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Abstract: This paper presents the procedure to be followed in order to determine 
the optimal time of non-repair component of the air operator's aircraft fleet. This 
problem is very important because of the losses that may occur as a result of too 
late the decision to replace and the damaged might occur during the operation of 
the airplane. On the other hand, the operator suffers losses because of too frequent 
replacements. These losses are generated by very early replacement of the efficient 
equipment and in addition generate excessive workload sharing on its assessment, 
the impact of human factors and increase the aircraft downtime. There is thus an 
optimal solution for which the objective function is to maximize the technical and 
operational readiness expressing the ratio of aircraft downtime and the time of its 
use as intended uptime with minimal costs. The optimal condition for the data 
component of the failure rate was determined and presented in this paper. The 
resulting replace component of the optimal interval must then be correlated with 
other work to do on an airplane as Maintenance Programme - MP. 

Keywords: air operator, non-repairable component, optimization, failure rate 

Streszczenie: W referacie przedstawiono procedurę postępowania w celu 
określenia optymalnego czasu wymiany nieodnawialnego komponentu samolotu 
floty operatora lotniczego. Problem ten jest bardzo istotny ze względu na straty 
jakie mogą nastąpić w wyniku zbyt późnej decyzji o wymianie i uszkodzeniu  
w trakcie użytkowania samolotu. Z drugiej strony operator ponosi straty z powodu 
zbyt częstych wymian. Straty te generowane są poprzez zbyt wczesną wymianę 
sprawnego urządzenia i w dodatku zbyt częste wymiany generują nakład pracy na 
jej dokonanie, wpływ czynnika ludzkiego i wydłużają czas przestoju samolotu. 
Istnieje więc rozwiązanie optymalne, dla którego funkcja celu stanowi uzyskanie 
maksymalnej gotowości technicznej i operacyjnej wyrażającej stosunek czasu 
postoju samolotu downtime i czas jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 
uptime przy minimalnych kosztach. Taki optymalny stan dla danych o usterkowości 
badanego komponentu został wyznaczony i przedstawiony w niniejszej pracy. 
Otrzymany optymalny interwał wymiany komponentu musi zostać następnie 
skorelowany z innymi pracami do wykonania na samolocie zgodnie z Programem 
Obsługi Technicznej – POT (ang. Maintenance Programme - MP).  

Słowa kluczowe: operator lotniczy, komponent nieodnawialny, optymalizacja, 
usterkowość 
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1. Wprowadzenie 

Rozważania w niniejszej pracy dotyczą przedstawienia procedury postępowania  

w celu określenia optymalnego czasu wymiany nieodnawialnego komponentu 

samolotu floty operatora lotniczego. Problem ten jest bardzo istotny ze względu na 

straty jakie mogą nastąpić w wyniku zbyt późnej decyzji o wymianie i uszkodzeniu 

w trakcie użytkowania samolotu. Z drugiej strony operator ponosi straty z powodu 

zbyt częstych wymian. Straty te generowane są poprzez zbyt wczesną wymianę 

sprawnego urządzenia i w dodatku zbyt częste wymiany generują nakład pracy na 

jej dokonanie, wpływ czynnika ludzkiego i wydłużają czas przestoju samolotu. 

Istnieje więc rozwiązanie optymalne, dla którego funkcja celu stanowi uzyskanie 

maksymalnej gotowości technicznej i operacyjnej wyrażającej stosunek czasu 

postoju samolotu downtime i czas jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 

uptime przy minimalnych kosztach. Taki optymalny stan dla danych  

o usterkowości badanego komponentu został wyznaczony i przedstawiony  

w niniejszej pracy. Otrzymany optymalny interwał wymiany komponentu musi 

zostać następnie skorelowany z innymi pracami do wykonania na samolocie 

zgodnie z Programem Obsługi Technicznej – POT (ang. Maintenance Programme - 

MP). Celem optymalizacji POT jest zwiększenie jego efektywności przy 

minimalnych kosztach i przy utrzymaniu określonego, wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa i niezawodności. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu jest 

odpowiednie dostosowanie interwałów na podstawie informacji historycznej 

zawartej w danych eksploatacyjnych gromadzonych przez operatora lotniczego. 

