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PROGNOZOWANIE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ POJAZDÓW  
W SYSTEMIE Z WYCZEKIWANIEM NA FUNKCJONOWANIE 

1. Wprowadzenie 

Zasadniczą funkcją środka transportowego jest jego zdolność do przemieszczania ludzi i 
ładunków  w sposób bezpieczny, w danych warunkach drogowych i danym środowisku.  

Zdolność ta jest przerywana uszkodzeniami w czasie eksploatacji. Dlatego też w praktyce 
eksploatacyjnej realizacja przez pojazd podjętej misji transportowej jest obciążona ryzykiem 
nie powodzenia.  

Natomiast poziom ryzyka dla danego pojazdu określa prawdopodobieństwo, które wynika 
z czasu jego poprawnej pracy między uszkodzeniami. Parametr ten identyfikuje własność 
niezawodnościową pojazdu i stanowi ważne wymaganie odbiorcy do spełnienia przez 
dostawcę przed decyzją o wdrożeniu nowych pojazdów do praktyki eksploatacyjnej[7,16].  

W praktyce eksploatacyjnej w celu zmniejszania intensywności zużywania się elementów 
pojazdu, ale też zapobiegania przed niespodziewanymi uszkodzeniami poprzez wcześniejsze 
ich wykrycie, realizowane są planowe obsługi profilaktyczne w zakresie i z częstością 
wskazaną przez producenta w dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu. 

Pomimo realizacji wskazanych działań profilaktycznych, powstają w eksploatacji 
uszkodzenia pojazdu mające charakter zdarzeń losowych w czasie.  

Zdarzenia te są bezpośrednią przyczyną ryzyka niewykonania zadania transportowego, ale 
też przyczyną potrzeb w losowej chwili na środki do odnowy zdatności oraz bezpośrednio 
wpływają na poziom gotowości technicznej.   

Dla pojazdów eksploatowanych czas (przebieg) poprawnej pracy między uszkodzeniami, 
uzyskany w procesie projektowania i wytwarzania w fazie eksploatacji maleje [4,5,8,10]. 
Zmniejszanie się niezawodności pojazdu w czasie eksploatowania, wyrażonej czasem 
(przebiegiem) poprawnej pracy między uszkodzeniami, jest rezultatem procesów degradacji 
jego elementów. Procesy te występują podczas użytkowania pojazdu jak i podczas jego 
wyczekiwania na funkcjonowanie.  

Dla pojazdów użytkowanych z wyczekiwaniem z powodu zróżnicowanej proporcji czasu 
przebywania eksploatowanych pojazdów w tych stanach, udział czynników w zużywaniu 
pojazdu jest również zróżnicowany. Powoduje to, że dla pojazdów użytkowanych z różną 
intensywnością współczynniki regresji nieuszkadzalności są również zróżnicowane.  

Regres czasu między uszkodzeniami, powoduje w czasie eksploatacji, wzrastanie potrzeb 
na środki obsługi i osiągnięcie jego wartości która może stanowi granicę decydującą o 
potrzebie wycofania danego pojazdu z dalszej eksploatacji. 

Dla systemu z wyczekiwaniem pojazdy użytkowane są z różną intensywnością co 
wskazuje, że na dowolną chwilę - dla danego czasu od początku eksploatacji - oczekiwany 
przebieg między uszkodzeniami eksploatowanych pojazdów może być zróżnicowany, ale też 
może być zróżnicowany czas do wycofania danego pojazdu z dalszej eksploatacji.  

Odnowa zdatności pojazdów wymaga stanowisk naprawczych, a liczba potrzebnych 
środków do odnowienia zdatności wynika z parametrów identyfikujących strumień uszkodzeń 
eksploatowanych pojazdów oraz intensywność ich użytkowania.  



Zapewnienie gotowości technicznej pojazdu na dowolną chwilę w aspekcie jego 
dyspozycyjności, wymaga dostarczenia odpowiednich środków do odnowy jego zdatności. 

 Zgodnie z zasadą masowej obsługi, aby czas oczekiwania w kolejce na obsługę nie 
przekraczał wymaganych wartości, należy dla danej intensywności strumienia potrzeb 
dostarczyć stanowiska o zadanej intensywności obsługi i odpowiedniej ich liczbie [5]. Stąd 
wynika, że zapewnienie gotowości (dyspozycyjności) pojazdów w realizacji planowanej misji 
transportowej w danych warunkach funkcjonowania wymaga znajomości potrzeb 
naprawczych (progoza) jakie mogą powstać podczas jej realizacji, a następnie dostarczenie 
odpowiednich środków do odnowy ich zdatności.  

Gotowość techniczna stacjonarna pojazdu wynika z czasu poprawnej pracy miedzy 
uszkodzeniami oraz czasu przebywania w stanie niezdatnym, w którym występują w praktyce 
eksploatacyjnej opóźnienia w realizacji procesu odnowy zdatności. Opóźnienia te wydłużają 
czas przebywania pojazdu w stanie niezdatnym co powoduje obniżenie gotowości.  

