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Streszczenie
W międzynarodowej normie terminologicznej niezawodność obiektu zdefiniowano jako „zespół właściwości, które opisują gotowość obiektu i wpływające na nią nieuszkadzalność, obsługiwalność i zapewnienie środków obsługi”. Definicja ta jest uzupełniona uwagą, że „termin niezawodność jest stosowany tylko do ogólnego nieliczbowego opisu” [5, s. 4]. Prowadzi to m.in. do
wymagania, by przedmiotem prac analityczno-projektowych był nie tylko sam pojedynczy obiekt,
ale system eksploatacji tego obiektu (system działań eksploatacyjnych), w tym – niezawodność
tego systemu. Zamierzeniem autora niniejszego artykułu było wypracowanie definicji ilościowego
wskaźnika niezawodności systemu eksploatacji obiektu oraz wypracowanie definicji wskaźników
pochodnych.

1. Wprowadzenie
Według normy terminologicznej PN-93/N-50191 [5, s. 4] niezawodność
obiektu1 to „zespół właściwości, które opisują gotowość obiektu i wpływające
*

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk., tel. (058) 3013988, e-mail:
olgierd.downarowicz@neostrada.pl

1

Ilekroć mowa o obiekcie, chodzi o techniczny obiekt eksploatacji. Inne obiekty zostały odpowiednio nazwane.
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na nią nieuszkadzalność2, obsługiwalność i zapewnienie środków obsługi”. Definicja ta została uzupełniona uwagą, że „termin niezawodność jest używany
tylko do ogólnego nieliczbowego opisu” [5]. To, że definiując niezawodność
posłużono się cechami, których wartości, każdej z osobna, bez większych trudności, są opisywane liczbowo (ilościowo), szczególnie zachęca do podjęcia
próby opisu liczbowego niezawodności obiektu eksploatacji. Bliższe zajęcie się
pojęciem niezawodności, w zastosowaniu do analizy eksploatacji i projektowania technicznego, prowadzi do wymagania, by przedmiotem tych prac był nie
tylko sam pojedynczy obiekt, ale system eksploatacji tego obiektu (system działań eksploatacyjnych), w tym – niezawodność tego systemu.
Zamierzeniem autora niniejszego opracowania było wypracowanie definicji
ilościowego wskaźnika niezawodności systemu eksploatacji obiektu oraz wypracowanie definicji wskaźników pochodnych, którymi okazały się wskaźniki
ryzyka i szansy eksploatacji, wartość oczekiwana wyniku eksploatacji oraz wartość oczekiwana efektywności eksploatacji. Zdefiniowanie tych wskaźników ma
umożliwić, ułatwić i uwiarygodnić dokonywanie ocen systemów eksploatacji
obiektów w ich projektowaniu, doborze, wartościowaniu i funkcjonowaniu, do
wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

2. Model systemu eksploatacji
Zdefiniowanie wskaźnika niezawodności systemu eksploatacji obiektu wymaga przede wszystkim określenia przedmiotu pomiaru – reprezentatywnego
systemu eksploatacji. Będzie to system formalny, model znamienny tym, że
w skład tego systemu, poza samym obiektem, wchodzą prawdopodobne zdarzenia i działania eksploatacyjne oraz zachodzące między nimi prawdopodobne
relacje. Występują one w takim złożeniu, że bez nadmiaru wyczerpują składowe
opisu niezawodności obiektu, przy czym pierwsze zdarzenie dotyczy obiektu
uznanego za zdatny, zaś ostatnie zdarzenie – obiektu po określonej obsłudze,
mającej podtrzymać albo przywrócić temu obiektowi pierwotną zdatność. Skład
tego systemu przedstawia tabela 1, a jego strukturę, strukturę sekwencji zdarzeń
i działań, przedstawia rysunek 1. Jest to model o charakterze drzewa (graf) rozłącznie alternatywnych działań eksploatacyjnych, uwzględniający prawdopodobieństwa, wartości i wyniki tych działań.

