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Uwagi  

Cel przedmiotu - zdobyte umiejętności 

Podstawowe metody konstrukcji i analizy sieci Petriego. Nabycie umiejętności rozpoznawania i modelowania 
rzeczywistych systemów wytwarzania, montażu i obsługi przy pomocy sieci Petriego. Poznanie komputerowego 
systemu graficznej konstrukcji i analizy sieci.  Umiejętność rozpoznawania, modelowania i symulowania 
współbieżnie przebiegających procesów. 

Streszczenie przedmiotu 

 Sieci Petriego są świetnym narzędziem do modelowania procesów wytwórczych, łańcuchów dostaw. Posiadają 
trzy główne zalety: w prosty sposób można zapisać współdzielenie zasobów w różnych procesach 
przedstawionych w łańcuchu dostaw; matematyczny formalizm sieci Petriego jest prosty do komputeryzacji; sieć 
Petriego pozwala użytkownikowi m.in.: sprawdzić zależności pomiędzy różnymi  ważnymi właściwościami (koszt, 
czas dostawy, wąskie gardła procesu), określić jak zmiany lub przerwy w dostawach rozprzestrzeniają się w 
systemie i jaki to ma wpływ na cały proces wytwórczy. 

Warunki uczestnictwa  
w przedmiocie Zaliczenie przedmiotu automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 

Forma zaliczenia przedmiotu 
Realizacja projektów symulacyjnych trzech procesów wytwórczych lub 
usługowych oraz kolokwium zaliczeniowego. 
 

Zasada wystawiania oceny 
końcowej 

Pozytywne oceny z laboratoriów stanowią 60% oceny końcowej. Pozostała część 
– 40% to nota uzyskana na kolokwium. 
 
 Program wykładów 

1. Sieci i systemy sieciowe. Struktura sieci. Diagramy markowań. 
2. Sieci ze wzbranianiem, sieci czasowe, sieci stochastyczne, sieci kolorowe. 
3. Ilościowe oceny modeli sieci: analiza numeryczna, analiza poprzez transformację, analiza strukturalna, 

analiza poprzez symulację. 
4. Techniki algebry liniowej, system redukcji sieci, graf osiągalności. 
5. Podstawy systemu modelowania. Modelowanie systemów produkcyjnych: modelowanie operacji dla 

maszyn jedno i wielozadaniowych, maszyn równoległych, modelowanie gniazda produkcyjnego. 
6. Modelowanie procesów montażowych, systemów narzędziowych, systemów transportowych. 
7. Ocena systemów produkcyjnych przy pomocy sieci Petri. 
8. Demonstracja komputerowego system graficznej konstrukcji i analizy sieci Petri. Konstruowanie sieci 

niehierarchicznych i hierarchicznych, analiza poprawności konstrukcji sieci, symulacja działania sieci, 
wykonanie tekstowych reprezentacji sieci. 

9. Modelowanie wybranych rzeczywistych systemów produkcyjnych i systemów obsługi. 

Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria) 

1. Sieci i systemy sieciowe. Struktura sieci. Diagramy markowań. 
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2. Sieci ze wzbranianiem, sieci czasowe, sieci stochastyczne, sieci kolorowe. 
3. Ilościowe oceny modeli sieci: analiza numeryczna, analiza poprzez transformację, analiza strukturalna, 

analiza poprzez symulację. 
4. Techniki algebry liniowej, system redukcji sieci, graf osiągalności. 
5. Podstawy systemu modelowania. Modelowanie systemów produkcyjnych: modelowanie operacji dla 

maszyn jedno i wielozadaniowych, maszyn równoległych, modelowanie gniazda produkcyjnego. 
6. Modelowanie procesów montażowych, systemów narzędziowych, systemów transportowych. 
7. Ocena systemów produkcyjnych przy pomocy sieci Petri. 
8. Demonstracja komputerowego system graficznej konstrukcji i analizy sieci Petri. Konstruowanie sieci 

niehierarchicznych i hierarchicznych, analiza poprawności konstrukcji sieci, symulacja działania sieci, 
wykonanie tekstowych reprezentacji sieci. 

9. Modelowanie wybranych rzeczywistych systemów produkcyjnych i systemów obsługi. 
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