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Abstract: The paper presents forward-looking approach to airframe design and 

development by integrated design philosophy with the philosophy of sustainability 

management service in terms of quality, taking into account the whole life cycle of 

the aircraft and the interactions between the different phases. The approach has 

been presented pro-quality. The determinants of quality and relationships has been 

identified. The concept of an advisory system logistics support airframe design 

using artificial intelligence methods. 

Keywords: aircraft, airframe, durability, sustainability, quality, design, logistics 

aided design 

Streszczenie: W referacie przedstawiono podejście do projektowania 

przyszłościowego płatowca według rozwojowej filozofii projektowania 

zintegrowanej z filozofią eksploatacji zarządzania trwałością w aspekcie jakości  

z uwzględnieniem całego cyklu życia statku powietrznego i oddziaływań pomiędzy 

poszczególnymi fazami. Ujęcie przedstawiono pro-jakościowo. Określono 

determinanty jakości i wzajemne relacje. Przedstawiono koncepcję systemu 

doradczego logistycznego wspomagania projektowania płatowca z wykorzystaniem 

metod sztucznej inteligencji. 

Słowa kluczowe: płatowiec, trwałość, jakość, projektowanie, logistyczne 

wspomaganie projektowania 
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1. Wprowadzenie 

Utrzymywanie wysokich wskaźników bezpieczeństwa transportu lotniczego i ich 

wzrost  realizowane jest poprzez projakościowe podejście we wszystkich 

obszarach lotnictwa cywilnego w tym w odniesieniu do projektowania, 

konstruowania, wytwarzania i eksploatacji płatowca. Modelowanie trwałości 

płatowca dotyczy wszystkich etapów życia statku powietrznego  

z ukierunkowaniem na poszukiwanie korelacji dla optymalnego sterowania całym 

cyklem życia statku powietrznego z uwzględnieniem wpływu środowiska  

i czynnika ludzkiego. Czynniki środowiskowe modelowane są jako analogie 

zakłócenia dla systemów sterowania. Czynnik ludzki określony jest poprzez system 

ekspertowy z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych. 

Jakość definiowana jest jako zadowolenie klienta poprzez stopień spełnienia 

wymagań w odniesieniu do zbioru inherentnych właściwości charakteryzujących 

dany produkt. Jakość statku powietrznego wpływa na bezpieczeństwo lotów, 

dlatego tak ważne jest dążenie do możliwie najwyższej jakości. Miarą jakości 

statku powietrznego jest pewność spełnienia wymagań i w takim rozumieniu 

zostanie zdefiniowana w referacie. Przedstawione podejście diamentowe 

odzwierciedla podejście w dążeniu do stanu doskonałości. Doskonałość kojarzy się 

z diamentem jako idealną strukturą zapewniającą wysokie własności 

wytrzymałościowe. Kształtowanie jakości przy rozwiniętej nauce jest niczym 

szlifowanie diamentu. Ku takiemu porównaniu autora zainspirowała lektura  

[6] i [15]. Jakość jako pewność dotyczy pewności przyjętych metod: projektowania, 

badań dowodzenia trwałości (badań przyspieszonych), wytwarzania oraz 

eksploatacji. Wzrost pewności konstrukcji SP determinowany poprzez stosowanie 

technik eliminacji wad konstrukcyjnych i technologicznych (gwarancja) oraz 

wykrywanie wad i ich usuwanie na etapie eksploatacyjnym, a także ograniczenie 

szkód powodowanych przez awarie w czasie użytkowania (profilaktyka), co 

stanowi warunek ostry, oraz zmniejszanie rozrzutów zmiennych losowych 

charakteryzujących nośność konstrukcji płatowca, co stanowi warunek łagodny.  

W artykule wskazano możliwości rozwojowe metod projektowania, z użyciem 

doradczych systemów ekspertowych wspomagających analizę konstrukcji. Miarą 

jakości projektowej jest przystosowanie statku powietrznego do procesu jego 

eksploatacyji. Takie podejście stanowi aplikację myślenia eksploatacyjnego. 