2

Cechę nieuszkadzalności obiektu technicznego autor zalicza do własności tego obiektu [3, s. 13].
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Tabela 1. Cechy obiektu i odpowiadające im elementy modelu systemu eksploatacji tego obiektu
(wg rys. 1)
Table 1. The features of the object as element of the model concerning the system of the physical
assets operation and maintenance (ac. fig. 1)
Cecha obiektu

Zdarzenia

Symbol

1-2

O1s

1-11

O1n

2-3

Us

2-8

Un

3-4

O2s

3-5

O2n

5-6
8-9
11-12
5-7
8-10
11-13

O2E
O3E
O4E
O2Z
O3Z
O4Z

Gotowość1)

Nieuszkadzalność2)

Obsługiwalność3)

Zapewnienie środków
obsługi4)

1)

Działania
Opis
Obsługa przygotowawcza: przegląd, uruchomienie obiektu – skuteczne
Obsługa przygotowawcza: przegląd, uruchamianie obiektu – nieskuteczne
Użytkowanie obiektu (wykonanie zadania
operacyjnego) – skuteczne
Użytkowanie obiektu (niewykonanie zadania operacyjnego) – nieskuteczne
Obsługa zakończeniowa: unierucho-mienie
obiektu, przegląd – skuteczne
Obsługa zakończeniowa: unierucha-mianie
obiektu, przegląd – nieskuteczne
Obsługa techniczna obiektu: naprawa
Obsługa techniczna obiektu: naprawa
Obsługa przygotowawcza obiektu: naprawa
Obsługa obiektu zasilania: naprawa
Obsługa obiektu zasilania: naprawa
Obsługa obiektu zasilania: naprawa

Gotowość (dyspozycyjność) obiektu technicznego jest właściwością odnoszącą się do zdolności
bycia zdatnym (niekiedy podkreśla się: gdy występuje potrzeba jego użytkowania) do wypełniania określonych funkcji (użytkowania), przy zapewnieniu zasilania tego obiektu. Jest to także
nazwa statystycznego wskaźnika udziału czasu zdatności obiektu technicznego w czasie jego
eksploatacji bądź udziału liczby pomyślnych prób zdatności (np. uruchomień pojazdów) w liczbie prób podjętych (częstość zdarzeń lub stanów) [3, 5].
2)
Nieuszkadzalność obiektu technicznego jest własnością odnoszącą się do zdolności do zachowania stanu zdatności (wypełniania określonych funkcji) w określonym przedziale czasu i w określonych warunkach jego użytkowania. Miernikiem nieuszkadzalności obiektu technicznego jest
prawdopodobieństwo zachowania tej zdatności w określonym przedziale czasu i w określonych
warunkach użytkowania tego obiektu, a także – średni czas do uszkodzenia obiektu użytkowanego w określonych warunkach [3, 5]. Jako wskaźniki nieuszkadzalności stosowane są m.in. takie wielkości pochodne, jak np. liczba włączeń, efekt użytkowania obiektu.
3)
Obsługiwalność obiektu (naprawialność, podatność na obsługę) jest właściwością stanowiącą
o jego podatności na obsługę. Miernikiem tej podatności może być prawdopodobieństwo ukończenia określonej obsługi w określonym czasie i określonych warunkach, średni czas trwania tej
obsługi, jej pracochłonność, a także określona przez konstruktora liczba tzw. jednostek remontowych [3, 5].
4)
Zapewnienie sił i środków obsługi obiektu oznacza zdolność organizacji do zapewnienia tych sił
i środków do niezbędnej obsługi tego obiektu (na żądanie), w określonych warunkach, przy
określonych zasadach jego eksploatacji. Mierniki tej zdolności mogą być różne, np. czas funkcjonowania obiektu po przerwaniu jego zasilania, czas reakcji pogotowia technicznego, czas
oczekiwania na części wymienne [3, 5].

98

O. Downarowicz

Rys. 1. Model systemu eksploatacji obiektu. Struktura analityczna
a – prawdopodobieństwo wystąpienia ścieżki, b – wartość oczekiwana wystąpienia ścieżki
Fig. 1. Model of the operation and maintenance of the object. Analytical structure
a – the path appearance probability, b – the expected value of the path appearance
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Opis każdego działania składa się z trzech elementów:
nazwy-symbolu działania,
prawdopodobieństwa skutecznego działania – z założenia,
zdeterminowanej wartości efektu/kosztu (straty) działania – z założenia.
Prowadząc obliczenia odnośnie do poszczególnych ścieżek zdarzeń/działań
dochodzi się do następujących wyników:
• prawdopodobieństwa wystąpienia określonej ścieżki,
• wartości oczekiwanej wystąpienia określonej ścieżki,
co w konsekwencji umożliwia wyznaczenie:
• wartości oczekiwanej wyniku eksploatacji,
• miary niezawodności systemu eksploatacji obiektu,
• miary ryzyka eksploatacji obiektu,
• wartości oczekiwanej (miary) efektywności eksploatacji obiektu.

