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Słowa kluczowe 
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środki transportu. 

Streszczenie 

Przestój autobusu lub innego urządzenia technicznego sprawia, że praca 
zaplanowana  do wykonania w określonym czasie może nie zostać zrealizowana. 
Pociąga to za sobą znaczne konsekwencje finansowe odzwierciedlające wartość 
niewykonanej pracy bądź jej efektów. W związku z tym bardzo ważne jest, aby 
wykonywać odpowiednie badania mające na celu zwiększenie dostępności tabo-
ru autobusowego. Na potrzeby niniejszego opracowania przebadano dużą popu-
lację autobusów miejskich i zaproponowano odpowiednie procedury serwisowe, 
które pozwolą zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów oraz umożliwią 
efektywniejsze wykorzystanie taboru autobusowego. Do ustalenia procedur 
serwisowych wykorzystano analizę statystyczną i narzędzia eksploracji danych.  

Wprowadzenie 

Obecnie od eksploatowanych przez przewoźników środków transportu 
wymagana jest bardzo duża gotowość techniczna. Spowodowane jest to przede 
wszystkim wymaganiami ekonomicznymi. W szczególności wysokie wymaga-
nia stawiane są flotom autobusów miejskich, których przestoje generują poważ-
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ne straty finansowe. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów, stra-
ty te sięgają w przypadku autobusów klasy MAXI średnio 2500 zł/dobę,  
a w przypadku autobusów klasy MEGA 3000 zł/dobę [1]. Należy pamiętać rów-
nież o kosztach napraw oraz innych działań serwisowych. W celu zapewnienia 
realizacji zaplanowanych zadań przewozowych każdy przewoźnik utrzymuje 
rezerwowe środki transportu, aby wykorzystać je w przypadku awarii i koniecz-
nego przestoju. Mając na uwadze alternatywne metody, można stwierdzić, że 
w wielu przypadkach polityka utrzymania zwiększonej rezerwy jest przeceniana 
i nieuzasadniona ekonomicznie. 

Niniejsze opracowanie przedstawia sposób wykorzystania narzędzi eksplo-
racji danych do ustalania odpowiedniej strategii eksploatacji taboru autobuso-
wego. Właściwie dobrana strategia serwisowa gwarantuje zwiększenie gotowo-
ści zadaniowej autobusu i minimalizację kosztów związanych z prowadzeniem 
serwisu. W celu realizacji niniejszego opracowania zbadano dużą populację 
autobusów dużego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, którego tabor autobuso-
wy liczy ponad 500 pojazdów. Wykorzystane w analizie reguły asocjacyjne 
pozwoliły wskazać na najczęściej występujące uszkodzenia i zależności. Na 
podstawie tej wiedzy można nie tylko oszacować całkowite koszty awarii, co 
jest niezbędne przy ustalaniu właściwej strategii eksploatacji, ale również wska-
zać błędy konstrukcyjne oraz procedury kontrolne mające na celu szybkie loka-
lizowanie uszkodzeń, co skraca czas badań i powoduje zwiększenie gotowości 
zadaniowej autobusu. Przydatna w tym zakresie jest również analiza statystycz-
na, która pozwala wskazać najczęściej występujące uszkodzenia, by na tej pod-
stawie optymalizować zawartość magazynów, eliminując przestoje związane 
z brakiem części.  

1. Sformułowanie problemu 

Sformułowanie problemu wymaga zdefiniowania pojęcia gotowości taboru 
i jej znaczenia z punktu widzenia kosztów eksploatacji. Norma [3] zawiera na-
stępującą definicję dostępności: 
gotowość – możliwość uzyskania usługi w określonym zakresie zgodnie z życze-

niem użytkownika.  
Gotowość (ang. availability) autobusu można wyrazić również za pomocą 

wzoru: 
 

����������� = �������� + ����                                           �1� 

                                          
gdzie:  

