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Streszczenie

W pracy scharakteryzowano rozproszony system diagnostyczny. Przedstawiono 

wieloprocesowe uj cie i sposoby diagnozowania systemu z transmisj  komunikatów. Obja niono 

metod  diagnozowania komparacyjnego i progowego systemu z transmisj  informacji. 

S owa kluczowe: system transmisji, diagnozowanie komparacyjne, diagnozowanie progowe. 

ANTI-DESTRUCTIVE AND DIAGNOSTIC METHODS IN TRANSMISSION SYSTEMS 

 OF INFORMATION 

Summary 

The distributed diagnostic system is briefly characterized. A multiprocess approach and 

methods of diagnosing of messages system transmission are given. The methods of comparative 

diagnosing and threshold diagnosing of messages transmission system are described. 

Keywords: transmission system, comparative diagnosing, threshold diagnosing. 

1. WPROWADZENIE 

W u ytkowej fazie eksploatacji dowolnego 

obiektu technicznego, oprócz procesu u ytkowania,

prowadz cego do zrealizowania zadania 

u ytkowego mo na wyró ni  dwa towarzysz ce

sobie procesy [1, 2]: 

- proces destrukcyjny, prowadz cy do utraty 

zdatno ci i przeciwdzia aj cy zrealizowaniu 

zadania;

- proces przeciwdestrukcyjny, obejmuj cy

pozyskiwanie informacji i wszelkie dzia ania

hamuj ce lub przerywaj ce proces destrukcyjny 

oraz naprawiaj ce jego negatywne skutki. 

W procesie destrukcyjnym mo na wyodr bni

trzy podprocesy sk adowe: proces inicjuj cy,

uszkodzeniowy i awaryjny. 

Procesem inicjuj cym jest uaktywnianie si

wewn trznych lub zewn trznych czynników 

wyzwalaj cych proces uszkodzeniowy. Czynniki 

wewn trzne zwi zane s  przede wszystkim 

z procesem u ytkowania. Mog  to by  np. b dy 

operatora (b dy sterowania), przeci enia

elektryczne itp. Zazwyczaj czynniki zewn trzne

zwi zane s  z niesprzyjaj cym oddzia ywaniem 

otoczenia (np. wp yw silnych pól 

elektromagnetycznych itp.). 

Kolejnym podprocesem procesu destrukcyjnego 

jest proces uszkodzeniowy, który poprzedza 

i prowadzi do stanu braku mo liwo ci zrealizowania 

lub doko czenia zadania u ytkowego – czyli do 

stanu niezdatno ci.

Po osi gni ciu pewnego poziomu proces 

uszkodzeniowy mo e zatrzyma  si  samoczynnie 

(stan niezdatno ci stabilnej) lub trwa  nadal (stan 

niezdatno ci niestabilnej). Proces uszkodzeniowy 

przechodzi w proces awaryjny od chwili, w której 

przerwanie procesu staje si  ju  niemo liwe.

Dlatego bardzo wa nym czynnikiem staje si

wyposa enie obiektów w systemy dozoruj co-

terapeutyczne, które powinny dawa  mo liwo

wykrycia i przerwania procesu uszkodzeniowego 

w wystarczaj co wczesnej fazie rozwoju (rys. 1). Ich 

zadaniem jest generacja odpowiednich procesów: 

os onowego, interwencyjnego i przeciwawaryjnego 

– tj. procesów antagonistycznych do procesów 

uszkodzeniowych. Funkcje te realizuj  odpowiednio 

podsystemy: 

– os onowy PO – okre lany jako zespó  metod 

i rodków zapobiegaj cych uaktywnianiu si

czynników wyzwalaj cych procesy 

uszkodzeniowe;

– interwencyjny PI – definiowany jako zespó

dzia a  i rodków aktywizuj cych czynniki 

interwencyjne (wszystkie dzia ania, które 

spowalniaj , zatrzymuj  lub nawet odwracaj

proces uszkodzeniowy); 

– przeciwawaryjny PPA – traktowany jako zespó

dzia a  i rodków aktywizuj cych czynniki 

ratunkowe ograniczaj ce skutki awarii. 
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Nale y podkre li , e we wszystkich 

podsystemach systemu dozoruj co-terapeutycznego

istotn  rol  odgrywaj  uk ady dozoruj ce.

