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o. Wprowadzenie

W roku 1986 w czasopiśmie Quality and Reliability Engineering International

w numerze 2 ukazał S1ę artykuł G. E. Benza zatytułowany "In defence of numerical

techniques." Artykuł ten, zgodnie z tytułem, wskazywał pożytki, jakie przynieść może

inżynierii niezawodnościowej szerokie stosowanie symulacji komputerowych. Był to

manifest nowego u progu ery komputerów osobistych.

Studiując literaturę tamtych czasów, tak artykuły, jak podręczniki i monografie, łatwo

zauważyć podejście do problemu zakładające, że warto czynić bardzo nawet daleko idące

uproszczenia zagadnienia postawionego do rozwiązania, byle obliczenia były na tyle proste,

by można je wykonać na kartce, ewentualnie wspomagając się kalkulatorem. Od

opublikowania przez Benza wspomnianego wyżej artykułu minęło osiemnaście lat, nadal

jednak mało uwagi poświęca się w literaturze niezawodnościowej metodom numerycznego

rozwiązywania problemów.

Tym można też tłumaczyć zadziwiającą żywotność rozkładu wykładniczego

w matematycznej teorii niezawodności. Rozkład ten, o prostej postaci analitycznej, pojawił

się we wspomnianej teorii w momencie jej powstania, za który można uważać rok: 1957. Jest

to rok opublikowania przez komisję AGREE dokumentu zatytułowanego ,,Reliability of

military electronic equipment". Znajdujemy rozkład wykładniczy także w najnowszych

normach dotyczących zagadnień niezawodności, na przykład PN / IEC 61124 "Wyrażenia

matematyczne dotyczące nieuszkadzalności, gotowości, obsługiwalności i zapewnienia

środków obsługi" i PN / lEC 61703 ,,Badanie nieuszkadza1ności. - Badanie zgodności

w przypadku stałej intensywności uszkodzeń i stałej intensywności strumienia uszkodzeń"

Rozkład wykładniczy ma tę atrakcyjną cechę, że jest dogodny do ćwiczeń matematycznych.

Założywszy go jako model niezawodnościowy elementu systemu można, na drodze

analitycznej, uzyskać charakterystyki niezawodnościowe systemów, nawet gdy struktura

niezawodnościowa tych systemów jest złożona.

Niniejsza rozprawa stanowi wkład do matematycznej teorii niezawodności obiektów

technicznych. Dotyczy ona istotnego dla praktyki a jednocześnie złożonego matematycznie

problemu opisu procesu odnowy obiektów technicznych, gdy intensywność ich uszkodzeń

zmienia się z upływem czasu eksploatacji. W zbiorze zastosowanych w rozprawie metod

rozwiązania problemu dominują metody numeryczne.
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Celem rozprawy jest znalezienie metody opisu procesu odnowy obiektów, gdy ich

czas pracy do uszkodzenia podlega rozkładowi o monotonicznej funkcji ryzyka na

przykładzie rozkładu Weibulla.

Główna teza niniejszej rozprawy dotyczy skonstruowania odpowiednich rozkładów

zastępczych i wyznaczenia gęstości odnowy dla rozkładu Weibulla.

Jak już wspomniano powyżej, w literaturze z dziedziny inżynierii niezawodnościowej

na temat wyznaczania gęstości odnowy metod numerycznych wykorzystywanych do

wyznaczania tej charakterystyki jest niewiele. W nielicznych pozycjach z tej dziedziny można

znaleźć ogólne wiadomości o procesie odnowy, jednakże nie podaje się metod numerycznych

rozwiązania tego zagadnienia. Należy zaznaczyć, że dorobek metod numerycznych

w dziedzinie rozwiązania równań całkowych jest ubogi w porównaniu z innymi dziedzinami

metod numerycznych. Wśród ogromnej liczby przejrzanych publikacji z dziedziny

niezawodności można wymienić te, które ogólnie opisują proces odnowy:

Bentley J., Introduction to reliability and quality engineering. -2nd ed.- Harlow. Eng. (i in.)

Addison - Wesley Pub1.1999

Dhillon B. S., Desion reliability, fundamentais and application. - Boca Raton; CRC Press.

1999

Godreche C., Luck J. M., Statistics of the occupation time of renewal processes, Journal of

Statistical Physics 104, 489-524, 2001

Gordon E. Willmot, ALaplace transform representation in a class of renewal queueing and

risk processes, Journal ofApplied Probability 36, No. 2, 570-584, 1999

Hecht B., System reliability and failure prevention. Artech House Technology Management

and Professional Development Library - Boston; Artech House 2004

Hollnagel E., Cognitive reliability and error analysis method: CREAM.-Oxford; Elsevier

1998

Ireson W., Grant Coombs Clyde F. Jr., Moss R. Y., Handbook of reliability engineering

and management. - 2nd. Mcfiraw-Hill; New York 1996

Kovalenko I. N., Kuznetsov N. Yu, Mathematical theory of reliability of time dependent

system with practical applications. Wiley Series in Probability and Statistics - John

Wilev&Sons; Chichester 1997

Skoulakis G., A general shock mode for a reliability system, Joumal of Applied Probability

37, No.4, 925 - 935, 2000
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1. Przedmiot i zakres rozprawy

W rozdziale drugim omawia się podstawowe właściwości rozkładu Weibulla.

Przedstawia się postać funkcji gęstości, wzór na dystrybuantę. Podaje się w nim także wzory

na funkcję niezawodności i funkcję ryzyka, Dla czterech kombinacji parametrów rozkładu

Weibulla sporządza się przebieg funkcji gęstości, dystrybuanty, funkcji niezawodności

i funkcji ryzyka. Końcowa część rozdziału dotyczy momentów. Przedstawia się w niej

wyrażenia na momenty zwykłe i centralne oraz na współczynnik asymetrii i ostrości grzbietu.

W rozdziale trzecim przedstawia się teorię dotyczącą sposobu opisu związku między

czasami pracy między uszkodzeniami obiektów odnawialnych z charakterystykami procesu

odnowy. Charakteryzuje się opis procesu odnowy poprzez całki splotu oraz równaniem

całkowym.

W kolejnym rozdziale, ze względu na istotną rolę w dalszych rozważaniach

przedstawionych w niniejszej rozprawie, podaje się właściwości rozkładu gamma. Podobnie

jak dla rozkładu Weibulla, opISUJe SIę charakterystyki niezawodności obiektów

nieodnawialnych, tj. funkcję gęstości, dystrybuantę, funkcję niezawodności oraz funkcję

ryzyka. Podaje się odpowiednie wzory oraz wykresy tych charakterystyk,

Konsekwencją rozdziału czwartego jest rozdział piąty, w którym przedstawia się

przykłady wyznaczania gęstości odnowy z wykorzystaniem transformaty Laplace' a dla

rozkładu gamma. Rozpatruje się kilka szczególnych przypadków wyznaczehia gęstości

odnowy dla różnych parametrów kształtu tego rozkładu. Korzysta się z wyprowadzonego

w rozdziale trzecim związku między funkcją gęstości czasu pracy do uszkodzenia a gęstością

odnowy. Omawia się podstawy teoretyczne metody Papoulisa, metody numerycznego

otrzymywania odwrotnej transformaty Laplace' a funkcji odnowy. Metoda ta pozwala

wyznaczyć gęstość odnowy nie tylko dla całkowitych wartości parametru kształtu rozkładu.

Dla rozkładu Weibulla nie istnieją metody analityczne dokładnego wyznaczenia

funkcji gęstości odnowy. Proponowana w rozprawie metoda polega na skonstruowaniu

odpowiednich rozkładów zastępczych i wyznaczeniu gęstości odnowy dla rozkładu Weibulla,

zwanego rozkładem oryginalnym. W rozdziale szóstym opisuje się właściwości, jakimi

powinien charakteryzować się rozkład zastępczy. Przede wszystkim powinien mieć

właściwości zbliżone do rozkładu oryginalnego i jednocześnie mieć funkcję gęstości

transformowalną w sensie Laplace'a. Rozpatruje się dwa przypadki rozkładu Weibulla

z przebiegiem funkcji ryzyka monotonicznie malejącego i rosnącego - w kolejności

odpowiednio rozkłady Weibulla z parametrem: b < 1 i b > 1. Jako rozkład zastępczy przyjęto
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kombinację rozkładów gamma. Dla tego rozkładu bierze się pod uwagę rozkład kombinacji

o dwóch lub trzech składowych i o różnych wartościach parametru kształtu. W związku z tym

rozpatruje się cztery przypadki rozkładów zastępczych nazwanych: kombinacją rozkładów

wykładniczych z dwoma składnikami (KRW2), kombinacją rozkładów wykładniczych

z trzema składnikami (KRW3), kombinacją rozkładów gamma z dwoma składnikami

o całkowitych wartościach parametrów kształtu (KRG2c), kombinacją rozkładów gamma

z dwoma składnikami o niecałkowitych wartościach parametrów kształtu (KRG2n). Podaje się

w tym rozdziale zasady dopasowania rozkładu zastępczego do oryginalnego. Jedną za

pomocą miary podobieństwa w sensie momentów zwykłych, a drugą w sensie funkcji

gęstości. Na podstawie zaprezentowanej teorii wprowadza się kody metod omawianych

w mniejszej rozprawie,

W rozdziale siódmym szczegółowo omawia SIę metodę momentów, nazywaną

w rozprawie metodą dopasowania momentów. Polega ona na zastąpieniu rozkładu

oryginalnego o nietransformowalnej w sensie Laplace'a funkcji gęstości rozkładem

zastępczym, jak: najbardziej podobnym do oryginalnego w sensie odpowiednio wybranej

miary podobieństwa a jednocześnie mającym funkcję gęstości transformowalną i ostatecznie

uzyskanie gęstości odnowy. W metodzie tej porównuje się wybrane momenty zwykłe obu

rozkładów, uzyskując wartości parametrów rozkładu zastępczego. Przedstawia się realizację

tej metody dla dwóch przypadków rozkładu Weibulla: gdy parametr b<I oraz b>l. Stosuje się

rozkłady zastępcze, skonstruowane w poprzednim rozdziale. Możliwe staje się uzyskanie

analitycznych postaci funkcji gęstości odnowy w przypadku weibullowskiego rozkładu czasu

pracy do uszkodzenia. Wykorzystuje się w ograniczonym zakresie również metody

numeryczne.

Drugim sposobem wyznaczenia gęstości odnowy dla rozkładu Weibulla omawianym

w rozdziale ósmym niniejszej rozprawy, jest metoda z zastosowaniem miary podobieństwa

dwóch rozkładóww sensie funkcji gęstości. Realizację tej metody omawia się na tych samych

przykładach rozkładów zastępczych, jak w rozdziale siódmym. Uzyskane wartości

parametrów rozkładu zastępczego dobrze dopasowują rozkład zastępczy do oryginalnego.

W większości rozpatrywanych przykładów, stosując metodę wykorzystującą miarę

podobieństwa dwóch rozkładów w sensie funkcji gęstości, korzysta się z metody Papoulisa,

omówionej szczegółowo w rozdziale piątym.

W rozdziale dziewiątym omawia się dwa klasyczne zadania inżynierskie. Jedno z nich

dotyczy projektowania sekwencyjnego uciętego planu kontroli niezawodności obiektów

technicznych, zaś drugie zarządzenia zasobami magazynu. W obu przykładach wykorzystuje
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SIę funkcję odnowy. Wartości tej charakterystyki niezawodnościowej wyznaczono

w rozdziale siódmymi ósmym.

Rozprawa ta jest wzbogacona wieloma przykładami wykonanymi w środowisku

programistycznym Mathcad 2000 Professional, które są aktywne tylko w wersji

elektronicznej pracy umieszczonej na płycie CD. Odwołania w tekście do poszczególnych

przykładów są oznaczone ikonami, które umożliwiają podczas czytania automatyczne

otwarcie interesującego pliku.

Płyta CD jest załącznikiem rumejszej rozprawy. Korzystanie z mej jest możliwe

w pakiecie MICROSOFT OFFICE 2000.
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2. Podstawowe właściwości rozkładu Weibulla

2.1. Funkcja gęstości

Rozkład Weibulla zmiennej T ma gęstość postaci [Ireson W. 1996, Kołodziejski J.,

Firkowicz Sz., Netzel Z. 1968, O'Connor P.D.T. 2002, Weibull W. 1951]. Bardzo

szczegółowe omówienie właściwości rozkładu Weibulla znajduje się w pracy Johnson N. L.,

Kotz S. [1970] (rys. 2.1).

(2.1)

gdzie a > O jest parametrem skali, a b > O parametrem kształtu tego rozkładu.

Jeżeli parametr kształtu b ~ 1, to funkcja gęstości jest funkcją malejącą, jeżeli b > 1, to

funkcja ta ma maksimum w punkcie

(2.2)

2.2. Dystrybuanta i funkcja niezawodności

Wychodząc z definicji dystrybuanty i uwzględniając (2.1), otrzymano wyrażenie dla

dystrybuanty rozkładu Weibulla

F (t; a,b) = 1- exp[-(:J]. (2.3)

Wykresy dystrybuanty dla różnych wartości parametru kształtu przedstawiono na rys. 2.2.

Funkcja niezawodności, będąca dopełnieniem dystrybuanty, określona jest wzorem (rys. 2.3)

R~;a,b)=1-F~;a,b)=exp[_(:)b]. (2.4)

Wartość funkcji niezawodności dla danego momentu t jest prawdopodobieństwem,że element

sprawny w chwili rozpoczęcia pracy nie uszkodzi się w przedziale czasu (O, t).

Dystrybuanta i funkcja niezawodności mogą być wyrażone przez funkcje gęstości:

t

F(t) =f j(u}lu;
o

CIJ

R(t) = f j(u}lu. (2.5)
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2.3. Funkcja ryzyka

Oprócz wymienionych powyżej charakterystyk: niezawodności, można Jeszcze

wymienić funkcję zwaną funkcją ryzyka albo intensywności uszkodzeń. Jest ona uznana za

podstawową charakterystykę rozkładu trwałości elementów i z tego powodu omawia się ją

szczegółowo.

Obiekt pracował od uruchomienia do chwili I i uległ uszkodzeniu w przedziale czasu

(t, t + M). Prawdopodobieństwo H(t, ..1t} tego zdarzenia, zgodnie z tak zwaną klasyczną

definicją prawdopodobieństwa,jest stosunkiem liczby zdarzeń elementarnych realizujących to

zdarzenie do ogólnej liczby zdarzeń elementarnych. Niech N jest liczbą obiektów. Liczba

interesujących zdarzeń elementarnych wynosi N· f~)· ~/. Natomiast ogólna liczba zdarzeń

elementarnych wynosi N· R(/). Zatem prawdopodobieństwotego zdarzenia wynosi

H( A)_ N· f(t).l1t _ f(/) A
I ut - . - ( ) · ut, N·R~) R 1 .