•
•
•

Tabela 2. Oznaczenia ścieżek zdarzeń/działań zastosowane w modelu i części rachunkowej
Table 2. The signs of the trajectories concerning the events/activiteis applied in the model
and calculations
Ścieżki zdarzeń/działań
I
II
III
IV
V
VI
VII

1—2—3—4
1—2—3—5—6
1—2—3—5—7
1—2—8—9
1—2—8—10
1—11—12
1—11—13

Prawdopodobieństwa
skuteczności działań
PI, P1-4
PII, P1-6
PIII, P1-7
PIV, P1-9
PV, P1-10
PVI, P1-12
PVII, P1-13

Wartości działań
WI, W1-4
WII, W1-6
WIII, W1-7
WIV, W1-9
WV, W1-10
WVI, W1-12
WVII, W1-13

3. Wskaźnik ryzyka działania
Pojęcie ryzyka jest związane z sytuacją decyzyjną (działaniem), w której
wystąpienie niepożądanych (niebezpiecznych) zdarzeń przyjmuje się jako prawdopodobne o znanym (oszacowanym, założonym) prawdopodobieństwie. Ryzyko to nazwa stanu przeświadczenia decydenta o prawdopodobieństwie wystąpienia określonego niepożądanego zdarzenia i niepożądanych konsekwencji
wystąpienia tego zdarzenia – szkody [3]. Ponieważ działania eksploatacyjne nie
są wolne od ryzyka, zasadne jest poszukiwanie wskaźnika ryzyka tych działań.
Za wskaźnik ryzyka norma przyjmuje kombinację3 prawdopodobieństwa wystąpienia określonego niepożądanego zdarzenia i niepożądanych konsekwencji
3

To wskazanie na kombinację, bez jednoznacznego wyjaśnienia na czym ona ma polegać, oznacza
dopuszczenie do pewnej swobody w interpretacji tego terminu. W badaniach jakościowych stosowane są tabele do kojarzeń „prawdopodobieństwo szkody ↔ ciężkość szkody”. W badaniach ilościowych stosowane są iloczyny „prawdopodobieństwo szkody × ciężkość szkody” [np. 1, 2, 3].
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wystąpienia tego zdarzenia [3, 6]. Celem wyznaczenia miary ryzyka proponuje
się tu przyjęcie wskaźnika będącego różnicą zdeterminowanej wartości zamierzonego efektu decyzji i wartości oczekiwanej skutków tej ryzykownej decyzji
[3]:
• w ujęciu bezwzględnym:
ryzyko (bezwzględne) = E – [P·E – (1 – P)·S] = (1 – P)(E + S)

(1)

• w ujęciu względnym, odniesione do jednostki E:
ryzyko (względne) = (1 – P)(1 + S/E)

(2)

gdzie: P – prawdopodobieństwo osiągnięcia efektu E,
E – zdeterminowana wartość zamierzonego efektu,
S – zdeterminowana wartość (bezwzględna) określonej szkody, w jednostkach opisu efektu E.
Szczególne przypadki sytuacji decyzyjnych to, na przykład:
• wystąpienie zdarzenia niepożądanego uznawane za niemal nieprawdopodobne:
P≈1

→

ryzyko ≈ 0

• wystąpienie zdarzenia niepożądanego uznawane za niemal pewne:
P≈0

→

ryzyko ≈ (E+S)

• wystąpienie i niewystąpienie zdarzenia niepożądanego uznawanego za równie prawdopodobne:
→

P = 0,5

ryzyko = 0,5·(E+S)

Pojęcie ryzyka wiąże się z prawdopodobieństwem niepowodzenia, wystąpienia zdarzenia niepożądanego, straty, przegranej, natomiast z prawdopodobieństwem powodzenia, wystąpienia zdarzenia pożądanego, zysku, wygranej –
wiąże się pojęcie szansy. Współzależność wielkości odpowiadających tym pojęciom ma jednocześnie postać wskaźnika oczekiwanej efektywności działania:
Szansa dzialania
Ryzyko dzialania