Rozpatrzmy uk ad pokazany na rys. 1. System 

diagnostyczny sk ada si  z lokalnej i odleg ej stacji 

diagnostycznej. W lokalnej stacji odbywa si

pierwszy z etapów a cucha dzia a

diagnostycznych, czyli badanie diagnostyczne, 

natomiast w odleg ej – pozosta e etapy zwi zane

z wnioskowaniem diagnostycznym. Stacje 

wymieniaj  pomi dzy sob  informacje przy pomocy 

systemu transmisji komunikatów. Mo e to by  np. 

zwyk a lokalna sie  komputerowa albo sie

przemys owa.

ZASI G DZIA ANIA UK ADU DOZORUJ CO-TERAPEUTYCZNEGO
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Rys. 1. Zasi g dzia ania systemów 

przeciwdestrukcyjnych

Utrzymanie obiektu technicznego w stanie 

zdatno ci zale y istotnie od procedur dozorowania 

i terapii, wykorzystywanych w procesie 

przeciwdestrukcyjnym. Propozycja odpowiedniej 

metody dozorowania spe niaj cej wymagania 

systemu os onowego i interwencyjnego w obiekcie 

z transmisj  informacji jest zasadniczym tematem 

niniejszych rozwa a . W konsekwencji w dalszej 

cz ci opracowania scharakteryzowano rozwi zanie

os onowego systemu progowego (dla cz ci

lokalnej) oraz komparacyjnego systemu 

interwencyjnego (dla komunikacji pomi dzy

stacjami). Na rys. 1 zaznaczono miejsca podatne na 

zak ócenia w rozproszonym systemie 

diagnostycznym. Spo ród trzech podsystemów 

zapewniaj cych poprawno  komunikacji w artykule 

rozpatruje si  g ównie system interwencyjny 

zabezpieczaj cy niezawodno  transmisji 

informacji. Przyj to, e dzia ania os onowe bierne 

i czynne (np. sprawdzanie parzysto ci, sumy 

kontrolne, itp.) oraz przeciwawaryjne (np. 

prze czenie na alternatywny tor komunikacyjny, 

emisja informacji dla operatora) dotycz ce toru 

transmisyjnego dostarcza normalny protokó

komunikacyjny oferuj c standardowe mechanizmy 

zabezpieczaj ce [8]. 

2. OS ONOWY SYSTEM PROGOWY 

Na rys. 1 przedstawiono schemat dzia ania

os onowego systemu progowego. Ze wzgl du na 

obszerno  opisu metody diagnozowania opartej na 

progowych uk adach pomiarowych tu podajemy 

jedynie jej zgrubn  charakterystyk . Szerzej temat 

diagnozowania progowego przedstawiony jest  

w pracach [3, 4].
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Rys. 2. Zasada dzia ania os onowego

systemu progowego 
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Dzia anie os onowe systemu wyposa onego

w mechanizmy diagnozowania progowego polega na 

braku reakcji (na wyj ciu systemu) na pojawiaj ce

si  zak ócenia zaburzaj ce funkcjonowanie uk adu

dozoruj co-terapeutycznego ale niezaburzaj ce

funkcjonowania obiektu. W konsekwencji unika si

b dnego przerywania funkcjonowania obiektu. 

Je li stan obiektu opisywany jest du  liczb

wielko ci wymagaj cych dozorowania oraz 

konieczne jest dozorowanie wszystkich elementów 

systemu u ytkowania, to uk ad dozoruj cy staje si

z o ony i kosztowny. Przemawia to za stosowaniem 

najprostszych uk adów pomiarowych - uk adów

progowych. Opracowana metoda „dozorowania 

progowego” czyni os onowy system dozoruj co-

terapeutyczny odpornym nawet na silne zak ócenia.

W zale no ci od liczby poziomów-progów 

rozró nianych przez system progowy mo na

wyró ni  diagnozowanie dwuprogowe (2 progi) lub 

n-progowe (n progów). 

Metoda pozwala na obserwacj  zmian wielko ci

opisuj cej stan obiektu na podstawie dozorowania 

zak óconej wielko ci z okre lon  niepewno ci

i dok adno ci .

Dozorowanie opiera si  na obserwacji warto ci

wielko ci opisuj cych stan (tj. warto ci wielko ci

diagnostycznych) X1(t), X2(t), ... , Xn(t). Informacja 

o stanie obiektu przesy ana jest w postaci 

komunikatów o przekroczeniach progów 

pomiarowych przez dozorowane wielko ci

diagnostyczne, przy czym nieznany jest rzeczywisty 

przebieg warto ci Xi(t), (indeks i oznacza numer 

monitorowanej wielko ci opisuj cej).

