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Konwencje zapisowe:

E- wartość oczekiwana 
P- prawdopodobieństwo 
lim - granica

R- liczby rzeczywiste 
- liczby rzeczywiste nieujemne

- minimum 2 liczb
- maksimum 2 liczb

- funkcja wskaźnikowa zbioru

- skrócony zapis: T jest momentem Markowa względem filtracji

P-p.n. - P-prawie napewno, własność zachodzi z prawdopodobieństwem
P równym T.
D - uzupełnienie zbioru D do przestrzeni

- zbiór elementów spełniających
zależność skrócony zapis {Xϵ B}
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1. Wstęp

Prawidłowa eksploatacja większości obiektów tecznicznych 

wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów, na  'podstawie 

których można określić aktualny stan obiektu i podjąć decyzję 

o przeprowadzeniu odpowiedniej naprawy, bądź też - po 

stwierdzeniu poprawności działania obiektu -o kontynuuwaniu 

dalszej eksploatacji bez przeprowadzania napraw. W wielu 

przypadkach racjonalnym postępowaniem jest przeprowadzenie tzw. 

przeglądów i napraw profilaktycznych, których celem jest 

poprawa niezawodności lub efektywności rozpatrywanego obiektu. 

Napawa profilaktyczna polega na dokonaniu remontu lub wymianie 

nie w pełni sprawnych elementów obiektu w sytuacji, gdy nie 

jest jeszcze całkowicie niezbędna z punktu widzenia wykonywania 

przez obiekt postawionych przed nim zadań. Innymi słowy rezygnacja 

z obsługi profilaktycznej umożliwiałaby jeszcze przez pewien 

czas poprawną eksploatację obiektu, jednakże w niektórych przy

padkach przeprowadzenie naprawy profilaktycznej w znacznym 

stopniu zapobiega bardzo niepożądanym skutkom awarii. Nie istnieją 

uniwersalne reguły przeprowadzania profilaktycznej obsługi 

obiektów, gdyż chwile ich przeprowadzania i ich zakres zależą 

każdorazowo od indywidualnych cech obiektu, od wzajemnej relacji 

kosztów awarii do kosztów napraw, od stopnia obserwowalności 

stanów obiektów itp. Celem pracy jest opracowanie strategii 

napraw /w tym również profilaktycznych/ pewnej klasy obiektów, 

których stany niezawodnościowe nie są bezpośrednio obserwowalne. 

Ujęcie problemu i zaproponowane metody jego rozwiązania są w 

zasadzie oryginalne. Użyty aparat matematyczny w znacznym stopniu 

opiera się na matematycznej teorii sterowania stochastycznego.
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przykładem jest linia produkcyjna produkująca określony wyrób 
rytmie ciągłym. Moment awarii określony jest jako moment
zwiększenia intensywności pojawiania się braków i obniżenia 
średniej jakości produkowanych wyrobów.

Taka sytuacja istnieje np. przy  produkcji różnego rodzaju tkanin. 
losowo pojawiające się skazy są wykładnikiem jakości. Ich większa 
niż dopuszcza to norma gęstość jest powodem wybrakowania lub 
przecenienia. Jeżeli stan produkującej tkaninę linii nie jest 
bezpośrednio obserwowalny decyzja o zatrzymaniu produkcji jest 
podejmowana na podstawie zauważanych skaz.

Oczywiście,w praktyce produkcyjnej mamy wiele różnego rodzaju 
sytuacji a nasze rozważania zawęzimy do pewnego , często spotykanego 
w praktyce, przypadku.

Przyjmijmy następujące założenia:
1. Istnieje nie ulegający samoczynnej naprawie obiekt, np. linia 

produkcyjna o dwu stanach niezawodnościowych: stanie pełnej 
sprawności i niepełnej sprawności. Przypadek całkowitego uszkodzenia 
, npx. zatrzymania pracy linii wykluczamy z rozważań.
Intensywność przejścia tego obiektu ze stanu pełnej do niepełnej 
sprawności jest niemalejącą funkcją czasu.

2. Informacja o stanie obiektu nie jest dana bezpośrednio. Obserwu- 
-jemy jedynie pewien strumień sygnałów, np. w przypadku, gdy

rozpatrywanym obiektem jest linia produkcyjna obserwujemy jedynie 
strumień wyrobów, wśród których pojawiają się elementy 
niepełnowartościowe. Zakłada się, że strumień niepełnowartościowych

obiekt jest w pełni sprawny oraz o intensywności
w pełni sprawny nie jest. Oczywiście

elementów jest strumieniem Poissona, o intensywności gdy
gdy obiekt
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3. Miara zdatności obiektu jest średni zysk na jednostkę czasu: 

równy f0, kiedy obiekt jest nie w pełni sprawny i równy

f 1+f0 , kiedy obiekt jest w pełni sprawny /f1> 0/.

4. Decyzję o zatrzymaniu pracy obiektu i o naprawie podejmuje 

się na podstawie informacji danej wspomnianym w punkcie 2 

strumieniem sygnałów. Koszt naprawy obiektu sprawnego jest 

równy c0/ naprawa profilaktyczna/, koszt naprawy obiektu nie

w pełni sprawnego jest równy co+c1 /naprawa awaryjna //c1> 0/. 

Czas naprawy jest nieporównywalnie krótki w odniesieniu do 

innycb czasów rozpatrywanych w pracy i zaniedbujemy go.

5. Po dokonaniu naprawy /awaryjnej iub profilaktycznej/ następuje: 

pełna odnowa obiektu, tzn. staje się on w pełni sprawny.

Strategia konserwatora pozostaje niezmieniona przez cały 

czas eksploatacji.

6. Kryterium optymalizacji jest kryterium maksymalizacji średniego 

zysku na jednostkę czasu eksploatacji obiektu.
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Zagadnienie sterowania jakością w czasie dyskretnym zostało 

rozwiązane przez Girshicka i Rubina już w roku 1952 w pracy [12] 

prace są w zasadzie jedynie pewnym udoskonaleniem i zastosowaniami 

rozwiniętej przez nich metody. Nie może być ona jednak zastosowana 

przy analizie modeli o czasie ciągłym.

Zagadnienie optymalizacji obsług obiektu w pełni obserwowalnego

Problem najbardziej zbliżony do przedstawionego w pracy był 

sformułowany i rozwiązany w pracy Friedmana i Andersona [1].

Rozważany przez nich model jest niemal identyczny, z tym, że 

czas oczekiwania na awarię musi mieć rozkład wykładniczy i funkcja

celu ma inna postać. Metody użyte przeze mnie są inne, bardziej proste  
i nadajace si' ę do praktycznego zastosowania. Wyniki pracy [1] są 

potem uogólniane przez Friedmana [9] i Andersona  [2]. .

Nieco inny model, kiedy obserwacja jest możliwa jedynie w momencie 

inspekcji przedstawia Robin w [21] . Zagadnienie to jest dalej 

rozwijane przez Lepeltiera i Marchala w [15] .

W pracy rozdział 2 poświęcony jest krótkiej definicji ważniejszych

obiektów matematycznych dalej występujących. W rozdziale 3 

formułuję zagadnienie jako problem sterowania impulsowego z 

niepełna. informacją niejednorodnym łańcuchem Markowa.

Rozdział 4 wyjaśnia dosyć oczywisty związek między teorią odnowy 

a teoria sterowania impulsowego. Wyniki tego rozdziału a zwłaszcza 

twierdzenie 3 ' sa oparte w dużej mierze na pracy Robina [20] . 

Przedstawiona w rozdziale g funkcja zysku zostaje zastąpiona przez 

inna, jak pokazujemy, równoważną.

obecnie jest już klasyczne i o jego rozwiązaniach można przeczytać 

np. w [3,18] . Problem z niepełną informacją wymaga już innych 

metod matematycznych. Ich podstawy można znaleźć w fundamentalnej 

książce Sziriajewa [24] z roku 1969. Tak więc zagadnienia pokrewne

do prezentowanego w pracy była formułowane i rozwiązywane w latach 

70-tych i 80-tych.
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W rozdziale 5 podane sa pierwsze wyniki dotyczące filtracji oparte 

na pracy [23] . Wyniki te zostają zastosowane do dalszego jeszcze 

uproszczenia postaci funkcji zysku.