Celem więc prognozowania w procesie sterowania utrzymaniem eksploatowanych 
pojazdów w gotowości operacyjnej jest wskazywanie na dowolną chwilę - przewidywanej do 
realizacji misji transportowej z intensywnością i czasie jej realizacji: 

 - potrzebnych do dostarczenia środków obsługi o odpowiednej strukturze i ilości, wg 
zasady „JUST IN TIME”, umożliwiających utrzymywanie pojazdów w gotowości dla 
której poziomem odniesienia może być gotowość inherentna, 

- wyznaczenie, dla każdego eksploatowanego pojazdu, niezawodności wyrażonej 
prawdopodobieństwem wykonania planowanego do realizacji misji zadania 
transportowego. 

2. Gotowość techniczna pojazdu inherentna stacjonarna i operacyjna  

Gotowość techniczna inherentna1 - „gotowość techniczna pojazdu eksploatowanego 
podczas badań niezawodności w jednoznacznie zdefiniowanych i powtarzalnych warunkach 
użytkowania i naprawiania zgodnie z dokumentacją techniczną bez uwzględniania wpływu 
zakłóceń logistycznych”. Jest to sytuacja realizacji procesu obsługi bez opóźnień, wg zasady 
„JUST IN TIME”. Gotowość techniczna w tym przypadku będzie wynikać z własności 
pojazdu, tj.  nieuszkadzalności i podatności naprawczej, które zadane są w projektowaniu i 
wytwarzaniu.  

Gotowość techniczna jako dyspozycyjność2 definiowana jest, jako „zdolność obiektu do 
utrzymania się w stanie umożliwiającym wypełnianie wymaganych funkcji w danych 
warunkach, w danej chwili lub w danym przedziale czasu, przy założeniu, że są dostarczone 
wymagane środki zewnętrzne do obsługi”  

Gotowość operacyjna3 w ujęciu jakościowym oraz ilościowym odnosi się do 
pojedynczego obiektu w eksploatacji i określana jest jako - „prawdopodobieństwo zdarzenia, 
że obiekt będący w stanie zdatności technicznej (gotowy) w dowolnej chwili t okresu 
eksploatacji będzie się jeszcze znajdował w tym stanie przez określony czas”. 

Dla pojazdu użytkowanego z wyczekiwaniem, ale też po przejściu w stan pełnego 
funkcjonowania, gotowość operacyjną na daną chwilę wyznacza iloczyn prawdopodobieństw, 
że jest on gotowy technicznie do użycia w danej chwili oraz, że będzie zdany technicznie 
przez okres czasu realizując planowane zadanie transportowe.  

Oznacza to, że znajomość gotowości technicznej stacjonarnej (Kg) samochodu i jego 
niezawodności (F(Q)) pozwala wyznaczyć jego gotowość operacyjną,  wg zależności (1), 

                                                             
1 PNO-23-A503:2017; Pojazdy wojskowe. Badania niezawodnościowe.  
2 PN-93/N-50191; Niezawodność: jakość usługi.  
3 NO-06-A102:2005; Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne, metody kontrolo i 

badań. Wymagania niezawodnościowe. 
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Gotowość techniczna stacjonarna4 definiowana jest jako „średnia wartość gotowości 
chwilowej w warunkach stacjonarnych w danym przedziale czasu”.  

Da samochodu gotowość techniczna stacjonarna w ujęciu ilościowym, 
określana jest najczęściej współczynnikiem gotowości technicznej [2], którą 
można wyrazić zależnościami (2). 
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gdzie: Tu  - wartość oczekiwana czasu przebywania obiektu w stanie zdanym, 
    To  - wartość oczekiwana czasu przebywania obiektu w stanie niezdatnym, 
λ - intensywność zgłoszeń samochodów do systemu obsługi,  
μ - intensywność procesu obsługowego. 

Dla zbioru samochodów o liczbie N , na dowolną chwilę, gotowość techniczna chwilowa 
wynika z następującej zależności (3), 
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gdzie: No – liczba samochodów  niezdatnych technicznie (niegotowych) do pracy w 
obsłudze,  NNo  , 

Nz –   liczność samochodów  zdatnych technicznie (gotowych), NNz  . 
Na gotowość stacjonarną samochodu dla danych (To i Su - przebieg między 

uszkodzeniami), ma również wpływ jego intensywność użytkowania (q). 
Intensywność użytkowania definiowana jest, jako stosunek wykonanego przebiegu 

pojazdu do przedziału czasowego w którym ten przebieg został wykonany [2]. 
Tak zdefiniowaną intensywność (q), można zapisać zależnościami (4).  
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gdzie: n - liczba dni w których samochód pracował, 
 12 tt   - przedział czasu w którym rejestrowane są zdarzenia; użytkowania 

czynnego(praca pojazdu) i biernego(wyczekiwanie na pracę),  
 iQ  - potencjał eksploatacyjny (przebieg) rozchodowany w ciągu i – tego dnia 

pracy pojazdu, 
 wT  - przeciętny czas wyczekiwania, samochodu na pracę,  
  Qp  - częstość względną użytkowania,  

