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Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono problematyk  genezowania stanu maszyn w procesie 

rozpoznawania stanu maszyn. Zaprezentowano tak e algorytmy wyznaczania optymalnych 

procedur genezowania warto ci parametru diagnostycznego i okre lenie przyczyn stanu 

niezdatno ci maszyn.  

S owa kluczowe: ocena stanu technicznego maszyn, genezowanie stanu maszyn, algorytmy  

procedur genezowania. 

THE GENESIS OF MACHINES TECHNICAL STATE

Summary 

The problems in study was introduced the genesis of machine engines state in process the 

dagnostics of machine engines state. The algorithms of marking the optimum procedures were 

presented the genesis of diagnostic value parameter and qualification of state causes unfitness 

machine engines also.  

Keywords: the opinion of machine technical state, the genesis of machines technical state, 

the algorithms of genesis procedures. 

WPROWADZENIE 

Zastosowanie w procesie eksploatacji 

optymalnych metod oceny stanu technicznego 

maszyn jest podstaw  automatyzacji procesu 

rozpoznawania stanu. Wymaga to wielu 

przedsi wzi , do których za jedno z wa niejszych,

obok oceny stanu i prognozowania stanu, uwa a si

genezowanie stanu technicznego maszyn.  

Problematyka genezowania stanu technicznego 

wymaga przeprowadzenia analizy ewolucji stanu 

technicznego maszyn, identyfikacji problemów 

rozpoznawania stanu maszyny i sposobów ich 

rozwi zania, oraz okre lenie mo liwo ci

wykorzystania metod optymalizacyjnych do 

rozwi zania zidentyfikowanych i sformu owanych 

powy ej problemów.  

Przeprowadzone analiza wyników bada  w tym 

zakresie [ 1, 2, 3, 4, 5, 6] pozwala stwierdzi , e:

1. W wielu opracowaniach krajowych  

i zagranicznych o rodkach badawczych 

przedstawia si  nowoczesne systemy 

rozpoznawania stanu maszyn, których analiza 

pozwala generowa  informacje o stanie 

technicznym jak i o stanie procesów 

zachodz cych w zespo ach i uk adach maszyn. 

Przyk adem s  liczne opracowania w kraju (np. 

system DIADYN, system AMandD, system 

RSTM – System Rozpoznania Stanu Maszyn)  

i na wiecie (HUMS – Health and Usagy 

Monitoring System, Diagnostic System Metro 

of Medelin). 

2. Projektowane i wprowadzane obecnie  

w krajach Unii Europejskiej przepisy ISO 

dotycz ce wymaga , jakie maj  spe nia

maszyny, gdzie przewiduje si  pok adowe

systemy diagnostyczne, które rozpoznaj ,

zapami tuj , sygnalizuj , prognozuj

i genezuj  stany zespo ów i uk adów maszyn. 

Stwierdza si  tak e, e proste procedury 

wyznaczania genezy stanu stanowi  podstaw

oprogramowania systemów doradczych, np. 

przy analizie wypadków drogowych (pakiet 

CRASCH i inne), w pok adowym systemie 

steruj co –  diagnostycznym EOBD silników 

spalinowych samochodów lub w systemach 

pok adowych statków powietrznych typu fly-

by-wire i fly-by-light. 

3. W chwili obecnej nie ma u ytkowych metod 

genezowania stanu maszyn, które mo na

wykorzysta  w praktyce (szczególnie  

w aspekcie opisu przebiegu i przyczyny 

zaistnia ego stanu niezdatno ci maszyny), st d

rozpatrzono mo liwo  wykorzystania 

genezowania sytuacyjnego, genezowania 

eksperckiego i genezowania symptomowego. Za 

najbardziej przydatn  metod  przyj to 

genezowanie symptomowe, wykorzystuj ce
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rejestrowane w trakcie eksploatacji maszyny 

zmienne warto ci parametrów diagnostycznych; 

4. W celu poprawnego funkcjonowania 

nowoczesnych systemów obs ugiwania maszyn 

istnieje potrzeba opracowania metodyki, która 

w przypadku niepe nej lub niepewnej historii 

warto ci parametrów diagnostycznych 

maszyny umo liwi szacowanie stanu maszyny 

w czasie przesz ym eksploatacji (genezowanie 

stanu maszyny); 

5. W celu optymalizacji procesu genezowania 

stanu proponuje si  wykorzysta  narz dzia

optymalizacji wielokryterialnej w zakresie: 

a) wyznaczenia optymalnego zbioru 

parametrów diagnostycznych;  

b) optymalnej metody genezowania stanu 

maszyny do wyznaczenia warto ci

genezowanej parametru diagnostycznego; 

c) szacowania stanu maszyny w przesz o ci.

