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Streszczenie: W ostatnim czasie w dziedzinie transportu pojawio si pilne zadanie sprowadzenia do
minimum wystpowania wypadków i katastrof, których przyczyn s awarie elementów
funkcjonalnych. Obecnie jeszcze nie sformuowano rozwinitej teorii rozwizania takich zada.
Autorzy proponuj sposób rozwizania postawionego zadania na podstawie metodologii statystyki
ekstremalnej i zasady informacyjnej Jaynes’a. Przedstawiony w artykule przykad i obliczenia
dowodz takiej moliwoci, do ekstremalnego poziomu statystycznego wyboru wcznie, gdy jego
wielko osiga wielko n = 2. Metoda pozwala realizowa podjcie decyzji wedug wybranych
obserwacji, gdy o charakterze podziau nie wiadomo nic oprócz wartoci oczekiwanej wielkoci
losowej.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo, transport, statystyka

1. WSTP
W pocztku
I wieku w ramach teorii niezawodnoci powstay dwa kierunki
naukowe, posiadajcych jednolity aparat statystyki matematycznej, ale róne obiekty
analizy: niezawodno rodków technicznych i niezawodno systemów czowiekmaszyna.
W pierwszym przypadku rozpatrywane s metody i rozwizania prowadzce do
zwikszenia poziomu niezawodnoci, wydajnoci eksploatacji i odpornoci na zuycie
systemów technicznych i ich elementów, urzdze, automatów. Poszukiwanie rozwiza
na podstawie informacji o stanie takich obiektów z penym uzasadnieniem opiera si
wyborach statystycznych, klasycznych metodach teorii prawdopodobiestwa.
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Istniejce metodyki zwikszenia poziomu niezawodnoci, przegldów planowych i
profilaktycznych urzdze (systemów) o rónym przeznaczeniu cakowicie speniaj
wymagania zadania prognozowania ich bezpiecznej eksploatacji.
Inaczej przedstawia si sprawa w przypadku systemów czowiek-maszyna. Tutaj
ostateczna decyzja w zakresie oceny i zmiany stanu obiektu, jego charakterystyk w
procesie wykonania docelowej funkcji naley do czowieka-operatora. Tu gówn rol
odgrywa bieca informacja, otrzymywana z przyrzdów i systemów kontroli. Zbiór
danych statystycznych w zakresie biecej informacji o charakterze awaryjnym (nie
standardowym) praktycznie nie moe wystpowa w postaci duych zbiorów. Najczciej
taka informacja jest jednostkowa lub odnosi si do klasy „maych wyborów”. Ten
przypadek w caoci odnosi si do systemów transportowych [1,7].
Informacja statystyczna o wydarzeniach zwizanych z obiektami transportowymi jest
ograniczona i niejednolita. Takie wydarzenia s z reguy jednostkowe lub rzadko
powtarzaj si. Dlatego ocena bezpieczestwa w transporcie odbywa si na poziomie
jakociowym, poniewa informacji dla jej oceny ilociowej przy uyciu aparatu
matematycznego jest wyra nie za mao.
A wic, niezbdna jest baza teoretyczna dla opracowania metod oceny niezawodnoci
obiektów w warunkach „maych wyborów” i „wyborów jednostkowych”. Te metody
powinny odzwierciedla specyfik eksploatacji systemów o wyszym stopniu
niebezpieczestwa, do których odnosz si wszystkie obiekty ruchome, przede wszystkim
transport. Ogó takich metod okrelimy terminem „statystyka ekstremalna”. Obiektem
bada statystyki ekstremalnej s zbiory informacyjne, zbudowane wedug statystyki
„maych wyborów, a wynikiem s metody podjcia decyzji opartych na analizie informacji
jednostkowej.

