
...najszybciej robi się rzecz, 

samodzielnie... 

 

 

 

1. PODSTAWY DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ 

 

Diagnostyka techniczna – zajmuje się bezdemontażową oceną stanu technicznego 

maszyn. Czyni to głównie poprzez badanie własności procesów roboczych lub 

towarzyszących pracy maszyny, a także poprzez badanie własności wytworów maszyny. 

Istota diagnostyki technicznej polega więc na określaniu stanu maszyny w sposób pośredni, 

bez demontażu, w oparciu o pomiar sygnałów diagnostycznych i porównaniu ich z 

wartościami nominalnymi [25,30,31].  

Celem badań diagnostycznych jest określenie stanu obiektu technicznego lub jakości 

realizowanego procesu w chwili uznanej za ważną. Określenie to jest potrzebne, aby przez 

porównanie stanu rzeczywistego - chwilowego - ze stanem wzorcowym wydać orzeczenie o 

zdatności lub niezdatności obiektu technicznego (albo o przebiegu procesu), a także określić 

genezę zaistniałego stanu oraz dokonać prognozy przyszłych stanów obiektu.  

Pod pojęciem stanu systemu należy rozumieć określony zbiór zachodzących w systemie 

procesów, a także jego strukturę. Każdy stan systemu może być wyrażony przez zbiór 

wartości liczbowych charakteryzujących jego strukturę oraz intensywność oddzielnych 

procesów zachodzących w systemie. Zmiennymi są procesy i struktura charakteryzowane 

tymi wielkościami. Stan systemu jest to więc zbiór wartości liczbowych, zmiennych 

opisujących system w danym momencie [1,5,25].  

 

 

1.1. DEGRADACJA STANU MASZYN 

 

W inżynierii mechanicznej rozwijająca się diagnostyka techniczna opierająca się 

głównie na wykorzystaniu informacji o zmieniającym się stanie maszyn potrafi nadzorować 

postępującą destrukcję maszyny w całym cyklu jej życia. Zmiany stanu – odwzorowane 

metodami diagnostyki technicznej - zapobiegają przyczynom i skutkom uszkodzeń. 

Aby określić zakres zastosowań diagnostyki technicznej, celowym jest 

przeanalizowanie całego okresu istnienia dowolnego obiektu i wyselekcjonowanie sytuacji, w 

których uwzględnianie działań diagnostycznych jest niezbędne. 

 Określenie "okres istnienia obiektu" stosuje się zwykle do okresu rozpoczynającego 

się z chwilą sformułowania wymagań (warunków technicznych), które spełnić powinien 

nowoprojektowany obiekt, a kończącego się wraz z jego likwidacja (złomowaniem, rozbiórką 

i utylizacją). Istnieje możliwość sterowania jakością systemu działaniowego w różnych 

zakresach - ocena projektowania, produkcji, eksploatacji lub całego cyklu istnienia. 

Sterowanie cechami użytkowymi obiektu (jakość, bezpieczeństwo, efektywność - w ujęciu 

antropotechnicznym) w całym cyklu istnienia jest możliwe przy wykorzystaniu informacji 

diagnostycznej, przetworzonej na decyzje projektowe, produkcyjne i eksploatacyjne.   

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji systemów technicznych traktowanych jako 

maszyny. Jednym z nich są cele realizowane przez maszyny: 

a) przetwarzanie energii w pracę mechaniczną lub przetwarzanie pracy mechanicznej na 

energię innego rodzaju; 

b) określoność ruchu wszystkich jej elementów przy zadanym ruchu jednego elementu; 

c) wzmacnianie działania człowieka przez przedłużenie jego energetycznego 

oddziaływania na przetwarzane za pomocą maszyny materiały. 



Ze względu na powyższe maszynę stanowi system zawierający zbiór elementów 

połączony w taki sposób, że wymaganemu ruchowi jednego z elementów odpowiada możliwy 

do oszacowania, w pewnym obszarze zmienności, ruch każdego z pozostałych elementów. 

Maszyna może więc posiadać zmienną w czasie strukturę i zbiór własności, który determinuje 

stan maszyny i zdolność maszyny do realizowania przewidzianych dla niej funkcji.    

Stan początkowy maszyny W(1) w chwili 1 (czas początku eksploatacji maszyny)  

można scharakteryzować za pomocą zbioru wartości cech (własności, atrybutów) X ={xj ();  

j = 1,...,m}. Własności maszyny wpływają na jej stan w pewnej zależności funkcyjnej, przy 

czym zazwyczaj można sformułować funkcję opisującą stan maszyny według zależności: 
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Maszyna w chwili 1 znajduje się w stanie zdatności W
0
, gdy spełniony jest warunek: 
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gdzie:{xj,d}, {xj,g}– zbiory dolnych i górnych wartości granicznych własności maszyny. 

Wynika stąd, że przydatność maszyny do eksploatacji określa zbiór jej cech i 

charakterystyk związanych z przeznaczeniem maszyny. Sprecyzowanie funkcji użytkowych 

maszyny oraz przeprowadzenie klasyfikacji jej atrybutów (własności) zależy od wielu 

czynników, przy czym jako najważniejsze wydają się być poziom dekompozycji maszyny 

(maszyna, mechanizmy maszyny, elementy maszyny) oraz możliwe do zastosowania metody 

badawcze. Najczęściej stosowany jest następujący podział własności (rys.1.1): 

a) własności krytyczne decydujące o stopniu zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, zagrożeniu środowiska, zagrożeniu układów współpracujących oraz 

całkowitej utracie wartości użytkowej maszyny. Ocena własności krytycznych jest 

prowadzona najczęściej w formie monitorowania w odniesieniu do każdej z nich 

osobno i stanowi podstawę do wyłączenia maszyny z eksploatacji przy nie spełnieniu 

wymagań którejkolwiek z cech. 

b) własności ważne posiadające istotne znaczenie dla oceny stanu (przydatności) 

obiektu, określające zagrożenia. Są one podstawą do oceny aktualnego stanu badanej 

maszyny i wytyczają zakres oraz potrzeby czynności obsługowych i naprawczych; 

c) własności małoważne powodujące nieistotne i odwracalne zmniejszanie efektywności 

funkcjonowania maszyny. 

d) własności pomijalne. 

 
 

Rys.1.1. Podział wielkości opisujących maszynę 



Własności maszyny opisujące stan maszyny oraz sposób jej funkcjonowania można 

sklasyfikować w uporządkowane zbiory za pomocą odpowiednich cech w obszarze: jakości, 

funkcjonalności, efektywności i niezawodności: 

X = {X1(), X2(), X3(), X4()}                                               (1.3) 

 gdzie: X1() = {x1,1(), x1,2(), ..., x1,n()} - zbiór właściwości maszyny w obszarze jakości,  

              X2() = {x2,1(), x2,2(), ..., x2,n()} - zbiór właściwości maszyny w obszarze funkcjonalności, 

              X3() = {x3,1(), x3,2(), ..., x3,n()} - zbiór właściwości maszyny w obszarze efektywności, 

              X4() = {x4,1(), x4,2(), ..., x4,n()} - zbiór właściwości maszyny w obszarze niezawodności. 

Wartości atrybutów Xn() maszyny mogą być przedstawione jako jednokolumnowe 

wektory, których współrzędnymi są na ogół miary lub ciągi miar, określających własności 

maszyny, przy czym: 

a) jakość rozumiana jest jako zbiór właściwości maszyny decydujących o jej zdolności do 

zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb, określa maszynę pod 

względem eksploatacyjnym;  

b) funkcjonalność jest to zbiór własności opisujących maszynę w sferze kontaktów z 

użytkownikiem;  

c) efektywność jest to zbiór właściwości maszyny, opisujących ją pod względem 

ekonomicznym;  

d) niezawodność jest to zbiór właściwości, opisujących gotowość obiektu oraz wpływające 

na nią: trwałość, bezawaryjność, nieuszkadzalność, obsługiwalność  i inne.  

Elementy składowe zbiorów Xn() = {xn,1(), xn,2(), ..., x1n,n()} nazywa się często 

cechami. Wówczas cecha maszyny jest  to wielkość fizyczna, charakteryzująca maszynę ze 

względu na działanie zgodne z przeznaczeniem. Wśród  cech  maszyny  można wyróżnić: 

a) cechy funkcjonalne, przy pomocy których określa się funkcje maszyny lub sprawdza 

jakość wykonywania wykonywanych zadań (ich spis zawarty jest zwykle w 

wymaganiach technicznych); 

b) cechy konstrukcyjne opisujące maszynę lub jej elementy ze względu na zasadę pracy, 

sposób współdziałania elementów oraz ich wykonanie (przedstawia się je często w 

postaci rysunku technicznego); 

c) cechy obsługowe, których wartość może być zmieniana w czasie obsługiwania, np. przez 

regulacje, zabiegi konserwacyjne itp; 

d) cechy diagnostyczne kontrolowane w czasie działań diagnostycznych (za pomocą tych 

cech opisuje się zazwyczaj stany maszyny, tzw. cechy stanu maszyny). 
 Grupa wielkości związanych np. z zapewnieniem funkcjonalności maszyny obejmuje: 
a) wymiary maszyny: długość, szerokość, wysokość 
b) pole powierzchni; 
c) ciężar własny; 
d) szerokość wykonawcza (zasięg wykonawczy); 
e) nacisk jednostkowy na podłoże; 
f) pojemność organu roboczego; 
g) prędkość przemieszczania organu roboczego; 
h) wydajność mierzona jako prędkość przepływu materiału; 
i) natężenie przepływu powierzchni; 
j) natężenie przepływu objętości; 
k) moc na wale odbioru; 
l) moc na wale zdawczym; 
m) sprawność mechaniczna. 

Grupę własności związanych z mechanizmami maszyny roboczej dokonuje się za 
pomocą wielkości podstawowych i pochodnych, opisujących ich techniczne własności: 
a) trajektorie ogniw; 
b) przemieszczenie ogniw; 
c) prędkość; 



d) przyspieszenie; 
e) siły reakcji; 
f) makrogeometria ogniw. 

Zbiór własności związanych z elementami maszyny roboczej dokonuje się za pomocą 

wielkości podstawowych i pochodnych, które opisują techniczne, fizyczne i chemiczne 

własności. Przykładowo można tu wymienić: 

a) wymiary gabarytowe: długość, szerokość, wysokość; 

b) ciężar właściwy; 

c) temperaturę topnienia; 

d) współczynnik przewodzenia ciepła; 

e) moduł sprężystości; 

f) współczynnik rozszerzalności liniowej; 

g) współczynnik rozszerzalności objętościowej; 

h) wytrzymałość doraźną; 

i) naprężenia mechaniczne; 

j) twardość; 

k) granicę plastyczności; 

l) liczbę kwasową; 

m) wartość opałową; 

n) temperaturę krytyczną. 

Stan początkowy maszyny W(1) ulega procesowi ewolucyjnej destrukcji – rys.1.2 - 

wskutek zmęczenia materiałów konstrukcyjnych, nadmiernych obciążeń, zużycia wskutek 

tarcia (luzy) itp. Do najbardziej obciążonych należą węzłowe elementy maszyn (np. łożyska), 

zespoły robocze (np. udarowe elementy wykonawcze), elementy układu napędowego (np. 

przekładnie zębate). Obniżenie ich trwałości może wystąpić w wyniku ewolucyjnego procesu 

destrukcji lub w wyniku chwilowych przeciążeń. Może to spowodować ich uszkodzenie i 

doprowadzić do katastrofy systemów technicznych, w których są one instalowane.   

 
Rys.1.2. Krzywe degradacji stanu maszyny 

 

Problemy, które pojawiają podczas identyfikacji i analizy stanu początkowego maszyny 

W(1) można sformułować w postaci następujących zagadnień: 

a) czy można sformułować zależność funkcyjną pomiędzy stanem początkowym maszyny 

W(1) a jej własnościami opisanymi przez odpowiednie zbiory wielkości (podstawowe, 

pochodne i inne); 

b) dla jakiego poziomu dekompozycji maszyny rozpatruje się jej stan początkowy 

(maszyna, mechanizm, element); 

c) jakie metody badawcze są do dyspozycji w trakcie identyfikacji stanu początkowego. 

Udzielenie poprawnych odpowiedzi na postawione pytania umożliwi rozwiązanie 

problemu identyfikacji stanu początkowego maszyny. 

Własności początkowe w przypadku maszyn są to zwykle właściwości geometryczne 

(luz, wielkość trwałego odkształcenia) i właściwości materiałowe (wytrzymałość doraźna, 
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wytrzymałość zmęczeniowa) ich elementów. Zbiór wszystkich cech stanu: właściwości 

geometrycznych, materiałowych oraz parametrów funkcjonalnych maszyny, istotnych z 

punktu widzenia niezawodności, może być traktowany jako wielowymiarowy proces losowy, 

ponieważ wiele z tych właściwości zmienia się w czasie eksploatacji maszyny w sposób 

losowy. Przebieg zmian stanu technicznego pod wpływem oddziaływań zewnętrznych zależy 

nie tylko od poziomu tych oddziaływań, ale także od wspomnianych właściwości maszyny w 

chwili początkowej t = 0, czyli od początkowego stanu technicznego.  

Stan techniczny obiektu w chwili t zależy więc od czasu, jaki upłynął od początku 

eksploatacji, od przebiegu oddziaływań zewnętrznych w całym przedziale czasu od t0 do t 

oraz od początkowego stanu technicznego. Od stanu technicznego maszyny zależą 

bezpośrednio wartości przyjętych cech zdatności. Cechy zdatności są to wielkości związane 

bezpośrednio ze stanem, nadające się do łatwego teoretycznego odwzorowywania 

zachodzących (w czasie) zmian zdolności obiektu do poprawnego funkcjonowania. Decydują 

więc one o tzw. stanie niezawodnościowym obiektu (zdatny, niezdatny). Cechami zdatności 

elementu obiektu mechanicznego mogą być np.: zapas uogólnionej wytrzymałości, skumu-

lowane względne uszkodzenie zmęczeniowe, powierzchniowy ubytek materiału, luz. Każda z 

cech zdatności obiektu zależy nie tylko od stanu technicznego obiektu w chwili t, lecz także 

od poziomu oddziaływań zewnętrznych w tej chwili.  

Narzędzia oceny tego stanu to metody badań stanu dynamicznego, wspomagane 

nowoczesnymi technologiami informatycznymi, którym poświęcono to opracowanie. 

 

Stan wyjściowy maszyny 

Jako maszynę rozumiemy urządzenie zawierające mechanizm lub zespół 

mechanizmów, służących do przetwarzania energii lub wykonywania pracy mechanicznej. W 

zależności od potrzeby używa się zamiennie pojęć „obiekt”, „maszyna”, „układ”, „przyrząd”. 

Cechą charakterystyczną dla funkcjonującej maszyny jest ruch. W największym możliwym 

skrócie można określić maszynę jako przetwornik energetyczny.  

Interesującym nas terminem jest pojęcie ‘nowa maszyna’. Problem pojawia się w 

definicji czy charakteryzuje się maszyna po jej wytworzeniu. Producenci różnych urządzeń 

wypuszczają na rynek urządzenia o różnym standardzie, cenie, możliwościach a każdy z nich 

produkuje właśnie nową maszynę. Generalizując można pojęcie rozumieć jako mechanizm 

lub zespół mechanizmów służących do przetwarzania energii lub wykonywania pracy 

mechanicznej, który został właśnie wytworzony, jest gotowy do użytkowania dla 

ewentualnego konsumenta i może być ‘wypuszczony’ na rynek. Jednak należy szerzej 

potratować ten termin. Nowa maszyna powinna przede wszystkim nie wymagać naprawy, 

pracować poprawnie a więc być niezawodna oraz być funkcjonalna. Jednak nawet maszyna, 

która nie spełnia odpowiednich wymagań dla użytkownika, posiada błąd w swojej budowie i 

przez to nie jest funkcjonalna a właśnie wyszła spod taśmy produkcyjnej jest maszyną nową. 

Tak samo maszyna o niskich standardach, tania oraz maszyna bardzo droga z wieloma 

nowoczesnymi funkcjami są maszynami nowymi. Różnica pomiędzy obiektem ‘ nowym’ 

jednego producenta a drugiego producenta wynika z zastosowanych technologii, z 

wykorzystanego materiału, wkładu pieniężnego, dokładności wykonania, twórcy projektu i 

innych czynników.  

Nowa maszyna musi być tak skonstruowana, musi mieć tak dobrane materiały, aby nie 

nastąpiło jej szybkie uszkodzenie. Stan wyjściowy musi być na tyle dobry, aby maszyna miała 

zapewniony jak najdłuższy czas działania w pełnej zdatności. Przejście maszyny ze stanu 

zdatności w stan niezdatności może jednak następować zarówno w czasie pracy maszyny jak i 

postoju lub magazynowania.  

Dążymy do tego, aby nowa maszyna nie uległa szybkiemu uszkodzeniu. Ponadto 

cechy jakie musi posiadać nowa maszyna są zawarte w rozporządzeniu. Nowe maszyny 



muszą spełniać szereg wymogów, które zawarte są w rozporządzeniach, a najważniejsze z 

nich (zgodnie z dyrektywą UE) przytoczono poniżej. 

1. Maszyny, ich wyposażenie i części składowe muszą być zaprojektowane i wykonane 

w taki sposób, aby były wystarczająco stabilne podczas eksploatacji w 

przewidywanych warunkach działania, bez ryzyka wywrócenia się maszyny, upadku z 

wysokości lub nieoczekiwanego przemieszczenia.  

2. Różne części maszyny i wyposażenie je łączące muszą być zdolne do wytrzymania 

obciążeń, którym podlegają podczas eksploatacji zgodnej z zamierzeniami producenta. 

Trwałość użytych materiałów musi być odpowiednia do charakteru miejsca pracy 

przewidzianego przez producenta, w szczególności w odniesieniu do zjawisk 

zmęczenia materiału, starzenia się, korozji i ścierania. Producent musi wskazać w 

instrukcji rodzaj i częstotliwość kontroli oraz konserwacji maszyny, wymaganych ze 

względów bezpieczeństwa. Musi on także, gdzie stosowne, wskazać części, które 

ulegają zużyciu, oraz określić kryteria ich wymiany. 

3. Konieczne jest podjęcie środków ostrożności przeciw działającym zagrożeniom 

powodowanym przez przedmioty spadające lub odrzucane (np. przedmioty obrabiane, 

narzędzia, wióry, odłamki, odpady itp.). 

4. Dostępne części maszyny nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi, ostrych 

naroży ani chropowatych powierzchni, które mogą spowodować obrażenia. 

5. W przypadku, gdy maszyna przeznaczona jest do wykonywania kilku różnych 

operacji z ręcznym usuwaniem przedmiotu obrabianego między poszczególnymi 

operacjami (maszyna zespolona), musi ona być zaprojektowana i wykonana w taki 

sposób, aby umożliwić użytkowanie każdego z jej urządzeń oddzielnie, bez 

powodowania zagrożeń i ryzyka przez pozostałe zespoły do osoby narażonej. 

6. Maszyny przeznaczone do działania w różnych warunkach pracy (np. różne prędkości 

albo zasilania energią) muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 

umożliwiający bezpieczny i pewny wybór oraz regulację tych warunków pracy. 

7. Ruchome części maszyny muszą być zaprojektowane, wykonane i rozmieszczone w 

taki sposób, aby nie powodowały zagrożeń, lub zapobiegać całkowicie ryzyku 

zaistnienia wypadku.  

8. W przypadku, gdy maszyna zasilana jest energią elektryczną, musi ona być 

zaprojektowana, wykonana i wyposażona w sposób zapobiegający lub umożliwiający 

zapobieganie wszelkim zagrożeniom o charakterze elektrycznym. 