Efektywność POT określana jest na bieżąco przez dział techniczny operatora 

lotniczego na podstawie zapisów w obowiązującym programie niezawodności  

i wyznacza zdolność programu do zapobiegania niesprawnościom samolotów, 

wykrywania niesprawności w czasie realizacji zadań obsługowych w aspekcie 

zagadnień ekonomicznych. Ocena efektywności POT polega na analizowaniu 

informacji gromadzonych w zapisach o niesprawnościach  i zdarzeniach oraz 

analizie zmian do dokumentacji źródłowej, w tym podręczników obsługi samolotu, 

silnika i komponentów. Występowanie określonych niesprawności i zdarzeń  

w określonych warunkach może być sygnałem dla przeprowadzenia analizy POT  

w odpowiednim fragmencie, oraz ewentualnie jego zmiany, wcześniej niż przed 

przygotowaniem do przeprowadzenia planowego przeglądu skuteczności  

a zaliczają się do nich niesprawności występujące regularnie, niesprawności 

występujące w podobny sposób na wszystkich egzemplarzach floty, nieplanowe 

wymiany podzespołów, zużycie części, odwołania czy opóźnienia lotów. Wnioski 
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wynikające z bieżącej analizy efektywności programów obsługi technicznej oraz 

raportów niezawodności, wraz z rekomendacjami działań zapobiegawczych, 

stanowią podstawę do wprowadzenia zmian do programu obsługi, obowiązujących 

procedur obsługowych lub procedur operacyjnych. Formalny przegląd programu 

obsługi technicznej wraz z opracowaniem wniosków z analiz jego efektywności 

przeprowadzany jest przez operatora co najmniej raz w roku. 

Celem poniższej analizy jest przedstawienie podejścia niezawodnościowego, 

mającego na celu wyznaczenie optymalnego czasu wymiany nieodnawialnego 

komponentu samolotu. Optymalizacja obejmuje minimalizację czasu downtime tj. 

czasu, w którym samolot nie jest w fazie użytkowania systemu eksploatacji  

z powodu usterki, awarii.  

2. Dobór odpowiedniego rozkładu dla danych otrzymanych w badaniu 

usterkowości komponentu nieodnawialnego  

Do obliczeń optymalnego czasu wymiany komponentu przyjęto założenia: 

komponent jest nieodnawialny, populacja przyjętego do rozważań komponentu 

wynosi 100, czasokres pracy to 2000 godz/rok, czas dotarcia specjalisty  

z odpowiednimi kwalifikacjami do miejsca wymiany komponentu zajmuje  

4 godziny a czas naprawy wynosi 1 godzinę.   

Z powyższych założeń wynika, iż przywrócenie stanu zdatności samolotu zajmuje 

5, natomiast jeśli komponent zostanie wymieniony przed powstaniem usterki, 

wówczas odnowa trwa tylko godzinę. W przeprowadzonej analizie nie 

uwzględniono kosztów. 

Danymi wejściowymi do przeprowadzonej analizy są czasy t będące realizacjami 

zmiennej losowej T występowania usterek komponentu. Do dalszej analizy dane  

o usterkach uporządkowano w kolejności od najmniejszej do największej. Dla 

otrzymanych danych o uszkodzeniach przeprowadzono analizę statystyczną. 

Metodą wyznaczania szeregu rozdzielczego badanej zmiennej T jest metoda 

równych przedziałów klasowych, dla której długości przedziałów są równe [1]. 

Długość przedziału klasowego można wyznaczyć z zależności (1): 

    
          

 
                                       (1) 

gdzie:  

K – oznacza liczbę przedziałów klasowych. Dla przyjętej wartości K=10,    =37,1≈40.  

Wyniki analizy dla zebranych danych przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wyniki analizy czasów występowania usterek metodą równych 

przedziałów klasowych 

Granice 

klasy 

Środek 

klasy 

Liczebność 

klasy 

Liczebność 

skumulowana 

Częstość klasy 

(gęstość 

prawdopodob.) 

Częstość 

skumulowana 

klasy 

(dystrybuanta) 

Niezawo-

dność 

tmin-tmax ti ni Ni f(t) F(t) R(t) 

90-130 110 3 3 0,158 0,158 0,842 

130-170 150 2 5 0,105 0,263 0,737 

170-210 190 4 9 0,211 0,474 0,526 

210-250 230 3 12 0,158 0,632 0,368 

250-290 270 2 14 0,105 0,737 0,263 

290-330 310 2 16 0,105 0,842 0,158 

330-370 350 0 16 0,000 0,842 0,158 

370-410 390 1 17 0,053 0,895 0,105 

410-450 430 1 18 0,053 0,947 0,053 

450-490 470 1 19 0,053 1,000 0,000 

Wyniki analizy zebrane w tablicy 1 graficznie zobrazowano na rysunku 1.  

