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Streszczenie 

W artykule przedstawiono nowe praktyczne narzędzie do rozwiązania za-
gadnienia optymalizacji procesu eksploatacji i niezawodności złożonych syste-
mów technicznych. Wykorzystano zintegrowany ogólny model niezawodności 
złożonych systemów technicznych w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
łączący wielostanowe podejście do analizy niezawodności systemów z modelem 
semi-markowskim ich procesu eksploatacji. Ten łączny model oraz programo-
wanie liniowe zaproponowane są jako narzędzie do optymalizacji procesów 
eksploatacji złożonych systemów technicznych skutkującej maksymalizacją 
średnich czasów przebywania systemów w podzbiorach stanów niezawodno-
ściowych.  

Wprowadzenie  

Wiele systemów należy do klasy systemów złożonych. Wiąże się to przede 
wszystkim z dużą liczbą podsystemów i elementów, z których są one zbudowa-
ne oraz ze skomplikowanym procesem ich eksploatacji. Złożoność ta powoduje, 
że szacowanie oraz optymalizacja ich niezawodności i gotowości są dość trud-
ne. Modelowanie skomplikowanych procesów eksploatacji systemów jest trudne 
przede wszystkim z powodu dużej liczby stanów eksploatacyjnych, z powodu 
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często spotykanej niemożności precyzyjnego ich zdefiniowania oraz z powodu 
niemożności dokładnego opisu zmian pomiędzy tymi stanami. Zwykle  środowi-
sko i infrastruktura mają wyraźny, bezpośredni lub pośredni, wpływ na proces 
eksploatacji systemów. Często zmiany warunków środowiska i warunki infra-
struktury powodują zmiany stanów procesów eksploatacji systemów. Dogod-
nym podejściem do modelowania tych skomplikowanych procesów jest opis ich 
za pomocą procesów semi-markowskich, który w połączeniu z wielostanowym 
podejściem do analizy  niezawodności systemów oraz programowaniem liniowym 
służy do optymalizacji procesu eksploatacji i niezawodności tych systemów. 

1. Modelowanie procesu eksploatacji systemu 

Przyjmujemy, że system podczas eksploatacji w ustalonej chwili t,  
t ∈ <0, >∞+ , może znajdować się w jednym z v, ,Nv ∈  różnych stanów eks-
ploatacyjnych. Następnie definiujemy proces eksploatacji systemu Z(t),  
t ∈ <0, ∞+ > jako funkcję zmiennej ciągłej t, przyjmującą wartości dyskretne 

w zbiorze stanów eksploatacyjnych Z = { vzzz ,..., 21 }. Ponadto przyjmujemy 

semi-markowski model [1, 6–7] procesu eksploatacji systemu Z(t) i oznaczmy 
przez blθ  jego losowe warunkowe czasy przebywania w stanie eksploatacyjnym 

bz  przy warunku, że następne przejście nastąpi do stanu eksploatacyjnego lz , 

b, l = 1,2,...,v, b≠ l. Wtedy proces ten może być opisany poprzez [2, 3–5, 8–9] 
wektor prawdopodobieństw νx1)]0([ bp  przebywania procesu eksploatacji sys-

temu )(tZ  w poszczególnych stanach eksploatacyjnych w chwili początkowej, 

macierz prawdopodobieństw przejść ννx][ blp  procesu eksploatacji systemu 

)(tZ  pomiędzy stanami eksploatacyjnymi oraz macierz warunkowych dystry-

buant ννx)]([ tHbl  czasów blθ  przebywania procesu eksploatacji systemu )(tZ  

w stanach eksploatacyjnych. Przy tych założeniach jedną z podstawowych cha-
rakterystyk, które można wyznaczyć, są graniczne wartości prawdopodobieństw 
chwilowych przebywania procesu eksploatacji systemu  )(tZ  w poszczególnych 
stanach eksploatacyjnych  

 

bp  = ,
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v
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π
 ,...,2,1 vb =                                     (1) 

 
gdzie Mb są wartościami oczekiwanymi bezwarunkowych czasów przebywania 

procesu eksploatacji systemu Z(t) w stanie eksploatacyjnym zb, natomiast 

bπ  są prawdopodobieństwami stacjonarnymi, spełniającymi układ równań   
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2.  Niezawodność systemów wielostanowych w zmiennych warunkach  
eksploatacyjnych  

Podczas wielostanowej analizy niezawodnościowej w celu zdefiniowania 
systemów o starzejących się w czasie elementach przyjmujemy, że funkcją nie-
zawodności  n -elementowego systemu wielostanowego jest wektor [2]      

 
Rn(t ⋅, ) = [Rn(t,0),Rn(t,1),...,Rn(t,z)], ),,0 ∞∈<t  

gdzie   
 

Rn(t,u) = P(s(t) ≥ u | s(0) = z) = P(T(u) > t), ),,0 ∞∈<t  u = 0,1,...,z, 
 

jest prawdopodobieństwem tego, że system w chwili t, ),,0 ∞∈<t  znajduje się 
w podzbiorze stanów niezawodnościowych },,...,1,{ zuu +  podczas gdy 
w chwili t = 0 znajdował się w najlepszym stanie niezawodnościowym z.  