9. Błędy możliwe do popełnienia przy pierwszym lub ponownym montażu niektórych 

części, mogące stanowić źródło zagrożenia, muszą zostać wyeliminowane przez 

konstrukcję takich części, albo poprzez umieszczenie informacji na samych częściach 

i/lub na ich obudowach. Takie same informacje należy umieszczać na częściach 

ruchomych i/lub ich obudowach w wypadkach, gdy w celu uniknięcia zagrożenia 

konieczna jest znajomość kierunku ruchu. Wszelkie inne informacje, które mogą być 

potrzebne zamieszcza się w instrukcji. 

10. Należy przedsięwziąć środki w celu wyeliminowania ryzyka obrażeń spowodowanych 

zetknięciem się z częścią maszyny lub z materiałami o wysokiej lub bardzo niskiej 

temperaturze, albo na skutek zbliżenia się do takiej maszyny lub materiałów. 

11. Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby uniknąć ryzyka 

wybuchu spowodowanego przez samą maszynę lub przez gazy, ciecze, pyły, pary lub 

inne substancje przez nią wytwarzane lub używane podczas jej eksploatacji. Takie 

same środki ostrożności muszą zostać podjęte, jeżeli producent przewiduje 

użytkowanie maszyny w przestrzeni potencjalnego wybuchu.  

12. Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby ryzyka wynikające 

z drgań oraz emisji hałasu zostały ograniczone do możliwie najniższego poziomu, z 



uwzględnieniem postępu technicznego i dostępności środków ograniczających poziom 

hałasu, w szczególności u źródła jego powstawania. 

13. Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby wszelka emisja 

promieniowania przez maszynę została ograniczona do poziomu koniecznego do jej 

działania, przy wyeliminowaniu wpływu promieniowania na osoby narażone bądź 

ograniczeniu go do bezpiecznego poziomu. 

14. Części maszyny, po których mogą się poruszać, lub na których mogą znajdować się 

osoby, powinny być zaprojektowane i skonstruowane w sposób zapewniający 

wyeliminowanie ryzyka poślizgnięcia się, potknięcia lub upadku na te części lub 

upadku z tych części. 

15. Punkty regulacji, smarowania i konserwacji muszą być umieszczone poza strefami 

niebezpiecznymi. Należy zapewnić możliwość przeprowadzenia regulacji, napraw, 

konserwacji, czyszczenia i innych czynności serwisowych podczas postoju maszyny 

16. Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby możliwe było 

czyszczenie jej części wewnętrznych, które uprzednio zawierały niebezpieczne 

substancje lub preparaty, bez potrzeby wchodzenia do nich. Jeżeli uniknięcie 

wchodzenia do maszyny jest absolutnie niemożliwe, producent musi podczas 

projektowania maszyny zapewnić rozwiązania pozwalające na jej czyszczenie przy 

minimalnym zagrożeniu. 

 Niewątpliwie nowa maszyna musi spełniać szereg kryteriów, aby była funkcjonalna, 

bezpieczna, praktyczna przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, przy użyciu jak 

najmniejszych kosztów.  
 

Modułowość konstrukcji 

Modułowość konstrukcji to coraz częściej rozpowszechniona technika upraszczania 

złożonego systemu, zaczyniając od podstawowych elementów, aż po złożone i obszerne 

elementy. Konstrukcja modułowa oznacza produkowanie dużej liczby mniejszych elementów 

urządzeń, zamiast małej liczby dużych urządzeń. Jest to zaleta, która oznacza znacznie 

łatwiejszą produkcję prostych elementów, odpornych na uszkodzenia. Mniejsza i prostsza 

konstrukcja umożliwia większą automatyzację i wymaga mniej pracy ręcznej podczas 

produkcji, dzięki czemu wyraźnie wzrasta jakość wytworów. Konstrukcja modułowa stanowi 

naturalną ewolucję złożonych systemów ze względu na wydajność, elastyczność produkcji, 

technologię napraw, niezawodność.  

Uproszczenie konstrukcji, standaryzacja podzespołów, szybszy montaż kompletnej 

maszyny - to tylko niektóre z zalet konstrukcji modułowej. Dodatkowymi korzyściami, co jest 

szczególne istotne dla producentów maszyn, są skrócenie czasu wytwarzania maszyny i 

zmniejszenie ich kosztów. Modularyzacja to jednak również wyzwania inżynierskie i 

konieczność nowego spojrzenia na konstrukcję maszyn, ich uruchamianie oraz użytkowanie. 

Dąży się do tego, aby tworzenie gotowych wyrobów mogło odbywać się poprzez ich budowę 

ze standardowych modułów, które mogą być łączone ze sobą na różne sposoby. Rozwiązanie 

takie jest dla producenta korzystniejsze, niż konstruowanie jednej dużej maszyny, której 

konfiguracja musi być zmieniona pod kątem każdego indywidualnego zamówienia.  

Wprowadzenie do modułów interfejsów komunikacyjnych powinno przyczynić się do 

zredukowania ilości okablowania, co jest nie bez znaczenia dla późniejszego serwisowania 

urządzenia. Również w przypadku ewentualnych modyfikacji maszyny zmiany w 

poszczególnych jej modułach mogą zostać wprowadzone w czasie krótszym, niż miałoby to 

miejsce w przypadku maszyny zbudowanej klasycznie. Konstrukcja modułowa to jednak 

również wyzwanie dla projektantów. Moduły powinny być tak opracowane, aby można je 

zaadoptować do dowolnej architektury budowanej maszyny. Modułowość konstrukcyjna to 

także rozbudowa danego elementu. 



Jedną z bardzo ważnych cech system modułowego jest możliwość konstruowania 

wariantowego. Istnieje kilka metod tworzenia konstrukcji w tym systemie: podziału na sekcje, 

budowy składanej, zespołu podstawowego.  

W metodzie podziału na sekcje konstrukcję dzieli się na sekcję, które można zestawiać 

w nowym układzie, w zmienionej kolejności i liczbie. Podział na sekcje daje się łatwo 

przeprowadzić w maszynach transportu ciągłego, np. przenośnikach taśmowych. 
Metoda budowy składanej była od dawna znana w budowie obrabiarek, o 

przekształcalnych systemach wytwarzania. Dążenie do coraz większej wydajności produkcji i 

coraz wyższej dokładności wymaga stosowania elastycznej automatyzacji. Rozwija się bardzo 

dynamicznie w postaci elastycznych gniazd, linii i systemów obróbkowych. Taka struktura 

elastycznego systemu umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie do produkcji nowego wyrobu. 

Jednakże takie systemy wytwórcze nie pozwalają na zmianę profilu produkcyjnego czy też na 

zmianę technologii. Coraz większe wymagania ze strony rynku odbiorców zmuszają 

producentów do elastyczności strukturalnej, gdzie podstawą są właśnie systemy modułowe, tj. 

możliwość montażu różnych obiektów z rodziny uniwersalnych modułów. 
W metodzie zespołu podstawowego projektuje się maszyny pochodne, przyjmując moduł 

(lub grupę modułów podstawowych) i dołącza się do niego wymienny osprzęt, dostosowany do 

przewidywanych funkcji. Przykładem mogą być maszyny robocze, takie jak koparki, ładowarki. 

Wymienny osprzęt dotyczy zespołu roboczego i może to być np. wysięgnik z odpowiednią łyżką 

do koparki. Wariantowość tych środków technicznych przejawia się zmiennością osprzętu, 

tworząc osprzętowy system modułowy.  

Konstruowanie modułowe posiada szereg zalet, gdyż pozwala na:  

 łatwe konstruowanie wariantowe, w oparciu o typowe moduły i ich typoszeregi,  

 pełne wykorzystanie parametrycznych modeli CAD.  

W procesie wytwarzania maszyny modułowość pozwala na:  

 produkcję modułu przez zewnętrznego, wyspecjalizowanego producenta lub wielu 

konkurujących ze sobą producentów.  

 W procesie eksploatacji pozwala na: 

 rozbudowę funkcjonalności maszyny przez wymianę modułu,  

 zmianę parametrów maszyny przez wymianę modułu.,  

  

 łatwą naprawialność poprzez wymianę modułu.  

 

Zmiany stanu maszyn 

 Uszkodzenie jest jednym z istotnych zdarzeń występujących w procesie użytkowania 

maszyn, determinującym niezawodność maszyn, efektywność ich wykorzystania, proces 

obsługiwań technicznych, a także zakres potrzeb diagnostyki technicznej. 

Najogólniej, pojęcie uszkodzenia maszyny zdefiniować można jako zdarzenie 

polegające na przejściu maszyny (zespołu, elementu) ze stanu zdatności do stanu 

niezdatności. Przez stan zdatności rozumie się taki stan maszyny, w którym spełnia ona 

wyznaczone funkcje i zachowuje parametry, określone w dokumentacji technicznej. 

Natomiast przez stan niezdatności rozumie się stan maszyny, w którym nie spełnia ona 

chociażby jednego z wymagań, określonych w dokumentacji technicznej. 

Na skutek oddziaływania otoczenia oraz realizacji przez obiekt stawianych mu zadań 

początkowe własności obiektu mogą ulegać zmianie, co odzwierciedli się w zmianie wartości 

początkowych cech mierzalnych oraz ewentualnie w zmianie stanu cech niemierzalnych. 

Uszkodzenia maszyn w toku eksploatacji mogą zachodzić w następujący sposób: 

- wskutek powolnych, nieodwracalnych procesów starzeniowych i zużyciowych, 

zachodzących w maszynie; 



- w wyniku pojawienia się procesów odwracalnych o różnej intensywności przebiegu, 

wywołanych przez czasowe przekroczenia dopuszczalnych wartości jednego lub więcej 

czynników wymuszających; 

- w sposób skokowy, objawiający się nieciągłym przejściem jednej lub więcej cech poza 

granice przyjęte za dopuszczalne dla danej maszyny. 

Uwzględniając dotychczasowe rozważania można wskazać na główne przyczyny 

powstawania uszkodzeń, które klasyfikuje się następująco: 

a) konstrukcyjne — uszkodzenia powstałe wskutek błędów projektowania i konstruowania 

obiektu, najczęściej przy nie uwzględnieniu obciążeń ekstremalnych, tzn. wartości, które w 

istotny sposób przekraczają obciążenia nominalne, prowadząc wprost do uszkodzeń; 

b) produkcyjne (technologiczne) — uszkodzenia powstałe wskutek błędów i niedokładności 

procesów technologicznych (brak tolerancji wymiarów, gładkości powierzchni, obróbki 

termicznej itp.) lub wad materiałów elementów obiektu; 

c) eksploatacyjne — uszkodzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania obowiązujących 

zasad eksploatacji lub na skutek oddziaływań czynników zewnętrznych nieprzewidzianych 

dla warunków użytkowania danego obiektu, co prowadzi do osłabienia i przedwczesnego 

zużycia i osiągnięć stanu granicznego; 

d) starzeniowe i zużyciowe — zawsze towarzyszące eksploatacji obiektów i będące 

rezultatem nieodwracalnych zmian, prowadzących do pogorszenia wytrzymałości i zdolności 

współdziałania poszczególnych elementów. 

Uszkodzenie lub zniszczenie obiektu technicznego następuje pod wpływem 

przenoszonej przez niego energii. Zależnie od tego, jaki rodzaj energii dominuje w danych 

warunkach, przyczyny uszkodzeń elementów można podzielić na następujące grupy:  

a) mechaniczne — naprężenia statyczne, pełzanie, zmęczenie, pitting, zużycie cierne; 

b) chemiczne — korozja metali, starzenie gumy, farb, izolacji, butwienie drewna; 

c) elektryczne — elektro-korozja; 

d) cieplne — nadtapianie, intensyfikacja przebiegu zjawisk. 

 
1.2. DIAGNOSTYKA TECHNICZNA 

W ujęciu zadaniowym - diagnostyka techniczna to zorganizowany zbiór metod i 

środków do oceny stanu technicznego (jego przyczyn, ewolucji i konsekwencji) systemów 

technicznych. W większości przypadków są to systemy działaniowe, celowo zaprojektowane 

dla wykonania określonej misji, generujące lub transformujące informacje, które są 

wykorzystywane do oceny ich stanu technicznego [1,2,25,30]. 

W diagnostyce maszyn przedmiotem badań są zmiany wielkości fizycznych opisujących 

energię emitowaną poza system, a informacja diagnostyczna zawarta jest w wartościach tych 

wielkości lub w intensywności ich zmian – rys.1.3. Aby określić stan systemu albo procesu, 

należy dokonać pomiaru wartości wybranych do opisania tego stanu wielkości fizycznych. 

Najważniejszym warunkiem przyjęcia wielkości fizycznej jako podstawy do orzeczenia 

diagnostycznego jest interpretacja fizyczna zależności między zmianą stanu systemu a zmianą 

wartości tej wielkości. Oznacza to, że wielkość fizyczna musi opisywać przemianę 

zachodzącą w systemie lub właściwości systemu po jej zajściu. Najwyższą jednak wartość 

diagnostyczną mają wielkości fizyczne, których zmiana wartości zachodzi wtedy i tylko 

wtedy, gdy następuje zmiana stanu systemu [4,25,30]. 

Zakwalifikowanie obiektu do jednego ze stanu (zdatności lub niezdatności) może wtedy 

wynikać z przyjęcia jednego z alternatywnych założeń: zmiana stanu polega na przekroczeniu 

przez wszystkie wielkości fizyczne wartości kryterialnych dla danego stanu albo wystarczy 

przekroczenia takiej wartości przez jedną wielkość fizyczną. Drugie założenie sprowadza 

diagnozę do klasycznej sytuacji diagnozy na podstawie jednej wielkości fizycznej [1,5,25].  

 



Do podstawowych zadań diagnostyki technicznej należy zaliczyć: 

 badania, identyfikacja i klasyfikacja rozwijających się uszkodzeń oraz ich 

symptomów, dyskryminant lub syndromów,  

 opracowanie metod i środków do badania i selekcji symptomów, dyskryminant i 

syndromów diagnostycznych, 

 wypracowanie decyzji o stanie obiektu i wynikających z niego możliwości 

wykorzystania lub rodzaju i zakresie koniecznych czynności profilaktycznych. 

 
Rys.1.3. Maszyna jako system przetwarzania energii i jej możliwości diagnozowania 

 

W myśl ogólnej teorii systemów, systemy działaniowe są to systemy otwarte z 

przepływem masy, energii i informacji, a więc są to układy transformujące energię z 

nieodłączną jej dyssypacją wewnętrzną i zewnętrzną. Tak więc wejściowy strumień masy 

(materiału), energii i informacji jest przetworzony na dwa strumienie wyjściowe, energię 

użyteczną w postaci innej pożądanej jej formy lub też produktu będącego celem 

projektowanym danego obiektu. Drugi strumień to energia dyssypowana, częściowo 

eksportowana do środowiska lub meta systemu, a częściowo akumulowana w obiekcie jako 

efekt różnych procesów zużyciowych zachodzących podczas pracy maszyny.  

Wszystkie możliwości diagnozowania dają się ująć w trzy podstawowe grupy, 

objaśniające sens postępowania badawczego w zakresie oceny jakości stanu lub wytworu.  

Pierwsza z nich to diagnostyka przez obserwację procesów roboczych, monitorując ich 

parametry w sposób ciągły, czy też na specjalnych stanowiskach prowadząc badania 

sprawnościowe maszyn (moc, moment, prędkość, ciśnienie itp.). Przed tym rodzajem badań 

diagnostycznych otwarta jest przyszłość z racji coraz częściej wprowadzanych do maszyn 

sensorów, mikroprocesorów itp., przy czym w takim przypadku wymagana jest znajomość 

modelu funkcjonowania obiektu.  

Drugi sposób diagnozowania maszyn ujmuje badania jakości wytworów, zgodności 

wymiarów, pasowań, połączeń itp., gdyż ogólnie tym lepszy stan techniczny maszyny im 

lepsza jakość produkcji. 

Trzecia możliwość diagnozowania to obserwacja procesów resztkowych, 

wykorzystująca różne procesy fizyko - chemiczne, zawarte w procesach wyjściowych z 

funkcjonującej maszyny i będąca źródłem wielu atrakcyjnych metod diagnozowania maszyn. 

Warto w tym miejscu w uproszczony sposób pokazać ogólną istotę diagnozowania 

maszyn, zakładającą poszukiwania związków pomiędzy stanem maszyny Xn a generowanymi 

sygnałami diagnostycznymi Sm , z pominięciem dla prostoty rozważań innych oddziaływań   

zewnętrznych (rys.1.4).                                                      

                                                                                                                      procesy robocze

                                   zakłócenia                                                                  * monitorowanie

                                                                                                                    parametrów procesu

                            MASZYNA                                                 * badania

                                                                                                                       sprawnościowe

                      STATYKA I DYNAMIKA   energia użyteczna (wytwór)

                                                                                          energia

  sterowanie            X(t, , r)           destrukcyjne   rozpro-           badania wytworu

                                                                   sprzężenie        szona    

                          STAN TECHNICZNY      procesy tribowibroakustyczne   procesy resztkowe

                                                                    zwrotne             - drgania, hałas,

                                                                                              - pulsacja ciśnienia,

                                    zasilanie                                            - procesy cieplne,

                             (energia, materiał)                                    - produkty zużycia,

                                                                                              - procesy elektromagnet.,

                                                                                              - ultradźwięki,

                                                                                              - inne.



          X                                                      S

  uszkodzenia                    A (X, S)                symptomy

         n                                                                m                                                                                                                        

                                              m  n

             
                          Rys.1.4. Obserwacja stanu maszyny X za pomocą symptomów S 

 

Głównym problemem w analizie zmieniającego się stanu maszyny jest więc wyznaczenie 

sygnału wyjściowego S na podstawie historii sygnału na wejściu X oraz własności układu 

maszyny A, co można zapisać zależnością: 

                                                           X = A S                                                    (1.4)  

Rozwiązując to równanie trzeba zidentyfikować najpierw A, później mierząc S wnioskować o 

stanie X, co zapisuje się zależnością: 

                                                         S = A 1  X                                                  (1.5)  

W diagnostyce problem ten dotyczy braku jednoznacznych relacji przyczynowo - 

skutkowych pomiędzy możliwymi przyczynami (zróżnicowane zaawansowanie rozwijających 

się uszkodzeń lub rozregulowań) obserwowanych skutków (mierzonych sygnałów), które nie 

mają zwykle charakteru przyczynowo - skutkowego. Możliwe w tym względzie bardzo 

rozbudowane modele analityczne, występujące najczęściej w postaci układów równań 

różniczkowych i dostatecznie dokładnie opisujące działanie diagnozowanych maszyn, 

wymagają rozwiązań jedynie na drodze numerycznej, którym daleko jeszcze do aplikacji 

diagnostycznych. 

W tablicy obserwacji (rys.1.5) z jednej strony mamy zestaw możliwych uszkodzeń (n), 

reprezentowanych przez cechy stanu odwzorowujące rozwijające się uszkodzenia. Z drugiej 

zaś strony z pomiarów otrzymujemy zestaw symptomów (Sm), charakterystyczny dla stanu 

rozwoju uszkodzeń w chwili pomiaru symptomów. Jak widać z rysunku o jednym 

uszkodzeniu może informować wiele symptomów, przy czym rozwiązanie problemu 

diagnostycznego wymaga spełnienia warunku: m  n. Operator A, wiążący cechy stanu 

obiektu X i jego symptomy S po zidentyfikowaniu, pozwala na bazie pomierzonych 

symptomów S wnioskować o stanie X.          

