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OPTYMALIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKÓW
POWIETRZNYCH W FUNKCJI INTENSYWNOŚCI ICH UŻYTKOWANIA
Streszczenie
Zakres pracy obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia dotyczące
optymalnego systemu obsług technicznych statków powietrznych. Treść rozprawy została
podzielona na siedem głównych rozdziałów. Ponadto w pracy znajduje się wykaz ważniejszych
skrótów i oznaczeń, definicje podstawowych pojęć, wprowadzenie, podsumowanie, wykaz
literatury, spis rysunków i tabel.
We wprowadzeniu przedstawiono podstawowe założenia będące kanwą rozprawy
i uzasadniające podjęcie niniejszej problematyki w rozprawie. W pierwszym rozdziale
przedstawiono zagadnienia z obszaru eksploatacji statków powietrznych oraz dokonano.
przeglądu literatury w zakresie eksploatacji środków technicznych w tym statków powietrznych.
Rozdział drugi prezentuje cel główny rozprawy oraz cele szczegółowe, których osiągnięcie
stanowi podstawę udowodnienia przyjętej tezy dysertacji.
Rozdział trzeci zawiera identyfikację obszaru badawczego. W rozdziale tym szczegółowo
przedstawiono obowiązujące akty prawne i dokumenty normatywne dotyczące eksploatacji
statków powietrznych zarówno cywilnych, jak i należących do Sił Zbrojnych RP. W rozdziale tym
dokonano również przeglądu metod stosowanych w obsługach technicznych oraz zidentyfikowano
problemy występujące w systemach eksploatacji statków powietrznych.
Rozdziały czwarty i piąty dotyczą modelowania systemów obsługi technicznej statków
powietrznych. Czwarty rozdział prezentuje sformalizowany język opisu statków powietrznych
w aspekcie ich eksploatacji. Ponadto zawarto w nim opis parametrów obsług technicznych
realizowanych na statkach powietrznych. Posługując się wprowadzonym językiem opisu,
przedstawiono układ ograniczeń oraz funkcje kryteriów charakteryzujących system obsług
technicznych. W rozdziale zawarto również algorytm metody optymalizacji systemu obsług
technicznych. W rozdziale piątym przedstawiono implementację komputerową opracowanej
metody. Implementację przeprowadzono z wykorzystaniem opracowanego oprogramowania,
które jest narzędziem wspomagającym modelowanie systemu obsługi technicznej.
W

rozdziale

szóstym

przedstawiono

wizualizację

opracowanego

narzędzia

komputerowego. Przedłożone w rozprawie podejście do optymalizacji systemu obsługi
technicznej statków powietrznych, wraz z jego implementacją komputerową, następnie
(w rozdziale siódmym) zweryfikowano na rzeczywistych danych uzyskanych z jednej z jednostek
Sił Zbrojnych RP.
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Rozprawa doktorska kończy się podsumowaniem i wnioskami wynikającymi z jej
realizacji.
Słowa kluczowe: eksploatacja, obsługi techniczne, statki powietrzne, optymalizacja, gotowość
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AIRCRAFT MAINTENANCE SYSTEM OPTIMIZATION IN RELATION TO THE
INTENSITY OF USE
Summary
The scope of dissertation includes both theoretical and practical issues related to optimal
aircraft maintenance system. The content has been divided into seven main chapters. In addition,
the study contains a list of important abbreviations and markings, definitions of basic concepts,
introduction, summary, list of literature, list of figures and tables.
The Introduction presents basic assumptions underlying the dissertation and justifying
research gathered in the dissertation. The first chapter presents problems of aircraft operation and,
among others, literature review in the field of technical means operation – including aircraft.
The second chapter presents main goal of the dissertation and specific objectives, which
must be achieved for proving adopted thesis.
Third chapter covers identification of research area. The chapter presents in detail
applicable legal acts and normative documents regarding the operation of both civilian and Polish
Armed Forces aircraft. Chapter also reviews the methods used in technical servicing and identifies
issues occurring in aircraft operation systems.
Chapters four and five deal with the model of aircraft maintenance systems. The fourth
chapter presents a formalized language for description of aircraft in terms of their operation.
In addition, it contains a description of parameters of technical services performed on aircraft.
Introduced description language was used to note a system of constraints and criteria functions
characterizing technical service system. It also presents the algorithm for technical service system
optimization. The fifth chapter presents a computer implementation of developed method.
Implementation was done with developed software – a tool supporting modeling of maintenance
system.
The sixth chapter presents visualization of developed computer tool. The approach to the
optimization of aircraft maintenance system, along with its computer implementation, presented
in dissertation, was then verified (in the seventh chapter) on real data obtained from one of the
units of the Polish Armed Forces.
The doctoral dissertation ends with a summary and conclusions resulting from its
implementation.

Key words: exploitation, technical service, aircraft, optimization, readiness
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ
SKRÓTY
SIL

- Służba Inżynieryjno-Lotnicza;

SP

- Statek Powietrzny;

SESP

- System Eksploatacji Statków Powietrznych;

WZL

- Wojskowe Zakłady Lotnicze;

SZ RP

- Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

NOSP

- Naziemna Obsługa Statków Powietrznych;

ITWL

- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

BL

- Bezpieczeństwo Lotów;

MSOTSP - Model Systemu Obsług Technicznych Statków Powietrznych;
LST

- Lotniczy System Transportowy;

LSW

- Lotniczy System Wojskowy;

GOT

- Grupy Obsługi Technicznej.

OZNACZENIA
s

- typ statku powietrznego;

S

- zbiór typów SP;

k

- numer kolejnego SP danego typu;

L(s)

- zbiór numerów SP danego typu;

p

- typ obsługi;

P

- zbiór numerów typów obsług;

a

- miejsce obsługi;

A

- zbiór miejsc obsług;

τ

- czas (liczba dni) wykonania obsługi;

χ

- koszt (PLN) wykonania obsługi;

χ1

- koszt utrzymania urządzeń niezbędnych dla wykonania obsług w Jednostce
Wojskowej/ Bazie Lotniczej;

re

- typ resursu (kalendarzowy, godzinowy);

t

- numer odcinka czasu (chwila rozpatrywanego zdarzenia);

T

- zbiór numerów odcinków czasu;

α

- intensywność zapotrzebowania na loty;

λ

- intensywności użytkowania SP;
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η1

- prognozowana (na postawie wymagań producenta) maksymalna data wykonania p-tej
obsługi;

η2

- prognozowana (na postawie wymagań producenta) minimalna data wykonania p-tej
obsługi;

ω

- pozostały resurs otrzymany z systemu SAMANTA do najbliższej obsługi;

En

- resurs międzyobsługowy;

θ0

- czas efektywnej pracy (nalotu);

l

- liczba jednocześnie obsługiwanych SP;

x

- zmienna decyzyjna miejsca, czasu i typu obsługi SP;

tp

- zmienna decyzyjna -dzień rozpoczęcia obsługi.

INDEKSY
max

- wartość maksymalna;

min

- wartość minimalna.

Optymalizacja systemu obsługi technicznej statków powietrznych
w funkcji intensywności ich użytkowania

11

DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ
Definicje opracowano na podstawie publikacji: [16], [59], [62], [63], [64], [75], [77].
Statek powietrzny (SP)
Urządzenie, które może utrzymać się w powietrzu w wyniku oddziaływania powietrza
innego niż oddziaływanie powietrza uderzającego w powierzchnię ziemi, z wyłączeniem
sterowców i pojazdów na poduszce powietrznej (np. poduszkowców).
Gotowość SP
Właściwość statku powietrznego, charakteryzująca jego zdolność do wykonywania zadania
lotniczego natychmiast, bądź w nakazanym czasie.
Obsługa techniczna
Proces techniczny służący przywracaniu i podwyższaniu wartości statku powietrznego.
W przypadku statków powietrznych pojęcie „obsługa techniczna” obejmuje szereg działań
miedzy innymi: konserwację, zabiegi diagnostyczne, zabiegi profilaktyczne (sprawdzenie
i regulacja poszczególnych elementów i połączeń), naprawę systemów statków
powietrznych w całości.
Obsługiwanie eksploatacyjne (obiektu) – czynności organizacyjno-techniczne operowania
obiektem oraz czynności mające na celu podtrzymywanie i przywracanie obiektowi stanu
zdatności użytkowej. W praktyce eksploatacyjnej rozróżnia się trzy formy obsługiwania:
obsługiwanie