Prawdopodobieństwo  
 

                     r(t) = P(s(t) < r | s(0) = z) = P(T(r) ≤ t), ),,0 ∞∈<t  
 

tego, że system w chwili t znajduje się w podzbiorze stanów niezawodnościo-
wych gorszych niż stan krytyczny r, r ∈{1,...,z}, podczas gdy w chwili t = 0 
znajdował się w stanie z, nazywamy funkcją ryzyka systemu lub krótko ryzy-
kiem [2], [11]. 

Przy tej definicji mamy   
 

r(t) = −1  P(s(t) ≥ r | s(0) = z) = −1  Rn(t,r), ).,( ∞−∞∈t  
 
Ponadto, jeśli τ  jest chwilą, w której ryzyko przekroczy pewien dopusz-

czalny poziom δ, ,1,0 >∈<δ  to    
 

=τ r ),(1 δ−  
 

gdzie r )(1 t− , jeśli istnieje, jest funkcją odwrotną funkcji ryzyka r(t).  

 
Następnie zakładamy, że zmiany procesu eksploatacji Z(t) systemu mają 

wpływ na wielostanową funkcję niezawodności elementów ,iE  ,...,2,1 ni =  
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systemu  oraz na jego strukturę niezawodnościową. Przy tych założeniach wpro-
wadzamy pojęcie warunkowej funkcji niezawodności systemu wielostanowego   
 

                          
)()],([ bt ⋅nR = [1, ,)]1,([ )(btnR ..., ])],([ )(bztnR , 

 
gdzie dla ),,0 ∞∈<t  ,,...,2,1 zu = ,,...,2,1 ν=b   

 

                                    
)()],([ butnR ),)()(( )(

b
b ztZtuTP =>=   

 
jest warunkowym prawdopodobieństwem tego, że czas )()( uT b  przebywania 

systemu w podzbiorze stanów niezawodnościowych },...,1,{ zuu +  jest większy 
niż t, podczas gdy proces eksploatacji Z(t) tego systemu znajduje się w stanie 
eksploatacyjnym .bz  

W przypadku gdy czas eksploatacji θ systemu jest dostatecznie duży, bez-
warunkowa funkcja niezawodności systemu  
 

),( ⋅tnR  = [1, ),1,(tnR ..., ),( ztnR ], 
 

gdzie 
 

                     ),( utnR ))(( tuTP >=  dla ),,0 ∞∈<t ,,...,2,1 zu =  

 
oraz )(uT  jest bezwarunkowym czasem przebywania systemu w podzbiorze 

stanów niezawodnościowych },,...,1,{ zuu +  określona jest wzorem [8–9] 

 

),( utnR )(

1
]),([ b

v

b
nb utp∑≅

=
R  for 0≥t , ,...,2,1 zu =                   (2)                                      

 
natomiast wartość średnia bezwarunkowego czasu przebywania systemu w pod-
zbiorze stanów niezawodnościowych },...,1,{ zuu +  określona jest wzorem   
 

                       
,)()(

1
∑≅
=

ν
µµ

b
bb upu      ,...,2,1 zu =     (3)                                      

 

gdzie  

   
∫=
∞

0

)( ,)],([)( dtutu b
nb Rµ      ,...,2,1 zu =                            (4)                                       

oraz bp  określone są wzorem (1).  
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4. Optymalizacja procesu eksploatacji systemu  

Biorąc pod uwagę równanie (2), zasadnym jest przyjęcie założenia, że pro-
ces eksploatacji systemu ma istotny wpływ na jego niezawodność. Ten wpływ 
jest również wyraźnie widoczny w równaniu (3) określającym wartość średnią 
bezwarunkowego czasu przebywania systemu w podzbiorze stanów niezawod-
nościowych. 