                       Symptomy

         Cechy          Sm                     Wartości mierzonych symptomów

          stanu

        obiektu  Xn                C      K      I      Psk    ...        F0       ...       Hv   ...     m

        1. Bicie

        2. Luz

        3. Zacisk

           ...                                              Symptomy diagnostyczne

           ...                              w dziedzinie czasu, amplitud, częstotliwości.

           ...                                        ( wymiarowe, bezwymiarowe )

        n. Ilość pracy   

 
           Rys.1.5. Tablica obserwacji symptomów Sm dla wybranych cech stanu obiektu Xn 

 

Każda maszyna przechodzi cztery fazy swego istnienia (rys.1.6): wartościowanie (C), 

projektowanie (P), wytwarzanie (W) i eksploatacja (E). 

  



 

Rys.1.6. Fazy istnienia maszyny w diagnostyce technicznej 
 

W każdym z etapów istnienia obiektów (C - K - W - E) występują działania 

diagnostyczne o różnym charakterze, odpowiednio do zadań jakie mają być zrealizowane, 

przy czym zaangażowanie diagnostyki jest zauważalne wyraźnie w każdym z tych etapów. 

Diagnostyka jest to więc uznana już dziedzina wiedzy o rozpoznawaniu stanów 

obiektów technicznych w teraźniejszości, w przyszłości i w przeszłości. Obiektem badań 

diagnostyki technicznej może być cały obiekt, zespół, podzespół, a nawet pojedyncza część, 

coraz częściej na kolejnych etapach ich istnienia.  

Cele diagnostyki są osiągane poprzez [1,4,25,30]: 

 poznanie natury procesów fizyczno-chemicznych wykorzystywanych jako nośniki 

informacji o zmieniającym się stanie obiektów, 

 badania procesów fizyczno-chemicznych umożliwiających ustalenie zbioru parametrów 

diagnostycznych (symptomów stanu), 

 ustalenie zbiorów niezależnych i zupełnych cech stanu (liczba stanów) i parametrów 

diagnostycznych, 

 poszukiwania modelu diagnostycznego przedmiotu diagnozy dla określonych 

podzbiorów cech stanu i parametrów diagnostycznych, 

 ustalenie algorytmów zbiorów sprawdzeń: diagnozowania, prognozowania i 

genezowania stanów, 

 zapewnienie odpowiedniej podatności diagnostycznej obiektu technicznego, 

 opracowywanie zasadnych metod i urządzeń diagnostycznych, 

 opracowywanie procesów technologicznych, czyli postępowania praktycznego w 

badaniach i ocenie stanów obiektów technicznych. 

Efektem opracowania procesu diagnozowania dla potrzeb eksploatacji obiektu są zwykle 

odpowiednie rozdziały w instrukcjach użytkowania i obsługiwania, traktujące o zasadach 

wykorzystania diagnostyki. 

Ustalenie miejsca i funkcji diagnostyki technicznej w systemie istnienia maszyn 

warunkuje potrzebę omówienia uznanej już strategii eksploatacji według stanu technicznego. 

Jej podstawę stanowi okresowe badanie stanu – rys.1.7 – i na podstawie wyników badania 

podejmowanie decyzji eksploatacyjnych. 

     Fazy 
     istnienia maszyny 

  Dzie- 
  dzina           

Warto 
   Wartościowanie                     Konstrułowanie                     Wytwarzanie                     Eksploatacja 
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  Nazwa              Diagnostyka                           Diagnostyka                       Diagnostyka                      Diagnostyka 
  diagno-           heurystyczna                           konstrukcyjna                       kontrolna                         eksplatacyjna 
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  Cel                        Wybór                                Identyfikacja                          Ocena                            Ocena stanu 
  diagno-                metod i                                  źródeł drgań i po-                      jakości                           technicznego 
  styki                    środków                          tencjalnych zagrożeń                 wyrobów                            obiektów 



 

Rys.1.7. Idea diagnostycznego systemu eksploatacji maszyn 

 

Dla potrzeb nowoczesnej strategii eksploatacji wg stanu technicznego konieczne jest 

określenie wielkości sterujących, obejmujących: 

- mierzone symptomy stanu (s1, s2, s3...sm); 

- wartości graniczne mierzonych symptomów: 
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- okresowość diagnozowania: 
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Zanikające duże systemy eksploatacji powodują pojawianie się maszyn pojedynczych 

(indywidualnych), co wymusza potrzebę indywidualizacji metod diagnozowania. 

 

 

1.3. KLASYFIKACJA STANU OBIEKTU 
 

Potocznie znaczenie słowa „stan” dostatecznie dobrze oddaje sens tego pojęcia. Stan 

obiektu wynika z jego przeszłości, a znajomość stanu jest potrzebna do ustalenia zachowania 

się obiektu w przyszłości.  

Stan obiektów technicznych jest uwarunkowany czynnikami konstrukcyjnymi (np. 

wyborem rozwiązania konstrukcyjnego) i czynnikami technologicznymi (np. stopniem 

automatyzacji procesów, prawidłowością montażu zespołów). Ponadto w procesie 

eksploatacji działają różnorodne czynniki zewnętrzne zarówno obiektywne (np. wymuszenia 

meteorologiczne, biologiczne, mechaniczne) jak i subiektywne (np.: stopień realizacji zasad 

eksploatacji, kwalifikacje użytkowników), a także czynniki wewnętrzne (np.: wartość i 

charakter nacisków jednostkowych, rodzaju ruchu). Czynniki te mają charakter losowy, co 

sprawia że zbiór cech opisujących właściwości obiektów w danej chwili ma również 

charakter losowy. Wynika stąd, że obiekty które przepracowały ten sam okres czasu mogą 

znajdować się w krańcowo różnym stanie technicznym.  

W czasie eksploatacji obiektu działają na niego następujące czynniki robocze:  

 A(t) – czynniki wewnętrzne-zmienna prędkość kątowa i zmienne naciski jednostkowe, 

 B(t) – czynniki zewnętrzne  (otoczenia – temperatura, wilgotność), 

 C(t) – czynniki antropotechniczne  (operatorzy, zasady eksploatacji). 
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Wymienione czynniki wywołują zmianę stanu w(t) obiektu technicznego. Tę zmianę 

stanu można opisać równaniem: 

  t),t(C),t(B),t(A),t(wf
dt

dw
0  (1.8) 

Rozwiązując powyższe równanie otrzymuje się wynik w postaci: 

 W(t) = g[t0, w(t0), A(t), B(t), C(t), t] (1.9) 

gdzie: W(t) – stan obiektu w chwili t, w(t0) – stan obiektu w chwili początkowej t0. 

Równanie (1.9) ustala stan obiektu w(t) w chwili t oraz zależności od tej chwili t, 

chwili początkowej t0 < t, stanu w(t0) w chwili początkowej t0 oraz zmienności wymuszeń 

A(t), B(t) i C(t). Wyrażenia (1.8) i (1.9) są ogólnymi równaniami stanu obiektów.  

Dla prowadzenia badań diagnostycznych niezbędne jest uściślenie pojęcia stanu 

maszyny. Jak łatwo zauważyć stan techniczny jest określany zawsze przez zbiór bardzo 

liczny, (teoretycznie o mocy continuum). W wyniku selekcji ustala się zatem mniej liczny 

zbiór właściwości istotnych ze względu na cel badania, które tworzą model obiektu i 

odpowiadające mu stany. W ten sposób zostają określone stany niezawodnościowe, 

funkcjonalne, techniczne itp.  

Zbiór wartości cech obiektu wyznaczających jego stan może być zapisany w postaci: 

X = (x1, x2, ....xn). Poszczególne wartości xi każdej cechy tworzą zbiory liczb rzeczywistych i 

mogą być traktowane jako baza (zespół osi) przestrzeni stanu, w której każdy punkt jest 

wektorem stanu o współrzędnych wyznaczonych przez wartości cech w danej chwili. Zatem, 

mimo ograniczenia liczby cech opisujących stan obiektu nadal mamy zbiór stanów o mocy 

continuum, który dla celów diagnostycznych jest w praktyce nie przydatny.  

Zachodzi potrzeba wprowadzenia pojęcia: stan rozróżniany. Jest to stan, którego 

rozpoznanie jest uzasadnione ze względu na dalsze postępowanie z obiektem. Zbiór tych 

stanów jest ustalany decyzyjnie, przy czym uwzględnia się warunki eksploatacyjne obiektu, 

jego konstrukcję, a także względy ekonomiczne. Wyznacza się przy tym pewne graniczne 

wartości dla każdej cechy i zakłada się, że zmiana wartości cechy w przedziale tych wartości 

nie powoduje zmiany stanu. Przyjęte wartości stanowią wartości odniesienia, które 

wyznaczają w przestrzeni stanu granice obszarów, odpowiadających stanom rozróżnianym.  

Celem procesu diagnostycznego jest określenie w jakim obszarze znajduje się wektor 

stanu obiektu w chwili kontroli, a diagnostyczny model obiektu powinien umożliwić to po 

przez wybór do kontroli istotnych cech i wyznaczenie odpowiednich wartości odniesienia. Co 

najmniej jeden z tych stanów oznaczany jest jako stan zdatności. Należy rozumieć pod tym 

pojęciem "zdatny do użycia" – jeśli odwzorowuje stany związane z diagnozowaniem 

użytkowym (kontrolą stanu), lub "zdatny do obsłużenia" – dla potrzeb diagnozowania 

obsługowego (lokalizacji uszkodzeń). Jeśli rozważa się prawdopodobieństwo wystąpienia 

tych stanów (w oparciu o dane statystyczne), to są to stany niezawodnościowe.  

W czasie diagnozowania identyfikowane są właściwości fizyczne aktualnego stanu 

obiektu i na tej podstawie określany jeden z jego możliwych stanów. Globalny stan maszyny 

jest określany zależnością [15,16,17,18,29,30]: 

 G ( X, U ) = Y  (1.10) 

gdzie: G – globalna funkcja odpowiedzi, X – wektor cech stanu maszyny, U – wektor wymuszeń, Y – wektor 

wyjściowy, zawierający sygnały wykorzystywane w diagnostyce. 
W ujęciu diagnostyki technicznej maszyna jest traktowana jako obiekt dynamiczny, 

którego wielkości charakterystyczne są zmienne w czasie i zależą od swoich wartości w 

poprzednich chwilach czasu. Maszyna jest więc obiektem czasowym, którego dynamiczny 

charakter wynika z przedziałów obserwacji zapisywanych w postaci: 

 u(t0,t1] (t) = u(t) dla t €(t0,t1]  (1.11) 



oraz 

 y(t0,t1] (t) = y(t) dla t €(t0,t1]  (1.12) 

przy czym: t0 – chwila początkowa obserwacji, t1 – chwila końcowa obserwacji.  

Każdej parze wielkości składowych wymuszeń u(t0,t1) i składowej wektora 

wyjściowego y(t0, t1) przyporządkowuje się pewną wielkość x(t0) tak, aby u(t0,t1] i x(t0) 

jednoznacznie określały y(t0,t1).  Wielkość x(t0) jest nazywana stanem maszyny w chwili t0 , 

zaś X = { x(t0): t0 € T} jest określane jako przestrzeń stanów. Każdy system dynamiczny 

(maszynę) można więc opisać w następujący sposób [29,30]: 

 x(t) = f [x(t0); u(t0 ,t); (t0 ,t)]  (1.13) 

 y(t) = g [x(t0); u(t0 ,t); (t0 ,t)]  (1.14) 

Równanie (1.13) odzwierciedla zmiany stanu systemu i jest nazywane równaniem 

stanu, natomiast równanie (1.14) nazywa się równaniem wyjścia. Dla obiektów dających się 

opisać za pomocą równań różniczkowych równania powyższe przybierają następującą  

postać: 

 ]t),t(u),t(x[f)t(x   (1.15) 

 ]t),t(u),t(x[g)t(y   (1.16) 

przy czym: dany jest punkt początkowy x(t0), f – jest  funkcją przejścia, g – jest funkcją  odpowiedzi.  

P ojęcie stanu powinno spełniać następujące założenia [30]: 

 jeżeli jest znany stan początkowy maszyny w chwili t[x(t0)] i zostanie  doprowadzony 

sygnał wejściowy u(t0, t] określony w przedziale (t0, t], to dla wyznaczenia y(t) lub x(t) 

wystarcza znajomość  x(t0 ) i u(t0, t), 

 przestrzeń stanów posiada wystarczającą liczbę elementów stanów aby każdej parze 

wielkości charakteryzujących wejście i wyjście przyporządkować stan początkowy 

x(t0), 

 małe zmiany sygnału wejściowego lub stanu początkowego wywołują małe zmiany 

sygnału wyjściowego. 

Podane wyżej założenia skłaniają do następujących wniosków [15,16,17,18]: 

 stan maszyny w danej chwili reprezentuje w pewnym sensie sumę informacji o 

przeszłych zrachowaniach się maszyny, 

 przyszłe wartości sygnału wyjściowego nie wpływają na stan maszyny w danej chwili. 

Zbiór możliwych stanów maszyny jest nieskończony i nieprzeliczalny. Jednak w praktyce 

wszystkie możliwe stany maszyny dzieli się zwykle na pewną liczbę klas.  

Podstawę klasyfikacji stanowią wymagania, które praktyka użytkowania maszyn stawia 

diagnostyce technicznej, nie uwzgledniające różnic pomiędzy stanami w obrębie jednej klasy 

stanów. Zatem, badanie diagnostyczne sprowadza się do ustalenia klasy stanu, do której 

należy aktualny stan badanej maszyny. W najprostszym przypadku zbiór możliwych stanów 

maszyny można podzielić na dwie klasy: klasę stanów zdatności i klasę stanów 

niezdatności. Taki podział jest zgodny z postulatami teorii niezawodności maszyn i chroni 

przed zbędnym rozdrabnianiem i sztucznym nazywaniem możliwych podziałów [29,30]. 

Maszyna znajduje się w stanie zdatności wtedy, jeżeli wartości mierzonych 

parametrów lub cech stanu znajdują się w granicach dopuszczalnych, a więc nie przekroczyły 

wartości granicznych. Jeżeli wartość nawet jednego parametru lub cechy stanu wykracza poza 

dopuszczalne granice, maszyna znajduje się w stanie niezdatności. Biorąc pod uwagę 

częsty przypadek potrzeby oceny możliwości realizacji zadań przez maszynę, w praktyce 

wyróżnia się: 



– zdatność funkcjonalną, która oznacza możliwości maszyny do realizacji zadanej 

funkcji zgodnie z przeznaczeniem, w określonym przedziale czasu i w sposób zgodny z 

założeniami dokumentacji normatywno – technicznej, 

– zdatność zadaniową, która oznacza możliwości maszyny do realizacji zadań w 

wyznaczonych warunkach eksploatacyjnych przy określonych wymuszeniach sterujących i 

obciążeniach, w losowo zmiennym przedziale czasu [15,16,17]. 

Zbiór parametrów niezależnych i zupełnych jest zbiorem minimalnym, ponieważ nie 

zawiera on parametrów zbędnych, nie wnoszących dodatkowych informacji o stanie obiektu. 

Obiekt znajduje się w stanie zdatności, jeżeli wartości wszystkich parametrów stanu znajdują 

się w dopuszczalnych granicach, czyli spełnia on określone wymagania, co przedstawiono 

schematycznie na rysunku 1.8. 

 

Rys.1.8. Ilustracja stanu zdatności i niezdatności opisanego dwoma parametrami stanu x1, i x2 

Jeżeli wartość choćby jednego parametru stanu wykracza poza dopuszczalne granice, to 

obiekt nie spełnia wymagań, czyli znajduje się w stanie niezdatności. W przypadku, gdy 

występują trudności w ustaleniu wartości parametrów stanu obiektu, to decyzję o jego 

przynależności do stanu zdatności w
1
 lub stanu niezdatności w

0
 podejmuje ekspert (diagnosta) 

na podstawie swojego doświadczenia i intuicji. 

Aby uzyskać niezbędne informacje o obiekcie i jego stanie oraz przetworzyć je do 

odpowiedniej postaci, należy wykonać zespół czynności, zawierających badania i 

wnioskowanie diagnostyczne, składających się na działanie diagnostyczne. Ciąg tych działań 

tworzy proces diagnozowania. Działania te, zwłaszcza w odniesieniu do złoconych obiektów 

technicznych powinny być odpowiednio zaplanowane. Rozumie się przez to opracowanie 

odpowiedzi na pytania: co badać? jak badać? kiedy badać? oraz jak postępować z 

otrzymanymi wynikami badań. Związane z tymi pytaniami zagadnienie czym badać? jest 

problemem opracowywanym przy projektowaniu systemu diagnostycznego; tym nie mniej 

często wpływa również na planowanie działań i sposób realizacji procesu diagnozowania. 

Zaplanowanie procesu diagnozowania umożliwia z kolei jego optymalizację (ze względu na 

zadane kryteria), a ponadto umożliwia wykonanie tych działań przez mniej wykwalifikowany 

personel [25,30].  

Zbiór działań diagnostycznych tworzących proces diagnozowania, można podzielić na 

podzbiory związane z uzyskiwaniem informacji: 

 o wartościach badanych wielkości; jest to podzbiór działań zwanych mierzeniem, 

 o stosunku tych wartości do wartości odniesienia; jest to sprawdzanie, 

 o relacji między zbiorem uzyskanych wyników sprawdzeń a zbiorem rozróżnialnych 

stanów obiektu; wnioskowanie diagnostyczne lub wypracowanie diagnozy. 
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W każdym procesie diagnozowania wyróżnić można trzy fazy, w których realizowane są 

kolejno odpowiednie podzbiory działań diagnostycznych, które przedstawiono na rys.1.9. 

 

 
Rys.1.9. Fazy procesu diagnozowania 

Procesy diagnozowania różnią się sposobem realizacji, celem, dla którego są 

prowadzone, uzyskiwanymi efektami itp. Stad możliwe są różne klasyfikacje procesów 

diagnozowania, wśród których wyróżnić  można klasyfikacje [6,25,30]: 

Ze względu na cel kontroli: 

 diagnozowanie użytkowe: 

 kontrola funkcjonowania lub kontrola stanu, której celem jest jakościowa lub 

ilościowa ocena zdatności obiektu do użycia, 

 diagnozowanie obsługowe: 
 lokalizacja uszkodzonych elementów i podanie przyczyn uszkodzenia, 

 kontrola profilaktyczna – zbadanie, czy wartości cech elementów są w granicach 

przedziałów wartości dopuszczalnych, 

 kontrola prognostyczna – wypracowanie prognozy stanu obiektu w zadanym okresie 

czasu (w przyszłości), lub genezy stanu (w przeszłości), 

 samokontrola – ocena stanu systemu diagnostycznego. 

Ze względu na warunki realizacji: 

 kontrola aktywna (testowanie) – ocena stanu obiektu na podstawie obserwacji jego 

reakcji na zadane wymuszenia, 

 kontrola pasywna – ocena stanu obiektu bez oddziaływań zewnętrznych, 

 kontrola statyczna – ocena stanu obiektu w ustalonych warunkach, 

 kontrola dynamiczna – ocena stanu obiektu na podstawie obserwacji procesów 

przejściowych. 

Ze względu na czas kontroli: 

 kontrola ciągła – informacja uzyskiwana jest bez przerwy, w czasie pracy obiektu, 

 kontrola okresowa – diagnozy wypracowuje się we wcześniej ustalonym czasie, 

 kontrola bieżąca – rozpoczynana w dowolnie, w miarę potrzeb, losowo. 