MTTF – średni czas do wystąpienia uszkodzenia. 
MTTR – średni czas na naprawę. 
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Na podstawie wzoru (1) łatwo zauważyć, że bezpośredni wpływ na goto-
wość autobusu ma parametr MTTF i MTTR, czyli średni czas do wystąpienia 
uszkodzenia i czas na jego naprawę. Dłuższy czas do wystąpienia uszkodzenia 
lub krótszy czas naprawy powoduje zwiększenie dostępności obiektu technicz-
nego i odwrotnie. Na podstawie tych zależności można wskazać kierunek dzia-
łań, jakie należy podjąć w celu ustalania optymalnej strategii eksploatacji. Jest 
to bardzo istotne, mając na uwadze straty finansowe wynikające z przestoju 
autobusu. Straty te można obliczyć na podstawie wartości niewykonanej pracy, 
czyli możliwego do uzyskania przychodu z tytułu wynajęcia autobusu w wypad-
ku jego dostępności. Znając koszt wozokilometra, wartość średniego przebiegu 
dziennego i wskaźnik dostępności, można obliczyć dzienne straty związane 
z przestojem, które wynoszą odpowiednio: 
–  LMIDI = 1980 zł/dzień, 
–  LMAXI = 2520 zł/dzień, 
–  LMEGA = 2880  zł/dzień. 

Bazując na powyższych danych, można skonstatować, jak duże znaczenie 
dla przedsiębiorstwa przewozowego ma utrzymanie taboru w wysokiej dostęp-
ności.  

Wykorzystanie parametru MTBF (ang. Mean Time Between Failures) do 
porównania awaryjności różnych autobusów może być nieprecyzyjne ze wzglę-
du na brak możliwości uwzględnienia różnych przebiegów dziennych oraz prze-
stojów. Z tego punktu widzenia lepszym parametrem określającym awaryjność 
jest parametr MDBF (ang. Mean Distance Between Failures), czyli średni prze-
bieg między uszkodzeniami 

W następnym paragrafie pracy przedstawiono szczegóły badanej bazy da-
nych z eksploatacji taboru autobusowego krakowskiego przewoźnika. 

2. Baza danych analizowanej floty autobusów miejskich 

Aby zbudować bazę danych, umożliwiająca przeprowadzenie analizy stanu 
technicznego autobusów, podjęto współpracę z dużym przedsiębiorstwem ko-
munikacyjnym. Do taboru tamtejszego przewoźnika zalicza się 15 modeli auto-
busów, rozmieszczonych pomiędzy trzema zajezdniami. Znaczna część autobu-
sów przekroczyła planowany okres eksploatacji i nie spełniała standardów tech-
niczno-ekonomicznych związanych z bezpieczeństwem i kosztami eksploatacyj-
nymi. W związku z powyższym należało dokonać selekcji wielokryterialnej, 
obejmującej takie zmienne jak: 
− rok produkcji, 
− przebieg autobusu, 
− rodzaj zasilania jednostki napędowej, 
− emisja zanieczyszczeń, 
− ogólny stan techniczny. 



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 1-2013 
 

48 

Wyselekcjonowano łącznie 140 autobusów przynależnych do 4 różnych 
marek. Autobusy oznaczone symbolami literowymi A, B i D wyprodukowane 
zostały w latach 2008−2011, a autobusy oznaczone symbolem C w latach 
2003−2004. Symbol literowy określający markę autobusu z przyporządkowa-
nym indeksem 1 oznacza autobus klasy MAXI, a z indeksem 2 – klasy MEGA. 
Autobus oznaczony symbolem D jest autobusem klasy MIDI. Ze względu na 
charakter publikowanych danych użytkownik nie wyraził zgody na publikowa-
nie nazw marek autobusów. 

Na podstawie systemu rejestracji części wydawanych z magazynu na po-
szczególne naprawy, odtworzono bazę danych dla wyselekcjonowanych wcze-
śniej autobusów. System ten zawierał dokładne dane na temat daty wydania 
części, jej kosztu oraz przeznaczenia. Informacje zawarte w bazie danych sta-
nowiły wymagane minimum do przeprowadzenia analizy optymalizacyjnej.  

Zasadniczym problemem wynikającym z wykorzystania danych wygenero-
wanych przez system rejestracji części był brak informacji na temat charakteru 
występujących uszkodzeń (w postaci przebiegu pomiędzy poszczególnymi awa-
riami). W przypadku autobusów eksploatowanych przez wspomnianą wcześniej 
firmę przewozową stan licznika autobusu zapisywany jest każdorazowo po po-
wrocie do zajezdni, w systemie rejestracji przebiegów. Dokonując korelacji 
danych zawartych w obu systemach, udało się wyznaczyć przebieg pomiędzy 
uszkodzeniami poszczególnych części. 

