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Streszczenie: W artykule przedstawione s miary bezpieczestwa i zagroenia stanu zdatnoci rodka
transportu, w parametrycznym modelowaniu losowych zdarze. Zdarzenia te s niebezpieczne
i zagraaj funkcjonowaniu rodka transportu z pewnej ich zbiorowoci. rodek transportu jest
rozwaany w ukadzie czowiek - maszyna - otoczenie (C-M-O). Najpierw wprowadzone s
warunkowe miary zagroenia i bezpieczestwa uytkowanego rodka transportu oraz zwizki midzy
nimi. Nastpnie zastosowano warunkowe prawdopodobiestwa zdarze do zbudowania modelu
rywalizujcych zagroe (CRM). Jeli wystpienia zdarze niebezpiecznych s niezalene, to
przedstawiony model CRM mona zastosowa do wszystkich, znanych z teorii niezawodnoci,
rozkadów prawdopodobiestwa. Na koniec publikacji podane s dwa przykady rodków transportu,
dla których wyznaczona jest warunkowa funkcja utraty zdatnoci. Przedstawiony model CRM mona
zastosowa w planowaniu dziaa profilaktycznych, zwikszajcych poziom bezpieczestwa
uytkowania rodka transportu w ukadzie C-M-O.
Sowa kluczowe: poziom bezpieczestwa, warunkowa funkcja hazardu, rodek transportu

1. WPROWADZENIE
W czasie uytkowania technicznych rodków transportu, takich jak: pojazdy drogowe,
szynowe, statki powietrzne, kosmiczne, morskie wystpuj róne zdarzenia. Urzdzenia
transportowe ulegaj uszkodzeniom, skutkami których s przerwy w wykonywaniu zada,
obnienie poziomu bezpieczestwa lub wypadki. Uszkodzone urzdzenia transportowe
przechodz do stanu obsugiwania, gdzie podlegaj naprawie. Wystpujce zdarzenia w
czasie uytkowania urzdze transportowych s rejestrowane, a w oparciu o przetworzone
informacje estymowane s miary niezawodnoci, bezpieczestwa i efektywnoci. W
oparciu o wyznaczone miary dokonywane jest sterowanie uytkowaniem urzdze
transportowych [12]. W wielu publikacjach mona znale  prób odpowiedzi na pytanie:
jak opisa ryzyko i jak je analizowa ? W opisie ryzyka wedug Avena [3] naley bra pod
uwag przysze zdarzenia oraz konsekwencje tych zdarze. Poniewa wczeniej nie
wiadomo, czy te zdarzenia zajd czy nie, wic zdarzeniom tym towarzyszy niepewno
(ang. uncertainty). Miar niepewnoci s prawdopodobiestwa tych zdarze.
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Pojawia si wic problem wyznaczania tych prawdopodobiestw. W przypadku zdarze
czsto zachodzcych stosowane s metody statystyki matematycznej, natomiast jeli
pewne zdarzenia zachodz bardzo rzadko lub jeszcze nigdy nie zaszy, to w praktyce
prawdopodobiestwa tych zdarze okrelane s subiektywnie w oparciu o wiedz
ekspertów. W okreleniu subiektywnego prawdopodobiestwa niebezpiecznych zdarze
pomocna jest analiza ich przyczyn. Przykad zastosowania takiego podejcia poda Grabski
w [8].
wiadomo rónorakich zagroe i skutków, jakie nios ze sob wytwory cywilizacji
technicznej, jest warunkiem koniecznym przeciwdziaania im, nie tylko w fazie
eksploatacji tych wytworów, ale ju w fazie formuowania potrzeby ich projektowania.
Badania obejmujce proces uszkadzania obiektu technicznego i wywoywanych skutków
s wane zarówno ze wzgldu na bezpieczestwo ich uytkowników lub operatorów, jak
i ponoszonych strat ekonomicznych oraz zagroe rodowiskowych.
W artykule tym opracowane s miary gotowoci operacyjnej na potrzeby badania
poziomu bezpieczestwa rodków transportu ( T), w ukadzie zwanym „czowiek –
maszyna – otoczenie” (C-M-O), uytkowanych w warunkach eksploatacyjnych, w których
wystpuj zidentyfikowane zagroenia ich stanu zdatnoci.