Z równania liniowego (3) wynika, że wartość średnia )(uµ , ,,...,2,1 zu =  
bezwarunkowego czasu przebywania systemu w podzbiorze stanów niezawod-
nościowych jest określona przez chwilowe prawdopodobieństwa graniczne ,bp  

,,...,2,1 ν=b  przebywania systemu w poszczególnych stanach eksploatacyj-

nych, określone wzorem (1), oraz wartości średnie )(ubµ , ,,...,2,1 ν=b  

,...,2,1 zu =  warunkowych czasów przebywania systemu w podzbiorze stanów 

niezawodnościowych },,...,1,{ zuu + ,,...,2,1 zu =  określone przez (4). Zatem 
możemy tutaj zaproponować podejście do optymalizacji czasu przebywania 
systemu w podzbiorach stanów niezawodnościowych oparte na programowaniu 
liniowym. Mianowicie, możemy znaleźć odpowiednie optymalne wartości ,bp&  

,,...,2,1 ν=b  granicznych prawdopodobieństw chwilowych ,bp  ,,...,2,1 ν=b  

przebywania systemu w poszczególnych stanach eksploatacyjnych, które mak-
symalizują określoną wzorem (3) wartość średnią )(uµ  bezwarunkowego czasu 
przebywania systemu w podzbiorze stanów niezawodnościowych 

},,...,1,{ zuu + ,,...,2,1 zu =  przy założeniu, że wartości średnie )(ubµ , 

,,...,2,1 ν=b  ,,...,2,1 zu =  warunkowych czasów przebywania systemu w pod-
zbiorze stanów niezawodnościowych są ustalone. W szczególnym przypadku 
powyżej sformułowany problem dotyczący optymalizacji czasu przebywania 
systemu w podzbiorach stanów niezawodnościowych, jeśli ,r  ,,...,2,1 zr =  jest 

stanem krytycznym systemu, dotyczy poszukiwania optymalnych wartości ,bp&  

,,...,2,1 ν=b  granicznych prawdopodobieństw chwilowych ,bp  ,,...,2,1 ν=b  

przebywania systemu w poszczególnych stanach eksploatacyjnych, które mak-
symalizują wartość średnią )(rµ  bezwarunkowego czasu przebywania systemu 

w podzbiorze stanów niezawodnościowych },,...,,1,{ zrr + ,,...,2,1 zr =  przy 

założeniu, że wartości średnie, )(rbµ , ,,...,2,1 ν=b  ,,...,2,1 zu =  warunko-

wych czasów przebywania systemu w podzbiorze stanów niezawodnościowych 
są ustalone. Bardziej precyzyjnie formułujemy problem optymalizacji jako mo-
del programowania liniowego o funkcji celu następującej postaci 
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dla ustalonego },...,2,1{ zr ∈  i następujących ograniczeń 
 

            ∑ =
=

ν

1
1

b
bp                                                         (6) 

 
       ,bbb ppp

)( ≤≤  ,...,2,1 ν=b          (7) 

 
gdzie 

 
                                    )(rbµ , ,0)( ≥rbµ  ,,...,2,1 ν=b  

 
są ustalonymi wartościami średnimi warunkowych czasów przebywania systemu 
w podzbiorze stanów niezawodnościowych },...,1,{ zrr +  oraz 

 
,bp

(
 10 ≤≤ bp

(
 i ,bp
)

 ,10 ≤≤ bp
)

 ,bb pp
)( ≤ ,...,2,1 ν=b                (8) 

 
są odpowiednio dolnymi i górnymi ograniczeniami nieznanych prawdopodo-
bieństw chwilowych bp , .,...,2,1 ν=b  

  
Możemy teraz wyznaczyć optymalne rozwiązania problemu programowania 

liniowego sformułowanego przez (5)–(8), tzn.  możemy  znaleźć optymalne warto-
ści bp&  dla granicznych prawdopodobieństw chwilowych ,bp  ,,...,2,1 ν=b  które 

maksymalizują wartość funkcji liniowej określonej przez (5).  
Najpierw porządkujemy warunkowe wartości średnie ),(rbµ ,,...,2,1 ν=b  

w kolejności  nierosnącej  
 

≥)(
1

rbµ ≥)(
2

rbµ . . . ),(rbνµ≥  gdzie },...,2,1{ ν∈ib  dla .,...,2,1 ν=i  
 

Następnie podstawiamy  
 

ibi px = , 
ibi px

(( = , 
ibi px

)) =  dla  ν,...,2,1=i                             (9) 

 
oraz poszukujemy wartości ,ix  ,,...,2,1 ν=i  które maksymalizują funkcję li-

niową określoną przez (5) przyjmującą, po przekształceniu (9), następującą 
postać  
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                                             ,)()(
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dla ustalonego },...,2,1{ zr ∈  i następujących ograniczeń  
 

∑ =
=

ν

1
,1

i
ix  

 
,iii xxx

)( ≤≤ ,,...,2,1 ν=i  

gdzie 
                             ),(r

ibµ  ,0)( ≥r
ibµ  ,,...,2,1 ν=i  

 

są ustalonymi wartościami średnimi warunkowych czasów przebywania systemu 
w podzbiorze stanów niezawodnościowych },...,1,{ zrr +  uporządkowanymi  
w kolejności nierosnącej, natomiast  