2. Problematyka jakości płatowca 

Jakość (pewność) nosi odmienne znamiona dla poszczególnych etapów życia SP, 

dlatego odmiennie wyróżnia się: jakość projektowania, jakość wytwarzania  

i jakość eksploatacji. W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabiera aspekt 

ekologiczny, dlatego dla dopełnienia składowych jakości w całym cyklu życia SP 
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należy rozpatrzyć jakość wycofywania z eksploatacji, w tym problematykę 

recyklingu. Jakość projektowania wyraża pewność przystosowania do eksploatacji. 

Jakość wytwarzania określa pewność procesów wytwarzania w aspekcie spełnienia 

wymagań projektowych i zgodności wielkości odchyłek wartości oczekiwanych. 

Jakość eksploatacyjna to zbiór cech zapewniających optymalne użytkowanie  SP  

w systemach eksploatacji z uwzględnieniem uwarunkowań normatywno- 

organizacyjnych. Systemowość  w eksploatacji wynika z naturalnej globalizacji 

tego sektora transportu i generuje wzrost bezpieczeństwa lotów. 

Jakość projektowania, w odniesieniu do płatowca, determinowana jest poprzez 

charakterystyki: trwałości (ang. durability, sustaiability), podatności (ang. 

availability), niezawodności (ang. reliability, dependability), bezpieczeństwa (ang. 

safety) i zabezpieczenia (ang. security), stanowiąc tzw. diamenty jakości (rys.1). 

Diamenty jakości określa się dla każdego z etapów życia SP. 

 

Rys. 1. Schemat koncepcji projakościowego podejścia w kształtowaniu trwałości 

struktury konstrukcyjnej płatowca z aplikacją metod sztucznej inteligencji w ocenie 

stanu technicznego (diagnostyki ciągłej SHM) i przetwarzaniu informacji za pomocą 

doradczych systemów ekspertowych w całym cyklu życia statku powietrznego 
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Dla każdego z etapów życia statku powietrznego (SP) określa się diamenty jakości, 

które podlegają kształtowaniu technikami „szlifowania”, tj. doskonalenia 

poszczególnych jej determinantów. 

Projakościowe podejście w modelowaniu trwałości obejmuje  modelowanie 

płatowca jako obiektu materialnego o siedmiostopniowej organizacji materii, 

obiektu technicznego o niezawodnościowym (subiektywnym) systemie 

konstrukcyjnym, jako ogniwa w systemie eksploatacji (rys.2) w szczególności  

w Lotniczym  Systemie Transportowym (LST) i Wojskowym Systemie 

Eksploatacji (WSE). 

Trwałość stanowi pierwszy z determinantów jakości. Problematyka trwałości 

obejmuje zagadnienia kwantyfikowania kryteriów spójności makroskopowej 

struktury konstrukcyjnej płatowca statku powietrznego. Trwałość płatowca 

zdeterminowana jest poprzez występowanie procesów degradacyjnych 

powodujących utratę spójności. Procesy degradacyjne inicjowane są na jednym z 7 

poziomów zorganizowania materii.  Uszkodzenia mogą dotyczyć skali nano, mikro 

lub makro, a ich skutki mogą być znaczące na poziomie systemu eksploatacji, 

mogą w najgorszym przypadku powodować zdarzenia lotnicze, w tym być 

przyczynami katastrof lotniczych. 

 

Rys.2.  Schemat wiążący siedmiostopniowy model zorganizowania materii dla 

elementu konstrukcyjnego statku powietrznego i dwa dodatkowe stopnie 

organizacji systemów eksploatacji 

Badania eksploatacyjne wskazują na wzrost bezpieczeństwa latania dla cywilnego 

transportu lotniczego przy zwiększającej się liczbie lotów. Katastrofy jednak nadal 

się zdarzają, a ich przyczyny kreują kierunki badawcze nad polepszeniem 

bezpieczeństwa. Katastrofy wynikające z przyczyn technicznych występują w 

wyniku niekorzystnego nałożenia się czynników destrukcyjnych. Poszukiwanie 

kryteriów występowania takich czynników i ich aplikację w metodykach 

projektowania podjęto w ramach rozprawy. Źródeł destrukcji (dekohezji) struktury 
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konstrukcyjnej upatruje się w degradacji materiałów i połączeń, wskutek 