przygotowawcze,

obsługiwanie

zapobiegawcze

(profilaktyczne),

w

tym

konserwację, obsługiwanie obejmujące naprawy, w tym: wymianę lub regenerację elementów.
regulację i inne. Obsługiwanie może być prowadzone w sposób doraźny, okresowy lub ciągły.
Obejmuje wszystkie fazy istnienia obiektu od magazynowania, transportowania, przygotowania
do użytkowania, właściwego użytkowania aż do jego kasacji i likwidacji Sposób i zakres
obsługiwania obiektu (co, gdzie, kiedy, jak, kto) powinien być określony w odpowiedniej
dokumentacji eksploatacyjnej.
Kasacja obiektu
Wycofanie ostateczne obiektu z eksploatacji na podstawie przyjętych kryteriów.
System obsług technicznych
Zbiór elementów takich jak: obiekty techniczne, urządzenia służące obsługom, personelu
inżynieryjno-techniczny i organizacja oraz relacji występujących między elementami tych
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zbiorów. Celem działania systemu jest podtrzymanie i odtworzenie sprawności lub
zdatności do pracy statków powietrznych
Eksploatacja (eksploatowanie)
Zespół celowych działań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych ludzi związanych
ze statkami powietrznymi (SP) oraz wzajemne zależności, występujące pomiędzy nimi od
chwili wdrożenia SP do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, aż do ich likwidacji. [63]
Proces eksploatacji SP
Ciąg okoliczności, jakim mogą być poddane SP w trakcie przejęcia pomiędzy stanami
wewnątrz faz eksploatacyjnych i pomiędzy tymi fazami (w tzw. cyklach eksploatacyjnych),
oraz zbiór zdarzeń, które zachodzą wewnątrz stanu eksploatacyjnego, gdy SP znajduje się
w określonym stanie oraz zbiór zdarzeń fizykochemicznych zachodzących w samym SP.
Eksploatacja statków powietrznych odbywa się w systemach organizacyjnych tworzących
Lotniczy System Transportowy (LST), Lotniczy System Wojskowy (LSW) lub podobne. Są to
z reguły przedsiębiorstwa transportowe lub jednostki wojskowe, w ramach których
funkcjonuje system eksploatacji statków powietrznych.
Dokumentacja techniczna
Usystematyzowany zbiór dokumentów dotyczący sprzętu wojskowego, umożliwiający jego
produkcję, certyfikacje, nabycie, odbiór, ukompletowanie, wykorzystanie zgodnie
z przeznaczeniem, utrzymanie zabezpieczenie materiałowo – techniczne, integracje
z innymi systemami oraz dalszy jego rozwój.
Klasa statku powietrznego
Samolot, śmigłowiec, szybowiec, motoszybowiec, wiatrakowiec, wiroszybowiec, balon,
sterowiec, spadochron, bezzałogowy statek powietrzny, sportowe urządzenie latające,
zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego do spraw transportu.
Naprawa główna (remont)
Zespół czynności mający na celu odtworzenie sprawności technicznej sprzętu wojskowego
lub jego resursu poprzez usunięcie powstałych uszkodzeń, niesprawności i wykonanie
określonych czynności zgodnie z wymaganą technologią.
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Obsługa techniczna SP
Obsługa statku powietrznego i jego zespołów, której czynności, metody terminy lub
okoliczności wykonania określone są w instrukcji obsługi technicznej statku powietrznego
i jego zespołów lub w dokumentach uzupełniających. Obsługa techniczna jest wykonywana
przez osobę uprawnioną (lub pod jej nadzorem) i przez nią poświadczona.
Producent
Zakład produkcyjny, zakład naprawczy lub inny podmiot upoważniony do wykonania
czynności związanych z produkcją, naprawą, serwisem, bądź obsługą sprzętu wojskowego.
Resurs
Ustalony doświadczalnie (lub) normatywny czas użytkowania sprzętu, w którym zachowane
są jego określone właściwości eksploatacyjne.
Rodzaj statku powietrznego
Statki powietrzne o wspólnych cechach podstawowych, istotnie odróżniających je od innych
statków powietrznych, ze względu na rodzaj stosowanego napędu i zakres prędkości
eksploatacyjnej (np. samoloty: odrzutowe naddźwiękowe, odrzutowe poddźwiękowe,
turbośmigłowe, tłokowe).
Sprzęt wojskowy (SpW)
Wyposażenie specjalne zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych
i przeznaczone do użycia, jako broń, amunicja lub materiały wojenne.
Stan techniczny
Stan obiektu (przedmiotu) spełniającego w danym momencie normy techniczne, warunki
lub zespół warunków.
Świadectwo zdatności do lotu
Dokument, w którym określona jest zgodność stanu technicznego danego statku
powietrznego z danymi zawartymi w certyfikacie i projekcie typu.
Technologia naprawy
Metoda prowadzenia przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu
przywrócenie statku powietrznego do stanu zdatności technicznej.
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Testy SpW
Sprawdzenie zgodności parametrów dostarczanego sprzętu wojskowego z wymogami
określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane zgodnie z programem testów
i nadzorowane przez grupę testującą.
Typ statku powietrznego
Klasyfikacja statków powietrznych, którym nadany jest certyfikat typu: klasyfikacja
obejmuje wszelkie statki powietrzne o tej samej konstrukcji podstawowej wraz z wszystkimi
modyfikacjami z wyjątkiem modyfikacji skutkujących zmianą właściwości pilotażowych
właściwości lotu.
Zamawiający
Komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostka organizacyjna
podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa do zawarcia umowy.
Zdatność techniczna – funkcjonalna statku powietrznego (ZTSP)
Stan, w którym SP jest zdatny do wykonania zadania lotniczego zgodnie z przeznaczeniem,
przy określonym sterowaniu, zasilaniu, możliwych zakłóceniach w wybranej chwili
i z wymaganą efektywności.
Zdatność statku powietrznego do lotu (ZSPL)
Stan, w którym SP jest zdolny do zrealizowania wymaganego zadania zgodnie
z przeznaczeniem, przy określonym oddziaływaniu otoczenia po odpowiedniej alimentacji
(zaopatrzeniu), spełniając warunki odpowiedniości.

Optymalizacja systemu obsługi technicznej statków powietrznych
w funkcji intensywności ich użytkowania

1

15

WPROWADZENIE

1.1 STAN ZAGADNIENIA
Rosnące, w ostatnich latach, zapotrzebowanie na przewozy ludzi i ładunków transportem
lotniczym spowodowało wzrost liczby operacji lotniczych realizowanych przez organizacje
wykonujące przedmiotowe zadania. Wśród czynników powodujących wzrost liczby ww. operacji
w lotnictwie cywilnym można wyróżnić, m.in.:


wymianę floty na nowszą, bardziej ekonomiczną generację,



rozwój rynków wschodzących,



globalizację,



kontynuację dynamicznego rozwoju segmentu lotniczych przewozów niskokosztowych.

W przypadku lotnictwa wojskowego wzrost operacji wynikł z:


występujących konfliktów zbrojnych,



zwiększenia napięcia międzynarodowego – gróźb konfliktu globalnego,



większej liczby ćwiczeń realizowanych przez kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego lub
inne organizacje polityczno-wojskowe,



utrzymywania gotowości bojowej na odpowiednim poziomie,



innych przyczyn.
W segmencie lotów pasażerskich zauważalna jest zależność między liczbą przewiezionych

pasażerów oraz poziomem PKB głównych gospodarek świata. Przy czym tempo wzrostu
przewozów lotniczych jest zazwyczaj o kilka procent wyższe od tempa wzrostu gospodarczego.
W tabeli 1 przedstawiono wzrost liczby pasażerów transportu lotniczego na świecie, w Polsce
i w krajach europejskich o podobnej do Polski wielkości, za lata 2000 - 2016. Na podstawie
przedstawionych danych można stwierdzić, że w przypadku lotniczego transportu pasażerskiego,
w ostatnich latach, dynamika wzrostu - w przypadku Polski - jest wyższa niż trend światowy oraz
krajów o podobnej wielkości, ale wyższym PKB niż Polska (rys.1.1.).
Również prognoza dla Polski, dotycząca wzrostu zapotrzebowania na loty, wykonana na
podstawie historycznych szeregów czasowych, przewidywanego realnego wzrostu PKB, a także
przy uwzględnieniu współczynnika mobilności w UE-151, opracowana przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego zakłada systematyczny wzrost ruchu pasażerskiego [25] (rys.1.2.).

1

Państwa „Starej Unii” - tworzące Unię Europejską przed rokiem 2004 tj.: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy.
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Tabela 1.
2000
Świat

2005

Liczba pasażerów transportu lotniczego w latach 2000-2016 w tys.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 674 065 1 970 142 2 628 261 2 786 954 2 894 055 3 048 275 3 227 291 3 463 849 3 696 182

Francja

52 581

52 477

60 864

64 185

64 684

63 925

63 434

65 040

65 363

Hiszpania

39 712

49 855

52 848

52 736

48 089

48 057

53 069

60 564

66 675

Niemcy

57 963

90 789

97 331

107 043

105 978

109 062

112 353

118 108

124 744

Polska

2 880

4 637

4 990

6 491

7 170

7 648

7 788

7 288

8 779

Wielka
Brytania

70 436

93 603

101 516

111 599

115 420

118 606

124 902

131 513

145 121

Włochy

30 418

36 116

32 645

33 923

31 073

27 846

27 194

28 082

28 861

Źródło:

World Development Indicators Database, Internet http://worldbank.org.GUS (dostęp
15.07.2017)

Rys. 1.1. Dynamika zmian liczby pasażerów transportu lotniczego w latach 2000 - 2016
Źródło: opracowanie własne na podst. http://worldbank.org.GUS (dostęp 15.07.2017)
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Rys. 1.2. Prognoza ruchu lotniczego dla Polski na lata 2018-2030,[24], [25]

Dla Polski zauważalny jest również (Tabela 2) wzrost pracy przewozowej wykonanej
w segmencie przewozu ładunków transportem lotniczym z 88 mln tkm w 2000 roku do 190 mln
tkm w roku 2016, co stanowi ponad dwukrotny wzrost.
Tabela 2.