W trakcie planowania procesu diagnozowania dokonuje się wyboru jednej z tych 

klasyfikacji. Można wyróżnić kilka najczęściej stosowanych procesów diagnostycznych. Są 

to: kontrola funkcjonowania, kontrola stanu i lokalizacja uszkodzeń. W dalszej części 

omówiona zostanie problematyka kontroli funkcjonowania maszyny, określanej często 

mianem niezawodności funkcjonalnej, wyrażającej zdolność do wykonania zadania, co 

szczególnie interesuje użytkownika maszyny [5,16,25,30]. 

Kontrola funkcjonowania, jest to kontrola prowadzona w warunkach funkcjonowania 

obiektu (w czasie jego nominalnej pracy). Kontrolę tę prowadzi się bez naruszania struktury 

obiektu. Badaniu polegają cechy charakteryzujące funkcjonowanie, to znaczy wykonywanie 

zadań do jakich obiekt jest przeznaczony. Większość tych cech jest trudno mierzalna, stąd 

kontrola ta opiera się głównie na obserwacji. Na ogół jest to kontrola bierna, możliwe jest 

jednak stosowanie sygnałów testujących, ułatwiających obserwacje realizacji zadań obiektu. 
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Kontrola funkcjonowania jest zwykle kontrolą bieżącą, wykonywaną przed lub w czasie 

użytkowania obiektu. Stosuje się ją również w stosunku do obiektów rezerwowych. Kontrolę 

poprawności funkcjonowania maszyny prowadzi się za pomocą zbioru sprawdzeń.  

Zbiór sprawdzeń, który umożliwia rozróżnienie wszystkich stanów diagnozowanej 

maszyny jest nazywany testem diagnostycznym. Współczesne maszyny charakteryzują się 

skomplikowaną strukturą wewnętrzną i złożonymi procesami wyjściowymi. Wynika stąd 

konieczność poszukiwania optymalnych zestawów sprawdzeń (testów) niezbędnych do 

postawienia właściwej diagnozy oraz określenia takiej kolejności sprawdzeń, która zapewnia 

minimalne nakłady podczas diagnozowania (optymalizacja testów diagnostycznych). Do 

rozwiązania tych zadań niezbędne są następujące dane [25,30,33]: 

 model funkcjonowania obiektu, dla uwidocznienia związków między wielkościami 

charakteryzującymi badany obiekt oraz wartości graniczne tych wielkości, 

 zbiór W klas stanów obiektu, która może być w praktyce bardzo duża (np. liczba 

możliwych klas stanu (k = 2
n
, n – liczba elementów) dla tylko 100 elementów, z których 

każdy może być zdatny lub niezdatny, wynosi 10
100

) i dąży się zawsze do jej 

ograniczenia poprzez założenie występowania pojedynczych uszkodzeń. Podstawą 

ustalenia rozróżnialnych klas stanów w diagnozowaniu jest: liczba elementów, przyjęty 

sposób oceny stanu elementów (zdatny/niezdatny) oraz nieuwzględnianie stanów o 

małym prawdopodobieństwie wystąpienia, 

 zbiór T możliwych sprawdzeń, uwarunkowany licznością parametrów stanu obiektu 

możliwych do zmierzenia, 

 zbiór rezultatów sprawdzeń, który dla dwuwartościowej oceny stanu (0 – parametr 

poza wartością graniczną, 1 – parametr w normie) ma postać: A = (0,1), 

 zbiór rozróżnialności stanów, zgodnie z założeniem o dwuwartościowej ocenie stanów 

(0 – rezultat sprawdzenia k nie zależy od stanu, 1 - zależy) ma postać: B = (0,1), 

 zbiór kosztów sprawdzeń, przedstawiany za pomocą kosztów uogólnionych i 

wskazujący koszty uzyskiwania informacji diagnostycznej, 

 zbiór prawdopodobieństw uszkodzeń elementów obiektu, ustalany najczęściej na 

podstawie badań  niezawodności. 

Istnieje wiele metod tworzenia testów diagnostycznych o minimalnej (lub zbliżonej do 

minimalnej) liczbie sprawdzeń, wykorzystujących różne dziedziny matematyki, teorii 

informacji, algebry Boole’a, teorii grafów oraz inne, których szczegóły nie będą tu 

przytaczane a które są dostępne w literaturze diagnostycznej.  

 

1.4. MODELE DIAGNOSTYCZNE 
 

Modele diagnostyczne obiektów tworzy się dla potrzeb wnioskowania 

diagnostycznego w badaniach symulacyjnych lub eksperymentalnych. Przez model rozumie 

się taki układ, dający się pomyśleć lub materialnie zrealizować, który odtwarzając przedmiot 

badania zdolny jest zastępować go tak, że jego badanie dostarcza nam nowych informacji o 

tym przedmiocie. Model obiektu nie jest więc odbiciem rzeczywistego obiektu, lecz tylko 

odbiciem aktualnie posiadanej o nim wiedzy, stad nigdy nie może być traktowany jako coś 

trwałego i nie podlegającego zmianom.  

Nie ma przepisu na dobry model konkretnego obiektu. Często opracowuje się kilka 

modeli o odmiennej strukturze i złożoności a następnie wybiera się najdogodniejszy do 

zastosowań. Początkowo zawsze jest to model prosty, który w miarę zdobywania 

doświadczeń  jest doskonalony.  

Znajomość praw rządzących zjawiskami, dane doświadczenie i inne informacje 

pozwalają doskonalić strukturę modelu, czyli postaci zależności poprawnie opisującej związki 



między badanymi zmiennymi. Model diagnostyczny obiektu jest to więc narządzie 

pozwalające opisać obiekt i jego zachowanie się w różnych warunkach za pomocą relacji 

diagnostycznej na zbiorze cech stanu i zbiorze symptomów. Celem modelowania jest 

uzyskanie wiarygodnego modelu matematycznego, który umożliwia prześledzenie sposobów 

zachowania się obiektu diagnozowanego w różnych warunkach. Przy budowie modelu 

korzysta się głównie z praw i aksjomatów fizyki, wyrażających równowagę sił, momentów, 

opisujących bilans sił, wydatków, przepływów, z równań ciągłości i z zależności 

geometrycznych.  

Każdy model fizyczny ma odpowiadający mu model matematyczny. Modelem 

matematycznym obiektu mechanicznego jest najczęściej układ równań różniczkowych o 

pochodnych cząstkowych, a także równania całkowe, które opierają się na bilansie 

energetycznym, materiałowym lub równaniach procesów fizyko – chemicznych. Są one 

trudne do rozwiązania zarówno analitycznego jak i przybliżonego (numerycznego). W 

modelach dyskretnych układów występują równania różniczkowe zwyczajne i stąd też są one 

częściej stosowane w praktyce. Rzeczywiste układy mechaniczne są z reguły nieliniowe, 

gdzie o nieliniowości decydują własności reologiczne materiału, występowanie luzów, 

nieliniowy charakter sił dyssypacyjnych i charakterystyk sprężystych elementów. 

Ograniczone możliwości analizy nieliniowych równań różniczkowych skłaniają do 

stosowania modeli liniowych lub wykorzystania procedur linearyzacji. Rozpatrywanie 

układów jako liniowych ma sens z uwagi na to, że istnieje duża klasa obiektów 

mechanicznych, które z dopuszczalną dla praktyki dokładnością mogą być reprezentowane 

przez modele liniowe [5,21,25].  

Przystępując do badania obiektu kierujemy się wytycznymi, zawartymi w stosownej 

instrukcji lub wynikającymi z doświadczenia. Zgodnie z tym badamy określone właściwości 

obiektu a na inne nie zwracamy uwagi. Poprzez selekcję informacji o właściwościach obiektu 

tworzy się model obiektu umożliwiający jego badanie. Kryterium selekcji wynika z celu 

badania i uzyskany model jest słuszny tylko dla tego celu.  

Model obiektu jest to zatem ograniczony zbiór właściwości obiektu, wybranych 

decyzyjnie ze względu na cel badania. Jeśli w modelu uwzględni się tylko właściwości 

zewnętrzne (właściwości fizyko – chemiczne, konstrukcyjne, wymiary) obiektu, to 

otrzymamy model urządzenia w postaci np. rysunku technicznego, schematu, opisu zasad 

pracy (równania matematyczne lub tekst w instrukcji), zestawienia danych (w formularzu lub 

metryce urządzenia). Jeśli natomiast uwzględnimy właściwości (powiązania) wewnętrzne, 

otrzymamy model systemu w postaci schematu organizacyjnego, grafu, siatki PERT, 

harmonogramu, schematu kinematycznego, opisu współpracy elementów itp. Do zapisu 

powiązań między elementami w postaci matematycznej używa się odpowiednich narzędzi 

formalizujących te relacje przyczynowo – skutkowe. W ogólności modele stosowane w 

badaniach diagnostycznych mogą być: symptomowe i holistyczne. Modele symptomowe 

opisują stan techniczny obiektu w kategoriach obserwowanych symptomów, nie 

zawierających czasu dynamicznego "t" lecz tylko czas życia "Q". Natomiast modele 

holistyczne ujmują dynamikę systemu i jego procesy zużyciowe łącznie.  

W diagnostyce technicznej można wyróżnić następujące cele tworzenia modeli: 

 dla potrzeb projektowania, gdzie model służy do optymalizacji struktury i 

parametrów konstruowanego obiektu i jest narzędziem oceny "jakości" konstrukcji, 

eliminacji słabych ogniw, projektowania układów nadzoru, (modele funkcjonalne i 

niezawodnościowe), 

 dla potrzeb diagnozowania, gdzie model jest podstawą ustalenia algorytmu 

diagnozowania, który prowadzi do określenia stanu aktualnego i przyszłego obiektu, 

 dla potrzeb użytkowania i sterowania, wykorzystującego model do podejmowania 

decyzji z działającym obiektem (zakres działań obsługowych, decyzje eksploatacyjne). 



W wielu przypadkach uwzględnianie systemowych właściwości obiektu ma istotny 

wpływ na jego postać konstrukcyjną. Przystępując do tworzenia modelu obiektu należy: 

 ustalić cel, w jakim model jest tworzony i związane z tym wymagania, 

 ustalić, czy model ma dotyczyć obiektu jako całości, (model urządzenia), czy też ważny 

jest jego podział na części i ich współdziałanie (model systemu), 

 ustalić, jakie części obiektu są istotne ze względu na cel tworzenia modelu i jakie ich 

właściwości charakteryzują powiązania wewnętrzne, 

 ustalić rodzaj postaci modelu (fizyczny, matematyczny, graficzny). 

Istnieje wiele sposobów tworzenia modeli obiektów, w wyniku czego powstają różne 

modele, wśród których wymienić należy [5,21,22,25,30]: 

 modele strukturalne – pokazujące powiązania i lokalizację geometryczną 

wyróżnionych elementów obiektu, wygodne dla analizy organizacji obiektu i zagadnień 

związanych z kierowaniem i sterowaniem obiektem lub dla analizy jego konstrukcji. 

Modele te mają zwykle postać opisowo – graficzną lub postać złożeniowego rysunku 

technicznego. Mogą one być przedstawione w postaci relacji logicznych, 

 modele funkcjonalne – pokazujące wpływ wyróżnionych elementów obiektu na 

poszczególne funkcje (zadania) wykonywane przez obiekt. Zwykle są to modele 

opisowo – graficzne, np. schemat blokowy urządzenia,  

 modele badawcze – wśród których wyróżnić można: 

- modele ideowe – pokazujące sposób realizacji poszczególnych zadań. Należą tu schematy 

ideowe urządzeń elektrycznych, schematy układów kinematycznych (np. przekładni 

zębatej), 

- modele analityczne – umożliwiające ilościowe określanie właściwości obiektu. Mają one 

zwykle postać matematyczną: np. zależności funkcyjne, macierze, opisy procesów. 

Najogólniej podobieństwo między modelem, a oryginałem może polegać na 

podobieństwie strukturalnym, ukazującym wspólne cechy budowy wewnętrznej modelu i 

obiektu, lub na podobieństwie funkcjonalnym, w którym istotna jest zbieżność ich 

właściwości. Podobieństwo strukturalne zapewnia najwięcej informacji o oryginałach na 

podstawie badań modelu, ponieważ zależność między strukturą i funkcją obiektu jest 

analogiczna do zależności między przyczyną a skutkiem. Modele funkcjonalne mogą 

pokazywać nieznane jeszcze właściwości oryginału, ale nie pozwalają na precyzowanie 

wiarygodnych sadów o jego strukturze, ze względu na to, że właściwości uwidocznione w 

modelu o bliżej nie znanej strukturze mogą być warunkowane wieloma przyczynami.  
 

Modele obserwacji zjawisk drganiowych maszyn 

Konieczność oceny stanu technicznego jest uwarunkowana potrzebą podejmowania 

decyzji związanych z eksploatacją danego obiektu oraz sposobem dalszego postępowania z 

obiektem. Ocena stanu realizowana jest na podstawie przeprowadzonych badań 

diagnostycznych, polegających na dokonaniu pomiarów i przeprowadzeniu analizy 

otrzymanych wyników. W celu przeprowadzenia badań diagnostycznych przyjmuje się 

modele obiektów diagnostyki, na podstawie których generuje się algorytmy diagnostyczne.  

Ogólny model obiektu dla oceny stanu w ujęciu symptomowym przedstawiono na 

rys.1.10. Stan techniczny obiektu można określić dokonując obserwacji jego funkcjonowania, 

tj. jego wyjście główne przekształconej energii (lub produktu) oraz wyjście dyssypacyjne, 

gdzie obserwujemy różne typy procesów resztkowych [2,25,30].  



 

Rys.1.10. Model obiektu diagnostyki [25] 

 

Przedstawiony model obiektu dla potrzeb diagnostyki w ujęciu mechanicznym opisuje 

równanie wektorowe: 

            G(X,S,E,Z,N) = 0 (1.17) 

gdzie: G – operator funkcjonowania obiektu, X – wektor zmiennych cech stanu opisujący strukturę obiektu, S – 

wektor zmiennych wyjściowych (odpowiedź obiektu), przedstawiający zbiór zawierający przekształconą energię 

Z, może to być proces roboczy, względnie jakość produktu lub procesy resztkowe, E – wektor zmiennych 

wejściowych (wymuszenia), określa sposób sterowania obiektem oraz oddziaływania urządzeń diagnostycznych 

i warunki pracy, N – wektor zmiennych zakłóceń. 
Wektor stanu obiektu dla danego czasu eksploatacji określa się zależnością: 

                  X = g(S,E,Z,N) (1.18) 

gdzie: g – operator wielkości składowych modelu. 

Stosując uproszczenie dla potrzeb eksperymentu, zakłada się stałość w sensie wartości 

średnich wektorów E, Z = 0, w wyniku czego uzyskujemy uproszczony wzór stanu obiektu: 

      X = F(S) (E,Z = const) + N (1.19) 

Uwzględniając dziedziny poszczególnych wektorów tej relacji otrzymujemy podstawowe 

równanie stanu w następującej formule: 

    X(t,Θ,r) = A(r,) S(Θ,r) + N (Θ,r) (1.20) 

Wektorowy opis struktury obiektu, jego wejść: zasilania, sterowania i zakłóceń oraz 

wyjść energetycznych (użytecznych i resztkowych) prowadzi do opisu możliwych relacji 

diagnostycznych [2,26]. Dla potrzeb badań diagnostycznych opracowano szereg modeli:  

 symptomowe, 

 holistyczne,  

 analityczne,  

 funkcjonalne,  

 typu regresyjnego, 

 typu „obraz”,  

 topologiczne, rozmyte. 

 W zależności od rodzaju cech obiektu odzwierciedlonego w modelu postępowania, 

przedstawionym na rysunku 1.11, będzie on typu symptomowego lub holistycznego. Modele 

symptomowe są modelami fizycznymi, natomiast modele strukturalne są modelami 

matematycznymi. Modelem matematycznym obiektu mechanicznego jest najczęściej układ 

równań różniczkowych lub algebraicznych, które opierają się na bilansie energetycznym, 

materiałowym lub równaniach procesów fizyko – chemicznych. Chcąc w pełni skorzystać z 

informacji o aktualnym stanie technicznym badanego obiektu, zawartych w emitowanych 



przez maszynę procesach wyjściowych, należy zapoznać się w pierwszej kolejności z 

mechanizmami ich generacji oraz ich charakterem.  

 

Rys.1.11. Możliwości modelowania diagnostycznego obiektów [13,25] 

W praktycznych zastosowaniach modeli symptomowych dla obiektów prostych, przy 

małym poziomie zakłóceń, najczęściej do badań diagnostycznych stosowane są następujące 

rodzaje modeli [5,21,22,25,30]: 

 typu regresyjnego, traktowane jako modele liniowe względem parametrów z 

addytywnymi zakłóceniami, opisujące zależności między: 

a) symptomy – cechy stanu obiektu: 

 Yn = fn (x1,x2,…,xm, a0, a1,…,ai) + N (1.21) 
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b) cechy stanu – symptom diagnostyczne: 

 Xm = gm (y1,y2,…,yn, b0, b1,…,bk) + N (1.22) 

 

c) zbiór symptomów – miara eksploatacyjna stanu obiektu: 

 Yl = £l (lp,c0,c1,…,cL) + N (1.23) 

gdzie: Y = (y1,y2, …,yn) – parametry sygnałów diagnostycznych, X = (x1,x2,…,xn) – cechy stanu obiektu, 

a1,bk,cL – współczynniki równań regresji, lp – miara eksploatacji obiektu, N – zakłócenia. 

 typu "obrazu", gdzie obiekt jest opisany zbiorem parametrów diagnostycznych 

tworzących obraz danego stanu. Rozpoznanie stanu badanego obiektu polega na zbadaniu 

relacji przynależności do zbiorów trenujących (wzorców): 
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YY

YY

zdi

zdi








 (1.24) 

Modele te oparte są na algorytmach wykorzystujących metody geometryczne, 

uwzględniające struktury grupowania się obiektów w poszczególnych klasach stanu 

(minimalno – odległościowe, najbliższej mody, uogólnionych wzorców, średniego ryzyka). 

 binarna macierz diagnostyczna, której elementami są wartości logiczne parametrów 

sygnału Y dla każdego stanu X przy czym: 
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 model topologiczny,  przedstawiany w postaci grafu skierowanego G=<U,Z>. 

Wierzchołki U={ui} odwzorowują elementy, mechanizmy, zespoły, cechy, 

charakterystyki lub właściwości. Łuki Z={zk} odwzorowują powiązania między 

elementami lub też relacje między charakterystykami (cechami). 

Dla obiektów złożonych konstrukcyjnie i funkcjonalnie, z wielowymiarową przestrzenią 

uszkodzeń, zastosowanie praktyczne znajdują złożone modele symptomowe oraz coraz 

częściej modele strukturalne. W tej grupie modeli znajdują się : 

 probabilistyczna macierz obserwacji, która jest opisana zbiorem stanów W=(wi), 

zbiorem parametrów diagnostycznych Y=(yn) oraz zbiorem prawdopodobieństw 

warunkowych p(yn/wi) zaistnienia stanu wi przy wartości parametru yn, 
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W tym modelu, związki pomiędzy stanami obiektu a parametrami diagnostycznymi mają 

charakter probabilistyczny, co umożliwia podejmowanie decyzji o stanie obiektu jedynie w 

kategoriach prawdopodobieństw, 



 regresja wielokrotna, opisująca modele bardziej złożone np. modele wielomianowe 

różnych stopni, modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych (model iloczynowy, 

model wykładniczy, model ułamkowy itd.), 

 modele rozmyte, wykorzystujące wartości funkcji przynależności w zagadnieniach 

klasyfikacji dla potrzeb jednoznacznych rozstrzygnięć. Klasyfikatory nierozmyte, 

konieczne dla jednoznacznych rozstrzygnięć otrzymuje się poprzez stosowanie różnych 

operatorów ostrzących, 

 lingwistyczne modele typu obrazu, stosowane dla obiektów złożonych z 

wielowymiarową przestrzenią obserwacji i wykorzystujące własności procesu Markowa 

(modele typu Bayesowskiego, najmniejszego przedziału, minimalno – odległościowy, 

najbliższych sąsiadów, średniej mody, Parzena), 

 modele ekspertowe, budowane na podstawie opinii specjalistów z wykorzystaniem opisu 

wiedzy i procesu rozumowania (model funkcjonalny, relacyjny, logiczny), 

wykorzystywane w podejmowaniu decyzji w postaci systemów doradczych, 

 modele holistyczne, opisujące zachowanie się obiektu w całym cyklu życia, od zamysłu 

koncepcji, aż do likwidacji, wsparte modelowo (analiza modalna, metody: różnic 

skończonych, elementów skończonych, elementów brzegowych itp.). 