(2.6)

Jest ono funkcją dwóch zmiennych, długości czasu pracy i przedziału 111. Dogodnie byłoby

posługiwać się funkcją jedynie zmiennej I. Dlatego funkcja ryzyka h~) zdefiniowana została

jako stosunek prawdopodobieństwa zdarzenia uszkodzenia w przedziale (t, t+ ~/) do

szerokości tego przedziału:

f(t).l1t
h~) =H(t, ..1t) = R(t) = j(t) .

~I 111 R(/)
(2.7)

Jej sens matematyczny można wyrazić słownie: wartość funkcji ryzyka w chwili I jest

prawdopodobieństwem (ryzykiem) uszkodzenia obiektu rozpoczynającego się w małym

przedziale 111, następującego bezpośrednio po chwili I, jeśli do tej chwili uszkodzeniu nie

uległ. Jest to charakterystyka dynamiczna w przeciwieństwie do funkcji niezawodności.

Znając funkcję ryzyka h(/), dla danego rozkładu trwałości, można wyznaczyć funkcję

niezawodności R~) ze wzoru

oraz gęstość rozkładu trwałości

f(t) = - dR(t) = h~). exp[ - jh(u)du].
dl o

(2.8)

(2.9)
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Podstawiając (2.1), (2.4) do definicji (2.7) uzyskano funkcję ryzyka hV;a,b) rozkładu

Weibulla określoną wzorem

(.hV;a,b) = ~.: ' (t ~ O). (2.10)

Funkcja ryzyka rozkładu Weibulla jest funkcją monotoniczną. W zależności od wartości

parametru intensywność uszkodzeń rośnie (b > 1), jest stała (b == 1) lub maleje (O < b< 1)7 jak

wynika z rys. 2.4. Szczególnym przypadkiem rozkładu Weibulla, gdy parametr b == 1 jest

rozkład nazywany rozkładem wykładniczym (rys. 2.1).

Rozkład Weibulla jest zatem rozkładem bardzo elastycznym i z tego powodu stał się

podstawowym rozkładem czasu pracy do uszkodzenia. Stanowi on uogólnienie rozkładu

wykładniczego, zawierając uzupełniający parametr b. Dobierając odpowiednio parametry a

i b, można otrzymać lepszą zgodność z danymi doświadczalnymi, stanowiącymi wyniki

badań niezawodności obiektów technicznych w porównaniu z rozkładem wykładniczym,

który zależy tylko od jednego parametru a. Dla elementu, w którym często spotyka się ukryte

wady, ale który w trakcie długiego czasu pracy nie starzeje się, intensywność uszkodzeń jest

bardzo podwyższona na początku, po czym szybko opada. Funkcja niezawodności takiego

elementu powinna dać się dobrze przybliżać rozkładem Weibulla dla b < 1. Przeciwnie, jeśli

element prawie wcale nie ma ukrytych wad, natomiast szybko się starzeje, to intensywność

uszkodzeń rośnie monotonicznie i funkcja niezawodności powinna dobrze się przybliżać

rozkładem Weibulla o parametrze b > 1[Hollnagel E. 1998].
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2.4. Momenty rozkładu Weibulla

Ogólna definicja momentu zwykłego rzędu k ma postać

+CQ

ak =E&k]= ftkf~)dt.
-00

(2.11)

Wychodząc z definicji momentu zwykłego rzędu k i uwzględniając (2.1), otrzymano

wyrażenie postaci

+00 b ()b-l [()b ]a; = [tk·a·: ·exp -: dt . (2.12)

Moment zwykły rzędu k rozkładu Weibulla można zapisać za pomocą niepełnej funkcji

gamma

t

rn(c,t)== JU C
-

l exp(-u)du.
o

(2.13)

Aby uzyskać dogodne do wykonywania obliczeń wyrażenia, wprowadzono zmienną

pomocniczą

zatem

(.dU=~.: dt.

Podstawiając (2.14), (2.15) do (2.12) uzyskano

a; = r[a.u~r .exp(-u)du=akru~H .exp(~u)du.

Zatem ostatecznie na mocy (2.13) moment zwykły rzędu krozkładuWeibulla ma postać

a; = ak ·r(1+ : ) .

Między momentami zwykłymi i centralnymi zachodzi następująca relacja

~(k) ()i iPk == L.. . . -1 .ak-i· al .
i=O l

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

(2.18)

[Brandt S. 1998, Cramer H. 1964, Ireson W.1996, Ireson 1966, Kołodziejski J., Firkowicz

Sz., Netzel Z. 1968, O'Connor P.D.T. 2002].

W szczególności dla k == 2,3,4 mamy

(2. 18a)
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(2. 18b)

(2.18c)

Podstawiając do (2.18a), (2.18b), (2.18c) stosowne wyrażenie wynikające z (2.17) otrzymuje

SIę

p; = a
2[r(1+~)-r2(1 +~)l

p; = a
3

[ r(1+~)-3r(1+~)- r(1+~)+2r3
( 1+~)l

P: =a
4[r(1+;)-4r(1+ ~)-r(l+ ~)+6~1+ ~)-rtl+ ~)-3r4(1+ ~)l

(2.19a)

(2.19b)

(2. 19c)

Wartość oczekiwana E[t] i odchylenie standardowe D[t] rozkładu Weibulla wyrażone są

jako

E[t] =at =a ·r(1+ i-),
D[t] = a- r(l+~)-r2(1 +~) .

Współczynnik asymetrii można wyznaczyć ze wzoru

Dla rozkładu Weibulla mamy

w r(l+i)-3r(1 +~)- r(l+i-)+2r3(1 +i-)
r. = [r(l +~) -r2(1+i)r~

Natomiast współczynnik ostrości grzbietu (eksces) z następującego wzoru

Dla rozkładu Weibulla współczynnik ostrości grzbietu określa się następującą formułą

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)
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Godny uwagi jest fakt, że w zależności od wartości parametru kształtu rozkład ten

może mieć dodatni lub ujemny eksces (rys. 2.8) oraz dodatnią asymetrię (rys. 2.7), co

świadczy o jego dużej elastyczności Gest to wyjątkowa cecha rozkładu prawdopodobieństwa

określonego dla argumentów nieujemnych) i przydatności jego zastosowania do badań

niezawodnościowych urządzeń technicznych.
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3. Matematyczny opis procesu odnowy

3.1. Omówienie podstawowych charakterystyk niezawodności

obiektów odnawialnych

Teoria przedstawiona w niniejszym podrozdziale stanowi matematyczny opis sytuacji,

jaka ma często miejsce w praktyce inżynierskiej. Rozpatruje się dwa warianty sytuacji ze

względu na możliwość usuwania uszkodzeń obiektów odnawialnych. Pierwszy z tych

wariantów zakłada, że obiekt uległ uszkodzeniu i został odnowiony. Usunięto przyczynę

uszkodzenia w taki sposób, że ten sam obiekt przywrócono do stanu sprawności i ponownie

uruchomiono. Drugi wariant zakłada, że uszkodzony obiekt został zastąpiony przez inny,

nowy.

Istnieją dwa sposoby opisu związku czasu pracy między uszkodzeniami obiektów

odnawialnych z charakterystykami procesu odnowy. Jeden z nich to opis procesu odnowy

poprzez całki splotu, drugi jest równaniem całkowym. Pierwszy zostanie przedstawiony

w tym podrozdziale, a drugi w podrozdziale 3.2.

Rozpatrzony zostanie zbiór obiektów, których czasy poprawnej pracy są ciągłymi

zmiennymi losowymi o jednakowej dystrybuancie F(t) dla wszystkich tych obiektów, przy

założeniu, że jeden z obiektów tego zbioru rozpoczął pracę w chwili zerowej. Przypuśćmy, że

obiekt ten uszkodzi się w losowej chwili Ti. Obiekt uszkodzony natychmiast zastępuje się

obiektem zdatnym. Jeśli będzie on pracował poprawnie przez okres T2, to drugie uszkodzenie

nastąpi w chwili Ti +T2. Załóżmy, że proces zastępowania uszkodzonych obiektów jest

kontynuowany. Wobec tego, jeśli czas poprawnej pracy r-tego obiektu jest Ti, to k-te

uszkodzenie nastąpi w chwiliSi, przy czym

S, = 1;. +1; + ...+Tk • (3.1)

Jeżeli Ti , T2, ••• , Tk są wzajemnie niezależnymi nieujemnymi zmiennymi losowymi

o jednakowym rozkładzie, to opisany powyżej układ zmiennych losowych nazywany jest

prostym procesem odnowy. Chwile, w których uszkodzone obiekty są zastępowane nowymi

nazywa się chwilami odnowy lub chwilami renowacji, a sama czynność wymiany nosi nazwę

odnowy lub renowacji. Z kolei ciąg losowych chwil odnów, tzn. ciąg {ti, tz. ...j przyjęto

nazywać strumieniem odnowy. Oznacza to, że proces odnowy i strumienie odnowy są ściśle

związane, tzn. procesowi odnowy przyporządkowany jest ściśle określony strumień odnowy

i przeciwnie. Istotę tego procesu przedstawiono na rys. 3.1 [Cox D. R. 1962, Asher H.,

Feingold H. 1985].
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Czas bieżący

Rys. 3.1. Proces odnowy

Niech m(t) oznacza liczbę uszkodzeń bądź liczbę odnów w przedziale czasu [O,t}.

Zatem dla ustalonego t wielkość m(t) jest zmienną losową przyjmującą wartości całkowite

i dodatnie. Zazwyczaj dla celów praktycznych nie jest potrzebna całkowita znajomość

rozkładu zmiennej losowej m(t), często wystarczy, jeśli dana jest jej wartość oczekiwana. W

teorii odnowy wartość oczekiwaną zmiennej losowej m(t) nazywa się funkcją odnowy bądź

oczekiwaną liczbą m odnów obiektu od momentu rozpoczęcia jego pracy do chwili t

i oznacza symbolem H(t).

H(t}==E{m(t}}. (3.2)

Funkcję odnowy definiowaną formułą (3.2) można wyznaczyć dla konkretnego rozkładu

prawdopodobieństwaz następującego wzoru

co

H(t) == L p(k) (t) ,
k=l

(3.3)

gdzie F(k)(t) jest dystrybuantąsumy k czasów pracy do uszkodzenia pojedynczych obiektów.

Dystrybuantę F(k)~) wyznacza się jako k-krotny (dla k>1) splot dystrybuant czasu pracy do

uszkodzenia pojedynczego obiektu. Jak wiadomo, dystrybuanta sumy niezależnych

zmiennych losowych dana jest formułą splotu

t t

p(k)(t) = jp(k-l)(t-r).j(z}lr= jp(k-l)(r).j(t-r)dr.
o o

(3.4)

(3.5)

Drugą charakterystyką niezawodności obiektów odnawialnych jest gęstość odnowy

zdefiniowana jako

A(t) = dH (t) .
dt

Dla małych ~t iloczyn A(t) · ~t wyraża oczekiwaną liczbę odnów (bądź uszkodzeń)

w przedziale czasu (t, t+Lit). Zatem istotą gęstości odnowy jest szybkość narastania liczby
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dokonanych odnów z upływem czasu pracy. Ze wzorów (3.3) i (3.5) wynika, że gęstość

odnowy A(lj można zapisaćw postaci szeregu

gdzie

co

A(t) = 'L f(k) (t) ,
k=l

t

f(k) (t) = Jf(k-l)(r). f~ - z}lr .
o

(3.6)

(3.7)

Związek między funkcją odnowy i gęstością odnowy, zgodnie z (3.5), jest analogiczny jak

między dystrybuantąa funkcją gęstości, tzn.

t

H(t) = JA(u)du.
o

3.2. Opis procesu odnowy poprzez całki splotu

(3.8)

W niniejszym podrozdziale zostanie wyznaczona funkcja odnowy i gęstość odnowy

w przypadku weibullowskiego rozkładu czasu pracy do uszkodzenia metodą poprzez całki

splotu, przy wykorzystaniu środowiska programistycznego Mathcad 2000 Professional.

Przykład 3.1.
W tym przykładzie wyznacza się funkcję odnowy oraz gęstość odnowy obiektów podlegających rozkładowi

Weibulla. Korzystając ze wzorów (3.3) i (3.6) rozważa się sumę trzech początkowychwyrazów tych szeregów.

oraz

H(t) ~ F(t) +F(2) (t) +F(3) (t) (3.9)

(3.10)

Dystrybuantę splotu dwóch niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie na podstawie wzoru

(3.4) wyznacza się w następujący sposób

t t

F(2)(t) =JF(t - r)f(r)dr =JF(r)f(t - r)dr,
o o

(3.11)

gdzie F jest dystrybuantą, af gęstością zmiennej losowej.

Zatem na podstawie wzoru (3.11) zostanie rozpatrzony splot dwóch niezależnych zmiennych losowych

o rozkładzie Weibulla (2.3) i (2.1).
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gdzie

(3.12a)

Splot trzech niezależnychzmiennych losowych o tym samym rozkładzie wyznacza się w następujący sposób

t t

p(3)(t) = f p(2)(t- r)j(r)dr = f p(2)(r)j(t - r)dr ,
o o

(3.13)

gdzie F2 jest dystrybuantąsplotu dwóch niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie.

Dla trzech niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie Weibu1la dystrybuanta miałaby następującą, dość

skomplikowaną, postać

natomiast składowe (3.10): j(2)(t), t'" (t), na podstawie wzoru (3.7) są określone następująco

t

j(2)(t) = fj{t-r).j(t)dr,
o

t

t'" (t) = fj(2){t-r).j(t)dr.
o

Podstawiając (2.1) do (3.15) i (3.16) otrzymano

[p'ro'c=odnowy=1
~ Weibulla ~: :

(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

Rozważono rozkład Weibu1la z parametrami a=l, b=2. Wykonując obliczenia w środowisku Mathcad

Professiona1 2000 przedstawiono dystrybuantę rozkładu Weibu1la (FI) o podanych parametrach oraz

dystrybuantę splotu dwóch (F2) i trzech (F3) zmiennych losowych o tym samym rozkładzie z tymi samymi

parametrami [Drapella A. 2002].
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3.3. Opis procesu odnowy równaniem całkowym

Jak wspomniano w podrozdziale 3.1, istnieje inny sposób wyznaczarua gęstości

odnowy. Charakterystykętę można uzyskać za pomocą równania całkowego.