=

P⋅E
(1 − P )(E + S)

(3)

4. Wskaźnik niezawodności systemu eksploatacji
Niejako przez analogię do istoty definicji nieuszkadzalności obiektu, tj. odnoszenia stanów pożądanych do stanów możliwych, poszukiwanym właściwym
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wskaźnikiem niezawodności systemu eksploatacji obiektu może być wielkość
pochodząca z odniesienia wartości oczekiwanej wyniku eksploatacji do wartości
skutecznego użytkowania obiektu eksploatacji, czyli odniesienie wyniku rzeczywistego do idealnego (zdeterminowanego). Obie wartości spełniają warunek
odwzorowania modelu-systemu eksploatacji obiektu. Miara niezawodności systemu pochodzi z wyliczeń wymagających przygotowania następujących danych,
wśród których wartości działań (efekty/koszty/straty) są wartościami zdeterminowanymi, opisującymi poszczególne zdarzenia:
PO1n – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 1. będzie nieskuteczna,
PO1s – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 1. będzie skuteczna,
PO2n – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 2. będzie nieskuteczna,
PO2s – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 2. będzie skuteczna,
PO2E – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 2. obiektu eksploatacji będzie
nieskuteczna,
PO2Z – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 2. obiektu zasilania będzie nieskuteczna,
PO3E – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 3. będzie dotyczyć obiektu eksploatacji,
PO3Z – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 3. będzie dotyczyć obiektu zasilania,
PO4E – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 4. będzie dotyczyć obiektu eksploatacji,
PO4Z – prawdopodobieństwo tego, że obsługa 4. będzie dotyczyć obiektu zasilania,
PUn – prawdopodobieństwo tego, że użytkowanie (wykonanie zadania) będzie nieskuteczne,
PUs – prawdopodobieństwo tego, że użytkowanie (wykonanie zadania) będzie skuteczne,
WO1n – wartość obsługi 1. nieskutecznej,
WO1s – wartość obsługi 1. skutecznej,
WO2n – wartość obsługi 2. nieskutecznej,
WO2s – wartość obsługi 2. skutecznej,
WO2E – wartość nieskutecznej obsługi 2. obiektu eksploatacji,
WO2Z – wartość skutecznej obsługi 2. obiektu zasilania,
WO3E – wartość obsługi 3. obiektu eksploatacji,
WO3Z – wartość obsługi 3. obiektu zasilania,
WO4E – wartość obsługi 4. obiektu eksploatacji,
WO4Z – wartość obsługi 4. obiektu zasilania,
WUn – wartość nieskutecznego użytkowania (wykonania zadania),
WUs – wartość skutecznego użytkowania (wykonania zadania).
Wyżej wymienione prawdopodobieństwa spełniają poniższy warunek:
PO1s + PO1n = PO2s + PO2n = PO2E + PO2Z = PO3E + PO3Z = PO4E + PO4Z = PUs+PUn = 1

(4)
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Wyjaśniając pojęcie skuteczności działań, obsługa obiektu będzie uznana za
skuteczną, jeśli czas jej wykonania będzie niewiększy niż zadany; a użytkowanie obiektu (wykonanie zadania operacyjnego) będzie uznane za skuteczne, jeśli
nie zostanie przerwane na czas dłuższy niż zadany.
Pierwsze obliczenia odnoszą się do poszczególnych ścieżek i dotyczą prawdopodobieństwa wystąpienia danej ścieżki, na przykład P1-4 oraz dotyczą wartości oczekiwanej tego wystąpienia, na przykład W1-4:
PI = P1− 4 = PO1s ⋅ PUs ⋅ PO 2s
WI = W1− 4 = PO1s ⋅ WO1s + PO1s ⋅ PUs ⋅ WUs + PO1s ⋅ PUs ⋅ PO 2s ⋅ WO 2s
ścieżka II: PII = P1− 6 = PO1s ⋅ PUs ⋅ PO2n ⋅ PO2E
WII = W1− 6 = PO1s ⋅ WO1s + PO1s ⋅ PUs ⋅ WUs + PO1s ⋅ PUs ⋅ PO 2n ⋅ WO 2n +

ścieżka I:

+ PO1s ⋅ PUs ⋅ PO 2n ⋅ PO 2E ⋅ WO 2E
ścieżka III: PIII = P1− 7 = PO1s ⋅ PUs ⋅ PO 2n ⋅ PO 2 Z
WIII = W1− 7 = PO1s ⋅ WO1s + PO1s ⋅ PUs ⋅ WUs + PO1s ⋅ PUs ⋅ PO 2n ⋅ WO 2n +
+ PO1s ⋅ PUs ⋅ PO 2n ⋅ PO 2 Z ⋅ WO 2 Z

ścieżka IV: PIV = P1− 9 = PO1s ⋅ PUn ⋅ PO3E
WIV = W1− 9 = PO1s ⋅ WO1s + PO1s ⋅ PUn ⋅ WUn + PO1s ⋅ PUn ⋅ PO3E ⋅ WO3E
ścieżka V: PV = P1−10 = PO1s ⋅ PUn ⋅ PO3Z
WV = W1−10 = PO1s ⋅ WO1s + PO1s ⋅ PUn ⋅ WUn + PO1s ⋅ PUn ⋅ PO3Z ⋅ WO3Z
ścieżka VI: PVI = P1−12 = PO1n ⋅ PO 4E
WVI = W1−12 = PO1n ⋅ WO1n + PO1n ⋅ PO4E ⋅ WO4E

ścieżka VII: PVII = P1−13 = PO1n ⋅ PO4 Z
WVII = W1−13 = PO1n ⋅ WO1n + PO1n ⋅ PO4 Z ⋅ WO 4 Z

Najważniejszymi wielkościami niezbędnymi do sformułowania wskaźników służących do opisu i oceny niezawodności obiektu eksploatacji (systemu
eksploatacji) są:
• prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego (wykonania zadania), wartość współczynnika wykorzystania okresu zaangażowania
użytkowego obiektu eksploatacji:
PI, 100·PI [%]

(5)

• wartość oczekiwana wystąpienia i-tej ścieżki (i = I, II, …VII):
Wi

(6)
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• wartość oczekiwana efektu użytkowego eksploatacji:
WI

(7)

− wartość oczekiwana wyniku eksploatacji:
VII

∑P ⋅W
i

(8)

i

i=I

• niezawodność systemu eksploatacji jako odniesienie wartości oczekiwanej
wyniku eksploatacji do wartości skutecznego użytkowania obiektu eksploatacji:
VII

∑P ⋅ W
i

i

i=I

(9)

WUs
5. Wskaźniki ryzyka eksploatacji

Przedstawiony model systemu eksploatacji obiektu służy także sformułowaniu wskaźników i wyznaczeniu miar ryzyka tej eksploatacji. Są to:
− pierwszy element opisu i oceny ryzyka eksploatacji – prawdopodobieństwo
nieosiągnięcia zamierzonego efektu eksploatacji:
1 – PI
100·(1 – PI )

(10)
[%]

(11)

− drugi element opisu i oceny ryzyka eksploatacji – wartość ryzyka, w ujęciu

bezwzględnym:
VII

WUs − ∑ Pi ⋅ Wi

(12)

i=I

− trzeci element opisu i oceny ryzyka eksploatacji – wartość ryzyka, w ujęciu

względnym, odnoszonym do jednostki oczekiwanego efektu użytkowego:
VII

WUs − ∑ Pi ⋅ Wi
i=I

Wi = I

(13)
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6. Integracja wskaźników – oczekiwana efektywność eksploatacji
W konsekwencji wyżej przyjętych sformułowań zasadne jest zaproponowanie wskaźnika oczekiwanej efektywności eksploatacji obiektu:
VII

Szansa eksploatacji
=
Ryzyko eksploatacji

∑P ⋅W
i

i

i=I

VII

WUs − ∑ Pi ⋅ Wi
i=I

1
WUs

=
VII

∑P ⋅W
i

−1

= 1 : ( VII

i

WUs

∑P ⋅W
i

− 1) (14)

i

i=I

i=I

7. Podsumowanie
Nowe analityczne sformułowania wskaźników niezawodności, ryzyka
i efektywności eksploatacji obiektów mają być pomocne we współczesnym zarządzaniu techniką, zwłaszcza techniką o znaczącej wartości i znaczących kosztach jej eksploatacji.
W tabeli 3 zestawiono wyniki przykładowej próby analitycznej przeprowadzonej w trzech wariantach danych:
• odniesienia (bazowych),
• zwiększonej niezawodności obiektu eksploatacji,
• zwiększonej straty.
Tabela 3. Wyniki przykładowych obliczeń miar wskaźników eksploatacji obiektu
Table 3. The results of the exemplified calculation the calues concerning the physycal
asstes operation and mainternace