występowania kumulacji naprężeń przekraczających lokalnie wytrzymałość oraz  

w nagłej destrukcji wywołanej poprzez wymuszenie zewnętrzne wywołujące 

makroskopowo naprężenia większe od dopuszczalnych. W obu przypadkach 

następuje destrukcja wskutek utraty spójności struktury w ujęciu makroskopowym, 

choć przyczyny w obu przypadkach były generowane na różnych poziomach 

zorganizowania materii. Pierwszemu rodzajowi destrukcji można zapobiec poprzez 

określenie zagrożeń fizyko-chemicznymi zjawiskami degradacji struktury 

konstrukcyjnej płatowca na etapie projektowania poprzez uwzględnienie  

w modelowaniu trwałości specyfikacji kryteriów ich  występowania i rozwoju, 

opisu wpływu na charakterystyki wytrzymałościowe w procesie eksploatacji oraz 

specyfikacji metod, procedur i narzędzi (MPN) wykonywania nieniszczących 

badań diagnostycznych wykrywania (określających rozmiar uszkodzenia) oraz 

ewentualnie nadzorowania uszkodzeń w stadium niezagrażającym bezpieczeństwu 

konstrukcji poprzez ocenę prędkości jego rozprzestrzeniania się. Ocena zagrożeń 

degradacją własności i właściwości konstrukcji wyznacza metody profilaktyki  

w odniesieniu do konkretnej struktury, jak i struktur danego typu. Drugi rodzaj 

destrukcji - nagłej destrukcji wywołanej poprzez wymuszenie zewnętrzne - może 

być przewidywany na etapie projektowania poprzez analizę żywotności struktury.   

W zależności od szczebla występowania niespójności i rodzaju materiału 

konstrukcyjnego (o budowie monolitycznej lub hybrydowej) etap rozwoju  

w uszkodzenie możliwe do wykrycia metodami badań nieniszczących (NDT) 

przebiega z różną intensywnością. Określenie intensywności rozwoju niespójności 

w uszkodzenie jest priorytetem w wyznaczaniu zaangażowania środków 

technicznych i finansowych oraz intensywności obsługi płatowca. Intensywność 

rozwoju uszkodzeń wyrażona jest poprzez podatność degradacyjną. Podatność 

degradacyjna uzależniona jest od gradientów siły, temperatury czy magnetyzmu 

towarzyszących rzeczywistej eksploatacji statku powietrznego. Struktura 

konstrukcyjna poprzez oddziaływania wewnątrzstrukturalne przeciwdziała utracie 

spójności strukturalnej. Warunkiem zachowania makroskopowej spójności 

struktury konstrukcyjnej płatowca SP w warunkach eksploatacyjnych w całym 

okresie eksploatacji jest więc określenie podatności degradacyjnej materiałów 

konstrukcyjnych i połączeń dla określonej struktury niezawodnościowej układu 

połączeń elementarnych „cząstek” konstrukcji podstawowych ze względu na 

bezpieczeństwo. Na potrzeby opracowanego systemu doradczego jako 

efektywnego narzędzia wspomagania konstruktorów i eksploatatorów  w ocenie 

trwałości z uwzględnieniem całego cyklu życia SP w rozprawie zastosowano nowe 

podejście w modelowaniu struktury konstrukcyjnej płatowca. Modelowanie oparto 

na założeniu quasistatyczności struktury konstrukcyjnej jako systemu 

konstrukcyjnego o strukturze równoległo-szeregowej modułów z rezerwą  

z zabudowaną diagnostyką lub określoną podatnością diagnostyczną. Moduły 
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stanowią podstawowe elementy struktury niezawodnościowej. Dla tak 

postawionego warunku trwałości w aspekcie bezpieczeństwa wprowadzono pojęcie 

podstawowego elementu niezawodnościowego (PEN). Strukturę 

niezawodnościową składającą się z układu PEN-ów scharakteryzowano pod kątem 

określenia procesów degradacji, destrukcji (dekohezji) i diagnostyki stanu 

technicznego oraz możliwości odnowy. PEN-y cechują się różną 

niezawodnościową, podatnością eksploatacyjną, np. podatnością na naprawę, 

odnowę czy diagnostykę.   