2. ZDARZENIA NIEBEZPIECZNE
Zdarzenia niebezpieczne s zwykle zdarzeniami losowymi, trudno przewidywalnymi.
Konsekwencje niebezpiecznych zdarze prowadz do szkód i strat. W publikacji tej
przyjte jest, e w wyniku zajcia zdarzenia niebezpiecznego nastpuje utrata stanu
zdatnoci T w ukadzie C-M-O.
Z pojciami zdarzenia niebezpiecznego i strat zwizane jest pojcie ryzyka. Ryzyko ma
w literaturze wiele okrele [14], [16], [9]. Bezpieczestwu i zarzdzaniem ryzykiem w
technice powicona jest monografia [18]. Systematyce i metodom zarzdzania ryzykiem
w obszarze inynierii drogowej powicona jest monografia [10]. W ogólnym sensie, przez
akceptacj ryzyka rozumie si gotowo poniesienia konsekwencji okrelonych decyzji,
podejmowanych w warunkach niepewnoci co do wystpienia i ewentualnego uniknicia
spodziewanych szkód i strat [17].
Niezwykle istotnym dziaaniem w zarzdzaniu ryzykiem jest komunikowanie o ryzyku
[10]. Jest to dwukierunkowy proces, który polega przede wszystkim na informowaniu
partnerów i opinii publicznej o ocenie ryzyka, wysuchaniu reakcji ludzi i ich obaw,
wyjanianiu wszelkiej niepewnoci oraz wczaniu partnerów do procedury decyzyjnej.
Najnowszym elementem komunikowania o ryzyku s mapy ryzyka i zagroenia na
drogach w wybranych krajach, w tym w Polsce (od roku 2009) w ramach Programu
EuroRAP [7]. Przewidywane jest przejcie do publikowania take map zagroenia na
drogach, z zastosowaniem ich w systemach nawigacji pojazdowej oraz wykorzystanie
mediów i portali internetowych do prezentacji map zagroe i ryzyka [11].
Ogólny schemat utraty zdatnoci T uytkowanego w warunkach eksploatacyjnych, w
których wystpuj okrelone zagroenia jest przedstawiony na rys. 1. Najwiksz warto
w przygotowywaniu decyzji dotyczcych podejmowania dziaa obsugowych T,
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zwizanych z utrzymaniem lub odtwarzaniem jego stanu zdatnoci ma takie okrelenie
miary ryzyka, które czy wielko straty z prawdopodobiestwem pojawienia si
zdarzenia niebezpiecznego, w okrelonym horyzoncie czasowym. W pracy tej
zainteresowanie dotyczy drugiego czonu tego stwierdzenia, tj. prognozowania
prawdopodobiestw pojawiania si zdarze niebezpiecznych, w procesie uytkowania T
w ukadzie C-M-O.

zagroenia
uytkowania
T

aktywizacja
zagroenia

informowanie
o zagroeniach

zdarzenie
niebezpieczne

utrata
zdatnoci

Rys. 1. Ogólny schemat utraty zdatnoci T

Analiza zagroe utraty zdatnoci daje podstawy do przygotowania decyzji i
podejmowania dziaa zapobiegajcych lub uodporniajcych na skutki zdarze
niebezpiecznych, a tym samym podnoszcych poziom bezpieczestwa uytkowania T.
W analizie tej mona zastosowa metody FTA (analiza drzew niezdatnoci) i ETA
(analiza drzew zdarze) stanowice podstaw w konstrukcji struktury bezpieczestwa
systemu. Szerszy kontekst tych zagadnie jest przedstawiony w [15].
Eksploatacj T uwaa si za podstawowy etap sprawdzania jego przydatnoci i
speniania oczekiwa spoecznych. Wspóczesne pojazdy coraz czciej s wyposaane w
ukady automatycznej identyfikacji specjalnych cech AVI (ang. Automatic Vehicle
Identyfication) w czasie ich uytkowania, w celu wykrywania zagroe stanu zdatnoci i
informowania o nich. Interdyscyplinarne powizanie problemów eksploatacji T wyra nie
wskazuje na dominujc wród nich rol diagnostyki zarówno technicznej jak
i uytkowej. W nastpnym punkcie opracowana jest metoda prognozowania przyczyny
utraty zdatnoci T uytkowanego w warunkach eksploatacyjnych, w których wystpuj
róne zagroenia jego stanu zdatnoci. Przedstawiona metoda badania zagroe i
gotowoci operacyjnej T stanowi specjalistyczne uzupenienie metody HAZOP, (ang.
Hazard and Operability Study).