Związek między rozkładem czasu pracy między kolejnymi odnowami a gęstością odnowy

w przypadku pomijalnie krótkiego czasu trwania odnowy ma postać równania całkowego

t

A(t) = fet) +JA(r)· fet - r)dr.
o

Po zastosowaniu transformaty Laplace'a do obu stron (3.19), otrzymano

A(s) = fes) + A(s) - f(s),

gdzie fes), A(s) są transformatami Laplace'a odpowiednio funkcji fet), A(t).

Po prostych przekształceniach(3.20) uzyskano

A(s) = fes) .
1- fes)

Rozważającnieskończonyszereg geometryczny, gdzie p "* O

P 2 k-l ~ k-l--=p+p-q+p-q +... +p.q +···=LJP·q ,
l-q ~

a sumą tego szeregu geometrycznego jest -l!-.
l-q

Przyjmując f(s)~ p i f(s)~q można wyrazić (3.21) w postaci

albo

A(s) = f [r(S)]k .
k=l

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.24)

Oznaczając przez L-1
(- ) operator odwrotnego przekształcenia Laplace'a 1 stosując ten

operator do obu stron (3.24) uzyskujemy

L-l [A(S)] = fr1[{j(s)Y}=ff(k)(t)=A(t).
k=l k=l

Ostatecznie uzyskana formuła jest identyczna ze wzorem (3.6).

Formuły (3.21) - (3.25) będąużywane często w rozdziałach 7 i 8.

Równanie (3.19) często przedstawia się w następującej postaci

t

qJ(t) = fet) + A· JN(t, r) · qJ(r)dr ,
a

(3.25)

(3.26)
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gdzie qJ(t) jest funkcją niewiadomą, f (t) i N(t, T) są funkcjami danymi, A - stałym

parametrem, którego wprowadzenie jest dogodne w rozważaniach. Nazywane jest ono

równaniem Volterry drugiego rodzaju. Równanie to jest szczególnym przypadkiem równania

Fredholma

b

((J(t) = fet) + A' fN(t, r) · ((J(r)dr ,
a

(3.27)

a zasadniczą cechą różniącą równania (3.26) i (3.27) jest zmienność granicy całkowania x

w równaniu Volterry [Pogorzelsld W. 1953].

Jest kilka metod, które umożliwiają numeryczne rozwiązanie równania Volterry

(3.26)~ Jedną z nich zostanie wyznaczone rozwiązanie równania (3.26) metodą kolejnych

przybliżeń, przyjmując jako zerowe przybliżenie funkcje qJo = f .

Otrzymuje się następujący ciąg kolejnych przybliżeń:

t

((JI (t) = fet) + fN(t, r)f(r)dr
a

t

((J2 (t) = fet) + fN(t, r)((JI (r)dr
a

t

((J3 (t) = f(f) +fN(t, r)((J2 (r)dr
a

(3.28)

t

((Jm(t) = fet) +fN(t, r)((Jm-1 (r)dr
a

t

((Jm+! (t) = fet) + fN(t, r)((Jm (r)dr
a

Na podstawie [Piskorrk A. 1971] ciąg ten jest zbieżny do funkcji tp , która stanowi

rozwiązanie równania całkowego (3.26).

Przykład 3.2.
W tym przykładzie zostanie zastosowana metoda kolejnych przybliżeń (3.28) rozwiązania równania (3.26) dla

rozkładu wykładniczego, którego funkcja gęstości dana jest następującymwzorem:

fet) =A· e-s« , (3.29)
gdzie Iv jest parametrem tego rozkładu.

Jako zerowe przybliżenie przyjęto, że qJo =f (t) . Pierwsze przybliżenie wyrażone jest jako
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(4.1)

4. Podstawowe właściwości rozkładu gamma

Jak wspomniano na zakończenie poprzedniego rozdziału, rozkład gamma będzie

odgrywał bardzo istotną rolę w dalszych rozważaniach przedstawionych w niniejszej

rozprawie i dlatego podaje się dla tego rozkładu podstawowe właściwości.

4.1. Funkcja gęstości

Rozkład gamma zmiennej T ma gęstość postaci [Kao J. H. K. 1966, Hollnagel E.

1998]. Bardzo szczegółowe omówienie właściwości rozkładu gamma znajduje się w pracy

Johnson N. L., Kotz S. [1970] (rys. 4.1).

f(t; a, c) = ao~(c){:J-1

oexp(- :} (t> O),

gdzie a > O jest parametrem skali, e > O parametrem kształtu oraz r(c) jest funkcją gamma

Eulera zdefiniowanąnastępująco

00

r(c) = JU C
-

l exp(-u)du.
o

4.2. Dystrybuanta, funkcja niezawodności i funkcja ryzyka

Wyrażenie dla dystrybuanty rozkładu gamma ma postać

t '( ) c-l ( ) r(~,~)
F(t;a,c) =J \) o u oexp _ u = ~) o

oa·re a a re

(4.2)

(4.3)

Wykresy dystrybuanty dla różnych wartości parametru kształtu przedstawiono na rys. 4.2.

Funkcja niezawodności, będąca dopełnieniem dystrybuanty, określona jest wzorem (rys. 4.3)

r(c,:)
R(t;a,c)=l- r(c) .

Funkcja ryzyka h(t; a, e) rozkładu gamma określona jest wzorem

~(~J-l oexp(-~)
h(t; a,e)=, ( .. )r(c)-r c,~

a

(4.4)

(4.5)
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Zarówno rozkład Weibulla, jak i rozkład gamma mają monotonicznie: rosnącą, stałą

i malejącą funkcję ryzyka. Jak wynika z rys. 4.4, w zależności od wartości parametru

intensywność uszkodzeń rośnie (c > 1), jest stała (c = 1) lub maleje (O < c< 1). Godny uwagi

jest fakt, że dla rozkładu gamma funkcja ryzyka dąży do asymptoty poziomej dla c < 1, jak

też dla c> 1.
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(5.1)

5. Wyznaczanie gęstości odnowy z wykorzystaniem

transformaty Laplace'a

W niniejszym rozdziale przedstawiono przykłady wyznaczenia gęstości odnowy z

wykorzystaniem transformaty Laplace'a. Jak wspomniano w rozdziale 3, rozkładem mającym

tę właściwość jest m.in. rozkład gamma.

Przekształcenie Laplace'a odpowiadające temu rozkładowima postać

1
f(s) = ( y.

a-s+l

W tablicach transformacji Laplace' a przekształcenie odwrotne przekształceniaLaplace'a tego

rozkładuwyraża się wzorem

[ ] ( )

c-l ( )l ) -1 lIt tf\! =L = - - exp--
(a-s+1Y a-(c-l)! a a .

(5.2)

Przypomnijmy, że wyprowadzony w rozdziale 3 związek między funkcją gęstości czasu pracy

do uszkodzenia a gęstością odnowy dany jest wzorem (3.21). Zatem podstawiając (5.1) do

(3.21) otrzymuje się

1

A(s)= (a-s+1Y

1- l
(a -s+ l)c

1
=-----

(a-s+l)c-l·
(5.3)

W przedstawionych poniżej rozważaniach zakłada się a = 1, co w niczym me

ogranicza ogólności tych rozważań. Rozpatruje się kilka szczególnych przypadków

wyznaczenia gęstości odnowy.

Przypadek c =1. Wzór (5.3) przyjmuje postać

1
A(s) =-.

s
(5.4)

Biorąc po obu stronach wzoru (5.4) przekształcenie odwrotne Laplace'a oraz korzystając

z tablic transformacji, otrzymuje się

(5.5)

Wynik ten powszechnie jest znany dla rozkładu wykładniczego. Jeśli intensywność

uszkodzeń jest stała w czasie, to gęstość odnowy jest także stała.

Przypadek c = 2. W dziedzinie zmiennej zespolonej s

35



1 1 1
A(s) = = =~~

(s+IY -1 S2 +2's+I-1 s,(s+2)"

Funkcję A(s) rozkłada się na ułamki proste

(5.6)

1 1
A(s) = -2s - -2(""--s+-2-""-)' (5.7)

Biorąc po obu stronach wzoru (5.7) przekształcenie odwrotne Laplace'a, a następnie

korzystając z tablic transformacji, otrzymuje się

-1 ( 1 1 J -1 ( 1 J -1 ( 1 J 1 1 ( )A(t)=L -+--. =L -. -L =---exp -2·[ .
2s 2(s+2) 2s 2(s+2) 2 2

(5.8)

Szczegółowe omówienie zagadnienia i przykłady wyznaczania funkcji gęstości odnowy dla

różnych parametrów kształtu rozkładu gamma można znaleźć w pracy A. Drapelli [2002].

Przypadek c = 0.5 . Wzór (5.3) przyjmuje postać

(5.9)
1

A(s) = ( )0.5 .
\s +1 -1

Otrzymanie odwrotnej transformaty Laplace'a funkcji odnowy A(s) , jest możliwe tylko

wtedy, gdy parametr kształtu rozkładu ma wartość liczby całkowitej. Metoda opisana poniżej

pozwala ominąć to ograniczenie i szybko znaleźć wyrażenie na funkcję A(t) = A-l (s) na

drodze numerycznej. Opisaną metodę podał A. Papoulis [1957].

Oto podstawy teoretyczne tej metody.

Zmienna pomocnicza

( :z: arccos(exp(- o- . t)) . (5.10)

gdzie o- jest dowolnąliczbądodatnią, otrzymuje postać

1
t = -- .ln(cos().

o-
(5.11)

Podstawiając (5.11) do całki Laplace'a

00

j(s) =fexp(-s.t). jV)dt

°
(5.12)

otrzymuje się
JT

j(s) = ~J(cos(())~-l ·sin((). rp(()d( ,
0-

0

(5.13)

gdzie

(5.14)
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(5.15)

Poszukuje się wyrażenia na funkcję j(t), w którym występują tylko wartości j(s)

w jednakowo od siebie odległych punktach s

s =(2-i+1)-0-.
Zatem

st

2

cr oj[(2.i+l)·cr]= f[cos(()r ·sin(()oqJ(()d(. (5.16)
o

Funkcję podcałkową lp(() można więc przedstawić w szeregu Fouriera funkcji

sin[(2 ·v +1). (], które w przedziale (o, ~ 7[) tworzą układ ortogonalny zupełny

(f)

qJ(() = LCv o sin[(2 o v+l)o(].
v=O

(5.17)

(5.19)

Funkcję podcałkową w (5.16) można wyrazić w postaci kombinacji liniowej funkcji

sin [(2-v +1)- (]

[cos(()r o sin(() = 2-2..i~[(~)-(k2~ l)} sin «2 o (i - k)+ 1].(}, (5.18)

(2i)gdzie _ 1 = O. Podstawiając (5.11) i (5.18) do wyrażenia (5.16) i uwzględniając równość

Jr

"2 {O dla /.1*(Jsin [(2,li +1);). sin[(2,li + l)(]d( = 7[ dla ,li = c:
o 4

otrzymuje się

fl( . ) ] -tu 7[ ~[(2i) (2i)]o-- j r 2-l + 1 -o- = 2 - L...J - _ -Ci- k ,

4 k=O k k 1

albo

k = 0,1,.. ..i (5.20)

[(2i) (2i)] [(2i) .. 4i

+

1

i - i-l oCo+·o.+ k - k-l ·Cj_k+,,,+Cj =--;-.a oj[(2i+l)o-].

Wstawiając i =0,1,... , otrzymuje się układ równań liniowych z niewiadomymi C;

4
=-o--j(o-)

1C

(5.21)

(5.22)
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(5.23)

Wielkości Cv łatwo obliczyć z tego układu. W tabeli 5.1 podane są współczynniki przy

Co, ... .C, dla i = 0, ... ,10.

Tabela 5.1.
Współczynniki przy C, w równaniu (5.21).

1 Co CI C2 C3 C4 Cs C6 C7 eg C9 CIO

O 1

1 1 1

2 2 3 1

3 5 9 5 1

4 19 28 20 7 1

5 42 90 75 35 9 1

6 132 297 275 154 54 11 1

7 429 1001 1001 637 273 77 13 1

8 1430 3432 3640 2548 1260 440 104 15 1

9 4862 11934 13260 9996 5508 2244 663 135 17 1

10 16796 41990 48450 38760 23256 10659 3705 950 170 19 1

Stosując procedurę Papoulisa, można wymienić cztery kroki postępowania:

Krok 1: Określenie a. Dla danego t i a, oblicza się ( według (5.10).

Przy wyborze a należy zwrócić uwagę na przedział, w którym będzie się obliczać lp((), dla

małych t należy dobrać a duże, dla dużych t należy dobrać a małe, ponieważ dla t --j> O

jest s --j> 00 oraz dla t --j> 00 jest s --j> O.

Następujący wzór jest polecany jako podstawa prób numerycznych:

1
a = , d = 1,2,3 .

O.05+d·t

Krok 2: Wyznaczanie współczynników stałych z (5.22).

Krok 3: Rozwiązanie układu (5.22) dla C.

Krok 4: Obliczanie wartości przybliżonej lp(() wg (5.24) otrzymanej z (5.17) dla skończonej

liczby n. Na końcu bierze się wynik otrzymany jako poszukiwana I(t).
CfJ

tp(()~ L:Cv .sin[(2.v+l).(].
v=O

(5.24)

Poniżej zostanie wyznaczona odwrotna transformata Laplace' a funkcji odnowy rozkładu

gamma dla przypadku c =0.5 , przy wykorzystaniu metody Papoulisa.
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PP(t,n,d) :=

Przykład 5.1.
W niniejszym przykładzie zostanie określona gęstość odnowy dla rozkładu gamma z parametrem kształtu

c = 0.5 . Przekształcenie odwrotne względem przekształceniaLaplace'a zostanie wyznaczone metodąPapoulisa.

~Fun~gęst=o'an'~
~owy_GAMMA_~
~ c=0.5 !: ,.........•...........:

Parametr kształturozkładugamma: c =0.5

Definicja funkcji pomocniczej:

C(x,y):= combin(2· x,x-y) - combin(2· X,x- y-l)

Wykonanie procedury Papoulisa:

1
a+-.----

0.05+ d· t

~ +-. acos(exp(-a. t))
for i E O.. n

4i+ 1

Li~ - . a . :f[(2 · i + 1) . aJ
1t

for j EO.. n

Ai,j ~ C(i,j) if j < i

Ai,j ~ O otherwise

Ai,i +-. 1

C+-.A-1.L

n

result t- L c.. sin[(2. V + l) . (J
v=Q

i:= 0.. 100 Xl:= 0.01· i Yi :=PP(O.l· i, 14,3)

Wyniki obliczeń - funkcja gęstości odnowy są przedstawione na rys. 5.1.