Reasumuj c zawarte powy ej rozwa ania

stwierdza si , e istnieje potrzeba oraz istnieje 

mo liwo  opracowania procedur genezowania 

stanu maszyny. Wynika to z przeprowadzonej 

analizy procesu rozpoznawania stanu maszyn oraz 

wyró nienia metody genezowania symptomowego 

jako najbardziej odpowiedniej do szacowania stanu 

maszyny w przesz o ci. Ponadto mo liwo

wykorzystania narz dzi optymalizacji 

wielokryterialnej w obszarze wyznaczenia 

optymalnego zbioru parametrów diagnostycznych  

i w obszarze wyznaczenia optymalnej metody 

genezowania warto ci parametru diagnostycznego 

w przesz o ci umo liwia opracowanie procedur 

metodyki genezowania stanu maszyny, mo liwej do 

wykorzystania, w wspomaganym komputerowo, 

systemie rozpoznawania stanu maszyn. 

1. SYNTEZA GENEZY STANU MASZYNY 

Na podstawie wniosków i ustale  poczynionych 

w trakcie analizy procesu genezowania stanu 

maszyn [5] mo na stwierdzi , e genezowanie 

stanu technicznego maszyny powinno polega  na: 

a) okre leniu (przy niepe nych lub niepewnych 

danych warto ci parametrów diagnosty-

cznych) trendu zmian warto ci parametrów 

diagnostycznych, charakteryzuj cego proces 

pogarszania si  stanu maszyny w przesz o ci;

b) przyrównaniu chwilowych warto ci

parametrów diagnostycznych do warto ci

granicznych;

c) szacowaniu stanu technicznego maszyny  

w interesuj cym u ytkownika czasie 

przesz ym eksploatacji maszyny, np. w celu 

okre lenia przyczyny zlokalizowanego  

w chwili badania uszkodzenia maszyny. 

 Rozwi zanie przedstawionego postulatu mo na

przedstawi  w postaci nast puj cego algorytmu: 

1. Niech zjawisko pogarszania si  stanu 

technicznego maszyny b dzie reprezentowane 

szeregiem czasowym y  = <y1, y2, ..., yb>, to 

jest zbiorem dyskretnych obserwacji {y = ( );

= 1, 2,..., b} pewnego procesu 

stochastycznego ( ).

2. Przy za o eniu, e mechanizm zmian warto ci

procesu stochastycznego w czasie ( 1, b)

kszta tuje trend ( ) zak ócony ró nymi 

oddzia ywaniami losowymi ( ):

y  = ( ) + ( )                      (1) 

gdzie: ( ) - charakteryzuje zdeterminowany 

sk adnik szeregu czasowego y  i opisuje 

tendencj  rozwojow  obserwowanego 

parametru diagnostycznego y( ),

( ) - charakteryzuje odchylenia od trendu  

i wyra a dzia anie czynników przypadkowych 

(obci enie, warunki terenowe, warunki  

klimatyczne, jako  obs ug, inne) 

konstruuje si  takie oszacowanie { G( )} dla 

nieznanej postaci trendu ( ), które zapewnia oby 

odpowiedni  dok adno  genezy yG( ) dla czasu 

pracy maszyny G, gdzie G= b- 2.

3. Oszacowanie G( ) wyznacza wówczas warto ci

obserwowanych parametrów diagnostycznych

w chwili G, a tym samym mo liwo

genezowania stanu technicznego maszyny 

S( G) na podstawie badania dopuszczalnego 

stanu eksploatacji maszyny Sdop w chwili G.

4. Dopuszczalny stan techniczny maszyny Sdop

w przedziale czasu ( 1, b) wyznaczany jest 

przez warto  czasu, dla którego poszczególne

genezy {yj,G} okre lone na podzbiorze y

dost pnych realizacji obserwowanych 

parametrów {yj( )} i odpowiadaj ce im 

promienie przedzia u b du genezowania {rjG}

wed ug przyj tej metody genezowania nie 

przekraczaj  warto ci granicznych {yj,g}

       
GKG qr ,

                       (2) 

gdzie:

q ,K  - parametr sta y wyznaczany z tablicy rozk adu

Studenta do wymaganego poziomu ufno ci

 i K-2 liczby stopni swobody,

G - odchylenie standardowe sk adnika losowego 

b du genezy eG;

5. W przypadku systemu obs ugiwania maszyny 

wymagan  postaci  genezy stanu maszyny jest 

informacja, czy w czasie ( 1, b) stan 

techniczny by  stanem dopuszczalnym Sdop, co 

umo liwia szacowanie stanu maszyny  

w przesz o ci i ewentualne okre lenie

przyczyny stanu niezdatno ci stwierdzonego  

w chwili badania maszyny b.

