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S t r e s z c z e n i e  

W pracy zaprezentowano metodę projektowania systemu obsługowego obiektów technicz-
nych przy wykorzystaniu trójwartościowej informacji diagnostycznej oraz techniki komputerowej. 
Zaprezentowano sposób realizacji opracowania obsługowego. W tym celu przedstawiono ogólny 
schemat złożonego obiektu z jego elementami funkcjonalnymi. Opisano metodę przekształcania 
informacji diagnostycznej oraz wiedzy specjalistycznej do wymaganej postaci informacji obsłu-
gowej. Przedstawiono także znaczący udział eksperta w projektowaniu tego typu systemów. Wy-
niki pracy poparto opisem systemu obsługiwania na przykładzie obiektu klasy analogowej. 

1.  Wprowadzenie 

W czasie użytkowania obiektu technicznego doznaje on wielorakich od-
działywań zewnętrznych, energetycznych i innych itp., zachodzą w nim zmiany 
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starzeniowe oraz zużywają się także elementy funkcjonalne (konstrukcyjne). 
Rzeczywisty stan obiektu różni się od stanu nominalnego, na który obiekt ten 
był projektowany. Efektem tego niekorzystnego procesu są malejące jego wła-
sności użytkowe. Obiekty techniczne wówczas przechodzą do stanu niezdatno-
ści lub niepełnej zdatności (w przypadku trójwartościowej oceny stanów) i nie 
realizują zakładanych funkcji użytkowych. Rozrzut wartości cech jakościowej 
funkcji użytkowania obiektu w jakościowej przestrzeni użytkowania {ME}  
(rys. 1) ma charakter malejący. Stąd jakość obiektu podlega zmianom, na ogół 
obniżeniu.  

Wskaźnik jakości użytkowania obiektu jest funkcją stanu technicznego 
obiektu i może być przyjęty za jego miarę. Stan techniczny obiektu jest wyzna-
czany przez podzbiór jego cech fizycznych, istotnych ze względu na stawiane 
przed obiektem zadanie. Jakość obiektu jest mierzona wskaźnikiem FC – jako-
ściowa funkcja celu użytkowania obiektu. Wartości tej funkcji uwarunkowane 
są rozbieżnością pomiędzy faktycznym stanem obiektu (wartości cech w prze-
strzeni diagnostycznej (ω)), a stanem nominalnym-stanem zdatności (rys. 1) 
można ją wyznaczyć z zależności 

 ( ) ( ) ( )jijicji eHeFew ,,, �=      (1) 

gdzie:  
w(ei,j)  – rzeczywista wartość cechy użytkowej elementu (ei,j),  
Fc(ei,j)  – nominalna wartość cechy użytkowej elementu (ei,j), 
H(ei,j)  – zmniejszona-nieznana wartość cechy użytkowej elementu (ei,j).  

W wyniku rozrzutu cech obiektu względem wartości nominalnych następu-
je obniżenie wartości jakości funkcjonowania, a tym samym i wartości jego 
funkcji użytkowej w czasie eksploatacji. Aby przeciwdziałać losowym i nieko-
rzystnym zmianom jakości użytkowania obiektu oraz ją maksymalizować, orga-
nizuje się obsługiwanie techniczne. Skuteczność przywracania własności użyt-
kowych obiektu w zorganizowanym systemie obsługiwania technicznego uza-
leżniona jest od dwóch grup czynników. Pierwsza to czynniki charakteryzują 
fazę określania bieżącego stanu obiektu-diagnozowania oraz druga to czynniki 
związane z fazą odtwarzania nominalnych własności użytkowych obiektu-
obsługiwanie obiektu. Właściwie organizowany system obsługiwania wymaga 
ciągłego rozpoznawania procesu niekorzystnych zmian zachodzących w obiek-
cie i we właściwym czasie przeprowadzania jego odnawiania poprzez profilak-
tykę obiektu.  
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Rys. 1. Mapa przestrzenna zmiany stanów obiektu w czasie użytkowania (przykład) 
Fig. 1. Distribution of changes of object’s states during operating time (example) 

 
 
Problematyką rozpoznawania stanów technicznych w obiekcie zajmuje się 

diagnostyka techniczna. Szczególnie przydatne w organizacji profilaktyki obiek-
tów technicznych są diagnozy dotyczące oceny stanów obiektu wykorzystujące 
w tym celu logikę trójwartościową, która oprócz stanu zdatności i niezdatności 
rozpoznaje także stan zdatności pośredniej, nazwany stanem niepełnej zdatności 
[3, 4].  

