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Józef  WOJNAROWSKI 

Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika �l�ska, Gliwice 

PROFESOR JANUSZ DIETRYCH 
(1907 – 2001) 

WSPANIA�Y UCZONY I TWÓRCA NAUKI KONSTRUKCJI 
W SETN� ROCZNIC� URODZIN 

1. SETNA ROCZNICA URODZIN PROFESORA JANUSZA DIETRYCHA 

„Prawdy szuka� b�dziemy, a� do ko�ca �wiata,  
nic bowiem w umys�ach ludzkich nie jest doskona�e”

Roger Bacon (1214-1294)

Setna rocznica urodzin Prof. Janusza Dietrycha jest niepowtarzaln� okazj� do przedstawienia 
Jego zas�ug i osi�gni��, a w szczególno�ci prób� nakre�lenia portretu tego wspania�ego uczonego 
i zarazem filozofa humanisty  Jest te� dobr� okazj� do oceny trafno�ci i w�a�ciwo�ci Jego o Nim 
my�lenia i mniemania, o znaczeniu i trwa�o�ci przyniesionego przeze� naukowego dorobku, który 
jest zaiste imponuj�cy: i wielki i bogaty i nowatorski a w kreowaniu nauki konstrukcji by� pionierski. 

2. SYLWETKA PROFESORA JANUSZA DIETRYCHA 

 „M�dro�� pozwala trwa�, nami�tno�ci pozwalaj� �y�”
Nicolas Chamfort(1741 – 1794) 

Nestor mechaników i konstruktorów Polskich, Janusz Dietrych, in�ynier, wynalazca, profesor 
Politechniki �l�skiej, w polskiej metodologii twórczo�ci technicznej, projektowania i konstruowania 
by� zjawiskiem oryginalnym i znacz�cym. Oryginalnym w kreowaniu nauki konstrukcji w duchu 
realnego konceptualizmu przypisuj�cego ogólno�� poj�ciom ujmowanym, jako abstrakcje cech 
przys�uguj�cych rzeczom jednostkowym. Znacz�cym, poniewa� wykreowa� Polsk� Szko��
Naukow� Metodologii Projektowania i Konstruowania, stanowi�c� powa�ny wk�ad w rozwój nauki  
i konstrukcji. 

Jego twórczo�� naukowa, która otwar�a nowy okres w rozwoju nauk in�ynierskich, by�a
inspirowana �elazn� formu�� dedukcji: 

„Najpierw popatrz na ca�o��, a potem 
    Dopiero od ca�o�ci przejd� do cz��ci”. 

W tym holistycznym uj�ciu Profesor rozpatrywa� zjawiska jako cz��ci jakiej� ca�o�ci, poniewa�
w�asno�ci cz��ci, b�d� elementów mo�na jedynie obja�ni� ca�o�ci�, któr� tworz�,
a która przekracza to, co jest w cz��ciach. Inaczej mówi�c Profesor przedstawia� nam si�
prawdziwym filozofem przez to, �e bada� same podstawowe zasady konstrukcji i �e d��eniem 
Jego by�o nie zatrzymywa� si� na redukcjonizmie – jakby to zrobili inni – lecz na kanwie realnego 
konceptualizmu by dokona� uj�cia ca�o�ci wspó�istnienia, albo te� wspó�dzia�ania w wielkim 
procesie tworzenia. 

W ten sposób Profesor wskazywa� na konieczno�� uj�cia systemowego  
w projektowaniu i konstruowaniu maszyn, analizuj�c je jako nieprzejednany przeciwnik lokalnego, 
cz�stkowego podej�cia do zadania i zamykania si� w w�skiej ograniczonej sferze, 
uniemo�liwiaj�cej powstawanie coraz to nowych, jako�ciowo ró�nych ca�o�ci, pojmowanych jako 
niepodzielna ca�o��. Wed�ug Niego, w tej ca�o�ci ka�da jej cz���, któr� mo�emy wyodr�bni� jest 
zrobiona niezale�nie i oddzia�uje z innymi cz��ciami, objawiaj�c jednak w�asno�ci zale�ne od 
funkcjonowania ca�ej maszyny. 
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W swym podej�ciu koncypowania, Profesor, ostro oddziela� poj�cia odnosz�ce si� do sfery 
abstrakcji i konkretu posi�kuj�c si� terminami: komunikatu, artefaktu i technosfery. 

Na tych wszystkich, skrótowo tu podanych za�o�eniach i starannie opracowanym aparacie 
poj�ciowym Profesor Janusz Dietrych utworzy� niezwykle kunsztown� wizj� konstrukcji i procesu 
projektowego pozostaj�c do rzeczywisto�ci fizykalnej z filozoficznego odniesienia, w trojakim 
wydaniu boskich objawie�:

P i � k n a ,  d o b r a  i  p r a w d y .  

Bo� sam by� cz�owiekiem szlachetnym i prawym i chcia� innych ku wy�ynom dobra i pi�kna
podnosi�.

Jednocze�nie w swej dzia�alno�ci twórczej stara� si� zawsze szanowa� warto�ci absolutne,  
a w swej dzia�alno�ci nauczycielskiej konsekwentnie pozostawa� wierny prawdzie i cnocie, g�osz�c,
�e cz�owiek w ka�dych okoliczno�ciach, „wolnego wyboru”, czyli z grecka pi�knie i �wi�cie 
brzmi�cej h a i r e s i s , poniewa� wolny wybór jest przywilejem i emblematem i wielkiej �wi�to�ci  
i czynu – p o e s i s .

Akcentuj�c pogl�d o moralnej odpowiedzialno�ci ludzi nauki dawa� wyraz twierdzeniu, �e nauka 
i warto�ci duchowe mog� wspó�istnie� w ramach globalnego �adu wiedzy i poznania, 
ugruntowanych na zasadach naukowego my�lenia, w ofensywnym odniesieniu do rzeczywisto�ci.

W tych przedstawieniach i sformu�owaniach Profesora trudno nie dostrzec Jego g��bokich
studiów dzie�: Platona, Arystotelesa, �w. Augustyna, �w. Tomasza z Akwinu, Sorena 
Kierkergaarda1, Gabriela Marcela2, Karla Rahnera3 i innych – emanuj�cych z Jego twórczych 
dokona�.

I nawet gdy prof. Janusz Dietrych by� w wieku s�dziwym by� nadal m�odzie�czo twórczy, rze�ki  
i sprawny wszechstronnie: prowadzi� aktywn� dzia�alno�� naukow�, zarówno w formie 
publikacyjnej, jak i odczytowej, czynnie uczestniczy� w konferencjach naukowych, sympozjach,  
a tak�e w licznych dysputach z najwi�kszymi Mistrzami s�owa i nauki, naszej i obcej; mi�dzy
innymi z: Romanem Dmowskim, , genera�em polowym Józefem Gawlinem, z Profesorem 
Tadeuszem Kotarbi�skim, z Profesorem W�adys�awem Tatarkiewiczem, z Papie�em Janem 
Paw�em II, z Biskupami: �p. Herbertem Bednorzem i obecnym tu arcybiskupem Damianem 
Zimoniem, z angielskim my�licielem Edwardem Matchett’em, z Prof. Józefem Ba�k�,
z kanadyjskim filozofem Herbertem McLuhanem a w ogrodach prezydenckich w 2001 roku  
z Kapelanem wojsk polskich, z Dr Michael’em Sendzimirem synem s�awnego konstruktora 
walcarek i z wieloma innymi. 

W sierpniu 1992 r., Profesor bra� udzia� w I Zje�dzie Kombatantów polskich. 
W tych latach z predylekcj� zajmowa� si� pe�ni� rzeczywisto�ci, wyodr�bniaj�c z niej 

przemijaj�c� i nieprzemijaj�c� jej form�, bez poznania której nie ma w�a�ciwego �ród�a warto�ci
absolutnej.

Od czasu przej�cia na emerytur� Profesor Janusz Dietrych regularnie pisa� „Kartki dla 
Przyjació�”. Jedn� z ostatnich w 2000 r. wr�czy� autorowi niniejszego opracowania. 

3.  SZKIC BIOGRAFICZNY PROFESORA JANUSZA DIETRYCHA 

„Oby kar� za to, �e zd��a�em do dobra 
 nie by�o, �e znajd� si� pod rz�dami z�ych” 

Platon (Arystokles) (428 – 347) 

Janusz Dietrych urodzi� si� 23 lipca 1907 roku w �odzi. Tam�e pobieraj�c nauki gimnazjalne 
dojrzewa� w patriotycznej atmosferze formowania si� odrodzonej pa�stwowo�ci polskiej. Studia 
politechniczne odbywa� na Wydziale Mechanicznym Sekcji Ogólnej Politechniki Warszawskiej  
w latach 1926 – 1932. Otrzyma� na tej uczelni stopie� in�yniera mechaniki za prac� z dziedziny 
turbin parowych (Dyplom nr 2703, Warszawa dnia 31. 08. 1932 r.). W tym samym roku rozpocz��
s�u�b� wojskow�, by po jej zako�czeniu w roku 1933 podj�� prac� w charakterze konstruktora  

1 Prekursora egzystencjalizmu 
2 Jeden z g�ównych przedstawicieli chrze�cija�skiego egzystencjalizmu 
3 Przedstawiciel nurtu niedogmatycznego w teologii katolickiej
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w Pa�stwowych Zak�adach In�ynierii. W latach 1936 – 1938, zdobywa� do�wiadczenie w biurach 
konstrukcyjnych Czechos�owacji. W 1936 r. odbywa kilkutygodniowe wyjazdy do Niemiec, Francji  
i Anglii, by prowadzi� techniczn� ocen� maszyn do wzbogacania w�gla w kopalniach polskich.  
W 1937 r. przebywa w Pary�u i prowadzi rozmowy w sprawie wspó�pracy w zakresie wdra�ania 
maszyn kopalnianych.  

W 1939 r. uczestniczy w wystawie maszyn w Lipsku i do wybuchu II Wojny �wiatowej pracuje 
nadal w Zak�adach Ostrowieckich na stanowisku kierownika dzia�u. 

W kampanii wrze�niowej w 1939 roku bierze chlubny udzia� jako dowódca baterii 
przeciwlotniczej w stopniu podporucznika w s�ynnej warszawskiej Brygadzie Pancerno – 
Motorowej, dowodzonej przez pu�kownika Stefana Roweckiego. Po bitwie pod Tomaszowem 
Lubelskim dostaje si� do niewoli i zostaje internowany4. Okres wojenny a� do 1945 roku sp�dzi�
w Oficerskim Obozie Je�ców VIIA w Murnau, uczestnicz�c w obozowej dzia�alno�ci o�wiatowej.  
W obozie tym w dyskusjach z Doktorem filozofii J. Drewnowskim, Profesorem astronomii Zonem,  
z Profesorami Urbanowiczem i Starzy�skim – dyrektorem Instytutu Kultury, a tak�e z ks. 
Tadeuszem Kirschke5 - kapelanem, Janusz Dietrych skrystalizowa� swoj� indywidualno��,
kszta�tuj�c w sobie realny sposób postrzegania i warto�ciowania rzeczywisto�ci. Po wyzwoleniu 
podejmowa� prac� na stanowiskach kierowniczych w biurach projektowo – konstrukcyjnych  
i w wytwórni maszyn dla potrzeb górnictwa w�glowego. Tak wi�c w charakterze eksperta w roku 
1946 Profesor Janusz Dietrych przebywa� krótko w Szwecji – mi�dzy innymi w hucie stali 
szlachetnej Snadviken, wytwórni maszyn elektrycznych w Sztokholmie, i w fabryce maszyn  
w Kopping. Nast�pnie w 1948 r., by� czterokrotnie zaproszony w charakterze eksperta do 
Czechos�owacji. Po tych wszystkich do�wiadczeniach w latach 1949 – 1953 podejmuje organizacj�
i kierownictwo Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych. W roku 1950 b�d�c w Komitecie 
Wspó�pracy jednostek projektuj�cych, ponownie odwiedza Czechos�owacj�, tym razem Zak�ady
�kody w Pil�nie, Termotechny w Usti, Witkowickie Zak�ady w Morawskiej Ostrowie i inne. 

W latach 1955 – 1959 jako delegat Ministerstwa Górnictwa i Energetyki dla wykonania zada�
technicznych zwi�zanych z budow� zak�adów przeróbki w�gla, Profesor Janusz Dietrych zostaje 
generalnym projektantem Zak�adów Wzbogacenia W�gla w Czud�o Taj Julan w Chi�skiej
Republice Ludowej. Mia�o to podwójne presti�owe znaczenie. By�y to pierwsze Zak�ady 
Wzbogacania wed�ug nowego systemu, pod wzgl�dem grupowania maszyn i po raz pierwszy  
w historii, Polska wesz�a na rynek chi�ski 

d o k u m e n t u j � c  n o w �  m y � l  t e c h n i c z n � .

Podczas swojego pobytu w Chinach, udziela� konsultacji in�ynierom chi�skim daj�c cykl 
odczytów na wydziale technicznym uniwersytetu w Pekinie. 

W roku 1947 za dziekanatu Profesora Bart�omieja Tokarskiego, który powierzy� mu kierunek 
studiów w zakresie maszyn kopalnianych, podj�� zaj�cia na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
�l�skiej z przedmiotu – projektowanie maszyn górniczych. W krótkim czasie wychowa� wieli 
dyplomatów, których zatrudnia� w Centralnym Biurze Maszyn Górniczych, pó�niejszym KOMAGU. 
By� to okres, kiedy W�adze Uczelni uzna�y potrzeb� podj�cia dzia�a� badawczych i dydaktycznych 
odpowiednio do potrzeb przemys�u maszynowego.  

Od 1954 roku mgr in�. Janusz Dietrych, jako uznany specjalista w dziedzinie konstrukcji 
maszyn górniczych, obj�� sta�e wyk�ady z cz��ci maszyn na Wydziale Mechanicznym. 

Uchwa�� Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 29. 04. 1955 r. uzyska� tytu� naukowy docenta 
w Katedrze Cz��ci Maszyn Wydzia�u Mechanicznego Energetycznego Politechniki �l�skiej,  
a w roku 28. 11. 1957 – zaszczytny tytu� naukowy profesora nadzwyczajnego.

Na podstawie dysertacji doktorskiej „Teoria i budowa przesiewaczy” recenzowanej przez 
Profesorów S. Bodaszewskiego i A. Pi�tkowicza Rada Wydzia�u Mechanicznego Energetycznego 
w dniu 27. 10. 1958 r. przyznaje Mu stopie� naukowy doktora nauk technicznych, który zostaje 
zatwierdzony przez Centraln� Komisj� Kwalifikacyjn� w dniu 26. 02. 1959 r. 

W roku 1960 Profesor Janusz Dietrych zosta� powo�any na kierownika Katedry Cz��ci Maszyn 
na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym. W 1963 r., Profesor Janusz Dietrych podejmuje 
�mia�� decyzj�: Katedra Cz��ci Maszyn przekszta�ca w Katedr� Podstaw Konstrukcji Maszyn, 

4 Wróci� do Ojczyzny 1. 09. 1945r. 
5 Autor mia� okazj� osobi�cie Go pozna� w Londynie – w kwietniu 1986r. 
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pierwsz� o tej nazwie Katedr� w Polsce, wprowadzaj�c równocze�nie w miejsce przedmiotu 
Cz��ci Maszyn – Podstawy Konstrukcji Maszyn.

Wymaga�o to z gruntu nowoczesnego sposobu my�lenia, zasadniczej przebudowy tre�ci i form 
kszta�cenia, a� do umiej�tno�ci sformu�owania zasad konstruowania i projektowania maszyn. Nie 
bacz�c na „pociski” zastrze�e� swych naukowych wspó�pracowników, nie licz�c si�
z mo�liwo�ciami krytycznej dezaprobaty wobec historycznych niemal terminów, Profesor Janusz 
Dietrych protagonista i prekursor, tworzy nowy j�zyk teorii konstrukcji oraz podstawy metodologii 
projektowania i konstruowania. Wraz z profesorami Stanis�awem Koca�d� i Witoldem Korew�
przygotowa� pierwszy podr�cznik z podstaw konstrukcji maszyn, którego pierwszy tom ukazuje si�
w 1964 roku (II w 1967, III w 1969, natomiast IV w 1971 roku). Drugi tom  by� tylko autorstwa 
Witolda Korewy i Zygmunta Kornbergera. Trzeci tom „Podstaw konstrukcji maszyn” napisany przez 
Janusza Dietrycha, Witolda Korew�, Z. Kornbergera i Kazimierza Zygmunta ukaza� si� w 1973 
roku. Ksi��ka „Podstaw konstrukcji maszyn” obejmowa�a teori� konstruowania, wiadomo�ci  
o materia�ach konstrukcyjnych i wytrzyma�o�ci materia�ów, zagadnienia tolerancji i pasowania  
w budowie maszyn, obliczanie i projektowanie wa�ów i przek�adni mechanicznych. Podr�cznik ten 
sta� si� powszechnie  akceptowany  na wydzia�ach  mechanicznych wy�szych szkó�  technicznych. 

W roku 1971 zostaje powo�any Mi�dzywydzia�owy Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji 
Maszyn. JM Rektor powo�uje na dyrektora instytutu Profesora Janusza Dietrycha, a na zast�pców: 
Doc. Romana B�ka i Doc. Józefa Wojnarowskiego. 

W ci�gu 7 lat, czyli w latach 1971 – 1977 Prof. J. Dietrych jako dyrektor skutecznie kieruje 
powo�anym mi�dzywydzia�owym Instytutem Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn i zasiada  
w Senacie Politechniki �l�skiej. 

W okresie 1961 – 1964 przez trzy roczne kadencje pe�ni� funkcje przewodnicz�cego Polskiego 
Towarzystwa Mechaniki i Teorii Stosowanej (PTMTS) Oddzia� Gliwice zapisuj�c si� w pami�ci 
zainicjowaniem corocznych konferencji naukowych PTMTS. Bra� tez niezawodnie udzia�
w Zjazdach Delegatów PTMTS uczestnicz�c w dysputach naukowych i w sferze organizacji  nauki. 

W okresie od 26.06.1974-1977 r. w firmie SEPARATOR w Katowicach pe�ni� funkcj�
Przewodnicz�cego Komitetu Naukowego ds. Konstrukcji Maszyn i Urz�dze� oraz Automatyzacji 
Procesów Wzbogacenia i Utylizacji Kopalin. 

W roku 1974 na posiedzeniu zwyczajnym Senatu Politechniki �l�skiej pozytywnie zaopiniowano 
wniosek o nadanie Tytu�u Profesora Zwyczajnego, który nie zosta� zaakceptowany (?) przez 
ówczesnego Przewodnicz�cego Rady Pa�stwa profesora Henryka Jab�o�skiego. Jak za� dosz�o
do zatraty tej Kandydatury, d�ugo by�oby o tym mówi�.

W tym miejscu warto doda�, �e ksi��ka pt. „Einführung In die konstruktionswissenschaft”, 
(„Wprowadzenie do nauki konstrukcji”) Pol. �l�ska Gliwice; 1982 napisana z prof. Jürgenem 
Rugensteinem zosta�a wci�gni�ta na „index librorum prohibitorum“ w NRD i przyczyni�a si� do 
tego, �e Profesor Janusz Dietrych jako persona non grata nie móg� wyje�d�a� do S�siadów zza 
Odry i uczestniczy� na kolejnych kolokwiach w Uniwersytecie Otto von Guericke w Magdeburgu, 
organizowanych w ramach wspó�pracy mi�dzy Uczelniami. Cenna ksi��ka ta sta�a si� pó�niej 
poszukiwan� publikacj� po zjednoczeniu Niemiec. 

Przechodz�c na emerytur� 11. 07. 1977 r. Profesor Janusz Dietrych otrzyma� podzi�kowanie od 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy�szego „za ofiarn� prac� i twórcz� dzia�alno�� naukow�”.

Przej�cie Profesora Janusza Dietrycha na emerytur� nie zmniejszy�o Jego aktywno�ci 
naukowej. Prowadzi� dalej seminarium nauki konstrukcji i seminarium dyplomowe oraz uczestniczy�
w zebraniach naukowych Katedr i spotkaniach na Wydziale i w Uczelni a tak�e w sympozjonach 
organizowanych przez PTMTS. 

W �wi�to Konstytucji, w dniu 3 Maja 2001r, prof. Janusz Dietrych, w przeddzie� swojej 
dziewi��dziesi�t czwartej rocznicy urodzin, zestal uhonorowany przez Prezydenta RP Aleksandra 
Kwa�niewskiego Krzy�em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – w uznaniu Jego 
szczególnych osi�gni�� dla nauki polskiej, a w czasie defilady przed Grobem Nieznanego 
�o�nierza siedzia� na trybunie honorowej w obecno�ci córki i syna oraz autora artyku�u, który 
notabene z�o�y� indywidualnie do prezydenta  wniosek o przyznanie Profesorowi Januszowi 
Dietrychowi  Komandorii. 
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4.  WYK�ADY PROFESORA 

„S�owo – jest czynu testamentem”
Cyprian Norwid (1821 – 1883)

Niezapomnianymi te� zostan� wyk�ady Profesora Janusza Dietrycha, w których wprowadza�
zasady ogólno�ci w koncypowaniu i projektowaniu integralnym oraz realizmu poznawczego  
w projektowaniu partykularnym. Niepokój za� twórczy Profesora wyra�a� si� ci�g�� modyfikacj�
tre�ci i formy. 

Nale�y skonstatowa�, �e ktokolwiek na wyk�ady te mia� okazje ucz�szcza�, musi przede 
wszystkim stwierdzi�, �e by�y to wyk�ady niepowtarzalne, �e podobnych nie mo�na im 
przeciwstawi�. Wst�powa� na Katedr� „zbrojny” w praktyk� na teori� przekut�, a to wszystko  
z my�l� o studentach, z g�ow� pe�n� nowych spostrze�e� i �wie�o przez siebie wykrytych faktów, 
bo� wyk�ad by� dla Profesora tylko sposobno�ci� do budowania z nich w oczach studentów  
i s�uchaczy na pozór �atwej, jakby improwizowanej, ale w gruncie rzeczy znakomicie przedtem 
przemy�lanej, w�asnej, swojej konstrukcji. Polega�a ona na wewn�trznej warto�ci, oryginalno�ci
tre�ci i znajomo�ci ca�ej rozleg�ej literatury i �róde� do zakresu Jego wyk�adów si� odnosz�cych. 

