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ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI 

I NIEZAWODNOŚCI – KONIUNKCJA TECHNIKI I EKONOMIKI  

MAJĄTKU TRWAŁEGO 

 

W artykule przedstawiono koncepcję systemowego zapewnienia bezpieczeństwa w dynamicznej eksploatacji maszyn i po-

jazdów. Rozwiązanie tego problemu zaproponowano przez zastosowanie Zintegrowanego Systemu obejmującego kontrolą 

kompletny obszar budowy i istnienia obiektu technicznego. Automatyczne łączenie informacji z systemu eksploatacji z aplika-

cjami badań i konstrukcji nowych maszyn i pojazdów proponowane jest przez wykorzystanie sieci łączności online i aplikacji 

takich, jak np. Internet  rzeczy, zastosowany do automatycznego rozproszonego rozwiązywania problemów niezawodności i 

konstrukcji złożonych obiektów technicznych. Szczególną uwagę w treści artykułu skierowano na metody predykcji, istotne dla 

realizacji celów zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu. 

 

WPROWADZENIE 

Dla osiągnięcia określonego celu konieczne jest uwzględnienie 
trzech elementów: ponoszenie ryzyka, podejmowanie decyzji i 
działanie. Działanie celowe powinno być działaniem skutecznym, 
takim, w którym uzyskane wyniki są zgodne z zamierzonym celem. 
W działaniu efektywnym otrzymuje się bowiem tylko pozytywne 
wyniki. Decyzje dotyczące większości działań obarczone są ryzy-
kiem nieskuteczności. W takich sytuacjach istnieje konieczność 
poszukiwania rozwiązań, aż do momentu uzyskania wyników zgod-
nych z celem działania. Taki sposób podejścia determinuje stoso-
wanie rozwiązań, które w sposób automatyczny i szybki obejmowa-
łyby kontrolą procesy funkcjonowania systemów technicznych. 
Podstawowym celem stosowania tych rozwiązań jest zapewnienie 
bezpieczeństwa działania i bezpieczeństwa ekonomicznego zarów-
no procesów wytwarzania, jak i eksploatacji obiektów technicznych. 

Dokonanie oceny bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów 
technicznych w szerokim rozumieniu, z uwzględnieniem warunków 
użytkowania, możliwe jest tylko przy stosowaniu rozwiązań syste-
mowych. Rozwiązania takie muszą opierać się na nowoczesnych, w 
pełni zautomatyzowanych systemach monitoringu eksploatacji, 
komputerowych metodach analizy niezawodnościowej, z uwzględ-
nieniem wszystkich jej możliwych procedur i komponentów. Ze 
względu na dużą liczbę niezbędnych danych liczbowych i informacji, 
opracowanie uniwersalnego rozwiązania systemowego w zakresie 
bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów technicznych jest nie-
zmiernie trudne. Mnogość stosowanych metod obliczeniowych i 
analiz, duże zróżnicowane rodzajowe i jakościowe obiektów oraz 
ogólna złożoność omawianego problemu, stanowią zasadnicze 
trudności w efektywnym zastosowaniu takich rozwiązań. W artykule 
przedstawiono propozycję Zintegrowanego Systemu Bezpieczeń-
stwa Eksploatacji i Niezawodności Maszyn i Pojazdów (ZSBENMP) 
oraz zawarto opisy istotnych dla funkcjonowania tego systemu 
wybranych metod prognozowania niezawodności. 

 

1. STRATEGIE GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM 
TRWAŁYM I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA 
OBIEKTÓW TECHNICZNYCH)  

Kapitał trwały w ujęciu rzeczowym odnoszony jest do pojęcia 
majątku trwałego, a w jego obrębie głównie środków trwałych – 
obiektów technicznych. Dla określenia racjonalności gospodarowa-
nia nim, niezbędne jest właściwe skojarzenie ze sobą grup czynni-
ków [4, s. 15]: 
– technicznych (metody wytwarzania, poziom technicznego wy-

posażenia produkcji, zaprojektowany system użytkowania i od-
nowy), 

– ekonomicznych (bodźce pobudzające do efektywnego gospoda-
rowania), 

– finansowych (optymalizacja struktury źródeł pochodzenia kapi-
tału), 

– organizacyjnych (zarządzanie produkcją i gospodarkami szcze-
gółowymi, w tym eksploatacją obiektów technicznych), 

– społecznych (wielkość i struktura zatrudnienia, kwalifikacje, itp.). 
 
Czynniki te są wzajemnie ze sobą powiązane, każdy z nich od-

działuje na czynniki pozostałe, sam będąc przedmiotem oddziały-
wania, kształtując w ten sposób warunki gospodarowania kapitałem 
trwałym. Cechami racjonalnej gospodarki kapitałem trwałym są 
zatem zmienność pod względem czasu i miejsca, wzajemna współ-
zależność oraz kompleksowość występowania czynników ją kształ-
tujących [2, s. 59; 10, s. 191–204]. 