3. MIARY BEZPIECZESTWA I ZAGROENIA
Poruszana problematyka dotyczy modelowania zagroe gotowoci operacyjnej T w
ukadzie C-M-O, w celu wyznaczenia prawdopodobiestwa wystpienia zdarzenia
niebezpiecznego. W proponowanej metodzie zastosowany jest tzw. model konkurujcych
zagroe (CRM – ang. Competing Risks Model), oparty na koncepcji intensywnoci
przej ze stanu zdatnoci do jednego sporód wielu identyfikowalnych i rozrónialnych
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stanów niezdatnoci, na skutek zajcia zdarzenia niebezpiecznego zwizanego z
wyspecyfikowanym zagroeniem. Inspiracj do opracowania miar bezpieczestwa i
zagroenia na podstawie modelu CRM jest ksika [13], w której rozwinite s metody
probabilistyczne majce szczególne zastosowania w biologii i medycynie. W
przygotowaniu tej publikacji nawizano do idei przedstawionych w pracach [1], [2], [5].
W czasie uytkowania T, w warunkach w których aktywizuj si zagroenia ܼ, T jest
naraony na wystpienie negatywnego zdarzenia, tj. zdarzenia niepodanego lub wrcz
niebezpiecznego. Zdarzenie to przerywa proces uytkowania T. Zdarzeniem tym moe
by wypadek pojazdu, w wyniku którego nastpi trwaa lub czasowa utrata jego zdatnoci.
Zagroeniami, które mona uzna za przyczyn wypadku mog by: niesprawno pojazdu
(np. ukadu hamulcowego lub owietleniowego, niskie cinienie w oponie, itp.),
przemczenie kierowcy, nadmierna prdko, brak oznakowania miejsca niebezpiecznego,
ze warunki atmosferyczne, zniszczona droga.
Miar uytkowania T, w okrelonych warunkach eksploatacyjnych, w których
aktywizuj si zagroenia ܼ jest rzeczywisty czas eksploatacji lub przebieg liczony od
zera.
Modelem wystpienia zdarzenia niebezpiecznego, w czasie uytkowania T jest
warunkowa nieujemna zmienna losowa ܶ o wartociach rzeczywistych. Do wyznaczenia
rozkadu tej zmiennej losowej korzysta si z danych historycznych, tj. rejestrów zdarze
dotyczcych jednorodnej zbiorowoci T, bdcej przedmiotem bada. Zmienna losowa T
jest czasem utrzymania gotowoci operacyjnej T, tj. czasem opisujcym jego zdolno do
realizacji zada do których jest przeznaczony, w okrelonych warunkach eksploatacji.
Podstawow miar tracenia gotowoci operacyjnej – z powodu uytkowania T
w warunkach zagraajcych ܼ i moliwoci pojawienia si zdarzenia niebezpiecznego
w okresie ሺͲǡ ݐሻ – jest dystrybuanta warunkowej zmiennej losowej ܶ, tj. funkcja ܨǣԹ ՜
ሾͲǡ ͳሿ , zwana funkcj warunkowej zawodnoci ܨሺݐȁܼሻ . Dziedzina funkcji zawodnoci
ograniczona jest do Թା (symbol Թା oznacza zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych).
Aby by zgodnym z normami Midzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO
w pracy przyjte jest, e warunkowa dystrybuanta jest funkcj co najmniej prawostronnie
cig, tj. ܨሺݐȁܼሻ ൌ Զሺܶ  ݐȁܼሻ, gdzie Զ jest miar probabilistyczn indukowan przez
zmienn losow T.
Oprócz wymienionej warunkowej dystrybuanty inne odpowiedniki znanych z teorii
niezawodnoci funkcji równie charakteryzuj rozkad zm. l. ܶ. S to:
 warunkowa funkcja przetrwania ܵ (ang. conditional survival function),
 warunkowa funkcja hazardu ݄ (ang. conditional hazard function),
 warunkowa
funkcja
prawdopodobiestwa
lub
warunkowa
gsto
prawdopodobiestwa ݂ , (ang. conditional probability mass function CPMF,
conditional probability density function CPDF),
 warunkowa funkcja wiodca (skumulowana warunkowa funkcja hazardu) Ȧ (ang.
cumulative conditional hazard function).
Problem jaki ma by rozwi zany, to opracowanie metody su cej do wskazania
zagro enia, które stanie si przyczyn zdarzenia powoduj cego utrat zdatno ci T.
Zagroenie uznaje si za przyczyn, jeli zajdzie jakiekolwiek zdarzenie niebezpieczne
zwizane z tym zagroeniem i doprowadzi do utraty zdatnoci T. Z powodu losowoci
zdarze problem ten sprowadza si do prognozowania rónych scenariuszy zdarze.
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Postawiony problem jest rozwizywalny, jeli mona ustali wszystkie zagroenia, które
aktywizuj si w czasie uytkowania T w ukadzie C-M-O. Na przykad nadmierna
prdko, zuyte opony pojazdu, brawurowa jazda kierowcy, przydrone drzewa, itp.
Niech ܼ ൌ ሼݖଵ ǡ ݖଶ ǡ ǥ ǡ ݖ ሽ bdzie zbiorem zagroe, na które naraony jest uytkowany T.
Do rozwizania postawionego problemu opracowany jest model pierwszego losowego
zdarzenia niebezpiecznego, powodujcego utrat zdatnoci uytkowanego T w ukadzie
C-M-O. Za przyczyn niezdatnoci uznane jest zagroenie zwizane z tym zdarzeniem.
Model ten, ze wzgldu na podobiestwo z modelem competing risks model (CRM) [13],
stosowanym w naukach biomedycznych, nazwany jest modelem konkurujcych zagroe.
Podstawow miar poziomu bezpieczestwa uytkowania T – przez okrelony czas
ሺͲǡ ݐሻ i w okrelonych warunkach eksploatacyjnych, w których wystpuj zagroenia ܼ –
jest prawdopodobiestwo nie wystpienia w tym czasie zdarzenia niebezpiecznego.
Prawdopodobiestwo to jest miar zdolnoci ukadu C-M-O do przetrwania zagroe,
które w czasie uytkowania T aktywizuj si.
Niech ܶ oznacza losowy czas zdatnoci T uytkowanego w warunkach z zagroeniami
ܼ. Podstawow miar poziomu bezpieczestwa uytkowania T jest warunkowa funkcja
przetrwania ܵǣԹା ՜ ሾͲǡ ͳሿ, zdefiniowana wzorem:
ܵሺݐȁܼሻ  ؝Զሺܶ  ݐȁܼሻ