KRAJ
Świat

Wielkość pracy przewozowej wykonanej w segmencie przewozu ładunków
transportem lotniczym 2000-2016 [mln. tkm]
2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

118257 141485 182026 183037 175051 175830 184831 187616 195162

Francja

5224

5802

5080

5069

4626

4327

4151

4098

4155

Hiszpania

879

1022

1236

1313

1132

958

963

1035

1065

Niemcy

7128

7722

7487

7717

7237

7336

7184

6986

6986

Polska

88

106

114

129

123

119

146

156

190

Wielka Brytania

5161

5998

6083

6280

6244

6032

5975

5467

5604

Włochy

1748

1365

785

760

795

893

989

960

1092

Źródło:

"World Development Indicators Database", Internet http://worldbank.org.GUS

Również w obszarze działalności lotniczej dotyczącej przewozu ładunków w ostatnich
latach dynamika wzrostu w przypadku Polski jest wyższa niż trend światowy, a także krajów
o podobnej wielkości a wyższym PKB niż Polska (Rys. 1.3). Jednakże wzrost ten jest mniej
stabilny.
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Rys. 1.3. Dynamika zmian wielkości pracy przewozowej wykonanej w segmencie przewozu ładunków
transportem lotniczym w latach 2000÷2016 [mln. tkm]
Źródło: "World Development Indicators Database", http://worldbank.org.GUS (dostęp 15.07.2017)

Wraz ze wzrostem liczby pasażerów i przewożonych ładunków wzrasta liczba,
wykorzystywanych przez organizacje lotnicze, statków powietrznych oraz ich pojemność
i ładowność. Rys. 1.4 prezentuje dynamikę wzrostu liczby statków powietrznych (samolotów
i śmigłowców) zarejestrowanych w Polsce w latach 2005 - 2017. Jak wynika z wykresu liczba
samolotów oraz śmigłowców powoli, ale systematycznie rośnie, co można zauważyć po
wznoszącej linii trendu. Wzrost liczby śmigłowców jest szybszy i w stosunku do roku 2005 wzrósł
o ponad 57% . Natomiast wzrost liczby samolotów od 2005 r. to niecałe 14 %.
1276

1218

1216

1193

1191

1141

143

143

163

186

186

196

179

180

195

195

203

1118

1135

130

1101

1161

1151
129

1123

Liniowy (śmigłowce)

Liniowy (samoloty)

1238

śmigłowce

samoloty

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rys. 1.4. Liczba zarejestrowanych statków powietrznych w Polsce w latach 2005-2017 [25]
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Rozszerzanie oferty przewozowej firm i organizacji zajmujących się przewozami lotniczymi
łączy się koniecznością zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa lotów. Jednym
z elementów wpływających na bezpieczeństwo jest posiadanie własnego systemu obsług
technicznych lub korzystanie z usług obcych firm, odpowiednio do zakresu realizowanych zadań
floty. Przy czym pod pojęciem obsług technicznych autor rozumie proces techniczny, którego
celem jest przywracanie zdatności statku powietrznego. Obejmuje on konserwację, zabiegi
diagnostyczne, zabiegi profilaktyczne związane ze sprawdzeniem i regulacją poszczególnych
elementów i połączeń oraz naprawę systemów statków powietrznych w całości. Obsługi te
powinny być, z punktu widzenia obsługiwanego, nie tylko wykonane profesjonalne, ale również
szybko oraz po możliwie najmniejszych kosztach.
Konieczność dokonywania obsług technicznych, a tym samym wydatkowania środków
finansowych na cele eksploatacyjne, wynika z faktu, iż wskutek upływu czasu oraz
systematycznego użytkowania urządzenia techniczne ulegają starzeniu i zużyciu. Działanie to
prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty własności użytkowych obiektu technicznego. Wśród
metod służących do złagodzenia tego stanu można wymienić: zmniejszenie intensywności procesu
starzenia oraz odtworzenie własności użytkowych urządzeń technicznych, w tym statków
powietrznych. W tym celu wykonuje się szereg czynności określanych mianem obsługi
technicznej, które mają charakter profilaktyczny. Im częściej przeglądy techniczne różnego typu
są wykonywane, tym rzadziej zachodzi potrzeba stosowania czynności o charakterze naprawczym,
a tym samym zmniejsza się pracochłonność tych ostatnich.
Ocenę systemu obsługi statków powietrznych przeprowadza się na wszystkich etapach
rozwoju konstrukcji SP i jego długotrwałej eksploatacji. Na etapie projektowania SP i jego badań
przeprowadzanych u producenta ocenia się system obsługi pod kątem jego skompletowania
i przydatności eksploatacyjnej. Na etapie długotrwałej eksploatacji SP w rzeczywistych
uwarunkowaniach jego użytkowania przeprowadza się ocenę systemu obsługi w celu jego
optymalizacji, minimalizowania kosztów, maksymalizowania wskaźników gotowościach przy
pełnym zachowaniu bezpieczeństwa lotów. Ocenie poddaje się także planowanie i organizowanie
systemu obsługi. Ocenę procesu obsługi przeprowadza się, analizując struktury działań, w tym
[62]:
 liczbę niezbędnych działań elementarnych wynikających z zapisu w dokumentacji
technicznej SP,
 liczbę niezbędnych działań elementarnych realizowanych jednocześnie,
 liczbę niezbędnych działań elementarnych, które powinny być wykonane, aby zapewniona
była pełna zdatność techniczna i zdatność do lotu.
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Reasumując, determinantą podczas zakupu statku powietrznego przez obecnych
decydentów jest nie tylko koszt zakupu statku powietrznego, ale również wielkość kosztów
związanych z jego późniejszą eksploatacją. Do zagadnień, którymi zajmuje się eksploatacja
statków powietrznych można zaliczyć [64]:


modelowanie systemów eksploatacji statków powietrznych (SESP), optymalizację ww.
systemów według przyjętego kryterium i sposoby prawidłowego sterowania tymi
systemami,



szacowanie efektywności eksploatacji przy uwzględnieniu trwałości, żywotności, stanów
granicznych SP oraz ich elementów i zespołów,



niezawodność, gotowość techniczną, zadaniową, operacyjną oraz metody ich
kształtowania z uwzględnieniem systemów zbierania informacji o uszkodzeniach
i niewykonanych operacjach lotniczych,



metody organizacji i kierowania systemami eksploatacyjnymi,



komputerowe metody symulacji działania systemów i procesów eksploatacyjnych,



techniczną analizę niesprawności SP i wypadków lotniczych,



badania eksploatacyjne SP podczas lotu i na ziemi,



odnowę SP (wymiana niesprawnych zespołów i elementów, naprawa główna - remont),



gospodarkę częściami wymiennymi, zamiennymi i zapasowymi,



organizację pracy w lotniczych systemach eksploatacyjnych,



kompatybilność SP z infrastrukturą lotniczą oraz wyposażeniem portów lotniczych
wykorzystywanym do realizacji zadań utrzymania w sprawności SP i realizacji lotów.

W rozprawie zostaną szerzej przedstawione zagadnienia, które zostały podkreślone.
Obniżenie kosztów eksploatacji floty wpływa na konkurencyjność danej firmy lub
organizacji w zakresie zarówno realizacji zadań tramsportowych jak też szkoleniowych czy
bojowych. W ostatnich latach głośnym echem odbiła się informacja o „uziemieniu”, ze względu
na koszty eksploatacyjne, śmigłowców będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Francji co
niewątpliwe wpłynęło na gotowość bojową tego kraju [27]. Jednym ze sposobów obniżenia
kosztów eksploatacji jest zmniejszenie liczby statków powietrznych przy jednoczesnym
zachowaniu możliwości realizacji zaplanowanych zadań. Niestety nie zawsze jest to możliwe.
Problemy dotyczące eksploatacji statku powietrznego

wynikają ze: spiętrzenia

realizowanych zadań lotniczych oraz ich nieregularności, zmienności warunków atmosferycznych
oraz uszkodzeń i niespodziewanych awarii. Wiele z czynników skutkujących późniejszymi
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problemami eksploatacyjnym ma charakter losowy, w rezultacie organizacja procesów
eksploatacji stanowi trudne zagadnienie decyzyjne.
Współczesne przedsiębiorstwa/organizacje wykorzystujące w swojej podstawowej
działalności statki powietrzne, zarówno cywilne (linie lotnicze) jak i wojskowe (bazy lotnicze),
planując statutową działalność oprócz zapotrzebowania na usługi transportowe, szkoleniowe
powinny uwzględniać zmiany konstrukcji i charakterystyk techniczno-technologicznych statków
powietrznych. Celem takich działań jest dbanie o właściwy poziom efektywności ww. organizacji
zarówno pod względem finansowym, jak i wykonania zleconych zadań. Osiągnięcie
odpowiedniego poziomu efektywności wymaga uwzględnienia w działaniach organizacji zarówno
postępu inwestycyjnego (pozyskania nowych środków technicznych, co jest zawsze kosztowne),
jak i postępu eksploatacyjnego polegającego na racjonalnym wykorzystaniu posiadanych przez
firmę zasobów [63]. Szacuje się, ze koszty postępu eksploatacyjnego są wielokrotnie niższe od
kosztów

postępu

inwestycyjnego.