Wymienione aspekty badań struktury konstrukcyjnej stanowią elementy 

projakościowej analizy kształtowania konstrukcji płatowca pod kątem myślenia 

eksploatacyjnego, co przekłada się na podejście optymalizacyjne do konstrukcji  

w aspekcie jakości i efektywności (kosztów). Opracowane oryginalne modele  

i algorytmy pozwalają zaprojektować trwałą, niezawodną i podatną eksploatacyjnie, 

bezpieczną i zabezpieczoną konstrukcję płatowca oraz sformułować problemy 

optymalizacyjne. 

Współczesna technika daje olbrzymie możliwości w zakresie bieżącego, ciągłego 

monitorowania stanu technicznego mimo dużej złożoności konstrukcyjnej 

płatowca.  Wpływ na to ma, między innymi: rozwój techniki pomiarowej, coraz 

większe możliwości sprzętu komputerowego, duża moc obliczeniowa komputerów, 

nowoczesne sieci komputerowe (Internet i Intranet). Dzięki tym nowym 

możliwościom, wspomaganie procesu obserwacji stanu technicznego, może być 

prowadzone w czasie rzeczywistym. Proces ten może być wspomagany przez 

systemy doradcze (pakiet programów komputerowych), wykorzystujące wiedzę  

i procedury rozumowania eksperta danej dziedziny [13]. Głównymi elementami 

systemu doradczego są m.in. [2]: baza wiedzy, baza danych, układ wnioskujący, 

układ objaśniający, układ sterowania dialogiem. Ze względu na specyfikę 

dostarczanych danych,systemy doradcze dzielą się na systemy statyczne, które 

wspomagają poszukiwanie rozwiązania w stałym otoczeniu oraz systemy 

dynamiczne działające w zmieniającym się otoczeniu. Gromadzone dane o stanie 

technicznym mogą rozrastać się do bardzo dużych rozmiarów i wymagają 

zastosowania redukcji. Działania zmierzające do ograniczania wykresów wartości 

cech sygnałów można rozpatrywać jako działania na danych bieżących (on-line)  

i działania na danych historycznych (off-line). W przypadku ograniczania danych 

historycznych dysponujemy statycznym zbiorem danych, z kolei metody 

ograniczania on-line bazują na danych bieżących i danych historycznych, przez co 

analizowany zbiór danych jest zbiorem ciągle zmieniającym się. 

Duża ilość gromadzonych informacji eksploatacyjnych wymaga odpowiedniej 

analizy z wykorzystaniem nowych metod naukowych zwanych eksploracją danych 

(ang. data mining, data exploration) oraz odkrywaniem wiedzy (ang. knowledge 
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discovery) dla  wyłuskania użytecznej, z dobrze określonego punktu widzenia, 

wiedzy z posiadanych danych. Do procesu odkrywania wiedzy w metodyce 

zostaną zastosowane metody sztucznej inteligencji, w tym bazująca na teorii 

zbiorów przybliżonych umożliwiających indukcję reguł decyzyjnych i redukcję 

zbiorów danych ze wskazaniem sposobu wyznaczania maksymalnej liczby 

reduktów oraz minimalnego reduktu tablicy decyzyjnej i algorytmy oparte na 

dekompozycji przestrzeni. Zastosowana metodyka walidacji danych poprzez 

wyznaczanie współczynników wiarygodności dla poszczególnych obiektów tablicy 

decyzyjnej stanowi dogodne narzędzie wyłuskiwania wiedzy istanowi aplikację 

programu wspomagającego analizę trwałości płatowca DRSES Durability Rough 

Set Exploration System. Aplikacja stanowi doradczy system ekspercki w ocenie 

trwałości struktury konstrukcyjnej statku powietrznego. System taki ma ogromną 

zaletę przetwarzania danych zróżnicowanych tj. podawanych w sposób 

zdeterminowany, losowy, jakościowy, opisowy. 

Okres eksploatacji statku powietrznego jest weryfikatorem poprawności 

zastosowanych metodyk konstruowania i wymusza kierunki rozwojowe  

w optymalizacji stosowanych metodyk. Badania prototypowe weryfikują 

poprawność metodyk w odniesieniu do wytrzymałości doraźnej zmęczeniowej. 