Dlatego te� w oczach studentów uchodzi� za umys� �cis�y i g��boki, który najtrudniejsze 
zagadnienia konstrukcji, umie uchwyci� w ich najg��bszej istocie i by pó�niej, przepuszczone przez 
alembik w sposób zwi�z�y i przyst�pny wystawi�.

Bez uchyby rzecz mo�na, �e by� ojcem duchowym licznych in�ynierskich zast�pów,  
o których autorytet jako twórców materialnego nieustannie zabiega�.

W latach 1968 – 1973 Profesor Janusz Dietrych prowadzi� wyk�ady zapisu konstrukcji w ramach 
Politechniki TVP. Wyk�ady te, w których rysunek by� akcentowany jako „komunikat i pami��”,
oparte by�y na zupe�nie odmiennych metodach w stosunku do ksi��ek, dotychczas po�wi�conych
rysunkowi technicznemu. Znalaz�o to trwa�y wyraz w skryptach Profesora pt. „Rysunek jako zapis 
konstrukcji (Pol. �l. Wyd. I, Gliwice 1976). Podr�cznik nawi�zuje do obowi�zuj�cych norm rysunku 
technicznego, mimo �e w niektórych przypadkach Autor przedstawia� równie� odmienny, 
teoretyczny punkt widzenia w stosunku do podstaw rysunku, a szczególnie rysunku technicznego 
definiowanego jako zapis konstrukcji.

5.  SPOTKANIA ZE STUDENTAMI 

„Znam ca�� prawd�, a nie tylko
t�, która daje si� pozna� oku” 
Auguste Rodin (1840 – 1917)

Prof. Janusz Dietrych by� jednym z nielicznych profesorów, który spotyka� si� ze studentami  
w klubach, domach akademickich i na wycieczkach prowadz�c ekstatyczne dyskusje na bardzo 
ró�ne tematy, �e powo�am niektóre z nich, a mianowicie: 

„By� czy mie�”, 

„Kryzys czy upadek cywilizacji”, 

„Profesor odpowie na ka�de, nawet najbardziej dra�liwe pytanie”. 

Spotkania te wywo�ywa�y du�y entuzjazm „m�odych”, wyrabia�y u nich kultur� dysputy i krytyki  
w nieub�aganym boju o odpowiedzialno�� ka�dego wypowiedzianego s�owa.
Wiele powiedze� Profesora Janusza Dietrycha jest pami�tanych do dzisiaj, np.: 

„Nie rób tego, co inni mog� za ciebie wykona�”, 

„Mie� informacje to znaczy by�”, 

„Im wi�cej wiemy – tym lepiej wiemy czego nie wiemy”, 

oraz najbardziej charakterystyczne has�o: 

„Chcie�: patrze�, widzie�, my�le�, rozumie�, pojmowa�”,
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które by�o wymalowane na �cianie i przez wiele lat, nie tylko zdobi�o wej�cie do katedry/instytutu 
ale dawa�o do my�lenia studentom o „drabinie” w osi�ganiu wiedzy (rys.1).

Rys.1. Od okoliczno�ci �yciowych do osi�gni�� twórczych 

Spotkania Profesora ze studentami by�y form� Jego autonomii zawodowej  
w poszukiwaniu nowych orientacji form i metod kszta�cenia humanistycznego. 

By� równie� znany ze spotka� dyskusyjnych w Klubie Inteligencji Katolickiej. 

6.  SEMINARIA NAUKI KONSTRUKCJI 

 „Przysz�o�� pe�na jest zawsze niebezpiecze�stw;
jedn� z zas�ug nauki jest wyposa�enie przysz�o�ci

do czekaj�cych j� zada�…”
Alfred North Whitehead (1861 – 1947)

Przez przesz�o 30 lat, w jeden czwartek miesi�ca prof. Janusz Dietrych prowadzi� niezrównane 
Seminarium nauki Konstrukcji, dla pracowników naukowych, projektantów i konstruktorów. Kto na 
nie ucz�szcza� i bra� udzia� w dysputach zachowa� niezatarte wspomnienie obcowania  
z Wielko�ci�, Duchem Twórczym, który inspiruje do nowych przemy�le�.

Sumarycznie, od 1960 r. do 1992 r., Profesor przewodniczy� seminarium 272 razy. Przez 
seminarium Nauki Konstrukcji przesz�y dziesi�tki przysz�ych pracowników naukowych, z których 
nie wszyscy po�wi�cili si� wprawdzie projektowaniu i konstruowaniu, ale wszyscy zawdzi�czaj�
profesorowi Januszowi Dietrychowi dobre przygotowanie i wdro�enie do naukowego my�lenia.

Równolegle z prowadzonym seminarium prof. Janusz Dietrych zainicjowa� wydawanie zeszytów 
naukowych Katedry, a pó�niej Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji. Dzi�ki temu prace 
naukowe i rozprawy kierowanych Przeze� jednostek by�y regularnie publikowane. 

Efektem kierowania samodzieln� prac� uczniów w seminariach i �wiczeniach naukowych by�y
doktoraty i habilitacje,. Profesor promowa� 32 doktorów6 – wielu z nich, pó�niejszych doktorów 
habilitowanych, docentów, profesorów – tworz�c znan� w Polsce i zagranic� Polsk� Szko�� Nauki 
Konstrukcji. 

6 Chronologiczny wykaz doktorów i tytu�ów ich prac zamieszczam w do��czonym do mego promotorskiego 
wyst�pienia, aneksie.
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7.  DZIA�ALNO�� PUBLIKACYJNA 

„Mie� albo by�”. 
Erich Fromm (1900 – 1980) 

Dorobek publikacyjny Profesora jest imponuj�cy i obejmuje sumarycznie 360 pozycji w tym 324 
indywidualnych, opublikowanych w czasopismach ogólnokrajowych, zagranicznych, materia�ach
konferencyjnych, wydawnictwach przemys�owych, 10 ksi��ek, trzy skrypty oraz kilkana�cie pozycji 
przegl�dowych i popularnonaukowych, zamieszczonych w tym 7 indywidualnych i dwa 
zagraniczne. 

W tej bogatej ró�norodno�ci publikacji naukowych i popularnonaukowych nale�y wymieni�:
monografie, rozprawy, artyku�y, patenty, recenzje, polemiki, wyk�ady i wypowiedzi. 

Szczególne znaczenie maj� prac� w dziedzinie budowy maszyn górniczych – osadzarek  
i przesiewaczy. 

Jako wspó�autor ksi��ek dotycz�cych „Podstaw Konstrukcji Maszyn”, Autor ksi��ki „Konstrukcja 
i konstruowanie” i podr�cznika projektowania i konstruowania, k�ad� szczególny nacisk na 
spo�eczne i etyczne postawy in�yniera. We wszystkich tych pracach poza metodologi�
projektowania i konstruowania jako podstawy twórczo�ci in�ynierskiej wybitne znaczenie Profesor 
przypisywa� humanizacji techniki. 

Oddzielne miejsce w twórczo�ci profesora Janusza Dietrycha stanowi cykl artyku�ów  
„O metodologii twórczo�ci technicznej” drukowanych od 1983 r. w miesi�czniku „Mechanik”. 

Do chwili obecnej ukaza�o si� oko�o 60 krytycznych opracowa�, w których profesor Janusz 
Dietrych jako twórczy konstruktor i uczony, podejmuje prób� przemówienia do in�ynierów
i techników metod� my�lenia wysnuta z cech konkretu, poprzez uwypuklenie znaczenia elementów 
uk�adów, warto�ciowania i kryteriów, wskazuj�c, �e naczelnym elementem twórczo�ci technicznej 
jest racja istnienia �rodka technicznego, racja �ycia i rozwoju. 

Oprócz publikacji ksi��kowych Profesor Janusz Dietrych pisa� do czasopism technicznych, 
og�aszaj�c w nich artyku�y zwi�zane z nauk� konstrukcji, twórczo�ci� in�yniersk� i humanizacj�
techniki. Prace te publikowa� w „Problemach Post�pu Technicznego”, „Mechaniku” i w „Przegl�dzie 
technicznym”.

Równie� bogata by�a konferencyjna aktywno�� naukowa profesora Janusza Dietrycha. 
�wiadcz� o tym jego liczne wyst�pienia na konferencjach i kongresach. W szczególno�ci na  
IX Zje�dzie SIMP–u we Lwowie – 1935 r., na X Zje�dzie SIMP–u w Warszawie – 1936 r., na 
Kongresie Nauki Polskiej – 1951 r., na Zje�dzie Górniczym PAN iNOT w Katowicach – 1954 r., na 
Kongresie naukowym w Pradze – 1967 r., 2 razy w Budapeszcie – 1969 r., w Bratys�awie – 1970 
r., w Toronto – 1971 r., Dubrowniku – 1971 r., Nowym Yorku – 1971 r., Kupami Jugos�awia – 1971 
r., Sofii – 1972 r., 1973 r., w Odessie – 1972 r., Dre�nie – 1974 r., Magdeburgu – 1978 r., - 1980 r., 
Rzymie – 1981 r., Kopenhadze – 1983 r. Na sta�ym konferencjach PKM oraz Sympozjach PTMTS 
Oddz. Gliwice. Ta niezmierna aktywno�� naukowa przyczyni�a si� do tego, �e prof. Janusz 
Dietrych sta� si� uznanym autorytetem w reprezentowanej przez siebie specjalno�ci. Jest autorem 
ró�norodnych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym: monografii, artyku�ów, patentów, 
recenzji, wyk�adów i wypowiedzi. 

Szczególne znaczenie maj� prace w dziedziny budowy maszyn górniczych. Jako wspó�autor
ksi��ek „Podstaw Konstrukcji Maszyn”, autor ksi��ki „Konstrukcja i konstruowanie”, podr�cznika 
„Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji” oraz prac dotycz�cych metodologii projektowania  
i konstruowania oraz spo�ecznych i etycznych postaw in�yniera, Twórcze zainteresowanie 
Profesora jednoznaczno�ci� terminów b�d�cych czynnikiem w�a�ciwego zrozumienia tekstu 
zaowocowa�o opracowaniem „Minileksykonu” (Zeszyt Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji 
Maszyn, nr 104 1980 r.).

Uj�cie wielostronnej dzia�alno�ci naukowej prof. Janusza Dietrycha ujmuje specjalny Zeszyt 
Politechniki �l�skiej pt. „O twórczo�ci Profesora Janusza Dietrycha”. Gliwice, 1988 r., 
przygotowany przez prof. Józefa Wojnarowskiego na okoliczno�� 80–lecia Profesora J. Dietrycha. 

W roku 1997, w 90. rocznic� urodzin Profesora Janusza Dietrycha zosta� wydany zeszyt, 
zredagowany przez tego� samego autora, który zawiera Tekst Laudacji, tekst przes�ania
„Moje widzenie rzeczywisto�ci” wyg�oszonego z okazji uzyskania doktoratu honorowego. 
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Zamieszczono w nim równie� wybrane artyku�y z miesi�cznika „Mechanik”, a nawet horoskop 
Profesora.

8.  NAGRODY I ODZNACZENIA 

„Marno�� nad marno�ciami, 
rzek� kaznodzieja, wszystko marno��”

Eklezjasta 12, 8 (III w. przed Chr.)

Za sw� dzia�alno�� in�yniersk� i naukow� prof. J. Dietrych zosta� wyró�niony nagrodami  
i odznaczeniami pa�stwowymi, mianowicie: 

8.1. Nagrody 
1. W 1950 r. - Pa�stwowa Nagroda 3 stopnia, zespo�owa za osi�gni�cia w dziedzinie nauki za 

„Wykonanie konstrukcji i prototypów maszyn do urabiania i odstawy w�gla”; nadana przez 
Prezydium Rz�du Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana przez ówczesnego premiera; 

2. W 1956 r. - Pierwsza Nagroda Ministra Górnictwa w dziedzinie konstrukcji maszyn do 
wzbogacania w�gla, za Konstrukcj� wzbogacania w�gla;

3. W 1960 r. - Nagroda Ministra Szkó� Wy�szych za przygotowanie Sesji Katedr Cz��ci maszyn; 
4. W 1961 r. - Nagroda Ministra Szkó� Wy�szych drugiego stopnia; 
5. W 1964 r. - Drug� nagrod� zespo�ow�, Ministra Szkó� Wy�szych; 
6. 1.10.1971 r. - Nagroda Ministra O�wiaty i Szkolnictwa Wy�szego indywidualna drugiego 

stopnia w dziedzinie bada� naukowych; 
7. 1.10.1975 r. - Nagroda Ministra O�wiaty Szkolnictwa Wy�szego i Techniki, - indywidualna 

drugiego stopnia; 

W uznaniu powa�nego wk�adu do nauki polskiej oraz zas�ug po�o�onych dla Polskiego 
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, XVII Zjazd Delegatów nada� w 1976 r. 
Profesorowi J. Dietrychowi godno�� Cz�onka Honorowego PTMTS. To wyró�nienie profesor 
Janusz Dietrych ceni� sobie najwi�cej, czemu dawa� nierzadko wyraz przy ró�nych okazjach  
i spotkaniach. 

8.2. Odznaczenia 
1. W 1957 r. - Z�oty Krzy� Zas�ugi przyznany przez Rad� Pa�stwa za zas�ugi w przemy�le, 
2. W 1973 r. - Krzy� Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Rad� Pa�stwa,
3. W 1956 r. - Order „Przyja�ni” za pomoc w budowie socjalizmu Chi�skiej Republice Ludowej 

nadane przez premiera Czou-En-Laia, 
4. W 23.05.1970 r. - Odznaka 25-lecia politechniki �l�skiej przyznana przez Senat, 
5. W 1972 r. - Odznaka Honorowa Zrzeszenia Studentów Polskich przyznana przez Rad�

Naczeln� ZSP w Warszawie (24.02.1972 r.), 
6. W 1974 r. - Odznaka 30-lecia Politechniki �l�skiej przyznana przez Rektora Politechniki 

�l�skiej, 
7. 30.04.1975 r. - Z�ota Odznaka zas�u�onemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, 
8. 11.10.1978 r. - Medal Edukacji Narodowej (przyznany z inicjatywy instytucji poza uczelnianej – 

na wniosek NOT-u). 
9. 3.05.2001 r. - W �wi�to Konstytucji, prof. Janusz Dietrych, w przeddzie� swojej 

dziewi��dziesi�t czwartej rocznicy urodzin, zosta� uhonorowany przez Prezydenta RP 
Aleksandra Kwa�niewskiego Krzy�em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – w uznaniu 
Jego szczególnych osi�gni�� dla nauki polskiej, a w czasie defilady przed Grobem Nieznanego 
�o�nierza siedzia� na trybunie honorowej w obecno�ci córki i syna oraz autora artyku�u
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9.  REALIZM KONCEPTUALNY W KSI��CE „SYSTEM I KONSTRUKCJA” 

„Trudno jest oceni� kogo� tak, 
 jak sam by tego pragn��”

Luc de Clapier de Vauvenargues (1715-1747)

Chcia�bym jednak podkre�li� w tym miejscu, �e poza ksi��kami „Osadzarki” PWN Katowice 
1953; „Teoria i budowa przesiewaczy” Wyd. Gór. Hut. Katowice 1955, wyd. II poprawione, 
Katowice 1962; „Podstawy Konstrukcji Maszyn” (cz. 1 Warszawa WNT 1964, wyd.5 popr 1974, 
napisanej z S. Kocank� i W. Korew�; cz. 3 Warszawa WNT 1966, wyd. 4 popr. 1973 napisanej  
z W. Korew� i Z. Kornbergiem); „Projektowanie i Konstruowanie” (WNT 1974), „Rysunek 
techniczny jako zapis konstrukcji”, Gliwice 1976, ksi��ka „System i Konstrukcja” WNT Warszawa 
1978, wyd. 2 zmienione i rozszerzone, Warszawa WNT 1985 i jej t�umaczenie rosyjskie 
„Projektirowanie i konstruirowanie – systemnyj podchod”, Izdatielstwo MIR, 1981 opatrzone 
wst�pem napisanym przez Profesora W. Brodja�skiego jest znacznym osi�gni�ciem nie tylko  
w dyscyplinie podstaw konstrukcji maszyn, ale i w tym, �e jej tre�� uwidacznia realizm 
konceptualny Profesora Janusza Dietrycha. Wykaza�em to w zredagowanym i wyg�oszonym 
przeze mnie referacie, w j�zyku niemieckim pt. „Konzeptualer Realismus von Prof. Dietrych im 
Buch „System und Konstruktion” („Realizm konceptualny w ksi��ce profesora J. Dietrycha: 
„System i Konstrukcja”), na 15 Kolloquium Konstruktions – Technik w Königslutter w maju 1991 r. 

Ksi��ka ta obejmuje swym zakresem metodologi� projektowania i konstruowania. Szczególn�
zalet� ksi��ki stanowi rozró�nienie poj�� odnosz�cych si� do sfery abstrakcji i sfery konkretów, co 
pozwoli�o prof. Januszowi Dietrychowi na wyniesienie znaczenia projektowania i konstruowania 
niejako do dzie�a sztuki. Ksi��ka „System i Konstrukcja” ma cechy ksi��ki wielodyscyplinarnej. 
��czy ona na poziomie przydatno�ci dla projektantów i konstruktorów, osi�gni�cia z dziedziny: 
mechaniki, wytrzyma�o�ci, teorii drga�, stateczno�ci, ekonomii i innych. 

Jest to pierwsza ksi��ka, obejmuj�ca na wysokim poziomie ogólno�ci, problematyk�
projektantów i konstruktorów w sposób ca�o�ciowy i systemowy. Da�a ona asumpt dla specjalnego 
wydania w serii Workshop Design-Konstruktion opracowanego przez doktora Vladimira Hubk�,
zeszytu edycji HEURISTA, Zurych-1983 pt. „J Dietrych zum Konstruieren Grundlegende 
Gedanken”, gdzie w krótkiej biografii równie� tam zamieszczonej mi�dzy innymi czytamy: „Janusz 
Dietrych jest nie tylko specjalist�, ale wyj�tkow� osobisto�ci�. Jego dynamika jest przys�owiowa,  
a Jego �ycie jest naukowym, politycznym i religijnym wyznaniem w sposób charakterystyczny Go 
wyró�niaj�cym”. 

Ponadto ksi��ka ta wyró�niona zosta�a w spisie publikacji heurystycznych na konferencji ICED, 
która odby�a Si� w Zurychu w 1991 r. 

Warto doda�, ze Wydawnictwo Naukowe Techniczne (WNT) drukuj�c t� ksi��k� zastrzeg�o
i zaasekurowa�o si�, �e „zwolni�o Autora z wyja�nienia wszystkich ujawnionych w�tpliwo�ci”
i uzna�o, �e „przedstawiony w niej materia� stanowi dobr� podniet� do polemik i dyskusji”. 

Praca „System i Konstrukcja” jest po�wi�cona twórczo�ci in�ynierskiej w dzia�aniu technicznym. 
Identyfikacja za�:

pomys�u – abstraktu, z wytworem – konkretem, 

jest koniecznym warunkiem w miar� jednolitego dzia�ania, dzia�ania racjonalnego, twórczego. Od 
stopnia opanowania tej „sztuki” przez in�yniera, zale�y jego wysoka godno�� i przywrócenie 
in�ynierowi tych wszystkich zaszczytów, jakimi by� obdarzony za swych najlepszych czasów. 

Wed�ug Profesora Janusza Dietrycha najwy�szym d��eniem powinno by� popieranie 
wszystkiego co twórcze, a nauka konstrukcji jest w przekonaniu Autora ksi��ki jednym  
z najbardziej racjonalnych wyrazów tego impulsu. 

Wielo�ci problemów, tematów, podtematów, w�tków i my�li jakie zawiera ta ksi��ka i inne prace 
profesora J. Dietrycha nie sposób tutaj przedstawi�. Na podstawie tej ksi��ki i innych prac prof. 
Janusza Dietrycha, czytelnik nabiera przekonania, �e ich Autor pioniersko torowa� drog� do 
procesów twórczych w technice, poprzez holistyczne sformu�owanie zasad metodologicznych 
procesów projektowania i konstruowania, ustalaj�c zakres poj��: abstrakt – konkret, 
wykraczaj�cych poza granice do�wiadczenia, czyni�c je dost�pnymi dla praktyki in�ynierskiej  
w kszta�cie realnego konceptualizmu. 
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Na tle owych cech staje si� zrozumia�ym dlaczego Profesor Janusz Dietrych, prekursor nowego 
sposobu my�lenia w naukach in�ynierskich, niektóre idee pogl�du swego na �wiat, uwydatnia ze 
szczególnym naciskiem: jak np. koncepcje potrzeby i antypotrzeby, poj�cie systemu jako: relacji 
przekszta�ce� i relacji sprz��e�.

Mo�na by rzec, �e nawi�zuje do konceptualizmu w stylu samego Mistrza Abelarda7 i realizmu 
typu plato�skiego, czy te� arystotelesowskiego w sensie badania prawdy (veritas) oraz istoty 
rzeczy (esentia).

��cz�c realizm z konceptualizmem, Prof. Janusz Dietrych tworzy, „szlachetny kamie�
filozoficzny”, je�li tak wolno powiedzie�, w „Systemie i Konstrukcji”, którym kreuje now� teori�
nauki konstrukcji. 

W takim wydaniu my�l i twórca w ksi��ce „System i Konstrukcja” stanowi� wykwit dzie�a
naukowego – przejaw ducha w materii, jako wyznaczanie „naukowej” wiary, na szczycie której stoi 
twórczy Duch patrz�cy b�ogo z wysoko�ci na wielko�� rzeczy dokonanych. 