Tematyka

niniejszej

dysertacji

dotyczy

postępu

eksploatacyjnego.
Efektywne użytkowanie statków powietrznych wymaga wdrożenia optymalnych systemów
wspomagających ich eksploatację, w zakresie:


ich użytkowania (między innymi poprzez odpowiednie planowanie lotów),



utrzymywania ich w zdatności (zapewniając im odpowiednią niezawodność i gotowość).
W przypadku lotnictwa cywilnego podstawowym kryterium optymalizacji najczęściej jest

wynik finansowy przedsiębiorstwa, na który składają się koszty eksploatacyjne. Wśród kosztów
można wyróżnić nakłady ponoszone na obsługę oraz nakłady ponoszone na naprawy.
Doświadczenie zawodowe autora dysertacji wskazuje, że w miarę wzrostu pierwszego składnika
kosztów, drugi będzie się zmniejszał i odwrotnie Rys. 1.5. Najlepszy, z punktu widzenia kosztów,
efekt eksploatacji statków powietrznych uzyskujemy wówczas, gdy suma kosztów przybierze
wartość minimalną. Wyznaczenie optymalnej wielkości kosztów wiąże się bezpośrednio
z określeniem racjonalnego sposobu i zakresu obsług technicznych o charakterze profilaktycznym,
uwzgledniającego wymogi określone przez producentów statków powietrznych
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Rys. 1.5. Zależność między kosztami obsług i kosztami napraw
Źródło: opracowanie własne.

Uwzględniając powyższe, dla przedsiębiorstw i organizacji eksploatujących statki
powietrzne jednym z podstawowych problemów decyzyjnych mającym wpływ na efektywność
ich funkcjonowania jest problem dostosowania potencjału posiadanej floty do realizowanych
zadań. Przez dostosowanie potencjału floty należy rozumieć dysponowanie odpowiednią liczbą
statków powietrznych określonego rodzaju oraz przeznaczenia (np. specjalistyczne, uniwersalne
itp.), jak też niezawodność i ich trwałość. Niezawodność statków powietrznych ma duże znaczenie
dla zachowania ich sprawności eksploatacyjnej oraz determinuje efektywność pracy bez zakłóceń,
którymi mogą być na przykład przestoje w naprawach.
Zakres pracy obejmuje działanie dotychczasowych systemów obsług statków powietrznych
eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP (SZRP). Jak wcześniej wspomniano, jednym
z warunków determinujących właściwy poziom bezpieczeństwa i gotowości, jest posiadanie przez
organizacje (jednostki wojskowe) określonej liczby statków powietrznych, w stanie wysokiej
sprawności technicznej, co wymaga zagwarantowania szybkiej i sprawnej obsługi technicznej.
Warunek ten determinuje wielkość kosztów ich eksploatacji, wynikających między innymi
z posiadania przez organizacje systemów obsług technicznych, których celem działania jest
zapewnienie ciągłej gotowości statków powietrznych. Utrzymywanie zdatności technicznej SP na
odpowiednim poziomie wymaga:


wykonywania planowanych zadań obsługowych, diagnostycznych, profilaktycznych,
zapewniających

bezpieczeństwo

lotu

i

minimalizujących

ryzyko

wystąpienia

niesprawności - uszkodzenia w locie,


usuwania niesprawności - uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji.
Wybór trafnej decyzji organizacji eksploatujących statki powietrzne dotyczącej systemu

obsługi technicznej wymaga analizy wielu czynników, w tym rozpatrzenia założeń polityki
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eksploatacyjnej statków powietrznych w organizacji oraz wymagań określonych poprzez
wykonywane przez nią zadania. Ponadto podczas podejmowania decyzji należy uwzględnić
ograniczenia wynikające z liczby eksploatowanych statków powietrznych (np. z przyjętej strategii
eksploatacji) oraz ograniczenia dotyczące możliwości obsługowych organizacji zajmujących się
obsługami technicznymi [54].
Obecnie eksploatacja statków powietrznych zarówno cywilnych jak i wojskowych
realizowana jest zgodnie z założeniem: „jedności produkcji i eksploatacji” (Total Productive
Maintenance – TPM), zakładając ciągły wzrost osiągów przy równoczesnym obniżaniu kosztów
produkcji i eksploatacji [45],[44], [70].
System zarządzania systemem technicznym zgodny z zasadami Total Productive
Maintentance ma za zadanie poprawić dotychczas stosowany sposób zarządzania. Aby to
osiągnąć, należy [70]:


zmienić „urządzenia”, aby były: bardziej niezawodne, prostsze w konserwacji, łatwiejsze
w dostępie i posiadające dłuższy cykl życia,



zmienić podejście pracowników zajmujących się eksploatacją na zgodne z zasadą:
„zapobieganie jest lepsze od leczenia”,



zmienić organizację pracy ( w tym większe uprawnienia dla pracowników).
Wśród celów które przyświecają wprowadzaniu TPM można wymienić [70]:



zredukowanie kosztów związanych z nieprzewidzianymi postojami z powodu usterek,



zredukowanie globalnych kosztów inwestycji dzięki przedłużeniu użytkowania,



zredukowanie jednostkowych kosztów dzięki lepszemu wykorzystaniu maszyn,



poprawienie stabilności procesu produkcyjnego.
Wśród niewymiernych celów TPM należy można wymienić: autonomiczne zarządzanie

urządzeniem przez pracownika obsługującego, większe zaangażowanie w cele firmy, wzrost
zaufania pracowników do samych siebie, tworzenie przyjemnego otoczenia miejsca pracy oraz
wzrost bezpieczeństwa pracowników.
Natomiast wymiernymi efektami wprowadzenia TPM winny być [99]:


redukcja częstotliwości pojawiania się przyczyny awarii,



zmniejszenie stresu pracownika, wynikłego z awarii,



rozpoznawanie i eliminowanie przyczyn przed pojawieniem się awarii,



zmniejszenie kosztów eksploatacji,



zmniejszenie liczby uszkodzeń i czasu trwania awarii,
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eliminacja przyczyn uszkodzeń i awarii,



minimalizacja czasu niezdatności wynikającej z przyczyn technicznych.
Stosowanie TPM, jest skuteczne tylko w przypadku gdy jest ona rozumiana i akceptowana

przez całą załogę przedsiębiorstwa (kadrę kierowniczą, pracowników produkcyjnych
i zajmujących się eksploatacją). Niezbędnym elementem wdrażania TPM są szkolenia. Na wstępie
przeprowadza się szkolenie mające na celu zapoznanie pracowników z metodą, jej celami,
sposobem realizacji. Główną rolę odgrywa tutaj lider grupy, który koordynuje późniejsze działania
grupy. Zaproponowana w dysertacji metoda uwzględnia zasady TPM.

1.2 PRZEGLĄD LITERATURY
Problematyka eksploatacji środków transportowych, do których zaliczają się statki
powietrzne, jest często podejmowana przez naukowców. Wiele prac badawczych z tego obszaru
dotyczy samej definicji eksploatacji [5], [9], [15], [71], [72], Najczęściej definiowana jest ona jako
ogół zdarzeń, zjawisk i procesów zachodzących w danym obiekcie od chwili zakończenia jego
wytwarzania do chwili jego likwidacji.
Natomiast zgodnie z normą PN 82/N 04001 [75] oraz Dz.Urz.MON.2017.149 [16]
eksploatacja definiowana jest jako: „Zespół celowych działań organizacyjno - technicznych
i ekonomicznych ludzi z obiektem technicznym oraz wzajemne relacje, występujące między nimi
od chwili przyjęcia obiektu do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, aż do jego likwidacji”.
Zgodnie z ww. normą, urządzenie podczas eksploatacji znajduje się w wielu stanach
technicznych, opisanych zbiorem wartości jego charakterystyk technicznych i ekonomicznych,
ustalanych dla urządzenia dla danej chwili lub w przedziale czasu. Gdy wartości wszystkich
charakterystyk stanu znajdują się w przyjętych przedziałach tolerancji, wówczas urządzenie
znajduje się w stanie zdatności. Natomiast jeśli wartość co najmniej jednej z charakterystyk
wykracza poza przyjęte granice wówczas, że obiekt znajduje się w stanie niezdatności [35], [83] Rys. 1.6.

