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Jarosław MOCZARSKI 

OPIS PRZESTRZENI STANÓW TECHNICZNYCH 

SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 

 

W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania wyników badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejo-

wym w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Przedstawiono mierzalne i niemierzalne cechy stanu charakterystyczne dla 

urządzeń srk. Zaprezentowano opis stanu technicznego urządzenia z wykorzystaniem wartości własnych oraz wartości uniwer-

salnych cech, a także metodę klasyfikacji stanów technicznych w ujęciu decyzyjnym. Zaproponowano metodę wyboru odpo-

wiedniej procedury postępowania eksploatacyjnego na podstawie analizy przestrzeni stanów w mikro i makro skali oraz iden-

tyfikacji stanów rozróżnialnych urządzenia. 

 

WSTĘP 

Badania diagnostyczne dostarczają informacji o wartościach 
poszczególnych cech stanu urządzeń sterowania ruchem kolejo-
wym. Dostrzeżenie niekorzystnej zmiany stanu technicznego, wy-
wołanej oddziaływaniem czynników destrukcyjnych, powoduje 
powstanie problemu decyzyjnego. Jego rozwiązanie (decyzja) 
powinno wskazać jakie działania należy podjąć oraz jaki powinien 
być termin i zakres ich realizacji. Specyfika eksploatacji urządzeń i 
systemów srk sprawia, że decydent musi zwykle rozwiązywać pro-
blemy decyzyjne otwarte.  

Dla efektywnego zarządzania procesem eksploatacji potrzebna 
jest umiejętność klasyfikacji stanów technicznych (przede wszystkim 
w sensie decyzyjnym), określania przydatności urządzenia do dal-
szego użytkowania, identyfikacji zagrożeń, proponowania działań 
obsługowych lub wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych. 
Niezbędne są bezpieczne procedury ułatwiające szybkie i efektyw-
ne rozwiązywanie problemów decyzyjnych. 

1. WYNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH – ELEMEN-
TARNY STAN TECHNICZNY  

Stan techniczny urządzenia jest opisywany zbiorem chwilo-
wych wartości cech stanu. Wartości cech mogą być określane drogą 
pomiaru (dla tzw. cech mierzalnych) lub organoleptycznie (dla cech 
uznawanych za niemierzalne). Cechy mierzalne przyjmują wartości 

ze zbioru R+  {0}. Ocena organoleptyczna cech niemierzalnych 

ma zwykle charakter subiektywny, a jej wynik ma postać deskryp-
tywną (opisową) i jednocześnie wartościującą. 

W pracy [3], dla oceny stanu technicznego urządzeń sterowa-
nia ruchem kolejowym wyróżniono odpowiednio podzbiory cech 
typu: wygląd, zjawisko, test, użytkowe oraz techniczne. Wynik oce-
ny ilościowej lub oceny jakościowej cechy stanu uzyskany w wyniku 
postępowania diagnostycznego (poprzez pomiar lub organoleptycz-
nie) nazwano wartością własną cechy. 

W tablicy 1 zestawiono metody oceny oraz możliwe wartości 
własne cech poszczególnych typów, charakterystyczne dla urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym. 

Dla poszczególnych cech stanu cl  C (gdzie l – numer kolej-
ny cechy c w zbiorze C) ich wartości własne ww(cl) mogą mieć 
charakter liczbowy, logiczny lub opisowy określany w różny sposób. 

W przypadku wartości liczbowych o charakterze ciągłym (ww(cl)  

R+  {0}) liczba możliwych wyników pomiarów teoretycznie dąży 

do nieskończoności. W praktyce, z uwagi na ograniczoną dokład-
ność przyrządów pomiarowych tworzą one zbiór wartości dyskret-
nych, o ograniczonej i możliwej do określenia liczności. 
 