Podstawę projektowania systemu obsługiwania dowolnego obiektu tech-
nicznego stanowi jego analiza (opracowanie obsługowe), rozumiana jako proces 
pozyskiwania informacji o obiekcie na potrzeby procesu obsługiwania. Jej istot-
nym etapem jest analiza diagnostyczna złożonych obiektów technicznych opisa-
na w [1, 2, 3, 4].   

2. Obsługowa baza informacyjna 

Opracowanie obsługowe obiektu technicznego jest domeną teorii diagno-
styki i eksploatacji obiektów. Problematyka wyznaczania informacji obsługo-
wych rozumiane jest także jako zaprojektowanie struktury diagnostycznej obiek-
tu, na którą nakłada się strukturę obsługową danego obiektu. Problematyka 
opracowania diagnostycznego złożonego obiektu technicznego opisana w [1, 2, 
3, 4] jest podstawą w procesie oceny stanu obiektu. Istota opracowania diagno-
stycznego sprowadza się do przestawiania koncepcji przypisywania (nakładania) 
struktury diagnostycznej na strukturę funkcjonalną obiektu. Ostatecznym efek-
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tem tego procesu jest kryterium optymalnego programu kontroli stanu lub loka-
lizacji uszkodzeń.  

Dogodnie jest przeprowadzać analizę diagnostyczną badanego obiektu wyko-
rzystując wcześniej skonstruowany jego model funkcjonalny, odzwierciedlający 
funkcje użytkowe i funkcjonalne. W efekcie tych działań wyznaczony zostanie 
zbiór informacji diagnostycznej dotyczący stanu obiektu i jego elementów pod-
stawowych (konstrukcyjnych). Taka postać zbioru informacji diagnostycznej jest 
bazą do organizacji optymalnego systemu obsługiwania Proponowany model or-
ganizacji systemu obsługiwania będzie możliwy do zrealizowania, jeżeli diagno-
zowanie obiektu będzie realizowane w trójwartościowej oceny stanów. Trójwarto-
ściowa ocena stanów (2, 1, 0) w stosunku do dwuwartościowej (0, 1) oprócz sta-
nów zdatności i niezdatności wyróżnia się stanem niepełnej zdatności, tj. takim 
stanem obiektu, dla którego powinno się organizować profilaktykę.  

Podstawą wszelkich działań (diagnozowania oraz obsługiwania) z obiektem 
technicznym jest wyznaczana informacja diagnostyczna. Najczęściej uzyskiwa-
na poprzez badanie stanu, analizę  jego modelu oraz obserwację rzeczywistego 
procesu eksploatacji obiektu. Najbardziej w praktyce rozpowszechnioną i do-
godną formą przedstawiania obiektu w procesie opracowania diagnostycznego 
jest jego model funkcjonalny. W toku opracowania modelu funkcjonalnego 
obiektu należy uwzględnić: schemat funkcjonalny obiektu, zasadę pracy obiek-
tu, przeznaczenie i zasadę pracy obiektu oraz głębokość wnikania w strukturę 
obiektu w procesie lokalizacji uszkodzeń itp. 

Przyjęty do badań obiekt techniczny {O} jest obiektem klasy analogowej. 
Opracowując model obiektu dokonano podziału jego struktury wewnętrznej na 
cztery poziomy diagnostyczne: poziom pierwszy: obiekt {O}, poziom drugi: 
zespoły (w obiekcie {O}), poziom trzeci: podzespoły (w każdym zespole {Ei}), 
poziom czwarty: moduły-elementy podstawowe (w każdym podzespole każdego 
zespołu obiektu). 