Rys. 1.6. Dwustanowy model procesu eksploatacji
Źródło: opracowanie własne
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Ze względu na dopuszczalne stany, w jakich w procesie eksploatacji mogą się znajdować
urządzenia, można dokonać ich podziału na obiekty:
1. nieodnawialne - eksploatowane do chwili pierwszej awarii, czyli w procesie eksploatacji
znajdują się jedynie w stanie zdatności [49], [56],
2. odnawialne – w czasie eksploatacji mogą się znajdować w stanie użytkowania albo w stanie
obsługiwania [18], [72].
Dwustanowy model procesu eksploatacji obiektu można przedstawić za pomocą grafu.
Przejście ze stanu użytkowania do stanu obsługiwania następuje po uszkodzeniu, (które mimo
stosowania najlepszych strategii dotyczących wykonywania obsług może się zdarzyć) lub zgodnie
z przyjętym planem obsług technicznych. Przejście w drugą stronę następuje w wyniku
pozytywnego zakończenia obsługi bądź naprawy obiektu. Ze względu na wpływ czynników
losowych na proces eksploatacyjny przejścia między tymi stanami są przedstawiane w postaci
procesów stochastycznych [18], [21].
W publikacjach naukowych pojawia się również pojęcie stanu częściowej zdatności obiektu,
który polega na tym, że wartości pewnych cech urządzenia wykraczają poza zakres dopuszczalny
ale obiekt może być użytkowany z uwzględnieniem określonych ograniczeń [23], [46], [65].
W przypadku większej niż 2 liczby stanów zdatności, w których może się znajdować środek
transportu (statek powietrzny), wyróżnione stany nazywają się pośrednimi stanami zdatności [22],
[35], [47].
Wiele pozycji literaturowych dotyczących eksploatacji podejmuje tematykę kosztów
eksploatacyjnych, a w szczególności ich optymalizacji. Istotnym problemem związanym
z działalnością transportową jest wpływ przyjętej strategii eksploatacji na minimalizację
szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne oraz na zwiększanie bezpieczeństwa
i niezawodności [48], [46], [47], [69], [72].
W ostatnich latach w procesie eksploatacji często stosowane są rozwiązania uwzgledniające
pozyskane wcześniej informacje o realizowanym działaniu oraz zmianach zachodzących we
właściwościach użytkowanych statków powietrznych w procesie ich eksploatacji (systemy
SAMANTA i Turawa). Podczas planowania wymiany urządzenia lub jego naprawy kluczowe
znaczenie ma ocena jego niezawodności i intensywności uszkodzeń dokonywana z użyciem
statystycznych analiz oraz metod uwzgledniających zmienne losowe [18], [67], [78], [98].
Na podstawie analizy literatury dotyczącej zagadnień gotowości obiektów technicznych
można stwierdzić, że poszczególni autorzy w różny sposób, w zależności od celu i obiektu badań,
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definiują pojęcie gotowości. Najogólniej przez gotowość należy rozumieć właściwość obiektu
technicznego (systemu lub elementu), która charakteryzuje go pod względem możliwości
terminowego osiągania lub utrzymania stanu zdatności (umożliwiającego realizację zadania)
w chwili t lub w przedziale czasu [7], [8], [67], [103], [104], [105]. [5]. Sterowaniem gotowością
w systemach eksploatacji środków transportu zajmował się K. Migawa.
Gotowość obiektu technicznego zależy od wielu cech, wśród których jako najbardziej istotne
wymienić należy: nieuszkadzalność, trwałość oraz podatność naprawczą i obsługową. W praktyce
eksploatacyjnej stosowane są różne kryteria oceny gotowości obiektu technicznego do spełniania
zadań oraz różne wskaźniki ilościowej oceny tej gotowości. Miary gotowości obiektu
technicznego charakteryzują wpływ jego uszkodzeń, napraw, obsług profilaktycznych oraz
kontroli stanu technicznego na terminową i bezawaryjną realizację zadań zleconych obiektowi
technicznemu] [7], [105]. Zagadnieniami optymalizacji systemów obsługi technicznej, w tym
obsługami statków powietrznych zajmował się S. Piasecki [73].
Eksploatacją statków powietrznych zajmowali się m.in. J. Borgoń [9], [8], J. Lewitowicz
[60], [61], [62], [63], [59], [64], [58] czy też J. Jaźwiński i F. Grabski [9], [8], [19],[20], [35].
Na uwagę zasługuje zwłaszcza sześciotomowa publikacja której głównym autorem jest
J. Lewitowicz tomy 1-6, A współautorami są: Kustroń K. tom 2, A. Żyluk tom 5 i inni pracownicy
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) [62], [63], [59], [64], [58] stanowiąca
kompendium dotychczasowej wiedzy z obszaru eksploatacji SP.
Niezwykle ważnym z punktu widzenia eksploatacji jest problemem zapasów. Bez sprawnie
działającej polityki dotyczącej posiadania części zamiennych do SP trudno wyobrazić sobie
właściwie przeprowadzony proces eksploatacji. Zagadnieniem tym zajmowali się m.in. J. Żurek
i J. Jaźwiński w pozycji [100]. Systemowym planowaniem remontów silników lotniczych
eksploatowanych strategią wg resursu z wykorzystaniem prognozowania zapotrzebowań na części
zapasowe przy użyciu sztucznych sieci neuronowych zajmowano się w pozycji [55]
Kolejnym zagadnieniem podejmowanym przez naukowców, w odniesieniu do eksploatacji
statków powietrznych, jest analiza trwałości ich elementów konstrukcyjnych [87]. Dotychczasowe
doświadczenia eksploatacyjne potwierdzają, iż wyczerpanie resursu samolotów nie może być
jednoznacznie utożsamiane z jego niezdatnością do dalszych niezawodnych lotów. Nie zawsze
wyczerpanie resursu skutkuje utratą sprawności technicznej obiektów latających oraz
wykroczeniem poza założoną wartość niezawodności. Niedoskonałości klasycznego podejścia do
eksploatacji statków powietrznych opartego na resursie były przyczyną podjęcia pracy nad
rozwojem innych metod oceny trwałości struktury [86], [90].

Optymalizacja systemu obsługi technicznej statków powietrznych
w funkcji intensywności ich użytkowania

27

Problematyka zabezpieczenia inzynieryjno-lotniczego, w tym dokonywania obsług była
tematem publikacji [50], [53], [52], [96], [51], [54]. Struktury działania w procesach obsługiwania
omówiono w pozycji [68].
Natomiast w pozycjach [4], [3] przedstawiono problemem badań korozji statków
powietrznych w aspekcie zwiększania resursów oraz eksploatacji wg stanu technicznego.
Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie wniosku dotyczących występowania
korozji i degradacji pokryć ochronnych w zależności od warunków atmosferycznych
występujących podczas eksploatacji SP. Ponadto P. Barszcz na podstawie analizy pozostałości
resursów wybranych statków powietrznych eksploatowanych obecnie w Siłach Zbrojnych RP
ocenił, ze, że około 96% czasu eksploatacji SP przebywają na ziemi.
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CELE, TEZA I ZAKRES PRACY
Posiadanie przez organizację określonej liczby statków powietrznych determinuje wielkość