Tab. 1. Zestawienie wartości cech stanu urządzeń srk [3]  

Typ cechy 
Metoda oceny 
wartości cechy 

Możliwe wartości własne poszczególnych cech 

wygląd organoleptycznie  
wartość własna: 
       {niedostateczna, dostateczna, dobra} lub  
       {niedostateczna, dobra} 

zjawisko 
organoleptycznie  

zjawisko:  {występuje, nie występuje},  
poziom występowania: 
              {intensywny, akceptowalny, pomijalny}, 
wynik obserwacji:  

{niedostateczny, dostateczny, dobry} lub  
                {niedostateczny, dobry} 

pomiar  wartość ze zbioru R+  {0} lub ze zbioru {1,0} 

test 
organoleptycznie wynik testu: {negatywny, pozytywny} 

pomiar wartość ze zbioru R+  {0} lub ze zbioru {1,0} 

użytkowe 
organoleptycznie  

wartość własna: 
      {niedostateczna, dostateczna, dobra} lub  

a)       {niezgodna, zgodna} lub  
      {nie akceptowalna, akceptowalna} 

pomiar  wartość ze zbioru R+  {0} 

techniczne pomiar wartość ze zbioru R+  {0} lub ze zbioru {1,0} 

Dla każdej cechy cl  C, można utworzyć zbiór dopuszczal-
nych wartości własnych (1) 

WW(cl) = {ww(cl) : ww(cl)  R+  {0} ∨ ww(c1) 

 {0,1} ∨ ww(c1) należy do zbioru  nazw wg tab.1} 
(1) 

 
Produkt kartezjański (2) rodziny zbiorów {WW(cl)} 

 WW(cl) = {(ww(c1),..., ww(cl),..., ww(cL)) : 

cl  C                  : ww(cl)  WW(cl) , cl  C } 
(2) 

 

gdzie L – liczba wszystkich cech stanu danego urządzenia 
stanowi zbiór wszystkich możliwych, elementarnych stanów tech-
nicznych urządzenia srk. 

Uporządkowana L-tka wartości własnych cech stanu opisuje i-

ty stan elementarny (i  N ) lub inaczej mikrostan ( µs ) urządzenia 

(3). 
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µs = (ww(c1),....., ww(cl),....., ww(cL))i : ww(cl)  

WW(cl) , cl  C , i  N 
(3) 

 
Postępujące procesy starzenia i zużywania się elementów, a 

także realizowane odnowy powodują, że elementarny stan tech-
niczny urządzenia srk, opisany zbiorem chwilowych wartości wła-
snych poszczególnych cech, zmienia się w czasie. Zbiór wszystkich 
możliwych elementarnych stanów technicznych (mikrostanów µs) 
tworzy przestrzeń stanów tego urządzenia (4). 

S = {(ww(c1),......., ww(cl),........, ww(cL))i : 

ww(cl)  WW(cl) , cl  C, i  N } 
(4) 

gdzie S : L -wymiarowa przestrzeń stanów technicznych urzą-
dzenia (systemu) srk zwymiarowana wartościami własnymi cech. 

2. UNIWERSALIZACJA WARTOŚCI CECH STANU – 
OBSERWOWALNY STAN TECHNICZNY  

Zmiana stanu elementarnego urządzenia (przejście µs1 → 
µs2) oznacza, że nastąpiła zmiana wartości własnej co najmniej 
jednej cechy stanu. 

W przypadku cech mierzalnych (np. napięcie, prąd, gęstość, 
lepkość, wielkość luzu itp.), liczność zbioru dopuszczalnych wartości 
własnych każdej cechy może być bardzo duża. Dla oceny przebiegu 
procesu eksploatacji urządzenia zwykle nie są istotne zmiany bez-
względnych wartości własnych cech lecz przekroczenie wyróżnio-
nych wartości granicznych. 

Dla każdej cechy mierzalnej można wskazać istotne, z punktu 
widzenia prowadzonych rozważań, przedziały zmienności jej warto-
ści. Zwykle wyróżnia się [3]: 
– przedział początkowy Tp (obejmujący wartości cech właściwe 

dla nowego urządzenia), 
– użytkowy Tu, zapewniający poprawną prace urządzenia, 
– graniczny Tgr, po którego przekroczeniu obiekt (urządzenie) nie 

może być użytkowany. 
W praktyce istotne są przedziały zmienności: użytkowy (po któ-

rego przekroczeniu należy zrealizować obsługę techniczną), gra-
niczny oraz powyżej wartości granicznej, a w szczególności warto-
ści cech stanowiące granice tych przedziałów (rysunek 1). 