Pierwszy poziom struktury obiektu stanowi sam obiekt, nazwany elemen-
tem pierwszego rzędu. Jest on zbiorem elementów drugiego rzędu-zespołów 
funkcjonalnych {Ei}. Zespoły obiektu stanowią drugi poziom struktury  obiek-
tu, a każdy z nich jest zbiorem elementów trzeciego rzędu. Elementy trzeciego 
rzędu (podzespoły) stanowią trzeci poziom struktury obiektu. Najniższy po-
ziom, tj. czwarty poziom struktury, stanowią elementy czwartego rzędu: ele-
menty podstawowe – moduły. Każdy podzespół składa się z elementów podsta-
wowych, które są najmniejszym i niepodzielnym elementem funkcjonalnym  
w obiekcie. Przyjęto założenie, że elementem podstawowym w obiekcie jest ten 
element, na wyjściu którego, występują sygnały wyjściowe (diagnostyczne). 
Jeżeli obiekt {O} podzielony został na i = 1, 2, ..., I poziomów strukturalnych,  
a w każdym z nich jest j = 1, 2,..., J, elementów podstawowych, to każdy z po-
ziomów strukturalnych obiektu stanowi zbiór elementów podstawowych {ei,j}. 
Taki sposób podziału struktury obiektu zapewnia dogodny sposób „adresowa-
nia” elementów tej struktury. Jeżeli w czasie badania obiektu zapewnione zosta-
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nie podanie nominalnych wartości k-tych cech sygnałów wejściowych, to sygnał 
wyjściowy obiektu charakteryzuje jego stan. Badanie sygnału wyjściowego Xi,j 
polega ogólnie na pomiarze jego cech i na porównaniu wyniku pomiaru z cechą 
sygnału wzorcowego Xw,i,j właściwego badanemu sygnałowi. Aby sprawdzić 
sygnał, należy porównać go ze wzorcem. W praktyce diagnostycznej obiektów 
stosuje się prostsze sprawdzenie polegające na stwierdzeniu, czy wartości sy-
gnałów wyjściowych mieszczą się w zakresie ich zmian dopuszczalnych. Zbiór 
sprawdzeń dogodnie jest przedstawiać w postaci tabelarycznej, jeżeli każdemu 
wynikowi sprawdzenia przyporządkuje się określony mu stan ze zbioru stanów, 
to wówczas uzyskuje się tablicę stanów. W pracy przyjęto założenie, że tablica 
stanów obiektu (tabela 1) stanowi zbiór informacji diagnostycznej i jest podsta-
wą do dalszej analizy. 

 
Tabela. 1. Tablica stanów obiektu 
Table 1. Table of objects states 

Stan Stan Wektor stanów elementów podstawowych (ei,j) 
obiektu zespołu ε(e1,1) ... ε(ei,j) ... ε(ei,J) 

W(ε1(O)) W(ε1(E1)) W(ε(e1,1)) ... W(ε(e1,j)) ... W(ε(e1,J)) 
M M M ... M ... M 

W(εo(O)) W(εn(Ei)) W(ε(ei,1)) ... W(ε(ei,j)) ... ∅  
M M M ... M ... M 

W(εO(O)) W(εN(EI)) W(ε(eI,1)) ... W(ε(eI,j)) ... W(ε(eI,J)) 

gdzie:  
W(ε(ei,j)) – wartość binarna stanu j-tego elementu w i-tym zespole, 
∅  – symbol dopełniający wymiar tablicy.  

3. Wyznaczenie informacji obsługowej 

Odnawianie obiektu technicznego przeprowadzane jest w systemie obsłu-
giwania, który do opisu wygodnie jest przedstawić w postaci jego modelu. Ele-
mentami tego modelu jest: 
– człowiek organizujący proces obsługiwania, 
– obiekt obsługi opisany poprzez zbiór elementów obiektu wyznaczających 

strukturę obsługową obiektu,  
– specjalista odnawiający obiekt techniczny-realizujący określony zbiór 

czynności profilaktycznych na elementach struktury obsługowej, 
– środki i przedmioty obsługi. 