Szacowanie dokładności metody jest bardzo trudne. Zgodnie z twierdzeniem Blackwella:

Poziom = limA(t) = _1_
t400 E[t]

gdzie E~] jest średnimczasem pracy obiektu między dwiema kolejnymi odnowami.

. r(c)
Poziom:>---

J'(c + 1)
Poziom = 2

Część płaska gęstości odnowy na rys. 5.1 jest na poziomie wartości asymptotycznej wyliczonej powyżej.
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6. Konstruowanie rozkładów zastępczych

dopasowania do rozkładu oryginalnego

zasady ich

Proponowana w niniejszej rozprawie metoda polega na skonstruowaniu odpowiednich

rozkładów zastępczych i wyznaczeniu gęstości odnowy dla rozkładu Weibulla. Rozkłady te

powinny mieć właściwości możliwie zbliżone do tych, jakie posiada rozkład Weibulla,

jednocześnie mając funkcje gęstości transformowalne w sensie Laplace'a. Rozkładem, który

ma pożądane właściwości jest rozkład gamma. Rozkład ten ma generalnie jakościowo

identyczny przebieg funkcji ryzyka dla różnych wartości parametrów, jak rozkład Weibulla,

a ponadto ma właściwość, której nie ma rozkład Weibulla, tzn. funkcja gęstości rozkładu

gamma jest transformowalna w sensie Laplace'a. Jednakże podobieństwo tych rozkładów nie

jest na tyle satysfakcjonujące, aby można było przyjąć pojedynczy rozkład gamma za rozkład

zastępczy (rys. 6.1, rys. 6.2). Rozkład zastępczy musi być bardziej elastycznym rozkładem niż

pojedynczy rozkład gamma, aby lepiej upodabniał się do rozkładu Weibulla i nadal pozostał

transformowalny w sensie Laplace'a. Należy zwrócić uwagę, że operator transformaty

Laplace'a jest operatorem liniowym, w związku z-tym w niniejszej rozprawie proponuje się

kombinacje rozkładów gamma, co znakomicie poprawia elastyczność tego rozkładu

a jednocześnie istnieje transformata Laplace'a tego rozkładu. Pozostaje tylko kwestia wyboru

liczby składników tego rozkładu. Oczywiste staje się, że im większą liczbę składników będzie

miał rozkład zastępczy, tym będzie on bardziej elastyczny i upodobni się do rozkładu

Weibulla. Liczba składników kombinacji rozkładów gamma może być dowolnie wybrana,

rozkład będzie wtedy bardziej elastyczny, ale powoduje to trudności w wyznaczeniu

parametrów skali, kształtu i współczynników udziałów tego rozkładu i zmruejszerue

dokładności uzyskanej postaci funkcji gęstości odnowy. Rozkład o dwóch lub trzech

składnikach jest dostatecznym ograniczeniem na rozkład zastępczy. W przypadku takiego

ograniczenia liczby składników rozkładu transformatę Laplace' a funkcji gęstości można

przedstawić w postaci funkcji wymiernej, co pociąga za sobą wyznaczenie odwrotnej

transformaty Laplace'a funkcji odnowy na drodze analitycznej lub wymaga częściowo

wykorzystania metod numerycznych.

Funkcja gęstości rozkładu zastępczego kombinacji rozkładów gamma ma postać

(6.1)
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gdzie k jest liczbą składników, k=2 lub k=3, co j współczynnikiem udziału, aj parametrem

skali, c j parametrem kształtu,

Współczynnikiudziału muszą spełniać następującywarunek

(6. la)

W mniejszej rozprawie rozpatrzono dwa przypadki rozkładu Weibulla, Pierwszy

przypadek to taki, gdy przebieg funkcji ryzyka jest monotonicznie malejący. Przypadek drugi

to taki, gdy przebieg funkcji ryzyka jest monotonicznie rosnący. Są to odpowiednio rozkłady

Weibulla z parametrem: b < 1 i b > 1. Należy zaznaczyć, że w całości rozważań, a przede

wszystkim w wyznaczeniu gęstości odnowy dominują metody analityczne z dziedziny

rachunku prawdopodobieństwa i rachunku operatorowego. Całkowite wartości parametrów

kształtu rozkładu zastępczego pozwalają na wyznaczenie odwrotnej transformaty Laplace'a

funkcji odnowy i uzyskanie gęstości odnowy na drodze analitycznej.

W przypadku rozkładu Weibulla z parametrem b < 1 potencjalnym rozkładem

zastępczym jest jedynie rozkład gamma z parametrem kształtu równym 1, czyli rozkład

wykładniczy. Rozkład ten wykazuje podobne właściwości do rozkładu Weibulla, ma stałą

funkcję ryzyka i monotonicznie malejącą funkcję gęstości. Podstawiając do (6.1) za parametr

kształtu 1 oraz k=2 lub k=3 otrzymano dwa rozkłady zastępcze, zwane dalej w rozprawie

kombinacją dwóch lub trzech rozkładów wykładniczych. W przypadku rozkładu Weibulla

z parametrem b > 1 rozkład ma monotonicznie rosnącą funkcję ryzyka, modę, a zatem

rozkładem zastępczym będzie kombinacja dwóch rozkładów gamma z parametrami

całkowitymi i niecałkowitymi. Jeżeli przyjmie się całkowite wartości parametru kształtu

rozkładu zastępczego, to wówczas zmniejsza się elastyczność rozkładu, ale można uzyskać

wyrażenie analityczne dla gęstości odnowy. Jeżeli natomiast przyjmie się niecałkowite

wartości parametru ksztahu rozkładu zastępczego, wzrasta elastyczność rozkładu, lecz

niemożliwe staje się uzyskanie funkcji gęstości odnowy w całości na drodze analitycznej.

W takim przypadku wykorzystuje się w ograniczonym zakresie metody numeryczne rachunku

operatorowego.

W niniejszej rozprawie rozpatruje się cztery przypadki rozkładów zastępczych:

kombinację rozkładów wykładniczychz dwoma składnikami(KRW2),

kombinację rozkładów wykładniczych z trzema składnikami(KRW3),

kombinację rozkładów gamma z dwoma składnikami o całkowitych wartościach

parametrów ksztahu (KRG2c),
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W niniejszej rozprawie zastosowano dwie metody dopasowania rozkładu zastępczego

do oryginalnego. Jedną za pomocą miary podobieństwa w sensie momentów zwykłych,

a drugąw sensie funkcji gęstości. Obie metody mają cztery parametry:

wartość parametru b rozkładu oryginalnego,

typ rozkładu zastępczego,

liczba składników rozkładu zastępczego,

miara podobieństwa.

W związku z tym wprowadza się kody metod: <1W2m, <1W3m, >1Gem, >1Gnm, <1W2g,

<lW3g, > l Geg, >l Gng. Poszczególne znaki w kodzie oznaczają:

<1 (lub >1) rozkład oryginalny - Weibulla z parametrem b <1 (lub b >1);

G (lub "W) rozkład zastępczy - rozkład gamma (lub rozkład wykładniczy);

2 (lub 3) rozkład zastępczy o dwóch składnikach(lub trzech składnikach);

c (lub n) rozkład zastępczy o całkowitych wartościach parametrów kształtów (lub

o niecałkowitych wartościach);

m (lub g) dopasowanie rozkładu zastępczego do oryginalnego według nnary

podobieństwa- momentów (lub funkcji gęstości).

W tabeli 6.1. podaje się zestawienie zbiorcze rozpatrywanych przypadków omawianych

w rozdziałach 7 i 8.

Tabela 6.1.
Zestawienie zbiorcze rozpatrywanych przypadków.

Rozkład Miara podobieństwaw sensie
Rozkład zastępczy

Weibulla Momentów Funkcji gęstości

k==2, cI==l, c2==1
+ +

( KRW2
b<l

a==l
k==3, cI=l, c2==1,

c3==1 + +

KRW3

k==2, CI==2, c2==3
+ +

KRG2e
b>l

a==l
k=2, CI dowolne >0,

C2 dowolne >0 + +

KRG2n
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7. Metoda dopasowania momentów

Zagadnieniem podstawowym niniejszej rozprawy jest przedstawienie metody

wyznaczenia gęstości odnowy dla rozkładu Weibulla. W rozprawie prezentuje się metodę,

dzięki której możliwe jest uzyskanie analitycznej postaci funkcji gęstości odnowy lub proste

numeryczne wyznaczenie tej funkcji dla wymienionego rozkładu.

Jedną z metod, przy pomocy której można uzyskać oszacowanie funkcji gęstości

odnowy w przypadku weibullowskiego rozkładu czasu pracy do uszkodzenia jest metoda

momentów lub dopasowania momentów zwykłych, Polega ona na aproksymacji rozkładu

Weibulla, zwanego dalej w pracy rozkładem oryginalnym, podobnym do niego w sensie

odpowiednio sformułowanej miary podobieństwa rozkładem zastępczym o 'funkcji gęstości,

dla której znamienne jest to, ze ma ona transformatę Laplace'a. W metodzie tej porównuje się

wybrane momenty zwykłe obu rozkładów, uzyskując wartości parametrów rozkładu

zastępczego [Narloch J. 2001, Grubicka J. 2002].

7.1. Przypadek rozkładu b<1

Rozkład Weibulla dla parametru kształtu b < 1 ma monotonicznie malejącą funkcję

gęstości (rys.2.1) oraz monotonicznie malejącą funkcję ryzyka (rys.2.4). Rozkłady zastępcze:

kombinacja dwóch i trzech rozkładów wykładniczych mają te same właściwości

monotoniczności funkcji gęstości (rys.6.3), (rys.ó.S) oraz funkcji ryzyka (rys.6.7), (rys.ó.l l )

co rozkład oryginalny. Ponadto rozkłady te mają właściwość transformowalności w sensie

Laplace'a.

7.1.1. Przypadek k=2, c1=1, c2=1

W przedstawionych poniżej rozważaniach przyjmuje się za parametr skali rozkładu

oryginalnego a =1, co w niczym nie ogranicza ogólności tych rozważań. Uzyskane wartości

aj , gdzie i;::: 1,2 są wówczas wyrażone w jednostkach parametru skali rozkładu

oryginalnego.

Przyjmując rozkład postaci (6.2) jako rozkład zastępczy, można osiągnąć jego duże

podobieństwo do rozkładu oryginalnego, przyrównując trzy pierwsze momenty obu

rozkładów

a KRW2=a w
, 'k=123)

k k'~"· (7.1)
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Po podstawieniu do (7.1) wzorów na momenty zwykłe: rozkładu Weibulla i kombinacji

dwóch rozkładów wykładniczych, odpowiednio dane wzorami: (2.17) i (6.4), otrzymuje się

układ równań

UJ •al + (1 - to). «. = r(1+ ~ )

2 · UJ • (alY+2 · (1 - to). (a2Y= r(1+ ~)

6· UJ· (al Y+6· (l-aJ). (aJ3 =r(l +~)

Dla uproszczenia dalszych operacji celowe jest przekształcenie(7.2) do postaci:

UJ.al+(I-aJ)·a2 = r(l+~)

UJ· (aJ2 +(I-aJ ).(a2Y=~r(l+ ~)

UJ· (aJ3+(I-aJ)·(aJ3 =~r(l+ ~)

Wyrażenia stanowiące wyrazy wolne układu (7.3) oznacza się

CI = r(l + ~)

C2 =~r(l+ ~}

C =~r(l+~)
3 6 b

(7.2)

(7.3)

(7.4)

W celu przejrzystości rozwiązywania układu (7.3) wydaje SIę celowe nadanie mu

zwyczajowej postaci z niewiadomymi x, y, z. W tym celu wprowadza się nowe oznaczenia

Układ (7.3) przyjmuje teraz postać

x . y + (1 - x) . z = CI

X·y2 +(I-x).z2 =C2 .

X_ y 3+(I-x).z3 =c3

Dalej układ ten rozwiązujesię metodąeliminacji kolejnych zmiennych.

W pierwszym kroku wyznaczono niewiadomą x z pierwszego równania

(7.5)

(7.6)

(7.7)
c -z

X=_l__ ,
y-z

podstawiono do równania drugiego i wyeliminowano ją z tego równania. Po przeprowadzeniu

prostych, aczkolwiek długich i żmudnych przekształceń uzyskano niewiadomą y
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c o z-c
y == l Z .

Z-CI
(7.8)

Posługując się formułami (7.7) i (7.8) podstawiono do trzeciego równania układu (7.6). W ten

sposób wyeliminowano niewiadome x i y z trzeciego równania i uzyskano jedno równanie

stopnia czwartego względem niewiadomej Z

gdzie

4 3 Z OP4· Z +P3° Z +pzoz +ploz+Po== ,

P ==3 o c3 · c -c ·C -2 o c ·cz
l L. 13 Z 3 l'

Po == .-c~ + c3 • Cz . CI .

(7.9)

(7~9a)

(7.9b)

(7~9c)

(7.9d)

(7~ge)

Szczegółowe wyniki tych operacji nie będą tu prezentowane ze względu na długość

uzyskiwanych formuł, jednak są one dostępne w załączonym do przykładu pliku ze

środowiska programistycznego Mathcad 2000.

Przykład 7.1.
W tym przykładzie zostaną wyznaczone wartości rozkładu zastępczego - kombinacji dwóch rozkładów

wykładniczych,metodądopasowania momentów.

Zakłada się, że rozkład Weibu1la stanowi przybliżenie rozkładu będącego kombinacją dwóch rozkładów

wykładniczych z parametrami a =l, b =0.5. (parametry rozkładu Weibulla można dowolnie zmieniać,

zgodnie z przyjętymi wcześniej rozważeniami).

Po podstawieniu przyjętychwartości parametrów do (7.4) otrzymano

Współczynnikiwielomianu, (7.9a) - (7.ge), mają wartość

Po =1.152.103 Pl =-1.536.103 pz =576 P3 =-128 P4 =8.

(7.10)

(7.11)

Wyznaczone wartości współczynników (7.11), podstawia się do (7.9), uzyskując równanie stopnia czwartego

postaci

8 oz
4 -128 oz

3 +576·zz --1.536.103 ·z+1.152 010
3 =0.