 

Tp - początkowy przedział zmienności wartości cechy,

Tu - przedział użytkowy,

Tgr - przedział graniczny

Tp

Tgr

Tu

GK - wartość graniczna (krytyczna)

UK - wartość użytkowa kresowa 

GKUK ww(cl) 

 
Rys. 1. Granice przedziałów zmienności wartości własnych mierzal-
nych cech stanu 

 

Dla cech mierzalnych w wartościach własnych ww(cl)  R+  

{0} można więc wyróżnić trzy przedziały zmienności (5): 

ww(cl)  UK(cl), 

lub 

UK(cl) < ww(cl)  GK(cl), 

lub 
ww(cl) > GK(cl) 

 
 

(5) 

 

Cechy niemierzalne oceniane w sposób organoleptyczny 
przyjmują dwie lub trzy wartości wyrażane w sposób opisowy 
(tab. 1), a niektóre cechy mierzalne mogą przyjmować jedną z 
dwóch wartości logicznych ze zbioru {1,0}. Aby ułatwić analizę 
wyników badań diagnostycznych, można odwzorować zbiór warto-
ści własnych cech różnych typów w trzyelementowy zbiór nazw 
{dobry, dostateczny, niedostateczny} przyporządkowując wartości 
każdej cechy odpowiednią nazwę. Dzięki temu, niezależnie od typu 
cechy, wynik postępowania diagnostycznego można opisać wielko-
ścią nazwaną wynikiem oceny [3], która przyjmuje jedną z trzech 
wartości: dobry, dostateczny, niedostateczny. W miejsce opisu 
słownego wynik oceny wartości cechy można wyrazić wartością 
liczbową ze zbioru {2, 3, 4}. Każdej cesze można więc przyporząd-

kować (6) zbiór wartości uniwersalnych υ(cl)  {2,3,4} 

Czyli dla cech mierzalnych o wartościach ww(cl)  R+  {0} 

oraz cech niemierzalnych o możliwych trzech ocenach wartości 
własnej (tab. 1), zmienna υ(cl) może przyjmować uniwersalną 
wartość 2, 3 lub 4. Dla cech o możliwych dwu ocenach wartości 
własnej (niemierzalnych lub mierzalnych o wartościach dyskretnych 
ze zbioru {0,1}) – zmienna υ(cl) może przyjmować uniwersalną 
wartość 2 lub 4. 

∀ cl  C ∃ υ(cl) : υ(cl) = 2 ∨ υ(cl) = 3 ∨ υ(cl) = 4 (6) 

Podobnie jak w przypadku wartości własnych, dla każdej cechy 

cl  C można utworzyć zbiór dopuszczalnych wartości uniwersal-

nych Y(cl) = { υ(cl) : cl  C; υ(cl)  {2,3,4} }, a przestrzeń S 

zapisać jako produkt 

 Y(cl) = S ={(υ(c1),..., υ(cl),..., υ(cL))j : 

cl  C                  : υ(cl) Y(cl), cl  C, j  N } 
(7) 

w którym uporządkowana L -tka (υ(c1),......, υ(cl),......, υ(cL))j 

określa j –ty obserwowalny stan techniczny urządzenia srk. 
Ponieważ dla cech mierzalnych jednej wartości uniwersalnej 

υ(cl) może odpowiadać zbiór wartości własnych ww(cl) więc każdy 

obserwowalny stan techniczny w przestrzeni S jest jednocześnie 

zbiorem odpowiednich stanów elementarnych (mikrostanów). 
Ocena stanu technicznego urządzenia na podstawie analizy 

uniwersalnych wartości cech ułatwia podejmowanie decyzji eksploa-
tacyjnych. Pozwala zakwalifikować stan urządzenia do jednej z 
podstawowych klas: stanu zdatności, stanu pośredniego lub stanu 
niezdatności [1, 4]. W stanie zdatności nie jest wymagana realizacja 
czynności obsługowych. W stanie niezdatności urządzenie należy 
wyłączyć z eksploatacji. 