Istnieje konieczność weryfikacji o inne procesy degradacyjne i ujęcie w metodyce 

konstruowania płatowca, co jest rozwinięciem współcześnie stosowanych metodyk. 

Długoletni proces eksploatacji wymaga traktowania SP i systemu nadzorowania 

trwałości jako integralny system o wysokim poziomie niezawodności  

i bezpieczeństwa. System nadzorowania trwałości obejmuje badania 

diagnostyczno-prognostyczne, stanowiące połączenie metod badań nieniszczących 

stosowanych w diagnozowaniu okresowym – NDT i analiz z systemu 

zintegrowanego ze strukturą płatowca – SHM. Ważne jest określenie odpowiednich 

zadań z przypisaniem im odpowiedniej roli w podsystemach użytkowania  

i utrzymywania zdatności. 

Katastrofy lotnicze z powstałe z przyczyn technicznych na przestrzeni lat 

spowodowały rozwój metod projektowania z uwzględnieniem procesów 

degradacyjnych. Rozważania autora mają na celu zapobieżenie kolejnym przez co 

wzrasta bezpieczeństwo przez rozpoznanie całkowite procesów degradacji. Procesy 

degradacji następują w wyniku różnicy potencjałów. Wyrównywanie odbywa się 

poprzez przepływ masy energii i informacji. Relacje te należy dobrze określić  

i wykorzystać w diagnostyce symptomowej. Doświadczenia eksploatacyjne 

pozwalają  na weryfikację założeń  projektowych  i rozwój metod modelowania 

konstrukcji jako obiektu materialnego, systemu technicznego jak i ogniwa systemu 

eksploatacji. Zgodnie z zastosowaną filozofią projektowania prowadzone są 
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zadania obsługowe w podsystemie utrzymywania stanu zdatności systemu 

eksploatacji. 

Doświadczenie eksploatacyjne pozwala na weryfikację założeń projektowych  

i rozwój metod modelowania konstrukcji jako obiektu materialnego, systemu 

technicznego, jai i ogniwa eksploatacji. Zgodnie z zastosowaną filozofią 

projektowania prowadzone są zadania obsługowe w podsystemie utrzymywania 

stanu zdatności w systemie eksploatacji. Doświadczenie eksploatacyjne wskazuje 

na niekorzystne w aspekcie kosztów (LCC)  stosowanie obsług resursowych,  

w związku z czym stosowane są procedury umożliwiające przejście do systemu 

obsług według stanu technicznego z kontrolowaniem parametrów oraz obsług 

według stanu technicznego z kontrolowaniem poziomu niezawodności.  

W eksploatacji statków powietrznych, wykorzystywanych do przewozu 

komercyjnego zaaplikowano strategię Reliability Centered Maintenance – RCM. 

Jako standard wyznaczania przeglądów i obsług wykorzystuje się rozwijany przez 

ATA standard MSG-3. 

Niezawodność konstrukcyjna nadana statkowi powietrznemu na etapie 

przedeksploatacyjnym jego życia może być kształtowana na etapie eksploatacji 

poprzez zastosowanie odpowiednich systemów diagnostycznych. Niezawodność 

konstrukcyjna  jest właściwością określająca odporność na uszkodzenia statku 

powietrznego, a stosowanie metod określających poziom zagrożenia konstrukcji 

uszkodzeniem podwyższa poziom niezawodności oraz wpływa na wzrost 

bezpieczeństwa. 