kosztów, które ponosi ona w wyniku ich eksploatowania. Obniżenie kosztów związanych z ich
eksploatacją prowadzi do obniżenia ogólnych kosztów logistycznych organizacji, co
w konsekwencji wpływa na konkurencyjność danej organizacji w zakresie jej działalności
statutowej. Utrzymanie statków powietrznych w stanie wysokiej sprawności technicznej wymaga
zagwarantowania szybkiej i sprawnej obsługi technicznej
Spełnienie powyższego warunku, wiąże się między innymi z wykorzystywaniem przez
organizację odpowiedniego systemu obsługi technicznej, którego celem jest utrzymanie
eksploatowanych statków powietrznych na założonym poziomie gotowości. System ten może
uwzględniać wykonywanie obsług w ramach własnych zasobów, jak również poza organizacją,
na zasadach outsourcingu.
Stawia się następującą tezę badawczą:
optymalizacja systemu obsług technicznych statków powietrznych pozwala na efektywne
funkcjonowanie organizacji w ramach jej działalności statutowej (np. świadczącej usługi
szkoleniowe lub transportowe).
Podjęcie właściwej decyzji dotyczącej wprowadzenia odpowiedniego systemu obsługi
technicznej wykorzystywanego w organizacji eksploatującej statki powietrzne wymaga analizy
wielu czynników, w tym: założeń polityki eksploatacji statków powietrznych w organizacji oraz
realizowanych przez nią zadań. Niezbędnym jest również uwzględnienie ograniczeń
wynikających z eksploatowanej liczby statków powietrznych, przyjętej strategii eksploatacji oraz
ograniczeń wynikających z potencjału systemu obsług technicznych.
Celem głównym pracy jest opracowanie metody optymalizacji systemu obsług technicznych
statków powietrznych ze względu na koszty i intensywność ich użytkowania.
W związku z powyższym szczegółowe cele pracy obejmują następujące zagadnienia:
 opracowanie matematycznego modelu działania systemu obsług technicznych w aspekcie
kosztów i intensywność użytkowania wojskowych statków powietrznych,
 opracowanie metody planowania kolejności wykonywania obsług dla SP będących
w dyspozycji przedsiębiorstwa,
 opracowanie narzędzia symulacyjnego i weryfikacja opracowanej metody na danych
rzeczywistych.
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W rozprawie dokonano identyfikacji typów statków powietrznych eksploatowanych
w organizacjach oraz identyfikacji typów obsług technicznych. Przedstawiono sposób
optymalizacji systemu obsług technicznych dla organizacji eksploatującej statki powietrzne przy
założeniu stałej liczby statków powietrznych, dla zachowania przyjętego poziomu gotowości
technicznej.
Rozprawa zawiera część teoretyczną oraz część aplikacyjną. W części teoretycznej rozprawy
przedstawione zostały odwzorowania:
 floty statków powietrznych eksploatowanych w organizacji,
 systemu obsług technicznych przy uwzględnieniu jego specjalizacji według typów statków
powietrznych eksploatowanych w organizacji,
 systemu obsług technicznych przy uwzględnieniu jego specjalizacji według rodzajów obsług
realizowanych na zbiorze typów statków powietrznych,
 pozostałych elementów umożliwiających budowę modelu systemu obsług technicznych.
W dysertacji przedstawiono zapis formalny problemu decyzyjnego, w postaci
algebraicznych wyrażeń ograniczeń funkcjonowania systemu obsługi technicznej, a także funkcji
kryteriów optymalizacji systemu obsług technicznych statków powietrznych.
Część aplikacyjna zawiera aparat obliczeniowy w postaci programu komputerowego modelu
matematycznego wyznaczenia optymalnych parametrów systemu obsługi, współpracującego
z bazą danych zawierającą informacje o stanie eksploatacyjnym statków powietrznych, oraz
algorytm metody.
W rozprawie przedstawiona została weryfikacja metody na danych rzeczywistych,
otrzymanych z bazy lotniczej eksploatującej statki powietrzne oraz firm zewnętrznych
zajmujących się obsługami, ukazująca zalety proponowanych w pracy rozwiązań w zakresie
optymalizacji systemu obsług technicznych.
Zakres pracy obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia dotyczące
optymalnego systemu obsług technicznych statków powietrznych. Treść rozprawy została
podzielona na siedem głównych rozdziałów, a ponadto zawiera wykaz ważniejszych skrótów
i oznaczeń, definicje kluczowych dla zrozumienia dysertacji pojęć, wprowadzenie, podsumowanie
oraz wykaz literatury.
Wprowadzenie ujmuje kwestię genezy rozprawy, która stanowiła uzasadnienie podjęcia
niniejszej problematyki rozprawy. W pierwszym rozdziale przedstawiono problematykę
eksploatacji statków powietrznych. Dokonano także przeglądu literatury w zakresie eksploatacji
środków technicznych w tym statków powietrznych.
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Rozdział drugi prezentuje cel główny rozprawy oraz cele szczegółowe, których osiągnięcie
stanowi podstawę udowodnienia przyjętej tezy dysertacji.
Rozdział trzeci zawiera identyfikację obszaru badawczego. Zawiera szczegółowy opis
obowiązujących aktów prawnych dotyczących eksploatacji statków powietrznych zarówno
cywilnych, jak i należących do Sił Zbrojnych RP. W rozdziale tym dokonano przeglądu metod
stosowanych w obsługach technicznych.
Rozdziały czwarty i piaty dotyczą modelowania systemów obsługi technicznej statków
powietrznych. Czwarty rozdział prezentuje sformalizowany język opisu statków powietrznych
w aspekcie ich eksploatacji. Ponadto zawarty została w nim opis parametrów obsług technicznych
realizowanych na statkach powietrznych. Posługując się wprowadzonym językiem opisu,
przedstawiono układ ograniczeń oraz funkcje kryteriów charakteryzujących system obsług
technicznych. Przedstawiono w nim również algorytm metody optymalizacji systemu obsług
technicznych. W rozdziale piątym przedstawiono implementację komputerową opracowanej
metody. Implementację przeprowadzono z wykorzystaniem opracowanego oprogramowania,
który jest narzędziem wspomagającym modelowanie systemu obsługi technicznej.
W rozdziale szóstym przedstawiono wizualizację opracowanego narzędzia komputerowego.
Przedłożone w rozprawie podejście do optymalizacji systemu obsługi technicznej statków
powietrznych, wraz z jego implementacją komputerową zostało następnie, w rozdziale siódmym,
zweryfikowane na rzeczywistych danych uzyskanych z jednej z jednostek Sił Zbrojnych RP.
Rozprawa doktorska kończy się podsumowaniem wniosków wynikających z jej realizacji.
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3

IDENTYFIKACJA OBSZARU BADAWCZEGO

3.1 OBOWIĄZUJĄCE SYSTEMY NADZORU I EKSPLOATACJI STATKÓW
POWIETRZNYCH
3.1.1

Struktury nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych
Działalność polskiego lotnictwa, zarówno wojskowego jak i cywilnego jest regulowane

poprzez odpowiednie akty prawne i właściwą strukturę nadzoru. W przypadku lotnictwa
wojskowego regulowane jest to Decyzjami Ministra Obrony Narodowej i Dowódcy Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Wśród dokumentów regulujących działalność lotnictwa wojskowego
należy wyróżnić m.in.:
1. „Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (RL-2016) sygn.
SPow. 19/2016, zatwierdzony decyzją Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP
Nr 179/Szkol/DG RSZ [76].
2. „Instrukcję organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IOL2016) sygn. SPow. 20/2016, zatwierdzoną decyzją Nr 180/Szkol/DG RSZ [33].
Z punktu widzenia pracy służby inżynieryjno-lotniczej ważnym aktem prawnym jest
„Instrukcja służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” wraz
z uzupełnieniem (sygn. Logis. 5/2011) [30], która zawiera ogólne zasady działalności służby
inżynieryjno-lotniczej lotnictwa wojskowego oraz technicznego zabezpieczenia statków
powietrznych w lotnictwie wojskowym. Według instrukcji zarówno utrzymanie statków
powietrznych w zdatności do lotu, jak i zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu
bezpieczeństwa stanowi główny cel działań służby inżynieryjno-lotniczej. Osobą odpowiedzialną
za nadzór nad technicznym zabezpieczeniem sprzętu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP jest
Główny Inżynier Wojsk Lotniczych. W poszczególnych bazach lotniczych – jednostkach
wojskowych nadzór na procesem eksploatacji statków powietrznych sprawuje ich dowódca.
W instrukcji określono ponadto [14], [29], [89]:
 zasady organizacji i wykonywania obsług, konserwacji, przeglądów sprzętu lotniczego,
 prowadzenie dokumentacji w zakresie planistycznym, ewidencyjnym i sprawozdawczym,
 informacje w zakresie inżynieryjno–lotniczego zabezpieczenia lotów,
 zasady przygotowania i kierowania sprzętu lotniczego do badań,
 zasady przekazywania statków powietrznych pomiędzy jednostkami oraz podmiotami
zewnętrznymi,
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 wymagania oraz zakres kontroli jakości środków materiałowo-technicznego zabezpieczenia
lotów,
 wzory dokumentów i normy przeglądów.
Kolejnym dokumentem, ważnym z punktu widzenia osób zajmujących się eksploatacją
statków powietrznych, jest „Instrukcja szkolenia i upoważniania specjalistów służby inżynieryjnolotniczej do bezpośredniej obsługi sprzętu lotniczego w lotnictwie Sił Zbrojnych RP” (sygn.
Logis. 9/2012). Przedstawiono w niej [31]:
 zasady organizacji szkolenia specjalistycznego Służb Inżynieryjno-Lotniczych (SIL)
w postaci algorytmów szkolenia, założeń, zabezpieczenia szkolenia specjalistów SIL
w bazach lotniczych,
 zasady szkolenia personelu SIL do obsługi różnych typów sprzętu lotniczego będącego na
wyposażeniu SZ RP lub po modernizacji,
 terminy okresowych kontroli wiedzy,
 zasady nadawania, wstrzymywania oraz przywracania upoważnienia do bezpośredniej
obsługi sprzętu lotniczego,
 wzory dokumentów dotyczące szkolenia specjalistycznego SIL.
Ponadto działalność lotnictwa wojskowego regulują następujące akty prawne:
 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 859/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. zmieniające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych
i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego;
 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze.
 Instrukcja ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP – IRL-2013.
 Instrukcja organizacji lotów próbnych w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
– IOLP-2014.
 Program obsług technicznych statków powietrznych.
 Program kształcenia i szkolenia specjalistycznego.
Ponadto, istotnymi z punku widzenia eksploatacji SP, dokumentami są:
 Instrukcja o Gospodarowaniu Mieniem Techniki Lotniczej, DU - 4.22.6, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, [28].
 Instrukcja Służby Inżynieryjno-Lotniczej Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, [29].
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 Instrukcje organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IOL2016) sygn. SPow. 20/2016, zatwierdzony decyzją Nr 180/Szkol/DG RSZ, [33].
Od wielu lat nadzór nad eksploatacją przeprowadzany jest z wykorzystaniem technik
informatycznych.