2. BEZPIECZESTWO INFORMACYJNE OBIEKTU
TRANSPORTOWEGO
Tabor kolejowy, maszyny zaadunkowo-rozadunkowe , d wigi itd. pod wzgldem
technologii wykonywania swoich zada s obiektami podwyszonego stopnia
niebezpieczestwa. W transporcie klasyfikacja niesprawnoci jest strukturalizowana
wedug charakteru nastpstw:
- wypadek (katastrofa, awaria);
- wydarzenie (niesprawnoci nielokalizowane, poary, wyczanie silników w trakcie
ruchu lub manewru, niesprawnoci agregatów i ukadów, nie posiadajcych dublowania;
- wymuszone przerywanie ruchu (zatrzymanie, osadzenie, dryf).
Jednak stwierdzone przyczyny awarii i katastrof transportowych w ciagu ostatnich
dziesicioleci dziel si absolutnie nierównomiernie [8]:
- 98 % czynnik ludzki (pilot, nawigator, kierowca),
- 2 % czynnik techniczny (niezadziaanie, uszkodzenie).
Opisana sytuacja w zupenoci jest uzasadniona tym, e urzdzenia techniczne obrabiaj
i realizuj informacj wedug zaoonych algorytmów i programów, opartych na
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standardowych lub wczeniej otrzymanych wynikach statystycznych. Z kolei czowiek
zmuszony jest do podejmowania operatywnych decyzji w ekstremalnych warunkach,
wykorzystujc wasn wiedz i intuicj. Tego rodzaju decyzje oparte s na informacji o
odmowie rodków technicznych, w tym urzdze automatycznych lub w warunkach
powstania sytuacji nieprzewidzianej. A wic, gównym czynnikiem w podejmowaniu
decyzji przez operatora jest nader ograniczona informacja o analogicznych (podobnych)
przypadkach, które miay miejsce wczeniej. Jednoczenie informacja statystyczna o
wydarzeniach (awariach, katastrofach) w transporcie jest jednostkowa nawet w cigu
dugotrwaych okresów, mierzonych przez lata. Dlatego analiza sytuacyjna i
podejmowanie decyzji powinno odbywa si w warunkach skrajnie ograniczonej
informacji [5,6].
atwo zauway, e jeli elementy techniczne (silniki, przyrzdy nawigacyjne, ukady
automatyczne, rodki przeciwpoarowe itp.) znajduj si w stanie roboczym, to informacja
pochodzca od nich nosi charakter statyczny i nie wymaga od operatora specjalnych
(niestandardowych) decyzji o zmianie charakterystyk ruchu. Kade dopuszczalne
odchylenie jest ustalane i usuwane. Cakiem inna sytuacja powstaje w przypadku
niesprawnoci tych elementów w trakcie ruchu, posiadajcych charakter sukcesywny lub
lawinowy. Taka informacja o stanie obiektu i jego elementów jest przypadkowa i
niezmiernie rzadka, a standardowe algorytmy podejmowania decyzji zaoone w ukadach
automatycznych nie mog jej zidentyfikowa, poniewa ich modele zostay oparte o due
wybory moliwych niesprawnoci elementów i zespoów technicznych. Otrzymane dane
operatywne znajduj si na «kocach podziaów statystycznych». Modele takich
przypadków mona zbudowa tylko pod warunkiem zastosowania aparatu statystycznego,
opartego na skrajnie maej liczbie faktów [1,4]. Tak powstaje zadanie «bezpieczestwa
informacyjnego» obiektu transportowego: z zaoonym prawdopodobiestwem oceny
granicy bezpiecznego stanu elementu (zespou, urzdzenia) w procesie jego eksploatacji.
Tu powstaj dwa kierunki moliwych decyzji:
x dla oceny ilociowej niezbdne jest opracowanie metod, dajcych moliwo
okrelenia niezawodnoci elementów wedug maej liczby obserwacji z wymagan
wiarygodnoci;
x dla oceny interwaowej niezbdne s metody adekwatnie opisujce skrajne obszary
podziaów w zakresie informacji ograniczonej.
Okrelenie « may wybór » do dnia dzisiejszego jest dyskusyjne [1,5,7]. W literaturze
spotykamy jego róne interpretacje: nieznaczny, may, skrajnie may, jednostkowy itd.
Przyjmiemy liczb n = 30 jako granic midzy pojciami «maego» i «zwykego
(duego)» wyboru [6]. Autorzy uwaaj za podstaw tego twierdzenia wynik porównania
podziau t z podziaem zwykym. Nawet przy analizie wzrokowej tabelowych wielkoci t
mona zauway, e to zblienie odbywa si z dostatecznie szybko, zaczynajc wanie od
n = 30 i wicej [7]. Wtedy przyjmiemy wybory o wielkoci mniejszej ni 30 obserwacji za
« mae ».
Analiza stanu obiektów wedug maej liczby obserwacji wymaga metod
asymptotycznych, opartych na ekstremalnych podziaach. Ten kierunek w Teorii Podjcia
Decyzji nie zosta dotychczas ostatecznie rozpracowany. Stopie trudnoci sformuowania
i rozwizania zada najlepszych ocen przy maej iloci materiau statystycznego zaley od
konkretnego typu podziau, wielkoci wyboru. Materia statystyczny skada si z rzadkich
danych, charakterystycznych dla warunków ekstremalnych, wystpujcych w transporcie.
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W tym przypadku uzyskanie wiarygodnego rozwizania klasycznym sposobem opartym na
granicznych podziaach jest nie realne. Proponowane jest rozwizywanie tego zadania na
podstawie informacyjnego podejcia, uwzgldniajcego zasad maksimum nieokrelonoci
[3,4].

