjnyc i parametrów niezawodności.

Na ocenę 3.0

Potrafi dobrać właściwy wzór/metodę i rozpocząć obliczenia.

Na ocenę 3.5

Potrafi dobrać właściwy wzór/metodę i wykonać poprawie niektóre obliczenia.

Na ocenę 4.0

Potrafi dobrać właściwy wzór/metodę i wykonać poprawnie większość obliczeń.

Na ocenę 4.5

Potrafi dobrać właściwy wzór/metodę i wykonać poprawnie prawie wszystkie
obliczenia.

Na ocenę 5.0

Potrafi dobrać właściwy wzór/metodę i wykonać poprawnie wszystkie obliczenia.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi sformułować żadnego zagadnienia z teorii niezawodności.

Na ocenę 3.0

Potrafi dobrać właściwy model.

Na ocenę 3.5

Potrafi dobrać właściwy model i ustalić co należy przeanalizować.

Na ocenę 4.0

Potrafi dobrać właściwy model i potrafi przeprowadzić matematyczną analizę
zależności rozważanych w modelu.

Na ocenę 4.5

Potrafi dobrać właściwy model i potrafi przeprowadzić matematyczną analizę
zależności rozważanych w modelu i wyciaga wnioski.

Na ocenę 5.0

Potrafi wyciągnąć wnioski, zauważyć dobre i słabe strony modelu, zasugerować
zmiany w modelu lub uzasadnić poprawność modelu.
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 2.0

Nie uczestniczy w zajęciach.

Na ocenę 3.0

Uczestniczy regularnie w zajęciach.

Na ocenę 3.5

Uczestniczy regularnie w zajęciach i sporadycznie wykazuje się aktywnością.

Na ocenę 4.0

Uczestniczy regularnie w zajęciach i często zabiera głos w dyskusjach.

Na ocenę 4.5

Uczestniczy regularnie w zajęciach i zawsze zabiera głos w dyskusjach.

Na ocenę 5.0

Uczestniczy regularnie w zajęciach i zawsze zabiera głos w dyskusjach,
argumentuje swoje zdanie.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W04 K_W07

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 W10 P1

N1 N2 N3 N5 N6

F1 P1

EK2

K_U11 K_U12
K_U16

Cel 1

W1 W2 W3 W5
W6 W7 W8 W9
W10 P1

N1 N2 N3 N5 N6

F1

EK3

K_U11 K_U13
K_U16

Cel 1

W4 W5 W6 W7
W8 W9 W10 P1

N2 N3 N5 N6

F1 P1

EK4

K_K03 K_K06

Cel 1

P1

N2 N3 N5 N6

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] D. Bobrowski — Wprowadzenie matematyczne do teorii niezawodności, Poznań, 1977, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
[2 ] F. Grabski, J. Jaźwiński — Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa
i logistyki, Warszawa, 2009, WKŁ
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[3 ] I. Koźniewska, M. Włodarczyk — Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi, Warszawa, 1978,
PWN
[4 ] D. Bobrowski — Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach, Warszawa,
1985, WNT

Literatura uzupełniająca
[1 ] D. L. Grosh — A primer of reliability theory, New York, 1989, John Wiley & Sons
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Marek Malinowski (kontakt: mmalinowski@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Marek Malinowski (kontakt: mmalinowski@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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