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1. Wstęp

1.1 Wprowadzenie

Systemy techniczne to często złożone struktury, głównie ze względu na dużą liczbę

elementów, z których są one zbudowane. Często spotykanymi dużymi systemami
technicznymi są systemy szeregowe. Modelowym przykładem systemu szeregowego może

być system miejskiego transportu samochodowego, w którym każda z linii autobusowych
obsługiwana jest przez jeden pojazd i system uważany jest za zdatny gdy na każdej z linii
zapewniony jest przewóz pasażerów. Innym przykładem systemu szeregowego może być

system przenośników i podnośników taśmowych stosowany w transporcie portowym.
Złożoność tych systemów, ze względu na ich budowę jak i ze względu na skomplikowany
proces ich eksploatacji, jest powodem, dla którego badanie oraz poprawianie ich
niezawodności są dość skomplikowane. Poprawianie niezawodności systemów ma istotny
wpływ na wzrost efektywności ich eksploatacji. Stąd też pojawia się pytanie jaką metodę

wybrać, aby poprawić niezawodność już eksploatowanego lub też nowo projektowanego
systemu. Podstawowym narzędziem przy odpowiedzi na to pytanie są metody porównywania
efektów podwyższania niezawodności systemów poprzez różnorodne rezerwowanie ich
pojedynczych elementów lub podsystemów z efektami uzyskanymi poprzez zastąpienie

elementów systemu elementami o lepszej niezawodności. Celem pracy jest wypracowanie
takich metod. Praca podaje metody uzyskiwania odpowiedzi na pytanie o ile należy

zmniejszyć intensywność uszkodzeń pojedynczych elementów systemu, aby uzyskać

niezawodność całego systemu równą niezawodności systemu o rezerwowanych elementach
lub podsystemach.

W pracy prezentowane są następujące metody nadmiarowe poprawiania niezawodności

systemów szeregowych: (i) rezerwowanie gorące pojedynczych elementów, (ii) rezerwowanie
zimne pojedynczych elementów, (iii) rezerwowanie mieszane pojedynczych elementów
systemu, w którym część elementów ma rezerwę gorącą, a pozostała część ma rezerwę zimną,

(iv) rezerwowanie gorące podsystemów, (v) rezerwowanie zimne podsystemów. Ponadto
przedstawiona została metoda poprawiania niezawodności systemów poprzez (vi) zastąpienie

elementów systemu elementami o zredukowanej intensywności uszkodzeń. Następnie efekty
tych różnych metod podwyższania niezawodności systemów są porównywane. Porównanie
to przeprowadzono dwoma sposobami, wykorzystując dokładne funkcje niezawodności

systemów oraz ich średnie czasy zdatności. Wyznaczenie dokładnych funkcji niezawodności
prowadzi do dość skomplikowanych i często bezużytecznych wzorów. W związku z
trudnościami podczas stosowania dokładnych funkcji niezawodności zaproponowane zostało

także podejście asymptotyczne do oceny niezawodności systemów. W podejściu tym, zamiast
początkowego skomplikowanego wzoru na funkcję niezawodności systemu, poprzez
przyjęcie założenia, że liczba elementów systemu zmierza do nieskończoności i znalezienie
jego granicznej funkcji niezawodności, otrzymuje się uproszczoną postać tego wzoru.
Ułatwia to w znacznym stopniu obliczenia związane z oceną niezawodności, a także

obliczenia związane z porównywaniem efektów poprawiania niezawodności dużych

systemów.
W rozprawie rozważane są nieodnawialne systemy zbudowane z elementów

uszkadzających się niezależnie. Przy czym, wobec złożoności rzeczywistych procesów
eksploatacyjnych obok modeli dwustanowych rozpatrywane są także modele wielostanowe
niezawodności systemów, które lepiej opisują zmieniające się w czasie stany
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niezawodnościowe systemów. Przyjmujemy, przy tym, że systemy wielostanowe są

systemami starzejącymi się z powodu pogarszających się w czasie stanów

niezawodnościowych ich elementów.

1.2 Stan zagadnienia

Poprawianie niezawodności systemów składających się z dwóch elementów połączonych

szeregowo lub równolegle i poszukiwanie współczynnika redukującego intensywność

uszkodzeń elementów, zapewniającego równość efektów podwyższania niezawodności

poprzez zastosowanie rezerwy gorącej lub zimnej elementów z efektem uzyskanym w wyniku

zastosowania elementów o zredukowanej intensywności uszkodzeń było tematem prac Rade

(Rade 1993 a, b). Rozszerzeniem tematyki tych prac na systemy szeregowe składające się z n

elementów były badania Sarhana (Sarhan 2000). W powyższych pracach do porównania

efektów różnych metod podwyższania niezawodności systemów wykorzystano dokładne

funkcje niezawodności. Niemożność uzyskania rozwiązań analitycznych skłoniła autorów

tych prac do zastosowania przybliżonych metod numerycznych. Pewne przykłady

porównywania różnych metod podwyższania niezawodności dla dużych systemów

szeregowych przy wykorzystaniu asymptotycznego podejście do analizy ich niezawodności

podał Kołowrocki (Kołowrocki, 2000). W podejściu tym wykorzystuje się twierdzenia

graniczne o rozkładach statystyk pozycyjnych szeroko rozważane w literaturze dotyczącej

systemów dwustanowych (Chemoff, Teicher, 1965, Kopociński, 1976, Barlow, Proschan,

1975, Bobrowski, 1985, Kołowrocki, 1993, 1995, 1999, 2001), jak i wielostanowych

(Barlow, Wu, 1978, Xue, 1985, Xue, Jang, 1995, Grabski, Kołowrocki,1999, Kołowrocki

1997,1998,1999,2000,2001).
Omówione wyniki zainicjowały i stały się podstawą badań autora nad rozszerzeniem

zagadnienia związanego z podwyższaniem niezawodności dużych systemów dwu i

wielostanowych. Większość istotnych uogólnień wyników badań nad poprawianiem

niezawodności systemów dwustanowych oraz rozszerzeniem ich na struktury wielostanowe

uzyskanych przez autora znajduje się w pracach (Kwiatuszewska-Samecka, 2000, 2001a-e,

2002a,b).

1.3. Cel i zakres pracy

Praca dotyczy metod poprawiania niezawodności systemów szeregowych. Jej celem jest

możliwie szerokie podejście do tego zagadnienia, poprzez zaproponowanie różnych metod

podwyższania niezawodności tych systemów, ocenę efektów zaproponowanych metod oraz

wskazanie praktycznego zastosowania uzyskanych wyników.

W pracy zawarte zostały rozszerzenia własne wyników badań nad poprawianiem

niezawodności szeregowych systemów dwustanowych i wielostanowych z wykorzystaniem

dokładnych funkcji niezawodności. Ponadto prezentowane są uzyskane przez autora wyniki

badań nad poprawianiem niezawodności dużych systemów, w których wykorzystano

podejście asymptotyczne do oceny ich niezawodności.

Uzyskane wyniki mogą posłużyć jako wygodne w codziennej praktyce narzędzie,

niezbędne przy szybkiej ocenie niezawodności i optymalizacji dużych systemów

technicznych, podczas ich projektowania i eksploatacji.

Po wstępie następuje Rozdział 2, w którym wprowadzone zostały niezbędne w dalszych

rozważaniach pojęcia podstawowe. Zdefiniowane zostały dwustanowe jednorodne i

niejednorodne systemy szeregowe z rezerwą gorącą, zimną i mieszaną elementów oraz z
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rezerwą gorącą i zimną podsystemów. Ponadto zdefiniowany został system szeregowy o
elementach z poprawioną niezawodnością. W rozdziale tym wyznaczone zostały dokładne

funkcje niezawodności tych systemów przy założeniu, że ich elementy mają wykładniczą

funkcją niezawodności. Następnie wyznaczone zostały wartości średnie oraz odchylenia
standardowe czasów zdatności tych systemów.

W Rozdziale 3 wprowadzone zostały podstawowe pojęcia wielostanowej analizy
niezawodnościowej systemów. Następnie zdefiniowane zostały wielostanowe jednorodne i
niejednorodne systemy szeregowe z rezerwą gorącą, zimną i mieszaną elementów oraz z
rezerwą gorącą i zimną podsystemów. W rozdziale tym zdefiniowany został wielostanowy
system szeregowy o elementach z poprawioną niezawodnością. Wyznaczone zostały

dokładne wielostanowe funkcje niezawodności wykładniczych systemów szeregowych z
wyżej wymienionymi rezerwami, wartości średnie oraz odchylenia standardowe czasów
przebywania tych systemów w podzbiorach stanów.

Rozdział 4 dotyczy badania granicznych funkcji niezawodności dwustanowych
jednorodnych i niejednorodnych systemów szeregowych z rezerwą gorącą, zimną i mieszaną
elementów oraz z rezerwą gorącą i zimną podsystemów oraz systemu z poprawioną

niezawodnością elementów. Sformułowane oraz udowodnione są twierdzenia dotyczące

postaci granicznych funkcji niezawodności dla tych systemów z elementami o wykładniczej

funkcji niezawodności. W oparciu o te twierdzenia oszacowane zostały funkcje
niezawodności tych systemów oraz wartości średnie i odchylenia standardowe ich czasów
zdatności.

Rozdział 5 zawiera uogólnienie wyników dotyczących granicznych funkcji
niezawodności szeregowych systemów dwustanowych, polegające na przeniesieniu ich na
jednorodne i niejednorodne wielostanowe systemy szeregowe. W oparciu o udowodnione
twierdzenia oszacowane zostały wielostanowe funkcje niezawodności tych systemów oraz
wartości średnie i odchylenia standardowe czasów przebywania tych systemów w
podzbiorach stanów.

Rozdział 6 zawiera wyniki porównania dokładnych i granicznych funkcji niezawodności
systemów dwustanowych, w których zastosowano różne metody rezerwowania, odpowiednio
z dokładną i graniczną funkcją niezawodności systemu z elementami o poprawionej funkcji
niezawodności. Wynikiem porównania efektów różnych metod podwyższania niezawodności

jest ustalenie wielkości współczynnika redukującego intensywność uszkodzeń elementów
podstawowych w systemie z elementami o poprawionej niezawodności, który zapewnia taki
sam efekt podwyższania niezawodności tego systemu jak w przypadku podwyższania jego
niezawodności poprzez zastosowanie rezerwy gorącej, zimnej, mieszanej jego pojedynczych
elementów lub podsystemów.

W Rozdziale 7 zawarte są porównania efektów różnych metod podwyższania

niezawodności wielostanowych systemów szeregowych. Porównane są tutaj składowe

wielostanowych dokładnych i przybliżonych funkcji niezawodności systemów z elementami
rezerwowanymi, odpowiednio ze składowymi dokładnej i przybliżonej wielostanowej funkcji
niezawodności systemu z elementami o zredukowanej intensywności uszkodzeń. W wyniku
porównania efektów różnych metod podwyższania niezawodności ustalone zostały wielkości

współczynnika redukującego intensywność uszkodzeń elementów podstawowych w systemie
z elementami o poprawionej niezawodności, który zapewnia taki sam efekt podwyższania

niezawodności tego systemu jak w przypadku podwyższania jego niezawodności poprzez
zastosowanie rezerwy gorącej, zimnej, mieszanej jego pojedynczych elementów lub
podsystemów.

Rozdział 8 zawiera przykłady praktycznych zastosowań wyników asymptotycznego
podejścia do oceny niezawodności dużych systemów dwustanowych i wielostanowych
uzyskane w Rozdziałach 4 i 5. Ponadto wyniki porównania efektów poprawiania
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niezawodności poprzez rezerwowanie gorące, mieszane elementów oraz gorące podsystemów
uzyskane w Rozdziale 6 zastosowane zostały do badania dwustanowego systemu transportu
samochodowego. Rozdział ten zawiera także zastosowanie wyników Rozdziału 7 do analizy
efektów poprawiania niezawodności wielostanowego portowego systemu transportu towarów
sypkich. W powyższych przykładach zastosowań praktycznych wyników pracy wykorzystano
dane statystyczne otrzymane z przedsiębiorstw eksploatujących te systemy.

Rozdział 9 będący rozdziałem końcowym zawiera podsumowanie i ocenę prezentowanych
wyników oraz wskazuje kierunki przyszłych badań nad opisywaną problematyką.

Podana jest literatura dotycząca problematyki pracy oraz spis symboli.
Ponadto zamieszczony jest załącznik zawierający dane statystyczne dotyczące uszkodzeń

autobusów obsługujących linie komunikacji miejskiej w Gdyni oraz oszacowania ich funkcji
niezawodności, wykorzystane w podrozdziale 8.1.
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2. Metody podwyższania niezawodności systemów dwustanowych
- dokładne charakterystyki niezawodności

2.1. Pojęcia podstawowe

Niech E, gdzie i = 1,2,....n, będą dwustanowymi elementami systemu oraz niech
Ti, gdzie i = 1,2,...,n, będą niezależnymi zmiennymi losowymi reprezentującymi czasy
zdatności poszczególnych elementów systemu. Niech T oznacza zmienną losową

reprezentującączas zdatności systemu.

Definicja 2.1
Funkcję

Ri(t) = P( T, ~ t), tE (-00,00), i = 1,2,...,n,

nazywamy funkcjąniezawodności elementu E,

Definicja 2.2
Funkcję

-
Rn(t) = P( T ~ t), tE (-00,00),

nazywamy funkcj ą niezawodności systemu.

Definicja 2.3
System dwustanowy nazywamy jednorodnym, jeśli jego elementy Ej mają tę samą funkcję

niezawodności, tzn. gdy

Ri(t) = R(t) = 1 - F(t), tE (-00,00), i = 1,2,...,n.

Definicja 2.4
System dwustanowy nazywamy niejednorodnym, jeśli składa się z elementów a typów,
1 ~ a ~ n, oraz frakcja elementów v-tego typu w systemie jest równa qv , gdzie qv >0,

a
Iqy = 1. Ponadto
y=l

R(V)(t) = 1- F(v)(t), tE (-00,00), v = 1,2,....a,

jest funkcjąniezawodnościelementów v-tego typu.

Definicja 2.5
Jednorodny system dwustanowy nazywamy wykładniczym,jeśli funkcja niezawodności jego
poszczególnych elementów określonajest wzorem

R(t) = 1, t < 0, R(t) = expj-xt], t ~ 0, A> o.

10

(2.1)



Definicja 2.6
Niejednorodny system dwustanowy nazywamy wykładniczym, jeśli funkcja niezawodności

jego elementów v-tego typu określonajest wzorem

R(V)(t) = 1, t < 0, R(v)(t) = expj-ż.ct], t ~ 0, Av> 0, v = 1,2,...,a. (2.2)

Uwaga 2.1
Obok charakterystyk funkcyjnych niezawodności systemu bądź też zamiast nich stosuje się

tzw. charakterystyki liczbowe. Najważniejszymii podstawowymi spośród nich są:

- wartość oczekiwana czasu zdatności systemu

00

E(T) == f t · f(t)dt ,
-00

- wariancja czasu zdatności systemu,

V(T) = E(T2) - (E(T))2, (2.3)

- odchylenie standardowe czasu zdatności systemu,

aT = ~V(T) , (2.4)

gdzie

00

E(T 2
) == ft 2 ·f(t)dt.

-00

W przypadku gdy

11

Wymienione charakterystyki liczbowe niezawodności systemu istnieją, gdy całki je
określające są zbieżne.

Definicja 2.7
System dwustanowy nazywamy szeregowym, jeśli jego czas zdatności T(l) określony jest
Wzorem

(2.5)

(2.6)
00

E(T 2
) == 2ft· R, (t)dt, t ~ O.

o

00

E(T) == [R, (t)dt, t ~ 0,
o

oraz

wzory określające E(T)oraz E(T
2)przyjmująpostać



Schematy jednorodnego 1 niejednorodnego systemu szeregowego przedstawione są na

Rysunkach 2.1, 2.2.

Rys. 2.1 Schemat jednorodnego systemu szeregowego

q2 qa

E2 H- --- ---i En-l ~ En

Rys. 2.2 Schemat niejednorodnego systemu szeregowego

Funkcja niezawodności niejednorodnego systemu szeregowego określona jest wzorem

R,~l) (t) = rr (R (v) (t))qvn , tE (-00,00),
y=l

(2.7)

natomiast funkcja niezawodności jednorodnego systemu szeregowego określona jest wzorem

Twierdzenie 2.1
Jeśli system dwustanowy jest niejednorodnym wykładniczym systemem szeregowym, to
(i) funkcja niezawodności tego systemu jest postaci

R'~) (t) =1, t < 0, R'~l) (t) =exp[-±qvnA) ], t ~ O.
y=l

(ii) średni czas zdatności tego systemu jest postaci

E(T'(l)) = a 1
LqynAy
y=l

(iii) odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

1
O'T,(l) --a--

LqynAy
y=l

12

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11 )



czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego określony jest

D

(2.14)

(2.13)

(2.12)

wobec (2.4), otrzymujemy (2.11), co kończy dowód.

13

1
aT(l) = An·

a a
n (t) = I1(exp[-Ayt])

ąy
n =exp[-IqynAyt], t z O,

y=l y=l

powyższego twierdzenia wynika następujący wniosek dla jednorodnego wykładniczego

szeregowego.

00 00 a 1
E(T'(l)) = fR'~l) (t)dt -I exp[- IqynAyt]dt = -a--

O O y=l IqynAy
y=l

00 00 a 2
T'(1))2)=2ft·R'~1)(t)dt=2ftexp[-IqynAyt]dt= a '

O O y=l (IqynA y) 2

y=l

.a..a.""'U"'~łłJ"'''''''- Z (2.3)

_r-.'I,:n;Tr7'·V7a.rTA i z (2.5) oraz z (2.6) mamy

......~ ... ''-'.L.L.a..L\..ł.-IJ'" odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

, .... '_ .. I'lo.t<L.... :r 2.1
niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego jest postaci

UAl"\1P'~~T~r/ elementy niejednorodnego dwustanowego systemu szeregowego mająwykładniczą

..... ,+'\Ir~ .. p niezawodności postaci (2.2), to z (2.7) otrzymujemy (2.9), a mianowicie



Rys. 2.4 Schemat niejednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą elementów

(2.16)

(2.15)

14

Rys. 2.3 Schemat jednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą elementów

R'~2) (t) = ń (1- (p(v) (t))2)qvn , tE(-00,00),
v=l

2.2 System z gorącą rezerwą elementów

~--_"""'''''''-'-.LL'JL funkcja niezawodności jednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

elementów jest określonawzorem

Funkcja niezawodności niejednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

"","''''_'''''LL elementów jest określonawzorem

....·F"' .... ,~'1"V"nT"(T jednorodnego i niejednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

elementów przedstawione sąna Rysunkach 2.3,2.4.

Tn są czasami zdatności elementów podstawowych, natomiast Til są czasami zdatności

,.....1~1~ 01.,t'A1['XT rezerwowych.

.",...-;;·_ .. n·.n 2.8
dwustanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą gorącą

........ 1'""1~~~"\Tr\1['1T jeśli jego czas zdatności T(l) określonyjest wzorem

CZęSCl pracy przyjmujemy, że elementy podstawowe oraz elementy je
L ...._ .........''1.nl1·:lI''i3 majątą samąfunkcję niezawodności.



.................... _,....'-" i z (2.5) oraz z (2.6) mamy

fi (t) =1, t<O,

a a
fi (t) = I1[1- (1- exp[-A y t])2 ]qyll = I1[2 exp[-A y t] - exp[-2A y tl]":", t ~ O.

y=l y=l

D

(2.19)

(2.18)

(2.17)

= ~V(T'(2) ) ,

15

00 00 a
T'(2) )2) == 2f tR'~2) (t)dt =2f t I1 [2 exp[-A y t] - exp[-2A y t]]qyll dt ·

O o y==l

wobec (2.3) i (2.4), otrzymujemy (2.19), co kończy dowód.

00 00 a
T,(2)) == fR'~2) (t)dt = f I1[2 exp[-A

y
t] - exp[-2A y t]]qyll dt ,

O o y=l

elementy niejednorodnego dwustanowego systemu szeregowego z pojedynczą

gorącą elementów mająwykładnicząfunkcję niezawodnościpostaci (2.2), to z (2.15)
(2.17), a mianowicie

00 a 00 a
T' (2)) = 2f t I1[2 exp[-A

v
t] - exp[_2A)]]Qvn dt - es I1[2 exp[-A)] - exp[-2A vt]]Qvn dt)2 ·

o y=l o y=l

00 a
T,(2)) == fI1[2exp[-A yt] - exp[-2Ayt]]

qyll dt,
o y=l

a
n (t) = I1[2exp[-Ayt]-exp[-2Ayt]]

qyll,
t~O,

y=l

odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

średni czas zdatności tego systemu jest postaci

~",it~ra~~enle 2.2
system dwustanowy jest niejednorodnym wykładniczym systemem szeregowym z

rezerwą gorącą elementów, to
niezawodności tego systemu jest postaci



(2.22)

(2.20)

(2.21)

n .. 2n - i+1

= I(-l)I(~) ~2( .)2·
i=O I\; n + 1

16

n . 2 n- i

= "'(_1)1 (n)__
tó i A(n+i)'

JC....łUL..J~,.;~'-'.. zgodnie z (2.3) mamy

(t) =1, t<O,

(t) = [1- (1- exp[-At])2]n =[2exp[-At] - exp[-2At]]n, t ~ O.

E((T(l)i) = 2ftR~2)(t)dt =2ft[2exp[-AtJ-exp[-2AtJt dt
o o

••Hii... '-' .....~ ....~'" z (2.18) dla systemu jednorodnego mamy

1"'+r..1'V\1t:lOT średni czas zdatności oraz odchylenie standardowe czasu zdatności jednorodnego
......,.lrłnrt-n111"''7iA{T{') systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów sąpostaci

..I .....r"~DIZ 2.2
niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

gorącą elementów jest postaci

~_,....""Tr.7C'7,"~{T{') twierdzenia wynika następujący wniosek dla jednorodnego wykładniczego

,-,,"'"~'"LJLA.~ szeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów.



i z (2.4) otrzymujemy (2.21).

2.6 Schemat niejednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą elementów

(2.23)

jednorodnego i niejednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną

przedstawione sąna Rysunkach 2.5,2.6.

1 (n . 2n-i
+

1 n . 2n-i
)

= ('1)2 L(-I),G) ( ')2 -(L(-I)'(n ( ,))2.
AJ 1=0 n + 1 1=0 n + 1

n 2n-i+1 n 2n-i

) _ ""(_l)i (n) _ ("" (_l)i (n) )2
- i:D i (A(n + i))2 to i A(n+ i)

niezawodności niejednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

elementów jest określonawzorem

System Z zimną rezerwą elementów

17

n (t) = fI(1- (F(v) (t) *F(v) (t)))qvn , t E (-00,00),
v=l

Til są czasami zdatności elementów podstawowych, natomiast Ti2 są czasami zdatności
rezerwowych.

Rys. 2.5 Schemat jednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą elementów

snmcra 2.9
dwustanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą ZImną

............... ,.... _1".r..'Y'YT jeśli jego czas zdatności T(3) określonyjest wzorem



gdzie F(Y) (t) * F(Y) (t) jest splotem rozkładówodystrybuancie F(v)(t),

natomiast funkcja niezawodnościjednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

zimną elementów jest określonawzorem

R~3) (t) = [1- F(t) *F(t)]ll , tE (-00,00),

gdzie F(t) *F(t) jest splotem rozkładówodystrybuancie F(t).

(2.24)

Twierdzenie 2.3
Jeśli system dwustanowy jest niejednorodnym wykładniczym systemem szeregowym z
pojedynczą rezerwą zimną elementów, to
(i) funkcja niezawodnościtego systemu jest postaci

R'(3) (t) = 1 t < °II , ,

__ a a

R'~3) (t) = I1[(1 + i; t)]qyll [exp[-(L Ayqyn)t]], t 2 0,
y=l y=l

(ii) średni czas zdatności tego systemu jest postaci

00 a a
E(T'(3)) = fIl [(1+ Ayt)]qyll [exp[-(L Ayqyn)t]]dt,

Oy=l y=l

(iii) odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

gdzie

00 a a
V( T'(3) )) = 2f t I1 [(1+ Ayt)]qyll [exp[-(L Ayqyn)t]]dt

O y=l y=l

00 a a
- (fI1 [(1+ Ayt)]qyll [exp[-(L Ayqyn)t]]dt)2 .

oy~ y~

(2.25)

(2.26)

(2.27)

Dowód:
Ponieważ elementy niejednorodnego dwustanowego systemu szeregowego z pojedynczą

rezerwą zimną elementów mająwykładnicząfunkcję niezawodnościpostaci (2.2), ponadto w
przypadku rozkładuwykładniczego

p(y)(t) *p(y)(t) =1- [(1 + Ayt) exp[-Ayt]], t 2 0,

zatem z powyższego i z (2.23) otrzymujemy (2.25)

R'(3) (t) = 1 t < °II , ,

18



i z (2.5), (2.6) mamy

00 00 a a
E( T,(3)) = fR,~3) (t )dt = f IT [(1 + Ayt)]qyn [exp[-(I Ayqyn)t]]dt ,

O Oy=l y=l

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

zimną elementów określony jest wzorem

D

(2.30)

(2.29)

(2.28)

19

prawdziwy jest wzór (2.28).
z (2.5) i (2.28) otrzymujemy (2.29)

F(t) *F(t) = 1- [(1 + At)exp[-At]], t ~ 0,

1 2~G)(n~i+l)!_(~G)(n-i)!)2.
O'T(3) = 'l L..J L..JAJ i=O n (n-l)+2 i=O n (n-l)+l

przypadku rozkładu wykładniczego

R'~3) (t) =ino + i; t) exp[-A)Il'" =ino + i; t)]qyn [exp[-(t Ayqyn)t]], t 2:: O.
y=l y=l y=l

00 00 a a

E((T'(3))2)=2f tR'?) (t)dt =2f uno + i; t)]qyn [exp[-(IAyqyn)t]]dt,
O O y=l y=l

powyższego twierdzenia wynika następujący wniosek dla jednorodnego wykładniczego

szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną elementów.

następnie z (2.3) i (2.4) otrzymujemy (2.27), co kończy dowód.

......_""V.L.L.LJL~U'" odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

''''_ .• ''''rol1··'''2.3
LLłłn'c'-lILl. niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

zimną elementów jest postaci
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podstawiając za n-i:= k oraz An:= a mamy

zgodnie z (2.6) i z (2.28), mamy

Rys. 2.7 Schemat jednorodnego systemu szeregowego z mieszaną rezerwą elementów

2.4 System z mieszaną rezerwą elementów

co ex:> ex:> fi

E((T(3»)2) =2Jt R~3) (t)dt ==2Jt · [1 + Att exp[-Ant]dt =2Jt · L G)(At)n-i (e-Ant )dt
o o o i=O

następnie z (2.3) i (2.4) otrzymujemy (2.30).

IPTln'ln .. n 2.11
dwustanowy szeregowy z mieszaną rezerwą elementów nazywamy systemem

jeśli składa się z elementów a typów, 1 ::; a ::; n oraz frakcja elementów

jednorodnego i niejednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

..........&.,,'""UL.J,""'........\..4. elementów przedstawione sąna Rysunkach 2.7,2.8.

TiI są czasami zdatności elementów podstawowych systemu, natomiast Ti2 są czasami
1L..J"'-'-1L-"........""IJ""'.... elementów rezerwowych. Współczynniki rj, r2, rI+ r2= 1, są odpowiednio frakcjami

znajdujących się rezerwie gorącej oraz zimnej.

uenmcia 2.10
dwustanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą mieszaną

OI01"'V'1l01","ł-n.'["'IT jeśli jego czas zdatności T(4) określony jest wzorem



a

v~tego typu W systemie jest równa qv, gdzie qv > O, oraz IAv = 1. Ponadto qvdest frakcją
v=l

elementów v-tego typu posiadającychrezerwę gorącą, natomiast qv2jest frakcją elementów y

tego typu posiadającychrezerwę zimnąoraz qvI+ qv2 = 1 dla v = 1,2,...a.

Z Definicji 2.11 wynika następującazależność

a
2: (qvlqv +Qv2qv) =r1 +r2 =1,
v=l

gdzie rI jest frakcją elementu znajdującego się w rezerwie gorącej, natomiast r2 jest frakcją
elementu znajdującego się w rezerwie zimnej.

Qa2

Rys. 2.8 Schemat niejednorodnego systemu szeregowego z mieszanąrezerwą elementów

Funkcja niezawodności niejednorodnego systemu szeregowego z mieszaną rezerwą

elementów jest określona wzorem

gdzie F(t) *F(t) dla t z Ojest splotem rozkładów odystrybuancie F(t).

(2.33)

(2.32)

(2.31)

21

R'~4) (t) = ńn- (1- exp[-A vt])2]qV\qvn D [(l + i; t) expl-X, t]]qV2qv
n

, t z O.
v=l v=l

R,(4) (t) = 1 t < O
n ' ,

R'~4) (t) = D(l_(F(V)(t))2)qV\qVnD(l-(F(V)(t) *F(v) (t)))MQv
n

, tE(-OO,OO),
v~ v~

Twierdzenie 2.4
Jeśli system dwustanowy jest niejednorodnym wykładniczym systemem szeregowym z

pojedynczą rezerwą mieszaną elementów, to
(i) funkcja niezawodności tego systemu jest postaci

gdzie F(v) (t) * F(v) (t) dla t z Ojest splotem rozkładów odystrybuancie F(v\t),
natomiast funkcja niezawodności jednorodnego systemu szeregowego z mieszaną rezerwą

elementów jest określona wzorem
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R(4
) (t) = 1 t < On , ,

F(v) (t) * F(v) (t) = 1- [(1 + Av t) exp[-A v t]], t ~ o.