Na podstawie pozycji [2] części w bazie danych przyporządkowano do ich 
układów nadrzędnych, co pozwoliło przeprowadzić analizę na wyższym szcze-
blu strukturalnym. W tab.1 zostały przedstawione układy, do których przypo-
rządkowano poszczególne części.  

 
 

Tabela 1. Uwzględnione w analizie układy nadrzędne poszczególnych części 
 

Lp. Komponenty skład.    

1 układ drzwi  10 układ napędowy 

2 układ oświetlenia 11 układ ogrzewania/wentylacji 

3 układ skrzyni biegów  12 układ pneumatyczny  

4 układ chłodzenia 13 układ rozruchowy 

5 układ dolotowy 14 układ smarowania 

6 układ elektryczny 15 układ wydechowy 

7 układ hamulcowy 16 układ zasilania   

8 układ kierowniczy 17 układ wycieraczek 

9 układ ładowania 18 układ zawieszenia.  
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3. Analiza baz danych z eksploatacji autobusów 

Aby określić właściwy kierunek badań, należało w pierwszej kolejności 
wskazać najbardziej awaryjną grupę autobusów. Jak wspomniano we wcześniej-
szym paragrafie pracy, autobusy w trakcie swojej eksploatacji miały różne war-
tości przebiegu dziennego. Uzyskanie obiektywnej oceny awaryjności poszcze-
gólnych grup autobusów wymagało podzielenia liczby awarii, do jakich doszło 
w danej grupie przez zsumowany przebieg całej grupy. Tabela 2 przedstawia 
wartości jednostkowego wskaźnika intensywności  uszkodzeń dla jednego auto-
busu z danej grupy. Jak łatwo zauważyć, najbardziej awaryjnym autobusem jest 
autobus marki C. Jest to oczywiste, mając na uwadze jego długi okres eksplo-
atacji.  

 
Tabela 2. Liczba awarii przypadająca na 105 km 
 

Nazwa układu A1 A2 B1 B2 C1 C2 D 

drzwi 4,6 7,2 2,8 0,1 2,2 1,5 2,3 

oświetlenia 2,4 8,0 3,9 3,5 7,4 5, 8 6,8 

skrzyni biegów 0,0 0,2 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 

chłodzenia 0,6 1,6 0,5 0,0 4,3 5,3 0,5 

dolotowy 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,5 0,1 

elektryczny 7,6 14,3 8,3 3,1 8,3 6,1 6,0 

hamulcowy 2,8 6,8 3,8 0,0 10,8 13,7 0,7 

kierowniczy  0,1 1,6 0,0 0,0 3,8 4,9 0,0 

ładowania  0,2 0,4 0,4 0,0 1,5 1,8 0,2 

napędowy 0,3 1,5 1,1 0,8 3,1 4,7 0,2 

ogrzewania/wentylacji 1,4 3,9 1,5 0,0 3,9 4,0 1,7 

pneumatyczny 1,3 2,5 2,8 1,3 8,0 10,3 6,2 

rozruchowy 0,3 1,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 

smarowania  0,3 0,9 0,1 0,0 2,4 4,3 0,7 

wydechowy 0,3 0,2 0,0 0,0 1,0 2,0 0,3 

zasilania 0,3 0,9 0,2 0,0 2,0 2,1 0,2 

wycieraczki 1,3 2,3 1,2 0,0 1,5 1,9 0,1 

zawieszenie/koła 1,5 5,9 2,8 0,1 10,5 12,6 3,5 

SUMA 25 59 30 9 72 82 29 

 
Zgodnie z przedstawioną wcześniej koncepcją na dalszym etapie badań na-

leżało dla autobusów wykazujących się największą awaryjnością wyznaczyć ich 
najbardziej awaryjne układy.  Ta prosta analiza pozwoliła wskazać obszary dzia-
łań, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu odpowiednich strategii eks-
ploatacyjnych. Innymi słowy, koncentrując wysiłki na wskazanych obszarach, 
można mieć pewność, że przyniosą one najlepsze rezultaty. Sytuację tę najlepiej 
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przedstawia wykres Pareto dla awarii występujących w autobusie C2. Na rys. 1 
widać wyraźnie, że najwięcej awarii występuję w układzie zawieszenia, hamul-
cowym i pneumatycznym. Awarie te  stanowią 45% wszystkich awarii występu-
jących w tym autobusie.  