Doświadczenie eksploatacyjne wskazuje na konieczność równoległego 

projektowania diagnostyki przy wykonywaniu kolejnych czynności 

ogólnoprojektowych i badaniu podatności eksploatacyjnej, co stanowi aplikację 

zasad i praw myślenia eksploatacyjnego. Problematyka diagnostyki struktury 

płatowca obejmuje badanie zagrożenia uszkodzeniami oraz badaniem odporności 

na procesy degradacyjne w tym procesy zmęczeniowe, korozyjne i starzeniowe  

o różnym ich wpływie w zależności od zastosowanych materiałów 

konstrukcyjnych oraz rodzajów połączeń pomiędzy współpracującymi elementami 

struktury.  Współczesne metodyki oceny stanu technicznego struktury płatowca to  

NDT (NDE) w podsystemie utrzymywania stanu zdatności (off-line) i SHM dla 

podsystemu użytkowania. O ile relacyjność czasów przebywania w obu stanach 

wiąże się z gotowością SP, to SHM podnosi wskaźniki, ale masę aparatury wozi się 

na pokładzie, dostęp do wysokich napięć dla podpięcia czujników 

piezoelektrycznych itd. Postęp techniczny w zakresie miniaturyzacji czujników 

sensorycznych, jednostek zbierających dane i systemów przesyłania danych 

stwarza, iż systemy te nie wykazują wpływu znaczącego ich masy w stosunku do 

masy samolotu. SHM to jednak dodatkowy element struktury niezawodnościowej, 
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podnoszącej bezpieczeństwo ale tylko jak jest sprawny więc wymaga 

diagnozowania. Czas przebywania SP w podsystemie utrzymywania stanu 

zdatności skróci się do koniecznego dla interwencji w celu obsługi zgłoszonej 

przez doradczy system ekspercki bazujący na danych z SHM. 

Problemy kształtowania trwałości płatowca to zagadnienie wielopoziomowe 

wymagające stosowania logistyki na każdym z etapów życia statku powietrznego 

(rys. 3) 

Rys.3. Obszar badań logistycznych w zarządzaniu  

trwałością statku powietrznego 

 

3. Problemy projektowania trwałości płatowca SP 

Współczesne projektowanie płatowca statku powietrznego stanowi 

deterministyczną optymalizację kształtu oraz wymiarów konstrukcji ze względu na 

minimalizację kosztów lub maksymalizację nośności. Procesy rozwojowe  

w dziedzinach: informatyki i elektroniki sprzyjają  rozwojowi efektywnych 

algorytmów numerycznych  i zwiększaniu mocy obliczeniowej współczesnych 

komputerów, dzięki czemu metody optymalizacyjne dostępne są w ramach wielu 

komercyjnych pakietów metody elementów skończonych. Konstrukcja optymalna 

jako wynik działania algorytmu optymalizacyjnego, minimalizującego 

odpowiednio zdefiniowaną funkcję kosztu charakteryzuje się określonym 

poziomem niezawodności. 

W ocenie niezawodności konstrukcyjnej wymagane jest uwzględnienia losowej 

natury charakterystyk materiałowych, geometrycznych i eksploatacyjnych, w tym 

obciążenia, jak również niepewności wynikającej z założeń w modelowaniu.  

W ramach obowiązujących obecnie norm projektowych dla statków powietrznych 

(Certification Specifications CS, FAR) losowość parametrów konstrukcyjnych 
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struktury uwzględniana jest za pomocą współczynników bezpieczeństwa często 

wyznaczanych w sposób empiryczny. Podejście takie obarczone jest ogromną 

niepewnością, wskutek czego ocena poziomu bezpieczeństwa konstrukcji 

optymalnej jest bardzo niedokładna. Z punktu widzenia aktualnego zaawansowania 

metod analizy niezawodności podejście takie wymaga uwzględnienia analizy 

niepewności w projektowaniu z przejściem w analizach bezpieczeństwa 

konstrukcji z podejścia deterministycznego do analizy niepewności z ujawnieniem 

źródeł niepewności. Aspekt niepewności dotyczy oceny danych projektowych  

i danych eksploatacyjnych. Zalety nowego podejścia to spadek masy i wzrost 

bezpieczeństwa. Pojawia się jednak nowy rodzaj zagrożenia wynikającego ze 

stosowania gotowych pakietów komercyjnych bez analizy niepewności. Drugi 

aspekt, który należy uwzględnić w projektowaniu, to równoległe projektowanie 

diagnostyki obok procesów ogólnoprojektowych. Nowa filozofia projektowania 

musi być bardziej efektywna w odniesieniu do projektowania, wytwarzania  

i eksploatacji statków powietrznych, w tym zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. 