(1)

Jeeli funkcja S jest absolutnie ciga i ma warunkow gsto ݂, to ma przedstawienie
cakowe:
ஶ

ܵሺݐȁܼሻ ൌ ௧ ݂ሺݑȁܼሻ݀ ݑǡ  ݐ Ͳ
Warunkowa funkcja hazardu (ang. conditional hazard
bezwarunkowej podana w [6], zdefiniowana jest jako granica:
݄ሺݐȁܼሻ ൌ ο௧՜

Զሺ௧ஸ்ழ௧ାο௧ȁ்ஹ௧Ǣሻ
ο௧

(2)
function),

w

wersji

(3)

Jeeli czas zdatnoci T jest zmienn losow typu cigego i istnieje gsto warunkowa
݂, to dla warunkowej funkcji hazardu zachodz zwizki (w wersji bezwarunkowej podane,
np. w (4)):
݄ሺݐȁܼሻ ൌ െ

ௗ୪୬ௌሺ௧ȁሻ
ௗ௧

ൌ

ሺ௧ȁሻ
ௌሺ௧ȁሻ

(4)

Interpretacja praktyczna warunkowej gstoci i warunkowej funkcji hazardu wynika z
przyblie otrzymanych z rozwini (5), (6) tych funkcji w szereg Taylora
݂ሺݐȁܼሻ ൎ

ௌሺ௧ȁሻିௌሺ௧ାο௧ȁሻ

݄ሺݐȁܼሻ ൎ

ௌሺ௧ȁሻିௌሺ௧ାο௧ȁሻ

ο௧

(5)

oraz
ௌሺ௧ȁሻο௧

(6)
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Ze wzoru (5) wynika, e warunkowa gsto prawdopodobiestwa przedstawia spadek
poziomu bezpieczestwa w maym przedziale czasowym o dugoci οݐ, a z (6) wynika, e
funkcja hazardu wyraa wzgldny spadek poziomu bezpieczestwa w maym przedziale
czasowym. W zbiorowoci rodków transportu na tyle licznej, aby mona zaoy
„funkcjonowanie prawa wielkich liczb” ze wzoru (5) wynika jaka ich cz utraci zdatno
w okresie o dugoci οݐ, gdy jako podstaw, przyjmie si liczb wszystkich zdatnych
rodków transportu w chwili pocztkowej, tj. dla  ݐൌ Ͳ, natomiast za pomoc wzoru (6)
mona okreli t cz, w stosunku do rodków transportu, które przetrway zagroenia
do chwili t.
Z funkcj warunkowego hazardu zwizana jest warunkowa funkcja wiodca Ȧ, któr
mona interpretowa jako informujc o wyczerpywaniu si „zapasu bezpieczestwa”,
czyli zdolnoci T (w ukadzie C-M-O) do przebywania w stanie zdatnoci. Kad
z wymienionych miar charakteryzujcych czas do wystpienia zdarzenia niebezpiecznego,
w czasie uytkowania T w ukadzie C-M-O, mona wyrazi przez dowoln inn sporód
nich. Zalenoci te w bezwarunkowym ujciu niezawodnociowym znane s z [4].
Aby mona byo rozwiza problem wskazywania zagroe, które s najbardziej
prawdopodobnymi przyczynami utraty zdatnoci T konieczne s: baza specyficznej
wiedzy i baza danych. Bazy te dotycz okrelonych zbiorowoci T uytkowanych w
warunkach z okrelonymi zagroeniami ܼ i s (powinny by) tworzone przez
interdyscyplinarne zespoy specjalistów. Pozwalaj one zbudowa zestaw scenariuszy
zdarze niebezpiecznych, z udziaem okrelonych T w ukadzie C-M-O. Baza danych
powinna zawiera historyczne rejestry zdarze dotyczcych badanej zbiorowoci T, z
wyszczególnieniem tych danych, które s niezbdne w estymacji warunkowych miar
poziomu bezpieczestwa i zagroenia.
W zaproponowanym modelu CRM zastosowane s warunkowe intensywnoci przej
ze stanu zdatnoci do jednego sporód k identyfikowalnych i rozrónialnych stanów
niezdatnoci wskazujcych zagroenie, które stanie si przyczyn utraty zdatnoci.
Zdarzenia niebezpieczne maj posta par ሺܶ  ݐǡ ߜ ൌ ݅ሻ , gdzie ܶ   ݐoznacza utrat
zdatnoci ukadu do chwili  ݐ, natomiast zmienna ߜ wskazuje indeks zagroenia, które
stanie si przyczyn zdarzenia powodujcego utrat zdatnoci T.
Podstawow miar poziomu bezpieczestwa i zagroenia w modelu CRM s
przyczynowo wyspecyfikowane warunkowe funkcje hazardu ݄ȁ , tj. intensywnoci utraty
zdatnoci T z powodu zdarze niebezpiecznych zwizanych z kolejnymi zagroeniami.
Funkcje te zdefiniowane s wzorem:
݄ȁ ሺݐሻ  ؝ο௧՜