Tak duża liczba możliwych do wykorzystania modeli diagnostycznych daje całą gamę 

narzędzi interpretacji i sposobów opisu dla obserwowanych zjawisk, służących do 

wyjaśniania przeszłości i teraźniejszości, a także do przewidywania przyszłości. 

Wnioskowanie diagnostyczne 

Wnioskowanie diagnostyczne jest głównym etapem wypracowywania decyzji w procesie 

diagnozowania i zgodnie z rysunkiem 1.11 oparte jest na przyjętym modelu diagnostycznym, 

pozwalającym na jawne lub niejawne odwzorowanie relacji: symptom - stan.  

Pełna diagnoza dotycząca stanu technicznego obiektu powinna określić: bieżący stan 

maszyny, przyczyny tego stanu (geneza), a także określenie horyzontu przyszłej zmiany tego 

stanu (prognoza).  Rzeczywisty stan eksploatacyjny maszyny w kategoriach jednego 

uszkodzenia ilościowo odzwierciedla krzywa życia Fj(Θ). Dla wielowymiarowej przestrzeni 

uszkodzeń rzeczywistych obiektów [25,30]: 
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gdzie: aij – współczynniki wagi liniowego rozwinięcie relacji miedzy mierzalnymi cechami stanu Xi(Θ) a 

pierwotnymi cechami stanu Fj(Θ). Dla określenia stanu trzeba więc znać wektor symptomów Sm(Θ) oraz 

przyporządkowanie między symptomami a cechami stanu [25]. 

Podstawowy łańcuch przyczynowo – skutkowy, rozważany podczas wnioskowania 

diagnostycznego obejmuje zgodnie z rysunkiem 1.12 następujące kroki postępowania: 

     

Rys.1.12. Łańcuch przyczynowo – skutkowy rozważany w trakcie diagnozowania 
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Przyporządkowanie między symptomami, a stanem maszyny może być jawne, np. w 

postaci funkcyjnej określanej metodami regresji lub niejawne, znane z przykładowego zbioru 

trenującego maszyn zdatnych. Przyporządkowanie to może być też opisane modelem 

probabilistycznym w przypadku dużego poziomu zakłóceń. W procesie diagnozowania, w 

oparciu o pozyskane w różnych eksperymentach dane, można wyróżnić trzy fazy działania, w 

których występują elementy wnioskowania diagnostycznego. Efektem realizacji pierwszej 

fazy jest wynik pomiaru. W fazie tej występują działania [25,30]: 

 połączenie systemu diagnostycznego z obiektem oraz pobranie informacji o 

właściwościach obiektu, 

 ustalenie skali pomiarowej elementu dokonującego pomiaru (obserwacji), 

 pomiar, to znaczy porównanie ze skalą lub klasyfikacja obserwowanych właściwości. 

Druga faza procesu diagnozowania polega na porównaniu uzyskanego wyniku pomiaru z 

zadanymi wartościami odniesienia i efektem jej jest wynik sprawdzenia. Podstawowe 

działania tej fazy to: 

 pobranie wyniku pomiaru, 

 pobranie wartości odniesienia (z pamięci danych), 

 porównanie klasyfikujące wynik pomiaru. 

W trzeciej fazie następuje wnioskowanie diagnostyczne, prowadzące do wypracowania  

diagnozy drogą logicznej obróbki wyników sprawdzeń. Podstawowe działania tej fazy 

procesu wnioskowania obejmują: 

 pobranie wyników sprawdzeń, 

 dobór odpowiadającej im relacji diagnostycznej i ustalenie diagnozy, 

 udostepnienie diagnozy użytkownikowi (sygnalizacja, wydruk, wytworzenie sygnału 

sterującego procesem eksploatacji obiektu). 

Niezbędne do realizacji tych działań elementy można podzielić na trzy grupy: 

 elementy wartościujące badane właściwości obiektu (mierniki - M), 

 elementy sprawdzające (komparatory - K), porównujące wyniki pomiarów z 

wartościami odniesienia, 

 elementy logiczne (L), wyprowadzające logiczny wniosek na podstawie wyników. 

Rolę elementu logicznego w systemie diagnostycznym spełnia człowiek – diagnosta. Jest 

to podstawowy element każdego systemu diagnostycznego. W zależności od stopnia 

złożoności żądań i rozbudowy systemu, może w nim występować kilka osób wykonujących 

różne z wyżej wymienionych działań. Natomiast w systemach o prostej strukturze, zwykle 

jeden człowiek realizuje kolejno wszystkie działania: obserwuje (mierzy), ocenia wynik 

pomiaru i generuje diagnozę.  

W złożonych systemach diagnostycznych rola człowieka jest zastępowana 

nowoczesnymi technologiami informatycznymi lub też eliminowana w systemach 

inteligentnych. Dla przechowywania wartości odniesienia, a także innych ważnych informacji 

diagnostycznych niezbędny jest w systemie, co najmniej jeden element pamięci. Elementy 

pamięci występujące w systemie diagnostycznym mogą mieć różną postać [18,25,30].  

Jako przykład wnioskowania przedstawiono wnioskowanie w oparciu o modele 

regresyjne, które wykorzystuje poniższe zależności: 

 dla eksperymentu czynnego i bierno – czynnego w kategorii cech stanu:  

 S(r,Θ) = A(r) [X(Θ) + Nx(r, Θ)]  (1.28) 

 dla eksperymentu biernego – w kategorii symptomów: 

  S(r, Θ) = A(r) [F(Θ) + Nx(r, Θ)]    (1.29) 

gdzie: A(*) – macierz  wrażliwości,  F(*) – krzywe życia rozwijających się uszkodzeń, N(*) – zakłócenia. 



W obu tych wariantach wnioskowanie diagnostyczne polega na porównaniu bieżącej 

wartości symptomu z jego wartością graniczną. Przy dwuklasowym podziale stanu na klasy 

zdatny / niezdatny wnioskowanie dla jednego symptomu prowadzi się według relacji: 

 S < Sgr  stan zdatny 

 S > Sgr  stan niezdatny.  (1.30) 

Dla n – wymiarowej przestrzeni uszkodzeń, kiedy rozwija się wiele uszkodzeń 

jednocześnie, co ma miejsce w większości funkcjonujących maszyn, wnioskowanie prowadzi 

się przy wykorzystaniu algebry Boole’a lub za pomocą wszystkich dostępnych symptomów 

zgrupowanych w jedną miarę kumulacyjną. Do oceny stanu wykorzystuje się ponownie 

kryteria (1.30) lecz wyznaczone w badaniach statystycznych.  

Dobrze zaplanowany eksperyment umożliwia poznanie odpowiednich gęstości 

rozkładów: wartości wyjściowej symptomu dla nowej maszyny p(S0), wartości granicznej 

symptomu p(Sgr), wartości granicznej cechy stanu p(Xgr), a także gęstością rozkładu czasu 

pracy do awarii p(Θaw) [5,18,25,30].  

Dla regresji względem cech stanu wyznaczenie wartości granicznej ma charakter 

pośredni, gdyż cechą decyzyjną jest tu cecha stanu. Dla regresji w dziedzinie symptomowego 

czasu życia wartość graniczna jest wyznaczana z relacji:  
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  (1.31) 

gdzie: s – wartość średnia, σs – odchylenie standardowe, R – poziom zbędnych napraw (5 do 10%). 

Powiazania przyczynowo – skutkowe między symptomem, a cechą stanu lub czasem 

eksploatacji, mimo że zawsze istnieje i są podstawą diagnostyki, nie zawsze są znane w sensie 

analitycznym. W diagnostyce obiektów z wielowymiarową przestrzenią uszkodzeń nie 

zawsze znane jest przyporządkowanie: symptom ═ uszkodzenie, symptom ═ stan lub 

symptom ═ czas życia. Wiadomo jedynie, że dla danego stanu wektor symptomów S winien 

mieć składowe o określonej wartości, lecz nie jest jasne dlaczego takie (nieznane 

przyporządkowanie względem cech stanu) i kiedy to nastąpi (nieznane przyporządkowanie 

względem czasu życia). Znany zatem jest tu obraz stanu S dla obiektu zdatnego i niezdatnego. 

Każdy obiekt opisany jest więc wektorem S w n – wymiarowej przestrzeni symptomów, 

tworząc punkt lub obraz w tej przestrzeni. Rozpoznanie stanu X traktuje się jako rozpoznanie 

symptomowego obrazu stanu i prowadzone jest w oparciu o znany obraz trenujący stanu 

zdatności obiektu. 

Metody rozpoznawania obrazów generalnie można podzielić na dwie grupy: metody 

odległościowe oraz metody oparte na hiperpowierzchni rozdzielającej stan zdatności od stanu 

niezdatności. Metody odległościowe wykorzystują funkcje przynależności rozpoznawanego 

obrazu od zbioru trenującego, budowane na różnych miarach odległości (Euklidesa, Haminga 

i inne). Druga grupa metod polega na podziale przestrzeni symptomów na podprzestrzeń 

stanu zdatnego i niezdatnego za pomocą hiperpowierzchni decyzyjnej L(S) = 0, co ma 

szczególne zastosowanie przy dwuklasowym podziale stanu. 

Ogólna istota diagnostyki wibroakustycznej opiera się na poszukiwaniu związków 

pomiędzy stanem maszyny Xn, a generowanymi sygnałami wibroakustycznymi Sm, z 

pominięciem innych oddziaływań zewnętrznych, tak jak to przedstawiono na rysunku 1.13. 

Na podstawie tak sformułowanego modelu obserwacji buduje się tablicę obserwacji, w 

której zestawiono z jednej strony możliwe uszkodzenia (n), reprezentowanych przez cechy 

stanu odwzorowujące rozwijające się uszkodzenia, a z drugiej strony otrzymujemy zestaw 

symptomów (m), charakterystycznych dla stanu rozwoju uszkodzeń w chwili pomiaru 

symptomów.  

  



 
Rys.1.13. Model obserwacji stanu maszyny X na podstawie symptomów S [1,22,27] 

 

W diagnostyce problem ten dotyczy braku jednoznacznych relacji przyczynowo – 

skutkowych występujących pomiędzy możliwymi przyczynami obserwowanych skutków, 

które nie mają zwykle charakteru przyczynowo – skutkowego. Zbudowane modele 

analityczne występujące w postaci równań różniczkowych, dostatecznie dokładnie 

opisujących działanie diagnozowanych maszyn wymagają rozwiązań prowadzonych na 

drodze numerycznej, które nie są dostatecznie dobrymi aplikacjami diagnostycznymi. 

 

1.5. EKSPERYMENTY DIAGNOSTYCZNE 

Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod 

względem funkcjonalnym jak i konstrukcyjnym oraz przestrzennym. Proces ich wytwarzania i 

eksploatacji pochłania ogromne ilości pracy, surowców i energii. Liczne przypadkowe 

uszkodzenia, niespodziewane awarie oraz zagadnienia związane z uszkodzeniami 

spowodowanymi procesami zużyciowymi i starzeniowymi uzasadniają potrzebę prowadzenia 

badań, stanowiących podstawowe źródło informacji o zmieniającym się stanie [1, 25, 30]. 

W ostatnich latach nastąpił szczególny rozwój metodyki badań doświadczalnych, zwanej 

teorią eksperymentu. Złożoność obiektów zmusza do przeprowadzania doświadczeń 

obejmujących coraz to większą liczbę badanych wielkości. Występują przy tym trzy istotne 

fakty, które spowodowały powstanie teorii eksperymentu [25,30]: 

 po pierwsze: liczba kombinacji wartości czynników badanych przekracza praktycznie 

możliwości realizacji doświadczeń, 

 po drugie: nie wszystkie czynniki mogą być badane oddzielnie, gdyż wpływ jednego 

czynnika na wynik badania zależy często od wartości innego czynnika dotychczas z 

różnych przyczyn nie uwzględnianego w realizowanym doświadczeniu, 

 po trzecie: istnieją czynniki, których wartości nie można ustalić na stałym poziomie, a 

nawet są czynniki w ogóle niemierzalne lub po prostu nieznane, które jednak wpływają 

na wynik doświadczenia. 

W ten sposób niemożliwe stało się zachowanie w badaniach klasycznej koncepcji 

determinizmu, którą należało poszerzyć o metody statystyki matematycznej oraz włączyć w 

proces badania nowoczesnych technik informatycznych. Dało to początek teorii 

eksperymentu (TE) obejmującej następującą problematykę: 

 modelowanie analityczne obiektów badań (MA), 

 programowanie badań doświadczalnych (PBD), 

 analizę wyników badania (A). 

Teoria eksperymentu powstała pod presją dążeń do po prawy efektywności badań 

naukowych, rozumianej jako stosunek ilości i jakości informacji naukowej do poniesionych 

kosztów i czasu badań. Ponieważ badanie złożonych obiektów wymaga uwzględnienia wielu 
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czynników „n” wpływających na wynik końcowy „z”, to niezbędne jest wyznaczenie z badań 

funkcji wielu zmiennych w postaci: 

 z = F (x1, x2,…,xi)                               (1.32) 

Liczba pomiarów n określana jest więc z zależności: 

                                 
ik21 n...n...nnn                         (1.33) 

W naukach empirycznych tworzenie wartościowych informacji poznawczych jest zawsze 

uzależnione od sposobu przeprowadzenia badań empirycznych, mających na celu zebranie 

odpowiednich wyników pomiarów lub weryfikację sformułowanych hipotez i założeń 

badawczych. Wśród różnych form badań empirycznych rozróżnia się (rys.1.14): 

 obserwacje - mają miejsce wtedy, gdy badacz lub system badający może tylko odbierać 

sygnały pochodzące z systemu badanego  i nie wywiera na ten system żadnego wpływu, 
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Rys.1.14. Formy badania diagnostycznego 

 

 



 doświadczenia – mają miejsce wtedy, gdy badający system badacz korzystając ze swej 

wiedzy opracowuje przy pomocy zbioru wartościowych informacji model badanego 

systemu, optymalizujący przebieg badania. Wartość informacji w ten sposób 

uzyskanych przez badacza jest zdecydowanie większa niż w poprzednim przypadku, 

 eksperymenty - w porównaniu z doświadczeniem różnią się dodatkowym 

wprowadzeniem informatycznych systemów pomiarowych, przekazujących 

bezpośrednio informacje do komputera o konfiguracji wynikającej z celu badania, 

banku informacji oraz systemu sterowania stanami badanego systemu. Ten schemat 

badania systemu  pozwala na uzyskiwanie informacji o jeszcze większej wartości niż 

poprzednio. Z banku informacji na każde żądanie możliwe jest uzyskiwanie 

dodatkowych informacji o badanym systemie. 

Teoretycznie najlepszą drogą do rozwiązywania problemów badań doświadczalnych jest 

właściwie zaprojektowana procedura eksperymentu. Planowanie to może mieć różny 

przebieg, zależnie od przedmiotu badań, celów poznawczych, charakteru żądanych 

informacji, wreszcie od procedur i technik badawczych, jakie są dostępne w badaniach. 

Istnieją jednak pewne ogólne reguły postępowania w procesie planowania, ważne dla 

wszelkiego rodzaju problemów i procedur, przestrzeganie których wprowadza porządek do 

procesu planowania i chroni badacza przed zaniedbaniami niekorzystnymi dla rezultatów 

badań [25,30]. 

Planowanie badań doświadczalnych obejmuje następujące etapy badań: 

1. Charakterystyka obiektu badań, opracowując ją należy: 

 ustalić stan wiedzy w zakresie tematu, a tym samym określić zagadnienia wymagające 

rozwiązania na drodze doświadczalnej, 

 określić zbiory wielkości charakteryzujących obiekt badań (wielkości wejściowe, 

wyjściowe, stałe i zakłócające), 

 określić relacje między wielkościami, które należy rozpoznać w wyniku badań 

doświadczalnych. 

2. Cel badań doświadczalnych dobrze określony stanowi podstawę powodzenia i najczęściej 

dotyczy jednej z możliwości: 

 wyznaczenia funkcji (modelu) obiektu badań, gdzie celem jest ustalenie związków 

między wszystkimi wielkościami wejściowymi a wielkością wyjściową, 

 wyznaczenia stanu granicznego symptomów lub granic dla klasyfikacji zdatności i 

niezdatności badanych obiektów, 

 weryfikacja istotności wpływu wybranych wielkości wejściowych na wielkości 

wyjściowe na tle zakłóceń losowych. 

3. Metoda badań doświadczalnych dotyczy: 

 wyboru właściwego planu doświadczenia, 

 określenia sposobu jego realizacji i liczby powtórzeń pomiarów, 

 określenia metod i środków pomiarowych (stanowisko badawcze). 

4. Realizacja badań doświadczalnych na przygotowanym stanowisku badawczym zgodnie z 

zasadami punktu 3. 

5. Analiza wyników i wnioskowanie prowadzone w zależności od realizowanego celu 

badania, dostępnymi metodami wnioskowania i narzędziami wizualizacji wyników. 

6. Wnioski z badań formułuje się w postaci: 

 wniosków poznawczych, 

 wniosków utylitarnych (praktycznych), 

 rozwojowych, określających kierunki dalszych badań. 

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, iż celem realizowanych 

eksperymentów jest więc: 



 wybór reprezentatywnych cech stanu, 

 wybór sygnałów będących najlepszymi nośnikami informacji o maszynie,  

 rozpoznawanie stanu maszyny, 

 budowa procedury badawczej. 

W badaniach maszyn, potrzeba planowania optymalnych eksperymentów jest więc 

niezbędna w celu minimalizacji zakłóceń wpływających na pomiary sygnału oraz 

maksymalizację wiarygodności podejmowanych decyzji na podstawie eksperymentu. 

Wyróżnia się następujące rodzaje eksperymentów: eksperyment czynny, bierny oraz bierno-

czynny [25,30,33]. 

 

Eksperyment czynny 

Eksperyment czynny jest stosowany szczególnie w ustalaniu relacji "stan-sygnał" w 

warunkach laboratoryjnych z kontrolowaną zmianą cech stanu X i sterowania E. Mamy więc 

tu znane cechy stanu obiektu jak i wartości odpowiadających im symptomów stanu.  

Jest on szczególnie przydatny w przypadkach krótkiego czasu na badania i niewielkiej 

ilości danych pomiarowych. Stosowany jest najczęściej dla potrzeb identyfikacji i 

optymalizacji modelu matematycznego nowego lub modernizowanego obiektu. W 

zastosowaniach praktycznych kontrolowana zmiana stanu oznacza demontaż zespołów, co 

oprócz kłopotów organizacyjnych jest równoważne, po ponownym montażu, innemu 

(„nowemu”) egzemplarzowi maszyny (rys.1.15). 