Rozdział 6 poświęcony jest znalezieniu optymalnej strategii postępowania 

przy założeniu, że parametry zagadnienia spełniają pewną nierówność. 

Metoda zaczerpnięta jest z pracy Davisa. Zaznaczone jest

również zastosowanie tej metody do przypadku ogólnego.

Rozdział 7 poświęcony jest zastosowaniu teorii nierówności wariacyjnych 

do interesującego nas zagadnienia. Twierdzenie 7 jest zastosowaniem 

twierdzenia 1.3.2 z pracy habilitacyjnej Robina [19].

Rozdział 8 ma na celu rozwinięcie i uproszczenie zagadnienia optymalnej 

filtracji. Twierdzenie 8 zostało sformułowane przez Rudemo w [22].

Mój dowód jest inny. Rozdział 9 poświęcony jest praktycznym 

zagadnieniom związanym z znalezieniem największego zysku i optymalnej 

chwili zatrzymania.

W rozdziale 10 podaję opis uruchomionego programu, jego tabulogram

i przykładowe wydruki wyników.

Numeracja Twierdzeń, Lematów jest jednolita w całej pracy.

Przykłady i Wnioski są numerowane niezależnie w każdym rozdziale. 

Także oznaczenia są w pracy jednolite, wyłączając rozdział 2, będący 

przeglądem pojęć matematycznych,

Starałem się trzymać terminologii i oznaczeń powszechnie stosowanych. 

Było to trudne jako, że istnieją dwa źródła literaturowe otrzymanych 

wyników: zagadnienia niezawodności i odnowy urządzeń oraz matematyczna 

teoria sterowania.

Podstawowe wyniki pracy zawarte w rozdziałach 3, 4, 5, 6 zostały 

opublikowane wraz z dowodami w pracy [11]. .

Twierdzenia i lematy, o ile nie zostało zaznaczone ich autorstwo lub 

nie stwierdzono, że jest to wynik klasyczny, pochodzą od autora, 

Wszystkie podane w pracy dowody są własne.



11

W tym miejscu czuję się w miłym obowiązku podziękować

wszystkim tym, którzy do powstania pracy się przyczynili:

,, Profesorowi Stanisławowi Piaseckiemu za cierpliwe jej prowadzenie, 

docentowi Jerzemu Zabczykowi, przez którego prowadzone seminarium.

[było dla mnie zawsze źródłem inspiracji matematycznej,

moim Kolegom z Zakładu Badań Operacyjnych IBS PAN doc. Januszowi 

Karpńskiemu, dr dr Olgierdowi Hryniewiczowi, Jerzemu Rudnickiemu i 

Włodzirnierzowi Lewinowi, za ich cenne uwagi oraz mgr Jackowi Pawełczykowi 

za pomoc w obliczeniach.
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2, Ważniejsze pojęcia matematyczne pojawiające się w pracy.

Użycie dosyć zaawansowanych pojęć rachunku prawdopodobieństwa i

b. Moment Markowa.

Rodzinę delta-ciał ( Xt )nazywamy filtracją albo historią jeżeli

Xs ≤ Xt    dla s ≤ t. Określenie historia jest intuicyjne kiedy 

filtracja Xt jest generowana przez pewien proces stochastyczny 

czyli Xt - delta (xs, s≤ t).  Wtedy delta -ciało Xt stanowią zdarzenia  

z historii procesu xt do chwili t.
Zmienna losowa  tau 0 o wartościach w R+ nazywamy Xt -momentem Markowa albo 

chwilą zatrzymania jeżeli zdarzenie {tau ≤t} ϵ Xt.

Jeżeli filtracja Xtjest historią procesu xt definicję tau rozumiemy 

następująco: tau jest chwilą zatrzymania procesu xt, decyzja o jej 
Wyborze jest podjęta na podstawie obserwacji procesu xt. aż do chwili tau.

analizy matematycznej w pracy wymaga przytoczenie na wstępie ich

krótkiej definicji. Oznaczenia tego rozdziału nie są spójne z oznaczeniami
pozostałej części pracy. 

Przestrzeń probabilistyczną
określimyw standardowy sposób, np. jak w [6].

Wszystkie zdefiniowane w pracy zmienne losowe będą określone na

tej samej przestrzeni probabilistycznej dostatecznie

bogatej aby obiekty te mogły mieć sens. Wszelkie zdarzenia należą  do

a. Uogólniona warunkowa wartość oczekiwana.

Niech X zmienna losowa o warościach w zbiorze -liczb rzeczywistych

taka, że

Warunkowa wartość oczekiwana jest określona oczywiście jako

Czasami interesuje nas warunkowa wartość oczekiwana ,. względem
k___

zdarzenia o zerowym prawdopodobieństwie. Uogólniamy ją jako już zmienną

losową a nie liczbę.- Niech będzie pewnym delta-ciałem zdarzeń z

Warunkowa warość oczekiwana zmiennej losowej X względem delta -ciała

jest jedyną P-prawie napewno /P-p.n./ zmienną losową

spełniająca dla każdego
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Proces Markowa.
Niech xt będzie pewnym procesem stochastycznym, o wartościach w R

Określmy przez Xt. jego historię.

niech delta -ciało zdarzeń z przyszłości procesu xt.

proces nazywamy procesem Markowa jeżeli dla każdego zdarzenia z

przyszłości procesu A ϵ Xtt zachodzi własność Markowa:

Inaczej mówiąc cała dostępna nam

wiedza o przyszłym zachowaniu się procesu xt zawarta jest w jego 

obecnym stanie.

Formalne uściślenie tych definicji można znaleźć np. w [26].

Oznaczmy przez C przestrzeń funkcji ciągłych ograniczonych na

zbiorze liczb rzeczywistych R o wartościach w tym samym zbirze.

Zdefiniujmy dwuparametrowa rodzinę operatorów ewolucji  Phi(s, t) 

na C(R) przez

Jeżeli xt jest procesem jednorodnym w czasie definiujemy Phi (t) jako

Wtedy rodzina Phi (t) tworzy półgrupę operatorów tzn.

Pół-grupę tę nazywamy fellerowską jeżeli: dla funkcji

2. funkcja Phi ( t)(f )(x) jest ciągłą.funkcją parametru x dla każdego t.

Niech-xt będzie jednorodnym w czasie procesem Markowa z półgrupą

Przejścia Phi a f funkcją taką, że istnieje

Wtedy operator A zdefiniowany przez

nazywamy generatorem procesu xt.
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Niech (Xt)

o wartościach w

będzie pewną filtracją a

takim, że

(xt)  procesem stochastycznym

1, E(xt[ < <=K? dla każdego t

2. E (x^ Xg jeżeli s4 t

Proces x^ nazywamy martyngałem wzglądem filtracji

 Jeżeli Tau jest  Xt -momentem Markowa

takim, że s I *5 t dla pewnych stałych s i t to własność kx 2.

prawdopodobieństwa.

e. Nierówność wariacyjna.

Teoria nierówności wariacyjnych należy do bardziej dynamicznie 

rozwijających się teorii współczesnej matematyki stosowanej.

Wiele niestandardowych zagadnień fizyki matematycznej i badań 

operacyjnych daje się w prosty sposób opisać tym językiem.

Wpracy zaznaczony zostanie związek tej teorii z zagadnieniem wymian 

profilaktycznych.

Niech H będzie przestrzenia Hilberta [14]  z iloczynem skalarnym 

K zbiorem wypukłym i domkniętym w tej przestrzeni.

Niech F będzie dowolną funkcją działającą na H. 

F : H→H

d. Martyngał

zachowuje się,  czyli

Teoria martyngałów jest jednym z potężniejszych narzędzi rachunku

Nierównością wariacyjną nazywamy nierówność następującą:
/NW/ dla każdego

Istnieje sporo twierdzeń dotyczących rozwiązań nierówności wariacyjnych 

[4]. Jednym z bardziej prostych jest klasyczne:

Twierdzenie 1.

Niech H - Rn, zbiór K będzie zwarty a funkcja F ciągła.

Wtedy nierówność wariacyjny /NW/ma rozwiązanie
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3. Sformułowanie matematyczne.