Uzyskany w wyniku analizy diagnostycznej obiektu zbiór sprawdzeń, 
przedstawiany jest w [1, 2, 3] w postaci tabeli sprawdzeń bądź w postaci tablicy 
stanów (tabela 1) należy poddać procesowi optymalizacji. Istotą tego działania 
jest wydzielenie ze zbioru sprawdzeń dostępnych takiego minimalnego zbioru 
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sprawdzeń, który w zależności od potrzeb zapewni realizację kontroli stanu lub 
lokalizacji uszkodzeń. Przyjęcie określonego toku postępowania w tym wzglę-
dzie nosi nazwę metody minimalizacji zbioru sprawdzeń. Metody minimalizacji 
zbioru sprawdzeń przedstawione w [1, 4] wymuszają istotne wymagania zbio-
rowi elementów podstawowych. Element podstawowy może mieć dowolną licz-
bę wejść sygnałów, ale tylko jedno wyjście. W wyznaczonym zbiorze elemen-
tów funkcjonalnych obiektu w procesie obsługiwania będą podlegały tylko te 
elementy, które znajdują się w stanach wymagających ich odnowienia. W tym 
celu opracowano relację porównywania stanu elementów obiektu zawartych  
w tabeli 1 z ich wzorcami zgodnie z zależnością 

 
{ }

( )( )
{ }

( )( )
{ }

( )( )ji
e

jiw
e

ji
e

ezWeWeW
iEjiiEjiiEji

,,,
,,, ∈∈∈

∨⇒∨∨ εε a  (2)                                       

gdzie: 
Ww(ε(ei,j)) – wzorcowa binarna wartość stanu j-tego elementu w i-tym  

  zespole, 
a  – relacja porównywania, 
⇒  – relacja wynikania.  
W procesie przekształcania dużego zbioru informacji diagnostycznej, 

szczególnie z wykorzystaniem techniki komputerowej, wygodniej jest posługi-
wać się zbiorem informacji zestawianej w postaci wartości binarnych stanów 
obiektu.  Elementom z podzbioru klas stanów przyporządkowano stany oznako-
wane wartościami binarnymi ze zbioru {2, 1, 0}, gdzie: „2” – stan zdatności, „1” 
– stan niepełnej zdatności, „0” – stan niezdatności j-tego elementu.  

W procesie wyznaczania zbioru informacji obsługowej należy wyznaczyć 
następujące zbiory informacji wejściowych: zbiór elementów wymagających 
odnowienia, zbiór czynności profilaktycznych odnawiających każdy element 
oraz zbiór reguł przyporządkowujących odnawianym elementom podzbiory 
czynności profilaktycznych. W wyznaczonym do odnowienia zbiorze elemen-
tów konstrukcyjnych obiektu profilaktyce będą podlegały tylko te jego elemen-
ty, które znajdują się w stanie niepełnej zdatności lub niezdatności {1, 0}.  
W tym celu opracowano zależność (2) opisującą sposób porównywania stanu 
elementów obiektu zawartych w tabeli 1 z ich wzorcami. Na tym etapie prze-
kształcania zbioru informacji obsługowej następuje zidentyfikowanie tych ele-
mentów obiektu, które posiadają wartość binarną stanu {2} – stany zdatności  
i nie podlegają profilaktyce. W wyniku tego etapu przekształcania informacji 
obsługowej następuje uszczegółowienie zbioru informacji poprzez skreślenie 
tych stanów elementów, które posiadają wartość binarną {2} – stan zdatności  
i wpisaniu w to miejsce symbolu ⊗ . W efekcie tego działania uzyskano zbiór 
pośredniej informacji obsługowej (tabela 2). 
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Tabela 2. Tablica porównania stanów  
Table 2. Table of initial diagnostic information 

Wektor stanów elementów obiektu (ei,j) Poziomy struktury 
obsługowej obiektu ε(e1,1) ... ε(ei,j) ... ε(ei,J) 