D

(2.36)

(2.35)

(2.34)

00 a a
- CfI1[1- (1- exp[-A)])2 ]qYlqyn I1[(l + Ayt)exp[-Ayt]]qyzqyn dt)" ·

Ov=l v=l

odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

E(( T'(4) y) = 21 t ńu- (1- exp[-A yt]) 2]qYlqyn ńrc + Ayt) exp[_A)]]qyzqyn dt,
O v=l v=l

powyższego twierdzenia wynika następujący wniosek dla jednorodnego wykładniczego

szeregowego z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów.

00 00 a a
E(T'(4») = fR'~4) (t)dt = f I1[1- (1- exp[_11,)])2 ]qYlqyn I1[(1 + A)) exp[-A)]]qY2qyn dt,

O Ov=l v=l

......U~l~n... 2.4
niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

mieszaną elementów jest postaci

średni czas zdatności tego systemu jest postaci

00 a a
V( T,(4)) = 2f t · I1 [1- (1- exp[-A

v
t ])2]qYlqyn I1 [(1 + Av t) exp[-A v t]]qY2qyn dt

O v=l v=l

następnie, wobec (2.3) i (2.4), otrzymujemy (2.35), co kończy dowód.

00 a a
E(T,(4) ))= f I1[1- (1- exp[-A

v
t])2 ]qYlqyn I1[(1 + i; t) exp[-A v t]]qY2qyn dt,

Ov=l v=l

powyższego i z (2.31) otrzymujemy (2.33).
(2.33), zgodnie z (2.5), (2.6) mamy

niejednorodnego dwustanowego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

.l..l..l..l.'''UL-J''-4-..L..L''+ elementów mają wykładniczą funkcję niezawodności postaci (2.2), ponadto w
rozkładu wykładniczego mamy
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Rys. 2.9 Schemat jednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów

(2.38)

(2.37)

ql q2 qa-l qa
!

t------ -H 1-1

~
El2 E1n-1 E1n

E22 ~------ -H E2n-1 ~
E2n

ł

jednorodnego i niejednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

przedstawione są na Rysunkach 2.9, 2.10.

C'IJ

- (f[l- (1- exp[-At])2 ] fIn [[1 + At]exp[-At]]f2n dt)" .
o

2.5 System z gorącą rezerwą podsystemów

V(T(4») = 27t[1- (1- exp[-At])2I" [[1 + At]exp [-At]] f2
n dt

o

T(5) =m.ax{~in{Tij}}'
lŚlŚ2 lŚJśn

C'IJ

E(T(4») = J[1- (1- exp[-At])2 ]fIn [[1+ At]exp[-At]]f2n dt,
o

Rys. 2.10 Schemat niejednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

c .......-wc.·r':ll·... mieszaną elementów określonyjest wzorem

T lj są czasami zdatności elementów systemu podstawowego, natomiast T2j są czasami
....._~,,,..L..L"".u_.J. elementów systemu rezerwowego.

ILU""J.A..A...LJL_...... " odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

nenmcra 2.12
dwustanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą gorącą

......Ar.. ("'l,(T4:"1+0"'Yll A'('17 jeśli jego czas zdatności T(5) określony jest wzorem



i z (2.5) oraz z (2.6) mamy

R'~) (t) = 1, t < O,

a a
= 2exp[-2:qynA yt] - exp[-22:qynA yt], t ~ O.

y=l y=l

(2.43)

(2.41)

(2.42)

(2.40)

(2.39)
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odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

R'~) (t) =1- [1-ń (exp[_A)])qvn]2 =1-[1- exp[-±qvnA)]]2
y=l y=l

średni czas zdatności tego systemu jest postaci

(j'T,(5) = -a--

22:qynA y
y=l

R'~) (t) = 1- [1- exp[- ±q)lA)]]2 ,
y=l

R'~5) (t) = 1, t < O,

R'~5) (t) = 1-[1- rI(R (v) (t))qvn]2 , tE (-00,00),
y=l

roruewaz elementy niejednorodnego dwustanowego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

mają wykładniczą funkcję niezawodności postaci (2.2), to z (2.39)
(2.41), a mianowicie

niezawodności niejednorodnego systemu szeregowego z rezerwą gorącą

"... ,..,.rlICl"(T(:." ....emów jest określonawzorem

rl'......T .. n ....~rłr'70....... o 2.5
system dwustanowy jest niejednorodnym wykładniczym systemem szeregowym z

='-J.L_-~ rezerwą podsystemów, to
funkcja niezawodności tego systemu jest postaci

funkcja niezawodności jednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

........ "..,./'.... CnTIC'1"t31"Y\rV\"lTjest określonawzorem



D

(2.46)

(2.45)

(2.44)
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31
----=----

7

2
=---

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

postaci

R~5) (t) = 2eXp[-Ant] - exp[-2Ant] , t ~ O.

J5
(j =-

T(5) 2An·

R (5) (t) = 1 t < On , ,

2.6 System z zimną rezerwą podsystemów

E(T(5») = _3_
2An'

00 00 a a
E(( T,(5) )2)= 2ftR'~5) (t)dt =2 f t(2 exp[- L:qynAyt] - exp[-2 L:qynAyt])dt

O O y=l y=l

00 00 a a
E( T,(5)) = f R'~5) (t)dt =f(2 exp[- L:qynAyt] - exp[-2 L:qynAyt])dt

O O y=l y=l

powyższego twierdzenia wynika następujący wniosek dla jednorodnego wykładniczego

szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów.

niosek 2.5
niezawodności jednorodnego wykładniczegosystemu szeregowego z gorącą rezerwą

określona wzorem

·'ł'\n~1·Ann1A Z (2.3) i (2.4) otrzymujemy (2.43), co kończy dowód.

J..'eIllnlCla 2.13
dwustanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą ZImną

nnf1lc'rc'1-a..."",A'~"'IT jeśli jego czas zdatności T(6) określonyjest wzorem

...~_ ... '...,.&..&..&.Jl~U'" odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci
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2.12 Schemat niejednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą podsystemów

(2.48)

(2.47)

-----i I-I ~---~ ~I ~Ell E12 Elll-l Elll

~~ I----~ H ~E22 E2ll-l E2ll

(t) = 1- [[1- (Rftj)"] *[1- (R(t))ll]] , tE(-00,(0),

[1- (R(t))ll] *[1- (R(t))ll ] jest splotem rozkładów [1- (R(t))ll].

-----i En 1+1

a a a
[[1- rr (R (v) (t))qyll] *[1- rr (R (v) (t))qyll]] jest splotem rozkładów [1- rr (R (v) (t))qyll]].

v=l v=l v=l

a a
II (t) = 1- [[1 - rr (R (v) (t))qyll ] * [1 - rr (R (v) (t))qyll ]], t E(-00,00),

v=l v=l

_.L..l..L"",""ILA. niezawodnościjednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną

określona wzorem

_............,,"_._ niezawodności niejednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

określona wzorem

Rys. 2.11 Schemat jednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą podsystemów

ierdzenie 2.6
system dwustanowy jest niejednorodnym wykładniczym systemem szeregowym z zimną

podsystemów, to
funkcja niezawodności tego systemu jest postaci

Tlj są czasami zdatności elementów systemu podstawowego, natomiast T2j są czasami
...,ł""'f-..",,,",C'r·" elementów systemu rezerwowego.

jednorodnego i niejednorodnego systemu szeregowego z ZImną rezerwą

.i....... ric'''Tc1"PrYlCnXT przedstawione są na Rysunkach 2.11, 2.12.



n (t)=I,t<O,

D

(2.52)

(2.51)

(2.49)

(2.50)
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odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

R~6)(t)=I, t<O, R~6)(t)=[I+Ant]exp[-nAt],t z O,

średni czas zdatności tego systemu jest postaci

nlll'll.lC1nlr 2.6
niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą

określona jest wzorem

[[1- ń (R (v) (t))qvU
] *[1- ń (R (v) (t))qvU

] = 1- [[1 + ±qvnA)] exp[-±qvnA)]], t z 0,
v=l v=l v=l v=l

powyższego twierdzenia wynika następujący wniosek dla jednorodnego wykładniczego

szeregowego z zimną rezerwą podsystemów.

E(T'(6») = a 2

:LqvnAv
v=l

z powyższego i z (2.47) otrzymujemy (2.49).
(2.49), zgodnie z (2.5) i (2.6), dostajemy

n~C'1·A1"'1"\1A Z (2.3) i (2.4) otrzymujemy (2.51), co kończy dowód.

niejednorodnego dwustanowego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

mają wykładniczą funkcję niezawodności postaci (2.2), ponadto w przypadku
.vL.J.J.'....J.'-'ł-'-l~'-'ł- wykładniczego mamy



R<V)(t)= 1, t < 0, R<V) (t) = exp[-Avp t], t ~ 0, v =1,2, ...,a.

(2.56)

(2.55)

(2.53)

(2.54)
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R(t) = expj-Xpt], t ~ O.

niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego o
intensywności uszkodzeń elementów określonajest wzorem

2

An'

funkcja niezawodności jednorodnego systemu szeregowego o zredukowanej
.... .."'.~. uszkodzeń elementów określonajest wzorem

R~7) (t) =[R(t)]n , tE (-00,00).

R'~7) (t) = IT(RCV\t))qvn
, tE (-00,00),

v=l

2.7 System o elementach Zpoprawionąfunkcją niezawodności

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą

·.....·rlCl"(TC.....Pn"llt"xT określonyjest wzorem

l .....+ .........~,.c. 2.15
wykładniczy system szeregowy nazywamy systemem o zredukowanej

uszkodzeń elementów o współczynnik p, pE<O,l>, jeśli funkcja
'.I.""L...J'~YY'LI~.I..iości jego elementów określonajest wzorem

łC~LVJ•.I..I..I._...., ... odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

wykładniczy system szeregowy nazywamy systemem o zredukowanej
uszkodzeń elementów o współczynnik p, pE<O,l>, jeśli funkcja

......_L.J!_YY.'L1~..L..L'L1U,~..Ljego elementów v-tego typu określonajest wzorem

,,,,,,...-..._ ..~'.c. 2.14
szeregowy nazywamy systemem o elementach z poprawioną funkcją niezawodności,

jego elementy Ej, i = 1,2,....n, mają funkcję niezawodności Ri (t) taką, że



twierdzenia wynika następujący wniosek dla jednorodnego wykładniczego

szeregowego o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów.

(2.62)

(2.61)

(2.60)

(2.57)

(2.59)

(2.58)

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z elementami o
intensywności uszkodzeń jest postaci
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1
O" T(7) = APll ·

R~7) (t) =1,t < 0, R~7) (t) =exp[-nApt], t ~ O.

1

odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

jest analogiczny jak dowód twierdzenia 2.1.

średni czas zdatności tego systemu jest postaci

c T,(7) =-a--

IqynAyp
y=l

E(T(7)) = _1_ ,
Apn

R,~7) (t) = 1,t < 0, R'~7) (t) = exp[-±qvllAvpt], t z O.
y=l

niosek 2.7
niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z elementami o

intensywności uszkodzeń jest postaci

E(T'(7») = a 1
IqynAyp
y=l

---"'V'.L.L.L,LLl.l.:JL odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

rwi~er<1:z;enle2.7
system dwustanowy jest niejednorodnym wykładniczym systemem szeregowym z

H,./.l.lJ.""~~"'_.L". .L.L o zredukowanej intensywności uszkodzeń, to
LI.~~l..._I_ niezawodnościtego systemu jest postaci



podwyższania niezawodności systemów wielostanowych
- dokładne charakterystyki niezawodności

Pojęciapodstawowe

zdefiniowania bardziej ogólnych systemów wielostanowych przyjmujemy, że :

i == 1,2,...,n są podstawowymi elementami systemu,

elementy oraz system mają ten sam zbiór stanów {O,l,...,z},

są uporządkowane: stan °jest najgorszym, a stan z jest najlepszym,

i == 1,2,...,n są niezależnymi zmiennymi losowymi reprezentującymi czasy
elementów E, w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, podczas gdy elementy te w

t == °znajdowały się w stanie z,

jest zmienną losową reprezentującączas przebywania systemu w podzbiorze stanów
,...,z}, podczas gdy system w chwili t == °znajdowały się w stanie z,

systemu oraz elementów pogarszająsię wraz z upływem czasu t bez naprawy,

(t) jest stanem elementu E, w chwili t, t E (-00,00),

jest stanem systemu w chwili t, t E (-00,00),

annera 3.1
funkcją niezawodności elementu E, nazywamy wektor

== [Ri(t,O),Ri(t,l),...,Ri(t,z)], t E (-00,00), i == 1,2,...,n,

== P(ei(t) ~ u/ei(O) == z) == P(Ti(u) > t), t E (-00,00), U == O,l, ...,z,

prawdopodobieństwo, że element E, w chwili t znajduje się w jednym ze stanów
stanów {u,u+1,...,z}, podczas gdy w chwili t == °znajdował się w stanie z.

funkcją niezawodności systemu nazywamy wektor

== [Rn(t,O),Rn(t,l),...,Rn(t,z)], t E (-00,00),

== peset) ~ u/s(O) == z) == P(T(u) > t), t E (-00,00), U == O,l, ...,z,

30
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(3.1)

(3.2)

nazywamy niejednorodnym, jeśli składa się z elementów a typów,

system wielostanowy nazywamy wykładniczym,jeśli

= 1 - Fi(t,U) = P( Ti (u) 2 t) = F(t,u), tE(-OO,OO), i = 1,2,....n, u = 1,2,...,z.

jest funkcjąniezawodnościelementów v-tego typu.

a

a ~ n, oraz frakcja elementów v-tego typu w systemie jest równa s-> 0, gdzie L:ąy =1.
y=!

3.1
charakterystyk funkcyjnych niezawodności stosuje się tzw. charakterystyki liczbowe.
rolę odgrywa wartość średnia czasu przebywania elementu E, w podzbiorze stanów

,...,z}, Mju), oraz średni czas przebywania elementu E, w stanie u, Mi(U), jeśli

prawdopodobieństwo, że system w chwili t znajduje się w podzbiorze stanów
,...,z}, podczas gdy w chwili t = °znajdował się w stanie z.

= 1, t < 0, R(t,u) = exp[-A(U)t], t 2 0, u = 1,2,...,z.

00

Mi(u) = [R. (t, u)dt, i = 1,2,....n, u =1,2, ...,z,
o

Ri(t,u) = 1 dla t < 0, i = 1,2,....n, u =1,2, ...,z,

R'(t,u) = 1, t < 0, R''(t,u) = exp[-Av(U)t], t 20, v = 1,2,....a, u = 1,2, ...,z.

-
Mi(u) = Mi(U) - Mj(u+ 1), u = 1,2,...,z-1, Mj(z) = Maz), i = 1,2,...,n,

R(V)(t,u) = 1- F(v)(t,u), tE (-00,00), v = 1,2,....a, u = 1,2,...,z,

., .....+ .. 'n .. Pl. q 3.3
wielostanowy nazywamy jednorodnym, jeśli jego elementy mają tę samą funkcję

• .n .... _ .. n·.. n 3.5
system wielostanowy nazywamy wykładniczym,jeśli

-__~"'J.a..a..a..J."lJ" odchylenie standardowe czasu przebywania elementu Ei w podzbiorze stanów
,...,z} jest



Istotną rolę odgrywa średni czas przebywania systemu~ podzbiorze stanów {u,u+1,...,z},
M(u), a także średni czas przebywania systemu w stanie u, M(u), jeśli ponadto

aj (u) =~NJu)-[Mj(u)]2, i = 1,2,....n, u=1,2,...,z,

00

Ni(U) =2Jt· R. (t, u)dt, i = 1,2,...,n, u =1,2,...,z.
o

(3.3)

(3.4)

Rn(t,u) = 1 dla t < 0, u = 1,2,...,z,

(3.7)

(3.8)

(3.6)

(3.5)

-
M(u) = M(u) - M(u+1), u = 1,2,...,z-1, M(z) = M(z),

00

M(u) = [R, (t, u)dt, u = 1,2,...,z,
o

a(u) = ~N(u) - [M(u)]2, U = 1,2,...,z,

00

N(u)=2Jt·Ru(t,u)dt, u= 1,2,...,z.
o

R''" (t .) = [1 R,CI) (t 1) R,CI) (t z)] tE(-oo 00)
u' , u " ••• , u " "

Uwaga 3.2
Powyższa definicja oznacza, że wielostanowy system szeregowy znajduje się w podzbiorze
stanów {u,u + 1,...,z}, wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jego elementy znajdują się w tym

podzbiorze stanów.
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Funkcja niezawodności wielostanowego niejednorodnego systemu szeregowego określona

jestwzorem

Definicja 3.7
System wielostanowy nazywamy szeregowym, jeśli jego czas T(l)(u) przebywania w
podzbiorze stanów {u,u + 1,...,z} określony jest wzorem

natomiast odchylenie standardowe czasu przebywania systemu w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} jest

towartości średnie są określone poniższymi wzorami
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(3.13)

(3.14)

(3.9)

(3.12)

(3.11)

(3.10)

1____ -12 1 M,(l)( ) - M,(l)( )
a ' U - , , ... ,z- , z - z ,
IqynA y (u + 1)
y::::1

czasy przebywania wielostanowego niejednorodnego wykładniczego systemu
w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z} sąpostaci

średni czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

1
M'CI) (u) = , u = 1,2,...,z,

a
IqynAy(u)
y=1

odchylenia standardowe czasu przebywania wielostanowego niejednorodnego
....L~"'.-. ...........IL""L.I',.;fii-'U' systemu szeregowego w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z} są postaci

LLILIL-L'~_'_ niezawodności wielostanowego jednorodnego systemu szeregowego określona

wzorem

RI~l) (t, u) =exp[-±qvnAv(u)t], t z O, u = 1,2,...,z,
y=1

R'CI) (t u) = 1 t < On' , ,

R~I) (t, u) = [R(t, u)]n , tE (-00,00), U = 1,2,...,z.

RI~l) (t, u) = n(R(v) (t, uj)":" , tE (-00,00), U = 1,2,...,z,
y=1

ł'wi.~er(tlenle 3.1
system wielostanowy jest niejednorodnym wykładniczym wielostanowym systemem

to
wielostanowa funkcja niezawodności tego systemu jest postaci



wód:
wód jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 2.1 dla niejednorodnego dwustanowego

~r5temu szeregowego.

if/j, powyższego twierdzenia wynika następujący wniosek dla wielostanowego jednorodnego
kładniczego systemu szeregowego.

niosek 3.1
nkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego

st postaci

gdzie

R~) (t, u) =l, t < O, R~l) (t, u) =exp]-nA(u)t], t ;::: O, u = 1,2,...,z. (3.15)

(3.17)M (l)(U) == _1_ _ l u = l 2 ... z-l M (l)(z) == M(l)(z).
A(u)n A(u + l)n ' , ", .

1M(l)(U) == --, u== 1,2,...,z, (3.16)
A(u)n

stąd średni czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

Średnie czasy przebywania wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu
szeregowego w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} dane sąwzorami

tomiast odchylenia standardowe czasu przebywania wielostanowego jednorodnego
kładniczego systemu szeregowego w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} są postaci

(3.18)(1) _ 1 _
a (u) - --, u-1,2,...,z.

A(u)n

3.2 System z gorącą rezerwą elementów

T(2) (u) =1'll:in{m~x{Tij (u)}}, u == 1,2,...,z
lsisn 1~J~2

efinicja 3.8
ystem wielostanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą gorącą

lementów, jeśli jego czas T(2)(u) przebywania w podzbiorze stanów {u,u + l ,...,z} określony

jest wzorem

dzie Ti1(u) są czasami przebywania elementów podstawowych w podzbiorze stanów
{u,u + l,...,z}, natomiast Ti2Cu) są czasami przebywania elementów rezerwowych w
odzbiorze stanów {u,u + 1,...,z}.
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średnie czasy przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z} sąpostaci

(3.23)

(3.22)

(3.21)

(3.20)

(3.19)

C() a
f I1[2 exp[-A

y
(u)t] - exp[-2A y (u)t]]qyll dt

o y=l
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C() a
- fI1[2 exp[-A y (u +l)t] - exp[-2A y (u + l)t]]Qyll

dt, u == 1,2,...,z-l,
oy=l

niezawodności wielostanowego niejednorodnego systemu szeregowego z
rezerwą gorącą elementów jest określonawzorem

C() a
(U)== fI1[2exp[-A y(u)t]-exp[-2Ay(u)t]]

Qylldt,
u== 1,2,...,z,

o y=l

(t, u) =[1- (F(t, u))2]n , te (-00,00), U == 1,2,...,z.

(t,.) = [1,R~) (t.l), ...,R~2) (t, z)] , tE(-00,(0),

II (t,.) = [1, R'~2) (t,1),...,R'~2) (t, z)], tE (-00,00),

fi (t, li) =ńn- (1- exp[-Av(li)t])2]qvn, t ~ 0, li = 1,2,...,z,
y=l

fi (t, li) =ń (1- (p(v) (t, li))2)qvfi , tE(-co.oo], li = 1,2,...,z,
y=l

II (t,.) = [1, R'~2) (t,l), ...,R'~2) (t, z)] , tE(-00,(0),

średni czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

M'(2)(Z ) == M' (2)(z),

~ier·dzf~nte3.2
system wielostanowy jest niejednorodnym wykładniczym wielostanowym systemem

z pojedynczą rezerwą gorącą elementów, to
funkcja niezawodności tego systemu jest postaci

LL\.J~~.Jl.A.-U'" funkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego systemu szeregowego z
gorącą elementów jest określonawzorem



(3.28)

(3.26)

(3.27)

(3.25)

(3.24)
00 a

- ( fIT[2exp[-A y (u)t] - exp[-2A y (u)t]]qyn dt)" , U= 1,2,...,z.
o y=l

2n- in .

= I(-l)l(~) . ,u=1,2,...,z,
i=O A(u)(n + l)

czasy przebywania wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu
z gorącą rezerwą elementów w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z} są postaci

jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 2.2 dla niejednorodnego dwustanowego
szeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów.

(t,) =[1, R~2)(t,1),...,R~2)(t,z)], tE (-00,00),

odchylenia standardowe czasu przebywania wielostanowego jednorodnego
systemu szeregowego z gorącą rezerwą elementów w podzbiorze stanów

,...,z} określone są wzorami

odchylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów
,....z} sąpostaci

średni czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

00 a
a' (2)(U)]2 = 2f t IT[2 exp[-A y (u)t] - exp[-2A

y
(u)t]]qyn dt

o y=l

R~2) (t, u) = [1- (1- exp[-A(U)t])2]n, t ~ 0, u = 1,2,....z:
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n n-i
cr(2)(u) = _1_ IC-I)iC) 2. 2 -CIC-I)ic)_2_.)2, u= 1,2,...,z.

A(U) i=O (n + l) i=O (n + l)

_rY'{XTu~rC7[:.::.rr{"\ twierdzenia wynika następujący wniosek dla wielostanowego jednorodnego
'TlrJ'rlinn·ln'7~~rTJ'" systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów.

'iDloseK 3.2
niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego

rezerwą gorącą elementów jest określonawzorem



R'~3) (t,') = [1, R'~3) (t,1),...,R'~3) (t, z)], tE (-00,00),

3.3 System z zimną rezerwą elementów

(3.30)

(3.29)

F(t, u) *F(t, u)jest splotem rozkładów o dystrybuancieF(t, u).

R~3) (t, u) = [1- (F(t, u) *F(t, uj]" , tE(-00,(0), U= 1,2,...,z,

R~3) (t,') = [1, R~3) (t,l), ...,R~) (t, z)], tE (-00,00),

F(v) (t, u) *F(v) (t, u)jest splotem rozkładów o dystrybuancie F(v) (t, u) ·

R'~3) (t, u) = fr (1- (F(V) (t, u) *F(v) (t, u)))qvn , tE(-00,(0), U= 1,2,...,z,
v=l

R'~3) (t,') = [1, R'~3) (t,1),...,R'~3) (t, z)], tE (-00,00),

Funkcja niezawodnościwielostanowego jednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą

zimną elementów jest określonawzorem

(3) _ • 2 =T (u) - ~~n{L:Tij(U)},u 1,2,...,z,
l_l_n j=l

Funkcja niezawodności wielostanowego niejednorodnego systemu szeregowego z
rezerwą zimną elementów jest określonawzorem

Twierdzenie 3.3
Jeśli system wielostanowy jest niejednorodnym wykładniczym wielostanowym systemem

z pojedynczą rezerwą zimną elementów, to
(i) wielostanowa funkcja niezawodności tego systemu jest postaci

Ti1(u) Są czasami przebywania elementów podstawowych w podzbiorze stanów
+ 1,...,z}, natomiast Ti2(U) są czasami przebywania elementów rezerwowych w

LJV~I-L.J'-'JL'-'..LL..J- stanów {u,u + 1,...,z}.

T" .......~-;;_ .. n .. n 3.9
wielostanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą zimną

;..1 ......~""'a.."\TA'["J:T jeśli jego czas T(3)(u) przebywania w podzbiorze stanów {u,u + 1,...,z} określony

wzorem

gdzie

R,(3) (t u) = 1 t < On' , ,
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(3.33)

(3.34)

(3.31)

(3.35)

(3.32)

et.) a

-(f II [(1 + Ay(ujtj expl-X; (u)t]]qyndt)2 , u= 1,2,...,z.
oy=l

et.) a

- fII[(1+A y(u+1)t)exp[-Ay(u+1)t]]
qylldt, u= 1,2,...,z-1,

oy=l

czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

et.) a

(u) = fII [(1 + Ay(u)t) exp[-Ay(u)t]]qyll dt , u = 1,2,...,z,
oy=l

jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 2.3 dla niejednorodnego dwustanowego
szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną elementów.

(t,.) = [1, R~3) (t,1),...,R~3) (t, z)], tE(-00,00),

(3)(Z) = M' (3)(Z),

et.) a

(3)(u) = fII [(1 + Ay(u)t) exp[-Ay(u)t]]qyll dt
oy=l

et.) a
(3)(U)]2 = 2Jt · II [(1 + Ay(u)t) exp[-Ay(u)t]]qyll dt

o y=l

a

n (t,u)=II[(l+Ay(u)t)exp[-Ay(u)t]]qyll,t~O, u= 1,2,...z,
y=l

odchylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów
,...,z} sąpostaci

..... LJ ......LL.L.L_ czasy przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} są postaci

(t, u) = [(1 + A(u)t)exp[-A(U)t]]n, t ~ O, u = 1,2,...,z.

38

R (3) (t u) =1 t < Oll' , ,

L.JUL.J'_t-.'-' twierdzenia wynika następujący wniosek dla wielostanowego jednorodnego
T ....~...." ....-.........·.l._L.J.""fO'..'-' systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną elementów.

J ...... O.ClI'lt..r 3.3
funkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu

z pojedynczą rezerwą zimną elementów jest określonawzorem



(3.38)

(3.37)

(3.36)

u = 1,2,...,z. (3.39)

39

niezawodności wielostanowego niejednorodnego systemu szeregowego z
rezerwą mieszaną elementów jest określonawzorem

czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

1 n n (n-i+1)! n n (n-i)! 2 _
- - 2Ł(i) -·2 -(Ł(i) _. l) , u-1,2, ...,z.

A(U) i=O nn 1+ i=O n" 1+

odchylenia standardowe czasu przebywania jednorodnego wielostanowego
szeregowego z zimną rezerwą elementów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}

sąwzorami

niezawodnościwielostanowego jednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą

mieszaną elementów jest określonawzorem

(t,') = [1, R~4)(t,1), ...,R~4) (t, z)] , tE(-00,(0),

czasy przebywania jednorodnego wielostanowego systemu szeregowego z zimną

elementów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} określone sąwzorami

2

(u)=min{fi?in{m~x{Tij(u)}}, mil! {ŁTij(u)}}, u= 1,2,...,z,
l~l~rln 1~J~2 rln+l~l~n j=l

System z mieszaną rezerwą elementów

fi (t, u) = ń (1- (F(V) (t, U))2 )qYlqyU fr (1- (F(V) (t, u) *F(v) (t, U)))qY2qvu
, t E (-00,00),

v=l v=l

n (L) = [1, R'~4) (t,1),...,R'~4) (t, z)] , tE(-00,(0),

(3)(U) = (_1_ _ 1 ) .~ (?) (n -. i)! u = l 2 ... z-l M (3)(z) = M(3)(Z).
'i() 'i( 1) ~ 1 (n-l)+l' , " ,
I'v U r: U + 1=0 n

Ti1(u) są czasami zdatności elementów podstawowych systemu w podzbiorze stanów
+ 1,...,z}, natomiast Ti2(U) są czasami zdatności elementów rezerwowych w podzbiorze

{u,u + 1,...,z} oraz ri, r2, rl+ r2= 1, są odpowiednio frakcjami elementów znajdujących

rezerwie gorącej oraz zimnej.