Środki trwałe, jako podstawowe składniki rzeczowego kapitału 
trwałego, stanowią złożoną zbiorowość obiektów technicznych, 
znacznie różniących się pod względem fizycznym, technicznym  
i technologicznym, ale także pod względem sposobu użytkowania  
i stopnia intensywności oddziaływania na przebieg procesu produk-
cyjnego [7, s. 37–38; 9, s. 205–217]. Obiekty techniczne służą 
celom produkcyjnym przedsiębiorstwa przez dłuższy okres. W toku 
eksploatacji stopniowo się zużywają (pod względem fizycznym  
i ekonomicznym) i oddają cząstkę swojej wartości wykonanym za 
ich pomocą produktom. Rodzaj, wielkość i struktura obiektów tech-
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nicznych usztywniają w pewnym stopniu produkcyjną działalność 
przedsiębiorstwa. Decydują bowiem o ilościowych i jakościowych 
cechach innych zasobów materialnych i osobowych, niezbędnych 
do produkcji. Wyznaczają podstawowe przebiegi technologiczne, 
metody wykonawstwa, tempo prowadzenia prac, ograniczając 
wybór sposobu realizowania zadań przedsiębiorstwa do takich, 
których wykonanie jest możliwe ze względu na zespół dysponowa-
nych obiektów technicznych. 

Proces użytkowania kapitału trwałego jest elementem procesu 
gospodarowania nim, przez korzystanie z wartości użytkowej po-
szczególnych obiektów technicznych. Gospodarowanie kapitałem 
trwałym uwidacznia się w określeniu strategii gospodarowania tym 
zasobem przez przedsiębiorstwo, która zawiera w sobie dwa istotne 
obszary działań – tworzenie, modernizację i odtwarzanie obiektów 
technicznych oraz racjonalną ich eksploatację (użytkowanie) [6, s. 
110]. Ta ostatnia, prowadzona w sposób niewłaściwy, może przy-
czynić się do wzrostu kosztów i wpłynąć na skrócenie okresu użyt-
kowania obiektów technicznych. 

Strategia użytkowania obiektów technicznych polega na takim 
formułowaniu zadań w procesie użytkowania, aby zapewnić najwyż-
szą ich skuteczność w okresie działania [9, s. 31–32]. Czynnikami 
oddziaływującymi na skuteczność użytkowania są: 
– prawidłowość doboru obiektów technicznych do realizacji celów, 
– prawidłowość wyboru warunków użytkowania, 
– prawidłowość metod użytkowania, 
– pewność działania obiektów technicznych, 
– celowość użytkowania obiektów technicznych. 

 
Warunkiem skuteczności strategii użytkowania obiektów tech-

nicznych jest jej pozytywne sprzężenie z ogólną strategią rozwoju 
przedsiębiorstwa. Z ekonomicznego punktu widzenia skuteczność 
strategii użytkowania oceniana jest na podstawie stopnia jej racjo-
nalności ekonomicznej. Ma ona miejsce wówczas, gdy w wyniku 
użytkowania i ponoszonych kosztów uzyskuje się maksymalne 
korzyści, lub gdy w wyniku określonego sposobu użytkowania osią-
ga się wyznaczony cel, przy minimalizacji kosztów. Stopień osią-
gniętej racjonalności ekonomicznej opisuje poziom doskonałości 
elementów strategii i wzajemne ich dopasowanie [2, s. 160]. Wybór 
elementów strategii i ich dopasowanie, stanowiąc determinanty 
skuteczności użytkowania obiektów technicznych, powinny być 
podporządkowane jej efektywności. 

2. EKONOMIKA EKSPLOATACJI I OPTYMALIZACJA 
UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH 

Ekonomiczność działania jest ściśle związana z eksploatacją 
obiektów technicznych, a w efekcie z bezpieczeństwem i niezawod-
nością, ponieważ niezawodność obiektów technicznych jest czynni-
kiem kształtującym koszty ich użytkowania (eksploatacji). Można 
przyjąć, że charakterystyka ekonomiki użytkowania obiektów tech-
nicznych stanowi odzwierciedlenie wpływu wskaźników niezawod-
ności na kształtowanie się kosztów ponoszonych na eksploatację 
obiektów technicznych w celu utrzymania ich w wymaganym stanie 
technicznym. 

Niezawodność obiektu technicznego to właściwość, która okre-
śla jakość wykonywania przez dany obiekt stawianych mu zadań, 
przy uwzględnieniu losowych zmian jego charakterystyk funkcjonal-
nych. Kwantyfikacji niezawodności obiektu technicznego dokonuje 
się za pomocą miar, zwanych wskaźnikami niezawodności, a ich 
rodzaj i liczbę dobiera się adekwatnie do danego obiektu i zadania. 
Odpowiednie wykorzystanie wskaźników niezawodności ma wpływ 
na ustalenie ekonomicznego okresu eksploatacji obiektów technicz-
nych. Ponadto w rzeczywistych sytuacjach eksploatacji przeważnie 

wraz ze zmniejszeniem się niezawodności systemu (obejmującego 
zbiorowość obiektów technicznych), zmniejsza się również prawdo-
podobieństwo uzyskania dodatnich efektów ekonomicznych i od-
wrotnie [2, s. 146–147]. 

Zależności między niezawodnością, kosztami, a efektami eko-
nomicznymi systemu nie są łatwe do zidentyfikowania, ale możliwe. 
Ich poznanie daje pewne możliwości porównywania efektywności 
systemów o różnej niezawodności, co stanowi punkt wyjścia do 
opracowania zasad rachunku optymalizacji niezawodności. W ra-
chunku tym wskaźniki niezawodności stanowią podstawę do wy-
znaczenia podstawowych wielkości ekonomicznych mających 
wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa w sferze 
produkcji. 