Dla urządzenia pozostającego w stanie pośrednim możliwe są 
jednak różne warianty postępowania. Ocena jakościowa uzyska-
nych wyników badań wymaga zatem odpowiedniej klasyfikacji 
stanów obserwowalnych. 

3. STAN ROZRÓŻNIALNY – PODEJMOWANIE DECYZJI 
EKSPLOATACYJNYCH  

Wśród stanów pośrednich rozróżnia się zbiór stanów akcepto-
walnych, zbiór stanów tolerowanych, a także stan zagrożenia (zbiór 
stanów granicznych) [1, 4]. W stanach akceptowalnych urządzenie 
funkcjonuje w sposób zgodny z przyjętymi założeniami mimo, że 
wartości niektórych cech stanu przekraczają dopuszczalne prze-
działy zmienności. W stanach tolerowanych, wartości niektórych 
cech wychodzą poza wymagane przedziały zmienności, a podsta-
wowe funkcje urządzenia nie są realizowane w sposób prawidłowy. 
Jednak w praktyce urządzenie jest nadal użytkowane (ze względów 
ekonomicznych, organizacyjnych itp.). Urządzenie pozostające w 
stanie zagrożenia (stanie granicznym) może realizować podstawo-
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we funkcje, ale wiąże się to z możliwością wystąpienia sytuacji 
niebezpiecznych. 

Ocena wyników badań diagnostycznych powinna przede 
wszystkim wskazać czy urządzenie może być dalej użytkowane. 
Należy określić: 
– czy urządzenie jest w stanie prawidłowo realizować założone 

funkcje, 
– czy nie występują zagrożenia dla konstrukcji urządzenia, użyt-

kowników i otoczenia, 
– czy zachodzi potrzeba realizacji pozaplanowych czynności 

obsługowych. 
Użytkowanie urządzenia srk pozostającego w stanie pośrednim 

jest zwykle możliwe ze względów technicznych ale może doprowa-
dzić do sytuacji, w której [6]: 
– skuteczność realizacji funkcji użytkowych będzie niska, 
– może dojść do szybkiego ograniczenia repertuaru funkcjonalne-

go urządzenia [5], 
– użytkowanie jest nieopłacalne ekonomicznie, 
– odnowa będzie niemożliwa lub nieopłacalna, 
– może dojść do szybkiego pogorszenia stanu technicznego 

urządzenia srk lub jego uszkodzenia, 
– istnieje możliwość uszkodzenia innych, współpracujących urzą-

dzeń i systemów srk. 
Jeżeli urządzenie może być użytkowane, ale jego stan tech-

niczny jest określany jako pośredni, kierujący procesem eksploatacji 
powinien określić czy zachodzi potrzeba wprowadzenia ewentual-
nych ograniczeń w funkcjonowaniu systemu użytkowania (dotyczą-
cych zarówno urządzenia jak też jego otoczenia). Jeżeli zachodzi 
potrzeba realizacji czynności obsługowych (np. regulacji, naprawy, 
wymiany elementów) należy zdecydować jak pilna jest potrzeba ich 
wykonania (termin), jaki powinien być zakres prac, a także jakie 
mogą być konsekwencje kontynuacji użytkowania urządzenia w 
istniejącym stanie technicznym. 

Zmiany wartości poszczególnych cech w różny sposób wpływa-
ją na zmiany stanu całego urządzenia i efektywność realizacji zało-
żonych funkcji. Różne mogą być także konsekwencje zmian warto-
ści cech dla funkcjonowania urządzenia i całego systemu eksploat-
acji. 

Zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Europejską Organizację 
Sterowania Jakością w zbiorze cech stanu C można rozróżnić [2] 
cechy o różnych wagach: 
– cechy zasadnicze – takie, których wartości mają decydujący 

wpływ na realizację przez urządzenie srk podstawowych funkcji, 
bezpieczeństwo ludzi, urządzeń, otoczenia; 

– cechy drugorzędne, których wartości wpływają w sposób po-
średni na realizację przez urządzenie podstawowych funkcji;  

– cechy pomocnicze: zmiany ich wartości nie wpływają na funk-
cjonowanie urządzenia ale w dłuższym okresie czasu mogą do-
prowadzić do jego degradacji lub odwracalnie zmniejszyć efek-
tywność funkcjonowania. 
Wypracowanie zaleceń dotyczących terminu i zakresu obsługi 

jest zwykle kłopotliwe i czasochłonne. W praktyce eksploatacyjnej 
brak mechanizmów umożliwiających szybkie rozwiązywanie po-
wstających problemów decyzyjnych. Kierujący eksploatacją staje 
zwykle przed koniecznością rozwiązywania problemów decyzyjnych 
otwartych Niezbędne są procedury wspomagające efektywne po-
dejmowanie decyzji eksploatacyjnych poprzez sprowadzenie roz-
wiązywanych problemów do problemów zamkniętych. Ułatwia to 
zarządzanie procesem eksploatacji. Niezbędna jest więc nie tylko 
umiejętność oceny stanu technicznego urządzenia ale także metody 
klasyfikacji stanów ułatwiające szybki wybór rozwiązań powstają-
cych problemów decyzyjnych. 

Dla urządzenia, którego stan techniczny jest określany jako po-
średni i zachodzi potrzeba poprawy stanu niezbędna jest realizacja 
odpowiednich prac obsługowych.  

Podejmując decyzję dotyczącą terminu i zakresu postępowania 
obsługowego, należy uwzględnić szereg kryteriów, zarówno tech-
nicznych jak też ekonomicznych, organizacyjnych, dotyczących, 
bezpieczeństwa itp. Dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
można wskazać kilka podstawowych klas decyzji podejmowanych 
przez kierownika eksploatacji dotyczących działań, które należy 
realizować zarówno w systemie użytkowania urządzeń jak i w sys-
temie ich obsługiwania. 

W przestrzeni stanów technicznych można zatem wyróżnić kla-
sy stanów (tzw. stany rozróżnialne), dla których obowiązują jedna-
kowe (co do zasady) procedury postępowania eksploatacyjnego. 
Stan rozróżnialny jest określany [7] jako „stan, którego rozpoznanie 
jest uzasadnione ze względu na dalsze postępowanie z obiektem”. 
Stanowi on klasę stanów obserwowalnych, wyróżnioną ze względu 
na podejmowane decyzje eksploatacyjne. Klasyfikacja stanów w 
ujęciu decyzyjnym jest dokonywana na podstawie analizy wartości 
poszczególnych cech stanu oraz ich wag, a podstawowym kryterium 
klasyfikacji jest pilność realizacji odpowiednich działań. 

Ocena stanu rozróżnialnego pozwala wskazać i uzasadnić kie-
runki dalszego postępowania z urządzeniem. 

W przestrzeni S można wyróżnić [3] cztery podobszary będące 
rozłącznymi zbiorami odpowiednich stanów obserwowalnych. Wy-

różniony podobszar stanowi stan rozróżnialny (makrostan – Ms). 
Przyjmując terminologię zgodną z instrukcją Ie-7 [8] (stan urzą-

dzeń srk: dobry, dostateczny, niezadowalający i niedostateczny) 
można dokonać następującej klasyfikacji rozróżnialnych stanów 
technicznych (makrostanów): 
– stan techniczny należy do klasy stanów niedostatecznych 

(makrostan niedostateczny – Msnd), gdy niezbędne działania 

należy podjąć w trybie krytycznym, tzn.: 
– urządzenie/system należy wyłączyć z użytkowania, 
– powrót do stanu użytkowania jest możliwy po wykonaniu 

niezbędnych prac obsługowych, 
– stan techniczny jest oceniany jako niezadowalający (makro-

stan – Msnz), gdy niezbędne jest podjęcie działań w trybie pil-
nym, tzn.: 
– urządzenie/system może być użytkowane, 
– należy wprowadzić ograniczenia eksploatacyjne i obostrze-

nia w ruchu pociągów, 
– należy wyznaczyć, traktowane jako pilne, specjalne terminy 

realizacji prac obsługowych. 
– stan techniczny jest oceniany jako dostateczny (makrostan – 