Prawidłowe rozwiązanie naszkicowanego we wstępie 

zagadnienia wymaga użycia dosyć mocnych środków matematycznych 

czyli niezbędne będzie jego precyzyjne sformalizowanie.

Niech xt oznacza stan rozpatrywanego obiektu tecznicznego o 

dwu dopuszczalnych stanach niezawodnościowych:

xt - 1 oznacza celna sprawność obiektu w chwili t 

xt = 0 oznacza jego niepełna sprawność

Zakładamy, że obiekt nie ulega samoczynnej naprawie czyli 

jeżeli Xs-0 to dla każdego t ≥ s zachodzi xt-0 w sytuacji braku 

ingerencji konserwatora.

Stanem początkowym jest stan sprawności tj. xo = 1.

Stan niezawodnościowy obiektu nie jest obserwowalny bezpośrednio 

i informacja na podstawie której podejmujemy decyzję o naprawie 

dana jest strumieniem sygnałów, w przytoczonym przykładzie linii 

produkcyjnej jest to strumień zauważanych braków.

Zgodnie z zaobserwowaną praktyką możemy założyć, że da się 

on onisać jako pewien proces stochastyczny, tak zwany proces 

Coxa lub przełączany proces Poissona.

Jest to proces Poissona z parametrem mu1 kiedy  obiekt jest w

pełni sprawny i z parametrem muo kiedy w pełni sprawny nie jest.

Zakładamy oczywiście, że muo>mu1 /obiekt mniej sprawny 

produkuje więcej braków/.

Oznaczmy przez T chwilę awarii rozważanego obiektu.

Dystrybuanta czasu jego poprawnej pracy dana jest przez

F (t) - P(T ≤t) - P (xt = 0)

Uczyńmy założenie, że jest to funkcja różniczkowalna.
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Możemy wtedy zdefiniować intensywność awarii lambda t procesu xt jako:
lambda t = F' (t) / (1-F(t))

Bez zmiejszenia ogólności można założyć, że jest to funkcja 

prawostronnie ciągła.

W dalszych rozważaniach będziemy'często zakładać, że funkcja lambda t 

jest niemalejąca, co oznacza, że obiekt ma własność "starzenia się". 

Będziemy zaznaczać jakiej części pracy to założenie dotyczy. 

Przez Nt oznaczmy proces zaobserwowanych sygnałów /braków/. Jest to 

tak zwany przełączany proces Poissona. Nie jest on niestety procesem 

Markowa [22].

Niemniej dwuwymiarowy proces (xt, Nt) jest procesem Markowa i jego 

macierz intenywności przejść Q ma następującą postać:

wymiarowy układ równań różniczkowych zwyczajnych:

Oznacza to, że jeżeli przyjmiemy zapis

to układ spełnia nieskończenie

z warunkami początkowymi:

W początkowej chwili pracy obiektu obiekt znajduje się w stanie 

sprawności i nie zaobserwowano jeszcze żadnego sygnału.

Czyli
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Skonstruowany model nie dotyczy jeszcze obiektu naprawianego, jest 

tylko wzorem zachowania się obiektu bez ingerencji konserwatora.

-momentem Markowa.

Główne wyniki pracy dotyczą przypadku informacji niepełnej tzn.

Czas naprawy jest krótki w porównaniu z innymi czasami rozważanymi 

w pracy. Dla uproszczenia przyjmijmy, że jest on długości zerowej. 

Po odnowieniu obiekt znajduje się w początkowym stanie sprawności i 

dalej metoda odnowy pozostaje niezmieniona.

Oczywiście po naprawie zachowanie się obiektu będzie identyczne
jak przed .naprawą, będzie też niezależne.

kolejne niezależne procesy o identycznych rozkładach. Matematyczna

konstrukcja jest podana w [19]. 

maja te same macierze intensywności przejść Q i te same punkty 

startowe (l,0) oraz mają rozkłady niezależne. Odpowiadają one 

kolejnym fragmentom przebiegu procesu użytkowania między

Decyzję o zatrzymaniu pracy obiektu i dokonaniu naprawy podejmujemy 

oczywiście na podstawie obserwacji procesu (xt, Nt).Na mocy rozważań 

zawartych w Rozdziale 2 znaczy to, że chwila naprawy tau jest

kiedy obserwujemy jedynie proces sygnałów czyli tau jest -momentem

Markowa. Ponieważ tau jest też -momentem

Markowa.

Niech będzie ciągiem przekształceń produkującym

Oznacza to, że procesy zdefiniowaną przez

naprawami. Przyjmijmy, że chwila Tau jest wybranym przez nas 

momentem naprawy wyjściowego procesu xt. Czas między (i-1) -szą

naprawa a i-tą jest równy

Dodajac te czasy otrzymujemy, że chwila i-tej naprawy jest równa
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przy założeniu, że naprawa ma sens fizyczny czyli czas oczekiwania 

na naprawę jest różny od zera taui ogranicza nieskończoność p-p.n.

Przebieg interesującego już nas ostatecznie procesu stanu 

odnawianego obiektu będzie więc następujący: obiekt zaczyna pracę w 

stanie sprawności, pracuje do czasu naprawy, jego praca zostaje 

zatrzymana, dokonywana jest naprawa, profilaktyczna lub awarajny w 

zależności od stanu obiektu, jego praca zostaje wznowiona w stanie 

sprawności, po pewnym czasie dokonana zostaje naprawa i dalej 

wszystko przebiega analogicznie.

Przy użyciu zdefiniowanych pojęć oraz funkcji wskaźnikowej zbioru I 

proces użytkowania obiektu y^ możemy krótko zapisać jako:

A - awaria

NA - naprawa awaryjna

NP - naprawa profilaktyczny

Rys. 1. Przykład pracy odnawianego obiektu. 

Jest to pewien prawostronnie ciągły proces stochastyczny na 
przestrzeni stanów {0,1}. Zazwyczaj nie jest to proces Markowa.

Jego przykładowy przebieg przedstawiono na rysunku

Oznaczmy V = (taui) i=0,1,2... ciąg chwil napraw. Jako, że funkcje

Phii są ustalone jednoznacznie V jest zdeterminowana przez chwilę tau 

czyli V= V(tau).

Przykładowy wykres stanu odnawianego obiektu jest przedstawiony na 

rysunku 1 :
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Konserwator wybiera chwilę naprawy T aby maksymalizować zysk.

Efekty takiego działania możemy opisać w sposób następujący: 

zysk nę jednostkę czasu przynoszony przez obiekt oznaczymy f('y^ 

przy czym f (yt) = fo + f1yt  ponieważ yt ϵ { 0, 1}. .

Mamy przy tym:

f (o) = fp - średni zysk na jednostkę czasu przynoszony przez obiekt 

nie w pełni sprawny w wymiarze [zł/sek] , oczywiście może być on

liczbą ujemną /strata/.

zysk przynoszony przez obiekt w pełni sprawny [zł/sek].

Koszt naprawy oznaczymy przez

gdzie
- koszt naprawy profilaktycznej [zł]

przy czym

koszt naprawy awaryjnej [zł]

Optymalizacja zagadnienia polega na znalezieniu wartości zmiennych 

decyzyjnych takich aby średni zysk na jednostkę czasu był maksymalny. 

Przy tym średni zysk na jednostkę czasu będzie określony wzorem:

Jako, że aby zachować prawostronną ciągłość procesu yt nie umieściliśmy 

w wyrażeniu nań zmiennych 

oczekiwany zysk.

umieszczamy je w wyrażeniu na
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1 Teoria odnowy jako p*ałaź teorii sterowania impulsowego.

dla czasu oczekiwania na naprawę spełniającego 0 <E tau  < ∞

Wprowadźmy dodatkowo pomocniczy zysk Jp (tau) , którego rola

że jeżeli strategia napraw nie zmienia się to średni koszt na jednostkę

czasu w nieskończonym horyzoncie czasowym jest równy : średniemu

kosztowi w jednym cyklu między naprawami.

Zagadnienie J(tau) —max nazywamy zagadnieniem optymalnego zatrzymania 

Procesu. Istnieje bogata literatura matematyczna na ten temat [1, 2, 4, 

5, 7, 9, 10, 24 , 27] i inne.