Rozwiązującrównanie (7.3), względem niewiadomej z, uzyskuje się

zl =1.101, z2 =2-2.828427i, z3 =2+2.828427i, Z4 =10.898979.

(7.12)

(7.13)

Pierwiastków zz' Z3 jako zespolonych nie rozpatruje się, ponieważ nie mają one interpretacji praktycznej.

Godny uwagi jest fakt, że niezależnie od Zl czy z4' wartościparametrów rozkładu zastępczego są takie same.
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(O l-aJ
---+---

A(s) = s· al +1 s· a2 +1 ==
(O l-m

1----
s e al + 1 s e az + 1

_ m(s-az +l)+(l-m)(s.al +1) _
- (s-al +lXs-az +l)-m(se az +l)-(l-mXseal +1)-

_ [m -az + (1- aJ) -al ] -s +1
- s -[al e az -s + (O e al +(I -m) -az]·

Jeśli oznaczymy

M o == m -al + (1 - (O ) - az ,

wówczas wyrażeniu (7.17) można nadać postać A(s)

A(s) == LI · s +1 .
s-(MI e s +M o)

(7.17)

(7. 17a)

(7.17b)

(7. 17c)

(7.18)

(7.19)

Odwrotne przekształcenie Laplace'a zostanie wyznaczone metodą pośrednią, czyli rozkładu

na ułamki proste. Rozkładającprawą stronę (7.18) na ułamki proste, mamy

A(s) == A o + Al .
s s+Az

gdzie

A ==_1_== l
o M m-a +(l-(O)-a 'o l Z

(7.19a)

(7. 19b)

(7. 19c)

Funkcja gęstości odnowy, po odwróceniu transformaty Laplace'a L-l (s), przyjmuje postać

(7.20)

Przyldad 7.2.
W przykładzie tym zostanie określona gęstość odnowy dla rozkładu kombinacji dwóch rozkładów gamma

z parametrami kształtu: CI = 1, Cz = 1. Odwrotne przekształcenie Laplace'a zostanie wyznaczone metodą

pośrednią, czyli rozkładu na ułamki proste.
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7.1.2. Przypadek k=3, c1=1, c2=1, c3=1

Przyjmuje się za parametr skali rozkładu oryginalnego a == 1, co w niczym me

ogranicza ogólności poniższych rozważań. Uzyskane wartości aj' gdzie i == 1,2,3 są wówczas

wyrażonew jednostkach parametru skali rozkładu oryginalnego.

Przyjmując rozkład postaci (6.5) jako rozkład zastępczy, można osiągnąć jego duże

podobieństwo do rozkładu oryginalnego. Przyrównuje się bowiem aż pięć pierwszych

momentów obu rozkładów

aJ:RW3 = a;; (k == 1,2,3,4,5). (7.21)

Po podstawieniu do (7.21) wzorów na momenty zwykłe: rozkładu Weibulla i kombinacji

trzech rozkładów wykładniczych, odpowiednio dane wzorami: (2.17) i (6.7), otrzymuje się

układ równań

OJ] ·a] +OJz ·az +(l-OJ] -OJz)·a3= r(l+ :)
OJ] · (aJz +OJz · (azY +(l-OJ] -OJz)·(aJz = r(1+~)/2

OJ] · (aJ3 +OJz · (az)3 +(l-OJ] -OJz)·(a3Y= r(1+~)/6

OJ] · (aJ4 +OJ z · (az)4 +(1- OJ] - OJJ· (aJ4 = r(l+~)/24
OJ] .(aJ5 +OJ z . (azy+(1- OJ] - OJz)· (a3Y= r(l+i)f20

Wyrażenia stanowiące wyrazy wolne układu (7.22) oznacza się

(7.22)

(i == 1,... ,5) . (7.23)

Jak w poprzednim przypadku rozwiązania układu (7.3), wydaje się celowe nadanie układowi

(7.22) zwyczajowej postaci z niewiadomymi x, y, z, u, v. W tym celu wprowadza się nowe

oznaczerua

Układ (7.22) przyjmuje teraz postać

x·z + y.u+(l-x-y).v ==c1

x·z2 +y.u2+(I-x-y).v2 ==c2
x·z3 +y·u3+(1-x-y).v3 ==c3 .

X"Z4 +y"u4+(1-x-y).v4 ==c4
x·z5 +y.u5+(1-x-y).v5 ==c5

Dalej układ ten rozwiązuje się metodąeliminacji kolejnych zmiennych.

(7.24)

(7.25)
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Z pierwszych trzech równań układu wyjściowego po wykonaniu wielu przekształceń

wyznacza się niewiadome x, y, z

v-y- y-u-v+c
X== l ,

z-v

v-z+c -v-c -z-c
Y

== 2 l l

2 'li -V-U-Z·U+Z-V

-c-, -U-C ·V+C +V·U·Cz== ~ 2 3 l.

C2 -CI ·U-V-CI +V·U

(7.26)

(7.27)

(7.28)

W kolejnym kroku prawe strony niewiadomej x, y, z podstawia się do czwartego i

piątego równania układu (7.25), a następnie wykonuje się odpowiednie przekształcenia, co

doprowadza do znacznego uproszczenia układu, sprowadzając układ do dwóch równań

z dwiema niewiadomymi: u i v. Wykonanie operacji wynikających z zapisu lewych stron

jednego i drugiego równania oraz wprowadzenie zmiennych pomocniczych prowadzi do jego

znacznego uproszczenia do postaci:

~ _u 2 +W2 -u+W3 =0

W4 ·u+~

~ +V2 +J/; +V4 +~ +V6 +V7 +Vs +V9 +~o = O'

~l

gdzie

oraz

~ == ~(u v)== -c _V2 _c2 -2-c -v·c2 +2-c2 ·u 2·c +c 'V4 ·c2 .u+c _V4 ·u 2 +l l\: ; 5 l 2 3 2 3 2 1 3

+ c . V2 . c 2 . u 3

2 l'

V v() 4 2 4 2 3 2 3 3 3 4== U V ==c ·U ·V +c ·U ·C -c ·V·U +c -v -u -c ·V ·U -2 2' 3 3 1 2 3 2

-c _V4 ·u 3 _c3 -v2-u
2 2'

V v() 2 2 2 3 2 2 2 2 2== U V == -c -c .u - c . c + c . v -c -u - . c . v . c .u +3 3' 3 l 52 2 l 2 3

+c2
'V2 .u-c2

.V2. C3 3 l'

(7.29)

(7.29a)

(7.29b)

(7.29c)

(7.29d)

(7.2ge)

(7.29f)

(7.29g)

(7.29h)
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TT - ~ (u v) - _C
2

. U
4

• c +2· c2
• V2 . C - 2· c .u · c 2 +2· c ·c · u

2
· v +r 5 - 5 , - 2 1 2 3 2 3 5 1

+2 ·c · V2 · C · U5 l'

V TT ( ) 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2<r . U V -C ·V·U - ·C ·V·C ·U+C ·U ·V- ·C ·C ·V·U+C ·V ·U +6- 6' - 3 5 1 2 52 2

+ 2 · C5 • C2 • CI . U,

V v( ) 2 4 2 4 2 2 3 2 4 2 4- U V -C ·V ·U-C ·V ·C +C ·V ·U - ·C ·V ·C ·U- ·C ·U ·C ·V+7- 7' - 2 2 1 2 3 1 3 1

+C ·V·C
2

·U
3

3 1 '

TT TT () 2 3 2 2 3 2 2 2 3re <r . U V -3·c ·V·U·C +C ·V ·C ·U- ·C ·V ·C ·U - ·C ·V ·C ·U +8- 8' - 2 3 3 1 3 1 3 1

+3.c ·V2 .C2 ·U 2
3 1 ,

TT TT ( ) 2 2 3 2 3 2 4 2r . -rf U V =- ·C ·V·C ·C -u +C -C ·V ·C ·u+c ·V·C ·u+c ·U ·V·C9- 9' 2 31 3 2 1 3 1 2 l'

~ - ~ (U V) - -2· C · V2 · C · C · U- C . c 2
• u 2

+ C · V4 . c 2
+ 2· C · C . v· C -10 - 10 , - 2 3 1 5 1 3 1 5 2 1

-C ·V2· U 25 ,

(7.29i)

(7.29j)

(7.29k)

(7.291)

(7.29m)

(7.29n)

(7.290)

(7.29p)

Ze względu na długość powstających formuł praca analityczna jest prezentowana

w załączonym poniżej pliku środowiska Mathcad 2000.

fDc;p=mo'm'e'n'=~
~ MixGAMMA_ ~

~(c1=l) c2= l}c~
~ 3=1) ~.......•...•..............." .

Powyższy układ równań jest trudny do implementacji, gdyż rozwiązame tak

utworzonego układu jest poważnym problemem analitycznym. Dysponując elektronicznymi

metodami optymalizacyjnymi znacznie łatwiej jest rozwiązać układ (7.29). Układ (7.29)

rozwiązuje się sprowadzając zagadnienie do minimalizacji stosownej funkcji celu.

Oznaczając lewe strony równań układu (7.29), odpowiednio przez: 1;. (u, v), /2(u, V),

otrzymano

(7.30)

Rozwiązując układ (7.30) znajduje się minimum funkcji celu, będącej sumą kwadratów

lewych stron (7.30).

(7.31)

Oczywiste jest, że współrzędne tego minimum sąjednocześnie pierwiastkami układu (7.30).
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Przykład 7.3.
Poszukuje się wartości parametrów rozkładu zastępczego, będącego kombinacją trzech rozkładów

wykładniczych, metodądopasowania momentów.

r....Min='f·u·n·=......~
kelu MixGAMM ~
~ - A ~

~ (cl=lJC2=lJc ~
~ 3=1) ~:...................•.......•........:

Zakłada się, że rozkład Weibulla ma być przybliżony kombinacją rozkładu wykładniczego z parametrami jak w

rozdziale 7 w przykładzie 7.1, a mianowicie: a =1, b =0.5. Podstawiając przyjęte wartości parametrów do

(7.23) otrzymano

CI =2, c2 =12, c3 =120, c4 =1680, Cs =30240. (7.32)

(7.34)

Po podstawieniu (7.32) do (7.29), (7.29a) - (7.2ge), po przekształceniu, otrzymano czwarte równanie układu

(7.25) postaci

t. (U, v)= (V2 -12·v+12}.u 2 +(-12v2 +192·v- 240}'u + 12v2 - 240·v+no = o. (7.33)

Natomiast podstawiając (7.32) do (7.29), (7.29f) - (7.29p), po przekształceniu, piąte równanie układu (7.25) to

f2(U,V)=(v3 -14.v2 +36,v-24).u4 +(V4 -14.v3 +36'V2 -24.v).u3 +

+~14v4 +36'V3 +3960'V2 -15984,v+14400).u 2 +

+ (36v4 -24'V3 -15984·v2 +110880,v-138240).u

- 24v 4 +14400·v2 -138240·v+328320 =O.

Funkcję (7.31) minimalizuje się, co jest równoważnez rozwiązaniem układu równań nieliniowych względem u

i v. Funkcja ta ma minimum, którego współrzędne są liczbowo równe poszukiwanym oszacowaniom u i v

odpowiednio

u =1.09,v=lO.8. (7.35)

Wartości pozostałych trzech niewiadomych: x, y, z układu równań (7.25) otrzymuje się, podstawiając

wartości u i v odpowiednio do wzorów (7.26), (7.27) i (7.28)

x = 0.3, Y =0.906, z =-108. (7.36)

Zgodnie z (7.25) zmienne x, y, z, u, v niosą wartości parametrów kombinacji trzechrozkładówwykładniczych.

Zatem

aJ} =0.3; a} =-108; aJ2 =0.906; a 2 =1.09; a3 =10.8 . (7.37)

Na rys. 7.3 przedstawiono dopasowanie dwóch rozkładów prawdopodobieństwa: rozkładu

Weibulla i rozkładu zastępczego: kombinacji trzech rozkładów wykładniczych o parametrach

uzyskanych omówioną metodą.
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(7.40d)

(7.40e)

(7.40f)

(7.40g)

Wyznaczanie oryginału L-l [A(s)] można istotnie uprościć rozkładając (7.40) na ułamki proste

gdzie

oraz

A A AA(s) =_0+_1_+_2_,
S S-SI S-S2

Al = Lzs; +LISI +Lo
SI(SI- S2)

(7.41)

(7.41a)

(7.41c)

(7.41d)A
z

= Lzs; + LIsz + Lo
S2 (S2 - SI)

Zatem funkcja gęstości odnowy, po odwróceniu transformaty Laplace'a L-l (S), przyjmuje

postać

A(t) = L-l [A(s)] = L-l[Ao ]+L-I[~]+L-I[~] =
S S-SI S-S2

= s, + Al · exp~sll' t]+ Az.exp~szl' tl
Ostatecznie całkując (7.42) zgodnie z definicją (3.8) uzyskuje się funkcję odnowy

(7.42)

H(t) =fA(t)dt =A o · t +~.V-exp(-lsll' t))+ Az·(l-exp(-lszl' t)) =
o ISII IS21 (7.43)

=Ha ·t+Hb • (l-exp(-lsJ t)) + He . (l-exp(-Iszl-t)).

Transformata Laplace'a funkcji gęstości odnowy A(s) i jej transformata odwrotna

A(t) =A-l(s) szczegółowo zostały wyznaczone w załączonym pliku ze środowiska

programistycznego Mathcad 2000.
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Po podstawieniu wzorów na momenty zwykłe: rozkładu oryginalnego i zastępczego,

odpowiednio dane wzorami: (2.17) i (6.12), otrzymuje się układ trzech równań z trzema

niewiadomymi: ai, al' a2-

2·(j)-al +3-(I-(j))-az=r(l+ ~)

6-(j) ·(aJz + 12- (I-(j))- (azY = r(1 + ~)

24- to · (aJ3 +60· (I-(j)). (azY = r(1+ ~)

Wprowadzając oznaczenie dla wyrażeń stanowiących wyrazy wolne układu (7.44),

c, =r(I+~) (i=1,2,3)

oraz oznaczenia niewiadomych w tym układzie

układ (7.44) ma postać

2-x-Y+3-(1-x).z =cl

6- x- y2 +12-(1- x). Z2 = c2

24·x- y3 +60.(1-x)-z3 =c3

W przykładzie 7.4 zostanie przedstawione rozwiązanie układu (7.47).