Optymalne wykorzystanie majątku trwałego można określić ja-
ko optymalizowanie wykorzystania obiektów technicznych go sta-
nowiących, polegające na działaniu zmierzającym do poszukiwania 
postępowania najkorzystniejszego z punktu widzenia przyjętego 
kryterium (np. najmniejszych kosztów, największej wydajności). 
Optymalność gospodarowania obiektami technicznymi nie jest 
kategorią tożsamą z gospodarką majątkiem trwałym lub jego pro-
duktywnością, lecz podstawowym i syntetycznym jej czynnikiem. W 
takim ujęciu, analiza optymalności wykorzystania obiektów tech-
nicznych sprowadza się do badania poziomu kosztów związanych z 
ich wykorzystywaniem i wyniku uzyskiwanego przez przedsiębior-
stwo z tytułu eksploatacji obiektów technicznych [4, s. 118], a zatem 
rentowności obiektów technicznych. Rentowność ta w ujęciu 
względnym, jest relacją między wszystkimi poniesionymi nakładami 
i kosztami, a wynikami uzyskiwanymi dzięki eksploatacji obiektów 
technicznych. Analiza czynników mających wpływ na rentowność 
powinna stworzyć przesłanki dla podejmowania optymalnych decyzji 
przez kierujących procesami ich eksploatacji. Chodzi tu przede 
wszystkim o umożliwienie bieżącego śledzenia i oceny efektów 
ekonomicznych eksploatacji określonych obiektów technicznych. 
Oznacza to opisanie i kwantyfikację związków pomiędzy konstruk-
cją, technologią i eksploatacją obiektów technicznych, a rentowno-
ścią w postaci odpowiednich charakterystyk, które umożliwiają [2, s. 
171]: 
– ocenę, czy obiekt techniczny, grupa obiektów, czy cały system 

są zyskowne, czy też nie, 
– prognozowanie rentowności obiektów technicznych z możliwo-

ścią bieżącej korekty, 
– określenie działań zmierzających do poprawy rentowności 

obiektów technicznych, 
– oszacowanie optymalnej trwałości obiektów technicznych. 

3. ZINTEGROWANY ADAPTACYJNY SYSTEM 
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 
I NIEZAWODNOŚCI W EKSPLOATACJI OBIEKTÓW 
TECHNICZNYCH 

Inżynieria produkcji i eksploatacja obiektów technicznych wy-
maga ciągłego i inteligentnego monitorowania bezpieczeństwa  
i niezawodności. Takim wymaganiom sprostać mogą tylko w pełni 
zautomatyzowane systemy monitorowania bezpieczeństwa i nieza-
wodności w produkcji i eksploatacji, które wyposażone dodatkowo w 
moduły adaptacyjne w skrócie nazwane są ZSBENMP. W systemie 
takim stosuje się interaktywne monitorowanie w czasie rzeczywi-
stym bezpieczeństwa i niezawodności wykorzystujące samouczące 
się moduły sieci neuronowych. Podejście to w pierwotnej formie 
było prezentowane w publikacjach [10, s. 191–204; 16,s.9–12, 17, 
s. 17–78; 19, s. 231–235; 20, s. 185–193], lecz nadal stanowi nowa-
torskie rozwiązanie tego problemu i w praktyce produkcyjnej nie 
występuje w zintegrowanej postaci gotowej do realizacji zapewnie-
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nia bezpieczeństwa i ekonomiki eksploatacji systemów technicz-
nych. 
 

 
Rys. 1. Automatyczna kontrola nad procesami funkcjonowania 
systemów technicznych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
W opracowanym systemie zastosowano algorytmy i metody 

monitorowania niezawodności wyposażone w pakiety programowe 
do analizy danych i prognozowania wskaźników trwałości i nieza-
wodności. Ukierunkowane problemowo programy wykorzystane 
mogą być do symulacji oraz do pracy online w ZSBENMP [18, 20, s. 
104–115]. Wykorzystane metody i algorytmy bazują na analizie 
statystycznej i probabilistycznej oraz specjalnych modułach algebry 
ostrej, metodach prognostycznych klasycznych, adaptacyjnych i 
neuronowych. Szeroki zakres stosowanych metod oraz adaptacyjne 
właściwości algorytmów powodują, że ZSBENMP możliwy jest do 
zastosowania w eksploatacji maszyn i pojazdów w aplikacji z inży-
nierią produkcji. Zastosowanie ZSBENMP zapewnia uzyskanie 
stabilnych poziomów bezpieczeństwa i niezawodności w inżynierii 
eksploatacji. Najważniejsze jego komponenty jako podsystemy 
zaprezentowane są na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Komponenty systemowe objęte monitoringiem ZSBENMP 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11, 16]. 

 
Jedną z najważniejszych cech ZSBENMP jest praca w czasie 

rzeczywistym. System jednocześnie monitoruje, oddziałuje i korygu-
je: dostawy, procesy wytwórcze, materiały i  oddziałuje na CAD 
(komputerowe projektowanie produktu), CAP (sfera wytwarzania), 
CAM (produkcja), CAS (serwis i produkcja części), nadzoruje go-
spodarkę magazynową, zbyt i transport. Wszystkie komponenty 
związane z systemem eksploatacji poddane są adaptacyjnemu i 

ciągłemu oddziaływaniu ZSBENMP. Działanie systemu prezentuje 
rysunek 3. 