 

 
 

Rys. 1. Wykres Pareto dla autobusu C2 przedstawiający liczbę awarii w 105 km 
 

4. Strategie eksploatacji obiektów technicznych 

Znaczący wpływ na działanie złożonych układów ma sposób serwisowania 
ich poszczególnych części. Poprzez wybór odpowiednich strategii serwisowych 
wpływamy na niezawodność, gotowość oraz koszty eksploatacji. Generalnie 
większość działań serwisowych można zaliczyć do jednej z czterech kategorii: 
− działania naprawcze, 
− działania profilaktyczne, 
− inspekcje, kontrole, testy, 
− prowadzenie serwisu wg bieżącego stanu technicznego [5]. 

Prowadzenie serwisu wg bieżącego stanu technicznego wymaga z reguły 
zastosowania odpowiednich systemów diagnostycznych, umożliwiających mo-
nitorowanie stanu. Cechą technik monitorowania stanu technicznego jest to, że 
są one bardzo kosztowne i często wymagają ingerencji w strukturę serwisowa-
nego obiektu [8, 9]. W przypadku autobusów wdrażanie tego typu strategii leży 
bardziej po stronie konstruktora niż eksploatatora autobusu. W ramach serwisu 
autobusów wspomniane wcześniej przedsiębiorstwo przewozowe skupia się na 
trzech pierwszych wymienionych działaniach. Dokładny opis stosowanych po-
wszechnie strategii serwisowych został przedstawiony w pozycjach [6, 7]. 
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4.1. Strategia korekcyjna 

Na serwis naprawczy składają się wszystkie działania podejmowane w celu 
przywrócenia uszkodzonego urządzenia do stanu zdatności funkcjonalnej i za-
daniowej [10]. Działania te podejmowane są na następujących etapach [27]:  
− wykrycie uszkodzenia,  
− lokalizowanie uszkodzenia,  
− usunięcie uszkodzenia (wymiana, regeneracja, regulacja),  
− test funkcjonalny sprawdzający skuteczność naprawy.  

W przypadku autobusów czas naprawy związany jest głównie z dojazdem 
lub holowaniem autobusu do warsztatu, lokalizowaniem uszkodzenia oraz ze 
zwłoką logistyczną wynikającą z braku personelu, wolnych stanowisk napraw-
czych lub części zamiennych. Celem ten polityki jest więc osiągnięcie krótkiego 
oczekiwanego czasu do odnowy (MTTR) urządzenia [28]. Można to osiągnąć 
m.in. poprzez optymalizację zawartości magazynów części zamiennych, co po-
zwoli wyeliminować znaczną część przestojów związanych z brakiem części, 
oraz poprzez szybkie lokalizowanie uszkodzeń.  

Funkcja kosztów dla tego modelu opisana jest wzorem: 
 

� = �� ×  1 − ��T�"
# ��t��0 
�                                               �2� 

 
                                                

gdzie: 
R(t) – funkcja niezawodności urządzenia, 
T – czas, 
K – koszt całkowity przypadający na jednostkę czasu, 
Kp – całkowity koszt naprawy korekcyjnej.  

4.2. Strategia prewencyjna 

W przeciwieństwie do strategii naprawczej polityka prewencyjna zakłada 
naprawę lub wymianę danej części zanim dojdzie do jej uszkodzenia. Harmono-
gram wymian lub napraw części ustala się na podstawie historii eksploatacji 
przy dokładnej analizie kosztów. Aby polityka prewencyjna przyniosła oczeki-
wane rezultaty, muszą być spełnione dwa warunki [13, 14]: 
− intensywność uszkodzeń musi wzrastać wraz z upływem czasu (wyznaczony 

empirycznie parametr kształtu rozkładu Weibulla musi spełniać warunek  
β > 1), 

− całkowity koszt prowadzenia serwisu prewencyjnego musi być mniejszy od 
kosztów prowadzenia serwisu korekcyjnego. 
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Funkcja kosztów dla tego modelu opisana jest wzorem [15]:  
 

� = �& × �1 − ���� + �� × ����
# ����
��0

                                     �3� 

 
gdzie: 

R(t) – funkcja niezawodności urządzenia, 
T – czas, 
K – koszt całkowity przypadający na jednostkę czasu, 
Kp – całkowity koszt naprawy prewencyjnej, 
Kk – całkowity koszt naprawy korekcyjnej. 