Rozwój

techniki

komputerowej

umożliwił

opracowanie

systemów

informatycznych, wspomagających procesy eksploatacji (m.in. niezawodności i bezpieczeństwa)
statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie wojskowym. Wśród zalet wdrożenia
systemów informatycznych do eksploatacji można wyróżnić [2], [74]:
 obniżenie kosztów eksploatacji,
 usprawnienie i skrócenie czasu powiadamiania personelu inżynieryjno-lotniczego,
 dostęp do informacji charakteryzujących zarówno status statku powietrznego i personelu
wykonującego prace, jak i realizującego zadania,
 dostęp do informacji i możliwości działania na różnych szczeblach organizacyjnych.
Aby możliwe było osiągnięcie powyższych korzyści konieczne jest [2]:
 ciągłe

zbieranie

i

obróbka

informacji

umożliwiających

ocenę

niezawodności

eksploatowanych agregatów i danych o uszkodzeniach (przyczyny, objawy, miejsce
powstania, następstwa),
 ustalenie dopuszczalnego poziomu niezawodności poszczególnych elementów podsystemów
statku powietrznego,
 porównywanie rzeczywistego poziomu niezawodności z dopuszczalnym i analiza następstw,
co może być wykonywane gdy istnieją w organizacjach lotniczych systemy przetwarzania
danych i personel wykwalifikowany do kontrolowania poziomu niezawodności i operatywnej
analizy,
 powołanie komisji do podejmowania decyzji o dalszej eksploatacji agregatów w parku
statków

powietrznych

z

kontrolowaniem

poziomu

niezawodności

i opracowania

przedsięwzięć mających na celu utrzymanie poziomu niezawodności zbioru agregatów
jednego typu.
Spośród wykorzystywanych w SZ RP komputerowych systemów wsparcia eksploatacji SP
na szczególną uwagę zasługują opracowane przez pracowników Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych (ITWL):
1. SAN/SAMANTA BIS (nazywany systemem SAMANTA),
2. Turawa,
3. SIWESF - 16.
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System SAN/SAMANTA BIS przeznaczony jest do analizy i oceny procesów eksploatacji
wszystkich typów i wersji statków powietrznych wykorzystywanych w SZ RP. System
SAMANTA wspomaga użytkownika w sterowaniu eksploatacją techniki lotniczej, umożliwiając
rozpoznawanie oznak zmian poziomu niezawodności, bezpieczeństwa i jakości procesów
eksploatacji

statków

powietrznych

oraz

wyznaczanie

zalecanych

kierunków

działań

profilaktycznych [39], [41], [95].
Na system SAN/SAMANTA BIS składają się m.in. lokalne komputerowe banki danych
zainstalowane w jednostkach lotniczych i zakładach remontowych. Gromadzona jest w nich
wiedza dotycząca przebiegu eksploatacji każdego egzemplarza statku powietrznego. Pozyskane
dane zawierają informacje o: stanie ewidencyjno-eksploatacyjnym SP, ich zespołów
i podzespołów wraz z informacją o ich rotacji, pracy poszczególnych egzemplarzy statków
powietrznych, zespołów i agregatów i inne. Zebrane informacje są przesyłane do zbiorczych
banków umieszczonych na wyższych szczeblach zarządzania eksploatacją techniki lotniczej
i banku centralnego. Ponadto po przetworzeniu wykorzystywane są zgodnie z potrzebami
bezpośrednich użytkowników. Dane wychodzące z każdego stanowiska komputerowego
są automatycznie kompresowane i kodowane.
Z wykorzystaniem systemu SAN/SAMANTA BIS można dokonać oceny (Rys. 3.1):
 eksploatacji SP z punktu widzenia wykrywalności uszkodzeń i skuteczności im zapobiegania,
 gotowości technicznej SP, poziomu bezpieczeństwa lotów w aspekcie technicznym, oraz
wspomaganie prac komisji badania zdarzeń lotniczych,
 szacowanie rzeczywistych zasobów pracy (resursów) SP i procesów sterowania zasobami
resursowymi.
Oceny poziomu niezawodności i jakości procesu eksploatacji SP dokonuje się
z wykorzystaniem

przyjętych

wskaźników

i

analizy

racjonalizację procesów oraz bieżące sterowanie nimi.

charakterystyk

umożliwiających
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Broszura systemu SAMANTA [94]

Ponadto

możliwe

jest

prognozowanie

wybranych

charakterystyk

i wskaźników

eksploatacyjnych oraz bezpieczeństwa. Wśród informacji dostarczanych przez system
SAMANTA znajduje się również prognozowanie kolejnych terminów i typu obsług technicznych.
Niestety daty stanowiące wynik prognozy wynikają jedynie z resursów kalendarzowych i nie
uwzględniają intensywności użytkowania SP. Ponadto nie precyzują miejsca oraz wykonawcy
prognozowanej obsługi. Administratorem systemu jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
W Instytucie znajduje się centralny bank danych, zasilany informacjami o przebiegu eksploatacji
wszystkich SP wykorzystywanych w lotnictwie wojskowym. Systemem objęte są wszystkie
jednostki lotnicze Rzeczpospolitej Polskiej.
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Struktura komputerowa SAMANTY [94]

Celem działania drugiego z wymienionych systemów tj. Systemu Turawa jest nadzór
i ocena stanu bezpieczeństwa wojskowych operacji lotniczych. System zawiera bazę danych
o eksploatacji samolotów i śmigłowców, a zwłaszcza o uszkodzeniach sprzętu. Wśród informacji
dostarczanych przez System Turawa znajdują się również wypadki lotnicze, dane dotyczące
pilotów i techników lotniczych, w tym: przebieg ich kariery zawodowej, szkolenia, stan zdrowia,
liczbie godzin spędzonych w powietrzu oraz znajomości języków obcych. System wspomaga
dowódców jednostek wojskowych podczas planowania lotów w zakresie np. doboru składu załóg.
Z systemu korzystają również inspektorzy bezpieczeństwa lotów. Przełożeni mogą na bieżąco
weryfikować kwalifikacje personelu, jego uprawnienia do realizacji zadań, szkolenie, loty i inne
informacje. Zastosowanie system pozwoliło na znacznie skrócenie czasu obiegu dokumentów.
System Turawa, podobnie jak SAN/SAMANTA BIS, został opracowany w ITWL na podstawie
dyrektyw Inspektoratu MON do spraw Bezpieczeństwa Lotów.
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Broszura systemu Turawa [94].

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich systemów SYSTEM SIWESF - 16 dedykowany
jest tylko jednemu typowi SP tj. samolotowi wielozadaniowemu „F 16/D BLOK 52+”.
Po wejściu w wybrany moduł, pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą
wprowadzać dane, które po opracowaniu wspomagają sterowanie eksploatacją. System umożliwia
zarządzanie [2], [41], [82]:
1. procesem użytkowania samolotów F-16, w tym m.in: planowaniem realizacji zadań
operacyjnych, konfiguracją SP;
2. procesem obsługiwania samolotów F-16, w tym m.in: zarządzaniem obsług bieżących
i napraw; planowaniem i realizacją obsług okresowych; ustalaniem indywidualnych planów
eksploatacji na podstawie planu budżetu operacyjnego; monitorowaniem zgodności czasowej
wykonywania czynności obsługowych;
3. procesem zaopatrywania i gospodarką magazynową, w tym: procesem magazynowania,
planowaniem i rozmieszczeniem zapasów;
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4. zasobami ludzkimi, w tym: planowanie personelu latającego do realizacji poszczególnych
zadań, planowanie personelu technicznego do realizacji poszczególnych zadań obsługowych,
monitorowanie czasu pracy poszczególnych członków personelu, monitorowanie kwalifikacji
personelu; monitorowanie czasu ważności nabytych kwalifikacji.