 

 
Rys. 3. Działanie systemu w czasie rzeczywistym na wszystkie 
komponenty  
Źródło: opracowanie własne. 
 

Jednym z wiodących algorytmów systemu jest prognozowanie 
wskaźników takich, jak wskaźniki bezpieczeństwa i niezawodności 
eksploatowanych obiektów technicznych. Prognozy dokonywane są 
w czasie rzeczywistym. Ze względu na dynamiczny charakter prze-
biegu wskaźników, do realizacji zadania wykorzystane są adapta-
cyjne metody prognozowania [13, s. 149–161; 14, 19, s. 185–193; 
20; 21; 24]. Umożliwiają one bieżące uwzględnienie dynamiki para-
metrów w budowie prognozy wskaźników niezawodności. Opis 
procesu prognozowania na przykładzie wskaźników niezawodności 
przedstawiony został w dalszej części artykułu. 

4. METODY PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKÓW 
NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W ZSBENMP 

Analiza bezpieczeństwa pracy systemów technicznych wskazu-
je, że priorytetowe znaczenie dla jego zapewnienia ma prognozo-
wanie parametrów pracy systemu. Dobrymi wskaźnikami jakości 
pracy są wskaźniki niezawodności systemu, złożonego z elementów 
stanowiących podsystemy. Jako element w sensie niezawodno-
ściowym rozumie się wyróżniony obiekt techniczny posiadający 
własne charakterystyki niezawodnościowe. Charakterystyki nieza-
wodności systemu są funkcjami, nie zawsze jawnymi, charaktery-
styk niezawodności jego elementów, stąd wprowadza się pojęcie 
struktury niezawodnościowej obiektu, będącej odwzorowaniem 
wpływu uszkodzeń poszczególnych elementów na uszkodzenie 
obiektu. 

 

 
Rys. 4. Zintegrowany system gromadzenia danych eksploatacyj-
nych i prognozowania wskaźników wykorzystywanych w ZSBENMP 
Źródło: opracowanie własne. 
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Zapewnienie bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz eko-
nomicznego w dynamicznej eksploatacji maszyn i pojazdów jest 
podstawowym problemem eksploatacji technicznych składników 
majątku przedsiębiorstwa. Obecne systemy eksploatacji zapewniają 
rejestrację danych eksploatacyjnych umożliwiając w ten sposób 
śledzenie charakterystyk niezawodności. Sporządzenie charaktery-
styk uwzględniających prognozy wskaźników niezawodności ma 
podstawowe znaczenie dla procesu decyzyjnego w eksploatacji 
technicznej oraz w projektowaniu i produkcji nowych lepszych ma-
szyn i pojazdów [27 s. 7–18]. 

Otrzymanie szybkiej i dokładnej prognozy wskaźników nieza-
wodności jest przydatne w logistyce procesów obsługi obiektów 
technicznych. Potrzeba poprawy jakości i obniżenia kosztów przy-
czynia się do poszukiwania rozwiązań opartych na szczegółowej 
analizie procesu eksploatacji [5, s. 568–589; 23, s. 422–432]. Wła-
ściwości takie, jak niezawodność i trwałość maszyn i pojazdów oraz 
ich elementów, mają kluczowe znaczenia w poprawie bezpieczeń-
stwa i ekonomiki ich użytkowania. Szczególnego znaczenia nabiera-
ją wówczas możliwości i metody prognozowania wskaźników cha-
rakteryzujących te właściwości. W artykule przedstawiono wybrane 
metody prognozowania niezawodności, które spełniają w dużym 
stopniu wymienione wcześniej warunki i są przydatne w ZSBENMP. 

Możliwą do wykorzystania i zarazem podstawową metodą pro-
gnozowania wskaźników niezawodności, jest wykorzystanie do tego 
celu modeli rozkładów prawdopodobieństwa i oznaczone one zosta-
ły dla ułatwienia identyfikacji jako PMRP. Charakterystyki podsta-
wowych wskaźników niezawodności takich, jak funkcja niezawod-
ności, gęstość oraz intensywność uszkodzeń, charakteryzują wła-
ściwości konstrukcji, ale również wyraźnie zdeterminowane są 
czynnikami wymuszającymi oraz procesami zużycia zachodzącymi 
w trakcie eksploatacji. Poznanie wpływu czynników wynikających z 
konstrukcji oraz czynników zewnętrznych pochodzących ze środo-
wiska pracy obiektu technicznego ma istotne znaczenie dla wnio-
skowania o przyszłym stanie technicznym. Do wyznaczenia wskaź-
ników niezawodności zespołów maszyn i pojazdów oraz poznania 
ich stanów eksploatacyjnych w przyszłości wykorzystano znane  
i stosowane do analizy niezawodności zdeterminowane modele 
rozkładu prawdopodobieństwa [22, s. 109–385]. Następnie wyzna-
czane są odpowiednie charakterystyki na podstawie danych rze-
czywistych zgromadzonych dla kompletnych układów maszyn i 
pojazdów lub ich elementów. Dane eksploatacyjne o uszkodzeniach 
zgromadzone w pierwszym okresie eksploatacji pojazdów służą do 
wyznaczenia modelu rozkładu prawdopodobieństwa. Wartości 
charakterystyk przekraczające zakres danych wykorzystanych do 
dopasowania modelu rozkładu prawdopodobieństwa stanowią 
prognozę przyszłych stanów niezawodnościowych elementów po-
jazdów. Istotnym wątkiem przyjętej procedury jest weryfikacja mo-
delu oraz wyznaczenie parametrów rozkładu danych rzeczywistych. 