Przedzia  czasu ( 1, b) b dzie wówczas 

okresem estymacji warto ci oczekiwanej b du

genezy eG i promienia granicy b du genezy r G, za
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okres czasu b - 2 b dzie okresem aktywnej 

genezy stanu, tzn. wyznaczenia: 

a) warto ci genezowanej parametru diagnosty-

cznego dla horyzontu genezy 2, yjG( b- 2);

b) okre lenie warto ci promienia przedzia u

b du genezy rG( b - 2);

c) wyznaczenie ewentualnych czasów { Gi}

przej cia zespo u lub uk adu maszyny w stan 

niezdatno ci;

d) wnioskowanie o przyczynie i okoliczno ciach

ewentualnego stanu niezdatno ci

stwierdzonego podczas realizacji testu 

lokalizacji uszkodze  maszyny si(TLU).

Reasumuj c przedstawione powy ej problemy 

wyst puj ce w procesie genezowania stanu 

technicznego maszyny mo na stwierdzi , e w celu 

ich rozwi zania nale y:

a) wyznaczy  warto ci genezowane parametru 

diagnostycznego;

b) okre li  warto ci b du genezy; 

c) okre li  relacj  pomi dzy zmianami warto ci

genezowanej parametru diagnostycznego  

z b dem genezy i warto ci  graniczn

parametru diagnostycznego; 

d) wykorzysta  genez  stanu technicznego do 

analizy przyczyny zaistnienia stanu 

niezdatno ci maszyny w chwili jej badania b.

2. ALGORYTM GENEZY STANU  

    TECHNICZNEGO MASZYNY 

Algorytm rozwi zania problemu genezowania 

stanu maszyny mo na realizacj  okre lonych 

etapów badawczych: 

1. Okre lenie stanu technicznego maszyny  

w chwili badania. 

2. Okre lenie zbioru parametrów diagnostycznych 

opisuj cych ten stan. 

3. Genezowanie warto ci parametrów 

diagnostycznych w czasie przesz ym (przy 

za o eniu niepe nej lub niepewnej ich historii). 

4. Geneza stanu technicznego maszyny (okre lenie

przyczyny stanu w chwili badania). 

5. Wykorzystanie genezy stanu technicznego  

w eksploatacji maszyny. 

Poni ej rozpatrzono najbardziej istotne, ze 

wzgl du na konieczno  implementacji, dwa 

elementy algorytmu:

1. Genezowanie warto ci zbioru parametrów 

diagnostycznych {yj
*}:

a) za pomoc  metody aproksymacji warto ci

parametru diagnostycznego yj
* w przedziale 

czasu ( 1, b) wraz z promieniem b du

aproksymacji „kana u b dowego” ra

metodami (metoda redniokwadratowa,

metoda trygonemetryczna), 

b) za pomoc  interpolacji warto ci parametru 

diagnostycznego yj
* w przedziale czasu ( 1,

b) wraz z promieniem b du interpolacji 

„kana u b dowego” ri metodami (metoda 

funkcji sklejanych ró nych stopni), 

c) wybór metody wed ug minimalnej lub 

maksymalnej warto ci promienia b du

aproksymacji lub interpolacji (b d

dopasowania).

2. Analiza przyczyny wyst pienia stanu si(TLU):

a) prezentacja  zbioru {si ( k),  i=1,…, 1; k=1, 

…, K}. 

b) okre lenia punktu wspólnego „kana u

b dowego” wyznaczonego przez promie

b du r*
j=max(rja,rji) i warto  graniczn

parametru diagnostycznego yj
* w chwili  

S ( 1, b), co oznacza e przyczyn

wyst pienia zlokalizowanego stanu si( b) by o

„chwilowe pojawienie” si  tego stanu  

w czasie ( 1, b);

c) okre lenia wi kszej liczby punktów 

wspólnych „kana u b dowego”

wyznaczonego przez promie  b du r*
j= max 

(rja, rji) i warto ci granicznej parametru 

diagnostycznego yj
* w chwilach S ( 1, b)

oznacza, e przyczyn  wyst pienia

zlokalizowanego stanu si( b) by  „narastaj cy

rozwój” stanu si w czasie ( 1, b);

d) w przypadku braku punktów wspólnych 

okre lenie minimalnej odleg o ci dmin „kana u

b dowego” od warto ci granicznej w chwili 

S ( 1, b), co oznacza e prawdopodobn

przyczyn  wyst pienia zlokalizowanego stanu 

si( b) by o „chwilowe niepe ne pojawienie si

” si  tego stanu w czasie  ( 1, b);

e) analiza podobie stwa zbioru stanów {si( S)}

i zlokalizowanego przez TLU stanu si( b)

w celu okre lenia przyczyny jego wyst pienia

w kontek cie otrzymanych ewentualnych 

„punktów wspólnych”, minimalnej odleg o ci

„zbli e ” oraz znajomo ci okoliczno ci

i warunków wyst pienia stanów si {si( S)}.