1 Z1,1(ε(e1,1)) ... Z1,j(ε(e1,j)) ... ∅  
M M ... M ... M 
i Zi,1(ε(ei,1)) ... Zi,j(ε(ei,j)) ... Zi,J(ε(ei,J)) 
M M ... M ... M 
I ZI,1(ε(eI,1)) ... ZI,j(ε(eI,j)) ... ∅  

gdzie:  
 Zi,j(ε(ei,j)) – z-ta wartość binarna stanu porównania j-tego elementu  

  w i-tym zespole obiektu. 
 
Odtwarzanie własności użytkowych obiektów technicznych odbywa się po-

przez wykonanie profilaktyki w systemie obsługiwania w stosunkowo krótkim 
czasie. Poszukuje się w tym względzie różnego typu rozwiązań. Na potrzeby 
organizacji procesu obsługiwania powstają systemy wspomagające pracę czło-
wieka-specjalisty, które przyjęto nazywać obsługowymi systemami eksperto-
wymi. Systemy ekspertowe znalazły szerokie zastosowanie, szczególnie w tych 
dziedzinach, w których wykorzystywana jest szeroka wiedza nie tylko specjali-
styczna. Wypracowanie rozsądnej decyzji przez człowieka na podstawie analizy 
dużego zbioru informacji jest niemożliwe. Dlatego systemy ekspertowe znajdują 
zastosowanie między innymi w organizacji procesów obsługiwania złożonych 
obiektów technicznych. Istotnymi elementami systemu ekspertowego (rys. 2) 
jest układ pomiarowy pozwalający uzyskać zbiór informacji diagnostycznej 
będący podstawą do wyznaczenia struktury obsługowej obiektu, zbiór reguł 
{Rr} i baza wiedzy ekspertowa {A(ei,j)}. Efektem działania opisanego systemu  
(rys. 2) jest zbiór informacji obsługowej. Istotnym elementem w opisywanym 
modelu systemu obsługiwania obiektu jest zbiór czynności profilaktycznych 
M{A(e i,j)} odnawiających obiekt, który przedstawia zależność  

 

 ( ) ],,,,[}{ , Llji aaaaeAM KK21=  (3) 

gdzie:  
al – to l-ta czynność odnawiająca element podstawowy. 
 



S. Duer    

 

202 

 
Rys. 2. Schemat ekspertowego systemu obsługiwania obiektu technicznego 

Fig. 2. Scheme of expert system for technical object servicing 
 
 

Ekspert wykorzystując swoje doświadczenia w zakresie użytkowania tej 
klasy obiektów technicznych opracował zbiór możliwych czynności profilak-
tycznych (tabela 3), które w dalszym etapie będą wykorzystywane przy zesta-
wianiu zbioru informacji obsługowej (postać końcowa). 

 
 

Tabela 3. Zestaw możliwych czynności profilaktycznych 
Table 3. The set of prophylaxis activities 

Nazwa czynności profilaktycznych Kod 
czynności 

wymiana elemmentu na nowy 10 
naprawa 9 
regulacja 8 
strojenie 7 

regeneracja 6 
renowacja 5 

konserwacja 4 
smarowanie 3 
czyszczenie 2 

sprawdzenie kontrolne 1 
  
 
Z wyznaczonego zestawu czynności profilaktycznych (tabela 3) ekspert  

w dalszym etapie zestawiania zbioru informacji obsługowej wybiera określony 
ich podzbiór i przyporządkowuje je kolejno poszczególnym elementom zbioru 
struktury obsługowej obiektu. Wyznaczony w ten sposób zbiór informacji ob-
sługowej (efekt działania eksperta) nazwany jest wiedzą ekspertową. Podstawą 
do wyznaczenia wiedzy ekspertowej przez specjalistę jest model funkcjonalny 
obiektu obsługi, jego specyfika pracy oraz rodzaj elementu podstawowego (me-
chaniczny, elektroniczny itp.). 