3. METODA STATYSTYCZNEJ OCENY
BEZPIECZESTWA INFORMACYJNEGO
OBIEKTU
Nieokrelono uzasadnionych decyzji w ekstremalnych sytuacjach zachowania si
obiektów z powodu niezadziaania ich wanych yciowo urzdze technicznych i
zespoów wymaga opracowania imitacyjnych metod adekwatnej oceny i prognozowania
ich stanu. Niniejszy wniosek jest szczególnie aktualny dla systemów transportowych. U
podstaw swojego dziaania znajduj si obiekty ruchome, stanowice zwikszone
niebezpieczestwo ze wzgldu na charakter speniania funkcji docelowej.
Podstaw takiego aparatu powinien stanowi kompleks rodków matematycznych,
posiadajcych dwie podstawowe waciwoci:
1. moliwo operowania informacj statystyczn o przypadkowym i jednostkowym
charakterze o odmowach obiektów,
2. pene uwzgldnianie nieokrelonoci statystycznych danych o niezawodnoci
elementów (urzdze), gdy znana jest tylko warto oczekiwana pojawienia si ich
odmów.
Najbardziej podanym w takim przypadku jest podejcie informacyjne, które
wykorzystuje zasad maksimum nieoznaczonoci (zasada Jaynes’a), opart na uznaniu
entropii Shannona. Dane podejcie jest najmniej czue w stosunku do pocztkowych
przypuszcze i ogólnie pozwala na uwzgldnianie kadej ilo informacji [6].
Zasada maksimum nieokrelonoci (maksimum entropii) pozwala uwaa, e
najwiksz wiarygodno bd posiada prawdopodobiestwa, które maksymalizuj
nieokrelono z uwzgldnieniem caej uzyskanej informacji. Miar nieokrelonoci jest
entropia. Cech zasadnicza (maksymum) nieokrelonoci jest moliwo oceny
apriorycznego podziau w sytuacjach informacyjnych, dla których znane s róne
ograniczenia w postaci miary prawdopodobiestwa, poszczególnych charakterystyk
momentowych itd. [7], które mog by przedstawione w formie równoci i nierównoci. Z
matematycznego punktu widzenia przy wykorzystaniu zasady maksimum nieokrelonoci
zaoenie takich ogranicze doprowadza do rozwizania klasycznych i nieklasycznych
zada optymalizacji (zadanie ekstremum).
Podstaw dla prowadzenia analizy stay si empiryczne obserwacje zwizane z
awariami statków morskich i rzecznych w latach 2010 - 2012. [8].
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Rozpatrzymy empiryczne gstoci podziau najmniejszej (ekstremalnej) wielkoci w
wyborach rónej wielkoci n , otrzymanych przez imitacyjne modelowanie z populacji
generalnej z wykadniczym prawem podziau, najbardziej charakterystycznym dla
systemów transportowych [2]. Ich wyrównana posta przedstawiona jest na Rys 1.
Wraz z rosnc wielkoci wyboru, przy innych równych warunkach, podzia
najmniejszej wielkoci losowej przesuwa si w stron osi rzdnych. Teoretycznym
uzasadnieniem twierdzenia s nastpne pojcia. Ogólnie funkcja podziau najmniejszej
wielkoci w wyborze o znaczeniu n posiada posta [5]:

Ft min (tmin ) 1  >1  F (tmin )@

n

(1)

a zwarto, odpowiednio

f t min (t min )

n>1  F (t min ) @

n 1

 f (t min )