Զ൫௧ஸ் ழ௧ାο௧ǡఋୀห்ೕ ஹ௧ǡୀଵǡǥǡǢ൯
ο௧

, ݅ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݇

(7)

Funkcja ݄ȁ jest warunkow funkcj hazardu i-tego zagroenia uytkowanego T w
ukadzie C-M-O, przy zaoeniu e ukad jest naraony na wszystkie zagroenia ze zbioru
ܼ. Bezwarunkowa funkcja hazardu ݄ ் , przy zaoeniu niezalenoci zachodzenia zdarze
zwizanych z rónymi zagroeniami, jest addytywna, tzn. jest sum wszystkich ݇
warunkowych funkcji hazardu, tj.
݄ ் ሺݐሻ ൌ σୀଵ ݄ȁ ሺݐሻ

(8)
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W rozwaanym problemie wskazania zagroenia, które przyczyni si do utraty
zdatnoci, interesujce moe by prawdopodobiestwo niebezpiecznego zdarzenia, które
zajdzie w warunkach czciowego zabezpieczenia T przed pewn grup zagroe ze
zbioru ܼ. Ma to miejsce w przypadku podjcia dziaa niedopuszczajcych do niektórych
niebezpiecznych zdarze. Dla tak zmodyfikowanego problemu CRM wprowadzone s
prawdopodobiestwa warunkowe dla trzech rónych sytuacji zagroeniowych. Idea tego
pomysu zawarta jest w [1]. S to prawdopodobiestwa zaj zdarze niebezpiecznych dla
ukadu C-M-O przy:
 penym braku zabezpiecze ukadu przed zagroeniami,
 czciowym zabezpieczeniu ukadu,
 zabezpieczeniu ukadu przed wszystkimi zagroeniami z wyjtkiem jednego.
Prawdopodobiestwa
te
nazywane
s
prawdopodobiestwem
brutto,
prawdopodobiestwem czciowo brutto i prawdopodobiestwem netto.
Prawdopodobiestwem brutto utraty zdatnoci nazwane jest prawdopodobiestwo
utraty zdatnoci T (w ukadzie C-M-O) ze szczególnej przyczyny, przy aktywizujcych
si wszystkich zagroeniach ze zbioru ܼ, w rozpatrywanym czasie, tj. gdy ukad nie jest
zabezpieczony w tym czasie przed nimi.
Prawdopodobiestwo brutto w swojej podstawowej postaci jest wyraane poprzez
funkcj
skumulowanego
specyficznego
zagroenia
zdefiniowan
wzorem:
ܨȁ ሺݐሻ  ؝Զሺܶ  ݐǡ ߜ ൌ ݅ሻ . Wartoci funkcji brzegowych ܨଵȁ ሺݐሻǡ ǥ ǡ ܨȁ ሺݐሻ zale od
funkcji hazardu, gdy wszystkie zagroenia w czasie uytkowania T zaktywizoway si.
Poniewa funkcja warunkowego hazardu ݄ȁ dla zagroenia ݖ moe by estymowana
bezporednio z danych historycznych dotyczcych badanej zbiorowoci T, wic funkcja
ܨȁ moe by równie bezporednio estymowana, bez czynienia adnych zaoe
dotyczcych cznego rozkadu wystpienia zdarze niebezpiecznych z powodu
wszystkich zagroe. Warto zauway, e funkcja ܨȁ nie jest dystrybuant, poniewa
ܨȁ ሺλሻ ൌ Զሺߜ ൌ ݅ሻ. Funkcja ta jest niemalejca oraz ܨȁ ሺͲሻ ൌ Ͳ i ܨȁ ሺλሻ ൏ ͳ, wic jest
nazywana ݅-t semi-zawodnoci.
Prawdopodobiestwem czciowo brutto utraty zdatnoci nazywane jest
prawdopodobiestwo utraty zdatnoci, w okrelonym czasie, T w ukadzie C-M-O ze
szczególnej przyczyny, w warunkach zabezpieczenia tego ukadu przed pewn grup
zagroe ze zbioru ܼ.
W przypadku prawdopodobiestw czciowo brutto przyjmuje si, e podzbiór ܼ ؿ ܬ
i   ് ܬjest niepustym podzbiorem zagroe, przed którymi T nie jest zabezpieczony,
natomiast ܬԢ jest podzbiorem tych zagroe ze zbioru ܼ przed którymi jest zabezpieczony
(zagroenia te nie aktywizuj si).
Pseudo-zawodnoci czciowo brutto ܨȁ dla ݅  ܬ אnazywana jest funkcja
zdefiniowana wzorem:
ܨȁ ሺݐሻ  ؝Զ൫ܶ  ݐǡ ߜ ൌ ݅൯