Analiza wykonanych charakterystyk pozwala na otrzymanie 
istotnych informacji dotyczących stanu technicznego maszyny lub 
pojazdu podczas przyszłej eksploatacji. Funkcja niezawodności 
stanowi dobre porównanie trwałości eksploatowanych środków 
technicznych – maszyn i pojazdów – oraz jednocześnie daje pod-
stawy do wnioskowania o dominacji rodzaju procesu uszkodzeń 
oraz prawdopodobieństwie poprawnej pracy w określonym czasie i 
warunkach.  

W badaniach niezawodności obiektów technicznych takich, jak 
maszyny i pojazdy oraz niektórych z ich elementów, powszechnie 
występującym modelem probabilistycznym charakteryzującym ich 
niezawodność jest rozkład Weibulla. Model ten dobrze reprezentuje 
uszkodzenia obiektów mechanicznych, w szczególności powstałe z 
przyczyn zmęczeniowych i trybologicznych o charakterze kumulują-
cym. Zależność powszechnie służąca do ogólnego zapisu modelu 

rozkładu Weibulla dla funkcji  poprawnej pracy R(t) i gęstości 
uszkodzeń f(t) oraz funkcji ryzyka λ(t) przedstawia się następująco 
[22, s. 109–141]: 
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gdzie: 

 – współczynnik skali, 

 – współczynnik kształtu, 
t – czas eksploatacji. 

 
Rozkład Weibulla jest najczęściej stosowanym rozkładem w 

ocenie niezawodności maszyn i pojazdów. Do prognozowania 
niezawodności wykorzystywanych jest szereg znanych rozkładów 
prawdopodobieństwa. Zastosowanie ich uzależnione jest od rodzaju 
i typu konstrukcji, sposobu oraz warunków eksploatacji i rodzaju 
czynników wymuszających. 

Modele rozkładu prawdopodobieństwa oraz ich cechy charak-
terystyczne opisane zostały w wielu publikacjach i opracowaniach 
naukowych, np. [19, s. 185–193; 20; 22, s. 109–152, 357–361] i w 
związku z tym nie będą szerzej omawiane w artykule.  

Prognozy wykonane w taki sposób są stosowane w ZSBENMP 
do prognozowania długookresowego i mogą być wykorzystane w 
planowaniu inwestycji strategicznych w gospodarowaniu technicz-
nymi składnikami majątku o horyzoncie realizacji zadania od kilku 
do kilkunastu lat działalności. Szczególnie przydatne są do długo-
terminowego planowania czasu eksploatacji, optymalizacji i wymia-
ny składników majątku dla efektywnej ich eksploatacji. 

Przykład prognozowania z identyfikacją rozkładów prawdopo-
dobieństwa przedstawiono na rysunku 3. Prognozy tej dokonano z 
wykorzystaniem jednego z możliwych do zastosowania w 
ZSBENMP programów do analizy niezawodności Weibull++ [22, 
s.109–141]. 

 

Rozkład Gamma: 
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gdzie: 

 = 14,82149 – parametr skali, 
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   ( )   – funkcja gamma zmiennej losowej x, 

k = 0,561265 – parametr kształtu. 
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Rys. 5. Charakterystyka empirycznej dyskretnej funkcji niezawod-
ności R(t) podzespołu pojazdu oraz jej prognoza wykonana proce-
durą PMRP. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Drugą metodą predykcji wskaźników niezawodności przydatną 

w ZSBENMP do oceny stanu technicznego apriori, jest adaptacyjny 
algorytm prognozowania – AMP. Algorytmy adaptacyjne oceny 
ryzyka wykorzystuje się zarówno w obszarze bezpieczeństwa tech-
nicznego oraz ekonomicznego do prognozowania krótkookresowe-
go [12, s. 7578–7592; 13, s. 185–193]. Metody te szczególnie przy-
datne są do prognozowania stanu technicznego dla potrzeb plano-
wania przeglądów i obsług technicznych. Wykorzystywane mogą 
być do prognozowania kosztów napraw i obsługi technicznej ma-
szyn i pojazdów. 

W praktyce eksploatacji maszyn zauważyć można, że zarówno 
warunki eksploatacji oraz obciążenia wewnętrzne maszyn wykazują 
znaczną dynamikę. Prognozowanie wskaźników niezawodności 
klasycznymi metodami (z wykorzystaniem modeli rozkładów praw-
dopodobieństwa) nie dawało dobrych rezultatów. W związku z tym 
zaistniała potrzeba zastosowania w ZSBENMP metod adaptacyj-
nych uwzględniających dynamikę wymuszeń.   