(3) = n n (n - i)! =
(u) Ł(i) ( .) l ' u 1,2,...,z.

i=O A(U) · n n-l +

'11DIC:la 3.10
wielostanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą mieszaną

entów, jeśli jego czas zdatności T(4)(U) określony jest wzorem
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u = 1,2, ...,z, (3.42)

u = 1,2, ...,z. (3.44)

(3.43)

(3.40)

u = 1,2, ...,z-1,

czasy przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+l,...,z} sąpostaci

00 a
(u) = JfI [1- (1- exp[-A y (u)t])2 ]qYlqyll [(1+ Ay (u)t) exp[-A y (u)t]]qY2qyll dt,

Oy=l

(t, u) = [1- (F(t, U))2]r1ll [1- F(t, u) *F(t, uj]?" , tE(-00,(0).

00 a- CI fI [1- (1- exp[-A
v

(U)t])2 ]QvIQv
ll [(l + Av (u)t) exp[-A v (u)t]]Qv2Qv

lldt)" ,
O y=l

00 a- JfI[[l- (1- exp[-A
y
(u + 1)t])2 ]qYl '[(1 + Ay (u + l)t) expj-X, (u + 1)t]]qY2 ]qyll dt,

Oy=l

(4)(Z) = M' (4)(z).

(4)(U) =fń [1- (1- exp[-A
v
(u)t])2

]qVlqv
ll [(1 + A

v
(u)t) exp[-A v (u)t]]qV2qv

lldt
Oy=l

odchylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów
,...,z} sąpostaci

n (t,.) = [1, R'~4) (t,1), ...,R'~4) (t, z)] , tE(-00,(0),

a a
n (t, u) =fI[l- (1- exp[-A y (u)t])2 ]qYlqyll fI [(1+ Ay (u)t) exp[-A y (u)t]]qY2qyll

, t ~ 0,
y~ y~

U= 1,2, ...,z, (3.41)

a' (4)(U)]2 = 2ftń [1- (1- exp[-A
v
(u)t])2

]qVlqv
ll [(1 +Av (u)t) exp[-A v (u)t]]QV2qv

lldt
O y=l

średni czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

rlerldzenle 3.4
system wielostanowy jest niejednorodnym wykładniczym wielostanowym systemem

z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów, to
funkcja niezawodnościtego systemu jest postaci



jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 2.4 dla niejednorodnego dwustanowego
szeregowego z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów.

....... ,,"T"(T'7C'7PoCTI"\ twierdzenia wynika następujący wniosek dla wielostanowego jednorodnego
.....,"r1I"Y"F'''I~(I~F' systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów.

3.4
funkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu

....,..,.rTr""'"XTt:~CTI"\ Z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów jest określonawzorem

~4) (t,.) =[1, R~4) (t,l), ...,R~4) (t, z)] , tE(-00,(0),

(t, u) = [1- (1- exp[-A(U)t])2 ]f1ll [[1 + A(U)t] exp[-A(U)t]]f2ll , t ~ 0, u = 1,2,...,z. (3.45)

czasy przebywania jednorodnego wielostanowego systemu szeregowego z mieszaną

elementów w podzbiorze stanów {u,u+ l,....z} określone sąwzorami

00

(4)(u) = f[1- (1- exp[ -A(U)t])2]f1ll [[1 + A(U)t] exp[-A(U)t]]f2ll dt, u = 1,2,...,z, (3.46)
o

czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

(4)(U) = 7[1- (1- exp[-A(U)t])2 I" [[1+ A(U)t] exp[-A(U)t]] f2
n dt

O

00

- f[1- (1- exp[-A(U + l)t])2]f1ll [[1 + A(U + l)t] exp[-A(U + l)t]]f2ll dt, u = l ,2,...,z-l,
O

(3.47)

odchylenie standardowe czasu przebywania jednorodnego wielostanowego
szeregowego z mieszaną rezerwą elementów w podzbiorze stanów {u,u+ l ,...,z}
sąwzorem

00

= 2ft[l- (1- exp[-A(U)t])2I" [[1+ A(U)t] exp[-A(U)tll'" dt
o

00

- (f[l- (1- exp[-A(U)t])2 ]f1ll [[1 + A(u)t]exp[-A(U)t]]f2ll dt)" , u = 1,2,...,z. (3.48)
o
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System z gorącą rezerwą podsystemów

(3.51)

(3.50)

(3.49)
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niezawodności jednorodnego systemu szeregowego z rezerwą gorącą

określona wzorem

niezawodności niejednorodnego systemu szeregowego z rezerwą gorącą

określona wzorem

(t,u) =1-[1-[R(t,u)]ll]2, tE (-00,00), U== 1,2,...,z.

(t.') = [1, R~5) (t,1),...,R~5) (t, z)] , tE (-00,00),

a
II (t,u) =1-[1- I1(R Y(t,U)) Qyll]2, te (-00,00), U== 1,2,...,z.

y=l

II (t,.) = [1, R'~5) (t,l), ...,R'~5) (t, z)] , tE (-00,00),

II (t,') = [1, R'~5) (t,1),...,R'~5) (t, z)] , tE (-00,00),

a 2
II (t,u)=l-[l-exp[-IqynAy(u)t]] ,t~O, u==1,2, ...z,

y=l

Tlj(U) są czasami przebywania elementów podstawowych w podzbiorze stanów
+ 1,....z}, natomiast T2j(u) są czasami przebywania elementów rezerwowych w

r.ULJu·.A.'\J.A.,,'-'- stanów {u,u + 1,...,z}.

snmcra 3.11
wielostanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą gorącą

.rłCl,,)rc'tP1m{)'~XT jeśli jego czas T(5)(u) przebywania w podzbiorze stanów {u,u + 1,...,z}
jest wzorem

Wle]raZł~nle3.5
system wielostanowy jest niejednorodnym wykładniczym wielostanowym systemem

z rezerwą gorącą podsystemów, to
funkcja niezawodnościtego systemu jest postaci



(3.52)

(3.55)

(3.56)

(3.54)

3
a ' u= 1,2,....z-l , M,(5)(z) = M,(5)(z), (3.53)

2(IAy (u + l)q y n)
y=l

3
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3
---, u= 1,2,...,z,
2A(u)n

czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 2.5 dla niejednorodnego dwustanowego
szeregowego z rezerwą gorącą podsystemów.

J5
(u) = , u == 1,2, ...,z.

a

2Iq y Ay (u)n
y=l

3.5
funkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu

z rezerwą gorącą podsystemów jest określonawzorem

(t, u) = 1- [1- exp[-nA(u)t]]2 ,t 2:: 0, u == 1,2,...,z.

(t.) = [1, R~5) (t,1),...,R~5) (t, z)] , tE(-00,(0),

czasy przebywania jednorodnego wielostanowego systemu szeregowego z rezerwą

1"'\nf1C'l'TICl1-0'1'Y'liA'l"lT W podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z} określone sąwzorami

standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów
,...,z} sąpostaci

3
,(5) (u) == , u == 1,2,...,z,

a

2(IA y (U)q y n)
y=l

iUT"T7C'713l1rn twierdzenia wynika następujący wniosek dla wielostanowego jednorodnego
.l'grllnlr"'TPl1r" systemu szeregowego z rezerwą gorącą podsystemów.

.:. ....""'r'l.., ...~ czasy przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} sąpostaci



'~6) (t,.) = [1, R'~6) (t,1), ...,R'~6) (t, z)], tE(-00,00),

(3.60)

(3.57)

(3.58)

niezawodności wielostanowego jednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą

zimną podsystemów jest określonawzorem

44

(t,) = [1,R~6)(t,1), ...,R~6)(t,z)], tE (-00,00),

(t, u) == 1-[[1- (R(t, uj)"] *[1- (R(t, U))ll]] , tE(-00,00), U = 1,2, ...,z,

15(u) = , u = 1,2, ...,z.
2A(u)n

2

(u) = L {~~n Tij(u)}, u = 1,2, ...,z,
i=1 I_J_ll

odchylenia standardowe czasu przebywania jednorodnego wielostanowego
szeregowego z rezerwą gorącą podsystemów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
sąwzorami

3.12
wielostanowy nazywamy systemem szeregowym z pojedynczą rezerwą zimną

jeśli jego czas T(6)(u) przebywania w podzbiorze stanów {u,u + 1,...,z}
jest wzorem

a a a
[[1- rr (R v (t, u))qyn] *[1- rr (R v (t, U))qyll]] jest splotem rozkładów [1- rr (R v (t, U))qyll] .

v=1 v=l v=1

n (t, u) =1- [[1-ń (R(v) (t, uj)":"] *[1-ń (R (v) (t, u))qvn]l, tE(-OO,OO), U= 1,2, ...,z,(3.59)
v=1 v=1

(5)(U) = ~ (_1_ _ 1 ) u = 1.,2 ... z-l M (5)(z) = M(5)(z).
2n A(u) A(u + 1) , ~ " ,

6 System Z zimną rezerwą podsystemów

L&...LI-I-".""ILL niezawodności niejednorodnego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą

ąpodsystemów jest określonawzorem

Tlj(U) są czasami przebywania elementów podstawowych w podzbiorze stanów
+ 1,...,z}, natomiast T2j(U) są czasami przebywania elementów rezerwowych w

.... L..JIU'.L'-J'.LL.J_ stanów {u,u + 1,...,z}.



(3.63)

(3.62)

(3.64)

(3.61)
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1

czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

3.6
funkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu

z rezerwą zimnąpodsystemów jest określonawzorem

jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 2.6 dla niejednorodnego dwustanowego
szeregowego z rezerwą gorącąpodsystemów.

(t,.) = [1,R~6) (t,l), ...,R~6) (t, z)], tE (-00,00),

[[1- (R(t, U))ll] *[1- (R(t, U))ll] ] jest splotem rozkładów[l- (R(t, U))ll].

a a
n (t,u)=[l+ IqynAy(u)t]exp[-IqynAy(u)t], t~O,U= 1,2,...z,

y=l y=l

II (t,.) = [1, R'~6) (t,l), ...,R'~6) (t, z)], tE (-00,00),

odchylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów
,....z} określone sąwzorami

••L_"............... _ czasy przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,....z} sąpostaci

L.JUL.J'''''~'-'' twierdzenia wynika następujący wniosek dla wielostanowego jednorodnego
- ...- ..... "'.....l...l...l.""L.J""~;..'-" systemu szeregowego z rezerwą zimną podsystemów.

LTier'(IZf~nle 3.6
system wielostanowy jest niejednorodnym wykładniczym wielostanowym systemem

.....""rT·,""7"'tTn'l z rezerwą zimną podsystemów, to
ielostanowa funkcja niezawodności tego systemu jest postaci



u)~ Ri(t,U) dla t E (-00,00), U = 1,2,...,z, i = 1,2,...,z.

.) = [1, R(t,l), ...,R(t,z)], tE (-00,00),

(3.67)

(3.65)

(3.68)

(3.66)
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czas przebywania systemu w stanie ujest postaci

2
=--, u= 1,2,...,z,

A(u)n

.) =[1, Ri(t,l), ...,Ri(t,z)], tE (-00,00),

(t, u) = [1 + nA(u)t]exp[-nA(u)t], t ~ O, u = 1,2,...,z.

System o elementach z poprawionąfunkcją niezawodności

J2
(u)=--, u = 1,2,...,z.

A(u)n

3.13
system szeregowy nazywamy systemem o elementach z poprawioną funkcją

"" __.L.L,",U'V.L w podzbiorze stanów {u,u +l, ...,z}, jeśli jego elementy Ei, i =1,2, ...,n, mają
funkcj ę niezawodności postaci

iast odchylenia standardowe czasu przebywania jednorodnego wielostanowego
szeregowego z rezerwą zimną podsystemów w podzbiorze stanów {u,u+l,...,z}
sąwzorami

czasy przebywania jednorodnego wielostanowego systemu szeregowego z rezerwą

_""f'iC1'(T'Cl1"~1"",,",iv''XT w podzbiorze stanów {u,u+ l,...,z} określone sąwzorami

(6)(U) = ~ (_1_ _ 1 ) u = 1 2 ... z-l M (6)(z) = M(6)(z).
n A(U) A(U + 1)' , " ,

jednorodny wykładniczy system szeregowy nazywamy systemem o
intensywności uszkodzeń elementów o współczynnik p(u), O:::; p(u) :::; 1,

·,,- ...... 1,- jeśli jego elementy mają funkcję niezawodnościpostaci
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(3.71)

(3.70)

niezawodności wielostanowego jednorodnego systemu szeregowego o
intensywności uszkodzeń elementów określona jest wzorem

, t < 0, R(V)(t,u)==exp[-Av(u)p(u) t], t ~ 0, v ==1,2, ....a, u ==1,2, ...,z.

niezawodności wielostanowego niejednorodnego systemu szeregowego o
intensywności uszkodzeń elementów określona jest wzorem

czasy przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z} sąpostaci

_ t'J (v) t'J (v). ) - [ 1, R (t.l), ...,R (t,z)], tE (-00,00),

(t,.) =[1, R~7) (t,1),...,R~7) (t, z)], tE(-00,(0),

u)==l, t < 0, R(t, u)== exp[-A(U)p(U)t], t ~ 0, u ==1,2, ...,z.

(t,u) = [R(t,u)]n , tE (-00,00), u== 1,2,...,z.

a
n (t, u) = exp[-2: qvnAv(u)p(u)t], t ~ 0, u == 1,2,...,z.

v=l

n (t,.) = [1, R'~7) (t,1), ...,R'~7) (t, z)],

a "-'
n (t, u) = n(R (V) (t, ul)":" , tE (-00,00), U == 1,2,...,z. (3.69)

v=l

n (t,.) = [1, R'~7) (t,1), ...,R'~7) (t, z)],

niejednorodny wykładniczy system szeregowy nazywamy systemem o
intensywności uszkodzeń elementów o współczynnik p(u), °~ p(u) ~ 0,

..~".,•• .,L...J., jeśli jego elementy mają funkcję niezawodnościpostaci

~lel·<1Z{~nie 3.7
system wielostanowy jest niejednorodnym wykładniczym wielostanowym systemem

o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów, to
funkcja niezawodności tego systemu jest postaci



(3.75)

(3.72)

(3.77)

(3.76)

(3.74)

(3.73)

1
a ' U== 1,2,...,z-1, M' (7)(z) == M' (7)(Z),
2: qynAy(u + l)p(u + 1)
y=l

1
a

2:qynA y(u)p(u)
y=l
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1
---- , u == 1,2,...,z,
A(u)p(u)n

czas przebywania tego systemu w stanie u jest postaci

czas przebywania tego systemu w stanie u jest postaci

3.7
funkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu

o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów jest określonawzorem

czasy przebywania jednorodnego wielostanowego systemu szeregowego o
intensywności uszkodzeń elementów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}

sąwzorami

(t,.) = [1, R~7) (t,1),...,R~7) (t, z)], tE(-00,(0),

(t, u) =exp[-nA(u)p(U)t], t ~ 0, u == 1,2,...,z.

(7)(U) == 1 1 _ - (7) _ (7)---- , u - 1,2,...,z-1, M (z) - M (z).
A(u)p(u)n A(U + l)p(u + l)n

1
,(7) (U) == , U == 1,2,...,z,

a

2:qynA y(U)p(U)
y=l

odchylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów
,...,z} sąpostaci

ód jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 2.7 dla niejednorodnego dwustanowego
szeregowego o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów.

1,(7)(u) == , U == 1,2,...,z.
a

2:qynA y(u)p(u)
y=l

\(Yn7"'U7CI'7~crr\ twierdzenia wynika następujący wniosek dla wielostanowego jednorodnego
Llt..~""''''ł-~~~''''L...J_~... '-' systemu szeregowego o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów.



(3.78)
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odchylenia standardowe czasu przebywania jednorodnego wielostanowego
szeregowego o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów w podzbiorze

{u,u+1,...,z} określone są wzorami

1
(u) = ,u==1,2,...,z.

A(u)p(u)n



(4.2)

(4.3)

(4.1)
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bn = 0, A= max{A v } ,
Isvsa

. . . .
ciągami normującynu.

znamy graniczną funkcją niezawodności iR (t), to dokładna funkcja niezawodności

dla dostatecznie dużych n, może być przybliżona następującym wzorem

Pojęciapodstawowe

Cjj(t) jest zbiorem punktów ciągłości funkcji niezawodności 9l (t), natomiast parę

nazywamy parą ciągów normujących.

R, (t) jest funkcjąniezawodnościsystemu, więc dostajemy następującądefinicję.

=a(n»O, b n =b(n)E(-oo,oo),nEN,

T jest czasem zdatności n-elementowego systemu oraz

podejściu asymptotycznym do oceny niezawodności systemów interesująnas graniczne
standaryzowanej zmiennej losowej

podwyższania niezawodności systemów dwustanowych
przybliżone charakterystyki niezawodności

iR'(l) (t)=l, t<O, 91,(1) (t) = expj-xi'" t], t z O,

enmci a 4.1
niezawodności 91 (t) nazywamy graniczną funkcją niezawodności systemu, jeśli

ciągi a, > °oraz bn E (-00,00) takie, że



D

(4.3')

dla t < 0,

a A
=2:qv_V ,t~O,

v=l A

51

+ bn= ant< °dla t < 0,

a A
= 2:qv_v dla t ~ 0,

v=l A

+bn= ant~°dla t ~ 0,

zgodnie z (2.2), otrzymujemy

l\...UL.;'"-J.V~.. V n mamy

4.1
cja niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego, zgodnie z
jest określonanastępującymwzorem dokładnym

l:::..I.\..ł-.L.L.L"".........L.L....,.. funkcją niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego.



(4.8)

(4.9)

(4.7)

(4.5)

(4.4)

(4.6)

t<o

t<o

bn = 0,

1
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1

An'

odchylenie standartowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

Twierdzenia 4.1 i Wniosku 4.1 otrzymujemy natychmiast twierdzenie
dla jednorodnego wykładniczegosystemu szeregowego.

(t)=l, t<O, 9{(1
) (t) = exp[-t] , t z O,

{

l,

(t) =
exp[-Ant] , t ~ O.

czas zdatności jednorodnego wykładniczegosystemu szeregowego jest postaci

czas zdatności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego jest postaci

dCl) określone jest wzorem (4.3 ').

dCl) określone jest wzorem (4.3 '),
odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

d(l) określonejest wzorem (4.3 ').

{

l,

,~l) (t) =
exp[-And(l)t], t ~ 0,

4.2
cja niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego, zgodnie z (4.2),

,",.I."-l.""lJ~'J~~" następującym wzorem dokładnym

."",""_..1..1..1._.[...1.1..1."" funkcjąniezawodnościjednorodnego wykładniczego systemu szeregowego.

seruzcmc 4.2



(4.10)

(4.11)

(4.11')
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1

An

System Z gorącą rezerwą elementów

A t(a n t + bn ) =exp[-Av (a n t)] =exp[- v,-] dla t ~ O.
A-vn

+ bn= ant < °dla t < 0,

+ bn= ant ~ °dla t ~ 0,

lier'dze~nle 4.3

graniczną funkcją niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
~jedynczą rezerwą gorącą elementów.



D

(4.13)

(4.12)
t<O1,

czas zdatności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

gorącą elementów określony jest wzorem

6-lU6-l__ '-' oraz z (4.2) otrzymujemy następujący wniosek.

d(2
) jest dane wzorem (4.11 ').

a a
n (ant+bn)=IT[1-(l-exp[-Av(ant)])2]Qvn = IT[1-(Av(ant)(1+o(l)))2]Qv

n

v=l v=l

E( T' (2)) == .j;, ,
2A~nd(2)

zgodnie z Definicją 4.1 kończy dowód.

U"I_'I_C'lI'~.T 4.3
niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

gorącą elementów jest określonanastępującymwzorem przybliżonym

d(2
) jest dane wzorem (4.11 '),

....... _'""..., ........ .&..JL'""'U ... odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

4-7t
crT'(2) == 4A2 n d (2) '

(4.14)

gdzie d(2
) jest dane wzorem (4.11 ').

Uzasadnienie:
Wobec (2.4) mamy
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(4.16)

(4.15)

t<O1,

1 00 [ -1 ]00 1
= 2 (2) fexp[-z]dz = 2 (2) exp[-z] = 2 (2)'

A nd o A nd o A nd

zgodnie z (2.6)

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

gorącą elementów jest postaci

podstawiając za 'A.Jnd (2) := a mamy

na podstawie wzorów (2.3), (2.4) otrzymujemy (4.14).

graniczną funkcją niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z
rezerwą gorącą elementów.

91(2) (t) =1, t<O, 9{(2)(t)=exp[-t2], t~O,

niosek 4.4
niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

gorącą elementów, zgodnie z (4.2), jest określona następującym wzorem

t'wj~erd~l;enje4.4

L..JUL..J·""~'-' Twierdzenia 4.3 i Wniosku 4.3 wynika następujące twierdzenie i wniosek dla
,,",,"-L~~.'-'..L'-J'~..L..L'~~'-' wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów.



(4.17)

(4.18)

(4.19)

(4.19')
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z (2.25) dostajemy

~
=~~.

System z zimną rezerwą elementów

AJi
(ant+bn)=exp[-Ay(ant)]=exp[- y r t] dla t z O.

A-vn

iast odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

+ bn= ant 2:: O dla t 2:: O,

+ b, = ant < O dla t < O,

ierdzenle 4.5

""'&'_.&''&''&'_A'-J'&''&'''+ funkcjąniezawodnościniejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
rezerwązimnąelementów.



D

(4.21)

(4.22)

(4.20)
t<o

a A2 1 1=exp[2:qyn[-+t

2 + 0(-)] =exp[-d(3)t 2 + no(-)] dla t 2:: 0,
y=l A n n n

1,
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4-7t
2A2nd(3) ,

czas zdatności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

zimną elementów jest postaci

d(3) dane jest wzorem (4.19'),
odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

d(3) dane jest wzorem (4.19').

4.5
cja niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

zimną elementów, zgodnie z (4.2), jest określona następującym wzorem

'7rrr-.~rtn1Ia Z Definicją 4.1 kończy dowód.



D

(4.23)
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2 00 [ - 2 ]00 2
= 2 (3) Jexp[-z]dz = 2 (3) exp[-z] = 2 (3)'

A nd o A nd o A nd

podstawiając za 'A,Jnd(3) / -fi := a mamy

d(3) dane jest wzorem (4.19').

na podstawie wzorów (2.3), (2.4) otrzymujemy (4.22).

00 ~ ~
exp[-(A?nd(3) /2)t2]dt= Jexp[-a 2t2]dt=-= ,J

o 2a A 2nd(3)

iosek 4.6
cja niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

zimną elementów, zgodnie z (4.2), jest określona następującym wzorem

graniczną funkcją niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z
edynczą rezerwą zimną elementów.

,,\('H"l;r'Ur7Cl'7ACl"A Twierdzenia 4.5 i Wniosku 4.5 wynika następujące twierdzenie i wniosek dla
orodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną elementów.
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(4.24)

(4.25)

(4.27)

(4.26)

(4.27')

t<O

~
=V~·

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

zimną elementów jest postaci

{

I,

(t) ~

exp[-A?nt2/2], t ~ O.

System z mieszaną rezerwą elementów

zgodnie z (2.2), otrzymujemy

W,(4) (t)=I, t<O, 91,(4) (t)=exp[-d(4)t 2 ] , t z O,

graniczną funkcją niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
ojedyncząrezerwą mieszanąelementów.

+r\."ł'Y\1QCT odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci



D

(4.28)

t<O

exp[-A2nd(4)t 2
] , t ~ 0,

1,

60

czas zdatności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

mieszaną elementów jest postaci

(aut + bu) *p(y) (au t + bu) =1- [1 + Aya
U
t]exp[-Aya

U
t]

d(4) określonejest wzorem (4.27').

....._'-"~ .........L_ Z Definicją 4.1 kończy dowód.

niosek 4.7
cja niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

mieszaną elementów, zgodnie z (4.2), jest określona następującym wzorem



(4.29)

d(4) określone jest wzorem (4.27'),
L"'~.L.L"'''''-''''''' odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

(4.30)

d(4) określone jest wzorem (4.27').

podstawiając 'A.,Jnd(4) := a mamy

00 oo ~ ~fexp[-A?nd (4)t 2 ]dt = fexp[-a 2t2]dt = - = .
o o 2a 2A.,Jnd(4)

V.L.L'-4--'''''-'_ zgodnie z (2.6),

2 ~ [ -1 ]~ 1
= 2 (4) fexp[-z]dz = 2 (4) exp[-z] = 2 (4)'

2A nd o A nd o A nd

na podstawie wzorów (2.3), (2.4) otrzymujemy (4.30).

n(Y'\XTu~rC'7t~{l"A Twierdzenia 4.7 i Wniosku 4.7 wynika następujące twierdzenie i wniosek dla
wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą rezerwą mieszaną

(4.31)

61



(4.32)

(4.35)

(4.34)

(4.33)

(4.35')
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t<O

4-7t

~ ,J;
= A~2n(2fl + f2 ) •

(t) =1, t<O, 9t'(5) (t)=1-[1-exp[-d(5)t]]2, t ż U,

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

mieszaną elementów jest postaci

{

l,

(t) ~

exp[-A?n(2r1 +r2)t
2 /2], t ~ O.

System Z gorącą rezerwą podsystemów

a A
==Iqy-y ,t~O,

y=l A

4.8
cja niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z pojedynczą

mieszaną elementów, zgodnie z (4.2), jest określona następującym wzorem

graniczną funkcją niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
rezerwą podsystemów.

an =l/An, bn =0, A= maX{Ay},
l=:;;v=:;;a

graniczną funkcją niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z
.: ...... rł~T..,f'r7a rezerwą mieszaną elementów.

"""'-'..L..L..L.L_IJ" odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

Wle)~(1zł~nle 4.9



D

(4.36)
t<O

a A t=[1- [1- exp[-A(I:qv _v)n_]]2] =1'- [1- exp[-d(5)t]]2 dla t 2 O,
v=l A An

1,

z (2.41) dostajemy
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A
(a

n
t + b

n
) = exp[-Av(a n t)] = exp[-_V t] dla t 2 O.

An

d(5) określone jest wzorem (4.35').

+ bn= ant 2 O dla t 2 O,

+ b, = ant< O dla t < O,

zgodnie z (2.2), mamy

czas zdatności niejednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwąpodsystemów

postaci

R'~5)(an t + bn) = [1-[1- rI(Rv (a nt))qvn]2]
v=l

zgodnie z Definicją 4.1 kończy dowód.

niosek 4.9
niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą

zgodnie z (4.2), jest określonanastępującymwzorem



(4.39)

D

(4.38)

(4.40)

(4.37)
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15
2And(5) ,

(t) =1, t<O, ~(5)(t)=1-[1-exp[-t]]2,t2::0,

{

l, t < O

(t) =
1- [1- exp[-Ant]]2 , t 2:: o.

=liAn, b = On ,

d(5) określone jest wzorem (4.35'),
odchylenia standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

d(5) określone jest wzorem (4.35').

,(5») _ 3
T - 2And(5) ,

na podstawie wzorów (2.3), (2.4) otrzymujemy (4.38).

l-l...._JL.I..I._ ..W.l..I."+ funkcją niezawodnościjednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z
rezerwą podsystemów.

reruzeme 4.10

\{'\"H7"tTr7Cl''7ACl"A Twierdzenia 4.9 i Wniosku 4.9 wynika następujące twierdzenie i wnioski dla
I..I.V.l.'J"-ł-.I..I.''looo'~'" wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów.

4.10
cja niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

[}~VQ'tPl"Y\t\'l'XT zgodnie z (4.2), jest określonanastępującymwzorem



(4.43)

(4.43')

(4.42)

(4.41)
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iR,(6) (t) = [1 + d(6)t]exp[-d(6)t], t ~ 0,

dla t ~ 0,

dla t < 0,

c zgodnie z (2.2) mamy

wód:
każdego n mamy

t graniczną funkcją niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
imną rezerwą podsystemów.

4.6 System z zimną rezerwą podsystemów

omiast odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci

dni czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

dsystemów określony jest wzorem



D

(4.46)

(4.44)

(4.45)

t<O

=[1- [1- exp[-d(6)t]] *[1- exp[-d(6)t]]] = [1 + d(6)t]exp[-d(6)t]]], t ~ O,

a A t a A t
= [1- [1- exp[-An(l:qv _v)-]] *[1- exp[-An(l:qv _V)_]]]

v=l A An v=l A An

a A
= l: q v_v dla t ~ O.

v=l A

d(6) określone jest wzorem (4.43 ').

d(6) określone jest wzorem (4.43 ').
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T' (6)) = 2
And(6) ,

a a
n (ant + bn) = [1- [1- rr (R v(a , t))qyn 1* [1- rr (Rv(a nt))qyn]]

v~ v~

zdatności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną

podsystemówjest postaci

J2cr ---
T,(6) - And(6) ,

{

I,

R'~6) (t) =

[1 + And(6)t] exp[-And(6)t], t ~ O,

L.lfOóo.'-',............. "'" Z Definicją 4.1 kończy dowód.

....,..,.,T'~t"~l~:}('. z (2.49) dostajemy

r ...... nc-ln.r 4.11
niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z ZImną

nn/'1Cl'tTCl1"t:l1I"Y\n"'"XT zgodnie z (4.2), jest określonanastępującymwzorem

d(6) określone jest wzorem (4.43 '),
~""'''''-'.Jl'''.I..I.\..-ł.,IJ''' odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci



(4.48)

(4.49)

(4.50)

(4.47)

t<O

00 00 6
= 2ft· R' (t)dt=2ft[1 + And(6)t]exp[-And(6)t]dt=---

o u o (And(6))2 '

00 00 2
= IR'n (t)dt = Hl + And

(6)t]exp[-AndC6)t]dt= A d(6) ,
O O n

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą

jest postaci

(2.5) otrzymujemy

graniczną funkcją niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z
rezerwą podsystemów.
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na podstawie wzorów (2.3), (2.4) otrzymujemy (4.46).