(7.44)

(7.45)

(7.46)

(7.47)

Przykład 7.4.
Poszukuje się wartości parametrów rozkładu zastępczego, będącego kombinacją dwóch rozkładów gamma

z CI =2, c2=3 za pomocą miary podobieństwa w sensie dopasowania momentów.

~i5op·~m·ome·n~~~]
~ MixGAMMA ~

t(S.~.=~ł.~.~.=.~ ..ł

Zakłada się, że rozkład Weibu1la z parametrami a=1, b=2 przybliżony zostaje kombinacją dwóch rozkładów

gamma z parametrami cI=2, c2=3. Podstawiając przyjęte wartości parametrów do (7.45) otrzymano

CI =0.886 C3 = 1.329 (7.48)

Postępując analogicznie jak w przykładzie 7.3, układ równań (7.62) rozwiązuje się sprowadzając zagadnienie do

minimalizacji stosownej funkcji celu.

~··········Min·············1

~ fun ceiu ~
~MixGAMMA ~

t(~.~.=~ł.~.?=.~J
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(7.53)

7.2.2. Przypadek k=2, C1 dowolne> O, C2 dowolne> O

Poszukiwanie wartości parametrów rozkładu zastępczego dla kombinacji dwóch

rozkładów gamma z parametrami kształtu CI' Cz > O, metodą dopasowania momentów, daje

układ pięciu równań nieliniowych, trudny do implementacji na drodze analitycznej.

r(cI +l)'aJ.a
l
+r(c2+1).(I-aJ).a2 =a.r(l+!)

r(cl ) r(cz) b

r(cI +2),aJ.(aJ2 +r(c2+2).(1-aJ).(a2Y=a2.r(l+ 2)
r(cl ) r(cz) b

r(cI +3)'aJ.(aJ3 +r(c2+3).(1-aJ).(a2Y=a3.r(l+i)
r(cl ) r(cz) b

r(cI +4). ai- (aJ4 +r(c2+4). (1- aJ)' (a2t =a": r(l +4)
r(cl ) r(cz) b

r(CI +5) .ca .(aJ5 +r(C2 +5) .(l _ to). (a2Y=a5·(l +~)
r(c l ) r(cz) b

Chcąc wyznaczyć rozwiązanie takiego układu, zastosowano funkcję rozwiązującą

wbudowanąw Mathcada - Minerr. Funkcja ta poszukuje rozwiązania w sensie minimalizacji

wartości rezidualnych, spełniając zadany układ równań.

Przykład 7.5.
W tym przykładzie zostaną wyznaczone wartości rozkładu zastępczego - kombinacji dwóch rozkładów gamma,

z parametrami kształtu CI' Cz > O, metodą dopasowania momentów.

Zakłada się, że rozkład Weibu1la stanowi przybliżenie rozkładubędącego kombinacjądwóch rozkładówgamma

dla CI' Cz > O, z parametrami a = 1, b = 2 . (parametry rozkładuWeibu1la można dowolnie zmieniać, zgodnie

z przyjętymi wcześniej rozważaniami).

[Oop:momeii:1
~ MixGAMMA ~

~ «(1.. (2 ~

~ dowolne_ ~

t....~~~~~~!~t ....j
Układ równań (7.53) rozwiązuje się za pomocą procedury iteracyjnej.

Składnia układu równań zawiera trzy części i jest następująca:

1. Inicjowanie początkowychwartości niewiadomych

co := 0.5 CI := 1.05 al:= 0.5 C2:= 2.5

2. Wpisanie słowa kluczowego Given, rozpoczynające blok równań, a poniżej niego pięć równań.
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Given

3. Wpisanie funkcji rozwiązującej Minerr - jako jej argumenty podaje się pięć niewiadomych. Funkcja ta

znalazła pseudorozwiązanie, czyli takie wartości niewiadomych, które nie spełniają ściśle zadanych pięciu

równań, ale minimalizują wartości rezidualne, czyli niezerowe reszty równań.

TP := Minerr(~,c 1, a 1,c 2, a 2)

0.543

3.265

TP = 0.194 ł

8.95

0.133

Metoda za pomocą miary podobieństwa w sensie dopasowania momentów skutkuje

mało zadowalającym dopasowaniem rozkładu zastępczego do oryginalnego, szczególnie przy

monotonicznie malejącej funkcji ryzyka. Gdy parametr ksztahu rozkładu Weibulla jest

większy od jedności, istotnie poprawia to dopasowanie tych rozkładów.

Na rys. 7.7 przedstawiono wykres dopasowania dwóch rozkładów prawdopodobieństwa:

rozkładu Weibulla i rozkładu zastępczego: kombinacji dwóch rozkładów gamma

z niecałkowitymi wartościami parametrów kształtu uzyskanymi omawianą metbdą.
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8. Metoda wykorzystująca miarę podobieństwa dwóch

rozkładów

Wyniki uzyskane w rozdziale 7, gdy miarą podobieństwa była równość trzech lub

pięciu momentów zwykłych nie są satysfakcjonujące, gdyż kształty funkcji gęstości rozkładu

zastępczego i oryginalnego są różne.

Innym sposobem wyznaczenia gęstości odnowy w przypadku weibullowskiego

rozkładu czasu pracy do uszkodzenia jest metoda z zastosowaniem miary podobieństwa

dwóch rozkładóww sensie funkcji gęstości.

Aby dopasować rozkład zastępczy do rozkładu Weibulla, definiuje SIę nuarę

podobieństwa dwóch rozkładów (MP) [Drapella A. 1994}.

co

MP((j),a],a2)= J~/KRG2(t,(j),a],a2,c],c2)· IJt,a,b) dt,
o

(8.1)

gdzie IKRG2 (*) i Iw(*) są funkcjami gęstości odpowiednio kombinacji dwóch rozkładów

gamma i rozkładu Weibulla.

Miara podobieństwa zdefiniowana powyżej może być zastosowana do jakiejkolwiek

pary rozkładów podobieństwa ~ (t, 0 1), 12 (t,°2)
00

MP(0],0 2)=J~~(t,0]). 1)1,02) dt,
o

(8.2)

gdzie 01'02 oznaczają wektory parametrów rozkładów. Ich filara przybiera wartości

w przedziale (0,1). Kiedy zaś rozkłady są identyczne, tj. ~~,O]) = 12~'°2 ) = I~,0),

wtedy

MP(0,0) =J~/(t,0). 1~,0) dt = J~/2(t,0) dt = Jl(t,0)dt = 1. (8.3)
o o o

Zaproponowana postać miary w tym rozdziale ma charakter czysto heurystyczny i pochodzi

z analizy) funkcjonalnej.

Jeśli rozważymy klasyczną odległość między dwoma funkcjami 11 ~), 12 (t) w

przestrzeni Euklidesa, to
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Odl ~ Ilh ~)- /2(t)y dt = I[A2~)- 2· h ~). /2~)+ //(t)]dt =
o o
00 00 00

= Jh 2(t)dt+J/22
~) dt - 2· Jh (t). /2(t) dt.

O O O

(8.4)

Ostatecznie mogłoby to służyć jako alternatywna "miara niepodobieństwa". Rozważając

przypadek rozkładuWeibulla

(8.5)

Niestety, jeśli b ś 0.5, to całka nie jest zbieżna. To samo dzieje się w przypadku kombinacji

rozkładów gamma. Mając na uwadze klucz, który pełni rolę rozkładu w matematyce

rzeczywistej, rozsądnie jest zmodyfikować jego miarę klasyczną. Zmodyfikowana "miara

niepodobieństwa"przyjmuje wówczas postać

Odl= f[JWJ-fiWf dt= I[A(t)+ /2(t)-2'~h~)'/2(t)]dt=
o o
00 00 00 00

= Jh ~)dt +J/2~)dt-2.J~h(t). /2~) dt = 2-2·J~h ~). /2~) dt.
o o o o

(8.6)

Z przyczyn praktycznych wystarczy nazywać ją "miarą podobieństwa", jak już zrobiono

powyżej.

8.1. Przypadek rozkładu b<1

8.1.1. Przypadek k=2, c1=1, c2=1

Przykład 8.1.
Wyznaczanie gęstości odnowy rozkładu Weibulla metodą rozkładu zastępczego (kombinacji dwóch rozkładów

wykładniczych) z zastosowaniem miary podobieństwaw sensie funkcji gęstości.

fMYa'r'aj)'oao'b'=~
~ MixGAMMA ~

L~~.!.=.!.t~~~.0.J

Zakłada się, że rozkład Weibulla stanowi przybliżenie rozkładu będącego kombinacją dwóch rozkładów

wykładniczych z parametrami a = 1, b = 0.5. (parametry rozkładuWeibulla można dowolnie zmieniać, zgodnie

z przyjętymi wcześniej rozważaniami).

Przyjęte parametry rozkładuWeibulla:

a:= 1 b:= 0.5
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Rozkład Weibulla

b (t )b-l ~_r (t )b]
Weib(t,a,b):= .: • .e~ - ~

Miara podobieństwarozkładuWeibulla i KRW2 w sensie funkcji gęstości

MP(ro 1,a 1,a 2) := Joo ~Weib(t,a,b}KRW2(t,ro 1,a 1,a 2) dt
. o

PrzypZnajd:= Max~ O

while Max < 0.9

8 1~ 3·md(1)

8 2 +- 3·rod(1)

w1~ rod(l)

Ts ~ MP(W1,0 1,(2)

Max +- Max if Ts < Max

otherwise

Optj +- w1

Opt2 +- 8 1

Opt, ~ 8 2

Opt., ~ Ts

Max e- Ts

Opt

Odcinek rozwiązania.

Przyp := PrzypZnajd

0.911

0.174
Przyp =

1.051

2.469

Przypuszczalne wartości

al :=Przyp2

Given

co l > O co l ~ 1 al> O a2 > O

UstPar :=Maximiz~MP,ro1,a 1,a 2)
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Miara podobieństwarozkładuWeibulla i KRW3 w sensie funkcji gęstości

MP(oo 1,a 1,00 2,a 2,a 3):= f' ~Weib(t,a, b}KRW3(t,oo 1,a 1,00 2,a 2,a 3) dt
o

PrzypZnajd:= Max ~ O

whiIe Max < 0.9

8 1~ 3·md(1)

8 2 ~ 3·md(1)

8 3~ 3·md(1)

w1~ md(l)

wż e- md(l)

Ts ~ MP(w1,01' w2,0 2,(3)

Max ~ Max if Ts < Max

otherwise

Optj +- w1

Opt2 +- 8 1

Opt; ~ w2

Opt, ~ 8 2

Opt, ~ 8 3

Opt., +- Ts

Max-s- Ts

Opt

Odcinek rozwiązania.

Przyp := PrzypZnajd

Przyp =

0.924

0.091

0.522

0.147

2.131

0.912

O) 1 := Przyp, a 1 :=Przyp, O) 2 := Przyp, a 2 := Przyp, a 3 := Przyp,

Given 0)1>0 0)1~1 0)2>0 0)2~1 a1>0 a2>0 a3>0
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Wart:= MW 1f- (1 - ro 1- ro 2)·rc2)-a 3

MW 2 +- (O 2·a 2"r(2)

MW 3 +- (O r a rr(2)

MW +-MW 3+MW 2+MW 1

MW

Wart = 1.911.

. 1
Pozl0m:=--

Wart

Poziom = 0.523.

Część płaska gęstości odnowy na rys. 8.4 jest na poziomie wartości asymptotycznej wyliczonej powyżej.

Metoda Papoulisa okazuje się bardzo dokładna i przydatna do rozwiązania nawet tak skomplikowanego

przykładujak ten.

8.2. Przypadek rozkładu b>1

8.2.1. Przypadek k=2, c1=2, c2=3

Przykład 8.3.

Wyznaczanie gęstości odnowy rozkładu Weibulla metodą rozkładu zastępczego (kombinacji dwóch rozkładów

gamma dla CI =2, c2 =3) z zastosowaniem miary podobieństwaw sensie funkcji gęstości.

Przyjęte parametry rozkładuWeibulla

a:= l b:= 1.5

Rozkład Weibulla

Weib(t,a;b) :=;{~)b-l.exr[{~r]
Zakładanewartościparametrów KRW2c

cI:= 2 C2:= 3
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Miara podobieństwarozkładuWeibulla i KRG2c w sensie funkcji gęstości

MP(ro 1,a 1,a 2) := f00 ~Weib(t,a,b).KRG2ąt,ro 1,a 1,a 2) dt
o

PrzypZnajd:= Max +- °
while Max < 0.9

8 1 +- 3·rnd(1)

8 2 +- 3·rnd(1)

w1 +- rnd(l)

Ts +-- MP(W1,°1,(2)

Max e- Max if Ts < Max

otherwise

Optj +- w1

Opt2 +- 8 1

Opt, +- 8 2

Opt., +- Ts

Max e- Ts

Opt

Odcinek rozwiązania

Przyp := PrzypZnajd

0.946

0.457
Przyp =

0.57

0.535

O) 1 := Przyp. a 1 := Przypj a 2 := Przypj

Given

O) 1 >° O) 1 Ś 1 al> ° a2 > °
UstPar :=Maximiz~MP,ro1,a 1,a 2)

[

0.168J
UstPar= 0.143 I

0.343

Miara rozkładuWeibulla do KRG2c

MP(UstParo, UstParl, UstPar2) = 0.999744J

O) l := Ustl'ar., a 1 := Ustl'arj a 2 := Ustl'ar-
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Wart = 0.903.

. 1
P0Z10m:=--

Wart

Poziom = 1.108.

Część płaska gęstości odnowy na rys.8.6 jest na poziomie wartości asymptotycznej 1.108.