W analizie niezawodności i bezpieczeństwa, w celu włączenia w strukturę 

niezawodnościową bezpieczników, w miejscach o odpowiednim poziomie 

zagrożenia  występowaniem zdarzenia niepożądanego postuluje się rozszerzenie 

dwustanowego modelu niezawodnościowego na model pięciostanowy i jego 

wykorzystanie w kształtowaniu jakości poprzez poprawę zabezpieczenia z użyciem 

nieniszczących metod diagnostycznych zaliczanych do NDT i SHM. Założenie 

modelu eksploatacji dwustanowego M-2: {stan zdatności, stan niezdatności} czy 

trójstanowego M-3: {stan zdatności, stan zdatności pośredniej, stan niezdatności} 

jest niewystarczające do określenia przejść w stany zagrożenia uszkodzeniami,  

w szczególności uszkodzeniem katastroficznym, dlatego przyjmuje się  

w modelowaniu trwałości model czterostanowy, dokonując analizy w aspekcie 

zdolności przeniesienia obciążeń eksploatacyjnych, tj. stan zdatności swobodny, 

stan wytężeniowy, krytyczny bądź uszkodzeniowy, natomiast w aspekcie 

bezpieczeństwa należy przyjąć model pięciostanowy: stan bezpieczny, stan 

zagrożenia bezpieczeństwa, stan zagrożenia awarią, stan awaryjny lub stan 

krytyczny. 

Doradczy system ekspertowy wyznaczania trwałości płatowca wykorzystuje 

wiedzę ekspercką i metody sztucznej inteligencji w przetwarzaniu informacji na 

efektywne metodyki wyznaczania parametrów strukturalno-materiałowych 

płatowca wraz z oceną możliwości wytwarzania. 

Obecnie stosowane podejście w ocenie trwałości płatowca obejmuje wyznaczenie 

elementów krytycznych struktury (SSI) i oszacowanie trwałości zmęczeniowej 

wyznaczonych elementów, jak i całego płatowca w pełnej skali (ang. full-scale 

test). Dla  płatowców dużych samolotów stosowane normy ujmują równoległe 
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wyznaczanie trwałości i tolerancji uszkodzeń (ang. durability and damage 

tolerance). Badania w pełnej skali są badania bardzo kosztowne, długotrwałe  

i obciążone dużą nieokreśloną niepewnością. Niepewność uwzględniana jest  

w projektowaniu poprzez stosowanie deterministycznych współczynników 

bezpieczeństwa. Efektywniejszymi metodami projektowania są te uwzględniające 

analizę niepewności. Od trzydziestu lat rozwijane metody analizy niezawodności 

umożliwiają ocenę niepewności w projektowaniu płatowca przy uwzględnieniu 

losowości własności materiałowych zależnych od jakości wytwarzania czy jakości 

procesu użytkowania. Jakość wytwarzania i użytkowania uwzględnia analizy 

czynnika ludzkiego. Bardzo ważnym problemem jest rozwój zabezpieczenia w tej 

kwestii realizowany aplikacją  metod, procedur  i  narzędzi diagnostycznych 

(MPN). Najważniejszą składową niepewności jest stopień adekwatności przyjętego 

modelu eksploatacji w odniesieniu do warunków rzeczywistych. 

Istnieje uzasadniona potrzeba modelowania na etapie projektowania trwałości 

struktury konstrukcyjnej płatowca w aspekcie jakości i efektywności. Relacja 

jakości i efektywności (relacja do kosztów) może być kształtowana poprzez 

budowę efektywnych systemów doradczych. Podstawą takiego podejścia jest 

analiza niepewności pozyskiwanych danych, przyjętych założeń i ograniczeń. Na 

rysunku 4 zaznaczono obszar możliwości kształtowania kosztów w całym cyklu 

istnienia statku powietrznego.   

 

 

Rys. 4. Zakres możliwości kształtowania kosztów w całym cyklu istnienia statku 

powietrznego.  Zastosowanie efektywnych systemów doradczych  i analizy 

niepewności danych pozyskiwanych z eksperymentów rzeczywistych  

i symulacyjnych bazujących na wielopoziomowym modelowaniu 
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Zastosowanie efektywnych systemów doradczych i analizy niepewności danych 