 
W przypadku zastosowania polityki prewencyjnej należy wykonać odpo-

wiednie zadania optymalizacyjne. Zadanie optymalizacyjne można matematycz-
nie sformułować w sposób następujący [17–19]. Jest dana metryczna przestrzeń 
poszukiwań ' = �(, |∙|� , gdzie U jest zbiorem wartości, a |· | metryką oraz 
podzbiór D ⊆ U. Dana jest także funkcja celu f(x) : U → R. Zadanie optymaliza-
cji polega na znalezieniu takiego x* ∈ D, że: 

 ,∗ = �./ min3 4 ��,�                                                �4�
 

 

W przypadku autobusu działania optymalizacyjne sprowadzają się do wy-
znaczenia resursu międzynaprawczego poszczególnych części (podając przebieg 
w km) w taki sposób, aby koszt prowadzenia wymian prewencyjnych był jak 
najmniejszy. Funkcją celu jest w tym przypadku funkcja kosztów całkowitych, 
która jest sumą kosztów działań prewencyjnych oraz korekcyjnych. Zgodnie 
z (4) oraz z rys. 2 optymalny resurs międzynaprawczy zostaje wyznaczony dla 
minimum funkcji celu.  

 

 
 

Rys. 2. Optymalizacja działań prewencyjnych 
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Jak łatwo zauważyć, wybór strategii prewencyjnej oraz działania w jej za-
kresie podejmowane są na podstawie dokładnej analizy kosztów. W ramach 
konstrukcji funkcji celu należy uwzględnić takie koszty jak: 
–  koszty części, 
 –  koszty pracy (obliczone na podstawie czasu naprawy, kosztu roboczo-

godziny oraz ilości osób przy naprawie), 
–  koszty przestoju, 
–  koszty dodatkowych zniszczeń będących wynikiem awarii. 

Zasadniczym problemem jest w tym przypadku określenie kosztów dodat-
kowych zniszczeń powstałych w wyniku awarii.  

W przypadku systemu wieloelementowego, jakim jest autobus, możemy 
dodatkowo zastosować politykę obsługiwania okazjonalnego. Uszkodzenie jed-
nego z ciągle kontrolowanych elementów jest okazją do przeprowadzenia wy-
miany (przeglądu) elementu niepodlegającego kontroli. Przestój systemu jest 
traktowany jako okazja do wykonania profilaktycznej obsługi na pozostałych 
komponentach. Obsługi te są korzystne, gdy koszt obsługi łącznej jest mniejszy 
od sumy kosztów oddzielnych obsług [28]. W przypadku zastosowania tej stra-
tegii niezbędne są informacje na temat zestawów części, które jednocześnie 
mogą być kontrolowane lub naprawiane. 

4.3. Okresowe kontrole i testy 

Okresowe kontrole i testy wykorzystywane są do wykrycia uszkodzeń ukry-
tych (niewidocznych w trakcie normalnej eksploatacji). W przypadku rozpatry-
wanej firmy przewozowej działania tego typu realizowane są w ramach przeglą-
dów okresowych na stacji kontroli pojazdów. Przeglądy te są z reguły czaso-
chłonne i wymagają zaangażowanie znacznej części personelu. Skutecznym 
rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie nowoczesnego stanowiska 
diagnostycznego, działającego w sposób zautomatyzowany, co umożliwia prze-
prowadzenie pełnego procesu badań każdorazowo przed wyjazdem autobusu 
z zajezdni. Wykorzystanie zautomatyzowanych procedur testowych pozwala 
skrócić czas badań oraz wyeliminować błąd ludzi podczas przeprowadzanej 
kontroli. Omawiane stanowisko diagnostyczne zostało skonstruowane przez 
naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu „End of Line”. 
Stanowisko testowe typu „End of Line” i jego wykorzystanie w diagnostyce 
autobusów zostało szeroko omówione w pozycji [16].  