Charakter związku między funkcjami zysku J i wyjaśnia nam

następujące twierdzenie: 

Oznaczmy przez J(tau) średni zysk w jednym cyklu między

zostanie 

dla liczby p z przedziału [fo, fo + f1]. 

Zauważmy, że jeżeli

Następne twierdzenie jest formalnym stwierdzeniem oczywistego faktu,

Twierdzenie 2.

Jeżeli

Wynik ten jest prostą konsekwencją twierdzenia Blackwella[3] i 

dowód jego pomijamy.

Twierdzenie 3,

Oznaczmy przez dowolną klasę -momentów Markowa,

Mech

Niech tau o będzie ustalonym elementem klasy takim, że

ap dowolna liczba z przedziału  [fo, fo + f1].
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Wtedy następujące warunki są równoważne:
/i/ tau o jest optymalną chwilą zatrzymania dla zysku S(V (.))

w klasie [???] oraz p= q.

/ii/ tau o jest optymalną chwilą zatrzymania dla zysku Jq(tau) 

w klasie 

[???] 

oraz p=q

Dowód.

Zauważmy,

/1/

że

/iii/ tau o jest optymalną chwilą zatrzymania dla zysku Jp

dla dowolnej nieujemnej zmiennej losowej 

Niech

Oznaczmy dla N będącego dowolną liczbą naturalną.

Zauważmy, że P-p.n.

Niech

Zauważmy, że oraz

Ponieważ Etau= ∞ na mocy elementarnego twierdzenia odnowy [3]

W takim razie

W takim razie na mocy prawa wielkich liczb oraz twierdzenia
Lebesque'a [14].



22

o zdominowanym przechodzeniu do granicy pod znakiem całki i /1/:

W takim razie

możemy więc ograniczyć sie przy dowodzie do tau  spełniających 0 < E tau < ∞.

Dla dowolnej chwili zatrzymania tau

Ze względu na to, że wystarczy wykazaś,

Z /1/ wynika, że jeżeli E tau > x, to

Nierówności dostajemy przeliczając wyrażenia. 

Dla dowolnego varepsilon takiego, że 0<varepsilon <* f1ET niech

Niech tau delta będzie delta-optymalną strategią dla zysku J(tau)
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Zauważnmy, .że z /2/ wynika nierówność

Wtedy

czyli przenosząc p z wyrażenia na Jp na drugą stronę:

Co oznacza- że p =q i tau o jest optymalną chwilą zatrzymania dla

zysku J.

Dowód twierdzenia został zakończony.

Przyjmijmy teraz za klasę 

względem pełnej filtracji

rodzinę wszystkich momentów Markowa

Niech

Oczywiście q1 istnieje i spełnia warunek

Sformułujmy teraz klasyczne zagadnienie odnowy /np. Barlow, Proschan/ [3]

Rozważany zagadnienie minimalizacji U (v) w klasie momentów

spełniających

Twierdzenie 2.1 z książki [3] /Barlow, Proschan/ jest nieco innym 
sformułowaniem następującej własności:
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Co kończy dowód.

Oznaczmy

Wtedy

Następujące twierdzenie wyjaśnia w jakim sensię klasyczne 

zagadnienie odnowy jest równoważne sformułowanemu powyżej 

problemowi:

Twierdzenie 4.

Niech to będzie rozwiązaniem zagadnienia odnowy tj.

Wtedy problem maksymalizacji S (V) ma następujące rozwiązanie: 

a/ jeżeli f1 ≤ q2 optymalną chwilą zatrzymania jest tau=+∞

czyli optymalną strategią jest "nic nie robić", 

b/ jeżeli f1>q2 to optymalną chwilą zatrzymania jest to  ?? T - 

rozwiązanie zagadnienia odnowy.

Dowód.

W sytuacji a/ z wyliczenia wyniką, że S(v(tau)) ≤ fo dla każdego

tau ≤ ∞. Ponieważ S (v(∞))= fo  optymalną strategią jest

"nic nie robić".

Dla dowodu b/ posłużymy się warunkiem /iii/ z twierdzenia 2
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Sens powyższego wyniku jest oczywisty: jeżeli spodziewany zysk 

z naprawy jest większy od jej kosztu opłaca się jej dokonać od razu, 

jeżeli tak nie jest nie opłaca się naprawiać wcale.

Tak się dzieje, kiedy detekcja uszkodzenia jest natychmiastowa. 

Jak jednak postępować, kiedy informacja o stanie obiektu nie jest 

dana bezpośrednio i możemy wnioskować o nim na podstawie pewnych 

częściowych informacji?

Naszym celem będzie dać odpowiedź na to pytanie jeżeli częściowa 

informacja dana jest filtracją 

5. Uproszczenie zagadnienia optymalizacji obsługi.

Powróćmy do zagadnienia sformułowanego we wstępie pracy. Od tej 

pory aż do końca rozważań za klasę M [?]  przyjmować będziemy

rodzinę Momentów Markowa względem filtracji

Oznaczmy teraz

Zauważmy, że q istnieje i spełnia nierówność:

Jeżeli q - fp optymalną strategią jest "nic nie robić".

W przeciwnym razie możemy się ograniczyć do studiowania zagadnienia 

maksymalizacji Jq(tau).  Jeżeli optymalna chwila zatrzymania dla

tego problemu spełnia 0 < E tauo < ∞ , to na mocy warunku /ii/ z

twierdzenia 2 jest to jednocześnie rozwiązanie zagadnienia 

maksymalizacji S (V ) .
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będący pewnym Nt martyngałem.

Zagadnienie:

znaleźć N t moment Markowa tau o taki, że

należy do klasy zagadnień z częściową obserwacją tzn. delta-ciało 

dostępnej informacji N nie zawiera w sobie delta -ciała generowanego 

przez występujący w funkcji zysku proces xt.

Zagadnienie częściowej obserwacji sprowadzamy do posiadającego 

bardziej rozwiniętą teorię zagadnienia z pełną informacją w 

sposób standardowy [8], wprowadzając proces filtracji ∏t.

Zdefiniujmy

W pracy [23] udowodniono, że proces ∏ jest rozwiązaniem pewnego 

równania stochastycznego. Jest on ponadto procesem Markowa.

W naszym przypadku może ono mieć dwie równoważne formy:

w wersji całki względem procesu punktowego Nt 

oraz

w wersji całki względem martyngału gamma t.

Funkcje beta t, g(X) i proces gamma t są określone następująco:

- proces innowacji
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oraz

Całkę względem procesu punktowego rozumiemy następująco:

Niech s1, s2, ... będą chwilami skoku procesu Nt. Wtedy dla 

dowolnego procesu stochastycznego zt definiujemy:

W pracy udowodniono, że ponieważ funkcja g jest ograniczona

proces jest również martyngałem.

Z własności martyngałów natychmiast wynika, że dla dowolnego 

N t momentu Markowa tau.

Analogiczny wynik jest wykazany w [7]

Ponadto zauważmy, że z twierdzenia Fubiniego [14] wynikają zależności

Możemy teraz przystąpić do sformułowania zagadnienia z pełną 

informacją równoważnego wyjściowemu zagadnieniu. 
Przypomijmy, że z faktu, że xt ϵ {0,1} wynika zależność
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Korzystając z wprowadzonych definicji oraz zależności /5/, /6/ i /7/ 

mamy dla dowolnego pϵ [fo, fo + f1] dla dowolnego Nt -momentu 

Markowa tau.

Jeżeli card to możemy napisać

gdzie

Oznaczmy dodatkowo

Problem niepełnej informacji został więc sprowadzony do standardowego 

zagadnienia zatrzymywania procesu Markowa.

Zdefiniujmy jeszcze:

Obydwa deterministyczne momenty będą miały ważne znaczenie w 

dalszych rozważaniach.
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Dowód oparty jest na 2 prostych lematach:
Lemat 1.

Zdefiniujmy to w narzucający się sposób:

Przy spełnieniu pewnych warunków tau o jest optymalną chwilą 

zatrzymania dla zysku S(V).

Następujące twierdzenie określa kiedy tau o jest chwilą optymalną:

Twierdzenie 5.

Niech będą spełnione następujące warunki:

/i/ funkcja lambda t jest niemalejąca i prawostronnie ciągła,

/ii/

/iii/

gdzie

Wtedy tau o jest optymalną chwilą zatrzymania dla zysku s(V).