(9)

Tak zdefiniowana i-ta pseudo-zawodno w chwili  ݐjest prawdopodobiestwem zajcia
zdarzenia niebezpiecznego w czasie ሺͲǡ ݐሻ, z powodu zagroenia ݖ ܬ א, przy zaoeniu e
ukad jest naraony jedynie na zagroenia ze zbioru ܬ. Majc wyznaczon czn funkcj
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przetrwania ்ܵ mona przej do wyspecyfikowanej funkcji hazardu czciowo brutto ݄ȁ
w ukadzie C-M-O:
݄ȁ ሺݐሻ ൌ െ

డௌ ሺ௧భ ǡǥǡ௧ೖ ȁሻ

ଵ

ฬ

ௌሺ௧భ ǡǥǡ௧ೖ ȁሻ ௧ೕ ୀ௧ǡאǡ௧ೕ ୀǡאᇱ

డ௧

(10)

Std pseudo-zawodno czciowo brutto przedstawia si wzorem:
௧

௧

ܨȁ ሺݐሻ ൌ  ݄ȁ ሺݔሻ ቀെ σא  ݄ȁ ሺݑሻ݀ݑቁ ݀ݔ

(11)

Jeeli zajcia zdarze niebezpiecznych, ze wzgldu na zagroenia ze zbioru  ܬ, s
niezalene, to wyspecyfikowana funkcja hazardu czciowo brutto upraszcza si do
postaci:
݄ȁ ሺݐሻ ൌ

ௗி ሺ௧ȁሻ

ଵ

ௗ௧

ௌ ሺ௧ȁሻ

(12)

Prawdopodobiestwem netto utraty zdatnoci nazywane jest prawdopodobiestwo
utraty zdatnoci T (w ukadzie C-M-O), z powodu jednego zagroenia, w warunkach
zabezpieczenia ukadu przed wszystkimi pozostaymi zagroeniami. Jest to
prawdopodobiestwo brzegowe dla wyspecyfikowanej przyczyny.
Dla zobrazowania przedstawionej metody wyznaczania zagroenia, które stanie si
przyczyn utraty zdatnoci pewnych T, podane s dwa przykady zastosowania
wprowadzonych miar bezpieczestwa i zagroenia z wykorzystaniem modelu CRM.
Przykad 1. rodek transportu, który uytkowany jest w pewnych warunkach
eksploatacyjnych, jest naraony na utrat zdatnoci z powodu zidentyfikowanych trzech
zagroe ݖଵ ǡ ݖଶ ǡ ݖଷ . Zagroenia te prowadz do niezalenych zdarze niebezpiecznych.
Utrata stanu zdatnoci nastpuje w trakcie uytkowania T w ukadzie C-M-O, w chwili
wystpienia pierwszego zdarzenia niebezpiecznego. Na podstawie dotychczasowych
rejestrów zdarze wiadomo, e zdarzenia niebezpieczne pojawiaj si niezalenie dla
kadego zagroenia i zgodnie z rozkadami wykadniczymi o intensywnociach ߣଵ ǡ ߣଶ ǡ ߣଷ ,
odpowiednio dla poszczególnych zagroe. Niech ponadto ሼߣଵ ǡ ߣଶ ǡ ߣଷ ሽ ൌ ߣଷ . Problem
polega na wskazaniu zagroenia, przed którym warto zabezpieczy ukad, aby optymalnie
przeduy czas uytkowania rozwaany rodek transportu. Nastpnie po zabezpieczeniu
si przed tym zagroeniem wyznaczy pseudo-zawodnoci czciowo brutto.
W tym przykadzie ܼ ൌ ሼݖଵ ǡ ݖଶ ǡ ݖଷ ሽ, a wyspecyfikowane funkcje hazardu netto i brutto
s takie same. Funkcja hazardu ݄ ் jest równa sumie wyspecyfikowanych funkcji hazardu
ze wzgldu na poszczególne zagroenia, czyli ݄ ் ሺݐሻ ൌ ߣଵ  ߣଶ  ߣଷ i funkcja ta jest staa
w czasie. Wyspecyfikowana funkcja pseudo-zawodnoci z powodu zdarzenia zwizanego
z i-tym zagroeniem przyjmuje posta:
ܨȁ ሺݐሻ ൌ