Rysunek 1 przedstawia histogram szeregu rozdzielczego i jego dystrybuantę 

empiryczną. Aby przedstawić dane w postaci diagramu dodano do wykresu linię 

trendu zaznaczoną cienka przerywana krzywą. Histogram oraz diagram ułatwiają 

wybór rozkładu. W artykule przedstawiono analizę z zastosowaniem rozkładu 

normalnego, Weibulla, gamma, wykładniczego, logarytmiczno-normalnego. 

Dopasowanie odpowiedniego rozkładu do danych rzeczywistych o uszkodzeniach 

jest bardzo istotny ze względu na podjęcie decyzji o wysokiej wiarygodności.  

Z tego powodu wybór odpowiedniego rozkładu zostanie dodatkowo oparty na 

metodzie graficznej z siatką funkcyjną [2]. 

Każdy rozkład statystyczny zmiennej losowej T o dystrybuancie F(x) posiada sobie 

tylko właściwą siatkę funkcyjną o odciętej          i rzędnej           ,  

w której to siatce dystrybuanta F(x) jest prostą o równaniu: 

                                                            (2) 
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Rys.1. Histogram szeregu rozdzielczego (na górze)  

oraz jego dystrybuanta empiryczna (na dole ) 

Wykorzystując współrzędne  η i  ζ,  które  po wykorzystaniu transformacji 

określonych odpowiednimi wzorami stanowią współrzędne liniowe dla danego 

rozkład. Po transformacie można zastosować metodę najmniejszych kwadratów dla 

określenia parametrów prostej. Określenie współczynników prostej a i b pozwala 

oszacować parametry rozkładu. Odpowiednie wzory i przekształcenia 

wykorzystano z [2]. Obliczenia metodą graficzną zostały przeprowadzone dla 

rozkładu Weibulla dla siatki uniwersalnej. Wyniki tych obliczeń przedstawiono  

w tabeli 2 oraz na rysunku 2.  
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Tabela 2.   

Środek 

klasy Ti 

Liczeb. 

klasy 

Liczeb.  

skum. 

Wartość 

dystrybuanty 

F(ti) 

ti-t0 yi xi xi^2 xi*yi 

godz - - % godz - - - - 

110 3 3 15% 111,874 -1,817 4,717 22,254 -8,571 

150 2 5 25% 151,874 -1,246 5,023 25,231 -6,258 

190 4 9 45% 191,874 -0,514 5,257 27,634 -2,704 

230 3 12 60% 231,874 -0,087 5,446 29,661 -0,476 

270 2 14 70% 271,874 0,186 5,605 31,420 1,041 

310 2 16 80% 311,874 0,476 5,743 32,977 2,733 

350 0 16 80% 351,874 0,476 5,863 34,378 2,790 

390 1 17 85% 391,874 0,640 5,971 35,652 3,823 

430 1 18 90% 431,874 0,834 6,068 36,822 5,061 

470 1 19 95% 471,874 1,097 6,157 37,905 6,755 

    SUMA: 0,044 55,850 313,935 4,193 

k = 1,97 

Um-U0 = 265,81 

       

       

 

 

Rys.2. Siatka funkcyjna uniwersalna rozkładu Weibulla  
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Rys.3.  Wykres dystrybuanty dla rozkładu Weibulla 

 

 

Rys.4. Wykres dystrybuanty dla rozkładu wykładniczego 

ReliaSoft Weibull++ 7 - www.ReliaSoft.com

Probability - Weibull
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Rys. 5. Wykres dystrybuanty dla rozkładu Gamma 

 

Rys. 6. Wykres dystrybuanty dla rozkładu normalnego 
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Probability - Normal
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Rys. 7. Wykres dystrybuanty dla rozkładu logarytmiczno-normalnego 

Na wykresie (rys.2) należy zwrócić uwagę na wykres dystrybuanty pomocniczej. 