Przedstawiony na rys. 2 model ekspertowego systemu obsługiwania powi-
nien zapewnić rozwiązanie zadania-organizacji profilaktyki obiektu. Może on 
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być też przedstawiany w postaci analitycznej przy wykorzystaniu dwóch zmien-
nych wejściowych, tę postać informacji opisuje zależność 
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gdzie:  
{W(z(ei,j))} – zmienna wejściowa-zbiór elementów obsługowych,  
{A l(ei,j)} – zmienna wejściowa-zbiór czynności profilaktycznych,  
{M E(ei,j)} – zmienna wyjściowa-zbiór informacji obsługowej. 
 
Istotnym elementem proponowanego systemu obsługiwania (rys. 2) jest opra-

cowany przez eksperta zbiór wnioskujących reguł obsługowych {Rr} opisujących 
sposób organizacji profilaktyki obiektu. Z wyznaczonego zestawu czynności profi-
laktycznych (tablica 3) ekspert w dalszym etapie zestawiania bazy wiedzy wybiera 
określony ich podzbiór i przyporządkowuje je kolejno poszczególnym elementom 
zbioru struktury obsługowej obiektu na podstawie zależności  

 ( ) ( ) ljijir aTOeeJESTLIJEŻLR a,,: ε=            (5)                                       

gdzie: 
Rr       – r-ta reguła obsługowa,     
ε(ei,j) – stan j-tego elementu w i-tym zespole ze zbioru {2, 1, 0}, 
a    –  symbol przyporządkowania, 
 al      – l-ta czynność odnawiająca j-ty element w i-tym poziomie struktur- 

  ry obsługowej.   
 
Zestawiając razem zbiór informacji obsługowej obiektu (tabele 2 i 3) uzy-

skano tabelę struktury systemu obsługiwania złożonego obiektu technicznego 
(tabela 4). 

 
 

Tabela 4.  Struktura systemu obsługiwania obiektu 
Table 4. The structure of object’s maintenance system 

Struktura systemu obsługiwania obiektu 

Elementy struktury obsługowej 
Elementy czynności 

obsługowych 
ei,j {al} 
e1,1 {a1,a2,...,al,...,aL} 
M M 

ei,j {a1,a2,...,al,...,aL} 
M M 

eI,J {a1,a2,...,al,...,aL} 
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Uzyskane rozważania teoretyczne w zakresie wyznaczania zbioru informa-
cji obsługowej zweryfikowano w przykładzie z wykorzystaniem elektronicznego 
urządzenia sterowania pracą silnika samochodowego. Jest to bardzo dobry 
obiekt badania, gdyż w jego strukturze wewnętrznej występują różnych klas 
zespoły funkcjonalne, takie jak elektroniczne, elektryczne, mechaniczne i pneu-
matyczne. 

4. Przykład zestawienia zbioru informacji obsługowej  

Procesowi wyznaczania racjonalnego zbioru informacji obsługowej podda-
ne zostało elektroniczne urządzenie sterowania pracą silnika samochodowego, 
którego schemat przedstawia rys. 3. 

 
 

       
E 2 E 3

E 7

E 1 E 6

E 5E 4

z E2

z E2

z E7  
a)                                                                b) 

Rys. 3. Schemat elektronicznego urządzenia sterowania pracą silnika samochodowego:  
a) zdjęcie, b) schemat badanego obiektu 

Fig 3. Scheme of electronic controler for automotive engine: a) photo, b) electrical scheme 
 
 
W procesie opracowania obsługowego przyjęto głębokość wnikania  

w strukturę obiektu do poziomu elementów podstawowych, przy czteropozio-
mowym podziale struktury uzyskano następujące poziomy diagnostyczne: 
pierwszy – obiekt, drugi – zespół, trzeci – podzespół, czwarty – element pod-
stawowy-moduł. W opisywanym przykładzie dokonano podziału struktury 
obiektu na zespoły, wyróżniono siedem zespołów {E1, E2,...,E7}, gdzie: E1 – 
układ zapłonowy, E2 – układ zasilania paliwem, E3 – układ zasilania powietrzem, 
E4 – układ rozruchowy, E5 – układ zasilania elektrycznego, E6 – zespół silnika, 
E7 – zespół elektronicznego sterowania. W każdym z nich wyróżniono do pięciu 
elementów podstawowych. Przyjęty do badań bieżący stan obiektu przedstawio-
no w postaci tabeli 5.  