W ZSBENMP do prognozowania wskaźników niezawodności 
maszyn i pojazdów zastosowane są algorytmy z wykorzystaniem 
metody najmniejszych kwadratów i zaproponowanej formy wielo-
mianu uogólnionego. 

Metoda najmniejszych kwadratów, omawiana w literaturze 
przedmiotu – np. [13; 19; 25], jest często wykorzystywaną metodą 
aproksymacji i znamienna jest tym, że przybliżana funkcja zadana 
jest zbiorem dyskretnych wartości. Zagadnienie aproksymacji śred-
niokwadratowej można wówczas sformułować jak poniżej.  

Dana jest funkcja określona na dyskretnym zbiorze argumen-
tów: 

( ) ( ), i if x f x x X  (5) 

gdzie: 
X – przestrzeń liniowa unormowana, 
i = 1 , 2, ... ,n. 
 
Poszukujemy funkcję: 

( )iF x X  (6) 

o zadanej wcześniej postaci, żeby wskaźnik jakości: 
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osiągnął wartość minimalną. Przyjmując, że funkcja F(x) ma postać 

tzw. wielomianu uogólnionego w przestrzeni Xm (Xm   X), a: 

0

( ) ( )



m

j j

j

F x a x  (8) 

to minimum sumy (7) zależy od współczynników aj wielomianu 
uogólnionego. Wówczas zagadnienie najlepszej aproksymacji 
sprowadza się do znalezienia takich wartości współczynników aj, 
aby suma (7) była minimalna. Zagadnienie to można rozwiązać 
przyrównując do zera pochodne cząstkowe z I liczone względem 
współczynników aj: 
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I
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Układ równań (9) stanowi tzw. układ normalny. Funkcje j(x) 
tworzą bazę przestrzeni Xm, więc układ ma wyznacznik różny od 
zera i rozwiązanie tego układu daje minimum sumy (7). Rozwiąza-
nie układu w zapisie macierzowym przedstawia się następująco: 
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gdzie: 
A = [ao, a1 ... am]T – wektor poszukiwanych współczynników, 
f = [f(x0), f(x1) ... f(xn)]T – wektor wartości przybliżanej funkcji w 
punktach x0 ... xn, 
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Wartości elementów macierzy D są wartościami funkcji bazo-

wych j w punktach xj. Ciągiem funkcji bazowych może być dowol-
ny ciąg funkcji, określonych w przestrzeni X.  

Stwierdzenie to wykorzystane jest do budowy funkcji aproksy-
mującej, która używana jest do przewidywania wartości funkcji f 
poza przedziałem aproksymowanym określonym przez x0 ... xn. Przy 
wyborze funkcji bazowych przyjmowane są następujące założenia: 
– należy wyznaczyć wartość funkcji f(x) w punktach: xn+1 ... xn+p, 

xn+1 > xn, 
– przyjęta funkcja F(x) ma być w sensie minimalnokwadratowym 

najlepszym przybliżeniem  f(x) w punktach x0 ... xn, 
– wiadomo, że funkcja f(x) jest funkcją niezawodności, w związku 

z tym jednoznacznie określone są jej cechy: jest to funkcja nie-
rosnąca oraz przyjmująca wartości z przedziału <0 ; 1>. 

Ponadto znane są postacie analityczne funkcji niezawodności dla 
wielu sytuacji praktycznych. Są to np. funkcje wymierne lub wykład-
nicze. W przypadku innych wskaźników eksploatacyjnych wymaga-
ne może okazać się zastosowanie innych modeli funkcji wiodącej 
prognozowania. 

Na podstawie analizy powyższych założeń oraz wcześniej-
szych badań można stwierdzić, że najczęściej stosowane w aprok-
symacji średniokwadratowej ciągi funkcji bazowych w postaci 

j(x)=xj nie zawsze spełniają założenia dotyczące przebiegu funkcji 
niezawodności natomiast mogą znaleźć zastosowanie do progno-
zowania innych wskaźników, jak np. wskaźników ekonomicznych.  

Prognozowanie funkcji niezawodności może być realizowane 
[10, s. 191–204; 24; 14, s. 149–161] jako ciąg funkcji bazowych 
wielomianu uogólnionego funkcji, które opisują funkcje niezawodno-
ści w najczęściej spotykanych przypadkach. Jedną z propozycji jest 
ciąg funkcji wymiernych mających następującą postać: 

1
( ) , , 0,1,...,   


Rj j

x p j m
x p

 (12) 

Z relacji (12) wynika, że dla p > 1 każda funkcja  0 < j (x) < 1), co 
sprawia że może opisywać niezawodność. Na podstawie relacji 
(10), (11) i (12) zbudowano procedury pozwalające na predykcję 
niezawodności proponowaną metodą. Jako bazę wielomianu uogól-
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nionego przyjęto ciąg funkcji wymiernych postaci (12), a parametr p 
oznacza jednostkową podziałkę skali podanego zakresu. Prognozę 
wykonaną z zastosowaniem modelu w postaci funkcji (12) jako 
ciągu funkcji wielomianu uogólnionego przedstawia rysunek 6. 
 