10. KONKLUZJA 

„Wybitna indywidualno�� umie nas sobie zawsze pozyska�, pe�ni�
uznania dla jej zalet przymykamy oczy na to, 

co wydaje nam si� u niej problematyczne” 
Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832), (Wodzowie Europy) 

Profesor Janusz Dietrych, od natury bogato uposa�ony (por. horoskop) do dzia�ania dzi�ki
wszechstronno�ci my�li i ukszta�cenia, sztuk� logicznego porozumienia si� z lud�mi nieraz inaczej 
my�l�cymi, zbudowa� w�asn� wizj� konstrukcji w uj�ciu nauki konstrukcji.

St�d te� je�li chcia� by� oryginalny, musia� zaj�� stanowisko nowe, odr�bne. By je zweryfikowa�
szuka� godnych siebie polemistów, dlatego m.in. organizowa� seminaria, publikowa�, narzuca�
w dysputach wprowadzane przez siebie poj�cia. Nie rzadko ods�ania� swój arsena� polemiczny: 
w�asny autorytet, pewno�� siebie, logik� i finezj� intelektualn�.

Wi�kszo�� uczonych, przechodz�c przez twórcze �ycie, niewiele kwestionuje o istniej�cym 
stanie rzeczy. Najcz��ciej przyjmuj� oni panuj�c� metodologi� i prakseologiczne dzia�ania czuj�c,
�e �wiat b�dzie ich sojusznikiem, je�li nie b�d� do� w opozycji. 

Nowa my�l nie daje si� pogodzi� z tak� wygodn� postaw�; wymaga ona pewnego �mia�ego, 
intelektualnego oderwania si� od rzeczywisto�ci, krytycyzmu oraz indywidualnej energii i zdolno�ci
do stoczenia zwyci�skiej walki nowego ze starym.

Tak� zwyci�sk� walk�  stoczy� profesor Janusz Dietrych z tzw. „Cz��ciami Maszyn” na korzy��
„Podstaw Konstrukcji Maszyn”, formu�uj�c teori� nauki konstrukcji, a przez to ustalaj�c najlepszy 
jej kierunek, w jakim specjali�ci z tego zakresu powinni pod��a�. W ten sposób tworz�c Szko��
Naukow� Metodologii Projektowania i Konstruowania, przyczyni� si� tym samym do ugruntowania 
znacz�cej pozycji Politechniki �l�skiej w Polsce i za granic� w tej dyscyplinie. Uczyni� to we 
w�a�ciwym momencie i z tak� aktywno�ci� naukow�, �e mimo swej kontrowersyjno�ci  
w �rodowiskach naukowych, a mo�e i dzi�ki niej, sta� si� uznanym autorytetem w kraju i zagranic�.

Tak wi�c w pierwszej fazie ukuta w �rodowiskach akademickich, �artobliwa nazwa 
„Dietrychologia”, mimo zamierze� prze�miewców, skojarzy�a Profesora Dietrycha z logos – nauk�,
s�owem – symbolem. Sta�a si� wyrazem uznania, nierzadko podziwu i coraz mniej zawiera 
pierwotnego sensu, a wi�cej prawdy. Zas�ugi jakie wi�c Profesor Janusz Dietrych po�o�y� dla 
Politechniki �l�skiej i dla nauki polskiej s� wi�c znacz�ce. Wychowa� liczne szeregi m�odzie�y,
wypromowa� niema�y poczet doktorów (32), stworzy� nowoczesn� szko�� nauki konstrukcji, 
zreformowa� system kszta�cenia, a zarazem przyczyni� si� do rozwini�cia politechnicznej korporacji 
i jej zak�adów. Profesor Janusz Dietrych tworzy� niejako pierwszy rzut pozytywistów podstaw 
konstrukcji maszyn. 

Organizatorem pracy by� znamienitym i nieznu�onym w zapocz�tkowywaniu nowych dzia�a�
i idei. Rdzenn� Jego cech� by�a nies�abn�ca nigdy wola. T� wol� utrzymywa� w ci�g�ym napi�ciu, 
zara�a� ni�, �e si� tak wyra�� drugich; mia� w sobie co� prawie despotycznego, ujmuj�cego w silne 

7 Piure Abelard (1079-1142) g�osi� sermonizm i uznawany jest za twórc� konceptualizmu.
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karby wszelkie zrzeszenia pracowników do okre�lonego zadania wprz�gni�tych. Pracowa�
w sposób nies�ychanie intensywny i indywidualny. 

Jak�e znamienne s� s�owa, jednego z najwi�kszych j�zykoznawców jakich kiedykolwiek Polska 
mia�a, o uczono�ci, które odnie�� �mia�o mo�na do naszego luminarza. 

„Uczono��, - powiedzia� przed laty prof. Jan Micha� Rozwadowski8, - to jest przyswojenie sobie 
wielu szczegó�ów z danego zakresu zjawisk, wcale jeszcze, nie daje przywileju na w�a�ciwe o nich 
my�lenie!. Uznaj�c w ca�ej pe�ni s�uszno�� tego orzeczenia, w zdaniu takim jak niniejsze, daj�c rys 
wybitnego uczonego, trzeba równocze�nie oceni� trafno�� i w�a�ciwo�� o nich my�lenia, pyta�
o zasadno�� i celowo��, zatem o wytrzyma�o�� i trwa�o�� przyniesionego przeze� dorobku”. 

Z rado�ci�, stwierdzi� nam tu przychodzi, �e bogactwo my�lenia, poprawno�� dowodów  
i s�uszno�� wprowadzonych teorii w spe�nionym dziele �ycia Profesora Janusza Dietrycha 

Pasowa�y Go na Uczonego – Mechanika i Twórc� Nauki Konstrukcji, 
w wielkim stylu, rzadkiej harmonii jako�ci i ilo�ci Jego naukowych dokona�.

W li�cie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 11 lipca 1977 r., Profesor Roman Ney 
pisze: „Dorobek naukowy Obywatela Profesora, jak równie� wyniki d�ugoletniej pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i organizacyjnej stanowi� trwa�y wk�ad do rozwoju nauki i kultury narodu polskiego”. 

Z uwagi na przytoczone argumenty charakteryzuj�ce: 
Wybitne twórcze i nieprzemijaj�ce naukowe dokonania w dziedzinie teorii konstrukcji, Profesor 

Janusz Dietrych, chluba Wydzia�ów mechanicznych i katedr z nimi zwi�zanych zostaje 
uhonorowany w dniu swoich imienin 24 czerwca 1993 r. najwy�sz� godno�ci� i tytu�em 
akademickim DOCTORA HONORIS CAUSA Politechniki �l�skiej – za wybitne twórcze 
dokonania w dziedzinie teorii konstrukcji – czytamy w powzi�tej uchwale Senatu Politechniki 
�l�skiej z dnia 10 maja 1993 r. 

W przes�aniu wyg�oszonym na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki �l�skiej pt. „MOJE 
WIDZENIE RZECZYWISTO�CI” Profesor Janusz Dietrych w zako�czeniu m.in. stwierdzi�:

By� – stawa� si� kim� – jest trudnym problemem, z�o�onym problemem, z�o�onym
problemem. Nie jest tylko zdaniem – jest powo�aniem ludzkiego bytu. „By�” – jest 
programem istnienia, dramatycznym problemem. 

�wiadomo�� rzeczywisto�ci, postawa czynna, odpowiedzialno��, wiedza, 
umiej�tno��, ryzyko, odwaga i sumienie – to bardzo trudna droga. Wykonywanie 
takiego programu wymaga wielkiego trudu i cierpliwo�ci, a nawet przezwyci��enia 
duchowego cierpienia. 

To bardzo trudna droga. Czasem wydaje si�, ze trudno�ci na tej drodze s� nie do 
przezwyci��enia, �e droga prawdy, dobra i pi�kna nie jest do przej�cia, gdyby nie 
nadludzka pomoc… 

Wspomaga nas na naszej drodze �askawa moc. Jest �ask�, �e wspomaga nas 
g��bokie przekonanie o s�uszno�� obranej drogi, w�a�ciwo�ci sposobów i �rodków 
dzia�ania. 
Pomoc� jest oczekiwanie dobra jako warto�ci celów, dobra, to jest tego, czym mo�na 
si� dzieli� z potrzebuj�cymi tego dobra. Nadziejno�� jest moc� naszej wolnej woli. 

Wreszcie – nieograniczon� moc� naszego „by�” – a mo�e przede wszystkim – 
jest wyraz �ASKI MI�O�CI : mi�o�ci bli�niego i …mi�o�ci samego siebie. 

Wszyscy Drodzy – Czytelnicy i S�uchacze – dzi�kuj� z g��bi tego „by�” i �ycz�,
�ycz� d�ugiej drogi stawania – �ycz�.

Szcz��� Bo�e.

W sierpniu 1993 roku. 
Prof. Janusz Dietrych

8 J. M. Rozwadowski (1867-1935) j�zykoznawca, indoeuropeista, prof. Uniwersytetu. Jagiello�skiego, prezes 
PAU (1925-29)
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Natomiast promotor honorowy Prof. Józef Wojnarowski zako�czy� swoj� laudacj� s�owami:
„Profesor Janusz Dietrych, uczony, o którego przysposobieniu i dorobku naukowym chcia�em tu 
przed Wysokim Senatem da� poj�cie, stoi w�ród nas w pe�ni si� i w ca�ym bogactwie sprawno�ci 
twórczej. 

Patrz�c na to z nale�nym dostoje�stwem chwili, mo�emy wypowiedzie� z g��bi serca �yczenie: 
- Floret et luceat!. 

Niechaj Bóg raczy b�ogos�awi� Ci Dostojny i Drogi Panie Profesorze pe�ni� si�
i zdrowia w s�u�bie Ojczyzny, nauki i cnoty!”. 

Jeden z ostatnich listów jaki otrzyma�em od �p. Janusza Dietrycha pozwalam sobie do��czy�
(za�.2). R�kopis tego listu znajduje si� w moim archiwum domowym. 

Profesor Janusz Dietrych, uczony, konstruktor i wychowawca m�odzie�y, którego dorobek 
naukowy i osi�gni�cia twórcze w pewnej strukturze uj�cia przedstawi�em, odszed� od nas na 
zawsze, 15 listopada 2001 roku, z dostoje�stwem ludzkiej humanitas, cicho, niespodziewanie  
i skromnie - jak �y�, by przej�� w inny stan eschatologicznego bytowania, intensywnie prze�ywszy 
94 lata, 3 miesi�ce i 23 dni. Spoczywa na cmentarzu w Warszawie w Wilanowie. 

Literatura:
1. J. Wojnarowski: W rocznic� dziewi��dziesi�tych urodzin Profesora Janusza Dietrycha Doktora 

Honoris Causa Politechniki �l�skiej. Zeszyty Pol. �l�skiej, Wydzia� Mechaniczny  
Technologiczny, Gliwice 1997 r. 

2. J. Dietrych: System i Konstrukcja, WNT, Warszawa, 1978. 
3. K. Twardowski: O filozofii �redniowiecznej wyk�adów sze��, Lwów, Nak�ad H. Alfenerga, 1910.

Gliwice, dnia 23 lipca 2007 r. 
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ZA��CZNIK 1 
CHRONOLOGICZNY WYKAZ DOKTORÓW, DAT OBRON I TYTU�ÓW ICH ROZPRAW 

1. Jerzy Nawrocki (21.12.1960) „Ocena istniej�cych teorii pr�dko�ci materia�u na sicie  
i skuteczno�ci przesiewania w �wietle do�wiadcze� oraz uzupe�nienie tych teorii”, 

2. Józef Wojnarowski (11.05.1964) „Wyznaczanie dynamicznej charakterystyki pr�ta
gumowego przy obci��eniach skr�tnych”, 

3. Zbigniew Pietkiewicz (3.11.1964) „Badania niskoci�nieniowych uk�adów transportowych, 
materia�ów sypkich ze wzgl�du na potrzeby projektowania i konstruowania”, 

4. Julian Marsza� (23.11.1964) „Dynamika pewnego uk�adu mas wiruj�cych”, 

5. Julian Zieli�ski (23.22.1964) „Charakterystyka spr��ysta i charakterystyka t�umienia,
dwuwarstwowego ��cznika gumowego pracuj�cego na �cianie”, 

6. W�odzimierz Chomczyk (24.11.1965) „Badania mo�liwo�ci wykorzystania mechanicznego 
momentogeneratora w badaniach przek�adni z�batych w uk�adzie mocy zamkni�tej”,

7. Tadeusz Tyrlik (21.06.1965) „Badania si�y statycznej potrzebnej do uruchomienia t�oczków,
suwaków hydraulicznych”, 

8. Zdzis�aw Jaskó�a (12.12.1966) „Analiza akustyczna wp�ywu cech konstrukcyjnych przek�adni 
z�batych”,

9. Roman Larysz (5.07.1968) „Wp�yw cech konstrukcyjnych na opory ruchu kr��ników” 

10. Tadeusz Koszycki (1968) „Badanie charakterystyki sprz�gie�”, 

11. Marian Chycki (28.06.1969) „Badanie konstrukcji zawiesze� gumowych stosowanych  
w przesiewaczach rezonansowych ze szczególnym uwzgl�dnieniem zagadnie� dynamiki”, 

12. Bogumi� Gwiazda (1970) „Optymalizacja wybranych geometrycznych cech konstrukcyjnych 
obrotowego rozdzielacza hydraulicznego”, 

13. Werner Ramfeld (18.06.1970) „Niezawodno�� jako miara oceny konstrukcji na tle bada�
kr��ników”, 

14. Ryszard Purzy�ski (19.05.1970) „Geometryczne cechy konstrukcyjne gniazd �o�ysk tocznych 
na tle bada� kr��ników”, 

15. Otton Zahradnik (25.05.1972) „Wp�yw cech konstrukcyjnych na skuteczno�� uszczelnie�
labiryntowych �o�ysk”, 

16. Maciej Makomaski (6.11.1972) „Badania wp�ywu cech konstrukcyjnych przek�adni z�batych
na charakterystyki probabilistyczne efektu akustycznego”, 

17. Marian Bieniek (10.01.1973) „Problem identyfikacji kryterialnego stanu obci��enia ustrojów 
no�nych d�wignic”, 

18. Adam Kucharczyk (6.06.1973) „Optymalizacja wybranych cech konstrukcyjnych 
przesiewacza do materia�ów ziarnistych z uwzgl�dnieniem wp�ywu materia�u
klasyfikowanego”, 

19. Jan Adamczyk (26.06.1973) „Badania nad zastosowaniem przeno�ników zgarniakowych 
(Redlera) do transportu w zak�adach wytwórczych p�yt drewnopochodnych”, 

20. Marian Bietkowski (1973) „Zagadnienie trudno�ci zapisu konstrukcji”, 

21. Adolf Szo�tysek (21.06.1977) „J�zyk alfanumeryczny zapisu konstrukcji i przyk�ad jego 
wykorzystania w systemie automatycznego projektowania wybranych procesów 
wytwórczych”, 
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22. Teodor Winkler (19.12.1977) „Komputerowe wspomaganie zintegrowanych procesów: 
projektowania, konstruowania i przygotowania do wytwarzania na przyk�adzie 
zmodyfikowanych suwnic pomostowych”, (doktorat zespo�owy z T. Klimkiem) 

23. Tadeusz Klimek (19.12.1977) „Komputerowe wspomaganie zintegrowanych procesów: 
projektowania, konstruowania i przygotowania do wytwarzania na przyk�adzie 
zmodyfikowanych suwnic pomostowych”, (doktorat zespo�owy z T. Winklerem), 

24. Zbigniew Banet (1.07.1978) „Badania zachowania si� z�bnika w przek�adni trójdro�nej”, 

25. Henryk Giemza (27.06.1979) „Widmo akustyczne a struktura zewn�trzna w dzia�aniu
zaz�bienia na przyk�adzie konstrukcyjnych bada� przek�adni z�batych”, 

26. Stanis�aw Dziedzic (27.06.1979) „Wp�yw postaci zaz�bienia na zjawisko wchodzenia z�bów
na przypór”, 

27. Ryszard Knosala (9.10.1981) „System informacyjny jako podstawa wyszukiwania 
gromadzonej racjonalnie dokumentacji technicznej”, 

28. Piotr Gendarz (24.01.1984) „Podstawy optymalizacji ró�norodno�ci konstrukcji �rodków 
technicznych w procesie tworzenia typoszeregów”, 

29. Alojzy Stawinoga (28.02.1984) „Metoda optymalizacji rozmieszczenia obiektów zak�adu 
przemys�owego”,

30. Wojciech Moczulski (1.06.1984) „Metoda wibroakustycznych bada� maszyn wirnikowych  
w warunkach rozruchu lub zatrzymywania”, 

31. Józef Cygan (20.12.1984) „Rozwijanie dzia�ania twórczego w nauczaniu zapisu konstrukcji”. 

32. Stefan Wyciszczok (1987) „Uj�cie systemowe jako podstawa projektowania �rodków
technicznych do mechanizacji robót pomocniczych w górnictwie”. 
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 ZA��CZNIK 2 
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ZA��CZNIK 3
HOROSKOPY

 CO PRZEPOWIADA�Y PLANETY W DNIU URODZENIA JANUSZA DIETRYCHA 
mo�na szczegó�owo odczyta� z kart horoskopu 

Motto �ycia: 
„Odznacza si� trafnym s�dem o ludziach,  

a wolno�� ceni nade wszystko”

Informacje ogólne: 

Janusz Aleksander DIETRYCH ur. 23.07.1907 r., godz. 700 w �odzi

Indywidualno�� w znaku RAK – Lew 
Osobowo�� w znaku Kozioro�ca

Postawa w znaku Lwa 

KARTA HOROSKOPU, 19E30 51N46
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SENTENCJA Z HOROSKOPU 
23 lipca o godzinie 7, przyszed� na �wiat ch�opiec, w sprzyjaj�cej konstelacji niebios. S�o�ce ju�

prawie wschodzi�o w znak Lwa. Jowisz i Wenus, mimo odbitego �wiat�a, o�wietlali Go przyja�nie.
Saturn w 8 Domu Horoskopu, wyznacza� Mu d�ugie �ycie. Jowisz wzmocniony w w��le ksi��yca 
b�dzie decydowa� o aktywno�ci w dzia�aniu i silnej indywidualno�ci. Mars w sprzyjaj�cej konstelacji 
niebios. 

B�dzie to cz�owiek prawy i niezale�ny, odznaczaj�cy si� niezwyk�ym poczuciem godno�ci 
w�asnej. Pe�en energii, czujny i bystry, wierzy w siebie. 

Mimo swej gorliwo�ci b�dzie nieposkromiony i samowolny. D��y� te� b�dzie nieustannie  
i wytrwale do samodoskonalenia. Jest inteligentny i nade wszystko ceni sobie wolno��. Z regu�y
nic sobie nie robi ze zdania innych, idzie w �yciu swoj� drog�. Potrafi umiej�tnie rz�dzi� innymi,  
a Jego silna wiara w siebie i we w�asne zdolno�ci u�atwiam Mu odnosi� zwyci�stwa w walkach 
�yciowych. Wykazuje du�� intuicje i ma niezwykle silnie rozwini�te poczucie sprawiedliwo�ci. Lubi 
wszelkie pochwa�y, ale �atwo dostrzega pochlebstwa. 

Przy ca�ej pewno�ci siebie ma sk�onno�� do zmieniania obranego kierunki, a przez nadmiern�
wra�liwo�� potrafi �atwo zra�a� si� do ludzi, ze wzajemno�ci�.

Nami�tny i uczuciowy. Lubi turystyk�. Temperament nieco dra�liwy. Wykazuje zami�owanie do 
okaza�o�ci i przemy�lanych wyst�pie� publicznych. Powinien d��y� do rozwini�cia uprzejmej 
dobroci, by unikn�� zbytniej surowo�ci, do której nierzadko okazuje sk�onno��.

�ycie Natylnika zwi�zane jest z aktywno�ci� spo�eczn� w otoczeniu, po�ród którego �yje  
i dzia�a, a dzi�ki swym zdolno�ciom twórczym i organizacyjnym zwykle osi�ga sukces i uznanie. 

Przywi�zany do tradycji rodzinnych, natomiast w stosunku do ludzi wspó�czesnych i czasów 
najnowszych pozostaje nieufny. 

I mimo ró�nych zmiennych kolei losu Imi� swe pozostawi na kartach historii.
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Zdzis�aw JASKÓ�A

FILOZOFICZNE PODSTAWY NAUKI KONSTRUKCJI J. DIETRYCHA 

1. Wprowadzenie 
Mija ponad pó� wieku od chwili, gdy profesor dr in�. Janusz Dietrych wyst�pi� z tez� o potrzebie 

sformu�owania nowych podstaw metodologicznych kszta�cenia przysz�ych projektantów  
i konstruktorów. Nale�a� do grona tych osób (W. Bischoff, F. Hansen, K. Zygmunt), które w latach 
50-tych ubieg�ego wieku uzna�y za konieczne by tak� podj�� prób�. Twórcze zainteresowanie 
Profesora teori� projektowania i konstruowania znalaz�o swój wyraz w licznych publikacjach, 
których syntez� sta�a si� praca „System i konstrukcja” (1978). Warto podkre�li�, �e na prze�omie  
lat pi��dziesi�tych i sze��dziesi�tych ubieg�ego wieku teoretyczne problemy dzia�a� in�ynierskich 
jeszcze wci�� postrzegane by�y przede wszystkim z perspektywy rzemie�lniczej i posiadanego 
talentu. Tymczasem równocze�nie, w tym samym okresie (po 1954 r.), szeroko rozpowszechniaj�
si� w nauce: poj�cie systemu ogólnego i koncepcja ogólnej teorii systemów. 