5.  Wykorzystanie metod eksploracji danych przy ustalaniu strategii  
eksploatacji taboru autobusowego  

Zbudowana przez autorów baza danych składa się z kilkudziesięciu tysięcy re-
jestrów, wśród których można wyszukać odpowiednie reguły wskazujące na sposób 
powstawania uszkodzeń. Wiedza ta może być ukryta w bazie danych pod postacią 
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odpowiednich regularności, a w celu ich wyszukania należy skorzystać z dedykowa-
nych algorytmów przeszukiwania zbiorów. Proces ten nazywa się eksploracją da-
nych (ang. Data Mining) [20–22]. Obecnie dostępnych jest wiele metod eksploracji 
danych. Mając na uwadze problemy powstające przy ustalaniu strategii eksploatacji, 
najlepsze rezultaty można osiągnąć, wykorzystując reguły asocjacyjne.  

Badania nad regułami asocjacyjnymi motywowane były zagadnieniami 
analizy koszykowej (ang. Market Basket Analysis) wykorzystywanej m.in. 
w hipermarketach do wskazania grup produktów kupowanych jednocześnie – 
znajdujących się w jednym „koszyku” [23–25]. Tego typu informacje mogą 
zostać wykorzystane do odpowiedniego rozmieszczenia towarów na półkach, 
które spowoduje zwiększenie sprzedaży. W przypadku awarii autobusu miej-
skiego reguły asocjacyjne dają informacje na temat awarii występujących jed-
nocześnie lub następujących po sobie w określonej kolejności i czasie [26]. 
Ważność reguł asocjacyjnych opisuje się za pomocą takich zmiennych jak 
wsparcie, zaufanie i przyrost. Wsparcie zestawu to frakcja rekordów zawierają-
cych ten zestaw. Jest to miara częstości występowania awarii jedno- lub  
k-elementowej. Zaufanie jest to prawdopodobieństwo warunkowe, że zestawy 
zawierające podzespół A będą również zawierać C. Reguła ta pozwala ustalić, 
jakie jest prawdopodobieństwo awarii A, jeśli doszło do awarii B. Przyrost jest 
definiowany na podstawie zaufania i wsparcia. Jeśli występuje zestaw „jeśli A to 
C” ze 100% zaufaniem i jednocześnie wsparcie awarii C jest niskie, to taki zestaw 
będzie miał wysoki przyrost. Wysoki przyrost zestawu „jeśli A to C” będzie 
świadczyć o tym, że awaria elementu C jest spowodowana w głównej mierze awa-
rią elementu A.  

 

 
 

Rys. 3. Wykres sieciowy dla podzespołów układu drzwi 
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Aby wyszukać w bazie danych reguły asocjacyjne, posłużono się modułem 
programu STATISTICA Data Miner – Analiza Sekwencji Asocjacji i Połączeń. 
Omawiane narzędzie wykorzystuje algorytm FP-growth (technika budowania 
drzew) [25]. Wyniki analizy asocjacyjnej można przedstawić na wykresach sie-
ciowych, które znacznie ułatwiają interpretację wyników. Przykładowy wykres 
sieciowy dla awarii w układzie drzwi autobusu A2 został przedstawiony na 
rys. 3. Wartości wsparcia, zaufania i przyrostu przedstawione są na wykresie 
w postaci wielkości węzła, grubości linii oraz jej koloru zgodnie z legendą znaj-
dującą się nad wykresem.  

Analizując wykres sieciowy, można wyróżnić następujące relacje: 
1) końcówka ramienia dolnego (rys. 4-(4)) ↔ przegub drzwi z potencjometrem 

(rys. 4-(3)), 
2) prowadnica dolna drzwi (rys. 4-(1)) ↔ prowadnik dolny (rys. 4-(2)), 
3) końcówka ramienia dolnego lewa ↔ końcówka ramienia dolnego prawa, 
4) uszczelka dolna ↔ słupek obrotowy, 
5) uszczelka dolna ↔ ramię drzwi górne, 
6) łupek obrotowy ↔ ramię drzwi górne. 