ఒ
ఒభ ାఒమ ାఒయ

ሺͳ െ ሺെሺߣଵ  ߣଶ  ߣଷ ሻݐሻሻ

(13)
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Prawdopodobiestwo brutto ͳ െ ሺെߣଵ ݐሻǡ utraty zdatnoci badanego ukadu z
powodu pierwszego zagroenia w czasie ሺͲǡ ݐሻǡ nie jest takie samo jak
prawdopodobiestwo netto (brzegowe) utraty zdatnoci w tym czasie. Ponadto ܨȁ ሺλሻ ൌ
ߣ Ȁሺߣଵ  ߣଶ  ߣଷ ሻ dla ݅ ൌ ͳǡ ʹǡ ͵ . Jest to prawdopodobiestwo, e zagroenie ݖ jako
pierwsze zaktywuje zdarzenie niebezpieczne i spowoduje utrat zdatnoci rozwaanego
T. Std najlepiej zabezpieczy si przed tym zagroeniem ݖ dla którego graniczna
warto funkcji ܨȁ ሺλሻ jest maksymalna. W tym przypadku jest to zagroenie o
najwikszej intensywnoci aktywacji zdarzenia niebezpiecznego, czyli zagroenie ݖଷ .
Jeeli rozwaany ukad zostanie zabezpieczony przed zagroeniem ݖଷ , to moe
wystpi utrata zdatnoci, z powodu wystpienia zdarzenia niebezpiecznego, z powodu
jednego z dwóch zagroe ze zbioru  ܬൌ ሼݖଵ ǡ ݖଶ ሽ. W tej sytuacji funkcja hazardu czciowo
brutto ma posta ݄ȁ ሺݐሻ ൌ ߣ , ݅ ൌ ͳǡ ʹ, natomiast pseudo-zawodno czciowa brutto dla
݅ ൌ ͳǡ ʹ:
௧

ܨȁ ሺݐሻ ൌ  ߣ ሺെݑሺߣଵ  ߣଶ ሻሻ݀ ݑൌ

ఒ
ఒభ ାఒమ

ሺͳ െ ሺെሺߣଵ  ߣଶ ሻݐሻሻ

(14)

Std prognozowan przyczyn utraty stanu zdatnoci rozwaanego
T,
z zabezpieczeniem na zagroenie ݖଷ ǡ jest to zagroenie sporód ݖଵ ǡ ݖଶ , które powoduje
zdarzenia niebezpieczne z wiksz intensywnoci.
Przykad 2.
rodek transportu, uytkowany w okrelonych warunkach
eksploatacyjnych, jest naraony na utrat zdatnoci z powodu zidentyfikowanych dwóch
zagroe ݖଵ ǡ ݖଶ Ǥ Ustalona na podstawie danych statystycznych, dotyczcych
dotychczasowych zdarze, czna funkcja przetrwania ma posta:
ܵሺݐଵ ǡ ݐଶ ሻ ൌ ሺͳ  ߠሺߣଵ ݐଵ  ߣଶ ݐଶ ሻሻିଵȀఏ ǡ ߠ  Ͳǡ ߣଵ ǡ ߣଶ  Ͳ

(15)

Celem jest wyznaczenie funkcji pseudo-zawodnoci ze wzgldu na wystpienie zdarzenia
niebezpiecznego zwizanego z poszczególnymi zagroeniami.
W tym przykadzie dwie potencjalne chwile wystpienia zdarze niebezpiecznych s
skorelowane. Wyspecyfikowane funkcje hazardu s wyznaczane ze wzoru (10) dla
ݐଵ ൌ ݐଶ ൌ  ݐoraz ݆ ൌ ͳǡ ʹ:
భ
ష
ങ൭൫భశഇሺഊభ భ శഊమ మ ሻ൯ ഇ ൱