 śQ  - przeciętny potencjał eksploatacyjny rozchodowany w dniu pracy. 
Jeżeli do wzoru na gotowość stacjonarną wprowadzimy parametr intensywności pracy 

samochodu, a czas pracy wyrazimy przebiegiem pomiędzy uszkodzeniami [5], to gotowość 
gK będzie mogła być wyrażona zależnością (5), 
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gdzie: iSu  –  przeciętny przebieg miedzy uszkodzeniami, i – tego samochodu, 
eei N,...2,1 i  ,Nn  , 

 oT –  przeciętny czas trwania obsługi korekcyjnej/naprawy samochodu, 

                                                             
4 PN-93/N-50191; Niezawodność: jakość usługi.  
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 iq –        intensywność użytkowania i – tego samochodu.   
Wskaźnik ten pozwala wyznaczyć gotowość stacjonarną dla każdego samochodu eNni , 

zależną od niezawodności wyrażonej parametrem (Su) i czasu trwania obsługi (To) oraz 
intensywności użytkowania (q).  

3. Intensywność użytkowania pojazdów w systemie z wyczekiwaniem  

Przykład rozkładu pojazdów eksploatowanych w systemie transportu wojskowego ze 
względu na intensywność ich użytkowania, wyrażoną czasem wyczekiwania (Tw) na 
użytkowanie - obejmując podczas badań próbę reprezentatywną dla danej populacji - 
przedstawia rys.1.  
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Rys.1 Przykład rozkładu intensywności użytkowania badanej próby pojazdów [4,5] 

Do grupy q1 - należą pojazdy, które pracowały przeciętnie mniej niż 16 dni w ciągu roku 
(co daje przeciętny czas wyczekiwania na pracę 23 [doby]) w grupie q5 ponad 85 dni w ciągu 
roku. 

Przykład charakterystyki gotowości stacjonarnej samochodu, dla przyjętych danych (To, 
Su) w funkcji intensywności użytkowania (q), przedstawia rys 2.  

 
Rys.2. Gotowość stacjonarna w funkcji intensywności użytkowania dla danych (To, Su) 

Charakterystyka ta pozwala dostrzec, że wysoki stopień gotowości stacjonarnej dla 
niskich intensywności użytkowania wykazują również  samochody dla niskiej wartości Su.   

Dlatego też samodzielnie wskaźnik ten nie wystarczająco informuje o rzeczywistym 
stanie gotowości technicznej do zadań. Należy wiedzę tą dodatkowo uzupełnić informacją o 
niezawodności każdego eksploatowanego pojazdu w odniesieniu do planowanego do 
realizacji zadania transportowego.   

Wyznaczenie funkcji niezawodności F(Q) dla każdego eNni  eksploatowanego pojazdu 
wymaga informacji o aktualnym ich czasie poprawnej pracy między uszkodzeniami.  
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Znajomość gotowości stacjonarnej i niezawodności samochodu pozwala wyznaczyć jego 
gotowość operacyjną, według zależności (1). 

4. Przykłady badań uszkadzalności pojazdów użytkowanych z różną intensywnością  

Dla pojazdów eksploatowanych przebieg (Su) i czas (Tu) poprawnej pracy między 
uszkodzeniami  - uzyskany w procesie projektowania i wytwarzania, a ustalony podczas 
badań prototypu - w czasie eksploatacji maleje [4,5,7]. 

Prowadzone badania uszkodzeń samochodów w funkcji czasu ich eksploatowania na 
bardzo dużej próbie samochodów osobowych użytkowanych intensywnie, wykazały 
narastanie liczby uszkodzeń w czasie eksploatowania, co ilustruje, rys3.  
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Rys 3. Charakterystyka ilościowa wykrywanych usterek w samochodach w zależności od wieku 

ich eksploatowania [10].  
Z charakterystyki na rys 2 wynika, iż samochody w wieku powyżej dziewięciu lat 

wykazują pięciokrotnie więcej usterek od samochodów trzyletnich.  
Podobny przebieg charakterystyki regresji niezawodności uzyskano badając przebieg 

miedzy uszkodzeniami samochodów wysokiej mobilności osobowo – ciężarowych 
użytkowanych intensywnie, co ilustruje, rys.4. 

 
Rys. 4. Charakterystyka przebiegu samochodu miedzy uszkodzeniami Su[km] w funkcji przebiegu 

s[km] od początku eksploatacji [5]. 

Analizując informacje o uszkodzeniach z praktyki eksploatacyjnej o przebiegach między 
uszkodzeniami samochodów ciężarowych użytkowanych w systemie wojskowym ze 
zróżnicowaną intensywnością wykazano, że uzyskane dane charakteryzuje bardzo duży 
przedział rozrzutu względem wartości średniej [3].  

Analizy wykazały, że o tym rozrzucie decydują dwa czynniki, tj; zróżnicowany wiek 
samochodów oraz zróżnicowana intensywność ich użytkowania w czasie eksploatacji. 