(2)

gdzie F () i f () – funkcja i zwarto pocztkowego podziau, n - wielko prób
Wtedy zwarto podziau najmniejszej wielkoci w wyborze z wykadniczo
podzielonego ogóu zostanie zapisana w postaci:

f t min (t min )
gdzie:

O

nO e  nOt min

(3)

1
T

– parametr podziau;
T – warto oczekiwana wielkoci losowej t
t min - minimalna warto n – próbki

Sens fizyczny wzoru (3) polega na tym, e najmniejsza wielko wyboru przejawia si z
intensywnoci proporcjonaln do jej wielkoci. Podzia najmniejszej wielkoci w
wyborze, ogólnie, jest dwustronny. Jednak w warunkach rozwizywanego zadania nas
interesuje tylko lewa granica wyraenia, która charakteryzuje najmniejsz (ekstremaln)
wielko losow. Dlatego sdzimy, e

F (Tmin )

D
2

(4)

Wtedy warto oczekiwana – warto oczekiwana wielkoci losowej t , przyjmie posta
[6]:
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Na Rys. 2 przedstawiono teoretyczn i asymptotyczn funkcj kwantyli podziau
najmniejszej wielkoci losowej z wyboru wykadniczo podzielonego ogóu. Tam równie
wykazane jest nieschodzenie si linii
atwo zauway, e rónica '

'T

T T

, pomnoone dla proporcji na 10.

midzy wielkoci teoretyczn i asymptotyczn dla

wyboru minimalnej wielkoci n 2 w praktycznie stosowanym zakresie
D  >0 ; 0 , 2 @ nie przekracza 3 %. Eksperyment potwierdzi dostateczn dokadno
metody dla ekstremalnego przypadku wielkoci wyboru n 2 (Rys. 2).
W ten sposób przeprowadzona analiza nie ujawnia sprzecznoci w przedstawieniu
funkcji kwantyli statystyk porzdkowych w postaci zalenoci asymptotycznej (5), gdy dla
równomiernego prawa suszne jest wyraenie, które z dostateczn w praktyce dokadnoci
aproksymuje zaleno (3) w zadanym zakresie.



Rys. 1. Empiryczne zwartoci podziau najmniejszej wielkoci w wyborze
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Rys. 2. Wykresy teoretycznej i asymptotycznej funkcji kwantyli

4. WNIOSKI
W celach zapewnienia bezpieczestwa ruchu jest niezbdna bezawaryjna eksploatacja
zarówno wszystkich elementów obiektów transportowych, jak równie ich systemów.
Oczywistym jest, e absolutne usuwanie niezadziaa jest nierealne.
Wtedy niezbdne s rodki minimalizacji awarii i katastrof w transporcie, których
przyczyn s niezdziaania funkcjonalnych elementów, systemów kontroli i zarzdzania.
Dany problem odnosi si do zada Teorii Niezawodnoci. Ale zasadnicza rónica
midzy nimi polega na tym, e statystyka niezadziaa w transporcie odnosi si do zada
«maego» i «jednostkowego» wyboru w dugich odcinkach czasu..
Przedstawione w niniejszym opracowaniu podejcie, oparte na metodologii
Ekstremalnej statystyki wiadczy o zasadniczej moliwoci rozwizania postawionego
zadania do ekstremalnego poziomu statystycznego wyboru, gdy jego wielko osiga
znaczenie n 2 .
Wyniki zaproponowanej metody mog take by wykorzystane dla uzasadnienia
wymaga bezpieczestwa elementów i zespoów technicznych, konstrukcji i przyrzdów
kontrolnych taboru kolejowego w warunkach ekstremalnych.
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PREDICTION OF TRANSPORTATION SAFETY OF METHODS EXTREME
STATISTICS
Summary: In recent years in the field of transport appeared urgent task of bringing to a minimum of
accidents and disasters that are caused by failure of functional elements. Currently, not yet formulated the
theory developed solutions such tasks. The authors propose a way to solve the task based on extreme
statistics methodology and principles of information Janes. Presented in the article, and the calculation
example shows that, in an extreme selection including a statistical level, when the volume reaches its size.
The method allows to implement the decision by some observations about the nature of the distribution is not
known anything but the expected value of a random size.
Keywords: security, transport, statistics