Jeżeli tau* jest optymalną chwilą zatrzymania dla zysku Jp dla

Dowód.

Przypuśćmy, że

Otrzymaliśmy sprzeczność czyli

Niech
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Lemat 2. Niech funkcja lambda t będzie niemalejąca i prawostronnie ciągła.

Załóżmy, że

Wtedy tau o(p)jest optymalną chwilą zatrzymania dla zysku

Dowód.

Biorąc pod uwagę lemat 1 wystarczy udowodnić, że

dla dowolnego

Niech

Przypuśćmy, że P (c) > 0

ponieważ

Otrzymaliśmy więc sprzeczność,czyli tau(p) jest chwilą optymalną.

Możemy przystąpić do dowodu twierdzenia:

Dowód.

Jeżeli q= fo realizującą ten zysk optymalną strategią jest

"nic nie robić". Inaczej mówiąc tau o = + ∞ jest optymalną chwilą

zatrzymania.

W dalszych rozważaniach załóżmy, że q> fo.

Ze względu na to, że ∏o=1  warunek /ii/ implikuje fakt, że tau o > 0 

czyli E tau o > 0.

Warunek /iii/ oznacza, że dla 0 ≤ t ≤ T1



Po wymnożeniu otrzymujemy zależność beta t ≤ gamma t

Zauważny, że jeżeli funkcja lambda t jest niemalejąca to funkcja gamma t

jest też niemalejąca a funkcjabeta t nierosnąca.

Proces ∏+ porusza się po liniach całkowych równania:

W momentach skoku procesu proces Nt zmniejsza swoją wartość

o

Jak udowodniono w lemacie 2 warunkiem wystarczającym optymalności 

tau o dla zysku J q jest aby pierwsze przekroczenie poziomu gamma t

było zarazem ostatnim przed chwilą T1. Na to wystarcza aby rozwiązanie 

równania /9/ z warunkiem początkowym po = 1 przekraczało poziom 

gamma t tylko raz jako, że g ≤ 0.

Tak jest kiedy beta t ≤ gamma t, ponieważ powyżej krzywej betat pt jest

funkcją malejącą / p˚t< 0/ a gamma t funkcją rosnącą.

Niech

Zauważmy, że

Pozostaje wykazać, że E to   < ∞ aby móc  wykorzystać warunek /ii/ z

twierdzenia 3.

Niech będzie rozwiązaniem równania /9/ z warunkiem początkowym

Po = 1. Zauważmy, że jako, że g≤ 0.

Fukcja pt przekracza poziom gamma t dokładnie jeden raz jeżeli

dla t > t1 tym przypadku tau o jest ograniczone przez liczbę i

w przypadku przeciwnym

oraz

z określenia g wynika, że istnieje takie
że

Oznaczmy:



A więc

Zauważmy, że

Z równania filtracji /3/ wynika, ze

czyli

Dowód został zakończony.

Następujący ważny przykład dotyczy przypadku wykładniczego czasu 

oczekiwania na awarię.

Przykład 1
Niech

Oznacza to, że czas oczekiwania na awarię jest rozłożony 

wykładniczo albo, w języku teorii procesów Markowa, że proces 

jest jednorodny w czasie.

W takiej sytuacji funkcje beta t i gamma t  również są wielkościami 

stałymi:

W książce udowodniono, że zagadnienie odnowy w przypadku 

pełnej informacji jest rozwiązane przez chwilę zatrzymania T.

Minimalna strata jest wtedy równa
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W takim razie czyli

i założenie /ii/ jest spełnione.

Jeżeli spełnione jest założenie /iii/ i na mocy twierdzenia

5 optymalną chwilą zatrzymania jest

Założenie dotyczy pesymistycznego szacowania nie

znanej explicite wartości q i nie koniecznie musi być spełnione. 

Niemniej założenie /iii/ z twierdzenia 5 jest dosyć ograniczające 

i warto zastanowić się nad jego usunięciem.

Pewną charakteryzację ogólnego przypadku daje nam następujące 

twierdzenie:

Twierdzenie 6. Niech lambda t niemalejąca, prawostronnie ciągła

Niech

Niech t* będzie optymalną chwilą zatrzymania dla zysku S(V).

Wtedy

Jeżeli

Załóżmy teraz, że

Z dowodu twierdzenia 2 wynika, że

Możemy skorzystać z warunku /ii/ twierdzenia 2

Na mocy lematu 1

Załóżmy, że

Niech

ponieważ z dowodu twierdzenia 5 wynika, że jeżeli pierwsze przekro

czenie poziomu gamma t przez proces ∏t nastąpiło po chwili T2 proces

od tej chwili nie przyjmuje wartości większej niż

Otrzymaliśmy sprzeczność, a więc
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Wniosek.

Optymalna chwila zatrzymania t* spełnia nierówności:

Jeżeli intensywność uszkodzeń na odcinku [0,T2] przyjmuje

niewielkie wartości wtedy prawdopodobieństwo uszkodzenia obiektu 

w tym odcinku czasu jest małe. W tej sytuacji, nawet jeżeli 

postulowana chwila zatrzymania Tp nie jest optymalna na 

zbiorze{ tau o ≤ T2 } nie obniża to w sposób wyraźny wartości

zysku a jest opłacalne z obliczeniowego punktu widzenia.

Jeżeli T2 jest niewielkie chwila zatrzymania dana jako

daje funkcję zysku bliską optymalnej wartości.

Oznaczmy

Założenie oznacza, że wpływ informacji

a priori o mechanizmie awarii obiektu jest znaczny w odniesieniu do 

informacji przynoszonej przez strumień sygnałów Nt. W przypadku

przeciwnym tzn., kiedy zagadnieniem poznawczo bliskim

a ood względem aparatu matematycznego o wiele mniej złożonym jest 

zagadnienie następujące:

Niech S1, S2, ... będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych.

Zmienna  S1  ma rozkład wykładniczy z parametrem mu 1 dla i=1,..., k< ∞

a z parametrem mu o dla i = k+1, k+2, ...

Znaleźć najlepszy estymator sekwencyjny k z ˄  parametru k.

Uwagę tę zawdzięczam p. dr Olgierdowi Hryniewiczowi.



Rozdział ten należy rozumieć jako pewnego rodzaju wskazanie

związku między dynamicznie się ostatnio rozwijającą teorią 

nierówności wariacyjnych [4, 5] a zagadnieniami optymalizacji

wymian profilaktycznych. Podane dowody są pełne natomiast nie są 

rozwijane zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem metody 

jak np. zagadnienie algorytmizacji.

profilaktycznych a nierównością wariacyjną /11/ zawarty jest w 

następującym twierdzeniu:

Twierdzenie 7.

7. Zastosowanie nierówności wariacyjnych.

Tak samo jak w rozdziale 2 wprowadźmy oznaczenie:

dla funkcji h ciągłych określonych na [0, 1].

Formalny zanis interesującej nas nierówności wariacyjnej jest

następujący: niech 

gdzie funkcje ciągłe określone na

Przypomnimy jeszcze, że

Istotny związek między interesującym nas zagadnieniem wymian

Niech będą spełnione następujące warunki:

jest niemalejąca i ciągła

Wtedy istnieje minimalna funkcja ciągła w spełniająca /11/ oraz

taka, że w

Ontymalna chwila zatrzymania tau* dana jest wtedy jako
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Lemat 3.

Dowód oparty jest na dwóch lematach:

Dowód. Dla dowolnego tau

ponieważ dla albo albo

Następny lemat jest wersją twierdzenia 1.3.2 z pracy habilitacyjnej

Robina [19] dla zerowego kosztu końcowego:

Lemat 4,

Niech x't będziepewnym jednorodnym w czasie procesem Markowa

na zwartej przestrzeni stanów Z z fellerowską półgrupą przejścia

Niech f ˜ będzie ciągłą funkcją na Z, filtracją

generowaną przez a> 0 - ustaloną liczbą.

Niech

dla -momentu Markowa.

Niech

Wtedy v jest największą funkcją ciągłą spełniającą:

oraz optymalna chwila zatrzymania spełnia:

Dowód twierdzenia 7.