݄ȁ ሺݐሻ ൌ െ

ങ

൫ଵାఏ௧ሺఒభ ାఒమ

భ
ష
ሻ൯ ഇ

ൌ

ఒ
ଵାఏ௧ሺఒభ ାఒమ ሻ

(16)

Poniewa ܶ ൌ ሼܶଵ ǡ ܶଶ ሽ, wic dla ݐଵ ൌ ݐଶ ൌ ݐ
ܵሺݐǡ ݐሻ ൌ ்ܵ ሺݐሻ ൌ ሺͳ  ߠݐሺߣଵ  ߣଶ ሻሻିଵȀఏ ǡ ߠ  Ͳǡ ߣଵ ǡ ߣଶ  Ͳ
Funkcja hazardu zaley od czasu i jest okrelona wzorem:

(17)
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ఒ ାఒమ

݄ ் ሺݐሻ ൌ ሺଵାఏ௧ሺఒభ

షభȀഇ
భ ାఒమ ሻሻ

(18)

Funkcja przetrwania pierwsze zagroenie przedstawia si wzorem:
ܵሺݐଵ ǡ Ͳሻ ൌ ሺͳ  ߠߣݐଵ ሻିଵȀఏ

(19)

wic brzegowa funkcja hazardu dla pierwszego zagroenia ma posta ߣଵ Τሺͳ  ߠߣݐଵ ሻ, a
pseudo-zawodno ze wzgldu na i-te zagroenie:
ܨȁ ሺݐሻ ൌ

ఒ
ఒభ ାఒమ

൫ͳ െ ሺͳ  ߠݐሺߣଵ  ߣଶ ሻሻିଵȀఏ ൯

(20)

Przedstawiona metoda badania przyczyny utraty zdatnoci T w ukadzie C-M-O
zostaa opracowana wycznie z uyciem metod probabilistycznych. Praktyczne
zastosowanie przedstawionej metody z uyciem modelu CRM wymaga zebrania danych
statystycznych o zdarzeniach niebezpiecznych. Zdarzenia te dotyczy powinny cile
okrelonej zbiorowoci T, uytkowanych w warunkach eksploatacyjnych, z tymi samymi
zagroeniami. Dane te mog by wykorzystane do badania niezalenoci zdarze
niebezpiecznych oraz estymacji wprowadzonych miar bezpieczestwa i zagroenia.

4. PODSUMOWANIE
W pracy przedstawione zostay miary bezpieczestwa i zagroenia w parametrycznym
modelowaniu losowych zdarze, które powoduj utrat zdatnoci T uytkowanego w
warunkach eksploatacyjnych, w których wystpuj róne zagroenia. Najpierw zostay
wprowadzone warunkowe miary zagroenia i bezpieczestwa uytkowanego rodka
transportu oraz zwizki midzy nimi. Nastpnie zastosowano warunkowe
prawdopodobiestwa do zbudowania modelu rywalizujcych zagroe (CRM). Jeli
wystpienia zdarze niebezpiecznych s niezalene, to przedstawiony model CRM mona
zastosowa do wszystkich znanych z teorii niezawodnoci rozkadów czasów zdatnoci
obiektów technicznych.
Na zakoczenie publikacji podane zostay dwa przykady wyznaczania funkcji
zagroenia uytkowania T, z powodu pewnych przyczyn. Przedstawiony model CRM
mona zastosowa w planowaniu dziaa profilaktycznych zwikszajcych poziom
bezpieczestwa uytkowania rodka transportu w ukadzie C-M-O.
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SAFETY AND THREATS MEASURES OF THE MEAN OF TRANSPORT
Summary: This article presents measures of the safety and threats to the suitability state of means of
transport, in the parametric modelling of random events. These events are dangerous and are threatening the
functioning of a certain population of means of transport in the arrangement man - machine - surroundings
(Polish: czowiek – maszyna – otoczenie, C-M-O). At first conditional measures of risks and safety of the
used mean of transport and links between them are implemented. Next, conditional probabilities were applied
for building the competing risks model (CRM). If occurrences of dangerous events are independent, then the
introduced CRM model can be applied to every probability distribution, well-known from the reliability
theory.
At the end of the publication two examples are given of a mean of transport, for which the conditional
function of loss of its state of suitability was determined. The introduced CRM model can be applied in
planning of preventive actions for increasing the safety level of the used mean of transport in the C-M-O
arrangement.
Keywords: safety level, conditional hazard function, mean of transport