Przygotowaniem informacji do przesy u zajmuje si

uk ad formuj cy, dokonuj cy niezb dnego

„upakowania” danych przeznaczonych do wys ania

do stacji odleg ej (rys. 2). W wyniku operacji 

obliczeniowych, wykorzystuj cych przes ane

informacje oraz przybli on  znajomo  rozk adu

nak adaj cych si  zak óce , tworzone s

podstawowe obrazy wielko ci opisuj cych stan, 

odpowiednio: X’1(t), X’2(t), ... , X’n(t). W niektórych 

przypadkach (przy du ej wariancji zak óce )

uzasadnione jest tworzenie wtórnych, u rednionych 

obrazów wielko ci opisuj cych

X”1(t), X”2(t), ... , X”n(t).

Informacja o warto ciach poszczególnych 

wielko ci opisuj cych Xi”(t) oraz o trendzie zmian 

tych warto ci w okre lonym przedziale czasu 

stanowi podstaw  prognozy o ewentualnej tendencji 

przej cia obiektu do niepo danego stanu. 

Dzi ki procedurom dzia a  os onowych 

standardowych oraz diagnostycznego systemu 

progowego nast puje os abienie (a niekiedy nawet 

eliminacja) wp ywu czynników inicjuj cych procesy 

destrukcyjne (zak ócaj ce) ju  na samym pocz tku 

a cucha dzia a  diagnostyczno-terapeutycznych.

Procedury os onowe s  realizowane zarówno 

w stacji lokalnej jak i odleg ej.

3. KOMPARACYJNY SYSTEM 

INTERWENCYJNY

Informacje pochodz ce od stacji lokalnej s

przesy ane do stacji odleg ej. W ród nich znajduj

si  komunikaty zawieraj ce indeksy progowe, które 

stanowi  podstaw  dzia a  obliczeniowych 

progowego systemu os onowego w stacji odleg ej.

Podczas przesy u nara one s  one na destrukcyjne 

oddzia ywanie ze strony czynników inicjuj cych

procesy uszkodzeniowe, niewychwycone przez 

mechanizmy zawarte w samym protokole 

komunikacyjnym. Algorytmy stacji odleg ej na ogó

nie posiadaj  wzorca przesy anej informacji. 

W takim przypadku odpowiednim rozwi zaniem jest 

u ycie komparacyjnego systemu interwencyjnego, 

którego zadaniem jest m.in. diagnozowanie 

komparacyjne [5, 6, 7]. 
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Rys. 3. Zasada dzia ania interwencyjnego 

systemu komparacyjnego 
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Diagnozowanie komparacyjne opiera si  na 

porównaniu (komparacji) efektów (tj. zawarto ci

kolejnych komunikatów) wytwarzanych 

sekwencyjnie przez obiekt (tj. przez system 

transmisji komunikatów). Algorytm tego dzia ania

ilustruje rys. 3. 

Uk ad transmisji komunikatów ma mo liwo

wielokrotnego powtarzania procesu wytwarzania

efektu, czyli wielokrotnego przesy u komunikatów. 

W przypadku zak óce  pojawiaj cych si  podczas 

transmisji zawarto  wyj ciowa poszczególnych 

komunikatów mo e si  ró ni . Stacja odleg a „nie 

wie”, która z realizacji jest zgodna z pobudzeniem 

steruj cym (tj. odpowiada rzeczywistemu stanowi 

procesu). Wybór w a ciwej realizacji dokonywany 

jest przez uk ad „wi kszo ciowego” wyboru czyli 

w oparciu o wynik komparacji. 

W procesie tym otrzymany zbiór komunikatów 

dzielony jest na podzbiory zawieraj ce komunikaty 

o identycznej postaci. Zbiór zawieraj cy najwi ksz

liczb  elementów uwa a si  za reprezentatywny i na 

tyle wiarygodny by przyj , e zawiera komunikaty 

prawdziwe.

W kolejnych krokach tej procedury obliczane s

warto ci prawdopodobie stw bezb dno ci

elementów wybranego podzbioru. W przypadku, 

gdy kryterialna warto  graniczna 

prawdopodobie stwa uzasadniaj ca prawdziwo

hipotezy, e wybrany podzbiór zawiera bezb dne

komunikaty, jest mniejsza ni  wyliczona dla danego 

podzbioru to uk ad decyzyjny podejmuje dzia ania

polegaj ce na zwi kszaniu liczby przesy anych

komunikatów i na powtarzaniu procesu 

komparacyjnego. Post powanie to ko czy si

z chwil  osi gni cia kryterialnego poziomu 

wiarygodno ci otrzymywanych komunikatów. 