Jest to oczywiście zbiór zwarty

jednorodny proces barkowa na Z.

a> O ustalone dowolne

Niech
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dla tau ≤ Io
W pracy [25] Szpirglas udowodnił, że jeżeli proces stanu jest 

procesem fellerowskim a obserwacja jest procesem punktowym to 

proces warunkowych rozkładów /filtracja/ jest także procesem

fellerowskim.

Oznaczmy zt = (xt, t) jednorodny proces Markowa na [0,1] x [0,To]

Z wzorów wynika ponadto,

Jego operator przejścia ma postać:

Niech . Jest to funkcja ciągła.

Sprawdzimy fellerowskość tego procesu

Niech

Wtedy
jest funkcją ciągłą oraz,

jest funkcją ciągłą ze względu na ciągłość

dystrybuanty czasu poprawnej pracy F.

jeżeli

W takim razie jest półgrupa fellerowską, założenia lematu 4

sa spełnione i istnieje największa funkcja ciągła v spełniająca /12/.

Niech w

W takim razie w jest najmniejszą funkcją-ciągłą spełniającą /11/ i

na mocy /13/

jest optymalną chwilą zatrzymania

dla kosztu J(tau ,1) . Na mocy lematu 1

A więc
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Oznaczmy dalej dla uproszczenia zapisu

Jest to pewien operator różniczkowo-róźnicowy pierwszego rzędu 

Dla funkcji różniczkowalnych f.

Sformułowania równoważne nierówności wariacyjnej /11/ są następujące:

1. Forma mocna.

Nawias oznacza iloczyn skalarny.

Na mocy lematu 3 tau* jest też optymalną chwilą zatrzymania dla

zysku Jq (tau). Na mocy twierdzenia 3 tau* maksymalizuje S(V(tau)).

Co kończy dowód.

Zagadnienie znalezienia najmniejszej funkcji ciągłej w spełniającej /11/ 

jest pewnym problemem optymalizacji na wypukłym podzbiorze 

przestrzeni nieskończenie wymiarowej.

Przy pewnych założeniach na funkcję w zagadnienie to może być 

sformułowane w sposób równoważny w innych, na razie nie określonych 

przestrzeniach funkcyjnych.

Niech A. będzie lokalnym generatorem operatora ewolucji

co oznacza, że jeżeli dla

to g spełnia następujące równanie,

tzw. retrospektywne równanie Kołmogorowa [26]:

z warunkiem końcowym

W pracy[1] została przedstawiona explicite forma operatora At.



39

2. Forma słaba.

Znaleźć w spełniające:

Analiza zagadnienia przy pomocy nierówności wariacyjnych przedstawionych 

w formie słabej i formie mocnej pozostaje nadal zagadnieniem 

otwartym.



Określone przez nas stochastyczne różniczkowe równanie

filtru:

Innymi słowy proces zmiejsza swoją wartość o g

w chwilach S^, n 3 1.

8. Praktyczne rozwiązanie zagadnienia filtracji.

nie wydaje się zbyt łatwe do rozwiązania.

Istotny sens tego równania jest następujący:

Niech So = 0, S1, S2,...oznaczają chwile skoku procesu Nt.

Na przedziałach [Sn, Sn+1 ) proces ∏t spełnia równanie

różniczkowe:

Warunki początkowe dane są w sposób rekurencyjny:

Funkcja g dana jest wzorem:

Jakościowe zachowanie si rozwiązań równania /14/ jest znane.

Niemniej jego rozwiązanie dla dowolnych funkcji beta t może 

sprawiać pewne trudności ze względu na nieliniową zależność 

od ∏t .Rozwiązanie numeryczne wymaga użycia metod numerycznych 

nieliniowych równań różniczkowych.

Rozwiązanie natomiast układu równań liniowych jest łatwiejsze 

numerycznie jako, że sprowadza się do algebry macierzy i 

numerycznego całkowąnia.



Znalezienie więc statystyki dostatecznej procesu ∏t, będącej 

rozwiązaniem liniowego równania różniczkowego, nawet o wymiarze 

większym niż jeden, uprościłoby stronę obliczeniową zagadnienia. 

Umożliwia nam to następujące:

Twierdzenie 8. Rudemo

Niech będzie 2-wyniarowym procesen

stochastycznym na określonym następująco:

oznaczają chwile skoku procesu Nt

a/ na przedziałach spełnia układ równań

różniczkowych /liniowych/:

z warunkami początkowymi określonymi w rekurencyjny sposób:

Wtedy P(t)  jest statystyką dostateczną ∏t 

i ∏tjest określone wzorem:

Proces P (t) nazywamy nieunormowanym prawdopdobieństwem warunkowym.

Dowód.

Rozwiązanie równania filtracji /3/ jest jednoznaczne a więc 

wystarczy wykazać, że proces 

je spełnia.



^2

Skorzystajmy z formuły aby udowodnić,

że spełnia równanie /11/ na przedziałach

Dla warunków początkowych:

W takim razie spełnia równanie /3/ czyli P-p.n.

Co było do wykazania.

Rozwiązanie równania /12/ zasadniczo sprowadza się do rozwiązania 

liniowego równania jednorodnego 

gdzie Pi (t) jest rozwiązaniem drugiego równania układu /12/ i 

dane jest wzorem:
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Stała C dana jest przez warunki początkowe.

Jak wiadomo z elementarnej teorii równań różniczkowych
rozwiązanie powyższego równania dane jest przez funkcje podstawowe 
jedynie w najprostszych przypadkach.
Rozpatrzmy 3 ważne dla zastosowań szczególne przypadki:
Przykład 1.
Rozkład wykładniczy.

Wtedy na przedziałach [Sn, Sn+1]

Wtedy

Przykład 2.

oraz 

Wtedy na przedziałach



Wtedy

Zauważmy, że nawet bardzo proste i elementarne rozkłady prowadzą 

do skomplikowanych wzorów. Jeżeli funkcja lambda t ma bardziej

złożoną postać numeryczne rozwiązywanie równania /12/ sprowadza 

się do numerycznego całkowania ze względu na istnienie wzorów 

całkowych na rozwiązanie niejednorodnego równania liniowego.

Przykład 3
Przesunięty rozkład Weibulla z parametrem kształtu równym 2.

Wtedy na przedziałach  [Sn, Sn+1)

gdzie a ≥ 0, b> 0

gdzie erf - funkcja błędu gaussowskiego
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9. Zagadnienia obliczeniowe.

Praktyczne wykorzystanie dotychczasowych rozważań jest możliwe 

jeżeli będziemy znali wartość maksymalnego osiągalnego zysku

Przyjmijmy za klasę dopuszczalnych chwil zatrzymania 

klasę momentów Markowa dających się przedstawić jako

Przy spełnieniu założeń twierdzenia 5 optymalna chwila zatrzymania

należy do klasy . W sytuacji, kiedy założenia te nie są

spełnione może być opłacalne przyjęcie chwili zatrzymania z klasy 

z praktycznego punktu widzenia.

Oznaczmy

Istotną charakteryzację funkcji K podaje następujące twierdzenie: 

Twierdzenie 9.

Niech lambda t - prawostronnie ciągła, niemalejąca funkcja

Wtedy funkcja K (p) jest funkcją nierosnącą a ponadto na przedziale 

I ciągłą i wypukłą.

Dowód.

Jeżeli p1 < p2  z określenia tao o(p) wynika, że

Proces ∏t maleje do chwili

Jako, że odwrócenie funkcji malejącej jest funkcją ciągłą

funkcja jest ciągła względem p na I dla każdego

Niech p1 < p2  wtedy
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Rys. 2. Przebieg funkcji K.

Ponieważ dla każdego p ϵ I z twierdzenia

Lebesque'a [14] wynika, że

Niech

czyli dla

Ponieważ jest to funkcja ciągła i rosnąca K (p ) jest funkcją ciągłą 

i wypukłą na I.

Co kończy dowód.

Wniosek.

Niech co oznacza, że i niech

co oznacza, że

Wtedy równanie K (p) = 0 ma dokładnie jedno rozwiązanie. Na mocy 

twierdzenia 3 jest to intersujaca nas największa wartość zysku q. 

Wartość q jest więc rozwiązaniem równania jednej zmiennej. Praktycznej 

metodzie jej znalezienia poświęcony jest prosty program.