Msdst), gdy niezbędne działania powinny być realizowane w 
trybie „normalnym” tzn.: 
– urządzenie/system może być użytkowane, 
– może zachodzić potrzeba wprowadzenia ograniczeń eks-

ploatacyjnych i obostrzeń w ruchu pociągów, 
– niezbędne prace obsługowe, należy wykonać w terminach 

zgodnych z przyjętym wcześniej harmonogramem. 

– stan techniczny jest oceniany jako dobry (makrostan – Msdb), 
gdy: 
– urządzenie/system może być użytkowane, 
– nie zachodzi potrzeba podejmowania specjalnych działań i 

realizacji pozaplanowych prac obsługowych. 
Proces klasyfikacji stanów technicznych, na podstawie analizy 

wyników badań diagnostycznych i wag poszczególnych cech, moż-
na w prosty sposób zautomatyzować. Wdrożenia odpowiedniej 
aplikacji komputerowej pozwoli zarządzać procesem eksploatacji 
urządzeń srk z wykorzystaniem bezpiecznych procedur ułatwiają-
cych podejmowanie decyzji. 
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PODSUMOWANIE 

Ocena stanu technicznego urządzeń sterowania ruchem kole-
jowym w procesie badań diagnostycznych ogranicza się w praktyce 
do określenia wartości wybranych cech stanu. Nie każda zmiana 
wartości cechy musi wywoływać reakcję prowadzącą do zastoso-
wania ograniczeń eksploatacyjnych lub realizacji prac służących 
podtrzymaniu lub przywróceniu stanu zdatności. Problem decyzyjny 
powstaje zwykle w przypadku przekroczenia wartości granicznych 
cech stanu. Rozwiązanie problemu polega na wskazaniu rodzaju i 
zakresu działań, które należy podjąć oraz określeniu terminu ich 
realizacji. Zmiany wartości poszczególnych cech w różny sposób 
wpływają na funkcjonowanie urządzenia i procesy zachodzące w 
systemie eksploatacji. Jednocześnie liczba elementarnych stanów 
technicznych pojedynczego urządzenia może być bardzo duża co 
utrudnia analizę wyników badań. Dlatego istotna jest umiejętność 
klasyfikacji stanów technicznych. Niezbędna dla zarządzania proce-
sem eksploatacji ocena stanu w sensie decyzyjnym wymaga 
uprzedniej klasyfikacji w ujęciu gradacyjnym.  

Podział przestrzeni stanów technicznych na tzw. stany rozróż-
nialne (makrostany), umożliwia zastosowanie zunifikowanych pro-
cedur postępowania eksploatacyjnego. Kierujący procesem eksplo-
atacji rozwiązuje problemy decyzyjne zamknięte i może podejmo-
wać efektywne decyzje, zgodne z rzeczywistymi potrzebami, uza-
sadnione aktualnym stanem technicznym urządzeń oraz ich wpły-
wem na bezpieczeństwo ruchu pociągów i sprawność procesu 
przewozowego. 
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Description of technical states space for signaling systems 

Technical state of any object can we specify as a set of 

properties instantaneous value, called properties of state. 

For signaling systems, number of state properties and their 

values  which they can become is usually very big. The choice 

of properties characterizing condition of the device should 

take into account his building, the principle of working and 

destination, his role in system, and also valuation criterion 

applied by managing of exploitation. Device technical state 

can be described in macro or micro scale. Macro state iden-

tification let us to make the choice of suitable strategies for 

exploitation process management. 

 
Autor: 
dr hab. inż. Jarosław Moczarski – Instytut Kolejnictwa, Warszawa; 
e-mail: jmoczarski@ikolej.pl  

 