 

,ix
(

 10 ≤≤ ix
(

 oraz ,ix
)

 ,10 ≤≤ ix
)

 ,ii xx
)( ≤ ,,...,2,1 ν=i  

 

są odpowiednio dolnymi i górnymi ograniczeniami nieznanych prawdopodo-
bieństw chwilowych ix , .,...,2,1 ν=i  

  

Definiujmy   

∑=
=

ν

1
,

i
ixx
((

 xy
(−= 1ˆ                                                 (11) 

oraz 
 

          ,00 =x
(

 00 =x
)

  i ∑=
=

I

i
i

I xx
1

,
((

 ∑=
=

I

i
i

I xx
1

))
 dla ,...,2,1 ν=I                 (12) 

 
Następnie, znajdujemy  największą wartość },...,1,0{ ν∈I  taką, że  
 

yxx II ˆ<− ()
                                                  (13) 

 

oraz znajdujemy optymalne rozwiązanie, dla którego średni czas )(rµ  określo-
ny przez (10) jest maksymalny w sposób następujący: 

 

a) jeśli ,0=I  to optymalnym rozwiązaniem jest   
 

11 ˆ xyx
(

& +=  oraz ii xx
(

& =  dla ;,...,3,2 ν=i  
 

b) jeśli ,0 ν<< I  to optymalnym rozwiązaniem jest   
 

ii xx
)

& =  dla ,,...,2,1 Ii = 11 ˆ ++ ++−= I
II

I xxxyx
(()

&   
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oraz ii xx
(

& =    dla ;,...,3,2 ν++= IIi                               (14) 

 
c) jeśli ,ν=I  to optymalnym rozwiązaniem jest    

 

ii xx
)

& =  dla .,...,2,1 ν=i  
 

Ostatecznie, po zastosowaniu podstawienia odwrotnego do (9), otrzymuje-
my optymalne graniczne prawdopodobieństwa chwilowe przebywania systemu 
w poszczególnych stanach eksploatacyjnych 

 

iib xp && =  dla  ,,...,2,1 ν=i  
 

które maksymalizują średni czas przebywania systemu w podzbiorze stanów 
niezawodnościowych },...,1,{ zrr +  określony wzorem (5), dając jego optymal-
ną wartość w następującej postaci  

 

                                 )()(
1

∑=
=

ν
µµ

b
bb rpr &&                                             (15) 

 

dla ustalonego },...,2,1{ zr ∈ .  
 
Jeśli w powyższym równaniu zastąpimy r  przez ,u ,,...,2,1 zu =  to otrzy-

mujemy odpowiednio optymalne wartości średnie warunkowych czasów przeby-
wania systemu w podzbiorach stanów niezawodnościowych },...,1,{ zuu +  po-
staci 

 

  ∑=
=

ν
µµ

1
)()(

b
bb upu &&  dla ,...,2,1 zu =                             (16) 

 

Wtedy optymalną bezwarunkową funkcją niezawodności systemu jest wektor 
 

),( ⋅tnR&  = [1, ),1,(tnR& ..., ),( ztnR& ]                               (17) 
 

o składowych określonych wzorem  
 

),( utnR& )(

1
]),([ b

v

b
nb utp∑≅

=
R&  dla 0≥t , ,...,2,1 zu =              (18) 

 

natomiast optymalne wartości średnie bezwarunkowych czasów przebywania 
systemu w poszczególnych stanach niezawodnościowych przyjmują postać 

 

),1()()( +−= uuu µµµ &&&  ,1,...,1,0 −= zu  )()( zz µµ && =             (19) 
 

Ponadto optymalna funkcja ryzyka oraz moment, w którym ryzyko przekro-
czy pewien dopuszczalny poziom δ, odpowiednio określone są wzorami 
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)(tr& = 1 - ),,( rtnR&  ),,( ∞−∞∈t                                (20) 

oraz    

 =τ& ),(δ-1r&                                                   (21) 
 

gdzie ),(t-1r&  jeśli istnieje, jest funkcją odwrotną funkcji ryzyka ).(tr&   
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Optimization of complex technical systems operation processes 

Key-words 

Reliability, complex system, operation process, optimization. 

Summary 

A convenient new tool for solving the problem of reliability and 
availability evaluation and optimisation of complex technical systems is 
presented. Linking a semi-Markov modelling of the system operation processes 
with a multi-state approach to system reliability analysis is proposed to 
construct the joint general model of the reliability of complex technical systems 
in variable operation conditions. This joint model and linear programming are 
proposed for complex technical systems for the optimisation and maximisation 
the system lifetimes in the reliability state subsets.  