Zauważmy jeszcze, że K' (fo + f1 ) = 0  oraz K' (p) →∞ jeżeli p →fo

Wykres funkcji K wygląda więc następująco:
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10. Propram obliczający wartość o.

W rozdziale 9 podane są założenia przy których równanie K (p) = 0

ma jedyne rozwiązanie

Jako, że funkcja K jest funkcją nieliniową znalezienie wartości

jej pierwiastka wymaga użycia metod numerycznych. Przebieg funkcji K

/rysunek 2/ narzuca nam metodę szacowania wartości pierwiastka.

Przyjmijmy, że

Metoda dana jest algorytmem:

Algorytm 1.

Ciąg q1 zbliża się do q z prawej strony, ciąg r1 zaś z lewej strony.

Istotny sens metody uwidoczniony' jest na rysunku 3.

Analityczne obliczanie wartości funkcji K wymaga sumowania pewnych 

szeregów nieskończonych. W naszym przypadku bardziej naturalna 

wydaje 'się metoda symulacyjna.

Oczywiście

Metoda symulacyjna polega na obliczeniu 

dla dużej liczby niezależnych realizacji N a następnie uśrednieniu. 

Na mocy prawa wielkich liczb [6] dla dużych N wartość ta nie 

powinna odbiegać wiele od wartości K (p).



Rys. 3. Schemat graficzny znajdowania miejsca zerowego funkcji K.
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Schemat symulacji jest następujący:

Fiech S.=0, S., S., ... oznaczają chwile otrzymania sygnałów;

T - chwila awarii obiektu, s., s., Sg, ... niezależne liczby losowe 

o rozkładzie jednostajnym na .0, lJ otrzymane z generatora liczb 

losowych. Symulacja procesu (x., N.. dana jest przez następny 

algorytm.

Algorytm 2.

1. S° ?- 0, T :- -ln (sp) /.

2. i := 0

3. Jeżeli T to S.+i :- Sp - ln (s.+i) //H,

4. Jeżeli Sp<* T to :

a. Jeżeli -ln (s.^. )/4.i $ T - S. t. Sa. Jeżeli -ln (s^.^ )//-] $ T - S. to S.*. :- S

b. Jeżeli nie to S../ :- T + .S. - ln (s../)%/

Wtedy
jo jeżeli t . T

(1 jeżeli t <*T

N. - card jn : S .t

Oznaczmy przez p^(x) rozwiązanie równania różniczkowego /14/ z 

warunkiem początkowym p, - x, k-0, 1, ...

Zgodnie z opracowaną 'teorią mechanizm podejmowania decyzji T 

jest zgodny z następującym algorytmem: -

Algorytm 3.

1. k :- 0, x :- 1 .
2. T* inf ft : p. (x) S (p)] '

Tc
3. Jeżeli T c* S... to T. (p) :- T , skocz do 6

5. k :- k + 1, skocz do 2.

6. Zatrzymaj.

Inaczej mówiąc strategia konserwatora symulowana w programie jest

Następujaca: Konserwator w chwili każdego sygnału wyznacza 

czwilę T , w której zatrzyma pracę obiektu, jeżeli do tej chwili nie 

pojawi się następny sygnał. Kolejne pojawiające się' syghały chwilę 

tę przybliżają czyli . T.*..
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W najprostszym przypadku, kiedy

rozwiązanie równania /14/ ma postać

i wtedy

Program symulacyjny został uruchomiony dla tego właśnie przypadku.
0 wczytywanych parametrach zakładamy:

co gwarantuje istnienie rozwiązania
równania K (p) = 0

W segmencie głównym aproksymowane jest miejsce zerowe funkcji K 
zgodnie z algorytmem 1, z programowymi zabezpieczeniami przed 
niedokładnym obliczaniem wartości funkcji i jej pochodnej.
Podprogram WAR oblicza wartość funkcji L oraz tauo (p) korzystając 

z symulacji. Proces (  (xt, Nt)  jest symulowany w oparciu o 
algorytm 2. Decyzja tauo  (p) jest podejmowana według algorytmu 3. 
Funkcja L jest liczona według wzoru /17/.
Przybliżone wartości funkcji K (p) oraz
otrzymujemy uśredniając wartości funkcji L oraz 
otrzymane w kolejnych symulacjach.
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SYMULACJA PROCESU COXA,  LICZENIE Q
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SYMULACJA PROCU COXA, LICZENIE Q

SPEŁNIENIE KRYTERIUM ZATRZYMANIA
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SYMULACJA PROCESU COXA, LICZENIE Q

00= 2.0000 LAMBDA= 2.0000W
Cl= 0.5000EPS= 0.0500

PARAMETRY ZAGADNIENIA:F0= ^00^ F^10.0000M0= 4.0000 Ml= 2.0000



Wykres działania programu dla wydruku ze str. 53





Wykres działania programu dla wydruku ze str. 54



Wykres działania programu dla wydruku ze str. 55
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11. Uwagi końcowe.

Wyniki programu wskazują jak wielkie znaczenie dla optymalizacji 

napraw ma stopień obserwacji obiektu. Przy częściowej obserwowalności 

obiektu, dajacej się opisać przy pomocy rozważanegó przez nas modelu 

szczególnie dobre wyniki można uzyskać, jeżeli koszt naprawy profilak

tycznej jest niewielki w porównaniu z kosztem naprawy awaryjnej. 

Geometryczną interpretację tego faktu łatwo wyczytać z rysunku 2. 

W sytuacji, kiedy λt = λ = cons proponuję następujący mechanizm

napraw obiektu:

Konserwator posiada prostokątną tablicę, w której kolumny są 

numerowane ostatnią wartością ∏t i odpowiadającym jej czasem do 

zatrzymania pracy obiektu, wiersze zaś czasem jaki upłynął od 

zauważenia ostatniego sygnału. Przy zauważeniu następnego sygnału 

z .... i przecięcia kolumny i wiersza wybieramy nową wartość ∏t. 

Przykład takiej tablicy /bez explicite wartości liczbowych/ zawarty 

jest na rysunku 4. Początkową wartością ∏t jest oczywiście 1. 

Tak więc metoda jest bardzo łatwa do stabularyzowania albo do 

zaprogramowania w automatycznym systemie kontroli jakości.

Z wielu modeli, które mogłyby odpowiadać tytułowi pracy wybrano 

wydający się najbliżej praktyki. Model ten ma również tę zaletę, że 

ostateczne wyniki okazały się proste i jest możliwe zastosowanie ich 

w praktyce. Metody dowodowe i obliczeniowe dają się łatwo uogólnić 

przedstawionymi wynikami.

Charakter pracy kazał pozostawić na boku wszelkie, 

mniej lub bardziej interesujące, zagadnienia matematyczne odbiegające 

od głównego nurtu.

na przypadek obiektów wielostanowych, także na obserwację daną przez 

wielowymiarowy proces stochastyczny jak np. w [9] . Prace w tym 

kierunku będą niewątpliwie prowadzone o ile pojawi się zainteresowanie



Tak na przykład:

1. Przyjęto ograniczenie, że interesująca nas strategia jest

strategia periodyczną. Intuicyjnie się wydaje, że strategia 

optymalna periodyczna winna być, nie przeprowadzono'jednak tego 

formalnego dowodu.

2. Proces filtracji ∏t jest procesem fellerowskim, co umożliwia 

zastosowanie wyników pracy [19]. Jest tak przy  dosyć szczególnej postaci 

procesów stanu i obserwacji. Interesującym się wydaje zbadanie dla 

jakiej klasy procesów stanu i obserwacji proces filtracji zachowuje

tak ważna i przydatną charakteryzację jak fellerowskość.

3. Analiza zagadnienia została jedynie naszkicowana, przy użyciu 

języka teorii nierówności wariacyjnych. Nie wspomniano na przykład 

o możliwości uzyskania analogii twierdzenia 9 dla tej metody.
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Wartość ∏t przy przedostatnim sygnale

0.6 0.70.1 I 0.2 0.3 I 0.4 0.5

Czas po którym 

t2

należy za

t3

trzymać pr

t4

acę obiektu

t5 t6 t7

0.1 P11 Pl2 P13 P14 -

0.2 ?21 P22 P23 P24 *

0.5 P31 P32 P33 P34 ' *

0.4 * * - - -
*

* - - - w -

- czas do zatrzymania pracy obiektu

- nowa wartość przy pojawieniu się sygnału

Rys. 3. Przykładowa konstrukcja tabeli konserwatora



62

LITERATURA.