Wskaźniki

Prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zamierzonego efektu
użytkowego (wzór 10, 11)
Niezawodność systemu
eksploatacji (wzór 9)
Ryzyko eksploatacji,
bezwzględne (wzór 12)*
Ryzyko eksploatacji, względne
(wzór 13)
Wartość oczekiwana wyniku
eksploatacji (wzór 8)*
Wartość oczekiwana efektywności eksploatacji (wzór 14)

Wariant I
wg zbioru
danych
odniesienia
(rys.1)

Wariant II, jak I, ze
zwiększeniem niezawodności obiektu
(PO1s, PUs, PO2s:
0,85 → 0,95;
WO1s, WO2s: -10 → -15)

Wariant III, jak I, ze
zwiększeniem strat
(WUn: -50 → -500
WO1n: -20 → -200)

0,39

0,14

0,39

0,44

0,59

0,36

56

41

64

0,97

0,65

1,10

44

59

36

0,79

1,43

0,57

* W jednostkach efektu użytkowania obiektu eksploatacji, w tym – w jednostkach pieniężnych.

Wskaźniki niezawodności, ryzyka i oczekiwanej efektywności eksploatacji …

105

Wyniki te potwierdzają istnienie istotnej różnicy między niezawodnością
obiektu a niezawodnością systemu eksploatacji tego obiektu, i stąd – ważną
różnicę między ujęciem „obiektowym”, odnoszącym się do samego obiektu
eksploatacji, a ujęciem „systemowym”, odnoszącym się do całego systemu eksploatacji. Wykazana wrażliwość modelu rachunkowego systemu eksploatacji
obiektu przemawia za wiarygodnością tego modelu, co czyni go pożądanym
narzędziem analizy i projektowania systemów eksploatacji obiektów.
Systemy eksploatacji obiektów powinny charakteryzować się poziomem
miar wskaźników eksploatacji, jak to zostało podane w tabeli 4. Zwraca tam
uwagę termin wartość akceptowana. Wyznaczenie tej wartości stanowi szczególną decyzję w zarządzaniu i eksploatacji obiektów technicznych.
Tabela 4. Pożądane miary wskaźników eksploatacji obiektów
Table 4. The desired values of the indices concerning the physical assets operation and maintenance
Wskaźniki
Prawdopodobieństwo nieosiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego
(wzór 10, 11)
Niezawodność systemu eksploatacji
(wzór 9)
Ryzyko eksploatacji, bezwzględne
(wzór 12)
Ryzyko eksploatacji, względne
(wzór 13)
Wartość oczekiwana wyniku eksploatacji
(wzór 8)
Wartość oczekiwana efektywności
eksploatacji
(wzór 14)

Miary pożądane
Możliwie najmniejsze, mniejsze od wartości
akceptowanej
Możliwie największa, większa od wartości
akceptowanej
Możliwie najmniejsze, mniejsze od wartości
akceptowanej
Możliwie najmniejsze, mniejsze od wartości
akceptowanej
Możliwie największa, większa od wartości
akceptowanej
Możliwie największa,
znacznie większa od jedności,
większa od wartości akceptowanej

Oczywistym warunkiem przydatności przedstawionych wskaźników jest
dysponowanie odpowiednimi zasobami informacji i ich przygotowanie do analizy, co wiąże się z możliwościami i potrzebami systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. Jak dotychczas ani możliwości nie bywają wyczerpane, ani potrzeby
zaspokojone.
Praca wpłynęła do Redakcji 11.05.2006 r.
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The dependability, risk and expected efficiency as measuring indices of the physical
assets operation and maintenance
Summary
The international terminological standard defines the term “dependability” of an item as a
verbal (qualitative) described unit of the availability, reliability, maintainability and maintenance
support performance of this item. The definition is completed with remark that the term “dependability” is used to general verbal description only and its value is non-numerical. However these
four features’ values are expressed by numbers. Hence author had to result in so definition of the
dependability, which allows to presenting its value as a number (quantitative). As a subject of
interest author adopted a system of operation and maintenance of the physical assets. This paper
shows how this problem was solved.