3. IMPLEMENTACJA ALGORYTMU

   GENEZOWANIA STANU 

Zakres implementacji procedur metodyki 

genezowania stanu zosta  sformu owany na 

podstawie opracowanego algorytmu metodyki 

genezowania stanu maszyn, to jest:  

a) badanie zbioru parametrów diagnostycznych 

w aspekcie wyznaczenia optymalnego zbioru 

parametrów diagnostycznych do genezowania 

warto ci parametrów diagnostycznych; 

b) Badanie jako ci genezowania w aspekcie: 

- wyznaczenia metody genezowania wed ug

funkcji b du genezy, 

- badanie wp ywu liczebno ci zbioru 

parametrów diagnostycznych na b d genezy. 

Opieraj c si  na powy szych ustaleniach oraz 

wykorzystuj c wyniki analizy komputerowej  
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w diagnostyce maszyn [1, 2, 3, 4, 6] sformu owano

zadania do zaimplementowania, to jest: 

1. Pozyskanie danych pomiarowych: 

a)  wprowadzanie danych; 

b) import danych z innych systemów 

bazodanowych lub z plików tekstowych; 

c) edycja danych; 

d) zapis wprowadzonych danych do bazy 

danych;

2. Optymalizacja zbioru parametrów 

diagnostycznych;

3. Genezowanie stanu maszyny: 

a) okre lenie zbioru metod genezowania; 

b) obliczenie warto ci genezowanej  parametrów 

diagnostycznych,

c) wyznaczenie b du genezy, 

d) wyznaczenie warto ci minimalnych odleg o ci

przedzia u b du od warto ci granicznej 

parametru diagnostycznego;  

e) zapisanie wyników genezy do bazy danych, 

celem przeprowadzenia analiz porówna-

wczych;

4. Raportowanie i wizualizacja danych: 

a) wizualizacja wybranych szeregów w formie 

wykresów liniowych i punktowych; 

b) mo liwo  powi kszenia wybranego obszaru 

wykresu;

c) mo liwo  przesuwania zawarto ci wykresu; 

d) wy wietlanie w formie tabelarycznej wyników 

przeprowadzanych symulacji. 

W wyniku analizy powy szych ustale  zosta y

wyznaczone nast puj ce modu y programu 

komputerowego „Genezowanie Stanu”: 

a) Akwizycja Danych (wprowadzanie, edycja  

i zapis danych wej ciowych),

b) Optymalizacja Parametrów Diagnosty-

cznych (macierz obserwacji, relacje parametr 

– stan, redukcja zbioru parametrów 

diagnostycznych wed ug metody „punktu 

idealnego”);

c) Genezowanie Stanu (warto  genezowana, 

b d genezy, wyznaczenie i badanie warto ci

minimalnych odleg o ci przedzia u b du od 

warto ci granicznej parametru, badanie 

przyczyny zlokalizowanych stanów maszyn); 

d) Raportowanie (grupowanie poszczególnych 

symulacji celem porównania wyników). 

Opracowany program komputerowy pracuje  

w systemie Windows [5]. Zosta  on napisany  

w j zyku Java z wykorzystaniem Firebird 1.5 jako 

silnika bazodanowego. Ponadto w programie 

wykorzystano zaawansowane komponenty pakietu 

Swing dla pakietu Java (TM) SE Runtime 

Environment 6. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedstawione powy ej rozwa ania,

sformu owane w postaci algorytmów genezowania 

stanu maszyn odnosz  si  do przedstawionego  

w opracowaniu schematu  rozpoznawania stanu 

maszyn. Ze wzgl du na zaproponowany niezbyt 

liczny zbiór rozwi za  dopuszczalnych (zbiór 

metod genezowania) nie mo na stwierdzi , e jest 

to rozwiazanie ostateczne i mo e stanowi  gotowy 

element projektu systemu rozpoznawania maszyn. 

Mo e stanowi  podstaw  do dalszych prac  

w obszarze softwaru pok adowego systemu 

rozpoznawania stanu technicznego maszyny.  
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UTP w dzia alno ci

naukowej zajmuje si

problemami diagnostyki 

technicznej, eksploatacji 

maszyn i optymalizacj

systemów transportowych. 

Ma w swoim dorobku ponad 

150 publikacji, w tym 8 pozycji ksi kowych 

(w asne i wspó autorskie), 90 publikacji 

naukowych, 65 publikacji naukowo-technicznych  

i konferencyjnych. Wypromowa  kilkudziesi ciu

absolwentów studiów magisterskich i in ynierskich

oraz recenzuje prace naukowo-badawcze, promocy-

jne, a tak e dorobek naukowy. 