4. IMPLEMENTACJA KOMPARACYJNEGO 

SYSTEMU INTERWENCYJNEGO 

Proponowana implementacja komparacyjnego 

systemu interwencyjnego dotyczy systemu 

transmisji komunikatów w stacji lokalnej. System 

musi gwarantowa  mo liwo  kilkakrotnego 

przesy u tych samych komunikatów mimo 

zmieniaj cej si  warto ci funkcji opisuj cej stan. 

Mo na to osi gn  poprzez: 

1. Zapis przesy anej warto ci do jednego rejestru 

nadawczego (tj. do miejsca w pami ci, z którego 

pobierane s  dane do wys ania) i „zatrza ni cie”

przesy anej warto ci funkcji opisuj cej na czas 

trwania kilku przesy ów tej warto ci.

Realizacj  odczytu tylko jednej warto ci w wy ej

przedstawiony sposób zilustrowano na rys. 4. 

Schemat wykonano w j zyku bloków funkcyjnych 

(FBD) sterownika Digimatik. Warto  wej ciowa

(we) po odpowiedniej konwersji podawana jest na 

wej cie bloku zatrzaskuj cego (blok ekstrapolatora 

hld), a potem do wej cia bloku reprezentuj cego

rejestr nadawczy (rej_analog). Informacja o liczbie 

dokonanych odczytów uzyskiwana jest 

z odpowiedniego wyj cia (RXS) bloku 

reprezentuj cego system nadawczy stacji lokalnej 

(slave). Ta z kolei porównywana jest z zadan

warto ci  (blok limit) wyra aj c  wymagan

krotno  odczytu tej samej warto ci w celu zmiany 

warto ci rejestru oraz wyzerowania licznika 

powtórze  (po dokonaniu wszystkich za o onych 

przesy ów).

Rys. 4. Schemat uk adu systemu komparacyjnego 

stacji lokalnej z o onego z bloków funkcyjnych – 

wariant 1 
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2. Zapis warto ci do kilku rejestrów nadawczych 

i dokonanie z nich odczytu przez stacj  odleg

za pomoc  kilku kolejnych komunikatów (ka dy 

odczyt dotyczy innego rejestru). 

Sposób implementacji drugiego wariantu 

przedstawiono szkicowo na rys. 5. Tutaj podobnie: 

uk ad detekcji zako czenia odczytu wszystkich 

rejestrów steruje licznikiem odczytów, a ten z kolei 

wyznacza liczb  odczytów. Przez czas trwania tych 

odczytów przesy ana warto  jest „zatrza ni ta”.

Odczytu mo na dokona  za pomoc  komunikatów 

zawieraj cych pojedyncze warto ci kolejnych 

rejestrów lub zapytania o kilka warto ci rejestrów 

w jednym komunikacie. 

5. PODSUMOWANIE 

W artykule zaproponowano autorskie, 

wieloprocesowe uj cie eksploatacji systemu 

z transmisj  komunikatów. Zaproponowano 

zastosowanie podsystemu komparacyjnego jako 

generatora dzia a  interwencyjnych i progowego 

uk adu pomiarowo-przetwarzaj cego jako elementu 

wzmacniaj cego os on  przed czynnikami 

destrukcyjnymi. Warto podkre li , e obydwa 

przedstawione podsystemy dozoruj co-

terapeutyczne uzupe niaj  si  wzajemnie 

w dzia aniach przeciwdestrukcyjnych. Wskazuj c

zalety i wady poszczególnych systemów mo na

kierowa  si  danymi zamieszczonymi w tab. 1, 

w której zamieszczono zestawienie porównawcze 

wybranych cech metod diagnozowania 

wykorzystywanych przez systemy przedstawione 

w artykule. Pos u ono si  w nim trójwarto ciow

skal  oceny poszczególnych w asno ci systemu 

przeciwdestrukcyjnego.

Tab. 1. Zestawienie porównawcze metod 

diagnozowania

Cecha charakterystyczna 

K
o
m
p
a
r
a
c
y
j
n
a

P
r
o
g
o
w
a

Skomplikowanie uk adu pomiarowego S N

Skomplikowanie uk adu formuj cego T S 

Wykorzystanie stand. funkcji oprogram. N T 

Odporno  na zak ócenia sygna u pomiar. S T 

Dzia anie os onowe N T 

Dzia anie interwencyjne T N

Znajomo  warto ci odniesienia N T 

Odporno  na zak ócenia transmisji T N

Znajomo  typu i param. rozk adu zak óce N T 

Ozn.: „T” – tak; „N” – nie; „S” – w pewnym stopniu 
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