8.2.2. Przypadek k=2, C1 dowolne> O, C2 dowolne> O

Przykład 8.4

Wyznaczanie gęstości odnowy rozkładu Weibulla metodą rozkładu zastępczego (kombinacji dwóch rozkładów

gamma dla CI > O, c2 > O) z zastosowaniem miary podobieństwaw sensie funkcji gęstości.

fMiara'j)'o'ao"b'=~
; MixGAMMA i
~ (et, e2 - ~
~ dowolne ~

L~~~~~!:!!~1 ~

Przyjęte parametry rozkładuWeibulla

a:= 1 b:= 1.5

Rozkład Weibulla

b (t)b-1 __f (t)b]Weib(t,a,b):=;. -;; .exIt--;;

Rozkładgamma

1 (t)1-1 j t)
GanmH(t,y,e):= r(y).e· e .ex~~

Kombinacja dwóch rozkładów gamma

KRG~t,ro l'c l,a l'c 2,a2):= mgl +- rn rGamm{t,c l,a 1)

mg +- (1 - ro 1)·Gamm{t,c 2,a 2)

mg+- mgI +mg

mg

Miara podobieństwarozkładuWeibulla i KRG2n w sensie funkcji gęstości

MP(t,ro l'c l,a l'c 2,a 2):= M +- KRG~t,ro l'c l' a l'c 2,a 2)

~ +- ~·Weib(t,a,b)

~ +- 1M
~

M(ro l'c l' a l'c 2' a 2):=100

MP(t,ro l'c l,a l'c 2' a 2) dt
o
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PrzypZnajd:= Max f- O

while Max < 0.94

8 l f- 3·md(1)

8 2 f- 3 . md(l)

f3 1 f- 3 . md( 1)

f3 2 f- 3 . md(l)

w l f- md(l)

Ts ~ M(W1,13 1,01,13 2'02)

Max f- Max if Ts < Max

otherwise

Opt, f- w 1

Opt2 f- f3 1

Opt, f- 8 1

Opt, f- f3 2

Opt, f- 8 2

Opt{) f- Ts

Max f- Ts

Opt

Odcinek rozwiązania

Przyp := PrzypZnajd

Przyp =

0.999

0.967

2.079

0.443

1.28

0.425

MP achieved := Przyp., MP achieved = 0.998ć1

Przypuszczalne wartości

Given O) 1 > O O) 1 < l al> O a2 > O c l > O c2 > O

UstPar:= Maximizq'M,«. 1,e l, a 1,e 2,a 2)

0.53801

3.64523

UstPar = 0.31864 I

1.657

0.36271
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9. Przykłady zastosowań

w rozprawie

metod zaprezentowanych

9.1. Projektowanie sekwencyjnego uciętego

niezawodności obiekłów technicznych

planu kontroli

Norma PN / lEC 61124 szczegółowo omawia projektowanie sekwencyjnych procedur

kontroli niezawodności obiektów technicznych. Są wśród omawianych tam procedury

z zamianą obiektów uszkodzonych w toku badania na sprawne. Zamieniając obiekty lepiej

wykorzystuje się wyposażenie laboratorium badań niezawodności. Norma PN / IEC 61124

nie daje się, niestety, zastosować w wielu gałęziach przemysłu elektronicznego. Warunkiem

jej prawidłowego stosowania jest bowiem to, by intensywność odnowy badanych obiektów

pozostawała stała w czasie badania. Tymczasem intensywności uszkodzeń większości

elementów elektronicznych są monotonicznie malejącymi funkcjami czasu. Wartości tych

funkcji mogą się upływem czasu eksploatacji zmieniać nawet o kilka rzędów wielkości.

Opisana zmienność funkcji intensywności uszkodzeń elementów sprawia, że i gęstość

odnowy staje się monotonicznie malejącą funkcją czasu. Aby projektować plany kontroli

niezawodności mogące znaleźć zastosowanie do odnawialnych wyrobów przemysłu

elektronicznego, należy odrzucić wspomniane wcześniej założenie o stałości w czasie

intensywności uszkodzeń, równoważne założeniu o wykładniczym rozkładzie czasu pracy do

uszkodzenia [Ireson W. 1996].

W niniejszym podrozdziale przedstawiono sposób projektowania planów kontroli

wolny od wspomnianego wyżej założenia. W jego miejsce zakładamy, że czas rracy do

uszkodzenia obiektów podlega rozkładowi Weibulla. Funkcja gęstości tego rozkładu dana jest

wzorem (2.1).

Plan kontroli niezawodności, którego realizacja skutkuje przyjęciem lub odrzuceniem

przedstawionej do badań partii obiektów, jest w istocie procedurą weryfikacji podstawowej

hipotezy parametrycznej

przeciwko hipotezie alternatywnej

Hl :a==~,b=bl'zwykle al <aD, hl <bo·

Wartości a, bo są podawane producentowi obiektów w wymaganiach technicznych.

Obiekty o tych wartościach parametrów wykazują niezawodność dopuszczalną i spełniają

91



wymagarua techniczne. Partia takich obiektów powinna być zatem przyjęta,

z prawdopodobieństwem 1-a, gdzie a jest ryzykiem producenta, które to ryzyko,

z oczywistych względów powinno być małe. Można zatem powiedzieć, że partia obiektów

o parametrach ao' bo powinna być prawie na pewno przyjęta. Obiekty o parametrach al' hl

nie spełniają wymagań technicznych. Partia takich obiektów powinna być prawie na pewno

odrzucona. Prawdopodobieństwo jej błędnego przyjęcia fJ nosi nazwę ryzyka odbiorcy.

Załóżmy, że laboratorium badań niezawodności dysponuje N stanowiskami. Uszkodzone

obiekty zostają zamieniane nowymi. Czas wymiany jest pomijalnie krótki w porównaniu

z czasem pracy obiektów do ich uszkodzenia.

Przypomnijmy, że prawdopodobieństwo dokonania dokładnie m zamian na N

laboratoryjnych stanowiskach po czasie t od rozpoczęcia badań dane jest wzorem

_ [N.H(t/a,b)]m
P(m,t / a, b) - . exp[- N· H(t / a,b)],

m!
(9.1)

gdzie H(t / a,b) jest funkcjąodnowy.

Najważniejsze w projektowaniu planu sekwencyjnego jest sformułowanie reguły

podejmowania decyzji, czy po kolejnym uszkodzeniu jednego z badanych obiektów należy

badania kontynuować, czy też je przerwać i hipotezę H o przyjąć lub odrzucić. Odrzucenie

H o oznacza przyjęcie Hl . Aby sformułować regułę decyzyjną, zdefiniujemy iloraz

wiarygodności

(9.2)

Gdy L(t, m) « 1, wydaje się uzasadnione przyjąć hipotezę H o' natomiast ją odrzucić, gdy

L (t, m) »1.

Na podstawie (9.1) można (9.2) nadać postać

L(t, m) = [Hl (t)]m exp{N. [Ho (t) - Hl (t)]},
Ho(t)

gdzie

Niech a, fJ oznaczają odpowiednio ryzyko dostawcy i odbiorcy.

Reguła decyzyjna oparta na ilorazie wiarygodności przedstawia się następująco:

Zakończyć badania i

(9.3)

(9.4)
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" 'i H ". l" L Pprzyjąć o , jeze 1 Ś --,
l-a

odrzucić H o i przyjąć Hl' jeżeli L ~ 1-P,
a

(9.5a)

(9.5b)

(9.5c)kontynuowaćbadania, jeżeli ~ < L < 1-p .
l-a a

Zauważmy, że dla ustalonej liczby stanowisk N przy decydowaniu o kontynuowaniu badania

bierze się pod uwagę czas trwania badań t i liczbę dokonanych w tym czasie wymian m *(t).

Celowe jest zatem nadanie regule decyzyjnej postaci

maCt ) ~ m*(t)~ mg (t) . (9.6)

Aby to osiągnąć, logarytmuje się obustronnie (9.3), otrzymano

l(t,m) == lnL(t, m) == m 'ln[HI (t)] +N· [Ho (t) - Hl (t)] == m- O(t) + N· 0(t). (9.7)
Ho (t)

Na podstawie (9.5c), (9.7) otrzymano

In(l~a) ~ m*(t). net) +N· Set) ~me ~P).

Stąd po przekształceniach uzyskuje się pożądane rozwinięcie wyrażenie (9.6)

ln(~) - N .0(t) m(l- P) -N .0(t)
l-a *f) a

--.......---~-~ < m \t < --------....-
O(t)· net)

Zatem

ln(~) - N . 0(t) ln(l~P)-N . 0(t)
m (t) - 1- a (t)

d\: - net) , mg:::; net)

(9.8)

(9.9)

(9.10)

Badania prowadzi się tak długo, jak długo spełniona jest nierówność (9.9). Badania zostają

przerwane a partia wyrobów przyjęta, gdy m*(t) <ma(t), lub odrzucona, gdy mg(t) <m*(t).

Przykład?1.
Projekt sekwencyjnego planu kontroli niezawodności z zamianami z weibu1lowskim rozkładem czasu pracy do

uszkodzenia.

Założenia:

1. Czas pracy do uszkodzenia badanych obiektów podlega rozkładowiWeibulla.

2. W toku badań uszkodzone elementy sąwymieniane na nowe, poprawnie pracujące.

3. Czas wymiany jest pomijalnie krótki w porównaniu z czasem trwania wymiany.
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Jak wynika z rozważań teoretycznych zawartych w podrozdziale 9.1, do sformułowania reguły decyzyjnej

potrzebna jest funkcja odnowy, która wyraża się poprzez gęstość odnowy A(t) wzorem (3.8). Gęstość odnowy

z kolei związana jest z gęstością czasu pracy do uszkodzenia równaniem całkowym (3.19). Przypomnijmy, że

uzyskanie rozwiązania dokładnego przez bezpośrednie wykorzystanie formuły (3.21) nie jest możliwe

w przypadku rozkładu Weibulla bowiem transformata Laplace'a funkcji gęstości rozkładu Weibulla nie daje się

przedstawić w postaci analitycznej. W niniejszym przykładzie proponuje się metodę znajdowania rozwiązania

przybliżonego. Istota proponowanej metody została omówiona w rozdziale 8. Rozpatruje się jedynie obiekty

wykazujące uszkodzenia wczesne, a więc o monotonicznie malejącej funkcji ryzyka, stosownym rozkładem

zastępczym może być kombinacja trzech rozkładówwykładniczych.

~""'''''''pIan'''''''''''€

t~~~~.~D.~~l~.~J

W tabeli 9.1 podano parametry rozkładu czasu pracy do uszkodzenia obiektów o dopuszczalnej (zadowalającej)

i dyskwalifikującej (niezadowalającej) niezawodności. Obiekty o dyskwalifikującej niezawodności mają zbyt

małe wartości parametru skali i kształtu. Mała wartość parametru skali oznacza generalnie krótsze czasy pracy

do uszkodzenia, zaś mała wartość parametru kształtu intensywne zjawisko występowanie uszkodzeńwczesnych.

Niniejszy przykład liczbowy implementowano w środowisku Mathcad 2000.

Tabela 9.1

Parametry rozkładu Weibulla obiektów o dopuszczalnej i dyskwalifikującej niezawodności

Wartości parametrów rozkładu

Obiekty skali kształtu

o niezawodności

Dopuszczalnej 3 0.9

Dyskwalifikującej 1 0.5

Znajdowanie parametrów rozkładuzastępczego,gdy obiekty mają niezawodność dopuszczalną. Element indeksu

"o" wskazuje, że dana wielkośćdotyczy obiektów o tej niezawodności.

Wartości wstępne dobrane wedługwizualnego podobieństwafunkcji gęstości.

O) los := 0.005; O) 20s := 0.15; "" los := 30; "" 20s := 1; A30s := 0.3; O) 30s := 1 - O) los - O) 20s .

Miara podobieństwarozkładuoryginalnego (Weibulla) i rozkładu zastępczego (KRW3):

MP(co l'co 2,A 1,A2,A 3) := f' ~fw(t, a o,b 0)·fKRW3(t,co l'CO 2,A 1,A2,A 3) dt
o

Wartość miary dla wstępnych wartości parametrów rozkładu zastępczego:

MP(co 108'co 208,A 108,A208,A308) = 0.999441

Maksymalizacja miary podobieństwa. Wartości startowe parametrów:

O) 1:=0) los; 0)2:=0)20s. ""l:=""los; ""2:=""20s; ""3:=""30s.
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Przedziały wartości parametrów rozkładu zastępczego:

Given

0)1:2:0 0)2:2:0 0)1~1 0)2~1 ""1>0 ""2>0 ""3>0

o :=:::Maximiz{MP,ro I'ro 2'''- 1,"-2,"-3)

Uzyskana wartościmiary podobieństwa:

MP(81,82,83,84,8s) =0.99994

W tabeli 9.2 podano ostateczne wartości parametrów rozkładu zastępczego gdy obiekty mają niezawodność

dopuszczalnąwyznaczone metodąopisanąw rozdziale 8.

Tabela 9.2

Wartości parametrów rozkładu zastępczego - KRW3, gdy obiekty mają niezawodność

dopuszczalną

Indeks składowej rozkładu zastępczego

Parametr
1 2 3

Skali 31.181 0.885 0.272

Udziału 0.007 0.193 0.845

Znajdowanie parametrów rozkładu zastępczego, gdy obiekty mają niezawodność dyskwalifikującą. Element

indeksu "1" wskazuje, że dana wielkośćdotyczy obiektów o tej niezawodności.

Wartości wstępne dobrane wedługwizualnego podobieństwafunkcji gęstości.

O) 11s := O.29; O) 21s := 0.135; A, 11s := 8 ; A, 21s := 2.4; A, 31s := 0.2. O) 31s := 1 - O) 11s - co 21s
,

Miara podobieństwarozkładuoryginalnego (Weibulla) i rozkładu zastępczego (KRW3):

MPI(ro I'ro 2'''- 1'''- 2'''- 3):= Joo ~fW(t,a I,b 1)·fKRW3(t,ro I'ro 2'''- 1'''- 2'''- 3) dt
o

Wartość miary dla wstępnychwartościparametrów rozkładuzastępczego:

MPI(ro l l s-'" 215'''- Ils'''- 2Is'''- 315) =::: 0.96891

Maksymalizacja miary podobieństwa. Wartości startowe parametrów:

O) 1 := co 11s; co 2 := O) 21s . A, 1 := A, 11s; A, 2 := A, 21s; A, 3 := A, 31s .,

Given

0)1:2:0 co2:2:0 0)1~1 co2~1 A,1>0 A.2>0 A,3>0

01 :=Maximiz{MPI,ro I'ro 2'''- 1'''-2'''- 3)

MP1(811,812,813,814,81s) =0.9907Li
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W tabeli 9.3 podano ostateczne wartości parametrów rozkładu zastępczego gdy obiekty mają niezawodność

dyskwalifikującą wyznaczone metodą opisanąw rozdziale 8_

Tabela 9.3

Wartości parametrów rozkładu zastępczego - KRW3, gdy obiekty mają niezawodność

dyskwalifikującą

Indeks składowej rozkładu zastępczego

Parametr
1 2 3

Skali 48.958 1.897 0,217

Udziału 0.167 0.475 0.358

Procedura wyliczania wartości liczbowych współczynników występujących w wyrażeniu na funkcje odnowy

H(t) , Parametrami procedury są uzyskane w toku maksymalizacji miary podobieństwa parametry rozkładu

zastępczego: intensywnościuszkodzeń ~, AZ ' As oraz współczynnikiudziału {f)I' {f)z, (f)3 .

