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D z i e k a n a t 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Rafała Graczyka 

 

temat: “Reliability and performance modeling of configurable electronic systems for 

unmanned spacecraft” 
 

 
 

promotor – dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

dr hab. inż. Zbigniew Szadkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego 

dr hab. inż. Tomasz Adamski, prof. Politechniki Warszawskiej  

 

Obrona odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 9.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje


Rodzaj pracy: rozprawa doktorska 

Mgr inż. Rafał Graczyk 

Promoter- dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW 

Tytuł: 

 “Reliability and performance modeling of configurable electronic systems for unmanned 

spacecraft” / „Modelowanie niezawodności i wydajności konfigurowalnych systemów 

elektronicznych dla bezzałogowych pojazdów kosmicznych” 

Streszczenie: 

Modelowanie niezawodności i zdolności do dostarczenia wymaganej mocy obliczeniowej, 

jest ważnym zagadnieniem dla projektantów aparatury lotniczej i kosmicznej. W 

prezentowanej rozprawie przedstawiona jest obiecująca metoda modelowania złożonych 

systemów, w szczególności opartych o konfigurowalne układy logiczne i procesory, z 

wykorzystaniem sieci Petriego, do stosowania w kontekście ich analizy oraz oceny 

jakościowej i ilościowej ich wiarygodności. Metoda ta, choć z pewnymi ograniczeniami i 

niedogodnościami oferuje przystępne, wizualne i formalne, sposoby opisywania zachowania 

systemu na różnych poziomach (funkcjonalnym, czasowym, zdarzeń losowych) i oferuje 

dostęp do aparatu matematycznego, idealnego do prowadzenia symulacji i wsparcia 

technicznego procesu podejmowania decyzji. Praktyczny przypadek użycia proponowanej 

metodologii jest zaprezentowany na przykładzie analizy rozwiązań dla budowy sterownika 

koronografu (Coronagraph Control Box) projektowanego i budowanego dla misji PROBA-3 

prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną. PROBA-3 jest misją badawczą która 

pozwala wprowadzić w życie nowe rozwiązania eksperymentalne do lotu w przestrzeni 

kosmicznej i tym samym zbierać doświadczenia działalności operacyjnej wybranych i 

zaimplementowanych rozwiązań. 

 


