 
Rys. 6. Charakterystyka wskaźnika niezawodności R(t) nadwozia 
samochodu, aproksymacja i jej prognoza wykonane procedurą AMP 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Do określenia stopnia zgodności prognoz niezawodności obiek-

tu technicznego z weryfikacją rzeczywistą, można zastosować 
regułę błędu względnego: 
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oraz przeciętnego błędu w przedziale empirycznej weryfikacji: 
1


y
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Metody adaptacyjne stanowią grupę modeli predykcji krótko 

terminowych, które charakteryzują się dużą dokładnością wyników 
prognozowania. Mają szerokie zastosowanie w niestabilnych sys-
temach eksploatacji. 

5. ALGORYTMY MODELOWANIA W ZSBENMP 

Podstawę analizy danych w ZSBENMP stanowią zautomaty-
zowane procedury statystyczne (rysunek 7). Są to zintegrowane 
specjalistyczne pakiety statystyczne stanowiące moduły analityczne 
niekonwencjonalne, akcesoryjne i standardowe rozwiązania pro-
gramowe i ujmują metody parametryczne, nieparametryczne, symu-
lacyjne oraz neuronowe. Do identyfikacji i wnioskowania w algoryt-
mach adaptacyjnych systemu wykorzystywany jest zbiór modeli 
rozkładów prawdopodobieństwa które mogą reprezentować rzeczy-
wiste przebiegi charakterystyk eksploatacyjnych. Zbiór ten zawiera 
modele takie, jak: wykładniczy, Weibulla, normalny, logonormalny, 
gamma, potęgowy, Maxwella, Erlanga, Raleigha. Procedury te 
znajdują zastosowanie zarówno w statystycznej kontroli procesów 
wytwarzania (SPW), jak i w adaptacyjnej kontroli oraz korektach 
parametrów jakości i niezawodności obiektów technicznych [9, 14, 
16, s.81–85]. Zastosowanie mają również do projektowania nowych 
zmodernizowanych elementów oraz zespołów maszyn i pojazdów, 
gdzie wykorzystywane są pakiety z metodami symulacyjnymi inte-
growanymi w CAD), następnie w produkcji (symulacja i integracja w 
CAM, CAP) [16, s. 30–48, 17, s. 17–78;] oraz kontroli jakości (CAQ) 
i serwisu (CAS) [18]. Znaczącą część w zastosowaniu zajmuje 
zabezpieczenie niezawodności eksploatacyjnej. Wszystkie obszary 
pracy systemu wspomagane są przez zastosowanie generatorów 
liczb pseudolosowych pracujących w odpowiednich konfiguracjach 
dla potrzeb prognozowania wskaźników i parametrów eksploatacyj-

nych nowych konstrukcji obiektów technicznych. W taki sposób 
wyznaczane są optymalne parametry konstrukcyjno–technologiczne 
dla akceptowanego i wymaganego poziomu ryzyka eksploatacji 
oraz niezawodności. 

 
Rys. 7. Procedury statystyczne aplikowane w ZSBENMP 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [11, 16]. 
 

Konfiguracja algorytmów i baz danych systemu ZSBENMP 
obejmuje dwanaście zakresów (tabela 1). 

 
Tab. 1. Konfiguracja algorytmów i baz danych 

Zakres 
aktywacji 
procedur 

Pakiety procedur zadaniowo–wykonawczych 

zakres 1  identyfikacja i konwersja systemowa obiektu 

zakres 2  identyfikacja warunków eksploatacji systemu 

zakres 3  struktury funkcjonalne systemu 

zakres 4  struktury niezawodnościowe systemu 

zakres 5  topologia analizowanych elementów i układów 

zakres 6  rodzaje czynników wymuszających 

zakres 7  rodzaje zużycia 

zakres 8  rodzaje uszkodzeń 

zakres 9  rodzaje modeli niezawodnościowych, 

zakres 10  algorytmy monitorowania i diagnozowania 

zakres 11  algorytmy i modele prognozowania 

zakres 12  modele optymalizacji monitorowania i prognozowania 

Źródło: opracowanie własne. 
 
System ZSBENMP jest złożonym systemem komputerowym 

otwartym, wykorzystującym technologię organizacji procesów pro-
dukcyjnych przedsiębiorstwa, w którym ma być wdrożony. Realiza-
cja jest oparta na sieciach komputerowych dowolnego rodzaju, 
konfigurowanych dla potrzeb wybranych aplikacji. Do systemu mogą 
być aplikowane dowolnego rodzaju centra i moduły pomiarowe 
stosowane do monitorowania procesu produkcyjnego elementów 
oraz całych maszyn i pojazdów. System zintegrowany jest z syste-
mem badań eksploatacyjnych oraz analizy niezawodności i syntezy 
bezpieczeństwa eksploatacji dla optymalizacji produkcji oraz kon-
struowania rozwiązań o wymaganym poziomie niezawodności i 
zaplanowanej trwałości.  