[1] R. F. Anderson i A. Friedmann, A quality control

Problem and quasi variational inequalities,

J. Rat. Mech. Analys. 63 /1977/ str. 205 - 252
[2] R. F. Anderson, Optimal stopping in a reliability

problem, w "Stochastic Analysis", Academic Press, 
New York 1978
[3] R\ E. Barlow i F. Proschan, "Mathematical Theory 
of Reliability", Wiley, New ybrk 1965

[4] A. Bensoussan i J.-P. Lions, "Applications des
Inequasions Variationelles en Controle Stochastique",
Dunod, Paris 1978

[5] A. Bensoussan i J.-P.-Lions, "Controle Impulsionel

et Ineauasions Cuasi-Yariationelles", Dunod, Paris 1982
[6] A. A. Borovkov, "Teoria yerojatnostej", Nauka, Moskwa 1976

[7] M. H. A. Davis, A notę on the Poisson disorder problem,

w "Mathematical Control Theory", seria Banach Center 
Publications, PWN, Warszawa 1976 str. 65 - 73

[8] W. Findeisen, J. Szymanowski i A. Wierzbicki,

"Teoria i Metody Obliczeniowe Oprymalizacji", PWN,
Warszawa 1980

[9] A. Friedmann, Optimal stopping for random evolution

of multi-dimensional Poisson process with partial 
observations, w "Stochastic Analysis", Academic Press, 
New York 1978

[10]  L. I. Galtcuk i B. L. Rozovskij, Zadaca o razładke 

dla puasonovskogo processa, Teoria Veroiatnoste1 i 
ee Primenenia 16 /1971/ str. 729 - 739



63 -

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18] 

[19] 

[20]

D. Gatarek, On a reliability problem by stochastic 

control methods, Systems and Control Letters 2 /1982/ 

str. 248 - 254

M. A. Girshich i H. Rubin, ABayes approach to a 

Quality control model, The Annals of Mathematical 

Statistics 23 /1952/ str. 114 - 125

J. Karpiński i S. Firkowicz, "Zasady Profilaktyki 

Obiektów Technicznych", PWN, Warszawa 1981

W. Kołodziej, "Analiza Matematyczna", PWN, Warszawa 1978

J.-P. Lepeltier i B. Marchal, Un modele d'inspections 

optimales, Stochastics 7 /1982/ str. 63 - 90

S. Piasecki, Niezawodność z punktu widzenia teorii 

procesów stochastycznych, wykład na konferencji 

"Niezawodność i Kontrola Jakości", Jabłonna 1981

Y. Liao, On diffusion approximation of controlled 

queueing processes, w rękopisie

R. Sz. Lipcer i A. N. Siriaev, "Statistika Slucainih

Processow"', Nauka, Moskwa 1974'

M. Robin, "Controle Impulsionel des Processus de

Markov", praca habilitacyjna Universite Paris IX, 1978

M. Robin, On some  impulse control problems with 

long run average cost, SIAM Control 19 /1981/ 

str. 333 - 358

[21] M. Robin, Optimal maintenance and inspection: impulse

control approach, Springer Lecture Notes in Control 6

/1978/



64 -

[22]

[23]

[24]

[25]

[27]

[28]

M. Rudemo, State estimation for partialy observed 

Markov chains, J. Rath. Anal. Appl. 44 /1973/ 

str. 581 - 611

A. Sexall, M. T. A. Davis i T. Kailath, Nonlinear 

filtering with counting observation, IEEE Trans.

Information Theory 21 /1975/ str. 143 - 149

A. N. Siraev, "Statisticeskii Posledovatelnii Analiz", 

Nauka, Moskwa 1969

J. Szpirglas, Sur les proprietes markoviennes du 

nrocessus de filtrage, w rękopisie

[26] A. D. Ventcell,"Kurs Teorii slucainih processov", 

Nauka, Moskwa 1975

J. Zabczyk, Optimal control by means of switching, 

Studia Mathematica 45 /1973/ str. 161 - 171

R. Zieliński, "Generatory Liczb Losowych", NI, 

Warszawa 1972



2. Ważniejsze pojęcia matematyczne pojawiające sie w pracy

Użycie dosyć zaawansowanych pojęć rachunku prawdopodobieństwa 
i analizy matematycznej w pracy wymaga wstępnego przytoczenia 
ich krótkiej definicji. Oznaczenia tego rozdziału nie są spójne
z oznaczeniami pozostałej części pracy*

Przestrzeń probabilistyczną ∏= (Ω, Ƒ, p) określimy w 
sposób standardowy jak np. w [6].  Zgodnie z przejętą konwencją 
Ω jest zbiorem zdarzeń elementarnych,  Ƒ- rodziną podzbiorów 

tego zbioru stanowiącą delta-ciało [6] , P - miarą prawdopodobieństwa 
[6] określoną na delta-ciele zdarzeń Ƒ. Elementy zbioru

będziemy oznaczać
Zmienna losowa 

na zbiorze Ω

literą ω.
jest to pewna funkcja mierzalna [14 ] określona 

o wartościach w innym dowolnym zbiorze.* W naszym 
przypadku będzie to zbiór liczb rzeczywistych R lub zbiór liczb 
naturalnych No Zmienną losową oznaczamy X(ω) lub zgodnie 
z przyjętą w rachunku prawdopodobieństwa konwencją [3, 4, 5, 6 
i innej] , omijając argument ω, po prostu X.

Przyjęte ustalenia są powszechne w rachunku prawdopodobieństwa, 
wynikają z jego ducha i zazwyczaj nie prowadzą do nieporozumień.

Zakładamy, że wszystkie występujące pracy zmienne losowe są 
określone na tej samej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω , 
a wszystkie zdarzenia należą do delta-ciała Ƒ podzbiorów Ω.

pewną zmienną losową.

Podobnie zbiór oraz funkcję wskaźnikową
zbioru A oznaczaną IA(ω) piszemy odpowiednio {X ϵ A } oraz IA. 
Czasem stosujemy obie konwencje wymiennie.

Analogicznie wartość oczekiwana zmiennej losowej X zdefiniowana.
jako zapisujemy, krótko E (x) lub bez nawiasu EX.

a. Warunkowa wartość oczekiwana względem delta -ciała.
Niech X będzie zmienną losową o wartościach w zbiorze liczb 

rzeczywistych R, taką, że E|x|< ∞, B zdarzeniem z Ƒ takim, 

że P(B) > 0. Warunkowa wartość oczekiwana jest określona jako

Warunkową wartość oczekiwaną względem delta -ciała definiujemy jako



Niech Ɓ będzie pewnym delta-ciałem zdarzeń z Ƒ . Dowodzi się [6], 
że istnieje jedyna, z dokładnością do zbiorów miary zero, zmienna 
losowa Y, mierzalna względem delta -ciała Ɓ i spełniająca dla każdego 
AϵƁ  równość E (XI) = E (YI).
Zmienną tę nazywamy warunkową wartością oczekiwaną zmiennej losowej X 
względem delta-ciała i oznaczamy Y = E(x|Ɓ)

Pojęcie to umożliwia uogólnienie warunkowej wartości oczekiwanej 
względem zdarzenia na zdarzenia o zerowym prawdopodobieństwie. 
Ma to podstawowe znaczenie w teorii procesów stochastycznych.
b. Moment Markowa.

Rodzinę delta -ciał nazywamy filtracją albo historią,
jeżeli Określenie historia ma intuicyjny 

jest generowana przez pewien processens, kiedy filtracja
stochastyczny czyli Wtedy delta -ciało

stanowią zdarzenia z historii procesu xt do chwili t.
Zmienna losowa tau o wartościach w nazywamy momentem

Markowa, albo chwilą zatrzymania, jeżeli zdarzenie

Jeżeli filtracja χt stanowi historię procesu xt, definicję
chwili zatrzymania tau rozumiemy następująco: jeżeli decyzja o 
zatrzymaniu procesu xt. jest podjęta na podstawie jego obserwacji,
chwila jego zatrzymania tau będzie -momentem Markowa.