L..JIJL..J_ ..... '-J Twierdzenia 4.11 i Wniosku 4.11 wynika następujące twierdzenie i wnioski
'~'LL~."J~"J'LL••''''''''''''''J wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą podsystemów.

J2
cr (6) =-.

T An

{

l,
R(6)n(t) =

[1 + Ant]exp[-Ant] , t z O.

91(6) (t) =1, t<O, 9{(6) (t) =[1 + t] exp[-t] , t z O,

an =l/An, bu =0,

'wie]r((Zł~nle4.12

L"I .... ,._~I'l.•T 4.12
niezawodności jednorodnego, wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą

zgodnie z (4.2), określona jest następującymwzorem

"--""V.l..l..l..L~lJ'" odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci



(4.53)

(4.51 )

(4.52)

(4.54)

(4.51 ')
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t<O

exp[-Apnd(7)t], t ~ 0,

1,

(t) = 1,t < 0, 9{'(7) (t) = exp[-d(7)t], t ~ 0,

tego twierdzenia jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 4.1.

czas zdatności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego o elementach o
intensywności uszkodzeń o współczynnik p jest postaci

a A
=Iqy-Y , t z O,

v=l A

d(7) określone jest wzorem (4.51 ').

d(7) określone jest wzorem (4.51 ').