W tym stanie wiedzy J. Dietrych, jako jeden z pierwszych, wyst�puje z propozycj�
metodologiczn� , która stanowi�a opozycj� do rzemie�lniczego traktowania dzia�a� in�ynierskich  
i nawi�zywa�a do uj�cia systemowego. Podj�ta zosta�a próba sformu�owania teoretycznych 
podstaw nauki konstrukcji w oparciu o ontologiczn�, holistyczn� i teleologiczn� orientacj� bada�
systemowych. Przyj�te zosta�y za�o�enia metodologiczne, które ró�ni� b�d� Profesora równie� od 
bardziej pragmatycznych rozwi�za� Konstruktionslehre czy Konstruktionswissenschaft.

2. Filozofia techniki 
Od czasów nauki nowo�ytnej, której pocz�tki przypadaj� na XVI i XVII wiek, filozofowie bardziej 

ni� kiedykolwiek w przesz�o�ci, zacz�li interesowa� nie tylko poznawcz� stron� tego, „co jest” lecz 
tak�e zastanawia� si� nad tym, czy ludzkie praktyczne dzia�anie mo�na opisa� i wyrazi� za 
pomoc� �rodków teoretycznych. Wprawdzie filozoficzna refleksja nad praktyk� si�ga czasów 
staro�ytnych, jednak�e przez d�ugi okres czasu nie mia�a ona wi�kszego teoretycznego znaczenia. 
By�a ��czona z innymi kategoriami filozoficznymi (Platon, Arystoteles). Rzemie�lniczo – praktyczna 
dzia�alno�� cz�owieka, któr� w ko�cu nazwano technik�, staje si� przedmiotem szerszej refleksji 
filozoficzne dopiero pod koniec XIX wieku. Technik� zacz�li interesowa� si� najpierw filozofuj�cy 
przedstawiciele nauk przyrodniczych tacy jak: E. Kapp – geograf, F. Reuleux – fizyk, E. Zschimmer 
– chemik, F. Dessauer – fizyk. Zainicjowali oni nurt znany pod wspóln� nazw� „antropologia 
techniki”. Filozofi� techniki zapocz�tkowa�a przede wszystkim praca E. Kappa Grundlinien einer 
Philosophie der technik (1877). Licz�c do prze�omu lat 60-tych i 70-tych ubieg�ego wieku, filozofia 
techniki mia�a g�ównie charakter spekulatywny i by�a w zasadzie tylko antropologi� techniki,  
(A. Gehlen, O. Spengler). Dopiero po tym okresie w sposób znacz�cy zmienia si� orientacja tych 
bada�. Wywo�a�y to trzy charakterystyczne cechy, które znamionuj�  wspó�czesn� technik�. S� to: 
spot�gowana techniczno��, globalno�� i potencja� niszcz�cy. Przyczyni�o si� tak�e do tego 
kszta�towanie si� ponowoczesnego porz�dku spo�ecznego i kulturowego. Od tej chwili zakresem 
bada� zacz�to obejmowa� znacznie szerszy wachlarz zagadnie�. Dyskurs filozoficzny 
skoncentrowa� si� wokó� takich problemów, jak „neutralno�� techniki”, „warto�ciowanie techniki”, 
„odpowiedzialno�� etyczna w technice”. Tymczasem J. Dietrych, ju� od pocz�tku swojej pracy 
badawczej, a wi�c znacznie wcze�niej, neguj�c antropologiczny punkt widzenia, zajmie si� tak�e
powinno�ci� moraln� in�yniera, jego odpowiedzialno�ci�, czy potrzeb� racjonalizacji dzia�a�
technicznych. Od prze�omowego okresu zwrócona zosta�a uwaga równie� na samo poj�ciem
techniki. I tak J. Dietrych, uto�sami technik� z wiedz� o sposobach operowania �rodkami 
technicznymi i o sposobach wywo�ywania dzia�ania tych �rodków. Je�li ta wiedza jest oparta na 
podstawach naukowych wówczas jest technologi�. Natomiast, np. dla M. Heidegger, czym innym 
jest technika, a czym innym jej istota. 
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3. Problem nauki konstrukcji 
W praktyce bardzo trudno jest ustali�, co jest nauk�, a co te� nie jest ni�. Kontrowersje wokó�

tego problemu trwa�y przez wieki i w odniesieniu do niektórych dziedzin trwaj� do dzi�. Z pewnym 
przybli�eniem mo�na przyj��, �e J. Dietrych pojmowa� nauk� konstrukcji na sposób zgodny  
z koncepcj� utylitarystów ameryka�skich. Twierdzili oni mianowicie, �e o tym, czy dana teoria jest 
naukowa czy te� nie, decyduje jej u�yteczno��. Je�li stosowanie jakiej� teorii w praktyce daje 
pozytywne rezultaty, to znaczy �e teoria jest dobra i naukowa niezale�nie od tego, jaka jest jej 
struktura i w jaki sposób uda�o si� do niej doj�� .Gdy chodzi o „nauk� konstrukcji” to, w swej istocie 
nawi�zuje ona do trzech wspomnianych ju� kierunków bada� systemowych. 

Ontologia. Ontologiczne zorientowanie jakichkolwiek bada� polega na tym, �e ich przedmiotem 
jest „to co jest” w pewnym fragmencie rzeczywisto�ci, mniej lub bardziej dok�adnie okre�lonym. 
Jednoznaczno�� przekazu wiedzy ma natomiast zapewni� kategoryzacja oraz hierarchizacja. 
Ca�o�ciowe systemy ontologiczne obecnie ju� nie powstaj�, gdy� z jednej strony wi�kszo��
filozofów zgodzi�a z argumentami, �e takiego systemu nie da si� zbudowa� na skutek trudno�ci
wykrytych przez teori� poznania, a z drugiej, z�o�ono�� i bogactwo danych uniemo�liwia ich 
ogarni�cie przez nawet najbardziej genialnego filozofa. W nauce konstrukcji badana rzeczywisto��
materialna podzielona zosta�a na: biosfer�, socjosfer� i technosfer�. Do ich opisu pos�u�ono si�
poj�ciami, które cechuje znaczny stopnie� abstrakcyjnej ogólno�ci. Podstawowymi s� poj�cia
systemu i konstrukcji. Pierwsze z nich „system”, jest pochodzenia greckiego (systema)
i oznacza�o on zestawienie, po��czenie. Z wielo�ci obecnie akceptowanych definicji systemu na 
uwag� zas�uguje teoriomnogo�ciowa definicja G. Wintgena pos�uguj�ca sie poj�ciem relacji.
Poniewa� nie ka�da relacja definiuje system, J. Dietrych odwo�uje si� w tym przypadku do „relacji
sprz��e� i przekszta�ce�”. Niestety, najwi�cej kontrowersji budzi drugie poj�cie: konstrukcja.
W j�zyku �aci�skim „construction” oznacza ��czenie, zwi�zek, budow�. Poj�cie konstrukcji zosta�o
wprowadzone do praktyki w XIX wieku. Do dnia dzisiejszego konstrukcja przede wszystkim 
uto�samiana jest z obiektem materialnym (np. konstrukcje stalowe). Tymczasem w teorii  
J. Dietrycha, konstrukcja jest poj�ciem abstrakcyjnym, podobnie jak jest nim system. Jest 
w�asno�ci� pewnego zbioru obiektów, z których �aden nie jest identyczny z drugim. Ale mog� by�
tej samej konstrukcji. Konstrukcj� wyznacza zbiór cech konstrukcyjnych. Staje si� ona informacj�,
gdy przedstawiona zostanie pod postaci� „zapisu konstrukcji”. Terminy systemu i konstrukcji maj�
wi�c swoje korzenie w arystotelesowskiej koncepcji kategorii (relacja” i w�asno��). Wprowadzone 
natomiast poj�cie „cechy konstrukcyjnej” wskazuje na ontologiczn� z�o�ono�� dwóch elementów, 
którymi s�: „posta� i wymiar”. Pierwszy, posta� odnosi si� do struktury lub konfiguracji elementów 
tworz�cych pewn� ca�o��, której nie mo�na sprowadzi� do zwyk�ej sumy elementów sk�adowych  
i maj�c� charakterystyczne cechy od nich niezale�ne. Element ten stanowi klas� abstrakcji ze 
wzgl�du na relacj� podobie�stwa. Praktyka ch�tniej odwo�uje si� jednak do terminu „forma”, który 
utrzyma� si� od czasów rzymskich. Sk�adnik okre�lany jako wymiar determinuje element o danej 
postaci w jego wymiarze przestrzennym. Wyznacza wielko�� elementu.

Holizm. Zgodnie z t� orientacj� filozoficzn� przyjmuje si�, i� w z�o�onych uk�adach wyst�puje
nadrz�dno�� ca�o�ci w stosunku do jej cz��ci. Teza ta stanowi opozycj� do twierdzenia, wg 
którego ca�o�� jest skonstruowana z cz��ci. Równie� w badaniach systemowych odwo�uje si� do 
twierdzenia, �e najwa�niejsz� w�a�ciwo�ci� systemu jest obecno�� integruj�cych jako�ci
systemowych, których nie da si� sprowadzi� do sumy w�a�ciwo�ci jego sk�adników. Dlatego 
mi�dzy innymi, J. Dietrych wysuwa tez� �e maszyny nie mo�na sprowadza� do sumy jej 
elementów. Zw�aszcza maszyny ery neotechnicznej, które np. H. Van Lier nazywa maszynami 
dialektycznymi: dialektyczno - energetyczn� i dialektyczno - informacyjn�, nie maj� ju� nic 
wspólnego z tradycyjn� definicj� maszyny mechanicznej pojmowanej jako „zbiór (suma) 
mechanizmów” a mechanizm jako „zbiór (suma) elementów”. Po prostu wyniki bada� �wiadcz�
o tym, �e w tych maszynach wyst�puje z�o�ona wspó�zale�no�� cz��ci od ca�o�ci i ca�o�ci od 
cz��ci, czyli synergizm. Oczywi�cie w�a�ciwo�ci synergijne inne ujawniaj� si� w maszynach 
energetycznych, inne za� w maszynach informacyjnych (H.Van Lier) W szerokiej gamie 
ró�norodnych problemów szukanie rozwi�za� ca�o�ciowych  stanowi generalnie immanentny cel 
wszelkich podejmowanych obecnie dzia�a� technicznych. Dlatego Profesor stawiaj�c postulat  
o potrzebie projektowania integralnego i przeciwstawiaj�c je projektowaniu partykularnemu,
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pozostaje tak�e i w tym zakresie wierny koncepcji holistycznej. Wyst�puje z nowym paradygmatem 
projektowania uk�adów: antropotechnicznego oraz socjotechnicznego.

Teleologia. W uj�ciu systemowym wyja�nianie teleologiczne rzeczy i zjawisk, jest 
przeciwstawne wyja�nieniu mechanistycznemu. Pierwsze, wychodzi od ca�o�ci, drugie, od cz��ci
sk�adowych. Na tym prze�wiadczeniu opiera� ju� Arystoteles jedn� ze swoich zasad okre�laj�cych 
byt - zasad� celowo�ciow�. Poj�cie celu nale�y w badaniach tak systemowych jak  
i konstrukcyjnych do podstawowych kategorii tych teorii. Okre�la bowiem kres dzia�a� jak  
i mo�liwo�� obiektywnej weryfikacji skutków. Decyduje o trafno�ci wyboru kryterialnego lub 
decyzyjnego. Teoria wyboru kryterialnego stanowi jeden z filarów proponowanej przez J. Dietrycha 
teorii. Tymczasem tak�e i tutaj nale�a�o przezwyci��y� jeden z oporów nauki klasycznej, 
odrzucaj�cej w ogóle koncepcj� celu w badaniach. Otó� koncepcja kryteriów uznana zosta�a przez 
J. Dietrych za kamie� milowy nauki konstrukcji. U podstaw tej koncepcji znajduje si� metoda opisu 
systemu jako „d��enie do celu”. Zgodnie z t� metod� ró�ne procesy podejmowania decyzji 
przedstawia si� pod postaci� ukierunkowanych procedur naprowadzaj�cych na osi�gni�cie celu 
(celów). Na podstawie tej orientacji bada� zosta�y przez Profesora sformu�owane, tzw. „zasady
konstrukcji”. Ca�y za� proces projektowo – konstrukcyjny przedstawiony zosta� przez Profesora  
w postaci uogólnionej sekwencji elementarnych zdarze�, prowadz�cych od rozpoznanej potrzeby 
do konstrukcji �rodka technicznego zdolnego zaspokoi� powsta�� potrzeb�.

4. Twórczo�� techniczna 
Wspó�czesne �rodowisko �yciowe milionów ludzi powsta�o dzi�ki twórczej i wytwórczej

dzia�alno�ci cz�owieka. Technika stworzy�a fakty, które dzisiaj determinuj� mo�liwo�� �ycia  
w rozwijaj�cych si� spo�ecze�stwach. Twórczo�� zwykle odnosi si� do twórczo�ci artystycznej. 
Nieroz��czne wydaj� si� nam bowiem poj�cia: artysty oraz twórcy. Tymczasem poj�cia te 
wzgl�dnie pó�no po��czone zosta�y razem ze sob�. Przez d�ugi okres czasu nazwy „twórczo��”
w ogóle nie by�o ani w filozofii, ani w sztuce europejskiej (W. Tatarkiewicz). Poczynaj�c za� od XX 
wieku, wyraz ten zacz�to ju� odnosi� do ca�ej kultury ludzkiej. Zacz�to mówi� o twórczo�ci  
w nauce, o twórcach nowej techniki itd. Co jednak oznacza twórczo��? W�ród filozofów  
i psychologów panuje zbie�no�� pogl�dów, �e „twórczo�� to proces prowadz�cy do nowego 
wytworu, który jest akceptowany jako u�yteczny w pewnym okresie" Zgodnie z tym duchem 
rozumienia równie� J. Dietrych twórczo�� techniczn� definiuje jako dziedzin� dzia�alno�ci,
w wyniku której powstaje celowo obmy�lony uk�ad w�asno�ci i w�a�ciwo�ci �rodków technicznych 
lub sposoby post�powania, spo�ecznie uznane za nowe i odpowiadaj�ce aktualnym lub 
potencjalnym potrzebom. Oczywi�cie wypada zauwa�y�, �e kryterium tak nowo�ci, jak  
i u�yteczno�ci, maj� wysoce relatywny charakter. 

Na temat mo�liwo�ci sformu�owania teorii twórczo�ci s� wyra�ane kra�cowo ró�ne pogl�dy.
Jedni uwa�aj�, �e nie ma ona racjonalnego wyja�nienia, a inni przeciwnie. Raczej mo�na jednak 
przyj��, �e w twórczo�ci wyst�puj� zarówno czynniki irracjonalne, jak i racjonalne. Przede 
wszystkim wymaga ona my�lenia oraz wiedzy, tak z zakresu nauk przyrodniczych, jak  
i prawid�owo�ci charakteryzuj�cych dziedzin�, do której twórczo�� si� odnosi. W nauce konstrukcji 
chodzi o prawid�owo�ci dotycz�ce zarówno �rodków technicznych jak i procesu  projektowo-
konstrukcyjnego. Na pewno w pewnym zakresie proces ten daje si� równie� zmechanizowa�
i zautomatyzowa�. Jednak�e bez wzgl�du na to, jak dalece to uczynimy, pozostan� jeszcze w nim 
znaczne obszary dla dzia�a� twórczych. A wtedy zawsze i wsz�dzie b�dzie mia�a znaczenie my�l
(J. Dietrych). My�lenie jest w ka�dym przypadku s�owno poj�ciowe. Co wi�cej, czynnik ten stanowi 
element wiod�cy, któremu w my�leniu „technicznym” podporz�dkowany zostaje czynnik 
wyobra�eniowy. 

Wp�yw nauki na twórczo�� techniczn� objawia si� w konieczno�ci zachowania praw fizykalnych. 
To nauki przyrodnicze zajmuj� si� tym, co jest lub mo�e by�. Natomiast nie szukaj� odpowiedzi na 
pytanie: co powinno by�? lub co chcieliby�my mie�? S� to bowiem pytania, które wymagaj� od nas 
oddzielnej kreatywno�ci. Wspomaga� j� mo�na metodami, które Profesor dzieli na: metody 
algorytmiczne i metody heurystyczne. Do pierwszych zalicza algorytmy logiczne lub 
matematyczne. Drugie wykorzystuje si� wtedy, gdy istniej potencjalna wielo�� dróg wiod�cych do 
rozwi�zania problemu lub gdy trzeba dokona� wyboru w potencjalnym zbiorze mo�liwych
rozwi�za�. Otó� stosowanie tych metod powinno powi�kszy� szanse znalezienia rozwi�zania 



28

�

problemu. Metodom heurystycznym J. Dietrych po�wi�ca jeden z rozdzia�ów publikacji „System  
i Konstrukcja”. 

5.  Zako�czenie�

To, co wspó�cze�nie dzieje si� na obszarze filozofii techniki nie mie�ci si� wi�c ju�
w tradycyjnych jej ramach i sposobach pojmowania cz�owieka jako podmiotu dzia�a� technicznych. 
Wskazuje na szeroki wachlarz problemów badawczych, wa�nych tak�e dla dalszego pog��biania
tre�ci „nauki konstrukcji”. Praktyczna za� u�yteczno�� tej nauki wymaga, aby jej tre��
przedstawiona zosta�a równie� pod postaci� w�a�ciw� dla metod �cis�ych. 
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WSPOMAGANIE KONCYPOWANIA. OD KARTY STRUKTURALNEJ 
DO POSZERZONEJ RZECZYWISTO�CI

1. Wst�p
�l�ska Szko�a Teorii Konstrukcji, utworzona przez Profesora Janusza Dietrycha, wiele uwagi 

po�wi�ca tworzeniu koncepcji rozwi�zania danego problemu projektowego czy konstrukcyjnego. 
Znaczenie tej fazy procesu projektowo-konstrukcyjnego bardzo celnie wyra�a� Profesor, mówi�c:
„Tyle s� warte projekt czy konstrukcja, ile uwagi po�wi�cono tworzeniu pola mo�liwych rozwi�za�
oraz ile jest wart uk�ad kryteriów stosowanych do oceny rozwi�za�” (cytowanie niedos�owne). 
Profesor wprowadzi� dla tej fazy specjaln� nazw� „Koncypowanie”, któr� niezbyt ch�tnie 
akceptowa�y inne �rodowiska krajowe uprawiaj�ce teori� konstrukcji. Nazwa ta przyj��a si� w 
�rodowisku �l�skim. Cz�sto za G. Pahlem i W. Beitzem [2] stosowana jest tak�e nazwa 
„Projektowanie koncepcyjne”. 

W wielu dyskusjach, w których uczestniczy� autor (np. w ramach konferencji [7]), analizowano 
mo�liwo�� wspomagania koncypowania, a zw�aszcza budowy narz�dzi wspomagania 
komputerowego. Przewa�a sceptycyzm, który uzasadniany jest tym, ze koncypowanie wymaga 
najwi�kszego wk�adu twórczo�ci, kreatywno�ci projektantów, niejednokrotnie odkrycia zupe�nie 
nowego rozwi�zania. Aby to uzasadni�, w swoich wyk�adach autor zwykle pos�uguje si�
przyk�adem silnika Wankla, cho� ka�dy z nas mo�e przedstawi� wiele innych przyk�adów.

W artykule bardzo skrótowo omówiono niektóre �rodki i sposoby wspomagania koncypowania, 
popularyzowane przez Profesora Dietrycha. Przedstawiono tak�e prace w�asne, podejmowane w 
Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn (KPKM) pod kierunkiem autora, które dotycz� metodyki 
wspomagania koncypowania. Prac� ko�czy podsumowanie, zawieraj�ce wnioski i zarys prac, 
które autor planuje podj�� w przysz�o�ci.

2. �rodki wspomagania koncypowania popularyzowane przez Profesora Dietrycha 
Profesor opublikowa� wiele artyku�ów dotycz�cych wspomagania koncypowania oraz 

podkre�laj�cych znaczenie tego procesu. Szczup�e ramy tego artyku�u zmuszaj� do ograniczenia 
si� do fragmentu materia�u zawartego w fundamentalnym dziele Profesora [1]. 

2.1. Karta strukturalna
Karta strukturalna, zwana tak�e kart� morfologiczn�, zosta�a wprowadzona przez F. 

Zwicky’ego i K. W. Morrisa (cytowane za [1]). Profesor Dietrych we wszystkich swoich 
wa�niejszych publikacjach popularyzuje t� kart�. W KPKM jest ona systematycznie stosowana do 
celów dydaktycznych, jako �rodek stymuluj�cy kreatywne my�lenie.

Przypomnijmy, �e karta okre�la cechy ogólne koncypowanego �rodka technicznego oraz cechy 
szczególne, które nale�y interpretowa� jako warto�ci (jako�ciowe lub ilo�ciowe) cech ogólnych. 
Karta strukturalna umo�liwia wygenerowanie kombinatorycznej liczby koncepcji, które mog� by�
podzielone na „koncepcje absurdalne, koncepcje fizycznie realne i w tym ostatnim podzbiorze 
koncepcje racjonalne” [1]. 

2.2. Metody heurystyczne w koncypowaniu
Profesor Dietrych po�wi�ca� metodom heurystycznym wiele uwagi w swoich publikacjach. 

Warto wymieni� metod� pyta� elementarnych, porz�dkuj�c� przebieg my�lenia projektanta. 
Istotne znaczenie ma równie� stosowanie analogii, co doprowadzi�o do wielu rozwi�za� (np. 
struktury plastra miodu stosowane m.in. w lotnictwie, po��czenia roz��czne na tzw. rzepy). 
Profesor popularyzowa� wykazy zabiegów naprowadzaj�cych wg A. Osborne’a i G. S. Altszullera. 
Dostrzega� te� znaczenie metod zbiorowego my�lenia spontanicznego (burza mózgów).
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3. Wspó�czesne prace w zakresie wspomagania koncypowania realizowane 
w KPKM 

Autor prowadzi� kilka prac zwi�zanych z ró�nymi aspektami wspomagania koncypowania. 
W referacie omówiono trzy istotnie ró�ne podej�cia, powsta�e w ostatnich dwóch latach. 