pozyskiwanych z eksperymentów rzeczywistych i symulacyjnych bazujących na 

wielopoziomowym modelowaniu 

Trwałość stanowi charakterystykę statku powietrznego określającą przystosowanie 

do procesu eksploatacji. Trwałość konstrukcyjna płatowca nadana na etapie 

projektowania i wytwarzania musi być nadzorowana na etapie eksploatacyjnym 

istnienia statku powietrznego w celu jej optymalnego wykorzystania. Tak 

rozumiana trwałość jest aplikacją praw i zasad myślenia eksploatacyjnego w całym 

jego cyklu życia a uzyskiwana na każdym etapie dla systemów zarządzania 

jakością. Trwałość w takim ujęciu stanowi charakterystykę wyrażającą podatność 

eksploatacyjną. Kolejne filozofie projektowania powstawały jako wynik 

powypadkowych przedsięwzięć profilaktycznych. Szczególnie w rozwój filozofii 

projektowania wpisały się wypadki i obecnie ich wystąpienie powodowało zwrot  

w podejściu do projektowania stanowiąc kamienie molowe dla współczesnej 

wiedzy o trwałości  struktury konstrukcyjnej płatowca. Według filozofii safe life 

płatowiec po osiągnięciu, oszacowanego oblczeszonego i potwierdzonego na 

podstawie wyników badań eksperymentalnych, czasu eksploatacji jest wycofywany 

z eksploatacji po upływie wyznaczonego obliczeniowo i potwierdzonego  

w badaniach – z przyjętym współczynnikiem bezpieczeństwa. W podejściu do 

projektowania SP konstruktor ma za zadanie zoptymalizować konstrukcję ze 

względu na minimalizację masy i kosztów przy dążeniu do „maksymalnej” jakości. 

Zadanie z pozoru jest bardzo proste. Całkowita masa statku powietrznego może 

być ujęta jednak w różną strukturę systemu niezawodnościowego. Filozofie 

eksploatacji również podlegały ewolucji. Rachunek ekonomiczny oraz rozwój 

nieniszczących badań diagnostycznych (ang. non destructive testing – NDT, non 

destructive egzamination –NDE, non destructive evaluation NDE) skłaniał do 

wprowadzania filozofii eksploatacji według stanu technicznego. 

Rozwinęły się dwa nurty badań prognostycznych w zakresie oceny stanu 

technicznego z kontrolowaniem parametrów bądź z kontrolowaniem poziomu 

niezawodności. Filozofia eksploatacji floty dla współczesnych linii lotniczych 

zawiera elementy obu filozofii podstawowych tj. eksploatacji według resursu  

i według stanu technicznego (ang. on condition). 

Poprawienie podatności diagnostycznej na etapie projektowania, zastosowanie 

SHM do oceny stanu technicznego na bieżąco przyczynia się nie tylko do 

obniżenia kosztów związanych z obsługiwaniem ale powoduje wzrost 

bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji. 

Postawione funkcje celu łatwe do rozwikłania poprzez przyjęte modele 

optymalizacji i szybkie obliczenia z użyciem szybkich komputerów to efekt 

progresywnego rozwoju nauki oraz metod i narzędzi wspomagania obliczeń 



Kamila Kustroń 

 

 

 
71 

inżynierskich o ogromnej efektywności. Równolegle z opisaną pozytywną 

tendencją rośnie jednak zagrożenie wynikające z wielopoziomowego modelowania 

na różnych poziomach zorganizowania materii, jak również komplikacji projektu 

na poziomie makro. Modelowanie zawsze jedynie mniej lub bardziej przybliża 

obiekt analizy do jego rzeczywistego odpowiednika. Zawsze w efekcie 

modelowania powstanie przybliżenie i ogromnie ważne jest rozwijanie metod 

analizy niepewności modelowania jako integralnego systemu obliczeń  

w projektowaniu. Ważne jest aplikowanie nowych osiągnięć naukowych 

dotyczących analizy niepewności. Korzyści są podwójne; przede wszystkim wzrost 

bezpieczeństwa, ale i ograniczenie kosztów szczególnie eksploatacyjnych 

wynikających z obniżenia usterkowości i eliminacji uszkodzeń katastroficznych,  

a w efekcie podwyższenie zaufania do konstrukcji. 

W podejściu do projektowania SP konstruktor ma za zadanie zoptymalizować 

konstrukcję ze względu na minimalizację masy i kosztów przy dążeniu do 

„maksymalnej” jakości. Zadanie z pozoru jest bardzo proste. 
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