== 1/Apn,

7 System o elementach Zpoprawionąfunkcją niezawodności

iosek 4.13
cja niezawodności niejednorodnego wykładniczego dwustanowego systemu

o elementach o zredukowanej intensywności uszkodzeń, zgodnie z (4.2), jest

1
cr -----

1'(7) - Apnd (7) (t) ,

ttier'dz~~nle 4.13

~~~_L..L..L""'~W..L..L'-+ funkcją niezawodności niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
:S:I01"Y'lol"\1"ar"h o zredukowanej intensywnościuszkodzeń o czynnik p.

d(7) określone jest wzorem (4.51 '),
-Y'V' .•LLIILL." •. odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci



(4.58)

(4.56)

(4.55)

(4.57)
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t<O

1
---

Apn'

{

l,
(t) =

exp[-Apnt], t ~ O.

czas zdatności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego o elementach o
intensywności uszkodzeń o czynnik p jest postaci

= l/Apn, bu = 0,

graniczną funkcją niezawodności jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego o
intensywności uszkodzeń o czynnik p.

9t(7) (t) = 1,t < 0, m(7) (t) = exp[-t] , t ~ 0,

rn ..n~DIr 4.14
niezawodności jednorodnego wykładniczego dwustanowego systemu szeregowego o

o zredukowanej intensywności uszkodzeń, zgodnie z (4.2), jest określona

wzorem

~_"""In:Tr:7Cl7{.:::l{'T1"\ Twierdzenia 4.13 i Wniosku 4.13 wynika następujące twierdzenie i wnioski
jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego o elementach o zredukowanej

ensywności uszkodzeń o współczynnik p.

...... 'V'.L.A..L.a.'-ł.oIU"" odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu jest postaci
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(5.1)

C
9t

(t ,u) ,jest zbiorem punktów ciągłości funkcji niezawodności 91(t,u).

T(u) jest czasem przebywania systemu w podzbiorze stanów {u,u +1,...,z} oraz

wielostanową funkcją niezawodności systemu, więc dostajemy następującądefinicję.

limRn(an(u)t+bn(u),u) = 91(t, u), tEC9t(t u) ' u=1,2, ...,z,
n~oo '

[l,Rn(t,l), ...,Rn(t,z)] = [l,91((t-bn(l))/an(l),l), ...,9ł((t-bn(z))/an(z),z)], t E(-oo,oo). (5.2)

jeśli znamy graniczną funkcją niezawodności tego systemu 91(t,·), to dokładna funkcja
systemu dla dostatecznie dużych n oraz te (-00,00) może być przybliżona

wzorem

P(((T(u) - bn(u))/ a n(u)) > t)= P(T(u) > an(u)t + bn(u))= R, (an(u)t + b, (u),u),
u = 1,2,...,z,

an(u»O, bn(u)E(-00,00), u= 1,2,...,z,

Rn(t,.) = [l,Rn(t,l), ...,Rn(t,z)], t E(-oo,oo),

(T(u)-bn(u))/an(u), u = 1,2,...,z, nEN,

5.1 Pojęcia podstawowe

odpowiednio dobranymi liczbami.

Metody podwyższania niezawodności systemów wielostanowych
- przybliżone charakterystyki niezawodności

podejściu asymptotycznym do oceny niezawodności wielostanowych systemów
11"""'.... ""'...,-."'" nas graniczne rozkłady standaryzowanej zmiennej losowej

graniczną wielostanową funkcją niezawodności systemu, jeśli istnieją stałe

A.A.'-' .... Jl .....J..\..ł.IU-VV an(u) > Ooraz bn(u)E(-oo,oo) takie, że



(5.3)

(5.5)

(5.3')

czasy przebywania niejednorodnego wielostanowego wykładniczego systemu
w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} sąpostaci

d(l)(U), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.3 ').

d(l)(U), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.3').

graniczną funkcją niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego

szeregowego.

1
M,(l) (u) - U = 1,2,...,z,

A(u)nd(l) (u) ,

M' (l)(U) = Ilu- 1 2 z 1 MI (l)(z) - M' (I)(z) (5.6)
A(u)d(l)(u)n-A(u+l)d(l)(u+l)n' - " ...,-, - ,

[1, R'~l) (t,1), ..., R'~l) (t,z)] = [1,exp[-A(l )d(I)(l )nt], ...,exp[-A(z)d(I)(z)nt]], t 2:: 0, (5.4)

(1) _ a Ay(U) _
d (u)-Iqy--, t 2:: 0, u-1,2,...,z,

y=l A(U)

an(U) = l/(A(u)n), bn(u) = 0, A(U) = max{A v (u)}, u =1,2, ...,z,
l:::;;y:::;;a

Ul,(l) (t, U) = 1, t < 0, 9ł ,(l) (t, U) = exp[-d(I)(U)t], t 2:: 0, U=1,2, ...,z,

Ul,(l) (t,') = [1,9ł ,(l) (t,l) ,...,9ł ,(1) (t, Z) ], t E(-OO,OO),

owód:
jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 4.1 dla dwustanowego niejednorodnego
szeregowego.

1l"/1t1Il·.Il>~L".T 5.1

niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego systemu
zgodnie z (5.2), jest określonanastępującymwzorem

Średni czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

gdzie d(l)(U), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.3').



(5.8)

(5.7)

(5.11 )
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== 1, t < 0, 91(l)(t,u) = exp[-t], t 2:: 0, u ==1,2, ...,z,

1
== --, u == 1,2, ...,z. (5.10)

A(u)n

czasy przebywania jednorodnego wielostanowego wykładniczego systemu
w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} określone sąwzorami

standardowe czasu przebywania jednorodnego wielostanowego wykładniczego

szeregowego w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} określone są wzorami

Twierdzenia 5.1 i Wniosku 5.1 otrzymujemy natychmiast twierdzenie
dla wielostanowego jednorodnego wykładniczegosystemu szeregowego.

5.2
niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczegosystemu szeregowego,
z (5.2), jest określonanastępującymwzorem

== l/(A(u)n), bn(u) == 0, u =1,2, ...,z,

1
(u) = (1)' U = 1,2, ...,z,

A(u)nd (u)

czas przebywania tego systemu w stanie ujest równy

(l)(u) = _1_ _ l li = l 2 ... z-l M (1)(Z) == M(l)(Z).
A(u)n A(u + l)n ' , " ,

R~I) (t,l), ..., R~I) (t,z)] == [l,exp[-A(l)nt], ...,exp[-A(z)nt]], t 2:: O. (5.9)

d(l)(U), u = 1,2, ...,z, dane jest wzorem (5.3').

(1)(t, .) == [1, 91(l)(t,l), ...,91(l)(t,Z)], t E(-OO,OO),

......L~jL.L.L"'~W.L.L"" funkcjąniezawodnościwielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu

"1_~TI,:3"'I"...ł standardowe czasu przebywania niejednorodnego wielostanowego wykładniczego

szeregowego w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} określone sąwzorami



(S.12)

(S.13)

(S.15)

(S.13')

(1) _ 1 _
(j (u) - --, u - 1,2,...,z.

A(u)n

a n (u) = l/(A(u)~), b n (u) = 0, A(U) = max{AvCu)}, u =1,2,...,z,
l~v~a

5.2 System Z gorącą rezerwą elementów

91,(2) (t.) = [1,91'(2) (t,1), ...,91'(2) (t,z)], t E(-OO,OO),

91,(2) (t,u)= 1, t<O, 91,(2) (t,u)=exp[-d(2)(u)t2], t z O, u=1,2, ...,z,

M'(2) (u) == {; , u = 1,2,...,z,
2A(U)~nd (2) (u)

73

A2 (u)
d(2)(U) = ±qv -;-, t ~ 0, u =1,2, ...,z,

v=l A (u)

graniczną funkcją niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego

stemu szeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów.

l"'\Vi~erd;lenle 5.3

dzie d(2)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (S.13 ').

owód:
owód jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 4.3 dla dwustanowego niejednorodnego

ystemu szeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów.

niosek 5.3
unkcja niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego systemu
zeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów, zgodnie z (5.2), jest określona

astępującymwzorem przybliżonym

dzie d(2)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (S.13').

rednie czasy przebywania niejednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
zeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
kreślone sąwzorami
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(S.19)

(S.18)

(S.17)

M' (2)cU) = .Jn - t 'u = 1,2,....z-l , M' (2)(Z) = M'(2) (z),
2A(u)~nd (2) (u) 2A(U +1) nd(2) (u +1)

(S.16)

0"(2) (u):::: ~ , u= 1,2,...,z,
2A(u)~nd(2) (u)

an(u)=l/(A(u)~), bn(u)=O, u=1,2, ...,z,

9\(2)(t, .) = [1,91(2)(t,1),...,91(2)(t,Z)], t E (-00,00),

9\(2)(t,U) = 1, t < 0, 91(2)(t,U) = expj-t'], t ~ 0, u =1,2, ...,z,

zie d(2)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (S.13').

powyższego Twierdzenia S.3 i Wniosku S.3 otrzymujemy natychmiast twierdzenie i
iosek dla wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z
[edynczą rezerwą gorącą elementów.

dchylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
eślone sąwzorami

niosek 5.4
unkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
pojedynczą rezerwą gorącą elementów, zgodnie z (S.2), jest określona następującym

zorem przybliżonym

redni czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

dzie d(2)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (S.13').

est graniczną funkcją niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu
zeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów.

Średnie czasy przebywania jednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
szeregowego z pojedynczą rezerwą gorącą elementów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
określone sąwzorami
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(5.23)

(5.22)

(5.21)

(5.20)

(5.23')

(u)=:~ , u= 1,2, ...,z.
2A(U).J;;

System Z zimną rezerwą elementów

czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

(2)(U) - Jn _ Jn - 1 2 1 M (2)( ) - M(2)( )r r' u - , ,...,z- , z - z ·
2A(u)-vn 2A(U+ 1)-vn

(u) =.fi1('A(u).J;;), b n (u) = 0, 'A(u) = max{'A v (u)}, u =1,2, ...,z,
l::;v::;a

(2)(U) ::: Jn.J;;' u = 1,2, ...,Z.
2A(U) n

graniczną funkcją niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego

szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną elementów.

9ł r(3) (t,.) == [1,9ł r(3) (t,l), ...,9ł r(3) (t, z) ], t E(-OO,OO),

9ł r(3) (t, u) == 1, t < 0, 9ł ,(3) (t, u) == exp[-d(3)(u)t2] , t ~ 0, u ==1,2, ...,z,

a A2 (U)d(3)(u) == ~ q _v_ t ~ O
L...J v 'i 2 ( ) , ,
v=l I'v U

...~h~Tlan1a standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+l,...,z}
I~IJ""'-'~~- sąwzoramI

owód:
owód jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 4.5 dla dwustanowego niejednorodnego

ystemu szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną elementów.

niosek 5.5
~unkcja niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego systemu
szeregowego z pojedynczą rezerwą zimną elementów, zgodnie z (5.2), jest określona

następującymwzorem przybliżonym



d(3)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.23').

d(3)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.23').

(5.28)

(5.27)

(5.25)

czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

(3) ~ ..r; _
(u) = ~ ' u - 1,2,...,z,

A(U) 2nd (3) (u)

d(3)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.23').

d(3)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.23 ').

, R'~) (t,1),..., R'~3) (t,z)] =[1,exp[ -A?(l)nd(3)(1 )t2/2], ...,exp[ -A?(Z) nd(3)(z)t2/2]], t ~ O.

(5.24)

au (u) = J2/(A(U)~), bu (u) = 0, u =1,2, ...,z,

M' (3)(u) = ..r; - ..r; ,u = 1,2,....z-l , M' (3)(z) = MI (3)(z),
A(u)~2nd(3) (u) A(U + 1)~2nd(3)cu + 1)

(5.26)

1(3) ~ ~ _
o (u) = ~ ' u - 1,2,...,z,

A(U) 2nd(3)(u)
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91(3)(t,U) = 1, t < 0, m,(3)(t,u) = expj-t"], t ~ 0, u =1,2, ...,z,

91(3)(t, .) = [1,m,(3)(t,1), ...,m,(3)(t,z)], t E(-OO,OO),

powyższego Twierdzenia 5.5 i Wniosku 5.5 otrzymujemy natychmiast twierdzenie i
iosek dla wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z

rezerwą zimną elementów.

czasy przebywania niejednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
z pojedynczą rezerwą zimną elementów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}

...... '""'r-.lrII."YlI~ sąwzorami

standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
'·~1U."'U~'-'~~'" sąwzorami



(5.33)

(5.32)

(5.31)

(5.30)

(5.29)
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9l ,(4) (t.u) = exp[-d(4)(u)t2] , t ~ 0,

9t,(4) (t, .) = [1,9l ,(4) (t,1),...,9l ,(4) (t,z)], t E (-00,00),

an(u)=1/("-(u)~), b n(u) =0, "-(u) = {max{"-vCu)}}, u=1,2,...,z,
l~v~a

5.4 System Z mieszaną rezerwą elementów

cr(3)(U)= ~ , u=1,2,...,z.
,,-(u)5

chylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+l,...,z}

eślone sąwzorami

M
(3)(U) = ~ ~ -l 2 l M(3)() - M(3)( )~ _ ~ , u - , ,...,z- , z - z ·

A(u).-v2n A(U + 1).-v2n

(3) _ 5 -M (u) = F' ' u - 1,2,...,z.
. 2A(U).-v n

dnie czasy przebywania jednorodnego wykładniczego wielo stanowego systemu
regowego z pojedynczą rezerwą zimną elementów w podzbiorze stanów {u,u+l,...,z}

eślone sąwzorami

graniczną funkcją niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu

z pojedyncząrezerwą zimną elementów.

ędni czas przebywania tego systemu w stanie u jest postaci

(1,R~) (t,l),...,R~) (t,z)] =[1,exp[_"-\1)nt
2/2],

...,exp[-A?(z)niI2]], t ~ O.

'1l10seK 5.6cja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
bjedyncząrezerwą zimnąelementów, zgodnie z (5.2), jest określonanastępującymwzorem

ybliżonym



d(4)(u), U == 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.33').

d(4)(u), u == 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.33').

(5.37)

(5.35)

(5.33')
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jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 4.7 dla dwustanowego niejednorodnego
szeregowego z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów.

czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

(4)(U) := .j;, , u = 1,2,...,z,
2A(u)~nd(4) (u)

d(4)(u), u == 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.33 ').

d(4)(u), u == 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.38').

graniczną funkcją niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego

szeregowego z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów.

MI (4)(U) = .j;, - f 'u = 1,2,...,z-1, MI(4)(Z) = MI(4)(z),
2A(u)~nd(4) (u) 2A(U +1) nd(4) (u +1)

(5.36)

0"1(4) (uj s ~ , u = 1,2,...,z,
2A(u)~nd(4) (u)

standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
eślone sąwzorami

...... _ ..... I"<Il>.r 5.7

niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego systemu
z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów, zgodnie z (5.2), jest określona

wzorem przybliżonym

czasy przebywania niejednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}

"""""U.J..'-'.J...J.."" sąwzorami



Twierdzenia 5.7 i Wniosku 5.7 otrzymujemy natychmiast twierdzenie i
dla wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z

...~rt.rl"(T"Y\,f"'7a rezerwą mieszaną elementów.

\Vie]raZC~nle 5.8

(u) = 1/(A(u)~), b n (u) = 0, u = 1,...,z,

.) = [1,91(4)(t,I), ...,91(4)(t,z)], t E(-OO,OO),

(5.38)

graniczną funkcją niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu
z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów.

"n.. n~Lll.r 5.8
niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego

rezerwą mieszaną elementów, zgodnie z (5.2), jest określona następującym

przybliżonym

[1,R~4) (t,1),..., R~4) (t,z)] == [1,exp[-A2(1 )n(2rl+r2)t2/2],...,exp[-A2(z)n(2rl+r2)t2/2 ]], t ~ O.
(5.39)

czasy przebywania jednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
z pojedynczą rezerwą mieszaną elementów w podzbiorze stanów {u,u+l,...,z}

~""LA. ..... ..., .... '-' ........ _ sąwzorami

(5.40)

czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

M (4)(U) =..;; ..;; - 1 2 1 M (4)( ) - M(4)( )- I ' u - , ,...,z- , z - z ·
A(u)~2n(2rl + r2 ) A(u + 1),,2n(2r1 + r2 )

(5.41)

standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+l,...,z}
sąwzorami

(5.42)
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gdzie d(5)(u), u = 1,2, ...,z, dane jest wzorem (5.43').

5.5 System z gorącą rezerwą podsystemów

an(u)=l/(A(u)n), bn(u)=O, A(u)=max{Ay(u)}, u=1,2, ...,z,
Isvsa

(5.45)

(5.43)

(5.43')
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3
M,(5) (u) - U = 1,2, ...,z,

2A(u)nd(5) (u) ,

a A (u)
d(5)(u) = Iqy -y_, t 2 0,

y=l A(U)

9ł ,(5) (t,u) = 1, t < 0, Ul ,(5) (t.u) =1-[1- exp[-d(5)(u)t]]2, t 2 0,

gdzie

gdzie d(5)(u), u = 1,2, ...,z, dane jest wzorem (5.43 ').

[1,R'~5) (t,l ),..., R'~5) (t,z)] = [1,1-[1-exp[-A(1)d(5)(1)n t]]2,...,1-[1-exp[-A(z)d(5)(z)n t]]2], t 2 O.
(5.44)

~o

9ł ,(5) (t, .) = [l,Ul ,(5) (t,l), ...,Ul,(5) (t.zj], t E(-OO,OO),

Twierdzenie 5.9
Jeśli

oraz

Dowód:
Dowód jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 4.9 dla dwustanowego niejednorodnego
systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów.

Średnie czasy przebywania niejednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów w podzbiorze stanów {u,u+ 1,....z} określone są

wzorami

Wniosek 5.9
funkcja niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego systemu
szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów, zgodnie z (5.2), jest określona następującym

wzorem przybliżonym

jest graniczną funkcją niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego

systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów.



au(u) = l/(A(u)n), b n (u) = O, u =1,2, ...,z,

edni czas przebywania tego systemu w stanie u jest postaci

(5.50)

(5.48)

(5.47)
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91(5)(t,u) = 1-[1-exp[_t]]2, t ~ O,

cr,(5) (u) - .J5 u = 1,2,...,z,
2A(u)nd (5) (u) ,

(5) _ 3 _M (u) - , u - 1,2,...,z.
2A(u)n

9ł(5)(t, .) = [1,91(5)(t,1), ...,91(5)(t,z)], t E(-OO,OO),

[1,R~5) (t,l), ..., R~5) (t,z)] = [l,l-[l-exp[-A(l)n t]]2,...,1-[1-exp[-A(z)n t]]2], t ~ O. (5.49)

zie d(5)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.43').

zie d(5)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.43').

niosek 5.10
nkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego
gorącąrezerwąpodsystemów, zgodnie z (5.2), jest określonanastępującymwzorem

st graniczną funkcją niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu
eregowego z gorącą rezerwą podsystemów.

powyższego Twierdzenia 5.9 i Wniosku 5.9 otrzymujemy natychmiast twierdzenie i
iosek dla wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą

zerwą podsystemów.

uchylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
eślone sąwzorami

3 1 1
M,(5) (uj> ( ( - (5) ), u= 1,2,....z-l , M,(5) (z)= M,(5)(Z), (5.46)

2n A(u)d 5) (u) A(U + 1)d (u + 1)

rednie czasy przebywania jednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
eregowego z gorącą rezerwą podsystemów w podzbiorze stanów {u,u+ 1,....z} określone są

zorami
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[1, R'~6) (t,1),..., R'~6) (t,z)] =

(5.51)

(5.53)

(5.52)

(5.53 ')

9ł ,(6) (t.u) =[1 + d(6)(u)t] exp[-d(6)(u)t], t 2:: 0,

J5
= , u = 1,2,...,z.

2A(u)n

jest analogiczny jak dowód Twierdzenia 4.11 dla dwustanowego niejednorodnego
szeregowego z zimną rezerwą podsystemów.

czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

(5)(U)=~(_I__ 2 ) u=12 ... z-1 M(5)(z)=M(5)(Z).
2n A(U) A(U + 1) , , " ,

graniczną funkcją niezawodności wielostanowego niejednorodnego wykładniczego

szeregowego z zimną rezerwą podsystemów.

an(u)=I/(A(u)n), bn(u)=O, A(u)=max{Av(u)}, u=I,2, ...,z,
l~v~a

chylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z}
eślone sąwzorami

5.6 System Z zimną rezerwa podsystemów

9ł ,(6) (t, .) = [1, 9ł ,(6) (t.l ),..., 9ł ,(6) (t,z)], t E(-OO,OO),

[1, [1 +A(I)nd(6)(1) t]exp[-A(l)n d(6)(1) t],...,[l +A(z)nd(6)(z) t]exp[-A(z)nd(6)(z) t]J, t ~ O.
(5.54)

"lwierdzłenle 5.11

niosek 5.11
unkcja niezawodności niejednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
zeregowego z zimną rezerwą podsystemów, zgodnie z (5.2), jest określona następującym

zorem przybliżonym
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a n (u) = l/(A(u)n), b n (u) = 0, u =1,2, ...,z,

(5.58)

(5.57)

(5.55)

9t(6)(t,U) = [1 + t]exp[-t], t ~ 0,

ie d(6)(U), u = 1,2, ...,z, dane jest wzorem (5.53').

2M' (6)(u) = , u = 1,2, ...,z,
A(u)nd(6)(u)

J2
(J'(6) (u) = , u = 1,2, ...,z,

A(u)nd(6) (u)

M,(6)(U)= ~( \6) - 1(6) ), u= 1,2,...,z-1,M'(6)(z)= M'(6)(z), (5.56)
n A(u)d (u) A(U + l)d (u + 1)

91(6)(t, .) = [1,9t(6)(t,1),...,9t(6)(t,z)], t E(-OO,OO),

chylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
eślone są wzorami

dnie czasy przebywania niejednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
regowego z zimną rezerwą podsystemów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} określone są

orarru

zie d(6)(u), u = 1,2, ...,z, dane jest wzorem (5.53').

zie d(6)(u), u = 1,2, ...,z, dane jest wzorem (5.53').

zie d(6)(u), u = 1,2, ...,z, dane jest wzorem (5.53').

edni czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

powyższego Twierdzenia 5.11 i Wniosków 5.11 otrzymujemy natychmiast twierdzenie i
iosek dla wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną

zerwą podsystemów.

st graniczną funkcja niezawodności wielostanowego wykładniczego jednorodnego
kładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą podsystemów.



(5.61)

(5.63)

(5.60)

(5.62)

(5.63')

2
= --, u= 1,2,...,z.

A(u)n

czasy przebywania jednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
z zimną rezerwą podsystemów w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} określone są
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J2
= --, u= 1,2,...,z.

A(u)n

=l/A(u)p(u)n, bn(u) = 0, A(u)=max{Ay(u)},u=1,2, ...,z,
l~y~a

czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

(6)(U) =~ (_1_ _ 1 ) u = 1 2 ... z-l M (6)(z) = M(6)(z).
n A(U) A(U + 1) , , " ,

7 System o elementach zpoprawioną funkcją niezawodności

5.12
cja niezawodności wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego

rezerwąpodsystemów, zgodnie z (5.2), jest określonanastępującymwzorem

,R~6) (t,l), ..., R~6) (t,z)] = [1,[1+A(l)n t]exp[-A(l)n t], ...,[l+/~(z)n t]exp[-A(z)n t]], t ~ o.
(5.59)

9l ,(7) (t, u) = 1, t < O, 91 ,(7) (t, u) = exp[-d(7)(u)t], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

9l ,(7) (t, .) = [1,91,(7) (t,l), ...,91 ,(7) (t,z)], t E(-OO,OO),

standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z}
d""lJ~'-'~~"" sąwzoramI



(5.66)

(5.67)

(5.65)

1
a,(7) (u) = (7)' U = 1,2,...,z,

A(u)p(u)d (u)n

M'(7)(z) = M' (7)(z),

1
M' (7)(U) = (7)' U = 1,2,...,z,

A(u)p(u)d (u)n

MI (7)(U) = Ilu- 1 2 z 1
A(u)p(u)d(7) (u)n - A(u+l)p(u+l)d(7)(u+l)n' - , ,..., - ,

zie d(7)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.63 'J.

zie d(7)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.63').

zie d(7)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.63 '),

t graniczną funkcją niezawodności niejednorodnego wykładniczego wielostanowego
temu szeregowego o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów o współczynnik

u), u = 1,2,...,z.

[l,R '~7) (t,1),...,R '~7) (t,z)] = [1,exp[-A(l )np(l )d(7)(1 )t], ...,exp[-A(z)np(z)d(7)(z)t]], t ~ o.
(5.64)

iosek 5.13
nkcja niezawodności niejednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
regowego o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów o współczynnik

u), u = 1,2,...,z, zgodnie z (5.2), jest określonanastępującymwzorem

edni czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

ednie czasy przebywania niejednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
eregowego o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów o współczynnik p(u), u =
z,... ,z, w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} określone sąwzorami

dchylenia standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
kreślone sąwzorami

dzie d(7)(u), u = 1,2,...,z, dane jest wzorem (5.63 'J.

powyższego Twierdzenia 5.13 i Wniosku 5.13 otrzymujemy natychmiast twierdzenie i
'M1iosek dla wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego o
zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów o współczynnik p(u), u = 1,2,...,z.

Twierdzenie 5.14
~eśli

an(u)=l/A(u)p(u)n, bn(u) = 0, u=1,2, ...,z.
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(5.71)

(5.72)

(5.70)

(5.69)

(5.68)

86

1
----, u == 1,2,...,z.
A(u)p(u)n

1
----, u== 1,2,...,z.
A(u)p(u)n

(t,1),...,R~7) (t,z)] == [1,exp[-A(l )np(l )t], ...,exp[-A(z)np(z)t]], t ~ O.

u) == 1, t < O, 9\(7)(t, u) == exp[-t], t ~ O, u == 1,2,...,z,

.) == [1,9\(7)(t,1), ...,9\(7)(t,z)], t E( -00,(0),

czasy przebywania jednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów o współczynnik p(u), u ==

w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z} określone sąwzorami

czas przebywania tego systemu w stanie ujest postaci

(7) 1 1 _ - (7) _ (7)
(u) == - , u - 1,2,...,z-1, M (z) - M (z).

A(u)p(u)n A(U + l)p(u + l)n

granicznąfunkcjąniezawodnościjednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu
o zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów o współczynnik p(u),

.....'-'łJ~.....&.. 5.14
niezawodności jednorodnego wykładniczego wielostanowego systemu o

intensywności uszkodzeń elementów, zgodnie z (5.2), określona jest
wzorem

'"1f'n'l.TlCJo."t"\1r:1 standardowe czasu przebywania tego systemu w podzbiorze stanów {u,u+1, ...,z}
eślone sąwzorami
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(6.5)

(6.3)

(6.4)

(6.1)

(6.2)-Ck) _ -(7) = >R n (t) - R n (t), k 2,3,4,5,6, t z O,

R,(k ) (t) = R'(7) (t) k = 2 3 4 5 6 t > O
n n' "", -,

E(TCk)) = E(TC7)), k = 2,3,4,5,6,

E( T' (k)) = E( T' (7)) k = 2 3 4 5 6, , , , , ,

6.1 Porównanie dokładnych charakterystyk niezawodności

porównanie wyników podwyższania niezawodności systemów
dwustanowych

a a
II[l- (1- exp[-Ayt])2]

qyn
= IIexp[-Aypt]qyn, t ~ O,

y=l y=l

az dla systemów jednorodnych

równań tych dla kolejnych typów systemów dostajemy różne postaci współczynnika

= pet) dla t ~ O.

rzypadek dla k = 2
la niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą elementów
spółczynnikredukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniemukładu (6.1)

równanie otrzymanych efektów podwyższania niezawodności systemu poprzez
zerwowanie z efektem uzyskanym w przypadku poprawienia niezawodności Jego
ementów można otrzymać rozwiązuj ąc względem p równania, odpowiednio
a systemów niejednorodnych

la systemów jednorodnych.

la systemów niejednorodnych oraz

o porównania efektów podwyższania niezawodności systemu można posłużyć się także

rednimi czasami zdatności systemu rozwiązując względem p równania, odpowiednio

przyjmuje postać



(6.9)

(6.7)

(6.6)

(6.8)

(6.10)

E(T(7)) obu systemów jednorodnych
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1

porównuj ąc wartości średnie E(T(2))

a O':) a

(L qynAy)fTI[2 exp[-Ayt] - exp[-2Ayt]]qyll dt
y=l o y=l

jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą elementów
redukujący intensywnośćuszkodzeńbędący rozwiązaniemukładu (6.2)

1

=pet) =1- ln(2 - exp[-AtD , t ~ O.
Ant

jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą elementów
redukujący intensywnośćuszkodzeń będący rozwiązaniemukładu (6.2)

1
p =-----------------

a O':) a a

(L qynAy)fTI[(l + Ayt)]qyll [exp[-(L Ayqyn)t]]dt
y=l Oy=l y=l

p= ±(-1)iG)~2n-i ·

i=O n + 1

a a
TI[(l + Ayt)exp[-Ayt]]qyll = TI[exp[-Aypt]]qyll, t ~ 0,
y=l y=l

atomiast porównując wartości średnie E(T'(3)) = E(T' (7)) obu systemów niejednorodnych

<.L~"",_ .. nC"lT porównując wartości średnie E(T,(2)) = E(T' (7)) obu systemów niejednorodnych

~"'I'7'J'....,.nil"".n.T dla k = 3
niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą elementów

redukuj ący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.1)



(6.13)

p=p(t)=1_ 1n(l+At), t20. (6.11)
At

a a
I1[1(1- exp[-A

v
t])2]QYlqyn[(1 + A

y
t) exp [ - Ay t]]QY2Qyn = I1[exp[-Avpt]]Qyn, t ~ 0,

v=l v=l

[1 + At]n exp[-Ant] = exp[-Apnt], t ~ 0,
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1p= . (6.12)±(~)(n ~i)!
i=O n n-l

rzypadek dla k = 4
la niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z mieszaną rezerwą elementów
spółczynnikredukuj ący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.1)

rzyjmuje postać

atomiast porównując wartości średnie E(T(3)) = E(T(7)) obu systemów jednorodnych

ostajemy

rzyjmuje postać

Natomiast porównując wartości średnie E(T(4») = E(T(7») obu systemów jednorodnych
dostajemy

przyjmuje postać

Dla jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z mieszaną rezerwą elementów
współczynnikredukujący intensywnośćuszkodzeń będący rozwiązaniemukładu (6.2)

Natomiast porównując wartości średnie E(T'(4») = E(T' (7») obu systemów niejednorodnych
dostajemy
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przyjmuje postać

(6.17)

(6.18)

(6.16)1
00

AnI[1- (1- exp[-At])2]fIn [[1 + At] exp[-At]]f2n dt
o

a
ln(2 - exp[-nt:LqyAy])

p = p(t) = 1- a y=l , t ~ O.
nt:LqyAy

y=l

2
p=-.

3

p = p(t) = 1- ln[2 - exp[-Ant]] , t ~ O. (6.19)
nAt

a a a
[1 + :LqynAyt]exp[- :LqynAyt] = exp[-:LqynAypt], t ~ 0,

y=l y=l y=l

1- [1- expj-Xntj]" =expl-Xpnt], t ~ 0,

2p=-. (6.20)
3

1-[1-exp[-±qynA yt]]2 =exp[-±qynAypt], t z O,
y=l y=l

jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów
spółczynnik redukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.2)

"'~T1ngI'IPIZ" dla k = 5
niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów

redukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.1)

dn+r""ł"'Y\"łnClt- porównując wartości średnie E(T,(5)) = E(T' (7)) obu systemów niejednorodnych

Przypadek dla k = 6
Dla niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą podsystemów
współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.1)

atomiast porównując wartości średnie E(T(5)) = E(T(7)) obu systemów jednorodnych
dostajemy



(6.26)

(6.25)

(6.24)

(6.23)

(6.22)

(6.21)

E(T(7)) obu systemów jednorodnych

m(k)(t-b n ) = m(7)(t-b n ) k-23456 O~l n --, - "",t~,
au au

1
p=-.

2

p == p(t) == 1- ln[1+ ",nt] , t ~ O.
Ant

1
p=-.

2

a

lnfl + ntl:qyAy)
p == pet) == 1- a v=! , t ~ O.

ntl:qyAy
y=l

[1 + Ant]exp[-Ant] = exp[-Apnt], t ~ O,

6.2 Porównanie granicznych charakterystyk niezawodności

Z równań tych dla kolejnych typów systemów dostajemy różne postaci współczynnika

p = pet) dla t ~ o.

jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą podsystemów
spółczynnikredukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniemukładu (6.2)

dla systemów jednorodnych.

rzyjmuje postać

dla systemów niejednorodnych oraz

l .....+"'.f"V\"II:lCl"t' porównując wartości średnie E(T'(6)) = E(T' (7)) obu systemów niejednorodnych