3.1. Wspomaganie kreatywno�ci projektanta
K. Panikowska w [5] analizuje znaczenie kreatywno�ci w procesie koncypowania. Autorka 

proponuje kilka koncepcji �rodków wspomagania kreatywno�ci projektantów, w tym: systemu 
wykorzystuj�cego poszerzon� rzeczywisto�� (ang. Virtual Reality = VR), modu�owego systemu 
wspomagania kreatywno�ci wykorzystuj�cego koncepcj� niezale�nych agentów programowych, 
oraz koncepcj� warsztatu. 

Istot� pierwszego systemu jest wykorzystanie VR do zaznajomienia projektanta ze sposobami 
u�ytkowania przysz�ego �rodka technicznego oraz z otoczeniem, w którym ten �rodek b�dzie 
u�ywany, a tak�e z obecnie stosowanymi sposobami rozwi�zania danego problemu. 

Drugi system bazuje na wielu modu�ach zwanych agentami. Jednym z nich jest asystent 
indywidualny, który swoje dzia�anie opiera na zapisie dzia�a� projektanta podczas realizacji 
podobnych, wcze�niejszych projektów. Kreatywno�� pocz�tkuj�cych projektantów stymuluje 
kolejny agent, którego baza wiedzy zawiera metody i procedury pozyskane od do�wiadczonych 
projektantów. Nast�pny modu� umo�liwia prac� grupow� na odleg�o��. Kolejny z wa�niejszych
modu�ów umo�liwia realizacj� sesji burzy mózgów. 

Bardzo ciekawa koncepcja dotyczy warsztatu (pomieszczenia z odpowiednim wyposa�eniem),
które pozwoli projektantom na tworzenie modeli materialnych projektowanych �rodków 
technicznych. Do budowy modeli wykorzystywane s� takie materia�y, jak: papier, karton, ró�ne 
tworzywa sztuczne, drewno, blue-foam i in. W opinii K. Panikowskiej, takie modelowanie nie jest 
ani zbyt kosztowne, ani zbyt pracoch�onne, a jednocze�nie stymuluje proces my�lowy projektanta, 
zarówno w zakresie doskonalenia istniej�cych koncepcji, jak i tworzenia nowych rozwi�za�.

Autorka realizowa�a znacz�c� cz��� bada� w ramach stypendium programu Erasmus na 
Cranfield University. Podczas gromadzenia materia�ów dla potrzeb pracy dyplomowej mia�a okazj�
zapozna� si� z ró�nymi �rodkami i sposobami wspomagania kreatywno�ci projektantów, 
stosowanymi w przedsi�biorstwach i na uczelniach zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii. Wiele 
przedsi�biorstw brytyjskich posiada warsztaty, umo�liwiaj�ce podejmowanie dzia�a� opisanych 
powy�ej. Kryterialny wybór koncepcji, przeprowadzony przez autork� z wykorzystaniem metody 
punktacji podwójnej, wskaza� w�a�nie na to rozwi�zanie jako optymalne w �wietle utworzonego 
przez autork� uk�adu kryteriów. 

3.2. System wspomagaj�cy tworzenie i analizowanie pola mo�liwych rozwi�za�
Autor opracowa� koncepcj� systemu wspomagania projektanta, w której po��czono zalety karty 

strukturalnej jako �rodka u�atwiaj�cego generowanie licznego pola mo�liwych rozwi�za�, z 
algorytmem genetycznym, stosowanym jako sposób przeszukiwania bardzo licznych pól 
mo�liwych rozwi�za� [4]. Koncepcj� t� opracowano niezale�nie od prac, prowadzonych przez J. 
S. Gero w zakresie systemów ewolucyjnego projektowania [8]. Koncepcj� autora zrealizowa� w 
ograniczonym zakresie A. Wyle�o� [6]. 

Algorytm dzia�ania opracowanego systemu wspomagania projektanta przedstawiono na rys. 1. 
Mo�na w nim wyró�ni� nast�puj�ce fazy:  

� reprezentacj� meta-wiedzy o dziedzinie problemowej oraz reprezentacj� wiedzy 
dotycz�cej cech ogólnych i cech szczególnych;  

� generowanie pola mo�liwych rozwi�za� z wykorzystaniem odpowiednio zdefiniowanych 
operatorów genetycznych; 

� automatyczn� ocen� wygenerowanych koncepcji; 
� ko�cowy wybór koncepcji optymalnej przez projektanta. 

Podczas realizacji pracy zidentyfikowano kilka krytycznie wa�nych problemów. Pierwszy z nich 
stanowi konieczno�� wy�onienia koncepcji fizycznie realizowalnych, co powinno by� dokonywane 
automatycznie przez sam system komputerowy. Wymaga to reprezentacji odpowiedniej wiedzy, 
któr� nazwano „wiedz� o niedozwolonych kombinacjach warto�ci cech”. Kolejny problem dotyczy 
oceny koncepcji, która sprowadza si� do wyliczenia warto�ci funkcji dopasowania. Cz�stkowym 
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problemem jest okre�lenie samej funkcji dopasowania, która powinna w sposób arytmetyczny 
wyra�a� stopie� spe�niania przez dane rozwi�zanie kryteriów oceny. Bardzo wa�nym i dotychczas 
nierozwi�zanym pozostaje problem uwzgl�dnienia mo�liwych synergii pomi�dzy okre�lonymi 
warto�ciami cech ogólnych. 

Rys. 1. Algorytm dzia�ania opracowanego systemu (na podstawie [4])

System prototypowy opracowano w �rodowisku MS Access. System ten ��czy zalety karty 
strukturalnej z przeszukiwaniem genetycznym, które zwykle pozwala na znalezienie rozwi�zania 
bliskiego optymalnemu, przy czym czas wyszukiwania tego rozwi�zania jest akceptowalny. 

3.3. System wykorzystuj�cy techniki poszerzonej rzeczywisto�ci
Wizualizacja konstrukcji ma du�e znaczenie dla zrozumienia istoty danego rozwi�zania 

projektowego. W tym celu M. Januszka zastosowa� techniki tzw. poszerzonej rzeczywisto�ci (ang. 
Augmented Reality = AR) [3]. AR mo�na interpretowa� jako nowy rodzaj interfejsu u�ytkownika. 
Istota post�powania polega tutaj na uzupe�nieniu sceny rzeczywistej, otaczaj�cej projektanta, 
dodatkow� informacj� przedstawian� w ró�norodnej formie: obrazu, tekstów, a nawet d�wi�ków. 
Uzupe�nienie sceny o dodatkow� informacj� wymaga specjalistycznych urz�dze� wej�cia-wyj�cia, 
do których nale�� np. wy�wietlacze nag�owne (ang. Head-Mounted Display = HMD). AR umo�liwia
ca�kowicie nowe podej�cie do budowy systemów komputerowego wspomagania grupy 
projektantów. Przyk�ad takiego zastosowania przedstawia rys. 2. 
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Rys. 2. Koncepcja systemu wspomagania grupy projektantów w fazie koncypowania [3]

Prototypow� wersj� systemu opracowano w �rodowisku CATIA oraz Visual Basic. Wersja ta 
umo�liwia importowanie rozwijanych rozwi�za� do �rodowiska CATIA, w którym mo�na
wprowadzi� zmiany i ponownie wyeksportowa� je do �rodowiska poszerzonej rzeczywisto�ci w 
celu ich prezentacji uczestnikom procesu koncypowania. 

4. Podsumowanie 
W referacie przedstawiono niektóre �rodki i sposoby wspomagania koncypowania, propono-

wane w publikacjach Profesora Dietrycha, oraz wspó�czesne rozwi�zania, cz��ciowo wykorzy-
stuj�ce koncepcje Profesora. Pomimo osi�gni�cia wielu oryginalnych wyników tych prac, problem 
wspomagania koncypowania wci�� nale�y uznawa� za nie w pe�ni rozwi�zany. Stwarza to okazj�
do podejmowania dalszych prac, w tym doktorskich, których przedmiotem móg�by by� rozwój 
metodyki wspomagania koncypowania, a tak�e odpowiednich �rodków dzia�aj�cych zgodnie z 
opracowanymi metodami. Poniewa� prace te s� prowadzone w kilku nielicznych o�rodkach, 
zw�aszcza za granic�, wydaje si� celowe nawi�zanie wspó�pracy z tymi o�rodkami.

Zdaniem wielu wychowanków, Profesor Dietrych jest prekursorem komputerowego wspoma-
gania projektowania. Autor s�dzi, �e obecnie prowadzone prace w zakresie metodyki wspo-
magania koncypowania dobrze wpisuj� si� w nurt podstaw teoretycznych utworzonych przez 
Profesora i mog� stanowi� podstaw� do opracowania u�ytecznych narz�dzi projektanta. 
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Piotr GENDARZ
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów 
Wytwarzania, Politechnika �l�ska, Gliwice  

OD UNIFIKACJI I TYPIZACJI DO SYSTEMÓW MODU�OWYCH 
KONSTRUKCJI

1. Wst�p
Twórca metodologii Szko�y �l�skiej Projektowania i Konstruowania �rodków technicznych 

Prof. Janusz Dietrych w swojej dzia�alno�ci naukowej podejmowa� zagadnienia unifikacji  
i typizacji. Podstawowym poj�ciem stosowanym w tej tematyce jest ZRÓ�NICOWANIE. Je�eli
kierunkiem jest ZMIANA RÓ�NORODNO�CI, to mo�na rozpatrzy� dwa przeciwne zwroty [1]: 

� POWI�KSZANIE RÓ�NORODNO�CI,
� ZMNIEJSZANIE RÓ�NORODNO�CI.

W naturze obserwujemy ograniczanie ró�norodno�ci np. wiele gatunków, odmian ro�lin  
i zwierz�t, jest ich ogromnie du�o, lecz wszystkie daj� si� uj�� w klasy i nie istnieje trudno��
jednoznacznego opisania klas. Równie� materia zbudowana jest zaledwie z nieco wi�cej jak 
stu rozpoznanych pierwiastków chemicznych.  
 Jedn� z podstawowych przes�anek racjonalnego projektowania i konstruowania 
technicznego jest naturalna prawid�owo��, któr� mo�na nazwa� PRAWEM 
OGRANICZONEGO ZRÓ�NICOWANIA. Prof. Janusz Dietrych wysnuwa hipotez�, �e:
nadmierna ró�norodno�� jest wbrew naturze i nie sprzyja osi�ganiu jako�ci, która 
mog�aby mie� po��dane znaczenie.

2. Zabiegi podstawowe i teoretyczne ograniczania ró�norodno�ci [2] 
Zabiegi podstawowe normalizacji polegaj� na : 

� porz�dkowaniu zbioru w�asno�ci przedmiotów, które maj� by� analizowane ze 
wzgl�du na potrzeby racjonalizacji, 

� ograniczaniu ró�norodno�ci rozpoznanej po analizie. 
Logiczn� konsekwencj� zabiegów porz�dkowania i ograniczania powinny by� zabiegi 
teoretyczne:

� ujednoznacznianie – nadawanie jednakowych znacze�,
� ujednolicanie – eliminowanie nieistotnych ró�nic,
� upraszczanie – zmniejszanie z�o�ono�ci, 
� ustanawianie – przyjmowanie jako obowi�zkowe.

Zabiegami w zakresie normalizacji oraz metodami projektowo – konstrukcyjnymi s�
unifikacja i typizacja. Unifikacja polega na ograniczaniu i porz�dkowaniu zbioru wielko�ci
unifikowanych. Ze zbiorów w pewnym sensie przypadkowych tworzy si� zbiory mniej liczne, 
wed�ug przyj�tych regu� umo�liwiaj�cych utworzenie uk�adu wielko�ci, rys. 1a i 1b. 

Rys. 1. Model wyników unifikacji i typizacji
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Typizacja polega na wprowadzeniu do zunifikowanego uk�adu wielko�ci, b�d�cych cechami 
charakterystycznymi maszyn, w�asno�ci konstrukcyjnych, rys.1c. 

3. Rodzina konstrukcji 
 Podstaw� kontynuacji prac Prof. Janusza Dietrycha w zakresie unifikacji i typizacji by�o

zdefiniowanie przedmiotu optymalizacji ró�norodno�ci konstrukcji oraz opracowanie metodologii 
jej realizacji. Przedmiotem optymalizacji ró�norodno�ci konstrukcji jest rodzina konstrukcji. 
Rodzina konstrukcji RKn to przyporz�dkowany zbiorowi potrzeb Pon{poi;(i=1,iz)} zbiór 
konstrukcji �rodków technicznych Ksn{ksk;(k=1,kz)}, któremu odpowiada identyczny system 
ogólny SOn, [3], 

n

SO

knin RKkz)}1,(k;{ksKsiz)}1,(i;{poPo
n

���� .
Takimi rodzinami konstrukcji jest zbiór konstrukcji: sprz�gie� przeci��eniowych, si�owników
hydraulicznych, robotów spawalniczych itp. W takich rodzinach konstrukcji zbiór potrzeb, 
opisywany jest przez cechy charakterystyczne, natomiast zbiór konstrukcji przez cechy 
konstrukcyjne. Cechy charakterystyczne to w�a�ciwo�ci jakimi powinien si� charakteryzowa�
przysz�y �rodek techniczny ze wzgl�du na sprz��enie z otoczeniem. Cechy konstrukcyjne to  
z kolei w�asno�ci, które opisuj� struktur� zewn�trzn� i wewn�trzn� oraz stany przysz�ego 
wytworu. 

Rys. 2. Model uporz�dkowania zbioru potrzeb i konstrukcji

Wyró�niono cztery modele procesów tworzenia uporz�dkowanych rodzin konstrukcji [3]: 
1. Proces selekcji konstrukcji 
2. Proces tworzenia wzorcowych cech rodziny konstrukcji 

2.1. Zalecanych warto�ci cech charakterystycznych 
2.2. Wzorcowej postaci konstrukcyjnej 
2.3. Zalecanych warto�ci wymiarów 

3. Proces tworzenia typoszeregów konstrukcji 
4. Proces tworzenia systemu modu�owego konstrukcji 
Najwi�kszy stopie� przekszta�ce� i daj�cy najlepsze efekty gospodarcze jest proces 

tworzenia systemu modu�owego konstrukcji. System modu�owy konstrukcji, to forma 
uporz�dkowanej rodziny konstrukcji, w której ograniczon� liczb� modu�ów konstrukcyjnych 
mo�na tworzy� konstrukcje obejmuj�ce szerokie spektrum zapotrzebowa� na okre�lon� klas�
�rodków technicznych.  
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4. Metodologia tworzenia systemów modu�owych konstrukcji 
Metodologia to wyró�nienie stadiów procesu i zbiorów metod, które te stadia wspomagaj�.

Przedmiotem rozwa�a� s� tylko g�ówne stadia procesu tworzenia uporz�dkowanych rodzin 
konstrukcji i dotycz� tworzenia systemów modu�owych konstrukcji [3], rys. 3. 

Rys. 3. Model procesu tworzenia uporz�dkowanej rodziny konstrukcji

Proces rozpoczyna si� od uporz�dkowania sfery potrzeb, poprzez S1 unifikacj�, rozumian�
jako ograniczanie i porz�dkowanie warto�ci cech charakterystycznych. Jej wynikiem s�
zunifikowane warto�ci cech charakterystycznych. Podstaw� ograniczania warto�ci jest 
prognozowanie metod� granicznych warto�ci. Natomiast porz�dkowanie realizowane jest na 
podstawie: cz�sto�ci powtarzaj�cych si� potrzeb, dostosowania do szeregów liczb normalnych 
oraz spe�nienia kryterium relacji sprz��e� z cechami charakterystycznymi wspó�dzia�aj�cych 
�rodków technicznych. 
Kolejne stadium S2 to typizacja, której wynikiem s� typowe rozwi�zania konstrukcyjne oraz 
przyporz�dkowanie � (okre�laj�ce relacje mi�dzy wektorami potrzeb a typowymi rozwi�zaniami 
konstrukcyjnymi, rys.3). Podstaw� typizacji jest kryterialny wybór spo�ród wariantów 
konstrukcyjnych rz

wwks  typowych rozwi�za� konstrukcyjnych rz
wtks obowi�zuj�cych jako 

wzorcowe w obr�bie okre�lonej rodziny konstrukcji. Podstawowe metody tego stadium to 
ocena, gdzie wyró�niono ocen� prost� i z�o�on�. W stadium tym nie tylko dokonuj� si�
wyboru, ale równie� modyfikacji istniej�cych rozwi�za� konstrukcyjnych oraz tworzenia nowych 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem kryterium: maksymalnej liczby sprz��e� mi�dzy 
rozwi�zaniami konstrukcyjnymi. 
Na podstawie dekompozycji typowych rozwi�za� konstrukcyjnych S3 zgodnie z metod�

��czenia i podzia�u wyró�nia si� elementy wytwarzane i dobierane oraz wyznacza si�
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przyporz�dkowanie � (okre�laj�ce relacje mi�dzy typowymi rozwi�zaniami konstrukcyjnymi  

a konstrukcjami elementów sk�adowych, rys. 3). Dla elementów wytwarzanych tworzy si� zapisy 

postaci konstrukcyjnej i uk�ady wymiarów. W uk�adzie wymiarów wyró�nia si� wymiary sta�e

i zmienne. Wymiary sta�e to wymiary, których warto�ci nie zmieniaj� si� wraz ze wzrostem 

warto�ci cech charakterystycznych. Konstrukcje elementów z typow� postaci� konstrukcyjn�

i sta�ymi wymiarami oraz wymiarami zmiennymi nazwano konstrukcjami kongruentnymi.
Przygotowane konstrukcje kongruentne elementów pozwalaj� dobra� ilo�ciowe cechy 

konstrukcyjne (S4) i utworzy� przyporz�dkowanie � (okre�laj�ce relacje mi�dzy

zunifikowanymi wektorami potrzeb a warto�ciami wymiarów zmiennych, rys. 3). Opracowano  

i zweryfikowano praktycznie trzy podstawowe metody tworzenia przyporz�dkowania �:

� tradycyjn�,

� podobie�stwa konstrukcyjnego,

� algorytmiczn�.

Dobrane warto�ci wymiarów w stadium S5 poddane zostaj� optymalizacji ró�norodno�ci
warto�ci wymiarów, tworz�c przyporz�dkowanie � (okre�laj�ce relacje mi�dzy zunifikowanymi 
wektorami potrzeb a uporz�dkowanymi konstrukcjami elementów, rys. 3). Jest to podstawowe 
zagadnienie tworzenia uporz�dkowanej rodziny konstrukcji. Maj� tutaj miejsce dwa 
przeciwstawne kryteria: 
K1 maksymalnej powtarzalno�ci konstrukcji w zakresie zunifikowanych wektorów 
potrzeb, rozwi�zaniem jest przyporz�dkowanie �, w którym ca�emu zakresowi potrzeb 
odpowiada jedna konstrukcja (du�a seryjno�� wytwarzania lecz znaczne przewymiarowanie).  
K2 minimalnej straty niedopasowania konstrukcji dla zunifikowanych wektorów potrzeb,
czemu odpowiada przyporz�dkowanie � gdzie ka�demu wektorowi potrzeb odpowiada jedna 
konstrukcja (brak seryjno�ci wytwarzania, minimalne przewymiarowanie). Tak wi�c
podstawowym problemem jest, jaka powinna by� agregacja warto�ci wymiarów? W tym celu 
opracowano metody optymalizacji zró�nicowania ilo�ciowych cech konstrukcyjnych  
z zastosowaniem teorii automatycznej klasyfikacji, któr� dostosowa�em do potrzeb klasyfikacji 
konstrukcji kongruentnych. Opracowano trzy podstawowe metody tworzenia 
przyporz�dkowania �:

1. selekcji wymiarów, 
2. relacji sprz��e�,
3. iteracyjnego doboru. 

Na podstawie opracowanych przyporz�dkowa� �, �, �, � tworzone s� regu�y doboru 
uporz�dkowanych sk�adników rodziny konstrukcji, które nast�pnie zapisane z zastosowaniem 
parametryzacji tworz� uporz�dkowan� rodzin� konstrukcji. 

W dalszych pracach na podstawie uporz�dkowanej rodziny konstrukcji podj�to tworzenie 
uporz�dkowanych rodzin technologii oraz uporz�dkowanych procesów recyrkulacji. 
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Jan KA�MIERCZAK
Katedra Podstaw Systemów Technicznych, Politechnika �l�ska, Zabrze 

UJ�CIE SYSTEMOWE  
W ZARZ�DZANIU EKSPLOATACJ� I UTRZYMANIEM RUCHU

1. Wst�p
W zaproponowanym przez Profesora Janusza Dietrycha ogólnym modelu procesu zaspokaja-

nia potrzeb [1] „domkni�ciem” dzia�a� projektowych, konstrukcyjnych i wytwórczych jest eksplo-
atacja wytworzonych obiektów, stanowi�ca równocze�nie �ród�o przyczyn dla których obiekt tech-
niczny (artefakt) mo�e podlega� modyfikacjom, zmianom lub wr�cz przetwarzaniu w obiekt/obiekty 
nowe jako�ciowo. O wielu lat ucz� studentów do�� specyficznych kierunków kszta�cenia in�ynie-
rów, które realizowane s� m.in. przez Wydzia� Organizacji i Zarz�dzania Politechniki �l�skiej oraz 
podobne jednostki praktycznie wszystkich polskich uczelni technicznych, zagadnie�, zwi�zanych z 
eksploatacj� i utrzymaniem ruchu obiektów technicznych [2]. Z zarz�dzaniem eksploatacj� i 
utrzymaniem ruchu wi��e si� tak�e znacz�ca cz��� moich prac naukowo-badawczych [3], [4]. 
Zarówno w pracach dydaktycznych jak i naukowych korzystam w szerokim zakresie z dorobku 
Profesora i nieodmiennie podziwiam aktualno�� Jego wizji i koncepcji, zwi�zanych g�ównie z po-
wstawaniem i funkcjonowaniem technosfery jako kluczowego elementu �rodowiska cz�owieka XXI 
wieku.