Obiekt poddano opracowaniu diagnostycznemu, w efekcie którego opraco-
wano: schemat funkcjonalno-diagnostyczny (rys. 4) oraz tablicę stanów obiektu.  
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Rys. 4. Schemat funkcjonalno-diagnostyczny badanego obiektu 

Fig. 4. Diagnostic scheme of investigated object 
 
 
Zastosowanie systemu komputerowego do wspomagania organizacji proce-

su obsługiwania sprzętu przeciwlotniczego jest zadaniem złożonym i wymaga 
wykonania szeregu przedsięwzięć o charakterze organizacyjno-przygotowaw-
czym. Należą do nich: opracowanie struktury wewnętrznej obsługiwanego 
obiektu, wyznaczenie zbioru czynności profilaktycznych odnawiających wyróż-
nione elementy obiektu, odnowienie obiektu oraz wykonanie sprawdzenia kon-
trolnego po zrealizowanej obsłudze. Stan obiektu jest aktualny do czasu diagno-
zowania i wyznaczony został na podstawie wykonanych pomiarów cech wyróż-
nionych sygnałów diagnostycznych, które przedstawiono w tabeli 5. 

 
 

Tablica 5. Tablica stanów obiektu (przykład)  
Table 5. Example of the table of object’s states 

Stan Stan Wektor stanów elementów ε(ej) 
obiektu zespołu e1 e2 e3 e4 e5 e6 

1 1 1 1 2 2 ∅  
0 1 0 1 2 2 2 
1 2 1 ∅  ∅  ∅  ∅  
1 2 1 1 ∅  ∅  ∅  
1 2 2 1 ∅  ∅  ∅  
1 1 2 2 2 2 1 

 
 
 
0 

2 2 ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  
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Zrealizowanie wymaganych czynności (zależności 1, 2, 3) umożliwia wyzna-
czenie zbioru informacji obsługowej, który przedstawiono w postaci tabeli 6. 

 
 

Tabela 6. Tablica zbioru informacji obsługowej  
Table 6. The structure of maintenance system 

Poziomy Struktura systemu obsługiwania obiektu 
obsługowe e1 e2 e3 e4 e5 e6 

1 {2,6,9} {2,7,9} {1,10} ⊗  ⊗  ∅  

2 {2,5,9} {1,10} {2,7,9} ∅  ∅  ∅  
3 ⊗  {2,5,9} ∅  ∅  ∅  ∅  

4 ⊗  {2,3,6} {1,10} ∅  ∅  ∅  

5 ⊗  ⊗  {2,7,9} ∅  ∅  ∅  

6 {2,3,6} ⊗  ⊗  ⊗  ⊗  {2,5,9} 

7 ⊗  ∅  ∅  ∅  ∅  ∅  

gdzie:  
⊗ – element niewymagający obsługiwania. 
 
Badanie zorganizowanego systemu obsługiwania jest możliwe po dłuższym 

czasie eksploatacji, stąd mówimy o procesie eksploatacji obiektu [1, 2]. Każdy 
proces eksploatacji obiektu technicznego wymaga badań-weryfikacji i jego do-
skonalenia (minimalizacja kosztów). Dlatego zaproponowany system organiza-
cji obsługiwania obiektu poddano badaniom porównawczym. Opracowany sys-
tem profilaktyki złożonych obiektów technicznych badano w sposób symulacyj-
ny. Badania symulacyjne przeprowadzono dla stałych nakładów na profilaktykę 
w całym okresie eksploatacji (czas – sTa). Ponieważ ocena rzeczywistego proce-
su eksploatacji jest zbyt czasochłonna, stąd na potrzeby badań opracowano trzy 
modele procesu eksploatacji:  
– model A – proces eksploatacji obiektu z systemem obsługiwania wykorzy-

stującym trójwartościową informacją diagnostyczną, 
– model B – proces eksploatacji obiektu wykorzystujący informację w logice 

dwuwartościowej, 
– model C – proces eksploatacji obiektu organizowany bez badania stanu.  