Zebrane informacje o przebiegu pojazdów między uszkodzeniami, przyporządkowano do 
przedziałów intensywności użytkowania, rys.1. Opracowane charakterystyki oczekiwanego 
przebiegu badanych pojazdów między uszkodzeniami przyporządkowano do poszczególnych 
przedziałów intensywności użytkowania.  

Ich wyniki przedstawia   rys 5, 

 
Rys. 5. Przykład charakterystyk Su = f(s) [km] dla różnych intensywności użytkowaniia [4,5]. 
Dane te wskazują, że dla poszczególnych przedziałów istnieje wyraźne zróżnicowanie 

wpływu czynników w stanie wyczekiwania i pracy na przebieg procesu degradacji stanu 
technicznego samochodów należących do różnych przedziałów intensywności użytkowania.  

Na przebieg samochodów miedzy uszkodzeniami (Su[km}z grup (q1) mają znaczny 
wpływ procesy starzenia pod wpływem czynników otoczenia w czasie wyczekiwania (Tw). 
Wpływ ten zmniejsza się dla wyższych intensywności użytkowania (q2,q3,q4).  

Dla samochodów użytkowanych intensywnie (q≥q5) ich przebiegi między uszkodzeniami, 
będą zasadniczo wynikiem zużycia od bodźców zmęczeniowo – tarciowych podczas pracy i 
nieznacznie wynikiem zużycia starzeniowego. Regres niezawodności tych pojazdów w 
funkcji przebiegu jest podobny do charakterystyki przedstawionej na rys. 4.  

Czas poprawnej pracy między uszkodzeniami w eksploatacji osiąga coraz to mniejsze 
wartości, które mogą wyznaczać granicę decydującą o czasie wycofania danego pojazdu z 
dalszej eksploatacji.  

Przykład empiryczny charakterystyki wykorzystania „resursu” do naprawy głównej w 
chwili kierowania pojazdów do odnowy zasobu pracy, obejmującym zakres NKos i NG – na 
przykładzie badanej próby samochodów STAR z silnikiem o zapłonie iskrowym - 
przedstawia rys 6.  



 
Rys. 6. Przykład wykorzystania „resursu” do naprawy głównej samochodów STAR z silnikiem o 

zapłonie iskrowym[4,5]. 
Charakterystyki na rys 5 i 6 wskazują, że istnieje możliwość wyznaczenia granicznej 

wartości czasu poprawnej pracy między uszkodzeniami (również przy znajomości kosztów 
jednostkowych kosztów eksploatacji) przy którym pojazdy były kierowane do odnowy zasobu 
pracy lub kasacji. Osiągnięty poziom graniczny czasu poprawnej pracy między 
uszkodzeniami może wyznaczać graniczny okres eksploatacji.    

5. Ogólne zasady planowania potrzebnych środków do obsługi 

Dla zmniejszenia intensywności zużywania się i intensywności uszkodzeń pojazdy 
podlegają obsługom profilaktycznych w zakresie i z częstością wskazaną przez producenta w 
dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu. Głównym celem tych obsług jest zmniejszenie 
intensywności zużywania się  elementów pojazdu i zapobieganie przed niespodziewanymi 
uszkodzeniami poprzez wcześniejsze ich wykrycie.  

Realizacja tych działań profilaktycznych nie eliminuje jednak uszkodzeń pojazdów, 
będących zdarzeniami losowymi i powstawania ich stanów niezdatności. 

 Zdarzenia te są bezpośrednią przyczyną ryzyka niewykonania zadania transportowego 
oraz przyczyną powstawania potrzeb w losowej chwili na środki do odnowy zdatności i 
bezpośrednio kształtują poziom gotowości technicznej.   

Dla odnowa zdatności pojazdów potrzebne środki do naprawy dobierane są według 
bieżących potrzeb i planowane są na podstawie informacji o uszkodzeniach i realizowanych 
naprawach z eksploatacji pojazdów, które należą do grupy pojazdów  użytkowanych 
intensywnie. Co oznacza, że wartości oczekiwane czasu poprawnej pracy między 
uszkodzeniami nie zawsze reprezentują całą grupę pojazdów oczekujących na użytkowanie w 
szczególności gdy pojazdy oczekujące i mniej intensywnie użytkowane są też w większym i 
zróżnicowanym stopniu „zestarzenia”.  

Dlatego też w sytuacji potrzeby użytkowania pojazdów z innych grup (ćwiczenia) lub 
potrzeby jednoczesnego użycia wszystkich pojazdów, wartości parametrów strumienia 
potrzeb na środki obsługi mogą znaczne różnić się od planowanych opartych na danych z 
bieżącej eksploatacji. 

Obecny sposób planowania nie uwzględnia też wyznaczenia niezawodności dla 
poszczególnych pojazdów i nie uwzględnia aktualnego stopnia „zestarzenia” poszczególnych 



pojazdów co może mieć wpływ na błędy przy ustalaniu ilość uszkodzeń w aspekcie 
prognozowania liczby potrzebnych środków obsługi, co można zaobserwować na rys.5.  