Spróbuj� w tym referacie zilustrowa� w du�ym skrócie sens powy�szego stwierdzenia, korzy-
staj�c z do�wiadcze� badawczych w zakresie wdra�ania w organizacjach przemys�owych syste-
mów zarz�dzania eksploatacj� i utrzymaniem ruchu zasobów technicznych takich organizacji, 
zw�aszcza za�: systemów wykorzystuj�cych informatyczne narz�dzia wspomagania. Pragn� tu 
zwróci� uwag� zw�aszcza na uniwersalny charakter zaproponowanego przez Profesora systemo-
wego obrazu procesów, sk�adaj�cych si� na „zaspokajanie potrzeb”.  

2. Projektowanie systemów wspomagaj�cych zarz�dzanie eksploatacj� i utrzyma-
niem ruchu 
Mówi�c o nowoczesnych, innowacyjnych systemach/organizacjach przemys�owych wskazuje-

my coraz cz��ciej – obok innowacyjno�ci produktu lub us�ug oferowanych przez dany podmiot – 
tak�e na aspekt skutecznego i efektywnego zarz�dzania takimi systemami/organizacjami. Nowo-
czesne zarz�dzanie to: 
� Wiedza i kompetencje zarz�dzaj�cych; 
� Uwzgl�dnienie w realizowanych procedurach wszystkich elementów ogólnego modelu zarz�-

dzania (Rys.1); 
� Racjonalne wykorzystanie �rodków i sposobów wspomagaj�cych. 

Zasób wiedzy w przedstawionym powy�ej wymiarze nie jest statyczny: wiedza taka pochodzi z 
rzetelnego ogl�du przedsi�biorstwa (organizacji/instytucji) dokonanego w okre�lonym czasie i musi 
by� uzupe�niana oraz korygowana, szczególnie w sytuacjach, gdy przedsi�biorstwo podlega ró�no-
rodnym zmianom  Potrzeba uzupe�niania tej wiedzy stanowi podstaw� do podejmowania dzia�a� – 
okre�lanych (nieco zbyt powszechnie) terminem dzia�ania audytowe – ukierunkowanych na do-
starczenie podmiotowi zarz�dzaj�cemu obrazu przedmiotu zarz�dzania o wymaganej skali i stop-
niu uszczegó�owienia. Z regu�y obraz taki jest budowany dla konkretnego celu, a jego szczegó�o-
wo�� jest odwrotnie proporcjonalna do zakresu przedmiotowego. 

Celem ogólnym audytu jest zazwyczaj dokonanie inwentaryzacji struktur jako podstawy diagno-
zy stanu organizacji. Taki cel ogólny nie mo�e by� jednak traktowany jako podstawa zaplanowania 
i zorganizowania audytu dla konkretnego przypadku. Tak� podstaw� powinno by� „bazowe” zdefi-
niowanie zadania badawczego oparte na: 
1. Wiedzy o przedmiocie badania („know-what?”)
2. Wiedzy o przyczynie podj�cia badania („know-why?”)
3. Wiedzy o sposobie przeprowadzenia badania  („know-how?”)
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ZARZ�DZANIE 

Strategia Struktura Dzia�ania zarz�dcze Kultura zarz�dzania 

- planowanie
- organizowanie 
- motywowanie 
- kontrolowanie 

Rys.1. Ogólny model zarz�dzania

Ograniczmy si� tutaj w zakresie przedmiotu badania do szczególnego rodzaju struktur, jaki two-
rz� s�u�by utrzymania ruchu w przedsi�biorstwach. Diagnoza stanu takich struktur mo�e by� po-
trzebna z wielu powodów: typowymi przyczynami podj�cia dzia�a� audytowych s� przedsi�wzi�cia 
restrukturyzacyjne oraz przygotowanie do modernizacji lub wdra�ania nowych: technologii, tech-
nicznych sk�adników przedsi�biorstwa, wreszcie – systemów informatycznych, w tym: systemów 
wspomagaj�cych zarz�dzanie.

Do�wiadczenia praktyczne zwi�zane z ostatni� z wymienionych grup celów, tzn. przygotowa-
niami do wdro�enia z�o�onych systemów informatycznych, wskazuj� na potrzeb� dokonania dia-
gnozy organizacji wdra�aj�cej dla: 
� dokonania oceny podatno�ci badanych struktur na wdro�enie systemu wspomagaj�cego,
� dokonania oceny potrzeby wdro�enia danego systemu w badanej strukturze (g�ównie: w aspek-

cie zakresu wdro�enia, ale tak�e – mo�liwo�ci etapizacji wdro�enia)
� przeprowadzenie symulacji skutków wdro�enia. 

Dla potrzeb opisu organizacji za pomoc� funkcjonalnego modelu [5] konieczne jest dokonanie 
szczegó�owej inwentaryzacji struktur tej organizacji. Inwentaryzacja taka to konkretne zadanie 
badawcze, w którym identyfikowane b�d� odpowiednie podsystemy badanej struktury: podsystem 
organizacyjny,  informacyjny i decyzyjny. Stopie� szczegó�owo�ci inwentaryzacji ka�dego z tych 
podsystemów zale�y w sposób oczywisty od zdefiniowanego celu szczegó�owego zadania ba-
dawczego.

Do�wiadczenia wskazuj� na znaczny stopie� uniwersalno�ci rozwi�zania, w którym dzia�ania 
audytowe s� ukierunkowane na stworzenie modelu „strukturalnego” danej organizacji oraz (opcjo-
nalnie) realizowanych w tej organizacji dzia�a�/procesów. Wed�ug klasycznej metody analizy sys-
temu informacyjnego, odpowiednia procedura badawcza obejmuje nast�puj�ce etapy: 
1. Rozpoznanie struktury organizacyjnej, informacyjnej i decyzyjnej organizacji (systemu tech-
nicznego).
2. Opracowanie opisu (modelu) struktury organizacyjnej. 
3. Opracowanie modelu systemu informacyjnego badanego obiektu oraz analiza i weryfikacja 
powi�za� informacyjnych. 

Bior�c pod uwag� przedstawione powy�ej uwarunkowania, w wyniku zrealizowania odpowied-
niej procedury audytowej jeste�my w stanie utworzy�  model organizacji, w której zachodzi proces 
(lub procesy) stanowi�cy cel dzia�ania tej organizacji. Model taki umo�liwia� powinien: 
� przedstawienie przedmiotu modelowania w wymiarze  organizacyjnym, informacyjnym i decy-

zyjnym; 
� przedstawienie przebiegu procesu lub procesów, realizowanych przez badan� organizacj�,
� przedstawienie w niezb�dnym zakresie powi�za� wewn�trznych i zewn�trznych, w tym zarów-

no powi�za� struktur organizacji, jak i realizowanego procesu (procesów). 
Na podstawie analizy wyodr�bnionych w badanej strukturze obiektów oraz przep�ywów danych 

pomi�dzy tymi obiektami powstaje uogólniony opis wej��/wyj�� informacyjnych, przep�ywów infor-
macji mi�dzy obiektami, specyfikacji dokumentów i zada�. Taki opis jest podstaw� opracowania 
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modelu systemu informacyjnego za pomoc� diagramów graficznych. Próby praktycznego wykorzy-
stania takich diagramów w praktyce dowodz�, i� jest to skuteczne narz�dzie identyfikacji przep�y-
wów danych w strukturze/systemie (np. zwi�zanych z realizacj� zada� produkcyjnych, logistycz-
nych lub zada� z zakresu utrzymania ruchu w systemie technicznym). 

3. Wdra�anie systemów wspomagaj�cych zarz�dzanie eksploatacj� i utrzymaniem 
ruchu
Przedstawione powy�ej rozwa�ania by�y podstaw� opracowania koncepcji sposobu identyfikacji 

i opisu zada� organizacji/przedsi�biorstwa, bazuj�cej na metodologii zarz�dzania procesami. To z 
kolei by�o punktem wyj�cia dla przedsi�wzi��, ukierunkowanych na wdra�anie w organizacjach 
technicznych systemów wspomagaj�cych zarz�dzanie eksploatacj� i utrzymaniem ruchu. 

Rozwój technik wspomagania ró�norodnych zada� in�ynierskich (w tym: zada� z zakresu eks-
ploatacji i utrzymania ruchu), obok doskonalenia wykorzystywanych narz�dzi informatycznych, 
obejmuje wspomaganie zada� o coraz wy�szym stopniu z�o�ono�ci. Po technikach wspomagania 
pojedynczych czynno�ci rozwini�te zosta�y techniki wspomagania dzia�a�, rozumianych jako 
zbiory lub sekwencje czynno�ci. Kolejny etap rozwoju omawianych technik powinien niew�tpliwie
by� ukierunkowany na wspomaganie procesów. Pod poj�ciem „proces” rozumie� b�dziemy upo-
rz�dkowan� sekwencj� ró�nych dzia�a�, ukierunkowanych na realizacj� okre�lonego, wspólnego 
celu. Podejmuj�c badania nad wykorzystaniem „podej�cia procesowego” do celów omawianych w 
tym opracowaniu, zwrócono uwag� na opracowane wcze�niej i opisane w literaturze koncepcje 
odwzorowania procesów z wykorzystaniem odpowiedniej notacji graficznej [6]. 

Istotn� cech� wyodr�bnionego procesu, realizowanego przez organizacj�, jest wykorzystanie – 
w przypadku ogólnym – tylko cz��ci zasobów organizacji realizuj�cej. Zw�aszcza to stwierdzenie 
powinno by� brane pod uwag� przy podejmowaniu decyzji o badaniu organizacji pod k�tem reali-
zowania w niej okre�lonego procesu. Ponadto, modele procesowe umo�liwiaj� uwzgl�dnienie 
wspó�udzia�u w realizacji sk�adaj�cych si� na analizowany proces czynno�ci i dzia�a� podmiotów 
zewn�trznych w stosunku do badanej organizacji.  

W pracach badawczych, zrealizowanych pod kierunkiem autora tego artyku�u, podstaw� meto-
dologii by�o odwzorowanie procesów okre�lane powszechnie terminem „mapa procesu” ([3], [4]). 
Dla okre�lenia graficznego opisu sekwencji dzia�a�, sk�adaj�cych si� na proces, u�ywany bywa 
tak�e termin „schemat blokowy zale�no�ci funkcjonalnych” [6]. 

Punktem wyj�cia dla sporz�dzenia graficznego odwzorowania procesu wg proponowanej meto-
dy jest jednoznaczna identyfikacja oraz opis organizacji, w ramach której dany proces jest realizo-
wany. Schemat zale�no�ci funkcjonalnych, opisuj�cy z�o�ony proces jest z regu�y odwzorowaniem 
wielopoziomowym, tzn. pojedyncze bloki schematu wy�szego rz�du (opisuj�ce dzia�ania na danym 
poziomie z�o�ono�ci) mog� by� na kolejnych ni�szych poziomach rozwijane do postaci procesów 
podrz�dnych (podprocesów). Wymagany stopie� z�o�ono�ci opisu struktury organizacji powinien 
by� powi�zany z danym stopniem z�o�ono�ci schematu powi�za�. Zasada powy�sza zostanie zi-
lustrowana w dalszej cz��ci tego artyku�u na konkretnym przyk�adzie.

Odwzorowanie („mapowanie”) realizacji procesu w zdefiniowanej wst�pnie organizacji opiera 
si� zazwyczaj na nast�puj�cych za�o�eniach:
� dowolna sekwencja dzia�a� realizowana w danej strukturze/organizacji mo�e by� rozpatrywana 

jako system przep�ywu informacji, 
� projektowanie procesu jest spójne z zadaniem projektowania systemu informacyjnego, 
� kompleksowe projektowanie systemu informacyjnego powinno wykorzystywa� podej�cie wielo-

poziomowe.
Zale�no�ci funkcjonalne, identyfikowane jako zbiór relacji pomi�dzy dzia�aniami sk�adaj�cymi 

si� na odwzorowywany za pomoc� schematu („mapy”) proces, s� zazwyczaj odnoszone do nast�-
puj�cych poziomów opisywanego procesu: 
1) poziomu modelowania (opisu) organizacji, w której proces jest realizowany, 
2) poziomu w�a�ciwego modelowania (opisu) procesu wyodr�bnionego z funkcji organizacji, 
3) poziomu modelowania (opisu) poszczególnych sk�adników (stanowisk pracy) organizacji z ukie-

runkowaniem na udzia� poszczególnych stanowisk w opisywanym procesie. 
Podsumowuj�c mo�emy stwierdzi�, �e ramami procesu modelowanego za pomoc� mapy s�:
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1. cele organizacji, w której proces ten zachodzi (jest realizowany), 
2. struktury tej organizacji, 
3. czas realizacji procesu, 
4. powi�zania zewn�trzne.  

Mapa procesu pokazuje zaanga�owanie w realizacj� zada� cz�stkowych, sk�adaj�cych si� na 
ten proces, zarówno struktury organizacji jak i poszczególnych stanowisk w tej strukturze. Wa�nym
elementem modelu jest czas, mimo i� w stosowanych notacja graficznych nie jest uwidaczniany 
bezpo�rednio. Konieczne jest uwzgl�dnienie w opisie procesu nie tylko samego faktu zaanga�o-
wania w nim poszczególnych stanowisk, ale tak�e:
a) kolejno�ci (sekwencji) w��czania si� poszczególnych stanowisk w realizacj� zada� procesu, 
b) momentów zako�czenia lub zawieszenia (przerwania) zaanga�owania poszczególnych stano-

wisk w proces, 
c) równoczesn� aktywno�� wielu stanowisk itp. 

Uogólniaj�c omawiane poj�cia mo�emy podj�� prób� okre�lenia zakresu oraz stopnia szczegó-
�owo�ci opisu uczestników realizacji procesu. Przyjmuj�c, �e ostateczny zakres takiego opisu jest 
wyznaczany przez specyficzne cechy procesu nale�y za�o�y� i� w ka�dym przypadku opis stano-
wiska pracy w rozumieniu mapy procesu obejmowa� powinien: 
� identyfikacj� ulokowania danego stanowiska w strukturach badanej organizacji, 
� udzia� danego stanowiska w realizacji celów organizacji, 
� zaanga�owanie w badanym procesie, zarówno w aspekcie rzeczowym, jaki i w wymiarze cza-

su,
� okre�lenie miejsca danego stanowiska w strukturach hierarchizowanych (w tym: w strukturach 

informacyjno-decyzyjnych),
� list� zada� do wykonania na danym stanowisku w zwi�zku z realizacj� opisywanego procesu 
� sposoby dokumentowania oraz raportowania wyników realizacji ww. zada�
� sposoby komunikowania si� z innymi uczestnikami procesu 

Z tak przedstawionego opisu mo�na wyprowadzi� bardzo szczegó�ow� list� czynno�ci stanowi-
skowych. Lista taka stanowi� mo�e z kolei podstaw� do oceny mo�liwo�ci wspomagania danego 
stanowiska pracy z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narz�dzi informatycznych.  

4. Podsumowanie 
W tym miejscu warto przypomnie� koncepcj� Profesora Janusza Dietrycha, opracowan� przez 

Niego i wdro�on� przez zespó� Jego wspó�pracowników w�a�nie w badaniach organizacji projektu-
j�cej i konstruuj�cej uk�ady techniczne: by�a to koncepcja Systemu Organizacji Prac Automatyzo-
wanych (SOPA). Realizuj�c obecnie projekty przedwdro�eniowe i wdro�eniowe, obejmuj�ce opi-
sywany powy�ej obszar zada� w organizacjach technicznych, widz� wyra�nie w jakim stopniu za-
proponowane przez Profesora „uj�cie systemowe” wyprzedzi�o swój czas wtedy, gdy powstawa�o i 
na ile nie traci swej aktualno�ci obecnie. 
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Adolf SZO�TYSEK
Zak�ad Filozofii Systematycznej, Uniwersytet �l�ski, Katowice 

OD J�ZYKA ALFANUMERYCZNEGO 
DO J�ZYKA TRANSCENDENTALNEGO 

Spotkali�my si� w tym miejscu, by uczci� pami�� naszego MISTRZA – profesora Janusza Die-
trycha. Formu�a tego spotkania zak�ada, by eksponowa� swój rozwój naukowy. Ka�dy z nas by�
uczniem MISTRZA, lecz czy w karierze naukowej kto� z nas ju� Jemu dorówna�? Nie wiem, czy 
w�ród nas jest taki. Osobowo�� Profesora, jego ‘kr�gos�up’ moralny stanowi�y dla nas okre�lony 
wzorzec osoby i badacza. Zgodnie z przyj�t� formu�� spotkania przechodz� do tematu.

Studiowa�em w Akademii Sztuk Pi�knych w Krakowie. Dyplom magistra sztuki uzyska�em
w 1967 r. W tym�e roku podj��em studia na Politechnice �l�skiej. W 1969 r. podj��em prac� jako 
st. asystent u profesora Janusza Dietrycha w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki 
�l�skiej w Gliwicach. W okresie pracy na Politechnice �l�skiej w latach 1969-1979 zajmowa�em
si� formalizacj� zapisu konstrukcji. Doktoryzowa�em si� na Wydziale Mechanicznym-
Energetycznym Politechniki �l�skiej, uzyskuj�c w 1977 r. stopie� doktora nauk technicznych. Roz-
prawa doktorska dotyczy�a sformu�owania j�zyka alfanumerycznego zapisu konstrukcji i jego opro-
gramowania ze wzgl�du na wymogi komputera. Temat pracy doktorskiej: J�zyk alfanumeryczny 
zapisu konstrukcji i przyk�ad jego wykorzystania w systemie automatycznego projektowania wy-
branych procesów wytwórczych. Wyniki pracy doktorskiej zosta�y wykorzystane w ramach wspó�-
pracy z Centrum Techniki Okr�towej w Gda�sku.

Studia artystyczne uczuli�y mnie na my�lenie intuicyjne, natomiast praca badawcza nad for-
malizacj� konstrukcji wyostrzy�a moje my�lenie dyskursywne. Te dwa narz�dzia postanowi�em
skonfrontowa� na gruncie filozofii j�zyka. Pytanie, które wtenczas stawia�em Profesorowi i sobie, 
da si� sformu�owa� nast�puj�co: Jak to jest mo�liwe, by my�l uj�ta w my�leniu intuicyjnym nak�a-
da�a si� na my�l uj�t� w my�leniu dyskursywnym? Z tym pytaniem wi��e si� problem intuicji od-
krycia w kontek�cie problemu logiki odkrycia. Z tym baga�em poznawczych do�wiadcze� w 1979 r. 
podj��em prac� naukowo-dydaktyczn� w Instytucie Filozofii Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach.

Ontologia j�zyka transcendentalnego  
Pocz�tki moich zainteresowa� filozoficznych s� zwi�zane z ontologi� j�zyka. Zajmowa�em si�

struktur� logiczn� i gramatyk�. Podj��em badania dotycz�ce Arystotelesowskiej triady: j�zyk – my-
�lenie – byt. W sposób szczególny podda�em badaniom osobliw� symetri�, istniej�c� mi�dzy j�zy-
kiem a bytem, mi�dzy kategoriami syntaktycznymi a kategoriami ontologicznymi. Bada�em analo-
gie i anomalie, a tak�e to, co uniwersalne w j�zyku, i to, co w nim jednostkowe. Bada�em te� opo-
zycje zawarte w lingwistyce Saussure'a i transformacyjno-generatywnej teorii j�zyka Chomsky'ego. 
Wykaza�em komplementarno�� relatywizmu j�zykowego Sapira-Whorfa i uniwersalizmu j�zykowego 
Chomsky'ego. Dokona�em przegl�du teorii znacze�. Bada�em ró�ne koncepcje lingwistyczne. 

Rezultatem docieka� nad ontologicznymi podstawami j�zyka by�a rozprawa habilitacyjna J�zyk 
a przestrze� kulturowa. Kolokwium habilitacyjne odby�em na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza w Poznaniu w 1988 r., uzyskuj�c stopie� naukowy doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych w zakresie filozofii. Konstrukcja rozprawy wspiera si� na dwu kategoriach, wy-
znaczaj�cych dychotomi�: j�zyk transcendentalny – spo�eczna przestrze� kulturowa. Podstawowe 
twierdzenie rozprawy brzmi: Zasad� ujednostkowienia j�zyka transcendentalnego jest spo�eczna 
przestrze� kulturowa, czego konsekwencj� jest wielo�� j�zyków etnicznych. Wielo�� spo�ecznych
przestrzeni kulturowych nak�ada si� na wielo�� j�zyków etnicznych.  

W badaniach zaj��em si� ontologicznymi i metafizycznymi analogiami zachodz�cymi mi�dzy 
my�l�, j�zykiem i bytem. Na gruncie dokonanej analizy sformu�owa�em teori� trójjedni j�zyka. Teoria 
ta nawi�zuje do pierwszych elementów: trychotomii Saussure'a langue - langage - parole, kom-
plementarnej opozycji Sapira: language - culture i dychotomii Chomsky'ego: competence - perfor-
mance. Autorska teoria trójjedni j�zyka stanowi prób� przezwyci��enia pewnej, licz�cej sobie co 
najmniej dwa i pó� tysi�ca lat tradycji filozoficzno-logiczno-lingwistycznej, zak�adaj�cej wielo�� j�-
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zyków, przez uzasadnienie i wykazanie prawdziwo�ci twierdzenia, �e zasad� ujednostkowienia 
j�zyka transcendenalnego jest spo�eczna przestrze� kulturowa. J�zyk transcendentalny w sobie 
zawiera konieczn� struktur� aprioryczn�, natomiast spo�eczna przestrze� kulturowa ma przygodn�
struktur� empiryczn�. Autorska teoria trójjedni j�zyka ujmuje w sobie:  

� j�zyk jako zasad�, czyli j�zyk transcendentalny; na tym poziomie j�zyk zbiega si� z my�l�
transcendentaln� i ma posta� struktury transcendentalnych form logicznych; 

� j�zyk jako potencj�, czyli j�zyk naturalny, stanowi�cy konsekwencj� ujednostkowienia j�-
zyka transcendentalnego spo�eczn� przestrzeni� kulturow�. Zasad� ujednostkowienia j�-
zyka transcendentalnego jest spo�eczna przestrze� kulturowa, czego konsekwencj� jest 
wielo�� j�zyków naturalnych. Na tym poziomie j�zyk jest z�o�eniem gramatyki oraz leksy-
konu, zawieraj�cego predykaty i nazwy; 

� j�zyk jako aktualizacj�, czyli j�zyk aktualizuj�cy si� w znaku, zdaniu, tek�cie; na tym po-
ziomie zdania stanowi� realizacj� schematów poj�ciowych, ujmuj�cych my�l psychiczn�
lub my�l duchow�. W aktualizacji j�zyk manifestuje si� w mowie czy pi�mie.