 

 
 
Rys. 4. Podzespoły układu drzwi: (1) – prowadnica dolna; (2) – prowadnik dolny; (3) – przegub 

drzwi z potencjometrem; (4) – końcówka ramienia dolnego 

 
Przykładowo sekwencja 1 wskazuje na silną relację między uszkodzeniami 

końcówki ramienia dolnego i przegubu drzwi z potencjometrem. W rzeczywi-
stości trudne warunki eksploatacji oraz zła jakość montażu końcówki ramienia 
dolnego prowadzą do powstania znacznych oporów podczas pracy drzwi. Prze-
kłada się to bezpośrednio na awarie przegubu drzwi z potencjometrem, którego 
wymiany stanowią największą część kosztów napraw w rozpatrywanym autobu-
sie. W związku z powyższym dla końcówki ramienia dolnego zaleca się prowa-
dzenie polityki prewencyjnej zgodnie z resursem międzynaprawczym wyzna-
czonym metodami optymalizacyjnymi. 
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Wyniki uzyskane za pośrednictwem metod eksploracji danych mogą być 
przydatne przy ustalaniu odpowiednich strategii eksploatacji. Wykorzystane na 
potrzeby opracowania reguły asocjacyjne wskazują na następstwa powstałych 
awarii. Następstwa te mogą być przyczyną kosztownych napraw, ale również 
mogą powodować zmniejszenie gotowości zadaniowej autobusu. Informacje 
o następstwach awarii są niezbędne do prawidłowego oszacowania funkcji kosz-
tów napraw. Jest to niezwykle ważne, ponieważ niewłaściwie oszacowana funk-
cja kosztów może być przyczyną doboru nieodpowiedniej strategii eksploatacji. 
Reguły asocjacyjne mogą być również przydatne przy ustalaniu strategii odsłu-
giwania okazjonalnego. Jeśli wsparcie danej reguły asocjacyjnej jest wysokie, to 
można wnioskować o wymianach okazjonalnych. Ponadto narzędzia klasy data 

mining mogą wskazywać błędy konstrukcyjne oraz procedury kontrolne mające 
na celu szybkie lokalizowanie uszkodzeń, co skraca czas badań i powoduje 
zwiększenie gotowości zadaniowej autobusu. Przydatna w tym zakresie jest 
również analiza statystyczna, która pozwala wskazać najczęstsze uszkodzenia, 
by na tej podstawie optymalizować zawartość magazynów, eliminując przestoje 
związane z brakiem części. 

Podsumowanie 

Kształtowanie polityki serwisowej istotnie wpływa na wskaźniki eksplo-
atacyjne obiektów, takie jak niezawodność czy gotowość zadaniowa, dlatego 
określając w optymalny sposób strategię prowadzenia serwisu mamy możliwość 
w bezpośredni sposób oddziaływać na efektywność techniczno-ekonomiczną 
całego procesu eksploatacji [5].  Przedstawione w pracy badania pozwoliły usta-
lić odpowiednie strategie serwisowe dla flot  autobusów komunikacji miejskiej. 
W ramach kształtowania tych strategii konieczne stało się przeprowadzenie 
dokładnej analizy czynników ekonomicznych, gdyż w dużym stopniu decydują 
one o słuszności zastosowanych technik. Aby dokonać tej analizy, wykorzysta-
no narzędzia eksploracji danych, które pozwoliły wskazać reguły asocjacyjne 
opisujące następstwa powstających awarii. Informacje tego typu mogą być 
przydatne przy doborze odpowiedniego typu strategii eksploatacji oraz działań 
w jej zakresie. Naszym zdaniem pokazane typy analiz powinny być przeprowa-
dzone zarówno przez producentów autobusów dla wyeliminowanie błędów kon-
strukcyjnych i montażowych, które wpływają na gotowość pojazdów, jak i przez 
eksploatatorów, gdyż w wielu przypadkach gotowość floty zależy od badanych 
warunków ich eksploatacji dla ustalenia zasad prowadzenia serwisów i remon-
tów.  

 
Praca została zrealizowana ze środków statutowych Katedry Robotyki 

i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krako-

wie.  
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Data mining methods used in the determination of the strategy  
for maintenance of bus fleet 

Key words  

Technical objects exploitation, reliability, availability, data mining, means of 
transport. 

Summary  

Downtime of a bus or other technical device causes that the work which 
was planned to be done in a specified time may not be completed. This entails 
significant financial consequences reflecting a value of undone work or its 
effects. Therefore, it is very important to do appropriate studies designed to 
increase the availability of a bus fleet. For the purpose of this study, a large 
number of city buses were tested. As a result, appropriate service procedures 
were proposed which will decrease the number of unplanned downtimes. 
Thanks to this, the usage of a bus fleet will be more effective. In order to 
develop service procedures, a statistical analysis and data mining were used. 

 
 
 
 

 