Brak monitorowania czasu poprawnej pracy dla pojedynczego pojazdu uniemożliwia też 
prognozę skuteczności wykonania planowanego do realizacji zadania operacyjnego.  Również 
jest powodem, że kryterium granicznego okresu eksploatacji dla pojazdów jest czas lub 
wykonany  przebieg od początku eksploatacji, a nie ich, np. niezawodność [19]. 

6. Koncepcja  planowania potrzebnych środków do napraw oraz sposobu analizy i 
oceny jakości ich realizacji 
Załóżmy że obsługi profilaktyczne są realizowane na podstawie zasad opracowanych 

przez dostawcę (producenta) zawartych w dokumentacji technicznej pojazdu w czasie, w 
którym nie wpływają na gotowość stacjonarną.  

Wówczas o gotowości stacjonarnej jak i funkcji niezawodności decydować będą 
uszkodzenia eksploatowanych pojazdów oraz czas trwania odnowy zdatności.    

Aby w praktyce eksploatacyjnej pojazdów uzyskać ich gotowość stacjonarna blisko 
gotowości inherentnej, należy dostarczać potrzebną ilość o odpowiedniej strukturze  
asortyment środków do odnowy ich zdatności, wg. zasady „JUST IN TIME”.  

Ale te środki trzeba wcześniej przewidzieć, na podstawie prognozy uzyskanej z pewnym 
prawdopodobieństwem, za pomocą odpowiednich modeli matematycznych dla których muszą 
być dostarczane odpowiednie informacje.  

I tak - aby uzyskać dane do prognozy: 
1. potrzebnej ilości środków obsługi, należy uzyskać informacje dla każdego 

eksploatowanego pojazdu o parametrach (Su, Q, q oraz To), 
2. czasu oczekiwania na naprawę (długość kolejki), należy wprowadzić na wejściu dane o 

planowanej intensywności zgłoszeń do napraw i dane o możliwej intensywności napraw 
i przekształcić je wg modeli masowej obsługi, 

3.  gotowości operacyjnej (Kop) należy przekształcić informacje wejściowe o parametrach  
(Su lub Tu, q, To) według odpowiednich modeli gotowości, 

4.  niezawodności i-tego pojazdu, należy informacje o parametrach (Su, Q)i należy 
przekształcić, wg modelu funkcji niezawodności, 

5.  wpływu parametrów, tj. (pB, Su, q lub Tw i Q, To), na gotowość stacjonarną należy dane 
te przekształcić wg odpowiednich matematycznych modeli gotowości umożliwiających 
analizę wpływu parametrów z tego zbioru z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji, 

6. oczekiwanej wartości Sui dla każdego pojazdu na daną chwilę, należy informacje o 
uszkodzeniach przetworzyć, wg odpowiedniego algorytmu. 

Każda wymieniona sytuacja na wyjściu modelu (algorytmu), wymaga na wejściu 
informacji o parametrze Su.  

Z badań pojazdów eksploatowanych z wyczekiwaniem wynika, że dla każdego 
eksploatowanego pojazdu kwantyfikacja parametru (Tu,Su) jest możliwa na dowolną chwilę, 
na podstawie jego monitorowania w czasie eksploatacji, wg. odpowiedniego algorytmu.   

Przedstawione charakterystyki oraz wynikające z nich wnioski, wskazują na możliwość 
sterowania gotowością operacyjną pojazdów opartą na prognozowaniu uszkodzeń, 
uwzględniając też monitorowanie procesów utrzymania w celu oceny ich jakości i 
wskazywania potencjalnych miejsc potrzebnych działań korygujących.  

Kolejność i zakres postępowania w procesie prognozowania poszczególnych danych, dla 
wspomagania zarządzaniem eksploatacją, przedstawia schemat koncepcji tego procesu, na  
rys 7. 

 



 
 

Rys.7 Koncepcja prognozowania gotowości operacyjnej z anlizą jakość procesu utrzymania pojazdów. 
 
Prognozowanie gotowości operacyjnej z anlizą potrzebnych działań korygujących jakość 

procesu utrzymania pojazdów zakłada posiadanie i monitowanie bieżacych danych, tj: 
Neni  - i-ten pojazd z historią zdarzeń eksploatacyjnych, 

No – liczba dostępnych stanowisk do obsługi, 
pB – informacja o wadliwości napraw bieżących, 
To – przeciętny czas odnowy zdatności przy aktualnej organizacji utrzymania, 
Toh - czas odnowy zdatności bez opóźnień logistycznych, 
Sug – graniczny czas poprawnej pracy między uszkodzeniami, 
Qi – planowane zadanie transportowe dla  i – tego pojazdu.  

oraz przetwarzanie danych, według szczegółowych algorytmów  – (A,B,C,D,E,F). 