 
Rys.1.15. Istota eksperymentu czynnego: S - sterowanie, u - wymuszenia sterujące, OB - obiekt badania,  

Z - wymuszenia zewnętrzne, y - wyjścia, R - przetwarzanie, wy - wynik eksperymentu [25] 
 

Praktyczne stosowanie tej formy badań jest stosunkowo częste, chociaż wymaga doboru 

odpowiedniej organizacji eksperymentu czynnego i jest możliwe w zasadzie tylko w 

warunkach laboratoryjnych [25,30]. 

Eksperyment bierny 

Eksperyment bierny polega na badaniu obiektu w naturalnych warunkach jego pracy, bez 

znajomości cech stanu X, a jedynie przy założeniu jego sposobu zużywania się. Dysponujemy 

tu jedynie wynikami pomiarów, a pozostaje problem zastosowania metody opracowania tych 

wyników i konstruowania modelu, który możliwie dobrze przybliża rzeczywistość. Istota tej 

formy badania pokazana została na rysunku 1.16. 

 
Rys.1.16. Idea eksperymentu biernego: OB - obiekt badania, Z - wymuszenia zewnętrzne, y - wyjścia,  

R - przetwarzanie, wy - wynik eksperymentu [25] 
 

Zaletą tej formy eksperymentu jest nie zakłócenie normalnej pracy obiektu, co w 

warunkach przemysłowych jest sprawą ogromnej wagi. Do ograniczeń takich badań należą: 

 długi czas zbierania informacji, 

 fragmentaryczność zebranych informacji ze względu na niewielki zazwyczaj zakres 

zmian wartości parametrów w czasie normalnej pracy, 

 możliwość skonstruowania błędnego modelu w przypadku pominięcia czynników 

wpływających na własności wyjść modelu oraz wejść sterujących, przez zakłócenia, 

 trudności obliczeniowe związane z wyznaczeniem postaci modelu matematycznego. 
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Powyższe własności powodują, że metody budowania modeli oparte na wynikach 

biernego eksperymentu stosuje się tam gdzie: 

 wyniki pomiarów mogą mieć przybliżony charakter, np. w badaniach rozpoznawczych, 

 nie ma innej możliwości przeprowadzenia eksperymentu np. urządzenia bez regulacji, 

jednostkowe, odpowiedzialne itp., 

 wystarczy w zupełności prosta (np. liniowa) postać modelu oraz istnieją warunki na 

prowadzenie długotrwałych obserwacji obiektu lub grupy obiektów. 

W tym przypadku obserwuje się procesy fizyczne podczas naturalnego zużywania się 

obiektów, tworząc w kategoriach różnych symptomów diagnostycznych tzw. "krzywe życia". 

Uzyskane wyniki kolejnych pomiarów dają składowe macierzy obserwacji umożliwiające 

dalej poszukiwania ortogonalnych wektorów własnych o maksymalnym zasobie zmienności. 

Wykorzystywane są one w modelu obiektu w postaci składowych głównych wektora 

obserwacji [25,30]. 
 

Eksperyment bierno - czynny 

Eksperyment bierno - czynny polega na obserwacji sygnałów wyjściowych, z równo-

czesnym pomiarem cech stanu dla jednej lub dwu wartości czasu eksploatacji, jednak bez 

możliwości ingerencji w ich wartości. Typowym przykładem jednopunktowego zbierania 

danych to badania cech stanu tuż przed planowaną naprawą maszyny, lub tuż przed 

wyłączeniem maszyny z ruchu w obawie przed awarią. W takich wypadkach po demontażu 

można dokonać pomiarów wszystkich interesujących nas cech stanu. Idea takiego 

eksperymentu została pokazana na rysunku 1.17. 

 

Rys.1.17. Idea eksperymentu bierno – czynnego: u - wymuszenia sterujące, OB - obiekt badania,            

Z - wymuszenia zewnętrzne, y - wyjścia,  R - przetwarzanie, wy - wynik eksperymentu [25] 

Lepszym wariantem jest dwupunktowe zbieranie informacji, gdzie badań cech stanu 

dokonuje się pierwszy raz z chwilą uruchomienia maszyny, zaś drugi podobnie jak 

poprzednio, przy planowanej naprawie lub po zaistniałej awarii. W takim postawieniu 

eksperymentu, przy zastosowaniu statystycznych technik opracowania wyników badań można 

uzyskać solidne podstawy do wyrażenia relacji "stan-symptom", wyznaczenia wartości 

granicznych do dwustanowej klasyfikacji obiektów (zdatny/niezdatny) [25,30].  

Przyjęcie w badaniu maszyny jednej z przedstawionych form eksperymentu jest 

warunkowane wieloma czynnikami, jak np.: 

 możliwością realizacji danej formy eksperymentu i zmiennymi warunkami pracy, 

 rodzajem maskowania informacji wyjściowej, 

 trudnościami wprowadzania określonych stanów lub stopnia uszkodzenia elementu, 

 nieznajomością właściwości torów rozprzestrzeniania się sygnałów w obiekcie. 

Sam przebieg (pomiar i wnioskowanie) realizowanej formy eksperymentu jest zależny od 

szeregu czynników, wśród których do najważniejszych należą: 

 klasa badanych obiektów (proste, złożone), 

 charakter mierzonego sygnału wyjściowego (zakres zmienności, wartości graniczne), 

 wartości i charakter oddziałujących zakłóceń, 

 przyjęta metodyka analizy wyników pomiarów, 

 zasady wnioskowania dla dostępnego modelu badanego obiektu. 
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Uwarunkowania badań diagnostycznych 

Teoretycznie najlepszą drogą do rozwiazywania problemów badań doświadczalnych jest 

właściwie zaprojektowana procedura eksperymentu. Planowanie to może mieć różny 

przebieg, zależnie od przedmiotu badań, celów, charakteru żądanych informacji, wreszcie od 

procedur i technik badawczych jakie są dostępne w badaniach. Istnieją jednak pewne ogólne 

reguły postpowania w procesie planowania, ważne dla wszelkiego rodzaju problemów i 

procedur, przestrzeganie których wprowadza porządek do procesu planowania i chroni 

badacza przed zaniedbaniami niekorzystnymi dla rezultatów badań. Planowanie badań 

doświadczalnych obejmuje następujące etapy badań [17,25,26,27,30]: 

1. Charakterystyka obiektu badań, opracowując ją należy: 

 ustalić stan wiedzy w zakresie tematu, a tym samym określić zagadnienia wymagające 

rozwiązania na drodze doświadczalnej, 

 określić zbiory wielkości charakteryzujących obiekt badań (wielkości wejściowe, 

wyjściowe, stałe i zakłócające), 

 określić relacje między wielkościami, które należy rozpoznać w wyniku badań. 

2. Cel badań doświadczalnych dobrze określony stanowi podstawę powodzenia i najczęściej 

dotyczy jednej z możliwości: 

 wyznaczenia funkcji (modelu) obiektu badań, gdzie celem jest ustalenie związków 

między wszystkimi wielkościami wejściowymi a wielkością wyjściową, 

 wyznaczenia stanu granicznego symptomów lub granic dla klasyfikacji zdatności i 

niezdatności badanych obiektów, 

 weryfikacja istotności wpływu wybranych wielkości wejściowych na wielkości 

wyjściowe na tle zakłóceń losowych. 

3. Metoda badań doświadczalnych dotyczy: 

 wyboru właściwego planu doświadczenia, 

 określenia sposobu jego realizacji i liczby powtórzeń pomiarów, 

 określenia metod i środków pomiarowych (stanowisko badawcze). 

4. Realizacja badań na przygotowanym stanowisku badawczym zgodnie z zasadami punktu 3. 

5. Analiza wyników i wnioskowanie prowadzone w zależności od realizowanego celu 

badania, dostępnymi metodami wnioskowania i narzędziami wizualizacji wyników. 

6. Wnioski z badań formułuje się w postaci: 

 wniosków poznawczych, 

 wniosków utylitarnych (praktycznych), 

 rozwojowych, określających kierunki dalszych badań. 

W zastosowaniu do eksperymentów diagnostycznych najczęściej rozwiązywany jest 

problem określenia funkcji obiektu, poszukiwanie którego prowadzi się w oparciu o 

modelowanie empiryczne lub analityczne. Wartość uzyskanych wyników zależy od 

właściwego przygotowania eksperymentu diagnostycznego, na który składają się : 

 wytypowanie obiektów do badań, 

 ustalenie rodzaju eksperymentu (czynny, bierny, bierno-czynny), 

 ustalenie techniki prowadzenia eksperymentu (wybór zestawu aparatury, wybór 

punktów pomiarowych, sposób rejestracji wyników), 

 określenie warunków realizacji pomiarów (dokładność pomiaru, czas trwania realizacji, 

sposób przetwarzania), 

 przyjęcie a priori wstępnego modelu (heurystyczny, analityczny, empiryczny), 

 analiza statystyczna wyników określająca związki przyczynowo – skutkowe i błędy, 

 ustalenie modelu diagnostycznego badanego obiektu (a posteriori), 

 określenie zakresu poprawności modelu (wartości graniczne: techniczne, ekonomiczne), 

 opracowanie procedury diagnostycznej dla zastosowań praktycznych, 



 utworzenie "banku informacji" z uzyskanych danych pomiarowych. 

Realizator badań ma zawsze dwa wyjścia: 

 opracować własny plan badań, co szczególnie dla większej liczby wielkości 

wejściowych jest bardzo ryzykowne, a czasem wręcz niemożliwe, 

 wybrać z dostępnych doświadczeń literaturowych lub baz programów komputerowych 

jeden z typowych, gotowych programów teorii eksperymentu sporządzonych dla 

różnych postaci założonych funkcji obiektu badań. 

Eksperymenty diagnostyczne są warunkowane możliwościami ich realizacji i mogą być 

prowadzone według jednego z trzech wariantów, pokazanych na rysunku 1.18. 

 

             

Rys.1.18. Podział eksperymentów diagnostycznych (S – wektor symptomów, X – wektor cech stanu 

obiektu, Z – wektor zasileń, E – wektor sterowań, N – wektor zakłóceń [25] 
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Eksperymenty diagnostyczne winny umożliwiać ilościową ocenę i pogłębioną analizę 

procesów destrukcyjnych zachodzących w maszynach, głównie na etapie użytkowania oraz 

obsługiwania. Pogłębiona analiza wyników eksperymentu będąca podstawą podejmowanych 

decyzji eksploatacyjnych winna zawierać odpowiedzi na pytania użytkowników: 

 jak skutecznie rozpoznawać stan techniczny maszyny? 

 jak długo i pod jakimi obciążeniami może funkcjonować maszyna do kolejnego 

obsługiwania technicznego? 

 jak zmienić obciążenie maszyny dla zachowania jej zdatności zadaniowej? 

 jakie stosować najkorzystniejsze sposoby i środki odnowy maszyn? 

 jak zabezpieczyć maszyny przed destrukcyjnym działaniem czynników zewnętrznych? 

Tylko kompleksowe stosowanie diagnostyki i efektywnych procedur diagnozowania 

stanu maszyn, wyodrębnionych w eksperymentach diagnostycznych dają gwarancję 

niezawodnego funkcjonowania maszyn w przyjętych strukturach eksploatacji. 

Program przebiegu badań niezawodności dla całego okresu istnienia obiektu 

przedstawiono schematycznie na rysunku 1.19. 

 

 
Rys. 1.19. Badania niezawodności obiektu w cyklu jego istnienia [25] 

 

Rodzaje zbieranych informacji w warunkach badań eksploatacyjnych, w których 

uzewnętrzniają się własności niezawodnościowe obiektu są zależne od przewidywanego 

zakresu ich wykorzystania. Do podstawowych grup oceny niezawodnościowej obiektu 

określanych na podstawie informacji eksploatacyjnych zaliczymy [25,30]: 

 wyznaczenie liczbowych wskaźników niezawodności – liczba uszkodzeń na jednostkę 

czasu pracy obiektu, gotowość obiektu itp., 

 wyznaczenie funkcyjnych wskaźników niezawodności – funkcja intensywności 

uszkodzeń, funkcja wiodąca rozkładu, funkcja odnowy itp., 

 wyznaczenie parametrycznej niezawodności obiektu, 

 wyznaczenie modeli procesu powstawania uszkodzeń – modele wyznaczane na 

podstawie analizy fizyko – chemicznej procesów zachodzących w obiekcie, 

 diagnozowanie stanu niezawodnościowego obiektu – wyznaczenie tendencji zmian 

wskaźników niezawodności, ustalenie słabych ogniw itp., 

 prognozowanie występowania stanów niezawodnościowych obiektu – niezbędna 

znajomość modeli matematycznych procesu powstawania prognozowanych uszkodzeń, 



 wyznaczenie skuteczności działań obsługowych – wykrywalność uszkodzeń, 

zapotrzebowanie części zamiennych, stopień wykorzystania, koszty obsługowe itp. 

Ważną cechą stosowania teorii i badania niezawodności obiektów mechanicznych jest 

zastosowanie tej wiedzy na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów 

technicznych, połączonych funkcjonalnie z kreowaniem potrzeb określonej maszyny [23,25]. 

Problematyka badań maszyn, ze względu na specyficzny ich charakter i złożoność 

warunków i miejsca realizacji tych badań, różnorodność sygnałów i sposobów ich 

przetwarzania w symptomy stanu, zróżnicowane podejście do wnioskowania itd, wyraźnie 

wskazują na pewną odmienność tej grupy realizowanych doświadczeń. 

 

1.5. ROZPOZNAWANIE STANU MASZYNY 
 

Celem badań diagnostycznych jest określenie stanu maszyny (procesu) w chwili uznanej 

za ważną, przez porównanie fizycznego stanu rzeczywistego (chwilowego) ze stanem 

wzorcowym. Każdy stan maszyny może być wyrażony przez zbiór wartości liczbowych 

charakteryzujących jego strukturę oraz intensywność procesów zachodzących podczas 

funkcjonowania maszyny. Stan maszyny jest więc określany zbiorem wartości liczbowych 

zmiennych fizycznych opisujących maszynę w chwili badania diagnostycznego. 

        Rozpoznawanie stanu maszyny jest to proces, który umożliwia: 

a) określenie stanu technicznego maszyny poprzez kontrolę stanu i lokalizację uszkodzeń na 

podstawie wyników badań diagnostycznych; 

b) przewidywanie stanu maszyny w czasie przyszłym na podstawie niepełnej historii 

wyników badań diagnostycznych, co umożliwia oszacowanie czasu niezawodnego 

użytkowania maszyny lub wartości wykonanej przez nią w przyszłości pracy;  

c) przewidywanie stanu maszyny w czasie przeszłym na podstawie niepełnej historii 

wyników badań diagnostycznych, co umożliwia oszacowanie stanu maszyny lub 

określenie przyczyny stanu niezdatności stwierdzonego podczas lokalizacji uszkodzenia.  
 

Algorytm procesu rozpoznawania stanu maszyn 

Schemat wyznaczania procedur rozpoznawania stany maszyny przedstawiono na 

rys.1.20, natomiast algorytm wykorzystania wyznaczonych optymalnego zbioru parametrów 

diagnostycznych, optymalnego testu diagnostycznego, optymalnej metody genezowania i 

optymalnej metody przedstawiono na rys.1.21. 

 
Rys.1.20. Schemat wyznaczania procedur rozpoznawania stanu maszyn 

 



 
Rys.1.21. Schemat realizacji rozpoznawania stanu maszyn 

 

Algorytm realizacji procesu rozpoznawania stanu maszyny zawiera następujące etapy: 
 

1. Akwizycja danych i optymalizacja parametrów diagnostycznych 

1. Pozyskiwanie danych 

a) zbiór wartości parametrów diagnostycznych w funkcji czasu eksploatacji maszyny 

{yj(k)}, uzyskanych w czasie realizacji eksperymentu bierno – czynnego, gdzie 

k(1, b) oraz zbiór wartości parametrów diagnostycznych:{yj(1)} – wartości 

nominalne,{yjg}- wartości graniczne, j=1, …, m; 

b) zbiór stanów maszyny{k: {si}, k=1, …, K; i=1,…, I} uzyskanych w czasie realizacji 

eksperymentu biernego, gdzie k(1, b); 

c) koszt pozyskiwania parametrów diagnostycznych c(yj) = const. 

2. Optymalizacja zbioru wartości parametrów diagnostycznych (tylko w przypadku dużej 

liczebności zbioru Y, np. m>5).  

2. Ocena stanu maszyny w chwili k(1, b) 

1. Porządkowanie zbioru danych poprzez określenie zbioru {si (k),  i=1,…, I; k=1, …, K}. 

2. Badanie istotności zmian wartości parametrów diagnostycznych {yj(k)}w zależności od 

stanu {si = f(k); k(1, b)}, tzn. który z parametrów diagnostycznych „najlepiej” 

opisuje stan si. 

3. Wyznaczenie macierzy boolowskiej: 1 – gdy zmiana stanu si powoduje istotne zmiany 

wartości parametru diagnostycznego yj, 0 – gdy zmiana stanu si nie powoduje istotnych 

zmian wartości parametru diagnostycznego yj. 

4. Wyznaczenie testu kontroli stanu TKS na podstawie macierzy boolowskiej – test TKS jako 

wektor wartości logicznych (0, 1) parametrów diagnostycznych i tożsamy jemu wektor 

stanów: {(y1, …, yn, …, yN )}  S 
0
  S 

1
 = {(s1, …, sn, …, sN )} dla stanu zdatności S

 0
 i 

stanu niezdatności maszyny S
 1

. 

5. Wyznaczenie testu lokalizacji uszkodzeń TLU na podstawie macierzy boolowskiej – test 

TLU jako wektor wartości logicznych (0, 1) parametrów diagnostycznych i tożsamy jemu 

wektor stanów: {(y1, …, yn, …, yN )}  S
 1

 = {(s1, …, sn, …, sN ). 

 



 

3. Geneza stanu – ustalenie przyczyny wystąpienia zlokalizowanego stanu si(TLU): 

1. Genezowanie wartości zbioru parametrów diagnostycznych {yj
*
}: 

a) za pomocą metody aproksymacji wartości parametru diagnostycznego yj
*
 w przedziale 

czasu (1,b) wraz z promieniem błędu aproksymacji „kanału błędowego” rj,a  

metodami (metoda średniokwadratowa, metoda trygonemetryczna); 

b) za pomocą interpolacji wartości parametru diagnostycznego yj
*
 w przedziale czasu 

(1,b) wraz z promieniem błędu interpolacji „kanału błędowego” rj,int metodami 

(metoda funkcji sklejanych, metoda liniowa); 

c) wybór metody według minimalnej lub maksymalnej wartości promienia błędu 

aproksymacji lub interpolacji (błąd dopasowania). 

2. Analiza przyczyny wystąpienia stanu si(TLU):  

a) prezentacja  zbioru {si (k),  i=1,…, I; k=1, …, K} i określenie punktu wspólnego 

„kanału błędowego” wyznaczonego przez promień błędu r
*
= max (rj,a, rj,int ) i wartość 

graniczną parametru diagnostycznego yj
*
w chwili  S(1,b), co oznacza że 

przyczyną wystąpienia zlokalizowanego stanu si było „chwilowe pojawienie” się tego 

stanu w czasie  (1,b); 

b) określenie większej liczby punktów wspólnych „kanału błędowego” wyznaczonego 

przez promień błędu r
*
=max(rj,a,rj,int) i wartości granicznej parametru diagnostycznego 

yj
* 

w chwilach s (1,b) oznacza, że przyczyną wystąpienia zlokalizowanego stanu 

si był „narastający rozwój” stanu si w czasie (1,b); 

c) w przypadku braku punktów wspólnych określenie minimalnej odległości „kanału 

błędowego” od wartości granicznej w chwili S(1,b), co oznacza że 

prawdopodobną przyczyną wystąpienia zlokalizowanego stanu si było „chwilowe 

niepełne pojawienie się ” się tego stanu w czasie  (1,b); 

d) analiza zbioru stanów {si (k), k=1, …, K} i zlokalizowanego przez TLU stanu si w 

celu określenia przyczyny jego wystąpienia w kontekście otrzymanych ewentualnych 

„punktów wspólnych” lub minimalnej odległości „zbliżeń”.   