Im lepiej dobrany rozkład tym punkty dystrybuanty znajdują się bliżej prostej. Na 

rysunku 3  przedstawiono wykres dystrybuanty rozkładu Weibulla wyznaczony 

przy pomocy oprogramowania Reliasoft Weibull++. Wartości na wykresach  

(rys. 2 i rys. 3) dla zastosowanego rozkładu Weibulla są praktycznie identyczne. 

Wykresy dystrybuanty dla rozkładów wykładniczego (rys.4), gamma (rys.5), 

normalnego (rys.6) i logarytmiczno-normalnego (rys.7) wyznaczono przy pomocy 

oprogramowania Reliasoft Weibull++. 

Porównując wykresy na rysunkach 37 potwierdza się założenie oparte na 

histogramie szeregu rozdzielczego, mianowicie w rozpatrywanym przypadku 

rozkładem najlepiej opisującym badaną sytuację jest rozkład logarytmiczno-

normalny. Parametry rozkładu logarytmiczno-normalnego w przeprowadzonej 

analizie wynoszą odpowiednio, wartość średnia: LnMean=5,3753 oraz odchylenie 

standardowe: LnStd=0,6373.  

Do wyliczenia rzeczywistych wartości parametrów należy skorzystać ze wzorów 

(3) i (4). 

Wartość średnia                                                       (3) 

Odchylenie standardowe       
         

 = 119,8                     (4) 
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Funkcja gęstości rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej T jest ważną 

charakterystyką funkcyjną niezawodności pracy obiektu i stanowi wskaźnik 

nieuszkadzalności obiektów nienaprawialnych. Wykres funkcji gęstości 

prawdopodobieństwa dla analizowanego przypadku przedstawiono na rysunku 8. 

 

 

Rys. 8. Wykres funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa dla rozkładu 

logarytmiczno-normalnego (LnMean=5,3753 LnStd=0,6373) 

 

3. Algorytmizacja  procesu optymalnego doboru  czasu  wymiany 

nieodnawialnego komponentu po wystąpieniu usterki 

Po dokonaniu doboru odpowiedniego rozkładu można przejść do dalszej części 

obliczeń optymalizacyjnych. Zakładając, że komponent jest wymieniany jedynie  

w przypadku powstania usterki, wyznaczono wartość oczekiwaną (5) liczby 

wymian jaka będzie zaobserwowana w czasie od 0 do 2000 godzin. 

                   
    

 
                                (5) 

 

gdzie:       
    

    
    jest funkcją intensywności uszkodzeń. 
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Algorytm obliczeń czasu „downtime” wyrażonego w procentach w sześciu krokach: 

1) Obliczenia liczby prewencyjnych wymian: 0  

2) Obliczenia oczekiwanej liczby korekcyjnych wymian: 13,745  

3) Obliczenia całkowitego czasu na obsługę prewencyjną: 1*0=0 

4) Obliczenia całkowitego czasu na obsługę korekcyjną: 4+1)*13,745=68,724 

5) Obliczenia całkowitego czasu „downtime”: 0+68,724=68,724 

6) Obliczenia całkowitego czasu „down time”  w stosunku do całkowitego teoretycznego 

czasu operowania analizowanej populacji: (68,724*100)/(2000*100)=3,436% 

4. Algorytmizacja  procesu optymalnego doboru  czasu  prewencyjnej 

wymiany nieodnawialnego komponentu  

W obliczeniach przyjęto założenie, że komponent jest prewencyjnie wymieniany 

co 50 godzin. Wyznaczono wartość oczekiwaną (6) liczby wymian jaka będzie 

zaobserwowana w czasie od 0 do 50 godzin. 

 

                  
  

 
                                       (6) 

 

Algorytm obliczeń w siedmiu krokach 

1) Obliczenia liczby prewencyjnych wymian: 2000/50=40 

2) Obliczenia liczby korekcyjnych wymian (w okresie od do 50) : 0,000917  

3) Obliczenia całkowitego czasu na korekcyjne wymiany: 0,000917*40=0,0367 

4) Obliczenia całkowitego czasu na obsługę prewencyjną:1*40=40 

5)  Obliczenia całkowitego czasu na obsługę korekcyjną: (4+1)* 0,0367=0,183 

6)  Obliczenia całkowitego czasu „downtime”: 40+0,1835=40,183 

7)  Obliczenia całkowitego czasu „downtime”  w stosunku do całkowitego teoretycznego 