Uzyskane wyniki badań symulacyjnych przedstawiono na rys. 5. W bada-
niach wykorzystano przedstawione w literaturze [1, 3] wskaźniki charakteryzu-
jących proces eksploatacji obiektów technicznych, współczynnik gotowości Kg 
oraz funkcję jakości procesu eksploatacji obiektu Fc.  
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Rys. 5. Funkcja jakości procesu eksploatacji obiektu Fc badanych modeli procesu eksploatacji 

gdzie: T – czas pracy bezawaryjnej i Ta – czas trwania naprawy i N – nakłady, sTa – czas badania 
Fig. 5. The quality function of operating of the object for different operating models 

 
 
Funkcja jakości procesu eksploatacji obiektu wyraża uzyskane efekty  

w procesie eksploatacji obiektu w postaci współczynnika gotowości Kg w sto-
sunku do poniesionych nakładów eksploatacyjnych Ne w danym czasie t. Wy-
znaczenie wartości współczynnika gotowości Kg i funkcji jakości procesu eks-
ploatacji obiektu wymaga dokładnego poznania własności procesu eksploatacji 
użytkowanego obiektu technicznego – charakterystyki procesu uszkodzeń i ob-
sługiwania (T – czas użytkowania i Ta – czas obsługiwania. Wyniki przeprowa-
dzonych badań potwierdzają słuszność przyjętej koncepcji projektowania sys-
temu obsługiwania obiektów technicznych. W procesie organizacji każdego 
systemu obsługiwania czynnikiem terminujący ten proces są koszty. Uzyskane 
w badaniach wnioski wskazują także, że ich optymalizacja osiągana może być 
dwoma sposobami. Pierwszy z nich wskazuje, że odnawiać należy tylko te ele-
menty obiektu, które tego wymagają (elementy znajdujące się stanie niepełnej 
zdatności i stanie niezdatności). Natomiast drugi sposób mówi, że odnawiać 
należy elementy obiektu poprzez wykonanie tylko wybranych czynności profi-
laktycznych (zbiór wiedzy ekspertowej) właściwych dla danej klasy elementu 
podstawowego obiektu. 
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Podsumowanie 

Proces obsługiwania obiektów technicznych należy do trudnych przedsię-
wzięć organizacyjno-technicznych. W chwili obecnej w rozwiązywaniu zdań 
obsługowych obiektów technicznych stosuje się systemy ekspertowe, które wy-
korzystują wiedzę specjalistyczną. Proces pozyskiwania wiedzy specjalistycz-
nej-ekspertowej człowieka na potrzeby wspomagania profilaktyki obiektu jest 
ciągle rozwijany. Istotnymi aspektami tego procesu jest opis metod przekształ-
cania tej wiedzy do postaci możliwej do wykorzystania jej przez system kompu-
terowy. Artykuł przedstawia jedną z metod wykorzystujących wiedzę specjali-
styczną człowieka na potrzeby komputerowego projektowania systemu obsługi-
wania obiektów technicznych.  

 
 

Praca wpłynęła do Redakcji 25.06.2007 r. 
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Expert system for computer aided servicing of complex technical object with a use  
of three-value diagnostic information 

S u m m a r y  

The process of servicing of complex technical objects from its nature is difficult and ex-
penses demanding. For current solutions of servicing process optimization broad use of expert 
systems can be observed. Expert systems utilitize the knowledge of specialists – the experts. The 
methods for knowledge acquiring and processing for the purpose of computer aided technical 
prophylaxis are constantly developed. Significant issue is the rule for coding the expert knowledge 
that is collected by human being to the form used by computer systems. This paper tends to pre-
sent one of such a rules. 

 
 