Porównywanie otrzymanych efektów podwyższania niezawodności systemu poprzez
rezerwowanie z efektem uzyskanym w przypadku poprawienia niezawodności jego
elementów można otrzymać rozwiązując względem p równania, odpowiednio

""ln'f"f""-"f'V\'lnn'f" porównując wartości średnie E(T(6))
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exp[-(A~t)2] = exp[-Apnt], t ~ 0,

(6.32)

(6.31)

(6.29)

(6.27)

(6.30)

(6.28)

E(T(7)) obu systemów jednorodnych

p=p(t)=At, t z O,

2
p=~.

2 ~
p=~~.

d(2)

p=p(t) = Atde?) , t ~ O.

E(T' (k)) = E( T' (7)), k = 2,3,4,5,6,

E(T(k)) = E(T(7)), k = 2,3,4,5,6,

a systemów jednorodnych.

a systemów niejednorodnych oraz

o porównania efektów zwiększenia niezawodności systemu można posłużyć się również

ednimi czasami zdatności systemów rozwiązująwzględem p równanie, odpowiednio

rzypadek dla k = 2
la niejednorodnego wykładniczego szeregowego z gorącą rezerwą elementów
spółczynnik redukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.25)

atomiast porównując wartości średnie E(T,(2)) = E(T,(7)) obu systemów niejednorodnych
ostajemy

rzyjmuje postać

Przypadek dla k = 3
Dla niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą elementów
współczynnikredukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.25)

przyjmuje postać

la jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą elementów
współczynnikredukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.26)

Natomiast porównując wartości średnie E(T(2))
dostajemy



(6.38)

(6.37)

(6.34)

(6.33)

d(4)

P == pet) == At de?) , t ~ O.

p == ~ 2 .,Jd(3) •

nn d (7)

At d (3)

p==p(t)==2 d(?) , t z O.

zyjmuje postać

p == ~ 2 . (6.36)
nn
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exp[-(A~t)2 /2] = exp[-Apnt] , t z O,

la jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą elementów
spółczynnik redukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.26)

At
P == pet) == 2' t ~ O. (6.35)

exp[-A?nd(3)t2 /2]=exp[-Apnd(7)t], t z O,

rzyjmuje postać

atomiast porównując wartości średnie E(T'(3)) = E(T,(7)) obu systemów jednorodnych
ostajemy

Natomiast porównując wartości średnie E(T,(4)) = E(T' (7)) obu systemów niejednorodnych
dostajemy

przyjmuje postać

Przypadek dla k = 4
Dla niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z mieszaną rezerwą elementów
współczynnikredukujący intensywnośćuszkodzeń będący rozwiązaniemukładu (6.25)

Natomiast porównując wartości średnie E(T(3)) = E(T(7)) obu systemów jednorodnych
dostajemy



atomiast porównuj ąc wartości średnie E( T' (5») = E( T' (7») obu systemów jednorodnych

(6.44)

(6.43)

(6.42)

(6.41)

(6.40)

(6.39)

E(T(7)) obu systemów jednorodnych

E(T(7)) obu systemów jednorodnych

+ r2 )t 2 /2] = exp[-Apnt], t ~ 0,

nn

porównuj ąc wartości średnie E(T(5»)

porównując wartości średnie E(T(4»)

jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów
redukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.26)

jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z mieszaną rezerwą elementów
redukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.26)
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2
p=-.

3

p =pet) =1- ln(2 - exp[-Ant]) , t ~ O.
nAt

2
p=-.

3

1- [1- exp[-Ant]]2 = exp[-Apnt], t ~ 0,

= () = 1_ 1n(2 - exp[-And
(5)t])

>°
p P t (5)' t - ·

And t

1- [1- exp[-And (5)t]]2 = exp[-Apnd(7)t], t ~ 0,

~""~J'n':lI""t:l1Z dla k = 5
niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą podsystemów

redukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniem układu (6.25)



[1 + Ant]exp[-Ant] = exp[-Apnt], t ~ 0,

[1 + And(6)t]exp[-And(6)t] = exp[-Apnd(7)t], t ~ O,

(6.48)

(6.47)

(6.46)

(6.45)

E(T(7)) obu systemów jednorodnychporównując wartości średnie E(T(6))
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1
p=-.

2

p =p(t) =1- In(1 + Ant) , t ~ O.
Ant

1
p=-.

2

= ()=1_ ln(l+And(6)t) >0
p p t (6)' t - ·

And t

la jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą podsystemów
spółczynnikredukujący intensywnośćuszkodzeń będący rozwiązaniemukładu (6.26)

zypadek dla k = 6
a niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą podsystemów
półczynnikredukujący intensywność uszkodzeń będący rozwiązaniemukładu (6.25)

rzyjmuje postać

zyjmuje postać

atomiast porównując wartości średnie E(T'(6)) = E(T,(7)) obu systemów niejednorodnych

stajemy



7.1 Porównanie dokładnych charakterystyk niezawodności

a a
I1[1-(1-exp[-Ay(u)t])2] qy

n =I1[exp[-Ay(U)p(u)t]] qy
n , t z O, u= 1,2,...,z,

y~ y~

(7.2)

(7.1)

(7.5)

(7.4)

(7.3)
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a
I qy ln(2 - exp[-Ay(u)t])

p(u) = pet, u) = 1- y=l , t ~ 0, u = 1,2,...,z.
a
IqyAy(U)t
y=l

R~k) (t,.) = R~7) (t.}, k = 2,3,4,5,6, t ~ 0, u = 1,2,...,z.

R'~k) (t,.) = R'~7) (t.'), k = 2,3,4,5,6, t ~ 0, u = 1,2,...,z,

M,(k) (u) = M'(7) (u), k = 2,3,4,5,6, u = 1,2,...,z,

M(k)(U) = M(7)(U), k = 2,3,4,5,6, u = 1,2,...,z,

. Porównanie wyników podwyższania niezawodności systemów
wielostanowych

Z układu tego dla kolejnych typów systemów dostajemy różne postaci współczynnika p(u) =
p(t,u) dla t ~ 0, u = 1,2,...,z.

oraz dla systemów jednorodnych

dla systemów jednorodnych.

przyjmuje postać

Do porównania efektów zwiększenia niezawodności systemu można posłużyć się także

średnimi czasami zdatności systemu w podzbiorze stanów {u,u+1, ...,z} rozwiązując

względem p(u), u = 1,2,...,z, równania, odpowiednio

orównywanie otrzymanych efektów podwyższania niezawodności systemu poprzez
rezerwowanie z efektem uzyskanym w przypadku poprawienia niezawodności jego
elementów, można otrzymać rozwiązując względem p(u), u = 1,2,...,z, równania,
odpowiednio dla systemów niejednorodnych

dla systemów niejednorodnych oraz

Przypadek dla k = 2
Dla wielostanowego niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.1)
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(7.9)

(7.8)

(7.7)

(7.10)

a

L:qy In(1 + Ay(u)t)
( ) - ( ) -1 - y=l t >° = 1 2P u - P t, u - , - , U " ... ,z.

a

L:qyAy(U)t
y=l

1
p(u) = .. , u = 1,2,...,z.±G)(-lY~2n-l

i=O n + 1

In(2 - exp[-A(U)t]) _
p(u) = pet, u) = 1- , t ~ 0, u - 1,2,...,z.

A(U)t

a a
TI[(1 + Ay(u)t) exp[-Ay(u)t]]qyll =TI[exp[-A y(u)p(u)t]]qyll , t ~ 0, u = 1,2,...,z,
y=l y=l

1
P(u) = , u = 1,2,...,z. (7.6)

a 00 a
(L: qynAy(u))JTI[2 exp[-Ay(u)t] - exp[-2A y(u)t]]qyll dt

y=l o y=l

[1- (1- exp[-A(U)t])2]ll = exp[-A(u)p(u)nt], t ~ 0, u = 1,2,...,z

"""...."1""Y\1':lC'T porównującwartości średnie czasu przebywania obu systemów niejednorodnych w
-"_"" .. r>. ...."L..ll stanów {u,u+1,...,z}, M' (2)(U) = M' (7)(u), dostajemy

wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

1,..,.1"V1,OnTI"'XT współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.2)

......... rJnlT....,.n.I"tI.o..r dla k =3
wielostanowego niejednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą

współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.1)

przyjmuje postać

Natomiast porównując wartości średnie czasu przebywania obu systemów niejednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, M' (3)(u) =M' (7)(U), dostajemy

,_........,,~~~.&._..., .... porównując wartości średnie czasu przebywania obu systemów jednorodnych w
.··1"\,..,.r"''7I''\·.~''''~70 stanów {u,u+1,...,z}, M(2)(u) = M(7)(u), dostajemy
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(7.12)

(7.11)

1
p(u) = , u = 1,2,...,z.

±G)(n-i)!
i=O n n-i

In(l + A(U)t) _
p(u) = pet, u) = 1- , t ~ 0, u - 1,2,...,z.

A(U)t

Natomiast porównując wartości średnie czasu przebywania obu systemów niejednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, M' (4)(u) =M

,(7)(U),
dostajemy

±qv(qy!ln(2 - e"y(u)t) + qY21n(l + Ay(U)t))
ptu) = pet, u) = 1- v=l a ' t ~ 0, u = 1,2,...,z. (7.13)

IqvAv(u)t
v=l

u = 1,2,...,z. (7.14)

a aIl[1(1- exp[-Ay(U)t])2 ]qYlqyU[(l + Ay(ujt) exp[ - Ay(U)t]]qY2qyU= Ilexp[-A y(U)p(U)t]qyU ,
v=l v=l

[1 + A(U)t]n exp[-A(u)nt] = exp[-A(u)p(u)nt], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

[1- (1- exp[-A(U)t]) 2
) fIn [1 + A(U)t]f2n eXp[-A(U)nr2t] = eXp[-A(U)p(U)nt], t ~ 0,

u = 1,2,...,z,

Dla systemu wielostanowego wykładniczego jednorodnego szeregowego z mieszaną rezerwą

elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.2)

t ~ 0, u = 1,2,...,z,

przyjmuje postać

Przypadek dla k = 4
Dla systemu wielostanowego wykładniczego niejednorodnego szeregowego z mieszaną

rezerwą elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze
stanów {u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.1)

Natomiast porównując wartości średnie czasu przebywania systemu w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z}, M(3)(U) = M(7)(U), obu systemów jednorodnych dostąjemy

przyjmuje postać

Dla wielostanowego jednorodnego wykładniczego systemu szeregowego z zimną rezerwą

elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.2)
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1- [1- exp[-A(u)nt]]2 = exp[-A(u)p(u)nt], t ~ O, u = 1,2,...,z

(7.16)

(7.19)

(7.18)

(7.17)

(7.15)

1

In(2 - exp[-A(u)nt]) _
p(u) = pet, u) = 1- , t ~ 0, u - 1,2,...,z.

A(u)nt

2
p(u) = -, u = 1,2,...,z.

3

a
In(2 - exp[- L:qyAy(u)nt])

( ) - ( ) - 1- y=l t > O = 1 2P u - P t, u - , - , U , , ... ,z.
a

ntL:qyAy(U)
y=l

p(u) = 00 ' u = 1,2,...,z.
A(u)nf[l- (1- exp[-A(U)t])2]fl

ll [[1 + A(u)t]exp[-A(U)t]]f2
ll dt

o

( )
= ( )=1_flln(2-e-A(U)t)+f21n(l+A.(u)t) >0 =12

p u P t, u , t _ , u " ...,z.
A(U)t

rzyjmuje postać

1- [1- ń (exp[-A.v (u)t])qv
n ]2 = ń [exp[-A.v (u)p(u)t]]qv

n, t ~ 0, u = 1,2,...,z,
y=l y=l

przyjmuje postać

Natomiast porównując wartości średnie czasu przebywania obu systemów jednorodnych w
odzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, M(4)(U) = M(7)(U), dostajemy

Natomiast porównując wartości średnie czasu przebywania obu systemów jednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, M(5)(U) = M(7)(U), dostajemy

przyjmuje postać

Natomiast porównując wartości średnie czasu przebywania obu systemów niejednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, M' (5)(U) = M' (7)(u), dostajemy ,

Przypadek dla k = 5
Dla wielostanowego wykładniczego niejednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

podsystemów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.1)

Dla wielostanowego wykładniczego jednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

podsystemów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.2)
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[1 + A(u)nt]exp[-A(u)nt] =exp[-A(u)p(u)nt], t 20, u = 1,2,...,z,

(7.24)

(7.23)

(7.22)

(7.21)

(7.20)

1
p(u) = -, u = 1,2,...,z.

2

In(1 + A(u)nt) _
p(u) =pet,u) = 1- , t ~ 0, u - 1,2,...,z.

A(u)nt

7.2 Porównanie granicznych charakterystyk niezawodności

1
p(u) =-, u= I,2, ...,z.

2

a
In(1 + I qyAy(u)nt)

p(u) = pet,u) = 1- y=l , t 2 0, u = 1,2,...,z.
a

ntIqyAy(u)nt
y=l

2
p(u) = -, u = 1,2,...,z.

3

a a a
[[1 + IqynAy(u)t]exp[- IqynAy(u)t] = [I [expl-X, (u)p(u)t]]ąyn , t ~ 0, u = 1,2,...,z,

y=l y=l y=l

Porównywanie otrzymanych efektów podwyższania niezawodności systemu poprzez
rezerwowanie z efektem uzyskanym w przypadku poprawienia niezawodności jego
elementów można otrzymać rozwiązując względem p(u), u = I,2, ...,z, równania,
odpowiednio dla systemów niejednorodnych

Natomiast porównując wartości średnie czasu przebywania obu systemów jednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+l,...,z}, M(6)(u) = M(7)(u), dostajemy

przyjmuje postać

Dla wielostanowego wykładniczego jednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą

podsystemów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem równania (7'.2)

Natomiast porównując wartości średnie czasu przebywania obu systemów niejednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, MI(6)(u) =MI(7)(u), dostajemy

1'_nnIT-nOI1lLlI.l' dla k = 6
wielostanowego wykładniczego niejednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą

......"'rłc"'TI~t-~1''Y''Iiy~l"XT współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
,...,z} będący rozwiązaniem równania (7.1)
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przyjmuje postać

(7.29)

(7.30)

(7.26)

(7.27)

(7.28)

2 ~d(2)cU) _
p(u) = c-- (7) , U - 1,2,...,z.

"nn d (u)

d(2) (u)
p(u) = pet, u) = A(U)t (7) , t ~ 0, u = 1,2,...,z.

d (u)

,Ck) t-bn(u) _ ,(7) t-bn(u) = > =9t ( ,U) - Ul ( , U) k 2,3,4,5,6, t z O, U 1,2,...,z, (7.25)
an(u) an(u)

(k) t-bn(u) _ (7) t-bn(u) = > =9t ( ,U) - Ul ( , U), k 2,3,4,5,6, t z O, U 1,2,...,z.
an(u) an(u)

M' (k)(u) = M' (7)(U), k = 2,3,4,5,6, u = 1,2,...,z,

M(k)(U) = M(7)(U), k = 2,3,4,5,6, u = 1,2,...,z.

raz dla systemów jednorodnych

exp[-A? (ujnt"] =exp[-A(u)p(u)nt], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

exp[_A2 (u)nd (2) (u)t 2
] = exp[-A(u)p(u)nd(7) (u)t], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

równań tych dla kolejnych typów rezerwowania dostajemy różne postaci współczynnika

p(u) = p(t,u), t ~ 0, U= 1,2,...,z..

przyjmuje postać

o porównania efektów podwyższenianiezawodności systemu można posłużyć się średnimi

czasami przebywania systemu w podzbiorze stanów {u,u+ 1,...,z} rozwiązując względem p(u),
u = 1,2,...,z, równania, odpowiednio dla systemów niejednorodnych

oraz dla systemów jednorodnych

Dla wielostanowego wykładniczego jednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem układu (7.26)

Natomiast porównując średnie czasy przebywania obu systemów niejednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+l,...,z}, M'(2)(u) =M,(7)(u), dostajemy

Przypadek dla k = 2
Dla wielostanowego wykładniczego niejednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem układu (7.25)



exp[-A2 (u)nt 2 /2] = exp[-A(u)p(u)nt], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

(7.36)

(7.35)

(7.34)

(7.33)

(7.32)

(7.31)
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p(u) = J2 , u = 1,2, ...,z.
nn

A(U)t _
p(u) = pet, u) = --, t 2 0, u - 1,2,...,z.

2

~
~d(3) (U) _

p(u) = - (7) , U - 1,2,...,z.
nn d (u)

_ A(U) d(3) (u) _
p(u) - pet, u) =--t (7) , t ~ 0, u - 1,2,...,z.

2 d (u)

exp[-"? (u)nd(3) (ujt ' /2] = exp[-A(u)p(u)nd(7) (u)t], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

2
p(u) = ~' u = 1,2,...,z.

~nn

p(u) = pet, u) = A(U)t, t 2 0, u = 1,2,...,z.

Natomiast porównując wartości średnie czasów przebywania obu systemów jednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, M(3)(U) = M(7\U), obu systemów jednorodnych dostajemy

przyjmuje postać

Dla wielostanowego wykładniczego jednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą
elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów

{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem układu (7.26)

""1,.,.+,,~.1l""""'+ porównując wartości średnie M' (3)(U) = M' (7)(U) przebywania obu systemów
w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, dostajemy

IJ.... nn'TY't>oI'lDlr dla k = 3
wielostanowego wykładniczegoniejednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą

współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów

,...,z} będący rozwiązaniem układu (7.25)

atomiast porównując średnie czasy przebywania obu systemów jednorodnych w podzbiorze
.....~,..._,"""7 {u,u+ 1,...,z}, M(2)(U) = M(7)(U), dostajemy



exp[_A2(u)n(2r1 + r2)t2 /2] = exp[-A(u)p(u)nt], t ~ 0, u = 1,2, ...,z,

1-[1-exp[-A(u)nd(5)(u)t]]2 = exp[-A(u)p(u)nd(7)(u)t], t z O, u= 1,2,...,z,

(7.40)

(7.39)

(7.41)

(7.38)

(7.37)
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( ) = (t ) = 1- In(2 - exp[-A(u)nd(5) (u)t]) t> ° = 1 2p u p, u , _ , u , ,...,z.
A(u)nd(7) (u)t

2(2r1 + r2) _
p(u) = , u - 1,2, ...,z.

nn

r
p(u) = pet, u) = A(u)(r1 + -2)t , t ~ 0, u = 1,2,...,z.

2

2 ~d(4) (u) _
p(u) = rr: (7) , u;- 1,2, ...,z.

"nn d (u)

d(4) (u)
p(u) = pet, u) = A(U)t (7) , t ~ 0, u = 1,2,...,z.

d (u)

exp[-A?(u)nd (4) (u)t 2] = exp[-A(u)p(u)nd(7) (u)t], t ~ 0, u = 1,2, ...,z,

"_nn1lTW"l(łjnlt:l1I dla k = 4
wielostanowego wykładniczego niejednorodnego systemu szeregowego z mieszaną

.~,",,~L:lI>""'''f·...I elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze
{u,u+1,...,z} będący rozwiązanie układu (7.25)

przyjmuje postać

...""' ....,J ...........C_IJ .... porównując wartości średnie M' (4)(u) = M' (7)(u) przebywania obu systemów
w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z} dostajemy

Przypadek dla k = 5
Dla wielostanowego wykładniczego niejednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

podsystemów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+ 1,...,z} będący rozwiązaniem układu (7.25)

przyjmuje postać

Natomiast porównując wartości średnie czasów przebywania obu systemów jednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, M(4)(u) = M(7)(u), dostajemy

Dla wielostanowego wykładniczego jednorodnego systemu szeregowego z mieszaną rezerwą

elementów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem układu (7.26)
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[1 + A(u)nt]exp[-A(u)nt] = exp[-A(u)p(u)nt], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

(7.45)

(7.46)

(7.44)

(7.43)

(7.42)

1
p(u) = -, u = 1,2,...,z.

2

ln(1+A(u)nd(6)(u)t) _
p(u) = pet, u) = 1- (7) , t ~ 0, u - 1,2,...,z.

A(u)nd (u)t

2
p(u) = -, u = 1,2,...,z.

3

ln(2 - exp[-A(u)nt]) _
p(u) = pet, u) = 1- , t ~ 0, u - 1,2,...,z.

A(u)nt

2
p(u) = -, u = 1,2,...,z.

3

przyjmuje postać

Dla wielostanowego wykładniczego jednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą

podsystemów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązanie układu (7.26)

Natomiast porównując średnie czasy przebywania obu systemów niejednorodnych w
podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}, M'(6)(u) =M,(7)(u), dostajemy

1- [1- exp[-A(u)nt]] 2 = exp[-A(u)p(u)nt], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

[1 + A(u)nd (6) (u)t] exp[-A(u)nd (6) (u)t] =exp[-A(u)p(u)nd (7) (u)t], t ~ 0, u = 1,2,...,z,

przyjmuje postać

Przypadek dla k =6
Dla wielostanowego wykładniczego niejednorodnego systemu szeregowego z zimną rezerwą

podsystemów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem układu (7.25)

Natomiast porównując średnie czasy przebywania obu systemów jednorodnych w podzbiorze
stanów {u,u+1,...,z}, M(5)(u) = M(7)(u), dostajemy

Natomiast porównując średnie czasy przeb,r,wania obu systemów niejednorodnych w
podzbiorze stanów {u.urI, ...,z},M' (5)(U) =M,(7 (u), dostajemy

Dla wielostanowego wykładniczego jednorodnego systemu szeregowego z gorącą rezerwą

podsystemów współczynnik redukujący intensywność uszkodzeń p(u) w podzbiorze stanów
{u,u+1,...,z} będący rozwiązaniem układu (7.26)



(7.48)

(7.47)
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postać

1
p(u) =-, u= 1,2,...,z.

2

In(1 + A(U)nt) _
pui) = pet,u) = 1- , t ~ 0, u - 1,2,...,z.

A(u)nt

'1'-ł-"'-'.L.L.L.L""'.u,", porównując średnie czasy przebywania obu systemów jednorodnych w podzbiorze
_+..,....-.,,-,,-':-':7 {u,u+l,...,z}, M(6\u) = M(7)(U), dostajemy



8. Podejście asymptotyczne do poprawiania niezawodności systemów
transportowych

8.1. System miejskiego transportu autobusowego

Komunikacja miejska w Gdyni reprezentuje model organizacyjno - zarządczy komunikacji
regulowanej, z oddzieloną sferą organizacji przewozów od ich realizacji i konkurencją w
sferze realizacji usług przewozowych. Od 1992 r. funkcję wyłącznego i niezależnego od
wykonawców przewozów organizatora komunikacji miejskiej sprawuje nowoutworzony
podmiot - Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni.

W systemie linii komunikacji miejskiej w Gdyni występują połączenia podstawowe,
uzupełniające i peryferyjne. Linie podstawowe funkcjonują całodziennie, we wszystkie dni
tygodnia. Z uwagi na duże potoki ruchu pasażerskiego, linie podstawowe charakteryzują się

dość wysoką częstotliwościąkursowania i wymagają obsługi przez znaczną liczbę pojazdów.
Linie uzupełniające obsługują trasy o mniejszym natężeniu ruchu pasażerskiego, często o
wysokim współczynniku wydłużenia drogi przejazdu oraz trasy omijające centrum. Zadaniem
linii uzupełniających jest także zaspokojenie popytu w czasie (i w miejscach) jego
okresowych zwiększeń, przeważnie w godzinach tzw. szczytów przewozowych dnia
powszedniego. Linie uzupełniające są z reguły obsługiwane przez mniejszą liczbę pojazdów.
Linie peryferyjne odgrywają najmniejsze znaczenie w obsłudze komunikacyjnej. Ich
zadaniem jest penetracja tras o najmniejszym natężeniu ruchu pasażerskiego, względnie

odcinkowe wspomaganie linii podstawowych i uzupełniających na krótkich fragmentach ich
tras, w okresach krótkotrwałych wzrostów popytu. Obsługa linii peryferyjnych prowadzona
jest przeważnie przez jeden pojazd, chociaż zdarzają się sytuacje, kiedy na linii peryferyjnej
realizowany jest tylko kilka kursów na dobę, wykonywanych przez zapożyczane na ten czas
pojazdy z innych linii.

Pod koniec 2001 r. w sieci ZKM w Gdyni funkcjonowało 81 podstawowych linii
komunikacyjnych, w tym 68 autobusowych, 9 trolejbusowych oraz 4 linie obsługiwane przez
autobusy typu minibusy lub midibusy. Duża różnorodność pojazdów posiadanych przez
gdyńskich przewoźników zobowiązała gdyński ZKM do dokonania podziału wszystkich
możliwych rodzajów eksploatowanego taboru. Uwzględniając kryterium wysokości podłogi

nad jezdnią, dokonano uproszczonego podziału autobusów obsługujących 68 linii
komunikacji miejskiej na:
- wysokopodłogowe - o wysokości podłogi powyżej 75 cm, z dwoma wysokimi stopniami

wejściowymi;
- średniopodłogowe - o wysokości podłogi od 36 do 75 cm, z jednym lub dwoma niskimi

stopniami wejściowymi;
- niskopodłogowe - o wysokości podłogi maksymalnie do 35 cm, bez stopni w drzwiach

wejściowych.

Rozpatrzmy uproszczony system miejskiego transportu autobusowego, zbliżony do
systemu komunikacji miejskiej w Gdyni, który składa się z 81 podstawowych linii
komunikacji miejskiej. Na każdej linii pasażerowie mają do dyspozycji jeden pojazd
podstawowy. System ten uznajemy za zdatny, gdy wszystkie pojazdy obsługujące linie są

zdatne, natomiast za niezdatny gdy choć jeden pojazd ulegnie awarii i musi pojechać do
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zajezdni aby dokonać naprawy. Przy tak zdefiniowanych stanach zdatności i niezdatności

rozpatrywany system możemy traktować jako dwustanowy system szeregowy.
Na podstawie danych, zawartych w Załączniku 1, o ilości zjazdów awaryjnych

poszczególnych typów pojazdów w okresie od 01.01.2001 do 31.12.2001, uzyskanych od
przewoźników za pośrednictwem ZKM w Gdyni przyjęto, że

- 23 linie obsługiwane są przez autobusy wysokopodłogowe mające wykładniczą funkcję

niezawodności

R(I)(t) = exp[-0.0046t], t ~ O,

- 21 linii obsługiwanych jest przez autobusy średniopodłogowe mające wykładniczą funkcję

niezawodności

R(2)(t) = exp[-0.0057t], t ~ O,

24 linie obsługiwane są przez autobusy niskopodłogowe mające wykładniczą funkcję

niezawodności

R(3)(t) = exp[-0.0049t], t ~ O,

- 9 linii obsługiwanych jest przez trolejbusy o wykładniczej funkcji niezawodności

R(4)(t) = exp[-0.0042t], t ~ O,

- 41inie obsługiwane sąprzez inne autobusy mające wykładnicząfunkcję niezawodności

R(S)(t) = exp[-0.0028t], t ~ o.

Opisany powyżej system komunikacji miejskiej jest zatem niejednorodnym systemem
szeregowym o parametrach

n = 81, a = 5, ql = 23/81, q2 = 21/81, q3 = 24/81, q4 = 9/81, qs = 4/81.

Oceny niezawodności systemu komunikacji miejskiej dokonujemy stosując Twierdzenie 4.1 z

A=max {A y }= max{0.0046, 0.0057, 0.0049,0.0042, 0.0028}= 0.0057,
1~y~5

a8I =2.166, b8I = O,

oraz

dCl) = 23 0.0046 + 21 + 24 . 0.0049 +~ 0.0042 +~ 0.0028 = 0.849
81 0.0057 81 81 0.0057 81 0.43 81 0.0057 '

wobec (4.3), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności systemu jest postaci

m,(1) (t) = exp[-0.849t], t ~ O.
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Zatem funkcja niezawodności rozważanego systemu komunikacji miejskiej, zgodnie z (4.4),
określona jest następującymwzorem

R'~? (t) = exp[-0.392t], t z o.

Średni czas oraz odchylenie standardowe tego systemu, zgodnie z (4.5), (4.6), przyjmują

wartości

E(T,(l)) = 2.551h, O'T,(I) = 2.551h.

Rozpatrzmy teraz cztery sposoby poprawtama niezawodności rozważanego systemu
miejskiego transportu autobusowego sensowne z punktu widzenia praktyki stosowanej w
systemie komunikacji miejskiej w Gdyni, a mianowicie:
1° rezerwę gorącą pojedynczych elementów systemu,
2° rezerwę mieszaną pojedynczych elementów systemu,
3° rezerwę gorącą podsystemów,
4° zastosowanie elementów o zredukowanej intensywności uszkodzeń.

Ad. 1°
Przyjmijmy, że na każdej z 81 linii rozważanego systemu komunikacji miejskiej pasażerowie

mają do dyspozycji dwa tego samego typu pojazdy. Załóżmy, że zadanie przewozowe będzie

spełnione, jeśli pasażer wsiądzie do jednego z tych dwóch pojazdów i odjedzie z przystanku.
System ten uznamy za zdatny gdy na każdej linii będzie kursował choć jeden pojazd,
natomiast system ten będzie niezdatny gdy choć na jednej linii oba pojazdy ulegną awarii.
Przy tak zdefiniowanych stanach zdatności i niezdatności rozpatrywany system możemy

traktować jako dwustanowy system szeregowy z gorącą rezerwą pojedynczych elementów.
Wtedy, zgodnie z Twierdzeniem 4.3, z

A= max{Av}= 0.0057,
1~v~5

a81=0.051, b81=0,

ponadto z

d(2) = 23 (0.0046)2 + 21 + 24 (0.0049)2 +.2.. (0.0042)2 + 4 (0.0028)2 = 0.735
81 (0.0057)2 81 81 (0.0057)2 81 (0.0057)2 81 (0.0057)2 '

wobec (4.11), dostajemy granicznąfunkcję niezawodnościrozważanego systemu

Zatem funkcja niezawodności systemu komunikacji miejskiej z pojedynczą rezerwą gorącą

pojazdów, zgodnie z (4.12), jesy określonanastępującymwzorem
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Średni czas oraz odchylenie standardowe rozważanego systemu, zgodnie z (4.13), (4.14),
wynoszą, odpowiednio

E(T,(2)) == 20.150h, crT,(Z) == 10.533h.

Ad. 2°
Przyjmijmy, że rozważany system miejskiego transportu autobusowego o 81 liniach
komunikacji miejskiej składa się z 31 linii o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego i 50 linii o
małym natężeniu ruchu pasażerskiego. Ponadto na 31 liniach o dużym ruchu pasażerskim,

pasażerowie mają do dyspozycji dwa tego samego typu pojazdy, natomiast pozostałych 50
linii obsługiwanych jest przez jeden pojazd, dla którego w razie awarii w zajezdni stoi tego
samego typu pojazd rezerwowy. Dokładniej przyjmijmy, że wśród autobusów
wysokopodłogowych 9 obsługuje linie o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego, a 14
obsługuje linie o małym natężeniu ruchu pasażerskiego, wśród autobusów
średniopodłogowych 9 obsługuje linie o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego, a 12
obsługuje linie o małym natężeniu ruchu pasażerskiego, wśród autobusów niskopodłogowych

10 obsługuje linie o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego, a 14 obsługuje linie o małym

natężeniu ruchu pasażerskiego, wśród trolejbusów 3 obsługują linie o dużym natężeniu ruchu
pasażerskiego, a 6 obsługuje linie o małym natężeniu ruchu pasażerskiego, oraz wśród

pozostałych pojazdów wszystkie obsługują linie o małym natężeniu ruchu pasażerskiego.

System ten uznajemy za zdatny, jeśli na każdej z 31 linii o dużym ruchu pasażerskim choć

jeden z dwóch obsługujących ją pojazdów jest zdatny i na każdej z 50 linii o małym ruchu
pasażerskim obsługujący ją pojazd jest zdatny lub w czasie jego niezdatności linię tą

obsługuje pojazd rezerwowy (z zajezdni). System ten uznajemy za niezdatny, jeśli choć na
jednej z linii o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego oba pojazdy uległy awarii lub choć na
jednej z linii o małym natężeniu ruchu pasażerskiego pojazd ją obsługujący uległ awarii i
pojazd go rezerwujący uległ awarii. Przy tak zdefiniowanych stanach zdatności i niezdatności
rozpatrywany system możemy traktować jako dwustanowy system szeregowy z mieszaną

rezerwą pojedynczych elementów.
Wtedy, zgodnie z Twierdzeniem 4.7, z

A= max{A y } = 0.0057,
1::;y::;5

aSI == 19.493, bSI == O,

oraz

d
(4) = 16 (0.0046)2 15 17 (0.0049)2 6 (0.0042)2 2 (0.0028)2

----+-+- + +- ==0.521,
81 (0.0057)2 81 81 (0.0057)2 81 (0.0057)2 81 (0.0057)2

wobec (4.27), graniczna funkcja niezawodności rozważanego systemu jest postaci

9ł,(4)(t) == exp[-0.521t2
] , t 2 O.

Zatem funkcja niezawodności tego systemu, zgodnie z (4.28), jest określona następującym

wzorem
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9ł,(5)(t) = 1-[1- exp[-0.849t]]2, t 2 O.

E(T'(S») = 3.827h, O"T'(S) = 2.852h.

deS) = 24 . 0.0049 + 23 0.0046 +~ + 9 0.0042 +~ 0.0028 = 0.849

81 0.0057 81 0.0057 81 81 0.43 81 0.0057 '

a8I = 2.166, b8I = O,

Ad. 4°
Przypuśćmy, że w celu poprawienia niezawodności rozpatrywanego systemu miejskiego

transportu autobusowego zastosujemy pojazdy bardziej niezawodne (tzn. pojazdy o

zredukowanej intensywności uszkodzeń o czynnik p).

Wtedy stosując Twierdzenie 4.13 z

Średni czas zdatności oraz odchylenie standardowe tego systemu, zgodnie z (4.37), (4.38),

wynoszą, odpowiednio

Średni czas zdatności oraz odchylenie standardowe tego systemu, zgodnie z (4.29), (4.30),

-wynoszą, odpowiednio

wobec (4.35), graniczna funkcja niezawodności rozważanego systemu jest postaci

Funkcja niezawodności tego systemu, zgodnie z (4.36), jest określonawzorem

oraz

Ad. 3°
Przypuśćmy, że system miejskiego transportu autobusowego składający się z 81 linii

komunikacji miejskiej obsługiwany jest przez dwa odrębne przedsiębiorstwa przewozowe,

które obsługują te same linie. Przedsiębiorstwa te posiadają tą sarną liczbę pojazdów