TWH(A 1,0) I,A 2,0) 2,A 3,0) 3):= L 2 (- O) fA 1+ O) 2·A2 + O) TA 3

L 1 (- O) fA r(A 2 + A3) + O) 2·AZ(A 1 + A3) + O) 3·AT(A 1 + A2)

L o+-ArA2'A3

M 3 +- 1

M 2 (- Adl-O) 1) + AZ(I-O) 2) + A3·(1-0) 3)

MI+- O) 3'A r A2 + O) 2-A rA. 3 + A2'A 3'0) 1

L\ +- M 2'M 2 - 4,M 1

-M 2 +{A
sI+- 2
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Tablica wartości współczynników występujących w wyrażeniu na funkcję odnowy H o(t), która dotyczy

obiektów o niezawodności dopuszczalnej.

TWHo := TWH(1 10,(0 lo,1 20,(0 20,1 30,(0 30)

s 10:= TWHo 1,3 ; s 20:= TWHo 1, 5

oraz procedura wyliczania wartości tej.funkcji.

H o(t) :=Hao·t + Hbo'(1 - exp{-js 101·t)) + H co·(I- exp{-Is 201·t))

Tablica wartościwspółczynnikówfunkcji odnowy Hl (t) obiektów o niezawodności dyskwalifikującej.

TWHl :=TWH(1 11,(0 11,1 21,(021,1 31,(0 31)

s 11 := TWHl 1,3 ; s 21 := TWHl 1, 5

oraz procedura wyliczania wartości tej funkcji.

H 1(t) := H art + H bl'(1 - exp(-Is111·t)) + H er(1 -exp{-Is 211·t)) .

Tabela 9.4

Wartości współczynników funkcji odnowy H oV) 1 H l V) odpowiednio obiektów

o niezawodności dopuszczalnej i dyskwalifikującej.

Obiekty Współczynniki

o niezawodności Ha Hb He SI S2

Dopuszczalnej 0.301 0.132 0.007
I

-0.807 -30.905

Dyskwalifikującej 0.524 0.946 0.189 -0.936 -40.966

Badania kontrolne niezawodności są w istocie inżynierskim zastosowaniem idei statystycznej weryfikacji

hipotezy parametrycznej

Hipotezy:

H o : Obiekty mają dopuszczalną(zadowalającą) niezawodność. Parametry rozkładuczasu pracy do uszkodzenia

to, zgodnie z Tabelą 9.1: ao =3, bo =0.9.

Hl: Obiekty mają dyskwalifikującą (niezadowalającą) niezawodność. Parametry rozkładu czasu pracy do

uszkodzenia to zgodnie z Tabelą 9.1: al =l, bl =0.5 .

Zakładamy:

Ryzyko nadawcy: a:= 0.1. ryzyko odbiorcy ~:= 0.1,
Parametry planu sekwencyjnego, tak jak podano w części teoretycznej:

(
1 - ~)A:=ln -;- A = 2.19722.
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B :=ln(_f3_.) B = -2.19722.
l-a

Liczba jednocześniebadanych urządzeń: N:= 10

Funkcje pomocnicze:

(
H1(t) J

0(t) := In Ę,(t) n (t) := N· (H1(t) - Ho(t))

Linia przyjęcia: L
B+O(t)

a(t):=---
e(t)

L· · drzuceni A + O (t)Ima o cema: Lr(t) := ---
8(t)

Modelowanie krzywej OC planu kontroli. Krzywa OC określa prawdopodobieństwo przyjęcia hipotezy H o

mówiącej, że badane urządzeniamająniezawodnośćdopuszczalną.

Parametrami procedury są:

Liczba jednocześniebadanych urządzeń E> N .

Czas trwania badań EJTb .

Rzeczywista wartość parametrów skali badanych obiektów EJ a .

Rzeczywista wartość parametru kształtubadanych obiektów EJ b •

Procedura zwraca macierz kolumnowązawierającączasy wystąpieniauszkodzeńw toku badań.

IAT(e N,e Tb,e a,e b):= j +- O

for k e 1..e N

s~O

while s < e Tb

1

e bs ~ s + e a·(-ln(md(l)))

j ~ j + 1

1:j ~ S

1:~ sort(1:)
k~O

for i El .. j

if 1:i ~ e Tb

I
k ~ k+ 1

IATk~ 1:i

lAT
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Funkcja PB() pomocna w wykreśleniu linii łamanej obrazującej przebieg badań. Dla każdej wartości czasu t

zwraca liczbę zaobserwowanych do tego czasu uszkodzeń. Macierz kolumnowa CWU zawiera czasy

wystąpienia uszkodzeń w toku badań uzyskaną po wywołaniu procedury lAT.

PB(t, CWU):= v +- rows(CWU)

y~O

for iE l ..v

y ~ i if t > CWUi

y

Procedura decyzja jest implementacją istoty planu sekwencyjnego uciętego w Tb. Zwraca "l" gdy badania

kończą się przyjęciemhipotezy Ho lub "O" gdy odrzuceniem Ho i przyjęciem Hl'

Parametrami formalnymi procedury są:

Liczba badanych obiektów e N .

Czas trwania badań eTb .

Wartość parametru skali badanych obiektów e a .

Wartość parametru kształtue\b .

Graniczna liczba uszkodzeń e m .

Jeżeli w momencie zakończeniabadań Tb liczba zaistniałychuszkodzeńjest większaod m hipoteza Ho zostaje

odrzucona. Analizując procedurę warto pamiętać, że liczba wierszy tablicy TIAT jest równa liczbie uszkodzeń

zaistniałychw toku badań.

Decyzja(e N,e Tb,e a,e b,e uJ:= TIAT ~ IAT(eN,e Tb,e a,e b)

k ~ rows(TIAT)

if k= O

IDecyzja +- 1

return Decyzja

for i El .. k

Decyzja ~ O if L~TIATi) < i

Decyzja +- 1 if La(TIATi) > i

Decyzja ~ 1 if k ~ e ID

Decyzja +- O otherwise

Decyzja

Wypełnianie tablic, które zostaną wykorzystane w toku wyznaczania funkcji mocy testu. Tablica TabA zawiera

wartości parametru skali, tablica TabB wartości parametru kształtu. Dla kombinacji tych wartości wyznaczona

zostanie metodąmodelowania statystycznego funkcja mocy omawianego testu sekwencyjnego.

i := 1.. 13 TabA i := 0.6 + 0.2·i,

j:= 1.. 7, TabBj :=0.2+ O.l·j

Procedura bezparametrowa o nazwie Krzywa_OC zwraca macierz wartości prawdopodobieństwprzyjęcia H o,

czyli uznania badanych obiektów za posiadające niezawodność dopuszczalną, w zależności od wartości
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parametru skali i kształtu tych obiektów. Wiersze macierzy odpowiadająwartościom parametru skali zawartym

w macierzy TabA, kolumny wartościomparametru kształtu zawartym w macierzy TabB.

•Krzywa_OC:= for p Ę: 1.. rows(TabA)

for q El .. rows(TabB)

for z El .. 1024

Dz +- DeC%la(lO,O.S, TabAp, TabBJ

1024

L Dz

Krzywa oc ~ z = 1
- p,q 1024

Krzywa_OC

Wykres planu arkusza jest podobny do normy PN / lEC 61124 ze stałą w czasie

intensywnością odnowy badanych obiektów, jakkolwiek występuje konkretna różnica.

Granice między obszarami nazwanymi: Odrzucać, Kontynuować próbę i Przyjąć są

nieliniowe. Ten fakt jest bezpośredniąkonsekwencjąnieliniowości funkcji odnowy. Jednakże

reguła decyzji nie zostaje zmieniona [Drapella A., Grubicka J. 2004].

Wynik uzyskany w tym przykładzie jest cennym wkładem zarówno do teorii, jak i

praktyki projektowania sekwencyjnych procedur kontroli niezawodności obiektów

technicznych.
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między złożeniem zamówienia a przybyciem towarów było małe. Kiedy zasoby magazynowe

spadną, osiągając poziom ostrzegawczy, musi być dokonane zamówienie.

Istotnym elementem umożliwiającym wyznaczeme wielkości poziomu

ostrzegawczego jest wyznaczęnie funkcji odnowy H (t) obiektów wymienianych, aby można

było obliczyć prawdopodobieństwo tego, że będzie ich w magazynie odpowiednia ilość

w okresie oczekiwania na dostawę [Lyonnet P. 1991].

Liczba obiektów pobranych z magazynu pomiędzy złożeniem zamówienia a

przybyciem nowej partii jest zmiennąlosowąo rozkładzie Poissona

P(m) = [K .H(~)]m -exp[-K .H(TJl
m.

(9.10)

gdzie K - liczba klientów, ~ - czas opóźnienia, m - zapotrzebowanie (liczba potrzebnych

nowych partii).

Prawdopodobieństwo wyczerpania zasobów jest dane wzorem

wl

RoS=l- LP(m),
m=O

gdzie wf jest poziomem ostrzegawczym.

Przykład 9.2.

Wyznaczanie poziomu ostrzegawczego.

(9.11)

l~.:~~;'i.~:~.=l
Usta1ając wartości parametrów rozkładuWeibulla, rozpatruje się tylko te z wartością b > 1, ponieważ mają być

to obiekty zużywające się. Przyjmuje się takie wartości, jakie zostały przyjętewcześniejw pracy, czyli a=l, b=2.

Czas opóźnienia: T u := 0.2

Liczba klientów K := 300

Liczba punktów czasowych: ntp := 30

Zapotrzebowanie: fi:= O.. 30

Istotnym elementem wyznaczenia wielkości poziomu ostrzegawczego jest wyznaczenie funkcji odnowy

obiektów wymienianych. Sposób wyznaczenia funkcji odnowy w tym przykładzie został określony metodą

dopasowania momentów prezentowanąw przykładzie 7.4.

Parametr rozkładuPoissona: 8 := N.H(T u) e = 11.0741

8
m

P
m

:=_M_.exp(-e)
m!

Prawdopodobieństwo wyczerpania się zapasów magazynowych w przedziale czasu pomiędzy wysłaniem

zapotrzebowania a momentem przybycia towaru do magazynu:
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Podsumowanie

Im bardziej niezawodne dzięki wysiłkom konstruktorów i technologów stają SIę

kolejne warianty danego obiektu technicznego, tym trudniejsza, kosztowniejsza i mniej

dokładna staje się ocena ich niezawodności. Ponieważ procesy fizyczno-chemiczne

prowadzące do uszkodzenia obiektu technicznego są bardzo skomplikowane, czas jego pracy

do uszkodzenia zmuszeni jesteśmy traktować jako zmienną losową. Z tej racji prace nad

doskonaleniem metod wyznaczania gęstości odnowy w inżynierii niezawodnościowej

pozostają wciąż ważne i aktualne.

W rozprawie przedstawiono dwie metody wyznaczania gęstości odnowy w przypadku

weibullowskiego rozkładu czasu pracy do uszkodzenia. Jedna z nich to metoda momentów

lub metoda dopasowania momentów. Druga zaś, to metoda z zastosowaniem miary

podobieństwa dwóch rozkładów w sensie funkcji gęstości. W metodach tych zastąpiono

rozkład Weibulla o nietransformowalnej w sensie Laplace'a funkcji gęstości rozkładem

zastępczym, Uzasadniono właściwości, jakimi powinien charakteryzować się taki rozkład,

tzn. powinny być one zbliżone do cech rozkładu oryginalnego, a ponadto winien on mieć

funkcję gęstości transformowalną w sensie Laplace' a. Skonstruowano cztery rozkłady

zastępcze do przedstawionych metod: KRW2, KRW3, KRG2c, KRG2n. Rozkłady te mają inne

przebiegi funkcji ryzyka, stąd rozpatrzono dwa przypadki rozkładu Weibulla z przebiegiem

funkcji ryzyka monotonicznie malejącego i rosnącego, tzn. rozkład Weibulla z parametrem:

b < 1 i b > 1. Podobieństwo rozkładu zastępczego do oryginalnego oceniono dwojako:

równością r pierwszych momentów zwykłych obu rozkładów oraz stosownie skonstruowaną

miarą podobieństwa dwóch rozkładów w sensie ich funkcji gęstości. Niezwykle interesujące

wyniki uzyskano dopasowując rozkłady za pomocą miary podobieństwa w sensie funkcji

gęstości. Dopasowanie tych rozkładów jest prawie idealne. Należy podkreślić, że w rozprawie

zastosowano metody analityczne tak z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa, jak i

rachunku operatorowego. W ograniczonym zakresie wykorzystywane były metody

numeryczne rachunku operatorowego. Istotną rolę odegrały zaawansowane numeryczne

procedury znajdowania minimum funkcji wielu zmiennych.

Znalezienie metody opisu procesu odnowy obiektów, gdy ich czas pracy do

uszkodzenia podlega rozkładowi o monotonicznej funkcji ryzyka, na przykładzie rozkładu

Weibulla stanowi istotny wkład do matematycznej teorii niezawodności obiektów

technicznych. Projektowanie sekwencyjnych procedur kontroli niezawodności obiektów

technicznych jest opisane w normie PN / lEC 61124, jednak norma ta nie daje się, niestety,
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zastosować w praktyce. Warunkiem jej prawidłowego stosowania jest bowiem to, by

intensywność odnowy badanych obiektów pozostawała stała w czasie badania. Tymczasem

elementy elektroniczne mają funkcję ryzyka monotonicznie malejącą lub mającą maksimum.

Obiekty elektromechaniczne wykazują funkcję ryzyka o przebiegu tzw. siodłowym, (czyli

mającą płaskie minimum. Obiekty czysto mechaniczne najczęściej wykazują funkcję ryzyka

monotonicznie rosnącą. Opisana zmienność funkcji intensywności uszkodzeń elementów

sprawia, że i gęstość OdllOWY staje się monotonicznie malejącą funkcją czasu. Zatem teoria

przedstawiona w mniejszej rozprawie pozwala projektować plany kontroli niezawodności

mogące znaleźć zastosowanie do odnawialnych wyrobów przemysłu elektronicznego.

Czytelnik rozprawy ma również okazję ptzekonać się o jeszcze innym zastosowaniu

inżynierskim przedstawionej metody: w zarządzaniu zasobami magazynu przy wykorzystaniu

funkcji odnowy opisanej w niniejszej rozprawie.
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