7. Przykłady analizy przyczyn nieefektywności procesu utrzymania w gotowości 
Celem  prognozowania w procesie sterowania utrzymaniem eksploatowanych pojazdów 

w gotowości operacyjnej jest wskazywanie na dowolną chwilę - przewidywanej do realizacji 
misji transportowej z intensywnością i czasie jej realizacji - potrzebnych środków obsługi, 
umożliwiających utrzymywanie pojazdów w gotowości. Celem jest też wyznaczenie, dla 
każdego eksploatowanego pojazdu, poziomu prawdopodobieństwa wykonania planowanego 
do realizacji misji zadania transportowego.  

Każde odchylenie gotowości w praktyce eksploatacyjnej od gotowości inherentnej, 
będzie wskazywać na błędy w planowaniu (prognozowaniu) procesu utrzymania w zdatności 
lub/i jego realizacji.  

7.1 Przykład czynników kształtujących przebieg procesu odnowy zdatności w 
aspekcie opóźnień  

Każde odchylenie w praktyce eksploatacyjnej gotowości stacjonarnej (chwilowej) od 
gotowości inherentnej, będzie wskazywać na istniejące wady w realizacji procesu odnowy 
zdatności. Wady mogą powodować brak możliwości realizacji składowych procesu odnowy 
zdatności, wg zasady „JUST IN TIME” w odniesieniu do; dostarczenia potrzebnej liczby 
stanowisk, potrzebnych narzędzi, potrzebnego personelu oraz potrzebnych materiałów i 
części.  

Czynniki kształtujące przebieg procesu odnowy zdatności w aspekcie opóźnień w 
realizacji odnowy zdatności pojazdu mających wpływ na gotowość techniczną, zawiera 
analiza procesu obsługi zawarta w normie5 co ilustruje, rys 8.  

.  
Rys 8  Składowe czasu trwania obsługi  
gdzie: 
Tu – czas poprawnej pracy między uszkodzeniami, 
To- czas przebywania pojazdu w stanie niezdatnym: 

Too-czas opóżnienia organizacyjnego, np; przestrojenie stanowiska obsługi, dla systemu 
mobilnego obsługi może to być czas dostczenia środka obsługi do niezdatnego pojazdu 
lub dostrczenie pojazdu do PZUP. 

Tok- czas oczekiwania pojazdu w kolejce do ropoczęcia naprawy,  
Tto- czas trwania naprawy: 

Tot-czas opóźnienia technicznego, np.: zdjęcie specjalistycznego wyposażenia, 
Tol- czas opóżnienia logistycznego (narzędzi, personelu, materiałów i części), 
Toa- czas trwania naprawy aktywnej, 

Tdia-czas diagnozownia i ustalenia zakresu naprawy, 
Tdem- czas demontażu, 
Tmetr- czas weryfikacji zużytych elementów, 
Tmont.- czas montażu, 
Todb- czas odbioru i kontroli jakości naprawy.  

                                                             
5 PN-93/N-50191; Niezawodność: jakość usługi.  



Przedstawiony zbiór czynników kształtujących czas przebywania pojazdu w stanie 
niezadanym będzie w praktyce eksploatacyjnej obiektami analizy i oceny wpływu 
poszczególnych odcinków czasu na gotowość. W sytuacji uznana istotnego wpływu danego 
czynnika na gotowość, będzie wymagać to analizy przyczyn tego stanu rzeczy oraz 
poszukiwania skutecznych działań korygujących obecną organizację. 

7.2 Przykład czynników obniżania gotowości w realizacji procesu naprawczego  
Czynnikiem obniżania gotowości może być wadliwa realizacja procesu naprawczego 

obejmując sposób ustalania zakresu naprawy i jej realizacja, a następnie błędy w odbiorze z 
naprawy. Błędy te mogą powodować powstanie stanu eksploatacyjnego pojazdu z „utajoną 
niezdatnością”.  

Zjawisko to jest szczególnie negatywne dla systemu użytkowania z wyczekiwaniem, 
bowiem dla danej wadliwości odnowy zdatności ilość pojazdów z „utajoną niezdatnością” 
zwiększa się przy zmniejszaniu się intensywności ich użytkowania.  

Pojazdy w tym stanie obniżają gotowość techniczną na daną chwilę, nie mogą realizować 
zadania transportowego w chwili próby ich użycia, ale też stanowią dodatkowe obciążenie 
stanowisk naprawczych. 

Próbę ustalenia rzeczywistej wadliwości napraw bieżących przeprowadzono na 
podstawie badań w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych pojazdów użytkowanych z 
wyczekiwaniem. Na rysunku 9, przedstawiony jest w czasie strumień ilości wykonanych 
napraw bieżących i zawartych w tym strumieniu ilości napraw wykonanych wadliwe.  
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Rys. 9.  Rezultaty badań wadliwości napraw samochodów [5] 

W całym okresie czasu zależność jest liniowa co świadczyło o stabilności w czasie 
przyczyn powodujących błędy w realizacji procesu naprawczego. Poziom wadliwości w tym 
okresie wynosił ok. 18%, co oznaczało, że co 5-ty pojazd z naprawy był kierowany do 
użytkowania jako niezdatny tworząc stan z „utajoną niezdatnością”. 