poszczególnych typów tj. 23 autobusy wysokopodłogowe, 21 autobusów średnio

podłogowych, 24 autobusy niskopodłogowe, 9 trolejbusów oraz 4 inne autobusy (np.

minibusy, midibusy). Rozważany system uznajemy za zdatny, gdy choć jedno z

przedsiębiorstw obsługuje wszystkie linie komunikacji miejskiej. System ten uznajemy za

niezdatny, gdy w każdym z przedsiębiorstw choć jeden pojazd uległ awarii. Przy tak

zdefiniowanych stanach zdatności i niezdatności rozpatrywany system będziemy traktować

jako dwustanowy system szeregowy z gorącą rezerwą podsystemów.

Wtedy, zgodnie z Twierdzeniem 4.9, z

A= max {A v } = 0.0057,
1~v~5



a81 = 2.166(p)-1, b81= O,

wobec

d(7) = 23 0.0046 +~ + 24 . 0.0049 + 9 0.0042 + 4 0.0028 = 0.849
81 0.0057 81 81 0.0057 81 0.43 81 0.0057 '

zgodnie z (4.51), graniczna funkcja niezawodności miejskiego systemu transportu
autobusowego jest postaci

m. ,(7) (t) = exp[-0.849t], t ~ o.

Funkcjaniezawodności tego systemu, zgodnie z (4.52), wyraża się wzorem

ił '~~) (t) ~ exp[-0.392pt], t ~ O.

Średni czas zdatności oraz odchylenie standardowe tego systemu, zgodnie z (4.53), (4.54),
wynoszą, odpowiednio

Porównanie efektów podwyższania niezawodności miejskiego systemu transportu
autobusowego

Porównując funkcję niezawodności systemu z gorącą rezerwą elementów (przypadek 1°) z
funkcją niezawodności systemu z elementami o zredukowanej intensywności uszkodzeń

(przypadek 4°), zgodnie z (6.29), dostajemy

pet) = 0.0049t, t ~ O.

Natomiast porównując średnie czasy zdatności tych systemów dostajemy, zgodnie z (6.30),
następującą wartość współczynnika redukującego intensywność uszkodzeń

p=0.127, t z O.

Porównując funkcję niezawodności systemu z mieszaną rezerwą elementów (przypadek 2°) z
funkcją niezawodności systemu z elementami o zredukowanej intensywności uszkodzeń

(przypadek 4°), zgodnie z (6.37), otrzymujemy

pet) = 0.0035t, t ~ O.

Natomiast porównując średnie czasy zdatności tych systemów dostajemy, zgodnie z (6.38),
następuj ącą wartość współczynnika redukującego intensywność uszkodzeń

p = 0.107, t ~ o.
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IJ""'..,·A"I"'ITn ........ t:lIl'" funkcję niezawodnościsystemu z gorącą rezerwą podsystemów (przypadek 3°) z
funkcją niezawodności systemu z elementami o zredukowanej intensywności uszkodzeń

1 ...... ..,.r'7"1T...,.t:lIrlC..IT 4°), zgodnie z (6.41), otrzymujemy

()
- l In(2-exp[-0.392t]) O

pt-- ,t~.

0.392t

",,,,,,,,,""JAAA.lC_...,'" porównując średnie czasy zdatności tych systemów dostajemy, zgodnie z (6.42),
następującą wartość współczynnika redukującego intensywność uszkodzeń

_ 2 >0p- ,t_ .
3
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8.2 Portowy system transportu towarów sypkich

Bałtycka Baza Masowa Sp. Z 0.0., (BBM) spółka powołana przez Port Gdynia Holding
S.A. oraz Zakłady Azotowe "PULAWY" S.A. użytkuje dwa nowoczesne terminale
przeznaczone do obsługi produktów chemicznych. Bałtycka Baza Masowa zajmuje się

przeładunkiem i składowaniem towarów sypkich takich jak nawozy sztuczne: siarczan
amonu krystaliczny, siarczan amonu granulowany, sól potasowa i inne. Podstawowym
zadaniem BBM jest załadunek na statki towarów sypkich w relacji eksportowej. BBM nie
posiada urządzeń umożliwiających rozładunek statków. Na terenie przedsiębiorstwa

funkcjonują dwa niezależne ciągi transportowe: ciąg rozładunku wagonów, ciąg załadunku

statku.
Ciąg rozładunku wagonów: Towar do BBM trafia w wagonach samowyładowczych,

rozładowywanych do kosza zasypowego skąd za pomocą przenośników trafia do jednego z
czterech magazynów (silosów). Cztery silosy kopułowe typu DOME pozwalają na
zgromadzenie 4 rodzajów towaru o łącznej masie 60.000 ton.
Ciąg załadunku statku: Załadunek nawozów sztucznych z magazynów na statek odbywa się

za pomocą specjalistycznego ciągu przeładunkowego złożonego z przenośników taśmowych.

Badanym systemem jest system przenośników taśmowych zwany dalej system
transportowym. System transportowy składa się z 1 metalowego kosza zasypowego
wyposażonego w taśmowy przenośnik dozujący tworzący podsystem transportowy SI, z
dwóch przenośników taśmowych tworzących odpowiednio poziomy podsystem transportowy
S2 oraz nachylony pod kątem 15° podsystem S3, następnie z przenośnika dozującego z
buforem zabezpieczającym równomierny transport towaru, który tworzy podsystem
transportowy S4, z przenośnika taśmowego tworzącego podsystem Ss oraz z urządzenia

załadowczego będącego podsystemem transportowym S6.
Przenośniki taśmowe są konstrukcjami złożonymi z taśmy, dwóch bębnów (napinającego i

napędowego) oraz z dwóch zespołów rolek, gdzie zadaniem jednych jest utrzymywanie i
prowadzenie taśmy wraz z towarem pomiędzy bębnami, a drugich podtrzymywanie
powracającej pustej taśmy.

Podsystemy transportowe osadzone są na konstrukcjach stalowych oraz wyposażone są w
napęd w postaci silników elektrycznych z przekładniami. W analizie niezawodności

pomijamy ich napędy, które są urządzeniami innego typu. Pomijamy także konstrukcje
stalowe, które charakteryzują się wysokąniezawodnością i praktycznie nie uszkadzaj ą się. Ze
względu na brak dokładnych danych co do ilości i rodzaju usterek oraz awarii,
(ewidencja usterek i awarii prowadzona jest dopiero od 30 października 2000 roku), do
określenia niezawodności poszczególnych elementów posłużono się danymi uzyskanymi od
ekspertów i ujęto je w postaci średnich czasów bezawaryjnej pracy elementów.

Na podstawie konsultacji z ekspertami z uwagi na wydajność systemu transportowego
możemy wyróżnić cztery stany niezawodnościowe jego elementów: stan 3 - zapewniający

największą wydajność przenośnika, stan 2 - zapewniający mniejszą wydajność przenośnika

wymuszoną przez wysypywanie się towaru z taśmy, stan 1 - umożliwiający transport z
mniejszą wydajnością przy bezpośredniej regulacji przebiegu taśmy przez człowieka, stan O
powodujący niezdatność przenośnika.

Podsystem SI składa się z jednego przenośnika taśmowego, który zbudowany jest n = 18
elementów. W przenośniku tym znajdują się:

1 taśma mająca funkcje niezawodności

R(I)(t,l) = exp[-0.013t], R(I)(t,2) = exp[-0.024t], R(I)(t,3) = exp[-0.051t] dla t ~ 0,
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2 bębny mające funkcje niezawodności

R(2)(t,1) = exp[-0.0021t], R(2\t,2) = exp[-0.0026t], R(2)(t,3) = exp[-0.0032t] dla t ~ O,

12roleknieckowychmających funkcje niezawodności

R(3)(t,1) = exp[-0.025t], R(3)(t,2) = exp[-0.026t], R(3)(t,3) = exp[-0.027t] dla t ~ O,

oraz 3 rolki podtrzymujące mające funkcje niezawodności

R(4)(t,1) = exp[-0.052t], R(4)(t,2) = exp[-0.057t], R(4)(t,3) = exp[-0.07t] dla t ~ O.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy, w którym zgodnie z Definicją

3.4 mamy

n = 18, a = 4, ql = 1/18, q2 = 2/18, q3 = 12/18, q, = 3/18.

Zatem stosując Twierdzenie 5.1 z

A(l) = max{A v (l)} = max{O.013, 0.0021, 0.025, 0.052}=0.052,
1~v~4

A(2)= max{A y (2)}= max{0.024, 0.0026, 0.026, 0.057}= 0.057,
1~v~4

A(3) =max{A v (3)} = max{0.05l, 0.0032, 0.027, 0.07}= 0.07,
1~v~4

ze stałymi standaryzacji

oraz z

d(I)(l) = 1.- 0.013 +2- 0.0021 + 12 0.025 +1-'1 = 0.506
18 0.052 18 0.052 18 0.052 18 '

wobec (5.3), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności podsystemu SI jest postaci

9ł ,(1) (t,.)= [1,exp[-0.506t], exp[-0.499t], exp[-0.469t]], t ~ O.

Toteż, wobec (5.4), przybliżona funkcja niezawodności jest postaci (w tym przypadku wzór
jest dokładny)
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oraz

(8.1)R'~~ (t.) =[1,exp[-0.474t],exp[-0.512t],exp[-0.591t]], t ~ O.

d(4)(2) = ~! (0.024)2 + 1 (0.0026)2 +~ (0.026)2 +~.1 = 0.221
182(0.057)2 18 (0.057)2 18 (0.07)2 18 '

d(4)(3) = .l, 1 (0.051)2 +~ (0.0032)2 +~ (0.026)2 +~.1 = 0.200
18 2 (0.07)2 18 (0.07)2 18 (0.07)2 18 '

więc, zgodnie z (5.33), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności tego podsystemu z
mieszaną rezerwą elementów jest postaci

aI8(1)= 4.533, bI8(1) = O, aI8(2) = 4.135, bI8(2)= O, aI8(3) = 3.367, bI8(3)= O,

Zatem na podstawie Twierdzenia 5.7, ponieważ

d(4)(1) = ~! (0.013)2 +~ (0.0021)2 + 9 (0.025)2 +~.1 = 0.229
182(0.052)2 18 (0.052)2 18 (0.052)2 18 '

A(l)=0.052, A(2) =0.057, A(3) =0.07,

q3 = 12/18, q31 = 6/12, q32 = 6/12, q, = 3/18, q41 = 1/3, q42 = 2/3.

Chcąc poprawić niezawodność podsystemu SI, zgodnie z sugestiami ekspertów,
wykorzystano rezerwę mieszaną elementów, stosując rezerwę gorącą do pewnej liczby rolek
nieckowatych i rolek podtrzymujących taśmę oraz stosując rezerwę zimną w przypadku
taśmy, bębnów i pozostałych rolek. Przyjęto, że:

- 1 przenośnik taśmowy ma rezerwę zimną,

- 2 bębny mają rezerwę zimną,

- 6 rolek nieckowatych ma rezerwę gorącąoraz 6 ma rezerwę zimną,

- 1 rolka podtrzymująca taśmę ma rezerwę gorącą, a 2 mają rezerwę zimną.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy z mieszaną rezerwą elementów,
w którym, zgodnie z Definicj ą 3.9, mamy

M' (1)(1) =0.16 lat, M' (1)(2) =0.26 lat, M' (1)(3) =1.69 lat.

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, zgodnie z (5.6),
wynoszą:

M' (1)(1) =2.11 lat, M' (1)(2) =1.95 lat, M' (1)(3) =1.69 lat,

a' (1)(1) =2.11 lat, a' (1)(2) =1.95 lat, a' (1)(3) =1.69 lat.

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.5), (5.7), wynoszą:
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oraz z

(8.3)

(8.2)

R'~~) (t,') =: [1 ,exp[-O.474tp(1)t],exp[-0.5 l2p(2)t],exp[-0.591p(3)t]], t ~ O.

R'~:) (t,.) =: [1,exp[-0.011r],exp[-0.013t2],exp[-0.018t2n, t ~ O.

Toteż, wobec (5.64), wzór przybliżony przyjmie postać

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu SI w
podzbiorach stanów, wobec (5.65), (5.67), wynoszą:

M,(7)(l) =: 2.ll(p(1))"1Iat, M,(7)(2) =: 1.95(p(2))"1Iat, M,(7)(3) =: 1.69(p(3))"1 lat,

c' (7)(1) =: 2.11(p(1 ))"1 lat, c' (7)(2) =: 1.95(p(2))"1 lat, c' (7)(3) =: 1.69(p(3))"1 lat.

d(7)(1) = 0.506, d(7)(2) = 0.499, d(7\3) = 0.469,

a18(1) = 1.068(p(1))"1, b18(1) = O, a18(2) = 0.975(p(2))"1, b18(2) = O,

a18(3) == 0.794(p(3))-1, b18(3) == 0,

9ł ,(7) (t,') = [1,exp[-0.506t],exp[-0.499t],exp[-0.469t]], t ~ O.

M,(4)(1) =: 0.60 lat, M,(4)(2) =: 1.12 lat, M,(4)(3) =: 6.67 lat.

M' (4)(1) =: 8.39 lat, M' (4)(2) =: 7.79 lat, M' (4)(3) =: 6.67 lat,

c' (4)(1) =: 4.39 lat, c' (4)(2) =: 4.07 lat, c' (4)(3) =: 3.48 lat.

A(l) = 0.052, A(2) = 0.057, A(3) = 0.07,

9ł ,(4) (t,.) = [1,exp[-0.229t2], exp[-0.221t2], exp[-0.200r]], t ~ O.

zgodnie z (5.63), otrzymamy jego granicznąfunkcjęniezawodności

przy stałych normujących

Jeśli w celu poprawienia niezawodności w podsystemie SI zastosujemy elementy o
zredukowanej intensywności uszkodzeń o współczynnik p(u), u = 1,2,3, to stosując

Twierdzenie 5.13 z

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, zgodnie z (5.36),

wynoszą:

Wartości oczekiwane oraz odchylenie standardowe czasów przebywania podsystemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.35), (5.37), wynoszą:

Toteż, wobec (5.34), wzór przybliżony przyjmuje postać



Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, zgodnie z (5.66),
wynoszą:

M' (7)(1) =2.11(p(l ))-1 - 1.95(p(2))-1 lat, M' (7)(2) =1.95(p(2))-1 - 1.69(p(3))-1 lat,

M' (7)(3) =1.69(p(3))-1 lat.

Porównanie efektówpodwyższanianiezawodnościpodsystemu S1

Porównując funkcję niezawodności podsystemu SI z mieszaną rezerwą elementów z
funkcją niezawodności podsystemu SI z elementami o zredukowanej intensywności

uszkodzeń, zgodnie z (7.37), otrzymujemy wartości współczynnika p(u) = p(t,u):

p(l) = p(t,l) = 0.024t, p(2) = p(t,2) = 0.025t, p(3) = p(t,3) = 0.030t, t 2 O.

Natomiast porównując średnie czasy przebywania w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
podsystemu SI z mieszaną rezerwą elementów i podsystemu SI z elementami o zredukowanej
intensywności uszkodzeń, zgodnie z (7.38), otrzymujemy wartości współczynnika p(u):

p(l) = 0.252, p(2) = 0,251, p(3) = 0.254, t ~ O.

Podsystem S2 składa się z jednego przenośnika taśmowego zbudowanego z n = 173
elementów. W przenośniku znajdują się:

1 taśma mająca funkcje niezawodności

R(I)(t,l) = exp[-0.013t], R(I)(t,2) = exp[-0.024t], R(I)(t,3) = exp[-0.051t] dla t 2 O,

2 bębny mające funkcje niezawodności

R(2)(t,1) = exp[-0.0021t], R(2)(t,2) = exp[-0.0026t], R(2)(t,3) = exp[-0.0032t] dla t ~ O,

125 rolek nieckowych mających funkcje niezawodności

R(3)(t,1) = exp[-0.008t], R(3)(t,2) = exp[-0.010t], R(3)(t,3) = exp[-0.014t] dla t 2 O,

45 rolek podtrzymujących mających funkcje niezawodności

R(4)(t,1) = exp[-0.0022t], R(4)(t,2) = exp[-0.003t], R(4)(t,3) = exp[-0.0033t] dla t ~ o.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy, w którym, zgodnie z Definicją

3.4, mamy

n = 173, a = 4, ql = 1/173, q2 = 2/173, q3 = 125/173, q, = 45/173.

Zatem stosując Twierdzenie 5.1 z

A(l) = max {A v (l)} = max{0.013, 0.0021, 0.008, 0.0022}= 0.013,
1~v~4
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oraz z

a173(1) = 0.445, b173(1) = 0, a173(2) = 0.241, b173(2) = 0, a173(3) = 0.113, b173(3) = O,

ze stałymi standaryzacji

(8.4)
R'i~3 (t,') == [1,exp[-1.116t],exp[-1.416t],exp[-1.959t]], t ~ O.

M' (1)(1) == 0.90 lat, M' (1)(2) == 0.71 lat, M' (1)(3) == 0.51 lat,

0" (1)(1) == 0.90 lat, 0" (1)(2) == 0.71 lat, 0" (1)(3) == 0.51 lat.

d(1)(3) = _1_+ 2 0.0032 + 125 0.014 + 45 0.0033 - 0.222

173 173 0.051 173 0.051 173 0.051 '

d(l)(l) = _1_+ 2 0.0021 + 125 0.008 + 45 0.0022 = 0.496

173 173 0.013 173 0.013 173 0.013 '

9ł ,(1) (t, .) = [1,exp[-0.496t] , exp[ -0.341t], exp[-0.222t]], t 2:: O.

A(2) = max{A v (2)}= max{0.024, 0.0026, 0.010, 0.003}= 0.024,
1~y~4

d(1)(2) = _1_+ 2 0.0026 + 125 0.010 + 45 0.003 = 0.341

173 173 0.024 173 0.024 173 0.024 '

A(3) = max {A v (3)}= max{0.051, 0.0032,0.014, 0.0033}= 0.051,
1~y~4

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, zgodnie z (5.6),

wynoszą:

Toteż, wobec (5.4), wzór przybliżony przyjmuje postać (wzór jest dokładny w tym

przypadku)

wobec (5.3), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności tego podsystemu jest postaci

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu w

podzbiorach stanów, wobec (5.5), (5.7), wynoszą odpowiednio:

W celu poprawienia niezawodności podsystemu S2 zastosowano rezerwę mieszaną

pojedynczych elementów. Dokładniej przyjęto, że 90 elementów podsystemu S2 ma rezerwę

gorącą, natomiast pozostałych 83 ma rezerwę zimną, w tym:

- 1 przenośnik taśmowy ma rezerwę zimną,

- 2 bębny mają rezerwę zimną,

- 65 rolek nieckowatych ma rezerwę gorącą, a 60 ma rezerwę zimną,

- 25 rolek podtrzymującychtaśmę ma rezerwę gorącąi 20 ma rezerwę zimną.
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oraz

A(l) =0.013, A(2) =0.024, A(3) =0.051,

(8.5)R'i~j (t,.) == [1,exp[-0.0063t2],exp[-0.0101t2],exp[-0.0202t2]], t ~ O.

M' (4)(1) == 2.3 lat, M' (4)(2) == 2.6 lat, M' (4)(3) == 6.2.

M' (4)(1) == 11.1 lat, M' (4)(2) == 8.8 lat, M' (4)(3) == 6.2 lat,

a' (4)(1) == 5.82 lat, a' (4)(2) == 4.62 lat, a' (4)(3) == 3.26 lat.

Jeśli w celu poprawienia niezawodności w podsystemie 82 zastosujemy elementy o
zredukowanej intensywności uszkodzeń o współczynnik p(u), to stosując Twierdzenie 5.13 z

d(4)(3) = !_1_ + 1 (0.0032)2 + 95 (0.014)2 + 35 (0.0033)2 = 0.045
2 173 173 (0.051)2 173 (0.051)2 173 (0.051)2 '

d(4)(1) = !_1_ +_1_ (0.0021)2 + 95 (0.008)2 + 35 (0.0022)2 = 0.217
2 173 173 (0.013)2 173 (0.013)2 173 (0.013)2 '

9ł ,(4) (t.) = [1,exp[-0.217t2], exp[-O.l 01t2], exp[-0.045t2]], t ~ O.

n = 173, a = 4, ql = 1/173, q12 = 1, q2= 2/173, q22 = 1, q3 = 125/173,

a173(1) = 5.848, b173(1) = O, a173(2) = 3.168, b173(2) = O, a173(3) = 1.491, b173(3) = O,

d(4)(2) = !_1_ +_1_ (0.0026)2 + 95 (0.010)2 + 35 (0.003)2 = 0.101
2 173 173 (0.024)2 173 (0.024)2 173 (0.024)2 '

q31 = 65/125, q32 = 60/125, q4= 45/173, q41 = 25/45, q42 = 20/45.

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, wobec (5.36),
wynoszą:

Toteż, wobec (5.34), wzór przybliżonyprzyjmuje postać

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.35), (5.37), wynoszą:

więc zgodnie z (5.33), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności podsystemu S2 z
mieszaną rezerwą elementów jest postaci

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy z mieszaną rezerwą elementów,
w którym, zgodnie z Definicją 3.9, mamy

Zatem na podstawie Twierdzenia 5.7, ponieważ
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oraz z

(8.6)R'~~~ (t,.) ~ [1,exp[-1.116tp(1)t],exp[-1.416p(2)t],exp[-1.959p(3)t]], t ~ O.

p(l) = p(t,l) = 0.0055t, p(2) = p(t,2) = 0.0071t, p(3) = p(t,3) = 0.010t, t ~ O.

p(l) = 0.078, p(2) = 0.080, p(3) = 0.082, t ~ O.

9t ,(7) (t,.) = [1,exp[-0.496t],exp[-0.341t],exp[-0.222t]], t ~ O.

Natomiast porównując średnie czasy przebywania w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
podsystemu 82 z mieszaną rezerwą elementów i podsystemu 82 z elementami o zredukowanej
intensywności uszkodzeń, zgodnie z (7.38), otrzymujemy wartości współczynnika p(u):

A(l) =0.013, A(2) =0.024, A(3)=0.051,

M,(7)(1) ~ 0.90(p(1))-1Iat, M,(7)(2) ~ 0.71(p(2))-1Iat, M,(7)(3)~ 0.51(p(3))-1Iat,

a' (7)(1) ~ 0.90(p(1))-1 lat, a' (7)(2) ~ 0.71(p(2))-1 lat, a' (7)(3) ~ 0.51(p(3))-1 lat.

a173(1) = 0.445(p(1))-1, b173(1) = O, a173(2) = 0.241(p(2))-1, b173(2) = O,

a173(3) = 0.113(p(3))-1, b173(3) = O,

d(7)(1) = 0.496, d(7)(2) = 0.341, d(7)(3) = 0.222,

Porównanie efektówpodwyższanianiezawodnościpodsystemu S2

M,(7)(1) ~ 0.90(p(1))-1- 0.71(p(2))-1Iat, M,(7)(2) ~ 0.71(p(2))-1 - 0.51(p(3))-1Iat,

M,(7)(3) ~ 0.51(p(3))-1Iat.

Porównując funkcję niezawodności podsystemu 82 z mieszaną rezerwą elementów z
funkcją niezawodności podsystemu 82 z elementami o zredukowanej intensywności

uszkodzeń, zgodnie z (7.37), otrzymujemy wartości współczynnika p(u)= p(t,u):

Stąd średnie czasy przebywania tego podsystemu w poszczególnych stanach, wobec (5.72),
wynoszą:

zgodnie z (5.63), otrzymamy jego granicznąfunkcję niezawodności

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu 82 w
podzbiorach stanów, wobec (5.65), (5.67), wynoszą:

przy stałych standaryzacj i

Toteż, wobec (5.64), wzór przybliżonyprzyjmie postać



Podsystem 83 składa się z jednego przenośnika taśmowego zbudowanego z n = 88
elementów. W przenośniku znajdują się:

1 taśma mająca funkcje niezawodności

R(1)(t,l) = exp[-O.013t], R(I)(t,2) = exp[-0.024t], R(I)(t,3) = exp[-0.051t] dla t ~ O,

2 bębny mające funkcje niezawodności

R(2)(t,1) = exp[-0.0021t], R(2)(t,2) = exp[-0.0026t],R(2)(t,3) = exp[-0.0032t] dla t ~ O,

65 rolek nieckowych mających funkcje niezawodności

R(3)(t,1) = exp[-O.OOSt], R(3)(t,2) = exp[-O.OlOt], R(3)(t,3) = exp[-0.014t] dla t ~ O,

20 rolek podtrzymujących mających funkcje niezawodności

R(4)(t,1) = exp[-0.0022t], R(4)(t,2) = exp[-0.003t], R(4)(t,3) = exp[-0.0033t] dla t ~ O.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy, w którym, zgodnie z Definicją

3.4,mamy

n = 88, a = 4, ql = 1/88, q2 = 2/88, q3 = 65/88, q, = 20/88.

Zatem stosując Twierdzenie 5.1 z

A,(l) = max{A, v (l)} = max{O.013, 0.0021, O.OOS, 0.0022}= 0.013,
lS;vs;4

11,(2) =max{A, v (2)}= max{0.024, 0.0026, 0.010, 0.003}= 0.024,
lS;vS;4

11,(3) = max{A, v (3)}= max{0.051, 0.0032,0.014, 0.0033}= 0.051,
lS;vS;a

ze stałymi standaryzacji

agg(l) = 0.874, bgg(l) = O, agg(2) = 0.473, bgg(2) = O, agg(3) = 0.223, bgg(3) = O,

oraz z

d(l)(l) = _1 + 2 0.0021+ 65 O.OOS + 20 0.0022 = 0.50S
88 88 0.013 88 0.013 88 0.013 '

d(I)(2) = ~+ 2 0.0026 + 65 0.010 + 20 0.003 = 0.350
88 88 0.024 88 0.024 88 0.024 '

d(1)(3) = _1 + 2 0.0032 + 65 0.014 + 20 0.0033 = 0.230
88 88 0.051 88 0.051 88 0.051 '

wobec (5.3), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności tego podsystemu jest postaci
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oraz

(8.7)R'~~ (t,') =[1,exp[-0.581t],exp[-0.739t],exp[-1.032t]], t ~ O.

d(4)(1) = 1-~ + 1 (0.0021)2 + 50 (0.008)2 +~ (0.0022)2 = 0.229
2 88 88 (0.013)2 88 (0.013)2 88 (0.013)2 '

a88(1) = 8.200, b88(1) = O, a88(2) = 4.442, b88(2) = O, a88(3) = 2.090, b88(3)= O,

A(l) =0.013, A(2) =0.024, A(3) =0.051,

d(4)(2) = 1-_1 +_1 (0.0026)2 + 50 (0.010)2 + 15 (0.003)2 = 0.107
2 88 88 (0.024)2 88 (0.024)2 88 (0.024)2 '

n = 88, a = 4, ql = 1/88, q12 = 1, q2 = 2/88, q22 = 1, q3 = 65/88,

M,(I)(l) =0.37 lat, M'(I)(2) =0.39 lat, M'(I)(3) =0.96 lat.

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, zgodnie z (5.6),
wynoszą:

M' (1)(1) =1.72 lat, M' (1)(2) =1.35 lat, M' (1)(3) =0.96 lat,

a' (1)(1) =1.72 lat, a' (1)(2) =1.35 lat, a' (1)(3) =0.96 lat.

q31 = 35/65, q32 = 30/88, q4 = 20/88, q41 = 10/20, q42 = 10/20.

Zatem na podstawie Twierdzenia 5.7, ponieważ

9t ,(1) (t,.) = [1,exp[-0.508t], exp[-0.350t], exp[-0.230t]], t ~ O.

W celu poprawienia niezawodności podsystemu S2 zastosowano rezerwę mieszaną

pojedynczych elementów. Dokładniej przyjęto, że 45 elementów tego podsystemu ma
rezerwę gorącą, natomiast pozostałych 43 ma rezerwę zimną, w tym:
- 1 przenośnik taśmowy ma rezerwę zimną,

- 2 bębny mają rezerwę zimną,

- 35 rolek nieckowatych ma rezerwę gorącą, a 30 ma rezerwę zimną,

- 10 rolek podtrzymujących taśmę ma rezerwę gorącą i 10 ma rezerwę zimną.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy z mieszaną rezerwą elementów,
w którym, zgodnie z Definicją 3.9, mamy

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.5), (5.7), wynoszą:

Toteż, wobec (5.4), wzór przybliżony przyjmuje postać (wzór jest dokładny w tym
przypadku)



lZ

przy stałych standaryzacji

(8.9)

(8.8)
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R'~~) (t.) == [1,exp[-0.58ltp(1)t],exp[-0.739p(2)t],exp[-1.032p(3)t]], t ~ O.

R'~~) (t,') == [l,exp[-0.0034t2],exp[-0.0054t2],exp[-0.Ollt2
] ] , t ~ O.

Toteż, wobec (5.64), wzór przybliżonyprzyjmie postać

zgodnie z (5.63), otrzymamy jego granicznąfunkcję niezawodności

9l ,(7) (t,.) = [1,exp[-0.508t],exp[-0.350t],exp[-0.230t]], t ~ O.

A(l) =0.013, A(2) =0.024, A(3) =0.051,

a88(1) = 0.874(p(1))"1, b88(l) = O, a88(2) = 0,473(p(2))"1, b88(2) = O,

agg(3) = 0.223(p(3))-1, bgg(3) = O,

d(4)(3) = .l_l+ 1 (0.0032)2 + 50 (0.014)2 +15 (0.0033)2 = 0.049
2 88 88 (0.051)2 88 (0.051)2 88 (0.051)2 '

9ł ,(4) (t,) = [1,exp[-0.229f], expj-Ovl.O'Zt'], exp[-0.049t
2
] ] , t ~ O.

d(7)(l) = 0.508, d(7)(2) = 0.350, d(7)(3) = 0.230,

M,(4)(l) == 15.18 lat, M,(4)(2) == 12.03 lat, M,(4)(3) == 8.37 lat,

a' (4)(1) == 7.94 lat, a' (4)(2) == 6.29 lat, a' (4)(3) == 4.37 lat.

M,(4)(1) == 3.15 lat, M,(4)(2) == 3.66 lat, M,(4)(3) == 8.37 lat.

Jeśli w celu poprawienia niezawodności w podsystemie S3 zastosujemy elementy o
zredukowanej intensywności uszkodzeń o współczynnik p(u), u = 1,2,3, to stosując

Twierdzenie 5.13 z

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, wobec (5.36),

wynoszą:

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.35), (5.37), wynoszą:

Toteż, wobec (5.34), wzór przybliżonyprzyjmuje postać

więc zgodnie z (5.33), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności podsystemu S3 z
mieszaną rezerwą elementów jest postaci



Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.65), (5.67), wynoszą:

M' (7)(1) == 1.72(p(1)r1lat, M' (7)(2) == 1.45(p(2)r1lat, M' (7)(3) == 0.96(p(3)r
1

lat,

cr,(7)(1) == 1.72(p(1)r1lat, cr,(7)(2) == 1.45(p(2)r1lat, cr,(7\3) == 0.96(p(3)r1lat.

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, wobec (5.66),

wynoszą:

M,(7)(1) == 1.72(p(1)r1- 1.45(p(2)r1lat, M,(7)(2) == 1.45(p(2)r
1

- 0.96(p(3)r1lat,

M' (7)(3) == 0.96(p(3))-1 lat.

Porównanie efektówpodwyższania niezawodnościpodsystemu 8 3

Porównując funkcje niezawodności systemu S3 z mieszaną rezerwą elementów z funkcją
niezawodności podsystemu 83 z elementami o zredukowanej intensywności uszkodzeń,

zgodnie z (7.37), otrzymujemy wartości współczynnika p(u):

p(l) = p(t,l) = 0.0059t, p(2) = p(t,2) = 0.0073t, p(3) = p(t,3) = 0.011t, t z O.

Natomiast porównując średnie czasy przebywania w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
podsystemu 83 z mieszaną rezerwą elementów i podsystemu 83 z elementami o zredukowanej
intensywności uszkodzeń, zgodnie z (7.38), otrzymujemy wartości współczynnika p(u):

p(l) = 0.113, p(2) = 0,113, p(3) = 0.116, t ~ O.

Podsystem 84 składa się z jednego przenośnika taśmowego zbudowanego z n = 18
elementów. W przenośniku znajdują się:

1 taśma mająca funkcje niezawodności

R(l)(t,l) = exp[-O.013t], R(1)(t,2) = exp[-0.024t], R(l)(t,3) = exp[-0.051t] dla t z O,

2 bębny mające funkcje niezawodności

R(2)(t,1) = exp[-0.0021t], R(2)(t,2) = exp[-0.0026t], R(2\t,3) = exp[-0.0032t] dla t z O,

12 rolek nieckowych mających funkcje niezawodności

R(3)(t,1) = exp[-0.052t], R(3)(t,2) = exp[-0.054t], R(3)(t,3) = exp[-0.056t] dla t z O,

3 rolki podtrzymujące mające funkcje niezawodności

R(4)(t,1) = exp[-0.016t], R(4)(t,2) = exp[-0.018t], R(4\t,3) = exp[-0.022t] dla t z O.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy, w którym, zgodnie z Definicją

3.4, mamy
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wobec (5.3), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności tego podsystemu jest postaci

Toteż, wobec (5.4), wzór przybliżony przyjmuje postać (wzór jest dokładny w tym

przypadku)

(8.10)
R'~~ (t,') =[1,exp[-0.689t],exp[-0.73lt],exp[-0.795t]], t ~ O.

MI (l)(1)=0.08 lat, M' (1)(2) =0.09 lat, MI (1)(3) =1.26.

MI (1)(1) =1.45 lat, M' (1)(2) =1.37 lat, M' (1)(3) =1.26 lat,

cr,(1)(1) =1.45 lat, cr,(1\2) =1.37 lat, crl(1\3) =1.26 lat.

d(l)(1) = .l, 0.013 + 2 0.0021 +12 +l- 0.016 = 0.736
18 0.052 18 0.052 18 18 0.052 '

9t ,(l) (t,') = [1,exp[-0.736t], exp[-0.752t], exp[-0.789t]], t ~ O.

a1s(1)= 1.068, b1s(1) = O, a1s(2) = 1.029, b1s(2)= O, a1s(3) = 0.992, b1s(3)= O,

A(l) = max{A v (l)}= max{O.013, 0.0021, 0.052, 0.016}= 0.052,
1::;v::;4

d(1\3) = ~ 0.051 + 2 0.0032 +12 +l- 0.022 = 0.789
18 0.056 18 0.056 18 18 0.056 '

n = 18, a = 4, ql = 1/18, q2 = 2/18, q3 = 12/18, q4= 3/18.

d(1)(2) = ~ 0.024 + 2 0.0026 +12 +l- 0.018 = 0.752,
18 0.054 18 0.054 18 18 0.054

11,(3) = max{A v (3)}= max{0.051, 0.0032, 0.056, 0.022}= 0.056,
1::;v::;4

11,(2) =max{A v (2)}= max{0.024, 0.0026, 0.054, 0.018}= 0.054,
1::;v::;4

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, zgodnie z (5.6),

wynoszą:

Wartości oczekiwane oraz odchylenie standardowe czasów przebywania podsystemu w

podzbiorach stanów, wobec (5.5), (5.7), wynoszą:

oraz z

ze stałymi standaryzacji

Zatem stosując Twierdzenie 5.1 z
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W celu poprawrema niezawodności podsystemu 84 zastosowano rezerwę mieszaną

pojedynczych elementów. Dokładniej przyjęto, że 3 elementy tego podsystemu mają rezerwę

gorącą, natomiast pozostałych 15 ma rezerwę zimną, W tym:

- 1 przenośnik taśmowy ma rezerwę zimną,

- 2 bębny mają rezerwę zimną,

- 2 rolki nieckowate ma rezerwę gorącą, a 10 rolek ma rezerwę zimną

- 1 rolka podtrzymującataśmę ma rezerwę gorącą, a 2 mają rezerwę zimną.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy z mieszaną rezerwą elementów,

w którym, zgodnie z Definicją 3.9, mamy

n = 18, a = 4, ąl = 1/18, ą12 = 1, ą2 = 2/18, ą22 = 1, ą3 = 12/18,

ą31 = 2/12, ą32 = 10/12, q, = 3/18, ą41 = 1/3, ą42 = 2/3.

Zatem na podstawie Twierdzenia 5.7, ponieważ

A(l) =0.052, A(2) =0.054, A(3)=0.056,

a18(1) = 4.533, b18(1) = O, a18(2) = 4.365, b18(2)= O, a18(3) = 4.208, b18(3) = O,

oraz

d(4)(l) = ~l (0.013)2 + 1 (0.0021)2 +2.+ 2 (0.016)2 - 00401

182(0.052)2 18 (0.052)2 18 18 (0.052)2 '

d(4)(2) = ~l (0.024)2 + 1 (0.0026)2 +2.+ 2 (0.018)2 - 00407

182(0.054)2 18 (0.054)2 18 18 (0.054)2 '

d(4)(3) = 1 1 (0.051)2 + 1 (0.0032)2 +2.+2. (0.022)2 = 00429

182(0.056)2 18 (0.056)2 18 18 (0.056)2 '

więc zgodnie z (5.33), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności podsystemu 84 z

mieszaną rezerwą elementów jest postaci

91 ,(4) (t,.) = [1,exp[-0.401 t2], exp[-0.407t2], exp[-0.429t2]], t ~ o.

Toteż, wobec (5.34), wzór przybliżonyprzyjmuje postać

(8.11)

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu w

podzbiorach stanów, wobec (5.35), (5.37), wynoszą:

M' (4)(1) == 6.34 lat, M' (4)(2) == 6.06 lat, M' (4)(3) == 5.69 lat,

a' (4)(1) == 3.32 lat, a' (4)(2) == 3.17 lat, a' (4)(3) == 2.98 lat.
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Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, wobec (5.36),
wynoszą:

M,(4)(1) =0.28 lat, M,(4)(2)=0.37 lat, M,(4)(3) =5.69 lat.

Jeśli w celu poprawienia niezawodności w podsystemie 84 zastosujemy elementy o
zredukowanej intensywności uszkodzeń o współczynnik p(u), to stosując Twierdzenie 5.13 z

A(l) = 0.052, A(2) = 0.054, A(3)= 0.056,

przy stałych normujących

a18(1) = 1.068(p(1 ))-1, b18(1) = O, a18(2) = 1.029(p(2))-1, b18(2) = O,

a18(3) = 0.992(p(3))-1, b18(3) = O,

lZ

d(7)(1) = 0.736, d(7)(2) = 0.752, d(7)(3) = 0.789,

zgodnie z (5.63), otrzymamy jego granicznąfunkcję niezawodności

91 ,(7) (t,.) = [l,exp[-0.736t],exp[-0.752t],exp[-0.789t]], t ~ o.

Toteż, wobec (5.64), wzór przybliżonyprzyjmie postać

R'i~) (t.) =[1,exp[-0.689tp(1)t],exp[-0.731p(2)t],exp[-O.795p(3)t]], t ~ O. (8.12)

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu 84 z
elementami o zredukowanej intensywności uszkodzeń w podzbiorach stanów, wobec (5.65),
(5.67), wynoszą:

M,(7)(1) =1.45(p(1))-1Iat, M,(7)(2)=1.37(p(2))-1Iat, M,(7)(3)=1.26(p(3))-1Iat,

a' (7)(1) =1.45(p(1 ))-1 lat, a' (7)(2) =1.37(p(2))-1 lat, a' (7)(3) =1.26(p(3))-1 lat.

8tąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, wobec (5.66),
wynoszą:

M' (7)(1) =1.45(p(1 ))-1 - 1.37(p(2))-1 lat, M' (7)(2) =1.37(p(2))-1 - 1.26(p(3))-1 lat,

M' (7)(3) =1.26(p(3))-1 lat.