czasu operowania analizowanej populacji: (40,183*100)/(2000*100)=2,009% 

5. Wyznaczanie optymalnego czasu wymiany komponentu 

nieodnawialnego dla najlepszego rozkladu zmiennej losowej t 

Powtarzając algorytmy obliczeń przedstawione w punktach 3 i 4 dla różnych 

czasów działań korekcyjnych i prewencyjnych uzyskano wyniki zestawione w 

tabeli 7. 
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Tabela 7 

Czas 

wymiany 

LICZBA WYMIAN DOWNTIME 

Total In % 
Korekcyjnych Prewencyjnych 

Wymiany 

korekcyjne 

Wymiany 

prewencyjne 

10 0,000 200,000 0,000 200,000 200,000 10,000% 

20 0,000 100,000 0,000 100,000 100,000 5,000% 

30 0,000 66,667 0,004 66,667 66,671 3,334% 

50 0,001 40,000 0,183 40,000 40,183 2,009% 

100 0,052 20,000 5,183 20,000 25,183 1,259% 

103 0,059 19,417 5,739 19,417 25,157 1,258% 

150 0,247 13,333 16,455 13,333 29,788 1,489% 

200 0,571 10,000 28,537 10,000 38,537 1,927% 

300 1,418 6,667 47,275 6,667 53,942 2,697% 

400 2,356 5,000 58,912 5,000 63,912 3,196% 

500 3,298 4,000 65,962 4,000 69,962 3,498% 

600 4,213 3,333 70,219 3,333 73,553 3,678% 

800 5,933 2,500 74,158 2,500 76,658 3,833% 

1000 7,504 2,000 75,039 2,000 77,039 3,852% 

1200 8,945 1,667 74,540 1,667 76,206 3,810% 

1400 10,274 1,429 73,387 1,429 74,816 3,741% 

1600 11,506 1,250 71,910 1,250 73,160 3,658% 

1800 12,662 1,111 70,346 1,111 71,457 3,573% 

2000 13,745 0,000 68,724 0,000 68,724 3,436% 
 

Dla rozkładu odpowiedniego dla usterkowości analizowanego komponentu 
logarytmiczno - normalnego optymalny czas wymiany prewencyjnej wynosi 103 
(rys.9),  godziny. Maksymalna wartość gotowości technicznej występuje dla czasu 
103 godziny (rys.10).  

 

Rys. 9. Wykres przedstawiający optymalny czas wymiany komponentu  

(103 godziny) dla rozkładu logarytmiczno - normalnego 
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Rys. 10. Wykres przedstawiający przebieg zmian gotowości technicznej  

badanego obiektu dla rozkładu logarytmiczno- normalnego zmiennej losowej T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Optymalny czas wymiany komponentu dla  rozkładów: 

a) gamma-108 godz. b)Weibulla-119 godz. i c)normalnego -132 godz. 
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132 
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6. Wnioski i kierunki dalszych badań 

Przeprowadzona  analiza wskazuje, że najlepszym rozkładem zmiennej losowej T 

dla zebranych danych o usterkowości nieodnawialnego komponentu samolotu ze 

względu na maksymalizację gotowości technicznej, jest rozkład logarytmiczno-

normalny, dla którego interwał czasowy wymiany prewencyjnej komponentu 

wynosi 103 godziny. 

W celu oceny poprawności przeprowadzanej analizy wyznaczono interwały 

czasowe rozpatrywanego komponentu dla rozkładów gamma, Weibulla  

i normalnego (rys. 11). Interwały czasowe dla wymienionych rozkładów różniły się 

z korzyścią dla rozkładu logarytmiczno- normalnego, wybrano jako najlepszy dla 

zgromadzonych danych o usterkowości komponentu nieodnawialnego, o 5 godzin 

dla rozkładu gamma, o 16 godzin dla rozkładu Weibulla i aż o 29 godzin dla 

rozkładu normalnego.  

Korzyści wynikające z poprawnego doboru rozkładu zmiennej losowej czasu 

zdatności obiektu nieodnawialnego jest fundamentalny ze względu na koszty 

generowane podwójnie poprzez niewykorzystanie trwałości rzeczywistej 

komponentu jak i strat w wyniku usterki i uziemienia samolotu na czas wymiany. 

Przedstawione badania stanowią wstęp do badań w zakresie automatyzacji procesu 

optymalizacji programów obsługi technicznej samolotów z wykorzystaniem 

systemów eksperckich w formie dostępnego software’u. 
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