Dalsze pog��bianie bada� z zakresu filozofii j�zyka prowadzi do ontologii intuicji i logiki odkry-
cia. Kontekst odkrycia prawa naukowego zak�ada: (1) intuicj� odkrycia, uj�t� w ogl�dzie rozumu, 
(2) logik� odkrycia, uj�t� w my�leniu dyskursywnym rozumu, a daj�c� si� sprowadzi� do dowo-
dzenia lub uzasadnienia intuicji. Istotne jest to, �e intuicja odkrycia odwo�uje si� do oczywisto�ci,
logika odkrycia apriorycznego - do prawdy koniecznej ROZUMU, natomiast logika odkrycia empi-
rycznego – do prawdy faktycznej, czyli przygodnej. Logika odkrycia prawa naukowego jest wtórna 
wzgl�dem intuicji odkrycia prawa naukowego. Moc istotnego prawa naukowego tkwi w tym, �e
procedura jego dowodzenia domaga si� odpowiedniego (dla przedmiotu odkrycia) narz�dzia. Ka�-
de istotne prawo ma swoist� g��bi� my�li intuicyjnej, która wtórnie jest uj�ta w my�li dyskursywnej 
zgodnie z procedur� dowodzenia lub uzasadniania. Procedura jego dowodzenia - zawsze na grun-
cie rozumu - domaga si� odpowiedniego narz�dzia, za pomoc� którego da si� przekszta�ci� intu-
icyjne JEDNO w rozumn� i dyskursywn� JEDNO��. Przej�cie z my�lenia intuicyjnego do my�lenia
dyskursywnego umo�liwia komunikowanie odkrytej my�li-bytu1.

EPISTEMOLOGIA PODMIOTU TRANSCENDENTALNEGO 
Klasyczne pytania filozofii krytycznej brzmi�: (1) czym jest nauka, (2) jakie s� warunki mo�liwo-

�ci dyskursywnego charakteru wypowiedzi formu�owanych w jej ramach? Filozofia krytyczna Kanta 

1 Wyniki bada� uj��em w kilkunastu artyku�ach, w tym: 
Teoriopoznawcze aspekty komunikowania. „Socjolingwistyka” T. 5. Red. W. Luba�. PWN Warszawa-Kra-
ków-Katowice 1983, s. 9-29. 
J�zyk jako trychotomiczna jedno��. W: Mi�dzynarodowa Komunikacja J�zykowa. Red. T. Ejsmont. Wyd. 
Uniwersytetu �ódzkiego. �ód� 1987, s. 43-55. 
Ontologiczna koncepcja j�zyka. „Socjolingwistyka”. T. 8 [Wyd. PAN 1988], s. 7-25. 
Dialektika jazyka. „Filozofia” 44, 5. Vyd. Slovenskej Akademie Bied, Bratislava 1993, s.578-592. 
Byt konieczny w �wietle przestrzeni aksjomatów. „Folia Philosophica”. T. 10 1992, s. 113-129. 
Henologiczna formu�a przestrzeni aksjomatów. W: Rozwa�ania o filozofii a  recentiori. Red. A. Szo�tysek. 
Wyd. Uniwersytetu �l�skiego. Katowice 1994, s. 75-113. 
O pewnej w�asno�ci negacji zdania p w �wietle henologii. „EUFONIA i LOGOS”. Ksi�ga pami�tkowa ofiaro-
wana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi. Red. J. Pogonowski. UAM 
w Poznaniu, seria J�zykoznawstwo, Nr 20. Pozna� 1995, s. 555-573. 
Ontologia Arystotelesa a henologia Platona. „Folia Pholosophica” T. 13. 1995, s. 33-50. 
Elementy metafizyki absolutu Benedykta Bornsteina. W: Tradycja i post�p. Studia z historii filozofii. Ksi�ga
Pami�tkowa: Profesorowi Romanowi Koz�owskiemu w 40-lecie pracy naukowej - uczniowie i przyjaciele. 
Red. B. Andrzejewski. Pozna� 1997, s. 181-200.
�ród�o my�lenia filozoficznego. W: Przesz�o�� i przysz�o�� filozofii. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii 
UAM w Poznaniu. Red. R. Koz�owski, P.W. Juchacz. Pozna� 1999, s. 83-92. 
Rozwa�ania nad ontologi� zdania. W: J�zyk w przestrzeni spo�ecznej. Ksi�ga pami�tkowa ofiarowana Pro-
fesorowi W�adys�awowi Lubaniowi na siedemdziesi�te urodziny. Red. S. Gajda, K. Rymut, U. �ydek-
Bednarczuk. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2002, s. 473-491. 
oraz monografiach:  
J�zyk a przestrze� kulturowa, Wyd. Uniwersytetu �l�skiego, Katowice 1985, ss. 140. 
Metafizyczno�� j�zyka. Wyd. Uniwersytetu �l. Katowice 1992, ss.164. 
Metafizyka jedni. Wyd. Fundacji �l�skiej Humanistyki. Katowice 1994, ss. 188.  
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zak�ada takie nastawienie metodologiczne, w którym przed rozpocz�ciem w�a�ciwych bada� nad 
problemem filozoficznym dokonuje si� takich analiz, jak: (1) jakie s� mo�liwe warunki czy racje 
mo�liwego my�lenia, (2) jakie s� warunki mo�liwo�ci poznania, (3) na ile instrumentarium dost�p-
ne w badaniach jest adekwatne, (4) jakie s� granice stosowalno�ci tego instrumentarium, (5) na 
jakie pytania mo�na udzieli� odpowiedzi, które b�d� weryfikowalne w oparciu o to instrumentarium. 
Tym samym predykat ‘bycie filozofi� krytyczn�’ mo�e by� orzekany o dyskursie filozoficznym jedy-
nie wtedy, gdy pytania o istot� badanego problemu, które formu�owane s� w ramach tego dyskur-
su, poprzedzone s� analiz� warunków mo�liwo�ci dyskursywnego charakteru tych�e pyta�. Filozo-
fia krytyczna Kanta czy klasyczna refleksja transcendentalna uprawiana jest w paradygmacie men-
talistycznym.

Refleksja transcendentalna uprawiana jest w paradygmacie mentalistycznym lub w paradygma-
cie lingwistycznym. W paradygmacie mentalistycznym wyst�puje podmiot epistemiczny, uprawia-
j�cy epistemologi�, za� w paradygmacie lingwistycznym wyst�puje podmiot ontyczny, uprawiaj�cy
ontologi�.

W paradygmacie mentalistycznym ogó� warunków mo�liwo�ci dyskursywnego charakteru pyta�
wydarza si� w horyzoncie bada� nad struktur� my�lenia i my�li, poj�� i s�dów, jako immanentnych 
sk�adników �wiadomo�ci podmiotu epistemicznego (zwanego równie� podmiotem poznaj�cym), 
który odwo�uje si� do takich terminów, jak: apercepcja aprioryczna, apercepcja aposterioryczna, 
wyobra�nia empiryczna, naoczno��, wra�enie zmys�owe.  

W paradygmacie lingwistycznym ogó� warunków mo�liwo�ci dyskursywnego charakteru pyta�
wydarza si� w horyzoncie bada� nad struktur� j�zyka transcendentalnego, b�d�c� na zewn�trz
�wiadomo�ci, czyli przyjmuj�c� status obiektu, badanego przez podmiot ontyczny. Ten paradyg-
mat odwo�uje si� do terminów systemu aksjomatycznego, terminów filozofii nauki czy terminów 
logiki matematycznej. W paradygmacie lingwistycznym da si� wyró�ni�:

� j�zyk etniczny czy naturalny (j�zyk zewn�trzny) jako: 
o �rodek porozumiewania si�,
o �rodek umo�liwiaj�cy poznanie prawdy potocznej, 
o no�nik j�zyka teorii,  

� j�zyk naukowy (j�zyk wewn�trzny) jako: 
o medium zapo�redniczaj�ce poznanie,
o struktura teorii lub teoria, 
o j�zyk teorii naukowej, 
o j�zyk daj�cy si� opisa� w j�zyku zewn�trznym, 

� j�zyk transcendentalny jako: 
o uniwersum zbioru j�zyków zewn�trznych i j�zyków wewn�trznych,
o struktura bytu lub byt, 
o struktura my�li lub my�l,  
o strukturalny fundament podmiotu epistemicznego, 
o strukturalny fundament podmiotu transcendentalnego. 

Filozofia krytyczna uprawiana w paradygmacie gramatyki logicznej j�zyka ustanawia granice 
prawid�owego u�ycia j�zyka. Krytyka j�zyka w ramach sensu negatywnego oddziela prawid�owe 
u�ycie j�zyka od u�ycia nieprawid�owego, natomiast w ramach sensu pozytywnego ujawnia zasa-
dy i regu�y prawid�owego u�ycia j�zyka. Je�eli filozofia nauki ma refleksyjnie uj�� i przebada� wa-
runki mo�liwo�ci poznania lub nauki, to musi przebada� warunki mo�liwo�ci formu�owania praw-
dziwych zda�.

G�ówne problemy filozofii s� konsekwencj� odpowiedzi na pytania: Jak jest mo�liwe to, �e
cz�owiek poznaje? Co umo�liwia poznanie? Jakie s� warunki mo�liwego poznania? Owe pytania 
otwieraj� horyzont my�lenia, w którym ju� jest zawarta mo�liwo�� kryterialnego rozró�nienia tego, 
co transcendentalne, i tego, co empiryczne. Odpowied� na pytanie: kim jest cz�owiek? – ju� jest 
konsekwencj� odpowiedzi na pytanie: jakie s� warunki mo�liwego poznania? Epistemologiczna 
dystynkcja: to, co empiryczne – to, co transcendentalne, stanowi podstaw� wyró�nienia w podmio-
cie poznaj�cym podmiotu empirycznego oraz podmiotu transcendentalnego. 

Podmiot empiryczny formu�uje twierdzenia oraz teorie empiryczne, przy czym teorie te  nie s�
w stanie uchwyci� istoty rzeczy, gdy� dysponuj� tylko wiedz� empiryczn�, daj�c� si� prze�o�y� na 
technologiczne rozwi�zania, gwarantuj�ce tzw. post�p techniczny. Podmiot transcendentalny for-
mu�uje twierdzenia teoretyczne czy systemy aksjomatyczne, na podstawie teorii empirycznych lub 
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intuicji rozumu. Podmiot empiryczny dzia�a na podstawie danych empirycznych, obrabianych dzi�ki
wnioskowaniu indukcyjnemu w obr�bie intelektu, natomiast podmiot transcendentalny dzia�a na 
podstawie gotowych teorii empirycznych, uogólnianych dzi�ki wnioskowaniu dedukcyjnemu w ob-
r�bie rozumu dyskursywnego. J�zyk transcendentalny stanowi struktur� podmiotu transcendental-
nego. Jego struktura zewn�trzna manifestuje si� w ogóle j�zyków zewn�trznych (etnicznych, natu-
ralnych), natomiast struktura wewn�trzna manifestuje si� w ogóle j�zyków wewn�trznych teorii 
naukowych2.

W perspektywie epistemologicznej j�zyk transcendentalny jest to cz��� wspólna ogó�u j�zyków 
wewn�trznych teorii naukowych oraz ogó�u j�zyków zewn�trznych, pojmowanych jako j�zyki natu-
ralne czy etniczne. W interpretacji epistemologicznej j�zyk transcendentalny STAJE SI�, i jest 
funkcj� aktualnie nabytej wiedzy. Nauki poprzez filozofi� nauki, lub filozofia nauki, poprzez wyniki 
bada� nauk pozytywnych, s� nakierowane na systematyczne poznanie j�zyka transcendentalne-
go. Ka�da z osobna rozpatrywana teoria naukowa jest równowa�na j�zykowi wewn�trznemu, który 
da si� uj�� w n j�zykach zewn�trznych. Ka�dy z osobna rozpatrywany j�zyk wewn�trzny jest 
szczególnym przypadkiem j�zyka transcendentalnego. J�zyk transcendentalny stanowi cz���
wspóln� ogó�u j�zyków wewn�trznych i ogó�u j�zyków zewn�trznych. J�zyk transcendentalny jest 
za�o�ony w poznaniu transcendentalnym. Podmiot transcendentalny stanowi metafizyczn� manife-
stacj� ludzkiego ducha.  

W perspektywie ontologicznej j�zyk transcendentalny stanowi fundament wszelkiego poznania, 
gdzie ów fundament stanowi cz��� wspóln� ogó�u j�zyków wewn�trznych oraz ogó�u j�zyków ze-
wn�trznych. W interpretacji ontologicznej j�zyk transcendentalny JEST w postaci wszechogarnia-
j�cej struktury rzeczywisto�ci. Nauki czy filozofia nauki s� nakierowane na adekwatne rozpoznanie 
struktury j�zyka transcendentalnego. W ontologii formalnej j�zyk transcendentalny przyjmuje po-
sta� racjonalnej rekonstrukcji teorii naukowych i rachunków logiczno-matematycznych; owa rekon-
strukcja ma status uniwersalnego systemu aksjomatycznego. 

POSTSCRIPTUM 
Dzi�ki niebywa�ej otwarto�ci profesora Janusza Dietrycha, jako absolwent Akademii Sztuk 

Pi�knych i student Politechniki �l�skiej mog�em wej�� do katedralnej wspólnoty MISTRZA. Dzi�ki
niebywa�ej otwarto�ci PROFESORA mog�em zespoli� artystyczn� intuicj� z dyskursywnym my�le-
niem technicznym, co stanowi�o impuls poszukiwa� j�zyka uniwersalnego. Dzi�ki niebywa�ej
otwarto�ci PROFESORA na my�l filozoficzn�3, mog�em ten typ my�lenia w sobie piel�gnowa�
i doskonali� na tyle, i� po dziesi�ciu latach wspó�dzia�ania mog�em przenie�� si� do Instytutu Filo-
zofii Uniwersytetu �l�skiego, by kontynuowa� problematyk� j�zyka. W ten oto sposób z j�zyka 
alfanumerycznego mog�em przej�� do formu�owania j�zyka transcendentalnego, nieodzownego  
w nauce oraz filozofii nauki. Niech mój dorobek stanowi podzi�kowanie PROFESOROWI.

2 Przygotowuj� ksi��k� do druku: Metafizyka i epistemologia j�zyka transcendentalnego.
3 Wiele rozmów z PROFESOREM na tematy egzystencjalne i moralne uczuli�o mnie na t� problematy-

k�. Problematyce moralno�ci po�wi�ci�em kilkana�cie artyku�ów i trzy monografie. 
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Teodor WINKLER 
Katedra Podstaw Systemów Technicznych, Politechnika �l�ska
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 

Technocentryczne i antropocentryczne aspekty procesu  
projektowo-konstrukcyjnego

1. Wst�p
Na rys.1 ukazane s� dwie p�aszczyzny, na których rozgrywa si� proces projektowo-

konstrukcyjny. Jedna z nich wyobra�a mo�liwo�ci warunkuj�ce dzia�ania zwi�zane z doborem 
cech konstrukcyjnych, druga za� obrazuje dzia�ania zwi�zane z zapisem konstrukcji. Kraw�d�
przeci�cia si� tych dwóch p�aszczyzn wyznacza aktualn�, w danej chwili czasowej, i stosowan�
form� zapisu konstrukcji. Sposoby zapisu konstrukcji i mo�liwo�ci konstrukcyjne warunkuj� si�
nawzajem. Od mo�liwo�ci konstrukcyjnych zale�y jak projektant/konstruktor mog� zapisywa�
cechy konstrukcyjne obmy�lanego �rodka technicznego 

Rys. 1 Zale�no�� mi�dzy mo�liwo�ciami konstrukcyjnymi a zapisem konstrukcji [1] 

Od tego przekazu zale�y, w jakim stopniu ich koncepcje zostan� zrozumiane przez pozosta�ych 
uczestników procesu zaspokajania potrzeb. W [1] czytamy: „Mniej skuteczne sposoby zapisu 
konstrukcji mog� by� praktyczn� przeszkod� na drodze do po��danej konstrukcji”.  

Na pocz�tku lat 70 ubieg�ego stulecia, w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn, pod 
kierunkiem Profesora J. Dietrycha rozpocz�to prace nad racjonalizacj�, a potem nad 
komputerowym wspomaganiem procesu projektowo konstrukcyjnego, [3]. W szczególno�ci
intensywnie rozwijane by�y prace nad nowymi sposobami zapisu konstrukcji. Jakkolwiek prace te 
przede wszystkim wychodzi�y naprzeciw potrzebom usprawnienia prac nad nowymi �rodkami 
technicznymi, to ostatecznie otworzy�y one tak�e mo�liwo�ci do realnego uwzgl�dnienia czynnika 
ludzkiego w procesie projektowo konstrukcyjnym. 

2. Proces projektowo konstrukcyjny jako przedmiot wspomagania  
    komputerowego

Pojawienie si� nowego narz�dzia, jakim by� komputer, od razu wywo�a�o pytania o mo�liwo�ci 
wspomagania komputerowego procesu projektowo konstrukcyjnego.  Wymaga�o to poznania istoty 
tego procesu i zidentyfikowania w nim czynno�ci podatnych na wspomaganie komputerowe. Na 
pocz�tku lat 70 ubieg�ego stulecia, w ró�nych o�rodkach naukowych w Europie i w Stanach 
Zjednoczonych podj�to badania nad struktur� procesu projektowo konstrukcyjnego; nad jego 
racjonalizacj� i algorytmizacj�. W tym nurcie badawczym mieszcz� si� wspomniane ju� prace 
prowadzone w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wskazano na fazy tego procesu, w których 
wyst�puj� czynno�ci podatne na wspomaganie komputerowe.  
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Rys.2 Fragment procesu konstruowania d�wigara suwnicy typowej zapisanego w postaci tablicy decyzyjnej 

Opracowana zosta�a klasyfikacja typów konstrukcji, spo�ród których konstrukcja wariantowa 
zosta�a oceniona jako szczególnie podatna na wspomaganie [3].  Dla szczególnego przypadku 
konstrukcji wariantowych, jakim s� zunifikowane suwnice pomostowe, opracowano system 
tworzenia wariantów konstrukcyjnych mostów suwnic wykorzystuj�cy tabele decyzyjne, jako 
narz�dzie algorytmizacji i drukarki komputerowe, jako urz�dzenia do automatycznego 
generowania dokumentacji rysunkowej.  Na rys. 2 pokazano istot� metody polegaj�cej na 
rozdzieleniu  sta�ej postaci konstrukcyjnej (umieszczonej na przezroczystej folii) i zmiennego 
uk�adu wymiarów (drukowanego na drukarce). Warto�ci wymiarów wybierane i rozmieszczane s�
na wydruku za pomoc� tablicy decyzyjnej. W wyniku z�o�enia folii i wydruku powstaje rysunek 
d�wigara, [4].  

Wi�kszy zakres zmienno�ci postaci konstrukcyjnej i uk�adu wymiarów mo�liwy by� do 
uwzgl�dnienia poprzez sparametryzowane, dwuwymiarowe odwzorowania komputerowe 
konstrukcji. Na ich podstawie generowana by�a dokumentacja konstrukcyjna w trybie wsadowym 
[5] i interakcyjnym [6].  

Prze�omowym wydarzeniem by�o pojawienie si� w drugiej po�owie lat 80 ubieg�ego wieku 
komputerów osobistych, któremu  towarzyszy�o ukazanie si� nowej generacji programów CAD 
(Computer Aided Design). Powsta�a mo�liwo�� bezpo�redniego wspomagania procesu projektowo 
konstrukcyjnego w miejscu pracy projektanta/konstruktora. Obok dwuwymiarowych odwzorowa�
konstrukcji pojawi�y si� modele geometryczne kraw�dziowe, powierzchniowe i bry�owe, [7]. Modele 
geometryczne w coraz wi�kszym stopniu przejmowane by�y do z�o�onych analiz prowadzonych 
metod� elementów sko�czonych (rys.3) oraz do projektowania procesów technologicznych 
wykonywanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. 