Przeprowadzona analiza przyczyn tego sanu rzeczy, wykazała błędy w procesie ustalania 
zakresu naprawy (błędna diagnoza przed naprawą), błędy procesu naprawczego oraz błędy w 
ocenie stanu technicznego przy odbiorze z naprawy.   

Po wprowadzeniu zmian do realizacji procesu obsługowego, wadliwość obniżyła się do 
poziomu ok.4%. 

Zjawisko wadliwości napraw jest szczególnie negatywne dla systemu użytkowania z 
wyczekiwaniem, dlatego też taki algorytm monitorowania procesu naprawczego powinien 
być wdrożony w proces sterowania utrzymaniem oraz w procesie analiz i oceny dla 
wypracowania decyzji o potrzebie i sposobie korygowania jakości.  

7.3 Przykład analizy wpływu wadliwych napraw i innych czynników na gotowość 
Analiza wpływu na gotowość techniczną dodatkowych czynników jak czas obsługi i czas 

poprawnej pracy między uszkodzeniami czynników wymaga innych modeli matematycznych 



do budowy wskaźnika gotowości. Takim zadaniem jest dla badania wpływu na gotowość 
jakości napraw z uwzględnieniem też intensywności użytkowania pojazdów w analizowanym 
systemie.   

W tej sytuacji istniej potrzeba zbudowanie wskaźnika gotowości technicznej na zbiorze 
czterech parametrów, tj. <To, Tu, Pb, q) z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań. 
Potrzebny jest więc model matematyczny procesu eksploatacji pojazdów o odpowiedniej 
strukturze, zbudowany na zbiorze stanów, tj. e1-oczekiwanie na pracę, e2-praca pojazdu, e3- 
realizacja naprawy, e4-oczekiwanie na pracę z „utajoną niezdatnością”.  

Takim modelem może być proces eksploatacji opisany łańcuchem Markowa przedstawia, 
rys.10.  

 
Rys 10  Graf procesu eksploatacji pojazdu z wyczekiwaniem na prace [5] 

Graf procesu w obszarze wyróżnionych stanów (E) i relacji (R) między nimi, jako 
ergodyczny łańcuch Markowa  

Dla wyróżnionego zbioru stanów i relacji między nimi, układ równań różniczkowych 
Kołmogorowa przyjmuje następującą postać (6)  
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Ponieważ modelowany proces posiada charakter ergodyczny i acykliczny, to 
wprowadzając warunek normujący, że ∑p=1 układ równań można rozwiązać dla warunków 
granicznych jako równania algebraiczne bowiem p’(t)=0. . 

Po rozwiązaniu układu równań, otrzymujemy wzory wyrażające prawdopodobieństwa 
przebywania pojazdu w wyróżnionych stanach w funkcji parametrów procesu. Suma 
prawdopodobieństw stanów w których samochód znajduje się w stanie zdatnym, określa 
gotowość techniczna chwilową. W tym przypadku będą to stany (e1 i e2), a zatem wskaźnik 
gotowości chwilowej jako suma prawdopodobieństw (p1 i p2), przyjmuje następującą postać 

;
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Wskaźnik obciążenia systemu obsług, który wynika ze wzoru na prawdopodobieństwo 
stanu p3 wyraża się zależnością 
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w sytuacji gdy p > 0B , prawdopodobieństwo zaistnienia stanu p4 wyraża zależność  
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Przykład wykorzystania otrzymanych wskaźników, do analizy wpływu zmian wartości 
parametrów {T  i p }o B  w funkcji częstości użytkowania samochodu (pq), na: 
 wskaźnik gotowości (Kg),  
 obciążenie podsystemu obsługi (Ko), 
 wadliwość naprawy ( Bp ), 
 wielkość prawdopodobieństwa stanu p4 w którym samochód będąc, w stanie „utajonej 

niezdatności”, oczekuje na użytkowanie, przedstawiają  rys. 11a i 11b. 

                      
Rys.11a Dane:Su=1000,Q=60,pB=0,To=3;[5],      Rys.11b Dane:Su=1000, Q=60,pB=0,2,To=3;[5] 

Z charakterystk tych wynika istotny wpływ na gotowość i dodatkowe obciążenie systemu 
obsługi spowodowane wadliwością napraw. Gromadzenie się pojazdów wadliwie 
odnowionych, dla danego wspóczynnika wadliwości, wyrażnie wzrasta dla małych 
intensywności użytkownia pojazdów. Pojazdy te w stanie niezdatnym ujawnią swoją 
niezdatność jednocześnie w chwili próby ich użycia.   

Opisany proces układem równań Kołmogorowa, pozwala również na badania funkcji 
przejścia. 

 Dla systuacji eksploatacyjnej pojazdów z wyczekiwaniem przykładem funkcji przejścia 
może być sytuacja, kiedy w dowolnej chwili może powstać potrzeba skokowego zwiększenia 
potrzeb na srodki transportu, kleska żywołowa, ćwiczenia, itp.  Przykład takiej sytuacji 
przestawia rys.12, który przedstwia funkcję przejścia dla pojazdów po skokowym 
zwiekszeniu intesywności ich użytkownia.       