4. Prognozowanie stanu maszyny 

1. Prognozowanie wartości parametru diagnostycznego yj
*
: 

a) za pomocą metody adaptacyjnej Browna – Mayera rzędu 1 (B-M1) z 

współczynnikiem =(0,1 - 0,9) dla horyzontu prognozy =3 wyznaczonej dla 

przedziału czasu (1,b) lub za pomocą metody adaptacyjnej Holta z 

współczynnikiem = (0,05-0,3) i =(0,4-0,9) dla horyzontu prognozy =3 

wyznaczonej dla przedziału czasu (1,b); 

b) za pomocą metod analitycznych (liniowa, wykładnicza, potęgowa drugiego i trzeciego 

rzędu dla horyzontu prognozy =3 wyznaczonej dla przedziału czasu (1,b); 

c) wyznaczenie terminu następnego obsługiwania i diagnozowania maszyny d: 

- d1 za pomocą metody poziomowania błędu prognozy dla promienia błędu 

prognozy r (dla poziomu istotności 1=0,05; 2=0,1), 

- d2 za pomocą metody poziomowania wartości granicznej parametru 

diagnostycznego (yjg1= yjg; yjg1= yjg +(yjn – yjg) dla yjn > yjg oraz  yjg1= yjg; yjg1= yjg – 

 (yjg – yjn) dla yjg > yjn), np. dla  =0,1, 

d) wyznaczenie terminu następnego obsługiwania i diagnozowania maszyny: d
*
= min 

(d1, d2). 

 Z analizy wymagań działaniowych i konfiguracji systemu rozpoznawania stanu 

maszyny wynika, że system rozpoznawania stanu maszyny powinien zapewnić: 

a) konfigurowanie systemu w zakresie wyznaczonych uprzednio potrzeb, w tym 

obejmujących wprowadzenie odpowiedniej liczby parametrów diagnostycznych, ich 



wartości granicznych i wartości nominalnych parametrów diagnostycznych, stanów 

maszyny i czasu pracy maszyny; 

b) wnioskowanie diagnostyczne w oparciu o analizę relacji między wartościami 

wzorcowymi a mierzonymi na podstawie reguł wnioskowania diagnostycznego; 

c) wizualizację stanu maszyny, w tym generowanie decyzji eksploatacyjnych w zakresie 

rozpoznawania stanu (zdatny, niezdatny, lokalizacja uszkodzenia, określenie 

przyczyny stanu niezdatności w chwili b, prognozowanie stanu). 

 Analiza metodyki rozpoznawania stanu maszyn pozwala na wstępne sformułowanie 

dedykowanych reguł wnioskowania w obszarze: optymalizacji parametrów diagnostycznych, 

oceny stanu, genezowania stanu i prognozowania stanu. 

Na etapie wnioskowania wykorzystywane są dokonania diagnostyki umożliwiające 

efektywne podejmowanie decyzji eksploatacyjnych, co jest podstawą diagnostycznych 

systemów eksploatacji maszyn. Należą do nich: wyznaczenie optymalnego zbioru 

parametrów diagnostycznych, wyznaczanie wartości granicznej mierzonego symptomu, 

statystyczne procedury prognozowania terminów kolejnego badania stanu maszyn. 

 

Wartości graniczne symptomów stanu 

 Zdatność zadaniowa w ujęciu symptomowym jest jednoznacznie określona wartością 

graniczną mierzonych symptomów stanu. Stosowanie diagnostyki technicznej w zakresie 

określania granic stanu zdatności jest oparte na dwóch głównych zagadnieniach: 

- wyznaczenie symptomu współzmienniczego ze stanem technicznym maszyny; 

- określenie wartości granicznych mierzonych symptomów. 

 Przekroczenie wartości granicznej oznacza wejście maszyny w stan przyśpieszonego 

zużycia, cechującego się dużym prawdopodobieństwem awarii. W zagadnieniach diagnostyki 

bezpośredniej i w eksperymentach czynnych ustalenie wartości granicznej dla 

zorientowanych uszkodzeniowo symptomów stanu jest stosunkowo proste. Problem 

komplikuje się dla badań stanu w diagnostyce pośredniej, gdzie począwszy od wyboru punktu 

odbioru sygnału, zmiennej jakości wytwarzania i napraw tych samych maszyn, zmiennych 

warunków eksploatacji ujawniających te same uszkodzenia z różną intensywnością - ustalenie 

stanu granicznego na podstawie symptomu jest niepomiernie trudniejsze. 

 Realizowane najczęściej w praktyce przemysłowej bierne i bierno - czynne 

eksperymenty diagnostyczne dostarczają symptomów stanu, które porównywane są podczas 

wnioskowania z wartościami granicznymi dostępnymi w DTR maszyny, w wielu normach 

krajowych, zagranicznych, branżowych lub z danymi z własnych doświadczeń. Gdy jednak 

dla badanej maszyny brak takich norm z pomocą może tu przyjść statystyczny opis losowego 

procesu eksploatacji za pomocą gęstości rozkładu lub częstości występowania symptomu. 

 Oszacowanie wartości granicznej symptomu dla bezpiecznego wyłączenia maszyny 

przed uszkodzeniem można zrealizować za pomocą metod statystycznych lub przy pomocy 

niezawodności symptomowej, wykorzystującej stosowaną politykę naprawczą określającą 

dopuszczalny spadek niezawodności funkcjonalnej. Formułę na wyznaczenie Sgr 

minimalizującą prawdopodobieństwo awarii przy zadanym, dopuszczalnym 

prawdopodobieństwie zbędnej naprawy A (wg. Neymana - Pearsona) można zapisać: 
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 ,   gdzie: Pg - prawdopodobieństwo zdatności.          (1.34) 

Według Birgera: A = k (1-Pg), gdzie: k - współczynnik zapasu (k=1÷3 dla uszkodzeń 

zwykłych, k = 3÷10 dla uszkodzeń niebezpiecznych), Pg - gotowość maszyn wyznaczana z 

zależności Pg = Nz / Nz+Nn , gdzie : Nz - liczba maszyn zdatnych, Nn- liczba maszyn 

niezdatnych. 

 Szereg prostych przekształceń prowadzi w efekcie do zależności: 
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 Otrzymane oszacowanie wartości granicznej symptomu oparte na wartości średniej,  

dyspersji i polityce naprawczej stwarza dobre podstawy do prostego wyznaczania wartości 

granicznych badanych miar stanu w praktyce przemysłowej. 

 

Statystyczne procedury prognozowania terminów kolejnego badania stanu maszyn 

Jednym z nich jest wykorzystanie zmiany wartości parametru diagnostycznego w 

funkcji eksploatacji maszyny. Wykorzystuje ono założenie, że zjawisko pogarszania się stanu 

technicznego maszyny jest reprezentowane szeregiem czasowym y = <y1, y2, ..., yb>, tj. 

zbiorem dyskretnych obserwacji  {y = ();  = 1, 2,..., b}  pewnego niestacjonarnego 

procesu stochastycznego (). Jako dopuszczalny okres użytkowania maszyny przyjmuje się 

wówczas czas jej pracy, w którym granice przedziału błędu dla poszczególnych prognoz 

określone na podzbiorze 
y
  dostępnych realizacji obserwowanych parametrów {yj()} 

oraz ich prognozach {yj,p} według przyjętego predykatora P(y,) nie przekraczają wartości 

granicznych {yj,gr}. Termin kolejnego obsługiwania b1 maszyny wyznacza wówczas 

horyzont czasowy prognozy 
*
: 

1. Dla którego nie wystąpi przekroczenie wartości granicznej parametru diagnostycznego ygr 

przez granicę przedziału błędu prognozy wyznaczoną przez promień r (metoda 

poziomowania wartości błędu prognozy – rys.1.22): 

2. Dla którego nie wystąpi przekroczenie wartości granicznej parametru diagnostycznego ygr 

przez prognozowaną wartość parametru diagnostycznego (metoda poziomowania wartości 

granicznej parametru diagnostycznego – rys.1.23). 

3. Wystąpi przekroczenie wartości granicznej parametru diagnostycznego y
*
gr przez wartość 

parametru diagnostycznego w czasie b (metoda symptomowa szacowania terminu 

kolejnego diagnozowania b – rys.1.24). 

4. Praktyka eksploatacyjna wielu powtarzalnych obiektów pozwala zaproponować 

(heurystyka) przedział dopuszczalnych zmian (metoda szacowania terminu b1) wartości 

granicznej – rys.1.25. 

W metodzie wyznaczania poziomowania wartości błędu prognozy za wartość b1 

przyjmuje się wartość dopuszczalnego czasu określony wartością horyzontu 
*
, wyznaczoną 

jako punkt przecięcia się linii wartości granicznej parametru diagnostycznego ygr z dolną 

(przy założeniu, że y(b) > ygr) lub górną (przy założeniu, że y(b) < ygr) granicą przedziału 

 
Rys.1.22. Graficzna interpretacja wyznaczenia terminu kolejnego diagnozowania b1 w 

metodzie poziomowania błędu prognozy; 1 - początek eksploatacji maszyny, b - ostatnie obsługiwanie 

maszyny, b1 - termin kolejnego  



błędu prognozy wyznaczoną przez promień r dla poziomu ufności 1-=0,95 lub 1-=0,99, co 

odpowiada prawdopodobieństwu o wartości p=0,05 lub p=0,99, że w przedziale 

wyznaczonym przez horyzont 
*
 parametr diagnostyczny osiągnie wartość graniczną ygr.  

  Możliwe są wówczas następujące interpretacje uzyskiwanych terminów: 

1. Nie przekroczenie przez kontrolowany parametr diagnostyczny granicy wyznaczonej przez 

promień r
0.01

 interpretuje się wówczas jako brak sygnału alarmu do wnikliwej i bardziej 

dokładnej obserwacji diagnostycznej zespołu lub układu pojazdu. 

2. Przekroczenie przez kontrolowany parametr diagnostyczny granicy wyznaczonej przez 

promień r
0.01

 interpretuje się jako sygnał alarmu do wnikliwej i bardziej dokładnej 

obserwacji diagnostycznej zespołu lub układu pojazdu (próg alertowy). 

3. Moment przekroczenia przez kontrolowany parametr diagnostyczny granicy wyznaczonej 

przez promień r
0.05

 interpretuje się jako czas b1 - termin obsługiwania układu lub zespołu 

pojazdu (próg alarmowy). 

 W takiej sytuacji przedział czasu (1, b) będzie okresem estymacji wartości oczekiwanej 

błędu prognozy ep i promienia granicy przedziału błędu prognozy r, zaś okres czasu po b 

będzie okresem aktywnej prognozy, tzn. wyznaczenia: 

a) wartości prognozowanej parametru po czasie horyzontu prognozy , yjp(b+); 

b) określenie wartości promienia granicy przedziału  błędu prognozy r(b+); 

c) wyznaczenie terminu następnego diagnozowania i obsługiwania maszyny b1. 

 W metodzie poziomowania wartości granicznej parametru diagnostycznego 

termin kolejnego obsługiwania urządzenia b1 określa wartość horyzontu 
*
, wyznaczony 

jako punkt przecięcia się linii trendu parametru diagnostycznego y() (rys.4.11) z: 

a) dolną (przy założeniu, że y(b) > ygr) granicą wartości granicznej ygr
*
  : 

                                         ygr
*
 = grgr1)(

10

1
yyy                                              (1.36) 

a) lub górną (przy założeniu, że y(b) < ygr) granicą wartości granicznej ygr
*
  : 

              ygr
*
 = ygr - gr1 y)y(

10

1
                                               (1.37) 

Wartości Sp(b+) i b1 wyznacza się jedna z metod prognozowania, zaś termin 

diagnozowania i obsługiwania według zależności:  

                                       b1 = b  + 
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                                      (1.38) 

 
Rys.1.23. Wyznaczenie terminu kolejnego obsługiwania urządzeń b1 metodą poziomowania 

wartości granicznej parametru diagnostycznego dla y(b) < ygr 

 



Metoda symptomowa określania terminu kolejnego diagnozowania 

 Wzrost intensywności występowania uszkodzeń w miarę zużywania się potencjału 

eksploatacyjnego maszyny wymusza potrzebę optymalizacji okresowości diagnozowania. Z 

przebiegu intensywności uszkodzeń maszyny wynika, że w okresie wzrostu intensywności 

należy zwiększyć częstotliwość diagnozowania. Sprzyja to obniżeniu nakładów na 

eksploatację maszyny (zmniejszenie: intensywności zużyć, zużycia paliwa, części 

zamiennych, materiałów eksploatacyjnych itd) a jednocześnie rosną koszty i pracochłonność 

diagnozowania, jak również zwiększa się czas wyłączenia maszyny z użytkowania. 

 Optymalizacja okresowości diagnozowania sprowadza się więc do odpowiedzi na dwa 

podstawowe pytania: 

- jak często prowadzić diagnozowanie? 

- w jakim zakresie przeprowadzić kolejne diagnozowanie? 

 Istnieje kilka możliwości wyznaczenia okresowości diagnozowania (metoda wartości 

granicznych symptomów, metoda najmniejszych sumarycznych kosztów eksploatacji), przy 

czym dla ich realizacji niezbędne są liczne dane statystyczne, kłopotliwe często (w sensie 

liczności i prawdziwości) do pozyskania.  

 W tej pracy zagadnienie okresowości diagnozowania rozważono w ujęciu 

niezawodności symptomowej, wykorzystującej znaną wartość graniczną symptomu. 

Dokonując n- pomiarów wybranej w odrębnej procedurze miary sygnału (symptomu)  i na jej 

podstawie wyznaczenie wartości granicznej wg zależności (1.35), istnieje potrzeba określenia 

terminu kolejnego diagnozowania td. 

 Prawdopodobieństwo Pr bezawaryjnej pracy maszyny określa się przez stosunek 

liczby maszyn Nk nie mających uszkodzeń z Sm  Sgr w okresie między przeglądowym do 

liczby maszyn Np na początku rozpatrywanego okresu pracy. Liczba maszyn mających 

uszkodzenia (Sm  Sgr) w zadanym okresie czasu wynosi: 

                                                n = Np - Nk 

i odpowiednio:                        Pr = 1 - n / Np                                                            (1.39) 

 Liczba maszyn mających n - uszkodzeń w czasie między przeglądowym, w 

odniesieniu do liczby przekroczeń Sgr wynosi: 

                                              n = Nśr [S(i) td]                                                         (1.40) 

gdzie: Nśr=(Np+Nk)/2 ;  td - czas kolejnego diagnozowania;  S(i) - parametr charakteryzujący 

dynamikę wzrostu symptomowej krzywej życia w rozpatrywanym okresie, definiowany 

według zależności: 
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gdzie: Sm - wartość zmierzonego symptomu, Sgr - wartość graniczna symptomu. 

 Podstawiając (1.40) w (1.39) po przekształceniach otrzymuje się zależności: 
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Przy wykładniczym rozkładzie symptomu w czasie td powyższe równania przyjmują postać: 
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Przy 1 Pr  0,8 z wystarczającą dla praktyki dokładnością można posłużyć się wyrażeniem: 

                                                               Pr = 1 - S(i) td                                              (1.44) 

Zakładając stałą intensywność wzrostu krzywej życia maszyny otrzymuje się: 



           Pr = const           więc także           S(i) td = const                                       (1.45) 

z czego wynika, że im większe S(i) tym mniejsze td, co w tłumaczeniu diagnostyki 

symptomowej oznacza, że w miarę wzrostu symptomu (zbliżania się do Sgr) w czasie życia 

maszyny częstotliwość diagnozowania zwiększa się (rys.1.24). 

 Z zależności (1.45) można zatem wyznaczyć td: 
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Rys.1.24. Okresowość diagnozowania w ujęciu symptomowym. 

 

W metodzie szacowania terminu b1 nie ma potrzeby wyznaczania wartości 

prognozowanej parametru yp. W metodzie tej, podobnie jak w metodzie poziomowania 

wartości granicznej, wyznacza się pewien poziom wartości granicznej ygr
*
 różny od wartości 

granicznej ygr i przyrównuje do niej wartość parametru diagnostycznego. Wówczas jako 

termin kolejnego obsługiwania urządzenia b1 proponuje się przyjąć wartość czasu pracy 

(przebiegu) maszyny określony wartością horyzontu 
*
, wyznaczoną jako punkt przecięcia się 

wartości parametru diagnostycznego y(b) z wartością ygr
*
(rys.1.24). 

                                        b1 = b                                  (1.47) 

 
Rys.1.25. Wyznaczenie terminu kolejnego obsługiwania urządzeń b1 metodą szacowania 

wartości b1 
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Wyznaczanie terminu b1 na podstawie przedstawionych metod determinuje wiele 

problemów, zaś najważniejsze z nich to : 

a) wyznaczenie optymalnego zbioru parametrów diagnostycznych opisujących zmianę 

stanu maszyny w funkcji czasu jej „życia”; 

b) określenie funkcji wagi dla wieloelementowego optymalnego zbioru parametrów 

diagnostycznych; 

c) określenie „najlepszej” metody wyznaczającej terminu b1. 

Rozwiązanie powyższych problemów wymaga zastosowania odpowiednich metod 

optymalizacji wielokryterialnej oraz metod prognozowania umożliwiających wyznaczenie 

wartości prognozowanej parametru diagnostycznego yj,p oraz konieczność znajomości 

wartości granicznej parametru diagnostycznego ygr . 

 Wyszczególnione zagadnienia obejmują elementy problematyki diagnozowania i 

jednoznacznie ustalają kierunki rozwoju diagnostyki technicznej maszyn. 

  

 

1.7. EKONOMIKA DIAGNOSTYKI  

Najważniejszym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskiwanie 

wymiernych korzyści ekonomicznych. Przestrzeganie zasady racjonalnego gospodarowania w 

systemie działania wymaga od decydenta stosowania takich narzędzi, które umożliwiają 

szybką ocenę podejmowanych decyzji i wybór rozwiązań najbardziej korzystnych. Jedną z 

głównych metod zapewniających praktyczną realizację tej zasady jest rachunek decyzyjny 

który obejmuje: 

 zestawienie nakładów i efektów dla każdego z wariantów rozwiązania, który jest 

technicznie możliwy i ekonomicznie realny, 

 porównanie wszystkich wariantów działania i wybór optymalnego dla danych 

warunków prowadzenia działalności [12,19,28,30]. 

W praktyce działalności gospodarczej za kryteria wyboru rozwiązań wielu problemów 

decyzyjnych najczęściej przyjmuje się: minimalizację kosztów, maksymalizację produkcji lub 

maksymalizację zysku. Należy przy tym podkreślić, że wszystkie te parametry ekonomiczne 

są ze sobą ściśle związane. 