Symulacja różnych wersji modyfikacji pozwala na uwzględnie-
nie wielokrotnych modyfikacji konstrukcyjnych, modyfikacji techno-
logicznych, modyfikacji zużyciowych i materiałowych. Prowadzi to 
realizacji sekwencyjnego cyklu: synteza > analiza > modyfikacje > 
synteza > weryfikacja, aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa i niezawodności. Przez analizę zadań i struktury 
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funkcjonalnej dochodzi się do struktury niezawodnościowej oraz 
zbioru PK (punkty krytyczne), EL (elementy), ZM (zespoły). Dla tych 
zbiorów określane jest UO (uogólnione obciążenia jako suma obcią-
żeń z uwzględnieniem ich synergii) i UW (uogólnione wytrzymałości 
jako wypadkowa odporności na działanie wymuszeń). Wstępne 
zastosowanie modeli probabilistycznych UO i UW prowadzi do fazy 
symulacyjnej, w której generatory losowe przygotowane dla GEMP–
UO i GEMP–UW symulują procesy uszkodzeń w eksploatacji nad-
zorowanych obiektu technicznego. Jeżeli w wyniku symulacji wyni-
kowy poziom niezawodności obiektu jest zadowalający, to synteza 
analizowanego procesu zostaje zakończona. Jeżeli poziom nieza-
wodności jest niewystarczający, to stosowne modyfikacje prowa-
dzone są dalej, aż do osiągnięcia wymaganego poziomu wybranych 
wskaźników niezawodności. 

ZAKOŃCZENIE 

Ciągłe zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności dla po-
trzeb inżynierii produkcji i eksploatacji obiektów technicznych, wy-
maga wdrożenia Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Eks-
ploatacji i Niezawodności Maszyn i pojazdów – ZSBENMP. W opra-
cowanym systemie zastosowano zintegrowane moduły i procedury 
syntezy w czasie rzeczywistym bezpieczeństwa i niezawodności 
eksploatowanych maszyn i pojazdów. Podejście to stanowi innowa-
cyjne rozwiązanie, dotychczas nie stosowane w zintegrowanej 
postaci. Zostały w nim zastosowane zweryfikowane, oryginalne 
algorytmy i metody komputerowe monitorowania bezpieczeństwa i 
niezawodności, służące symulacji oraz pracy w czasie rzeczywistym 
online. 

Rozwiązania zastosowane w ZSBENMP umożliwiają ciągłą re-
jestrację i wgląd w dowolne parametry obiektu technicznego, usta-
lone wcześniej w programie, a nawet odczytywanie lub sterowanie 
urządzeniami umieszczonymi w obiekcie. Zdefiniowane centrum 
bazodanowe służy przekazywaniu informacji do określonych komó-
rek w przedsiębiorstwie, przyporządkowanych inżynierii produkcji i 
eksploatacji obiektów technicznych. Stosując przedstawione roz-
wiązanie ZSBENMP, modelowaniu podlegać mogą zarówno czynni-
ki związane z funkcjonowaniem obiektu technicznego, jak też czyn-
niki zewnętrzne związane z otoczeniem, w którym obiekt jest eks-
ploatowany. Zasadniczą kwestią jest ustalenie relacji i związków 
przyczynowych między zmianami cech obiektu, a przebiegiem 
eksploatacyjnych czynników wymuszających. Dane te jednak moż-
na uzyskać i zamodelować na podstawie badań eksploatacyjnych, 
pomiarów, opinii ekspertów, czy też wyników wcześniej przeprowa-
dzonych badań. 

Rezultaty zastosowanej metody i techniki modelowania w 
ZSBENMP mogą znaleźć zastosowanie w analizie ryzyka, nieza-
wodności dla złożonych obiektów technicznych. Zastosowane po-
dejście może też być wykorzystane do szacowania bezpieczeństwa 
i niezawodności złożonych systemów w rzeczywistym czasie ich 
funkcjonowania w przypadku, w którym brak jest pełnej informacji o 
strukturze niezawodności. Szacowanie niezawodności może być 
przydatne w sytuacjach kryzysowych, awariach i innych przypad-
kach, w których istnieje konieczność podjęcia szybkich decyzji, bądź 
też istnieją ograniczenia ekonomiczne i czasowe dla przeprowadze-
nia klasycznej analizy. 

Dzięki tym własnościom ZSBENMP może być zastosowany za-
równo w inżynierii produkcji, jak i w eksploatacji, dla potrzeb zna-
czącego zwiększenia i uzyskania stabilnych poziomów bezpieczeń-
stwa oraz niezawodności w inżynierii eksploatacji. 
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The integrated safety system for the use and reliability –  
the conjunction of the technological and economic aspects  

of fixed capital 

The process of the use of fixed capital is a component of 

fixed capital management, which is based on the benefits 

resulting from the use value of particular facilities. Fixed 

capital management manifests itself in a company’s specific 

strategy for managing its fixed capital resources. The eco-

nomic aspects of activities are closely related to the use of 

facilities, and, consequently, to safety and reliability, because 

the reliability of technical facilities affects the costs of use. 

The knowledge of the correlations between the reliabil-

ity, costs and economic effects of reliability systems allows 

for comparing the effectiveness of systems characterised by 

various reliability indicators, constituting a basis for devel-

oping the principles of reliability optimisation calculation. In 

this calculation reliability ratios determine the fundamental 

economic values which affect corporate functioning in the 

area of fixed capital management. 

An assessment of the safety and reliability of technical 

facilities must be based on systemic solutions. Such solutions 

should rely on modern, fully automated and integrated moni-

toring systems, as well as adequate and customised reliability 

analysis methods. The paper presents a proposal for an Inte-

grated Machine and Vehicle Safety and Reliability System 

(ZSBENMP), and it describes selected reliability prediction 

methods of key significance to the effective functioning of the 

system. 
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