Zintegrowany przep�yw danych po��czy� prawie wszystkie dzia�ania w obr�bie projektowania, 
konstruowania i przygotowania wytwarzania nowych �rodków technicznych. Tak realizowane 
komputerowe wspomaganie procesu projektowo konstrukcyjnego oparte jest na 
technocentrycznym paradygmacie projektowania. Coraz szybciej projektowane i wytwarzane s�
coraz to bardziej dojrza�e technicznie �rodki techniczne, których konstrukcje oceniane s� w �wietle 
kryteriów technicznych i ekonomicznych.
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a)                                       b)                                            c) 

Rys.3. Analizy wytrzyma�o�ciowe metod� elementów sko�czonych: a) elementu  – jarzma 
przek�adni planetarnej, b) zespo�u – ramienia kombajnu, c) maszyny – kombajnu 

�cianowego

3. Uk�ady antropotechniczne jako przedmiot projektowania 
Wyra�nie rysuj�ca si� tendencja do odchodzenia od doboru cech konstrukcyjnych 

pojedynczych maszyn na rzecz planowania ca�ego cyklu �ycia z�o�onych systemów 
mechanicznych, zwraca uwag� na obecno�� cz�owieka w fazie eksploatacji. Przedmiotem 
projektowania staje si� system antropotechniczny, a dok�adniej: relacje ��cz�ce cz�owieka ze 
�rodkiem technicznym. S� to relacje o charakterze somatycznym i receptorowym [8]. 
Relacje te s� kszta�towane w wirtualnym �rodowisku pracy sk�adaj�cym si� z modeli cech 
konstrukcyjnych �rodków technicznych i modeli cech antropometrycznych ludzi, rys.4.  

a)                                                                          b) 

Rys.4 Ocena relacji receptorowych – pola widzenia (a) i relacji somatycznych – wymuszone pozycja cia�a (b) 
podczas monta�u maszyn górniczych w warunkach panuj�cych pod ziemi�

Systemy antropotechniczne s� nast�pnie weryfikowane w �wietle uk�adu kryteriów 
zawieraj�cych oprócz kryteriów technicznych (funkcjonalne, wytrzyma�o�ciowe), równie� kryteria 
bezpiecze�stwa, ergonomii i ochrony zdrowia. Identyfikowane i oceniane s� m. in.: 
- stany obci��e� dzia�aj�cych na �rodki techniczne i na segmenty cia�a ludzkiego, 
- zagro�enia utraty stateczno�ci przez ludzi i maszyny, 
- mo�liwo�� wyst�pienia kolizji podczas przemieszczania si� maszyn i ludzi w przestrzeni   
  pracy, 
- pola widzenia podczas wykonywania czynno�ci roboczych, 
- dost�p do stref, w których wykonywane s� czynno�ci robocze, 
- wyst�powanie tzw. wymuszonych pozycji cia�a w przestrzeni pracy, 
- zagro�enia przeci��e� w uk�adzie mi��niowo-szkieletowym cz�owieka, 
- mo�liwo�� wywarcia si� przez ko�czyny górne i dolne w ograniczonej przestrzeni (np.  
  dokr�canie �rub okre�lonym momentem, uruchamianie hamulców no�nych).
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Wspó�czesne oprogramowanie pozwala na integracj� zró�nicowanych kryteriów, opisanych  
w normach, przepisach, wytycznych, i stosowanie ich w „naturalnym �rodowisku projektantów”, 
jakim s� programy o charakterze graficznym. 

4. Uwagi ko�cowe 
Pogl�d wyra�ony przez Profesora J. Dietrycha, �e [2]: „…�rodki techniczne tylko  

w szczególnych przypadkach stanowi� uk�ady wy��cznie techniczne.”  zapowiada� zmiany, jakie 
musz� si� dokona� w metodologii projektowania. Oddzia�ywania �rodków technicznych na 
otoczenie, relacje cz�owiek-maszyna, bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia, to aspekty projektowania, 
które od niedawna s� uwzgl�dniane w metodologii projektowania. Znalaz�o to swój wyraz w takich 
szczegó�owych metodach jak: Human Centred Design, User Centered Design, Participatory 
Design. Przyj�ciu antropocentrycznego paradygmatu projektowania sprzyjaj� zarówno rozwój 
wspó�czesnych narz�dzi wspomagaj�cych projektowanie i konstruowanie, jak i zmiany w 
�wiadomo�ci spo�ecze�stw �yj�cych w �wiecie coraz to bardziej nasyconym �rodkami 
technicznymi. Jest jeszcze jeden czynnik, który zawa�y� na zmianie sposobu my�lenia: dzi�ki
narz�dziom komputerowym projektanci uwolnieni zostali od wielu czynno�ci powtarzalnych  
i zrutynizowanych. Uzyskane w ten sposób „rezerwy czasowe” mog� zosta� wykorzystane  na 
opanowanie nowych metod, które rozszerzaj� mo�liwo�ci konstrukcyjne, na które wskazuje rys.1. 

Z perspektywy czasu mo�emy dzisiaj powiedzie�, �e �l�ska Szko�a Nauki Konstrukcji  
w znacznej mierze przyczyni�a si� do tych zmian w metodach projektowania, jakie obserwujemy. 
Jednocze�nie spadkobiercy tej szko�y nie ustaj� w wysi�kach kontynuacji tych zmian. 
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OD CECH KONSTRUKCYJNYCH DO SIECI STWIERDZE�

1. Wst�p
Dzia�alno�� dydaktyczna i badawcza Profesora Janusza Dietrycha zwi�zana by�a g�ównie  

z budowaniem podstaw metodologii projektowania i konstruowania, rozumianych jako 
przyk�ady twórczej dzia�alno�ci cz�owieka. O ponadczasowym wymiarze zaproponowanych 
przez Profesora rozwi�za� �wiadczy to, �e s� one w pe�ni aktualne i cz�sto cytowane obecnie, 
czyli po ponad 40 latach od ich og�oszenia. Jednym z czynników, który umo�liwi� Profesorowi 
osi�gni�cie takiego sukcesu, by�a wyj�tkowa umiej�tno�� zwi�z�ego formu�owania wypowiedzi  
i pos�ugiwanie si� starannie dobranym i spójnym zbiorem poj��, które w wyniku prowadzonych 
dyskusji pozbawiono przys�uguj�cych im cz�sto wieloznaczno�ci. Powszechnie znanym 
przyk�adem, ilustruj�cym wag� jak� Profesor przywi�zywa� do jednoznacznego rozumienia 
u�ywanych poj�� jest wprowadzone ograniczenie znaczenia s�owa „konstrukcja” [3]. Pomijaj�c
formalne definicje, poj�cie to ma wg Profesora wskazywa� opis umo�liwiaj�cy identyfikacj�
poprawnie wykonanego wytworu, b�d�cy wynikiem twórczej dzia�alno�ci konstruktora, gdzie 
jednocze�nie wykluczono mo�liwo�� pos�ugiwania si� tym poj�ciem dla wskazywania 
konkretnych wytworów, takich np. jak konstrukcje stalowe.

Celem niniejszego opracowania jest przypomnienie wprowadzonego przez Profesora 
poj�cia cecha konstrukcyjna, zaproponowanie jego uogólnienia w postaci stwierdzenia oraz 
stwierdzenia parametrycznego a nast�pnie pokazanie mo�liwo�ci zestawiania stwierdze�
w sieci stwierdze�.

2. Cechy konstrukcyjne 
Znacz�cym osi�gni�ciem Profesora w zakresie porz�dkowania stosowanej terminologii jest 

wprowadzenie poj�cia cecha konstrukcyjna. Ogólnie, w rozumieniu potocznym, cecha opisuje 
w�asno�ci lub w�a�ciwo�ci rozpatrywanego obiektu i informuje o przys�uguj�cych mu 
atrybutach. W procesie projektowania i konstruowania rozpatrywanym obiektem jest wytwór. 
Konstrukcja wytworu ma by� zapisywana w postaci zbioru cech. Nale�y uwzgl�dni� wymaganie 
i� ma ona umo�liwi� rozró�nienie wytworów wykonanych poprawnie, czyli zgodnie z zamys�em
konstruktora, od wytworów wykonanych b��dnie. Wymaganie to zmusza do przyj�cia
zmienionego znaczenia poj�cia cecha, która ma by� nie tylko no�nikiem informacji  
o w�asno�ciach wytworu ale równie� ma zawiera� dane pozwalaj�ce na sprawdzenie czy 
wytwór, którego dotyczy ta cecha posiada oczekiwane w�asno�ci. Cechy spe�niaj�ce ten 
warunek Profesor nazwa� cechami konstrukcyjnymi.

Profesor zaproponowa� rozpatrywanie w�asno�ci wytworów w trzech kategoriach, które 
prowadz� do trzech klas cech konstrukcyjnych (których nazwy ulega�y zmianom [3]) 

� geometryczne cechy konstrukcyjne,
� materia�owe cechy konstrukcyjne nazywane te� tworzywowymi cechami 

konstrukcyjnymi, 
� dynamiczne cechy konstrukcyjne nazywane te� monta�owymi cechami konstrukcyjnymi. 
Analizuj�c geometryczne cechy konstrukcyjne Profesor zauwa�y�, �e dla jednoznacznego 

zapisania ka�dej z nich niezb�dne jest okre�lenie postaci struktury zewn�trznej oraz 
zwi�zanego z t� postaci� wymiaru, gdzie wymiar mo�e wyst�powa� jako zbiór wymiarów 
sk�adowych, nazywany uk�adem wymiarów. Oznacza to, �e geometryczna cecha konstrukcyjna 
mo�e by� zapisana jako para  <Posta�, Wymiar>. Definicja ta zosta�a przez Profesora 
rozszerzona na dwie pozosta�e klasy cech. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e w rozwa�aniach dotycz�cych cech konstrukcyjnych Profesor 
konsekwentnie rozpatrywa� wy��cznie dwa zwi�zane ze sob� obiekty 
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� konstrukcja jako obiekt abstrakcyjny, deklaruj�cy oczekiwane w�asno�ci 
skonstruowanego wytworu,  

� wytwór jako obiekt konkretny, posiadaj�cy w�asno�ci okre�lone przez konstrukcj�.
Mo�na rozpatrywa� rozszerzenie propozycji Profesora polegaj�ce na wprowadzeniu 

dodatkowej klasy cech konstrukcyjnych, okre�lonej np. jako 
� technologiczne cechy konstrukcyjne, 

które powinny wyznacza� proces technologiczny zapewniaj�cy uzyskanie oczekiwanych 
w�asno�ci wytworu z jednoczesnym wskazaniem warunków pozwalaj�cych na uznanie tego 
procesu jako procesu przeprowadzonego poprawnie. Celowo�� wprowadzenia takiej 
dodatkowej klasy cech mo�na uzasadnia� tym, �e poprawno�� niektórych w�asno�ci wytworu 
nale�y weryfikowa� na podstawie przebiegu procesu technologicznego. Rozszerzenie 
konstrukcji o tak� klas� cech pozwoli�oby na definiowanie konstrukcji jako przepisu na 
poprawne wykonanie wytworu. 

3. Stwierdzenia 
W badaniach zwi�zanych z poszukiwaniem odpowiednich �rodków umo�liwiaj�cych 

reprezentowanie wiedzy niedok�adnej i niekompletnej [1] zwrócono uwag� na stwierdzenie,
definiowane jako informacja o uznaniu wypowiedzi orzekaj�cej o obserwowanych faktach lub 
reprezentuj�cej okre�lon� opini�. Stwierdzenie  s  jest zapisywane w postaci pary  s=<c,b>,
gdzie  c  jest tre�ci� stwierdzenia, czyli np. wypowiedzi� o tym, �e wskazanemu obiektowi 
przys�uguje okre�lony atrybut o ustalonej warto�ci oraz  b  jest warto�ci� stwierdzenia. Warto��
stwierdzenia  b  mo�e by� warto�ci� logiczn� nale��c� do zbioru  {prawda, fa�sz}. Warto�� ta 
mo�e by� równie� dok�adnym stopniem prawdziwo�ci lub dok�adnym stopniem przekonania  
o prawdziwo�ci wypowiedzi b�d�cej tre�ci� stwierdzenia, wyznaczanym np. jako liczba 
rzeczywista z przedzia�u  [0; 1]. Warto�� stopnia prawdziwo�ci lub przekonania mo�e by�
równie� wyznaczana w postaci przybli�onej np. jako odcinek zawarty w przedziale  [0; 1]. 

Stwierdzenia mog� by� rozpatrywane jako obiekty pe�ni�ce rol� dok�adnych lub 
przybli�onych zda� logicznych, zawieraj�ce jednocze�nie opis ich interpretacji, wyst�puj�cy  
w postaci dowolnie rozbudowanej wypowiedzi lub opinii na okre�lony temat. 

Ciekawym spostrze�eniem, nawi�zuj�cym do cech konstrukcyjnych jest to, i� ka�da cecha 
konstrukcyjna mo�e by� zapisywana w postaci stwierdzenia, którego tre�ci� jest ta cecha. Na 
przyk�ad geometryczna cecha konstrukcyjna „prostok�t 10mm*20mm”, okre�laj�ca posta�
„prostok�t” i zwi�zany z t� postaci� uk�ad wymiarów „10mm*20mm”, mo�e by� zapisywana 
jako stwierdzenie <„prostok�t 10mm*20mm”; prawda>, którego tre�ci� jest c=„prostok�t
10mm*20mm” oraz warto�ci� jest b=prawda. Zapis taki nale�y interpretowa� jako informacj�
o tym, i� wyst�puje rozpatrywana cecha o wskazanej warto�ci. Zmiana warto�ci stwierdzenia 
na b=fa�sz oznacza� b�dzie, �e cecha taka nie wyst�puje.

Zaproponowane zastosowanie stwierdzenia nie wprowadza �adnych korzystnych zmian  
w tradycyjnie prowadzonym procesie projektowo-konstrukcyjnym i mo�e by� nawet oceniane 
jako zb�dne udziwnienie, utrudniaj�ce realizacj� tego procesu. Zalety tak stosowanych 
stwierdze� s� jednak wyra�nie widoczne wtedy, gdy rozpatrujemy komputerowo wspomagany 
proces dobierania cech konstrukcyjnych. Stwierdzenia pozwalaj� mi�dzy innymi na 
zapisywanie elementów rozbudowanych tablic i automatyczne generowanie pola mo�liwych
rozwi�za� oraz przeszukiwanie tego pola. 

4. Stwierdzenia parametryczne 
Cech� charakterystyczn� wprowadzonych stwierdze� jest to, �e ich tre�ci s� sta�e, czyli 

umo�liwiaj� one zapisywanie sta�ych cech konstrukcyjnych. Mo�e to by� przyczyn�
niedogodno�ci, np. wtedy gdy stwierdzenie ma zast�pi� cech� konstrukcyjn�, która mo�e
przyjmowa� ró�ne warto�ci. Prostym rozwi�zaniem jest wprowadzenie dyskretyzacji warto�ci
cech i generowanie odr�bnego stwierdzenia dla ka�dej mo�liwej warto�ci cechy. Niestety 
post�powanie takie prowadzi do lawinowego wzrostu rozpatrywanych stwierdze� i mo�e by�
rekomendowane do zastosowa� praktycznych jedynie w odniesieniu do cech jako�ciowych
oraz tych cech ilo�ciowych, które w wyniku dyskretyzacji b�d� wymaga�y rozró�niania jedynie 
kilku warto�ci, np. „ma�y”, „�redni”, „du�y”.
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Korzystaj�c z koncepcji, cz�sto stosowanej w praktyce parametryzacji warto�ci cech,  
a dok�adniej parametryzacji uk�adów wymiarów, wprowadza si� stwierdzenia parametryczne. 
Tre�ci tych stwierdze� s� zapisami cech posiadaj�cych sparametryzowane uk�ady wymiarów. 
Zastosowanie stwierdze� parametrycznych nie sprowadza si� prostego zmodyfikowania ich 
tre�ci. Dla zbiorów takich stwierdze� identyfikuje si� zale�no�ci wi���ce ze sob� parametry 
wyst�puj�ce w ich tre�ci, co ogranicza liczb� parametrów, których warto�ci mog� by�
przyjmowane swobodnie (niezale�nie). 

Wprowadzenie stwierdze� parametrycznych pozwala na zró�nicowanie sposobów 
wykorzystania posiadanej wiedzy szczegó�owej i dok�adnej, która najcz��ciej b�dzie 
reprezentowana przez zale�no�ci wi���ce parametry oraz wiedzy ogólnej, niedok�adnej,  
a czasami nawet niepewnej, która b�dzie reprezentowana przez relacje wi���ce warto�ci
stwierdze�. Zró�nicowanie takie upraszcza procesy wnioskowania w zbiorach (sieciach) 
stwierdze�.

5. Sieci stwierdze�
Obiekt b�d�cy przedmiotem zainteresowania mo�na opisa� zbiorem stwierdze�.

Stwierdzenia te przyjmuj�c ró�ne warto�ci mog� okre�la� obiekt znajduj�cy si� w ró�nym
stanie lub ró�ne warianty obiektu. Stwierdzenia i zbudowane z nich sieci stwierdze� znajduj�
zastosowanie w wielu dziedzinach, mi�dzy innymi w diagnostyce technicznej [2] oraz  
w projektowaniu i konstruowaniu maszyn [5]. 

Stosuj�c stwierdzenia w diagnostyce technicznej przyjmuje si�, �e ich tre�ci s� sta�e
a warto�ci wybranej cz��ci stwierdze�, nazywanych stwierdzeniami pierwotnymi, zale�� od 
wyników pomiarów sygna�ów diagnostycznych badanego obiektu. Na podstawie znanych 
warto�ci stwierdze� pierwotnych wyznaczane s� warto�ci pozosta�ych stwierdze�, nazywanych 
stwierdzeniami wtórnymi. Stwierdzenia wtórne obejmuj� mi�dzy innymi stwierdzenia 
okre�laj�ce stan badanego obiektu, którego rozpoznanie jest celem bada� diagnostycznych.  

W procesach projektowania i konstruowania jako stwierdzenia pierwotne przyjmowane s�
stwierdzenia reprezentuj�ce za�o�enia projektowo-konstrukcyjne, w tym przyj�te kryteria, 
warunki dzia�ania itp. Stwierdzenia wtórne, wyznaczane na podstawie stwierdze� pierwotnych, 
wskazuj� warianty konstrukcyjne i odpowiadaj�ce im zestawy cech konstrukcyjnych.  
W zastosowaniach tych stwierdzenia o sta�ej tre�ci maj� ograniczon� przydatno�� poniewa�
wymagaj� dyskretyzacji warto�ci cech z jednoczesnym zachowaniem niewielkiej liczby klas 
tych warto�ci. Wady tej nie posiadaj� stwierdzenia parametryczne.  

Zarówno w zastosowaniach diagnostycznych jak i projektowo-konstrukcyjnych podstaw� do 
wyznaczenia warto�ci stwierdze� wtórnych s� znane warto�ci stwierdze� pierwotnych oraz 
wiedza okre�lonej dziedziny reprezentowana w postaci opisów relacji lub zale�no�ci
wyst�puj�cych mi�dzy stwierdzeniami. Opisy takie s� wynikiem pozyskiwania wiedzy [6]. 
Spo�ród wielu mo�liwych form ich modelowania na szczególn� uwag� zas�uguj� sieci 
stwierdze� przedstawiane jako grafy, w których stwierdzenia wyst�puj� w postaci w�z�ów 
(rys.1). Do wa�niejszych koncepcji szczegó�owych nale�y zaliczy� sieci Markova, rozpatrywane 
cz�sto w postaci tzw. tablic kontyngencji oraz sieci bayesowskie nazywane równie� sieciami 
przekona� [4].  

Sie� Markowa jest grafem nieskierowanym, w którym ka�dej ga��zi przypisane jest 
symetryczne prawdopodobie�stwo wspó�wyst�powania wskazanych dyskretnych warto�ci
w�z�ów ��czonych przez t� ga���. Sie� ta nie pozwala na bezpo�rednie reprezentowanie 
wiedzy dotycz�cej zale�no�ci przyczynowo-skutkowych nawet wtedy, gdy zale�no�ci takie 
wyst�puj� pomi�dzy w�z�ami.

Sie� przekona� jest acyklicznym (nie zawieraj�cym cykli) grafem skierowanym, sk�adaj�cym 
si� z w�z�ów i ��cz�cych je ga��zi skierowanych. W�z�om przypisywane s� zbiory mo�liwych
ich dyskretnych warto�ci oraz wektory okre�laj�ce rozk�ady tych warto�ci. Elementami 
wektorów s� warto�ci subiektywnych prawdopodobie�stw interpretowanych jako stopnie 
przekonania o tym, �e w�ze� posiada okre�lon� warto��. W�z�om przyporz�dkowane s�
równie� tablice zawieraj�ce warto�ci subiektywnych prawdopodobie�stw warunkowych dla 
wszystkich elementów iloczynu kartezja�skiego zestawów mo�liwych warto�ci w�z�ów
nadrz�dnych i warto�ci w�z�a, któremu przyporz�dkowano tablic�. Tablice prawdopodobie�stw 
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warunkowych opisuj� relacje wyst�puj�ce mi�dzy w�z�ami. Nie zak�ada si�, �e s� to relacje 
przyczynowo skutkowe. W odró�nieniu od sieci Markova w sieciach przekona� istnieje 
mo�liwo�� reprezentowania zale�no�ci przyczynowo skutkowych. 

Rys. 1. Przyk�ad sieci stwierdze�, ze zbiorem stwierdze� pierwotnych {x4, x6}  
oraz zbiorem stwierdze� wtórnych {x1, x2, x3, x5}

Wnioskowanie z zastosowaniem sieci przekona�, posiadaj�cej kompletne tablice 
prawdopodobie�stw warunkowych, polega na uzgadnianiu prawdopodobie�stw przypisanych 
kolejnym w�z�om, w celu wyznaczenia stanu równowagi sieci, w którym spe�nione jest 
twierdzenie Bayesa o prawdopodobie�stwach warunkowych. Próby poszukiwania rozwi�za�
globalnych mog� prowadzi� do zada� NP-trudnych. Skutecznym sposobem post�powania jest 
identyfikowanie w�z�ów warunkowo niezale�nych, a nast�pnie ograniczanie zakresu zadania  
i poszukiwanie rozwi�za� lokalnych obejmuj�cych kolejne w�z�y, ich rodziców i dzieci [4].  

Mo�liwe jest równie� budowanie sieci stwierdze�, w których zwi�zki pomi�dzy
stwierdzeniami okre�lane s� przez sieci neuronalne. 

6. Podsumowanie 
Omówiono wprowadzone przez Profesora Janusza Dietrycha poj�cie cech konstrukcyjnych  

i zwrócono uwag� na mo�liwo�� jego uogólnienie do stwierdze� i stwierdze� parametrycznych. 
Stwierdzenia te mog� by� zestawiane w sieci stwierdze�, w których relacje mi�dzy 
stwierdzeniami reprezentuj� wiedz� okre�lonej dziedziny, a w szczególno�ci mog�
reprezentowa� wiedz� projektowo konstrukcyjn�. Sieci stwierdze� mog� by� elementami 
systemów doradczych. Metody stosowania sieci stwierdze� w narz�dziach wspomagaj�cych 
proces projektowania i konstruowania s� aktualnie przedmiotem bada�.
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