System eksploatacji obiektów technicznych, w którym rolę narzędzia badań i oceny ich 

stanów spełnia podsystem diagnostyczny, jest sprzężony z podsystemami: zasilania, 

transportowym, dystrybucji i ochrony środowiska systemu logistycznego. Jak wiadomo 

system logistyczny musi zabezpieczać prawidłowe funkcjonowanie dowolnego systemu 

działania (na przykład przedsiębiorstwa przemysłowego, gospodarstwa rolnego, 

przedsiębiorstwa usługowego). Widać więc, że podsystem diagnostyczny ma wpływ na 

efektywność funkcjonowania systemów działania, z uwagi na konieczność uwzględnienia 

chwilowych zmian stanów obiektów technicznych, w podejmowaniu decyzji [12,19]. 

Biorąc powyższe stwierdzenia pod uwagę można sformułować równanie efektywności 

funkcjonowania dynamicznego systemu eksploatacji urządzeń technicznych w systemach 

działania. Regułę obliczania potencjalnego zysku Zd  z zastosowania dynamicznego systemu 

eksploatacji obiektów w systemie działania można sprowadzić do następującego określenia 

[12,19,28,30]: 

                 Zd = Wd - Cd = W1 + W2 + W3 + W4 - (C1 + C2 + C3 + C4 )  (1.48) 

gdzie: Wd – efekt wdrożenia diagnostyki w systemie działania, W1, W2, W3, W4 – efekty uzyskane w wyniku 

zwiększenia: dyspozycyjności obiektów (maszyn), obniżenia kosztów obsługiwań obiektów, przedłużenia życia 

obiektów, zwiększenia bezpieczeństwa, Cd  – koszty wdrożenia dynamicznego systemu w eksploatacji urządzeń, 

C1, C2, C3, C4 –  koszty wynikające z wdrożenia dynamicznego systemu eksploatacji obiektów: płace 

diagnostów, urządzeń diagnostycznych, technologii obsługiwań technicznych, uruchomienia nowej strategii 

utrzymania urządzeń w ruchu. 



Przez wskaźnik ekonomicznej efektywności rozumie się iloraz sumy wyrażonych 

wartościowo efektów i sumy wyrażonych wartościowo nakładów oraz strat, związanych z 

realizacją w określonym czasie przedsięwzięcia diagnostycznego, które można określić z 

wyrażenia [12,14,19,25]: 
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Udział zysku Zd uzyskanego z wdrożenia tegoż systemu w zysku przedsiębiorstwa Z 

ustala wskaźnik: 
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Wkraczanie diagnostyki do przedsiębiorstw o uznanej samodzielności finansowej 

uzasadnia potrzebę szerszego potraktowania problematyki rachunku ekonomicznej 

efektywności przedsięwzięć diagnostycznych. Przedsięwzięcia te maja charakter techniczno – 

organizacyjny, wymagają poniesienia określonych nakładów rzeczowo – finansowych  i 

wpływają na wysokość oraz strukturę kosztów własnych. W związku z tym podlegają one 

analizie i ocenie ekonomicznej, która określa ich opłacalność i stanowi podstawę działań 

optymalizacyjnych oraz decyzji dotyczących zakresu wdrożenia. Przedmiotem rachunku jest 

efektywność ekonomiczna, a obiektem wyodrębnione, konkretne przedsięwzięcie 

diagnostyczne. Od dokładności wyznaczenia zakresu i zawartości przedsięwzięcia, które 

może polegać na zastosowaniu jednej metody diagnostycznej na jednej maszynie, przez coraz 

większy zakres, aż do wdrożenia wielu metod diagnostyki w całym przedsiębiorstwie, zależy 

wynik rachunku efektywności ekonomicznej. Zatem, prowadząc rachunek efektywności 

ekonomicznej, należy uwzględnić: 

 zakres przedsięwzięcia diagnostycznego, 

 zbiór efektów, które wiążą się z tym zadaniem, 

 zbiór nakładów, kosztów i strat, których przyczyną jest podjęte zadanie, 

 okres obliczeniowy oraz rozkład wyżej wymienionych wielkości w czasie. 

W celu wyznaczenia wymienionych efektów należy dobrać wielkości (kategorie 

ekonomiczne), które są miernikami zmian wywołanych danym przedsięwzięciem 

diagnostycznym. Poszczególne efekty stanowią wyrażone wartościowo równice stanów tych 

wielkości, wyznaczonych przed i po wdrożeniu przedsięwzięcia diagnostycznego. 

Identyfikacja efektów jest operacją wysoce zindywidualizowaną, odniesioną do konkretnego 

przedsięwzięcia i konkretnych warunków wdrożenia. Jednak specyfikacja przedsięwzięć 

diagnostycznych umożliwia wyróżnienie uniwersalnych obszarów, potencjalnych efektów 

zastosowania diagnostyki w eksploatacji maszyn, co ilustruje rysunek 1.26 [30]. 

 

 
Rys.1.26. Obszar możliwych efektów z tytułu zastosowania diagnostyki [25] 



Zwiększenie zysku przedsiębiorstwa z racji zastosowania diagnostyki we wskazanych na 

rysunku obszarach, wynika z następujących faktów [23,25,30]: 

 polepszenie dyspozycyjności maszyn i wydajności procesu produkcji z uwagi na 

minimalizację  czasu przestoju i zmniejszenie liczby napraw maszyn, 

 obniżenie kosztów obsługiwania maszyn przez zmniejszenie ich zakresu, minimalizację 

kosztów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz racjonalizację 

zatrudnienia w dziale utrzymania maszyn w ruchu; 

 przedłużenie czasu życia maszyn (minimalizacja zakupów nowych maszyn); 

 zwiększenie bezpieczeństwa pracy maszyn i kontrola kosztów ubezpieczeń (ochrona 

maszyn i personelu przed wyzwoleniem się niszczącej energii). 

Szacowanie efektów ekonomicznych z tytułu wprowadzania diagnostyki do praktyki 

przemysłowej można prześledzić na przykładach: 

 rachunku efektywności pojedynczego przedsięwzięcia diagnostycznego, 

 efektów stosowania diagnostyki w podsystemie obsługiwań technicznych, 

 efektów finansowych w strategii eksploatacji maszyn według stanu technicznego. 

Rozszerzeniem rachunku ekonomicznej efektywności poszczególnych przedsięwzięć 

diagnostycznych jest kontrola i optymalizacja wydatków na działalność diagnostyczną w 

podsystemie obsługiwań technicznych maszyn, gdzie do oceny efektywności funkcjonowania 

tego podsystemu wykorzystuje się następujące wskaźniki [14,19,25,28,30]: 

 wskaźnik wykorzystania maszyn, 

 wskaźnik gotowości technicznej, 

 wskaźnik obciążenia stanowisk obsługiwania, 

 wskaźnik efektywności podsystemu obsługiwania. 

Jak pokazują liczne praktyczne zastosowania, wykorzystanie powyższych wskaźników 

daje dobre porównanie efektywności podsystemu obsługiwań z diagnostyką i bez diagnostyki, 

na korzyść diagnostycznego podsystemu obsługiwań technicznych.  

Z przedstawioną powyżej problematyką stosowania rachunku ekonomicznego w 

przedsiębiorstwach związane są również zagadnienia niezawodności obiektów technicznych, 

co pośrednio przekłada się na generowanie kosztów eksploatacji i napraw maszyn i urządzeń. 

Podstawowe cechy jakości eksploatacyjnej maszyn, określające niezawodność oraz 

użyteczność przedstawiono na rysunku 1.27. 

Zgodnie z definicją zawartą w PN-93/N-50191 niezawodnością określa się zespół 

właściwości, które opisują gotowość obiektu i wpływające na nią: nieuszkadzalność, 

obsługiwalność i zapewnienie środków obsługi. Innymi słowy można powiedzieć, iż 

niezawodność jest to taka właściwość obiektu, która charakteryzuje jego zdolność do 

wykonania określonych zadań w określonych warunkach w wyznaczonym przedziale czasu. 

Problematyka teorii niezawodności obejmuje nie tylko techniczne aspekty istnienia i 

funkcjonowania urządzeń. W fazie tworzenia systemów, organizowania ich eksploatacji i 

sposobu odnowy, pojawiają się problemy oceny efektywności różnych możliwych rozwiązań 

i wyboru wariantu najlepszego z punktu widzenia celu, któremu ma on służyć. Obok 

wskaźników technicznych, określających jakość i niezawodność działania systemu, należy 

uwzględnić ekonomiczną stronę rozwiązania – oczekiwany dochód z systemu, koszty z nim 

związane, ewentualne straty z powodu przestoju.  

Rozwiązanie problemów niezawodności obiektów sprowadza się do [23,25,30]: 

 opracowania sformalizowanych modeli oceny niezawodności, 

 ustalenia optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, 

 ustalenia optymalnych technologii wytwarzania, 

 prognozowania niezawodności maszyn w trakcie ich eksploatacji, 

 opracowania efektywnych systemów eksploatacji w sensie niezawodności. 



Kształtowanie niezawodności maszyn jest możliwe przez realizację następujących celów: 

 uwzględnienie trwałości i niezawodności zespołów w konstruowaniu i technologii 

wytwarzania, 

 wdrożenie programów i metod badań eksploatacyjnych trwałości i niezawodności oraz 

ustalenie stanów granicznych w celu wykrycia słabych ogniw, 

 wprowadzenie metod i kryteriów oceny technicznej i ekonomicznej trwałości i 

niezawodności maszyn. 

            
Rys.1.27. Niezawodnościowe cechy jakości maszyn [25] 

 

Realizacja tych celów winna doprowadzić do zwiększenia efektywności układów, ich 

gotowości i zdolności produkcyjnych, zmniejszenia kosztów eksploatacji, w tym kosztów 

użytkowania, obsługiwań technicznych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.  

Z założeń metodycznych analizy ekonomicznej wynika, że przygotowanie informacji 

analitycznych jest często procesem złożonym i czasochłonnym. Pozostaje to w sprzeczności  

z wymaganiami współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem pracującym w bardzo 

zmiennym niekiedy otoczeniu i w warunkach ostrej konkurencji. Stwarza to konieczność 

szybkiego reagowania na bodźce płynące z otoczenia i odpowiednio szybkiego 

przygotowania informacji do decyzji, jakie należy podjąć. Te właśnie przesłanki bardzo 

przekonująco przemawiają za wykorzystaniem diagnostyki w zarządzaniu, szczególnie 

majątkiem trwałym. Dzięki niej bowiem można na szybko uzyskać informacje o stanach i 

wynikach, szansach i zagrożeniach, słabych i mocnych stronach przedsiębiorstw. Co więcej, 

dzięki diagnostyce można się także dowiedzieć o potencjalnych przyczynach ewentualnych 

zakłóceń w badanym obiekcie, a tym samym określić niezbędną terapię [1,2]. 

Punktem wyjścia w badaniach diagnostycznych jest wyróżnienie, a następnie 

inwentaryzacja cech badanego obiektu. W związku z tym, by otrzymać pełny  

i rzeczywisty obraz stanu i tendencji rozwojowej badanego obiektu, należy: 

1) wyróżnić wszystkie cechy stałe, właściwe danemu obiektowi, 
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2) uchwycić cechy niestałe, tj. takie, które pojawiają się z zaistnieniem odchyleń od 

przyjętych dla danego obiektu norm, prawidłowości itp. 

Cechy istotne dla stanu i rozwoju danego obiektu określa się w diagnostyce mianem 

symptomów. Każdy z symptomów ma określoną wartość, inną dla stanu i rozwoju 

prawidłowego oraz inną dla stanu i rozwoju nieprawidłowego. 

Zespół cech najistotniejszych w funkcjonowaniu zjawiska lub procesu gospodarczego, 

który może być obiektem diagnozowania, nosi nazwę syndromu diagnostycznego.  

Niezależnie od rozpoznania stanów i tendencji rozwojowych diagnostyka pozwala 

uzyskać jeszcze dodatkowe korzyści poznawcze. Umożliwia ona mianowicie wstępne 

ustalenie przyczyn, które powodują zakłócenia w diagnozowanym obiekcie. Nie będzie to 

wprawdzie rozpoznanie szczegółowe i dokładne, ale dostateczne do określenia podstawowych 

przyczyn i kierunku pogłębionych badań analitycznych. Pełną identyfikację przyczyn 

umożliwia dopiero analiza ekonomiczna, gdyż tylko w trakcie przyczynowych badań 

analitycznych można z dowolną szczegółowością określić rodzaj, kierunek i siłę działania 

przyczyny wywołującej odchylenia czy zakłócenia. Analiza ekonomiczna stanowi zatem 

uzupełnienie diagnostyki, uszczegółowienie jej wyników i konkretyzację wniosków 

dotyczących etiologii i terapii danego zakłócenia. 

W dotychczasowych rozważaniach diagnostykę rozpatrywano jako metodę pozwalającą 

badać stany zjawisk i procesów gospodarczych, ukształtowane w czasie przeszłym, oraz 

tendencje rozwojowe badanego obiektu, będące wynikiem działań dokonanych, minionych. 

Użyteczność takich informacji diagnostycznych jest niewątpliwie duża, gdyż na ich podstawie 

można ustalić kierunki, a także rodzaje czynności: terapeutycznych - gdy mamy do czynienia 

z zakłóceniami, lub zachowawczych, utrwalających — jeśli uzyskane wyniki uznamy za 

korzystne. Nie są to jednak informacje, które zaspokajałyby potrzeby współczesnego 

zarządzania.  

Prognoza umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy zakładane relacje między 

aktualnym stanem syndromu a stanem przewidywanym oraz relacje między dynamiką 

wartości różnych symptomów są zgodne z zasadami racjonalnego gospodarowania, czy dany 

czynnik produkcji będzie prawidłowo wykorzystany i czy np. rozwój przedsiębiorstwa będzie 

przebiegać intensywnie, czy też będą w nim dominować elementy gospodarowania 

ekstensywnego [1,2]. 

Jako symptomy obiektów ekonomicznych, będących przedmiotem diagnozowania, 

można przyjąć wszystkie wielkości charakteryzujące produkcyjno-gospodarcze zadania 

przedsiębiorstwa oraz środki i warunki realizacji tych zadań, czyli to, co w analizie 

ekonomicznej określa się mianem wskaźników ekonomicznych. Może to być np. produkcja, 

wydajność pracy, rentowność kapitału własnego itd. Pomiar tych wielkości nie zawsze jest 

zadaniem łatwym. Należy jednak mieć na uwadze, że bez pomyślnego rozwiązania tego 

zadania nie może być mowy o postawieniu trafnej diagnozy. Jest ona bowiem adekwatna do 

stanu badanego obiektu, określonego przez wyniki pomiarów wartości symptomów, 

właściwych temu obiektowi. 

Prezentacja założeń metodycznych diagnostyki rozwoju przedsiębiorstwa wykazuje, że 

informacje uzyskiwane za jej pomocą mogą być bardzo pomocnym narzędziem w 

wykrywaniu zagrożeń prawidłowego rozwoju i w ustalaniu działań zapobiegających. 

Istotnych informacji o gospodarce środkami trwałymi dostarczają koszty eksploatacji 

(użytkowania) tych środków. Składają się na nie przede wszystkim koszty amortyzacji, koszty 

remontów i konserwacji oraz koszty związane z przezbrajaniem maszyn. Postęp techniczny  

i organizacyjny w gospodarowaniu środkami trwałymi powinien prowadzić do stałego 

obniżania kosztów ich eksploatacji, w związku z czym tempo ich wzrostu powinno być 

wolniejsze od tempa przyrostu środków trwałych. Postęp techniczny i organizacyjny 



powinien również prowadzić do wyprzedzania dynamiki zasobów tych środków przez 

dynamikę produkcji. 

Pod wpływem działania różnorodnych czynników środki trwałe przedsiębiorstwa ulegają 

zużyciu fizycznemu. Powinno ono być rekompensowane odnową, której przeważnie 

towarzyszy modernizacja - w jej wyniku poprawiają się parametry techniczne maszyn, rośnie 

wydajność, a także maleją koszty eksploatacji. Aby efekty te uzyskać, koszty odnowy 

powinny wzrastać w wyższym tempie niż zużycie środków trwałych. 

Dzięki swoim rozwiązaniom i rozlicznym zastosowaniom diagnostyka pozwala również, 

w razie stwierdzenia zakłóceń, określić ich podstawowe przyczyny. Niekiedy takie informacje 

wystarczają kierownictwu do podjęcia decyzji usuwających zakłócenia w działalności 

przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy wywołujące je przyczyny nie są zbyt złożone. Jeśli jednak 

przyczyny nie są proste, a rodzaj zakłóceń złożony, to należy przejść do wykorzystania ana-

lizy ekonomicznej. Ta bowiem umożliwia przeprowadzenie szczegółowych badań struktural-

nych i przyczynowych, dokładne zidentyfikowanie czynników zakłócających funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa, a następnie ustalenie środków usuwających zakłócenia. 

Problematykę diagnostyki w zakładzie najczęściej powierza się zespołowi 

diagnostycznemu, który określa zakres, metody i środki niezbędne do nadzoru maszyn 

(krytycznych, ważnych, mało istotnych). Swoje zadania zespół realizuje w powiązaniu z 

działem głównego mechanika, szefa produkcji, kierownikiem działu marketingu i 

księgowością (rys.1.28). 

 
 

Rys.1.28. Zespół diagnostyki w zakładzie 
 

 Zespół diagnostyki pozyskuje i przetwarza informacje o maszynach i na tej podstawie 

podejmuje odpowiednie decyzje. Decyzje o dopuszczeniu do ruchu danej maszyny oraz 

informacje o możliwości obciążenia maszyny, a także o konieczności wyłączenia maszyny z 

ruchu przekazywane są do szefa produkcji. Do głównego mechanika zakładu przekazywane 

są informacje o terminie i zakresie spodziewanych napraw, a od niego otrzymuje dane 

niezawodnościowe w celu lepszego zorientowania swych prac. Dla optymalizacji zakresu 
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swych prac i potwierdzenia swej przydatności zespół otrzymuje informacje o potrzebach 

rynku z działu marketingu, zaś o kosztach napraw i przestojów z działu finansowego. 

System oceny, diagnostyka i analiza ekonomiczna są trzema odrębnymi i wzajemnie 

uzupełniającymi się rodzajami narzędzi, wykorzystywanymi w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem do rozpoznawania i ewentualnego usprawniania jej działalności. Każde z 

tych narzędzi umożliwia uzyskanie odmiennych informacji, chociaż o komplementarnej treści 

i wartości poznawczej. I tak, dzięki ocenie dowiadujemy się, w jakim stopniu osiągnęliśmy 

zakładane cele, diagnoza pozwala ustalić, czy organizm gospodarczy naszego 

przedsiębiorstwa jest zdrowy, czy też występują w nim zakłócenia, natomiast analiza 

ekonomiczna umożliwia rozpoznanie przyczyn zakłóceń i określenie terapii. 

 

 

PODSUMOWANIE 

  

Przedstawione w tym rozdziale informacje wprowadzają czytelnika w problematykę 

podstaw teorii diagnostyki obiektów mechanicznych oraz różnych aspektów jej zastosowań. 

Omówione zostały główne zadania diagnostyki jakie są stawiane w zakresie diagnostyki 

technicznej obiektów oraz przedstawiony został ogólny model eksploatacji maszyn, 

wspomagany diagnostyką techniczną. W oparciu o te informacje scharakteryzowano 

podstawowe źródła procesów diagnostycznych oraz omówiono zasady prowadzenia 

eksperymentów diagnostycznych. Wykazano ponadto możliwość stosowania systemów 

diagnostyki w obiektach mechanicznych w oparciu o analizę niezawodności i rachunku 

ekonomicznego. Informacje te wprowadzają Czytelnika w problematykę diagnostyki 

drganiowej, a szczegółowe informacje z tego zakresu zawarte zostaną w kolejnym rozdziale.   

 

 

 

 

 