Porównanie efektówpodwyższanianiezawodnościpodsystemu S4

Porównując funkcję niezawodności podsystemu 84 z mieszaną rezerwą elementów z
funkcją niezawodności podsystemu 84 z elementami o zredukowanej intensywności

uszkodzeń, zgodnie z (7.37), otrzymujemy wartości współczynnika p(u):
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p(l) = p(t,l) = 0.028t, p(2) = p(t,2) = 0.029t, p(3) = p(t,3) = 0.030t, t C: O.

Natomiast porównując średnie czasy przebywania w podzbiorze stanów {u,u+1, ...,z}
podsystemu S4 z mieszanąrezerwą elementów i podsystemu S4 z elementami o zredukowanej
intensywności uszkodzeń, zgodnie z (7.38), otrzymujemy:

p(l) = 0.054, p(2) = 0,053, p(3) = 0.052, t ~ o.

Podsystem Ss składa się z jednego przenośnika taśmowego zbudowanego z n = 218
elementów. W przenośniku znajdują się:

1taśma mająca funkcje niezawodności

R(l)(t,l) = exp[-O.013t], R(I)(t,2) = exp[-0.024t], R(I)(t,3) = exp[-0.051t] dla t C: O,

2 bębny mające funkcje niezawodności

R(2)(t,1) = exp[-0.0021t], R(2)(t,2) = exp[-0.0026t], R(2)(t,3) = exp[-0.0032t] dla t C: O,

162 rolki nieckowate mające funkcje niezawodności

R(3)(t,1) = exp[-0.008t], R(3)(t,2) = exp[-O.OlOt], R(3)(t,3) = exp[-0.014t] dla t C: O,

53 rolki podtrzymujące mające funkcje niezawodności

R(4)(t,1) = exp[-0.0022t], R(4)(t,2) = exp[-0.003t], R(4)(t,3) = exp[-0.0033t] dla t C: O.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy, w którym, zgodnie z Definicją

3.4,mamy

n = 218, a = 4, ql = 1/218, q2 = 2/218, q3 = 162/218, q, = 531218.

Zatem stosując Twierdzenie 5.1 z

A(l) = max{A v (l)} = max{O.013, 0.0021, 0.008, 0.0022}= 0.013,
1~v~4

A(2) =max{A
v
(2)} = max{0.024, 0.0026, 0.010, 0.003}= 0.024,

1~v~4 .

A(3) =max{AvC3)} = max{0.051, 0.0032, 0.014, 0.0033}= 0.051,
1~v~4

ze stałymi standaryzacji

oraz z

d(l)(l) = _1_+ 2 0.0021 + 162 0.008 + 53 0.0022 = 0.505
218 218 0.013 218 0.013 218 0.013 '
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A(I) =0.013, A(2) = 0.024, A(3) =0.051,

(8.13)R'~li8 (t,') == [1,exp[-1.431t],exp[-1.81Ot],exp[-2.502t]], t ~ O.

q31 = 82/162, q32 = 80/162, q, = 53/218, q41 = 33/53, q42 = 20/53.

W celu poprawienia niezawodności tego podsystemu zastosowano rezerwę mieszaną

pojedynczych elementów. Dokładniej przyjęto, że 115 elementów tego podsystemu ma
rezerwę gorącą, natomiast pozostałych 103 ma rezerwę zimną, w tym:
- 1 przenośnik taśmowy ma rezerwę zimną,

- 2 bębny mają rezerwę zimną,

- 82 rolki nieckowate mająrezerwę gorącą, a 80 ma rezerwę zimną,

- 33 rolki podtrzymujące taśmę maja rezerwę gorącą, a 20 ma rezerwę zimną.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy z mieszaną rezerwą elementów,
w którym, zgodnie z Definicj ą 3.9, mamy

M,(1)(I) == 0.15 lat, M,(1)(2) == 0.15 lat, M'(1)(3) == 0.40.

Zatem na podstawie Twierdzenia 5.7, ponieważ

M' (1)(1) == 0.70 lat, M' (1)(2) == 0.55 lat, M' (1)(3) == 0.40 lat,

a' (1)(1) == 0.70 lat, a' (1)(2) == 0.55 lat, a' (1)(3) == 0.40 lat.

9t ,(1) (t, .) = [1,exp[-0.505t], exp[-0.346t], exp[-0.225t]], t ~ o.

d(1)(2) = _1_ + 2 0.0026 + 162 0.010+~ 0.003 = 0.346
218 218 0.024 218 0.024 218 0.024 '

d(1)(3) = _1_+~ 0.0032 + 162 0.014+~ 0.0033 = 0.225
218 218 0.051 218 0.051 218 0.051 '

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach, wobec (5.6),
wynoszą:

Toteż, wobec (5.4), wzór przybliżony przyjmuje postać (wzór jest dokładny w tym
przypadku)

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu S, w
podzbiorach stanów, wobec (5.5), (5.7), wynoszą:

wobec (5.3), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności podsystemu Sxjest postaci

oraz
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więc zgodnie z (5.33), wnioskujemy, że graniczna funkcja niezawodności podsystemu Ss z

mieszaną rezerwą elementów jest postaci

(8.14)R'~~~ (t,') =[1,exp[-0.008t2],exp[-0.0131f],exp[-0.026t
2]],

t ~ O.

d(7\1) = 0.505, d(7\2) = 0.346, d(7)(3) = 0.225,
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a218(1) = 0.353(p(l)r\ b218(1) = O, a218(2) = O.l91(p(2)r\ b218(2) = O,

a218(3) = 0.090(p(3)r1,b218(3) = O,

9ł 1(7) (t, .) = [1,exp[-0.505t],exp[-0.346t],exp[-0.225t]], t ~ O.

A(l) = 0.013, A(2) = 0.024, A(3) =0.051,

wobec (5.63), otrzymujemy granicznąfunkcję niezawodnościpodsystemu Ss

MI (4)(1) =2.05 lat, MI (4\2) =2.24 lat, MI (4)(3) =5.55 lat.

MI (4)(l)=9.84 lat, MI (4)(2) =7.79 lat, MI (4)(3) =5.55 lat,

a' (4)(1) =5.14 lat, o' (4)(2) =4.07 lat, al (4)(3) =2.90 lat.

d(4)(2) =_1_!+ 1 (0.0026)2 + 122 (0.010)2 + 43 (0.003)2 = 0.103
218 2 218 (0.024)2 218 (0.024)2 218 (0.024)2 '

9ł ,(4) (t, .) = [1,exp[-0.220t2], exp[-O.l03f], exp[-0.045f]], t ~ O.

d(4)(3) =_1_!+ 1 (0.0032)2 + 122 (0.014)2 + 43 (0.0033)2 = 0.045
218 2 218 (0.051)2 218 (0.051)2 218 (0.051)2 '

d(4)(1) =_1_!+_1_ (0.0021)2 + 122 (0.008)2 + 43 (0.0022)2 = 0.220
218 2 218 (0.013)2 218 (0.013)2 218 (0.013)2 '

lZ

przy stałych standaryzacj i

Jeśli w celu poprawienia niezawodności w podsystemie Ss zastosujemy elementy o
zredukowanej intensywności uszkodzeń o współczynnik p(u), to stosując Twierdzenie 5.13 z

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu S, w poszczególnych stanach wynoszą:

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania tego podsystemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.35), (5.37), wynoszą:

Toteż, wobec (5.34), wzór przybliżony przyjmuje postać



Toteż, wobec (5.64), wzór przybliżony przyjmie postać

R'~~1 (t,') == [1,exp[-1.143tp(1)t],exp[-1.810p(2)t],exp[-2.502p(3)t]], t ~ O. (8.15)

Wartości oczekiwane oraz odchylenie standardowe czasów przebywania podsystemu Ss w
podzbiorach stanów, wobec (5.65), (5.67), wynoszą:

M' (7)(1) == 0.70(p(1))-1 lat, M' (7)(2) == 0.55(p(2))-1 lat, M' (7)(3) == 0.40(p(3))-1 lat,

a' (7)(1) == 0.70(p(1))-1 lat, a' (7)(2) == 0.55(p(2))-1 lat, a' (7)(3) == 0.40(p(3))-1 lat.

Stąd średnie czasy przebywania podsystemu w poszczególnych stanach wynoszą:

M' (7)(1) == 0.70(p(1))-I- 0.55(p(2))-1 lat, M' (7)(2) == 0.55(p(2))-1 - 0.40(p(3))-1 lat,

M' (7)(3) == 0.40(p(3))-1 lat.

Porównanie efektówpodwyższanianiezawodnościpodsystemu Ss

Porównując funkcję niezawodności podsystemu Ss z mieszaną rezerwą elementów z
funkcją niezawodności podsystemu S, z elementami o zredukowanej intensywności

uszkodzeń, zgodnie z (7.37), otrzymujemy wartości współczynnika p(u):

p(l) = p(t,l) = 0.0057t, p(2) = p(t,2) = 0.0071t, p(3) = p(t,3) = 0.010t, t ~ o.

Natomiast porównując średnie czasy przebywania w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
podsystemu S, z mieszaną rezerwą elementów i podsystemu Ss z elementami o zredukowanej
intensywności uszkodzeń, zgodnie z (7.38), otrzymujemy wartości współczynnika p(u):

p(l) = 0.071, p(2) = 0.071, p(3) = 0.072, t ~ O.

Podsystem S6 jest zespołemprzenośnikówtaśmowychumieszczonych na poruszającym się

po torach portalu i posiadających możliwość przemieszczania się względem siebie.
Podsystem ten składa się z urządzenia obrotowego, stałego przenośnika portalu oraz części

obrotowej urządzenia załadowczego zbudowanej z jednego przenośnika stałego i jednego
podnośnika ruchomego tworzących strukturę szeregową w sensie niezawodności. Przenośnik

stały portalu zbudowany jest z taśmy gumowej, bębna napędu, bębna zwrotnego, 34 rolek
nieckowych oraz 10 rolek podtrzymujących taśmę. Przenośnik stały części obrotowej
urządzenia załadowczego zbudowany jest z taśmy gumowej, bębna napędu, bębna zwrotnego,
15 rolek nieckowych oraz 5 rolek podtrzymujących taśmę. Przenośnik ruchomy części

obrotowej urządzenia załadowczego zbudowany jest z taśmy gumowej, bębna napędu, bębna

zwrotnego, 15 rolek nieckowych oraz 5 rolek podtrzymujących taśmę. Podsystem ten jest
zatem zbudowany z n = 93 elementów. W podsystemie znajdują się:

3 taśmy mające funkcje niezawodności

R(l)(t,l) = exp[-0.013t], R(I)(t,2) = exp[-0.024t], R(I)(t,3) = exp[-0.051t] dla t ~ O,

6 bębnów mających funkcje niezawodności
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R(2)(t,l) = exp[-0.0021t], R(2)(t,2) = exp[-0.0026t], R(2)(t,3) = exp[-0.0032t] dla t ~ O,

64 rolki nieckowe mające funkcje niezawodności

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy, w którym, zgodnie z Definicją

3.4,mamy

Toteż, wobec (5.4), wzór przybliżony przyjmuje postać (wzór jest dokładny w tym

przypadku)

(8.16)
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R'~~ (t,') == [1,exp[-0.687t],exp[-0.868t],exp[-1.l l Stj], t ~ O.

A(2) = max{A v (2)}= max{0.024, 0.0026, 0.0115, 0.0022}= 0.024,
1~v~4

d(1)(3) = 2-+~ 0.0032 +64 0.014 +20 0.0024 = 0.235
93 93 0.051 93 0.051 93 0.051 '

d(1)(2) = 2-+ 6 0.0026 + 64 0.0115 +20 0.0022 = 0.389
93 93 0.024 93 0.024 93 0.024 '

d(l)(I) = 2-+ 6 0.0021+ 64 0.0093 +20 0.002 = 0.568
93 93 0.013 93 0.013 93 0.013 '

9t ,(1) (t, .) = [1,exp[-0.568t], exp[-0.389t], exp[-0.235t]], t ~ o.

R(3)(t,l) = exp[-0.0093t], R(3)(t,2) = exp[-0.0115t], R(3)(t,3) = exp[-0.014t] dla t ~ O,

A(l) = max{A v (l)} = max{O.013, 0.0021,0.0093, 0.002}=0.013,
1~v~4

A(3) = max{A v (3)}= max{0.051, 0.0032,0.014, 0.0024}= 0.051,
1~v~4

R(4)(t,l) = exp[-0.002t], R(4)(t,2) = exp[-0.0022t], R(4)(t,3) = exp[-0.0024t] dla t ~ o.

n = 93, a = 4, ql = 3/93, q2 = 6/93, q3 = 64/93, qa = 20/93.

wobec (5.3), otrzymujemy graniczną funkcję niezawodności podsystemu 86

oraz z

ze stałymi standaryzacj i

Zatem stosując Twierdzenie 5.1 z

20 rolek podtrzymujących mających funkcje niezawodności



Wartości oczekiwane oraz odchylenia standartowe czasów przebywania podsystemu S6 w
podzbiorach stanów, wobec (5.5), (5.7), wynoszą:

M' (1)(1) =1.46 lat, M' (1)(2) =1.12 lat, M' (1)(3) =0.90 lat,

a' (1)(1) =1.46 lat, a' (1)(2) =1.12 lat, a' (1)(3) =0.90 lat.

Stąd średnie czasy przebywania tego podsystemu w poszczególnych stanach wynoszą:

M' (1)(1) =0.31 lat, M' (1)(2) =0.25 lat, M' (1)(3) =0.90.

W celu poprawienia niezawodności tego podsystemu zastosowano rezerwę mieszaną

pojedynczych elementów. Dokładniej przyjęto, że 30 elementów tego podsystemu ma
rezerwę gorącą, natomiast pozostałych63 ma rezerwę zimną, w tym:
- 3 przenośniki taśmowe mają rezerwę zimną,

- 6 bębnów ma rezerwę zimną,

- 20 rolek nieckowatych ma rezerwę gorącą, a 44 ma rezerwę zimną,

- 10 rolek podtrzymujących taśmę ma rezerwę gorącąi 10 ma rezerwę zimną.

Jest to zatem niejednorodny wielostanowy system szeregowy z mieszaną rezerwą elementów,
w którym, zgodnie z Definicją 3.9, mamy

n = 93, a = 4, q1 = 3/93, q12 = 1, q2= 6/93, q22 = 1

q3 = 64/93, q31 = 20/64, q32 = 44/64, q, = 20/93, q41 = 10/20, q42 = 10/20.

Zatem na podstawie Twierdzenia 5.7, ponieważ

A(1)=0.013, A(2)=0.024, A(3)=0.051,

oraz

d(4)(1) = _1~+ 3 (0.0021)2 + 42 (0.0093)2 + 15 (0.002)2 = 0.252
93 2 93 (0.013)2 93 (0.013)2 93 (0.013)2 '

d(4)(2) = ~~+ 3 (0.0026)2 + 42 (0.0115)2 +~ (0.0022)2 = 0.122
93 2 93 (0.024)2 93 (0.024)2 93 (0.024)2 '

d(4)(3) = _1~+l- (0.0032)2 + 42 (0.014)2 +12 (0.0024)2 = 0.051
93 2 93 (0.051)2 93 (0.051)2 93 (0.051)2 '

więc zgodnie z (5.33), graniczna funkcja niezawodności podsystemu S6 z mieszaną rezerwą

elementów jest postaci

9t ,(4) (t, .) = [1,exp[-0.252t2] , exp[-0.122t2], exp[-0.051t2]], t ~ O.

Toteż, wobec (5.34), wzór przybliżonyprzyjmuje postać
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Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu S6 w
podzbiorach stanów, wobec (5.35), (5.37), wynoszą:

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania podsystemu S6 w
podzbiorach stanów, wobec (5.65), (5.67), wynoszą:

(8.18)

(8.17)

R'~~) (t,.) ~[1,exp[-0.6874p(1)t],exp[-0.868p(2)t],exp[-1.115p(3)t]],t ~ O.

M' (7)(1) ~ 1.46(p(1 ))-1 lat, M' (7)(2) ~ 1.15(p(2))-1 lat, M' (7)(3) ~ 0.90(p(3))-1 lat,

a' (7)(1) == 1.46(p(1))"1 lat, a' (7)(2) == 1.15(p(2))"1 lat, a' (7)(3) == O.90(p(3))"1 lat.
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M' (7)(1) ~ 1.46(p(1 ))-1 - 1.15(p(2))-1 lat, M' (7)(2) ~ 1.15(p(2))-1 - 0.90(p(3))-1 lat,

M' (4)(1) ~ 14.08 lat, M' (4)(2) ~ 10.96 lat, M' (4)(3) ~ 7.98 lat,

a' (4)(1) ~ 7.36 lat, a' (4)(2) ~ 5.73 lat, a' (4)(3) ~ 4.17 lat.

Stąd średnie czasy przebywania tego podsystemu w poszczególnych stanach wynoszą:

d(7)(1) == 0.568, d(7)(2) == 0.389, d(7)(3) == 0.235,

M,(4)(1)~ 3.12 lat, M,(4)(2) ~ 2.98 lat, M,(4)(3)~ 7.98 lat.

a93(1) == 0.827(p(1 ))-1, b93(1) == O, a93(2) == 0.448(p(2))-I, b93(2) == O,

a93(3) == 0.211(p(3))-I, b93(3) == O,

A(l) =0.013, A(2) =0.024, A(3)=0.051,

91 ,(7) (t, .) == [1,exp[-0.568t],exp[-0.389t],exp[-0.235t]], t ~ O.

Toteż, wobec (5.64), wzór przybliżonyprzyjmie postać

zgodnie z (5.63), otrzymamy jego granicznąfunkcję niezawodności

iz

oraz

Jeśli w celu poprawienia niezawodności w podsystemie S6 zastosujemy elementy o
zredukowanej intensywności uszkodzeń o współczynnik p(u), to stosując Twierdzenie 5.13 z

Stąd średnie czasy przebywania tego podsystemu w poszczególnych stanach wynoszą:



M' (7)(3) ~ 0.90(p(3))-1 lat.

Porównanie efektówpodwyższanianiezawodnościpodsystemu 86

Porównując funkcję niezawodności podsystemu S6 z mieszaną rezerwą elementów z
funkcją niezawodności podsystemu S6 z elementami o zredukowanej intensywności

uszkodzeń, zgodnie z (7.37), otrzymujemy wartości współczynnika p(u):

p(l) = p(t,l) = 0.0058t, p(2) = p(t,2) = 0.0075t, p(3) = p(t,3) = O.Olllt, t ~ o.

Natomiast porównując średnie czasy przebywania w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
podsystemu S6 z mieszaną rezerwą elementów i podsystemu S6 z elementami o zredukowanej
intensywności uszkodzeń, zgodnie z (7.38), otrzymujemy

p(l) = 0.104, p(2) = 0.105, p(3) = 0.111, t ~ O.

Ponieważ podsystemy transportowe tworzą strukturę szeregową w sensie niezawodności,

więc zgodnie z Definicją 3.4 jest to wielostanowy niejednorodny system szeregowy o
elementach, których funkcje niezawodności sąpostaci (8.1), (8.4), (8.7), (8.10), (8.13), (8.16).
Zatem wielostanową funkcją niezawodności całego systemu transportowego, zgodnie z
Definicją 3.2 oraz wobec (3.11), jest wektor

R,(l) (t,.) ~ [1, R'(I) (t,l) , R,(l) (t,2), R,(I) (t,3)], t ~ O,

o składowych

R'(I) (t,l) = exp[-4.978t], R,(l) (t,2) = exp[-6.076t], R,(I) (t,3) = exp[-7.994t], t ~ O.

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania systemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.5), (5.7), wynoszą:

M,(l)(l) ~ 0.20 lat, M,(1)(2)~ 0.17 lat, M,(1)(3) ~ 0.13 lat,

a' (1)(1) ~ 0.20 lat, a' (1)(2) ~ 0.17 lat, a' (1)(3) ~ 0.13 lat.

Stąd średnie czasy przebywania systemu w poszczególnych stanach zgodnie z (5.6), wynoszą:

M,(l)(l) ~ 0.03 lat, M,(1)(2) ~ 0.04 lat, M,(1)(3) ~ 0.13 lat.

Wykorzystując wielostanowe funkcje niezawodności poszczególnych podsystemów z
rezerwą mieszaną elementów (8.2), (8.5), (8.8), (8.11), (8.14), (8.17), oraz uwzględniając

budowę szeregową systemu, zgodnie z (3.9), otrzymamy wielostanową funkcją

niezawodności całego systemu transportowego z rezerwą mieszaną elementów

R,(4) (t.) ~ [1, R'(4) (t,l), R,(4) (t,2), R,(4) (t,3) ], t ~ O,

o składowych
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R,(4) (t,l) == exp[-0.052t2] , R,(4) (t,2) == exp[-0.069t2] , R,(4) (t,3) == expj-Ovl l l.t'], t ~ O.

Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe czasów przebywania systemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.35), (5.37), wynoszą odpowiednio:

M' (4)(1) == 3.89 lat, M' (4)(2) == 3.37 lat, M' (4)(3) == 2.66 lat,

a' (4)(1) == 2.03 lat, a' (4)(2) == 1.76 lat, a' (4)(3) == 1.39 lat.

Stąd średnie czasy przebywania systemu w poszczególnych stanach zgodnie z (5.36),
wynoszą:

M' (4)(1) == 0.52 lat, M' (4)(2) == 0.71 lat, M' (4)(3) == 2.66 lat.

Jeśli w celu poprawienia niezawodności w systemie tym zastosujemy elementy o
zredukowanej intensywności uszkodzeń o współczynnik p(u), wobec (8.3), (8.6), (8.9),
(8.12), (8.15), (8.18), to, zgodnie z (5.64), otrzymamy wielostanowąfunkcjąniezawodności

całego systemu transportowego

R'(7) (t,.) == [1, R'(7) (t,I), R'(7) (t,2) , R,(7) (t,3) ], t ~ O,

o składowych

R'(7) (t,l) == exp[-4.978p(l)t], R,(7) (t,2) == exp[-6.076p(2)t],

R'(7) (t,3) == exp[-7.994p(3)t], t ~ O.

Wartości oczekiwane oraz odchylenie standardowe czasów przebywania systemu w
podzbiorach stanów, wobec (5.65), (5.67), wynoszą:

M' (7)(1) == 0.20(p(I))-1 lat, M' (7)(2) == 0.17(p(2))-1 lat, M' (7)(3) == 0.13(p(3))-1 lat,

a' (7)(1) == 0.20(p(1 ))-1 lat, a' (7)(2) == 0.17(p(2))-1 lat, a' (7)(3) == 0.13(p(3))-1 lat.

Stąd średnie czasy przebywania systemu w poszczególnych stanach wynoszą:

M' (7)(1) == 0.20(p(1 ))-1_ 0.17(p(2))-1 lat, M' (7)(2) == 0.17(p(2))-1 - 0.13(p(3))-1 lat,

M,(7)(3) == 0.13(p(3))-llat.

Porównanie efektówpodwyższanianiezawodnościcałego systemu transportowego

Porównując funkcje niezawodności systemu z mieszaną rezerwą elementów daną wzorem
(5.34) oraz funkcje niezawodności systemu o zredukowanej intensywności uszkodzeń

elementów danąwzorem (5.64)

exp[-A?(u)nd(4)(u)t2] == exp[-A(u)np(u)d(7)(u)t], u == 1,2,3, t ~ 0,
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dostajemy

_ _A(u)nd(4)(u) _
p(u) - p(t,u) - (7) t , u - 1,2,3,

A(u)nd (u)

zatem

p(l) = p(t,l) 0.046t, p(2) = p(t,2) = 0.043t, p(3) = p(t,3) = 0.042t, t 2 O.

Natomiast porównując średnie czasy przebywania w podzbiorze stanów {u,u+1,...,z}
systemu z mieszaną rezerwą elementów dane wzorem (5.35) i średnie czasy systemu o
zredukowanej intensywności uszkodzeń elementów dane wzorem (5.65),

,J; 1
----~~~- u=123t>0
2A(u)~nd(4)(u) A(u)p(u)d(7) (u)n ' , , , - ,

dostajemy

_ 2A(u)~nd(4)(u) _
p(u) - c' u - 1,2,3,

A(u)d(7) (u)nv 1t

stąd otrzymujemy wartości współczynnika p(u):

p(l) = 0.052, p(2) = 0.049, p(3) = 0.047, t 2 O.
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9. Podsumowanie

W pracy przeanalizowane zostały różnorodne metody podwyższania niezawodności

jednorodnych oraz niejednorodnych dwu i wielostanowych systemów szeregowych, których
elementy posiadają wykładnicze funkcje niezawodności. Rozpatrzone zostały metody
podwyższania niezawodności tych systemów poprzez rezerwowanie gorące, zimne, mieszane
elementów i rezerwowanie gorące i zimne podsystemów oraz poprzez zastosowanie
elementów ze zredukowaną intensywnością uszkodzeń. Ponadto w pracy porównane zostały

efekty metod podwyższania niezawodności systemów poprzez wprowadzenie do nich
elementów rezerwowych z efektem poprawiania niezawodności tych systemów poprzez
zastąpienie ich elementów elementami bardziej niezawodnymi. Dla systemów tych zarówno
w przypadku gdy ich elementy są dwustanowe jak i w przypadku gdy są one wielostanowe
zostały ustalone współczynniki redukujące intensywności uszkodzeń elementów
zapewniające równość efektów podwyższania niezawodności systemu w przypadku
rezerwowania jego elementów z efektem uzyskanym w przypadku zastosowania elementów
o poprawionej niezawodności. Posłużono się przy tym zarówno dokładnymi jak i
asymptotycznymi funkcjami niezawodności oraz wartościami przeciętnymi czasów zdatności

rozważanych systemów.
W części aplikacyjnej przedstawione zostały przykłady zastosowania uzyskanych

wyników w zagadnieniach transportowych. W oparciu o dane empiryczne uzyskane od
siedmiu firm obsługujących linie komunikacji miejskiej w Gdyni, oszacowano funkcje
niezawodności elementów podstawowych tego systemu rozpatrywanego jako system
dwustanowy. Pozwoliło to wyznaczyć funkcję niezawodności systemu oraz wartość średnią i
odchylenie standardowe czasu zdatności tego systemu. Następnie wyznaczone zostały

wartości współczynnika redukującego intensywność uszkodzeń elementów systemu,
zapewniającego równość funkcji niezawodności i wartości oczekiwanej czasu zdatności tego
systemu odpowiednio z funkcjami niezawodności i wartościami oczekiwanymi czasów
zdatności systemu w przypadku gdy do podwyższenia niezawodności tego systemu
zastosowane zostały rezerwa gorąca, mieszana pojedynczych elementów oraz rezerwa gorąca

podsystemów. W oparciu o dane szacunkowe uzyskane od ekspertów, dotyczące średnich

czasów przebywania w podzbiorach stanów elementów portowego systemu transportu
towarów sypkich, oszacowano wielostanowe funkcje niezawodności elementów systemu, a
następnie wyznaczono wielostanową funkcję niezawodności tego systemu, wartości średnie i
odchylenia standardowe czasów przebywania systemu w podzbiorach stanów oraz wartości

oczekiwane czasów przebywania tego systemu w poszczególnych stanach. W celu
podwyższenia niezawodności tego systemu zastosowana została rezerwa mieszana
pojedynczych elementów oraz zastąpienie elementów systemu elementami o zredukowanej
intensywności uszkodzeń. Następnie poprzez porównanie składowych wielostanowych
funkcji niezawodności oraz wartości oczekiwanych czasów przebywania systemu w
podzbiorach stanów ustalone zostały wartości współczynnika redukującego intensywność

uszkodzeń elementów systemu zapewniającego równość efektów mieszanego rezerwowania
elementów i poprawiania niezawodności elementów.

Uzyskane wyniki uzasadniają prowadzenie dalszych badań, których celem byłyby

opracowanie metod podwyższania niezawodności dużych systemów dwu i wielostanowych o
bardziej złożonych strukturach niezawodnościowych oraz rozpatrzenie systemów o
elementach z innymi niż wykładnicze funkcje niezawodności.
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Wyniki pracy posiadają istotny walor praktyczny, a mianowicie mogą być podstawą

przygotowania prostych procedur poprawiania niezawodności rzeczywistych systemów.
Następnym krokiem mogłoby być przygotowanie programu komputerowego adresowanego
do praktyków eksploatujących duże systemy pozwalającego na automatyczną ocenę i
porównanie metod podwyższania niezawodności tych systemów.
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11. Dodatki

Dodatek 1

Wykaz symboli:

elementy systemu szeregowego,

elementy podstawowego systemu szeregowego,

elementy rezerwowe systemu szeregowego

czasy zdatności dwustanowych elementów podstawowych systemu
szeregowego,

czasy zdatności dwustanowych elementów rezerwowych systemu
szeregowego

czas zdatności systemu dwustanowego

R(t)

F(t)

m(t)

m'(t)

E(T)

E(T')

funkcja niezawodności dwustanowego elementu systemu jednorodnego

dystrybuanta czasu zdatności dwustanowego elementu systemu
jednorodnego

funkcja niezawodności dwustanowego elementu niejednorodnego systemu
szeregowego

dystrybuanta czasu zdatności dwustanowego elementu systemu
niejednorodnego szeregowego

funkcja niezawodnościdwustanowego jednorodnego systemu szeregowego

funkcja niezawodności dwustanowego niejednorodnego systemu
szeregowego

graniczna funkcja niezawodności dwustanowego jednorodnego systemu

szeregowego

graniczna funkcja niezawodności dwustanowego niejednorodnego systemu

szeregowego

średni czas zdatności dwustanowego jednorodnego systemu szeregowego

średni czas zdatności dwustanowego niejednorodnego systemu szeregowego
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p

z

Ti1(u)

T(u)

R(t,.)

F(t,.)

R'; (t,)

m(t,.)

m' (t,.)

odchylenie standardowe czasu zdatności dwustanowego jednorodnego
systemu szeregowego

odchylenie standardowe czasu zdatności dwustanowego niejednorodnego

systemu szeregowego

czynnik redukujący intensywność uszkodzeń elementów dwustanowego
systemu szeregowego

liczba stanów zdatności elementu oraz systemu wielostanowego

czasy przebywania wielostanowych elementów podstawowych systemu
szeregowego w podzbiorze stanów

czasy przebywania wielostanowych elementów rezerwowych systemu
szeregowego w podzbiorze stanów

czas przebywania wielostanowego systemu w podzbiorze stanów

funkcja niezawodności wielostanowego elementu jednorodnego systemu
szeregowego

dystrybuanta czasu przebywania wielostanowego elementu jednorodnego
systemu szeregowego w podzbiorze stanów

funkcja niezawodnościwielostanowego elementu niejednorodnego systemu
szeregowego

dystrybuanta czasu przebywania wielostanowego elementu systemu
niejednorodnego szeregowego w podzbiorze stanów

funkcja niezawodnościwielostanowego jednorodnego systemu szeregowego

funkcja niezawodności wielostanowego niejednorodnego systemu

szeregowego

graniczna funkcja niezawodności wielostanowego jednorodnego systemu
szeregowego

graniczna funkcja niezawodnościwielostanowego niejednorodnego systemu

szeregowego

średni czas przebywania elementu wielostanowego w podzbiorze stanów

odchylenie standardowe czasu przebywania elementu wielostanowego w
podzbiorze stanów

średni czas przebywania elementu wielostanowego w stanie
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M(u)

c (u)

M (u)

p(u)

średni czas przebywania systemu wielostanowego w podzbiorze stanów

odchylenie standardowe czasu przebywania systemu wielostanowego w
podzbiorze stanów

średni czas przebywania systemu wielostanowego w stanie u

czynnik redukujący intensywność uszkodzeń elementów wielostanowego
systemu szeregowego
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12. Załączniki

Załącznik 1

Dane do podrozdziału 8.1

Dane za okres 01.01.2001 - 31.12.2001 dotyczące liczby uszkodzeń autobusów
obsługujących linie komunikacji miejskiej w Gdyni uzyskane zostały za pośrednictwem

Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Dotyczą one liczby stanowisk, na których
określonego typu autobus był eksploatowany, czasu jego eksploatacji na tym stanowisku oraz
liczby uszkodzeńw tym czasie.

Przy tych danych, przy założeniu, że czas zdatności autobusu ma rozkład wykładniczy

oraz, że czas naprawy autobusu jest pomijalnie mały możliwe było oszacowanie nieznanej
wartości intensywności uszkodzeń korzystając z realizacji prostych strumieni odnowy.

A mianowicie, jeśli:

n jest liczbąstanowisk, na których eksploatowany jest autobus,

t(k) jest czasem eksploatacji autobusu na k-tym stanowisku, k = 1,2,....n,

fik jest liczbąuszkodzeńautobusu eksploatowanego na k-tym stanowisku w czasie t(k),

to stosując metodę największej wiarygodności można wyznaczyć oszacowanie intensywności

uszkodzeńA, postaci

" M
A=--

fi •

It(k)

k=l

gdzie
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Dane od przewoźników prezentowane sąw postaci tabel zawierających:
k - numer eksploatowanego stanowiska,
tek) - czasy obserwacji ustalonego typu pojazdu na eksploatowanych stanowiskach,
m, - liczbę zjazdów awaryjnych ustalonego typu pojazdu w czasie obserwacji.

Tabela l. Autobusy niskopodłogowe

Numer Numer Czas Liczba
stanowiska autobusu obserwacji uszkodzeń

k tek) [h] mk
1 2023 5229 11
2 2032 5293 8
3 2053 5286 5
4 2055 4654 6
5 2057 5256 5
6 2059 4978 6
7 2081 5493 8
8 2263 5335 7
9 2271 2100 20
10 2272 4602 9
11 5003 4880 6
12 5009 5608 10
13 5066 3131 42
14 5067 3987 58
15 5121 3812 13
16 5607 2082 14
17 5225 1954 26
18 5627 906 7
19 5630 1803 18
20 5242 4916 38
21 5249 2952 60
22 5250 3339 58
23 4068 5405 19
24 4069 3141 16

Razem 96151 470

Wykorzystując w dalszych obliczeniach wzór (1) otrzymujemy oszacowanie intensywności

uszkodzeń dla autobusów niskopodłogowych

~=~= 470 =0.0049h-l
.

±t(k) 96151
k=l

Stąd oszacowaną funkcją niezawodności autobusu niskopodłogowego jest

R(l)(t) = exp[-0.0049t], t ~ o.
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Tabela 2. Autobusy wysokopodłogowe

Numer Numer Czas Liczba
stanowiska autobusu obserwacji uszkodzeń

k tek) [h] mk
1 2611 2073 5
2 2621 1967 18
3 2628 2205 14
4 2635 3533 22
5 2676 1714 13
6 2681 833 6
7 2682 1639 21
8 2688 1717 24
9 2690 1382 10
10 2692 3771 33
11 2696 2755 15
12 4552 1734 3
13 4553 2651 9
14 4556 2596 12
15 4565 3199 7
16 4566 3095 9
17 4567 3498 12
18 0501 2489 6
19 0502 2273 11
20 0509 2285 7
21 0510 5040 9
22 0518 4710 9
23 0520 4515 14

Razem 62274 289

Wykorzystując wzór (1) otrzymujemy oszacowanie intensywności uszkodzeń dla autobusów
wysokopodłogowych

~=~= 289 =0.0046 h-l ,
t tek) 62274
k=l

Stąd oszacowaną funkcją niezawodności autobusu wysokopodłogowego jest

R(2)(t) = exp[-0.0046t], t 2:: o.
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Tabela 3. Autobusy średniopodłogowe

Numer Numer Czas Liczba
stanowiska autobusu obserwacji uszkodzeń

k t(k) [h] mk
1 0440 3618 13
2 0441 3363 17
3 0446 2366 9
4 0447 2649 16
5 6323 4479 22
6 6325 5207 21
7 6329 2768 24
8 6330 2597 21
9 6403 2768 24
10 6407 5128 60
11 6411 2121 9
12 6413 2037 17
13 6414 2360 14
14 6416 5573 6
15 6417 2738 12

Razem 49772 285

Wykorzystując wzór (1) otrzymujemy oszacowanie intensywności uszkodzeń dla autobusów
średniopodłogowych

~=~= 285 =O.0057h-1
•

±t(k) 49772
k=l

Stąd oszacowaną funkcją niezawodności autobusu średniopodłogowego jest

R(3)(t) == exp[-0.0057t], t 2 O.
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Tabela 4. Trolejbusy

Numer Numer Czas Liczba
stanowiska autobusu obserwacji uszkodzeń

k tCk) [h] mk
1 3001 3176 19
2 3004 4197 6
3 3303 1249 6
4 3334 4531 6
5 3341 3516 13
6 3355 3295 26
7 3366 3971 16
8 3373 4114 25
9 3689 1678 7

Razem 29727 124

Wykorzystując wzór (1) otrzymujemy oszacowanie intensywności uszkodzeń dla trolejbusów

~=~= 124 =0.0042h-l .

±t(k) 29727
k=l

Stąd oszacowaną funkcją niezawodności trolejbusu jest

R(4)(t) = exp[-O.OOt], t ~ O.

Tabela 5. Autobusy inne ( np. minibusy)

Numer Numer Czas Liczba
stanowiska autobusu obserwacji uszkodzeń

k tCk) [h] mk
1 7454 753 2
2 7755 4021 9
3 7752 3370 15
4 7777 2282 4

Razem 10426 30

Wykorzystując wzór (1) otrzymujemy oszacowanie intensywności uszkodzeń dla autobusów
typu minibusy, midibusy

~=~= 30 =0.0029h-l .±t(k) 10426
k=l

Stąd oszacowaną funkcją niezawodności dla autobusu innego typu jest

R(5)(t) = exp[-0.0029t], t ~ O.
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