 
Rys. 12 Przebieg zmian parametrów stanów w czasie [5]. 

Charakterystyka Np3, ilustruje potrzeby na stanowiska obsługi w czasie po przejściu w 
stan zwiększonej intesywnsoci uzytkownia. Dla zadanych parmetrów proesu, zwiekszona 

{10} 



liczba potrzeb na początku tego okresu w stosunku do poziomu ustbilizowanego wynika 
właśnie z istnienia (przed tą akcją) pojazdów w stanie „utajonej niezdatności”.   

7.4 Przykład  wyznaczenia potrzebnych stanowisk naprawczych według modeli 
masowej obsługi 

Zgodnie z zasadą masowej obsługi, aby czas oczekiwania w kolejce nie przekraczał 
wymaganych wartości, oznacza, że dla danej intensywności strumienia potrzeb i znanej  
intensywności obsługi istnieje konieczność posiadania odpowiedniej liczby stanowisk co 
ilustruje przykład na rys. 13 i 14. 

             
Rys. 13 Przeciętny czas oczekiwnaia na obsługę [5]     Rys. 14  Gotowośc techniczna stacjonarna [5] 

Przykład wskazuje, że znajomość parametrów strumienia zgłoszeń do systemu obsługi 
(λzg) oraz  intensywności  obsługi (µ), pozwalają na wyznaczenie liczby potrzebnych 
stanowisk z uwzględnieniem wpływu liczby stanowisk na długość kolejki czy czas 
oczekiwania na stanowisko obsługi, ale też ocena wpływy na gotowość. 

8. Podsumowanie  
Identyfikacja aktualnej dyspozycyjności zbioru eksploatowanych pojazdów wymaga 

porównania potrzeb obsługowych i naprawczych - które wynikają z aktualnej ich 
niezawodności i intensywności użytkowania - ze zdolnością systemu logistycznego do 
dostarczenia potrzebnych środków do obsług i napraw. Wyznaczenie zaś dla każdego 
eksploatowanego pojazdu, poziomu prawdopodobieństwa wykonania planowanego do 
realizacji misji zadania transportowego wymaga znajomości funkcji jego niezawodności. 

Realizacja tego celu w procesie zarządzania eksploatacją wymaga w praktyce 
monitorowania parametrów procesów eksploatacyjnych identyfikujących własności 
niezawodnościowych każdego eksploatowanego pojazdu, systemu użytkowania i obsługi w 
tym systemu logistycznego w aspekcie jego zdolności do dostarczenia „JUST IN TIME” 
wymaganych środków obsługi.  

Informacje te potrzebne są do bieżącego sterowania procesem utrzymania pojazdów w 
gotowości, ale potrzebne są też do ciągłej oceny jakości realizacji tych procesów i 
wprowadzania działań korygujących w celu poprawy ich efektywności. 

Wiedza o parametrach procesów utrzymania pojazdów w gotowości i skutkach ich 
innowacji powinna być ciągle aktualizowana na podstawie odpowiednich algorytmów 
pozyskiwania i przetwarzania informacji.  

Przy systemie informacyjnym opartym na obecnych sposobach gromadzenia i 
przetwarzania informacji zadanie to w praktyce jest bardzo trudne do realizacji.  

Efektywna realizacja tego zadania jest możliwa przez odpowiednio zorganizowane 
systemy informacyjne i zaimplementowane jako zintegrowane systemy informatyczne w 
ujęciu procesowym. Systemy tego typu realizując funkcje, tj. monitorowania procesów (w 
tym telematyka), analizowania danych, raportowania i planowania z możliwością prognozy, 
mogą efektywnie w sposób nowoczesny wspomagać zarządzanie eksploatacją. 
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Streszczenie 

Przedstawione opracowanie wynika z przyjętej tezy, że istnieje potrzeba ale i możliwość 
optymalizacji funkcjonowania logistyki Sił Zbrojnych RP opartej na prognozie uszkodzeń pojazdów 
eksploatowanych z wyczekiwaniem w wojskowym systemie transportowym.  

W przedstawionym opracowaniu podjęto próbę uzasadnia potrzeb, ale i możliwości prognozy 
uszkodzeń w procesie sterowania utrzymaniem pojazdów w gotowości. Koncepcja sterowania 
utrzymaniem pojazdów w gotowości operacyjnej pojazdów oparta jest na prognozie uszkodzeń i 
wynika z badań prowadzonych w praktyce eksploatacyjnej pojazdów użytkowanych z 
wyczekiwaniem.  

Przedstawiona koncepcja sterowania gotowością, uwzględnia też monitorowanie procesów 
utrzymania w celu oceny ich jakości i wskazywania miejsc potrzebnych działań korygujących. Dla 
tego modułu koncepcji przedstawiono kilka przykładów analizy, wpływu różnych czynników 
eksploatacyjnych na gotowość, wykorzystując w tym celu różne modele matematyczne.   



 