Broszura systemu SIWESF -16. [94]

Wszystkie wymienione systemy, tj.: SAMANTA, Turawa oraz SIWESF - 16 działają
z wykorzystaniem sieci MIL-WAN. Oczywiście ze względu na pojawiające się w nich informacje
niejawne, dane są zaszyfrowane.
3.1.2

System eksploatacji statków powietrznych
Czas „życia” każdego urządzenia technicznego, a zatem i statku powietrznego składa się

z czterech faz, tj.: projektowania, wytwarzania, eksploatacji oraz wycofania z eksploatacji,
któremu towarzyszą procesy ponownego przetwarzania występujące również we wcześniejszych
fazach cyklu. W przypadku wojskowych statków powietrznych, główną fazą jego cyklu „życia”
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jest eksploatacja. Faza ta stanowi aż 90% czasu trwania obiektu technicznego, od jego
zaprojektowania do wycofania z eksploatacji [34], [69], [79]. Z tego względu ważnym aspektem
decydującym o zakupie określonego typu SP są koszty eksploatacyjne. Ich wielkość wynika
zarówno ze złożoności konstrukcyjnej obecnie używanych i konstruowanych statków
powietrznych, jak i ze specyfiki ich działania.
Jednym z podstawowych elementów Lotniczego Systemu Transportowego (LTS) jest
System Eksploatacji Technicznej. Na system składają się [62], [63], [64]:


zbiór obiektów eksploatacji (statki powietrzne, silniki, agregaty, osprzęt, przyrządy),



zbiór personelu latającego i inżynieryjno-technicznego,



zbiór środków eksploatacji lotno-technicznej,



zbiór zarządzeń i norm określających wybór i utrzymanie najwłaściwszych zakresów pracy
techniki lotniczej,



system sterowania procesem eksploatacji współdziałających ze sobą w celu utrzymania
i odtworzenia sprawności lub zdolności do pracy.
System eksploatacji, w tym zawarty w nim podsystem obsług technicznych i napraw

głównych – remontu, zawiera zbiór obiektów i środków, personelu inżynieryjno-technicznego
i programów obsług technicznych oraz napraw głównych, współdziałających ze sobą w celu
podtrzymania i odtworzenia sprawności lub zdatności do pracy statków powietrznych. Jego
miejsce w Lotniczym Systemie Transportowym przedstawiono na Rys. 3.5.
system
wytwarzania
SP

OTOCZENIE

Lotniczy
System System
Transportowy
Logistyczny
Lotniczy
podsystem
logistycznego
zabezpieczenia lotów

podsystem kierowania
i ubezpieczania lotów

Źródło:

System Eksploatacji

podsystem
szkolenia

podsystem
obsługi i remontu:
SP, personel

podsystem
użytkownika SP

Kasacja

Struktura systemu eksploatacji, podsystemu obsługi technicznej i ich miejsce w lotniczym
systemie transportowym
opracowanie własne na podstawie [64]
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Celem systemu eksploatacji statków powietrznych, zarówno cywilnych jak i tych
znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, jest zabezpieczenie realizacji operacji
lotniczych. W przypadku systemu eksploatacji cywilnych statków powietrznych, celem systemu
jest realizacja zadań uwzgledniająca zyski właścicieli przedsiębiorstw. Zarówno w jednym, jak
i w drugim przypadku środkiem do osiągniecia celu są właściwie prowadzone procesy
eksploatacyjne.
Utrzymanie

wojskowych

statków

powietrznych

w

odpowiednim

stanie

niezawodnościowym wymaga przeprowadzenia obsług technicznych, podczas których dokonuje
się regulacji podzespołów i agregatów. W efekcie tych działań następuje spowolnienie procesów
starzenia, wymiany elementów lub całych zespołów. Zakres czynności obsługowych jest różny
dla odmiennych typów SP. W zależności od istniejących rozwiązań technicznych, doświadczeń
eksploatacyjnych i aspektów techniczno-ekonomicznych zmieniają się również systemy obsług.
Obecnie do podstawowych właściwości systemów eksploatacji zalicza się [64]:
 niezawodność, tj. właściwość wyrażająca zdolność systemu do realizacji zadań
w określonym

czasie

i

w

określonych

warunkach,

której

wskaźnikiem

jest

prawdopodobieństwo sprawnego działania w założonym przedziale czasu,
 gotowość, tj. właściwość wyrażająca zdolność systemu do wypełniania przypisanych mu
funkcji, zgodnie z określonymi wymaganiami czasowymi, przestrzennymi itp.,
 diagnozowalność. tj. właściwość wyrażająca zdolność określania stanu w oparciu
o przypisane metody, procedury i narzędzia,
 bezpieczność, tj. właściwość wyrażająca gwarancję zachowania wszystkich wpływających
na bezpieczeństwo cech systemu, a w szczególności dotyczących lotów statków
powietrznych,
 operatywność tj. właściwość gwarantująca dostarczanie informacji eksploatacyjnych
organom decyzyjnym i odpowiednią elastyczność wykonywania planowych zadań, a także
wykonania zadań w sytuacjach ekstremalnych, które mogą wystąpić w procesie wykonywania
zadań eliminujących czasowo kontynuację podjętych zadań. Usuwanie tych niesprawności
powinno mieć z góry określony przedział czasowy, by statki powietrzne zostały ponownie
włączone w tok zadaniowy, którego harmonogram czasowy został wcześniej określony lub
przerwany zdarzeniami losowymi.
Statek powietrzny stanowiący podstawowy element systemu eksploatacji pozostaje
w ustalonych relacjach z istniejącą infrastrukturą eksploatacyjną (np. urządzenia Naziemnej
Obsługi Statków Powietrznych NOSP) [12], [97]. Elementami systemu eksploatacji statków
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powietrznych są ich podzespoły i agregaty, na które wpływają zarówno czynniki zewnętrzne
(otoczenie) jak i wewnętrzne (związane z działaniem statku powietrznego), co przekłada się na ich
stan techniczny. Czynniki wpływające na zmianę stanu technicznego można podzielić na grupy
[2]:
 konstrukcyjno - produkcyjne, przedstawiające początkową jakość obiektów,
 eksploatacyjne, przedstawiające zmiany stanu technicznego w procesie eksploatacji.
Czynniki eksploatacyjne można podzielić na: subiektywne i obiektywne. Subiektywne
dotyczą pracy bieżącej personelu obsługującego i mogą powodować wzrost jak i spadek
niezawodności. Wśród tych czynników wyróżnia się: wybór prawidłowych zakresów eksploatacji
SP, ich obsług, napraw głównych, kwalifikacje personelu obsługującego i jakość jego pracy. Do
czynników obiektywnych należą [2]:
 warunki pracy obiektów, zawierające wielkość i okresowość obciążeń eksploatacyjnych
(statycznych i dynamicznych) przenoszonych przez zespoły (agregaty) w procesie normalnej
eksploatacji,
 zakresy temperaturowe,
 właściwości fizyko-chemiczne cieczy roboczych,
 oddziaływanie środowiska zewnętrznego (wilgotność, temperatura, ciśnienie).
Wiele działań eksploatacyjnych analizuje się z punktu widzenia teorii ryzyka
i niepewności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Wszystkie te osiągnięcia nie
zwalniają od ciągłego poszukiwania warunków optymalnej eksploatacji, czy sterowania
eksploatacją poprzez odpowiednią organizację, zarządzanie i sterowanie decyzyjne. Eksploatacja
dwóch różnych statków powietrznych zazwyczaj nie przebiega w analogicznych warunkach, a
zatem ich zużycie nie jest identyczne. Podczas eksploatacji SP jego stan zmienia się w kierunku
pogarszania się wartości cech wyznaczających stan techniczny jako zdatny. Czynniki destrukcyjne
(np. korozja, czy mikropęknięcia) wpływają negatywnie na konstrukcję SP.
W trakcie realizacji procesu eksploatacji obiekt techniczny (system lub element) może
znajdować się w różnych stanach eksploatacyjnych. Przykładowymi stanami eksploatacyjnymi
obiektu technicznego na wybranym poziomie złożoności analizy mogą być stany [7], [92], [93],
[105]:
 użytkowania (realizacji zadania),
 dyżurowania (oczekiwania na realizację zadania),
 zaopatrywania (alimentowania),
 diagnozowania (kontroli stanu),
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 obsługi profilaktycznej,
 naprawy.
Stan techniczny SP w chwili t t  t 0 , t k  można opisać symbolicznie następującą
zależnością:
S  t   f t 0 ,S  t 0  ,w t  

(1)

gdzie:

t 0 - chwila początkowa,
t k - chwila końcowa,
S t  -

stan techniczny SP w chwili t;

S  t 0  - stan techniczny SP w chwili t 0 ,

w  t  -wymuszenia oddziałujące na SP w przedziale czasu t 0 , t k  ,
Powyższa zależność oznacza, że stan techniczny SP w dowolnej chwili t jest funkcją jego
stanu początkowego w chwili t0 oraz poziomów oddziaływań zbioru czynników wymuszających
w przedziale czasu t   t  t 0  [62].
Równanie (1) jest rozwiązaniem równania różniczkowego opisującego proces zmian stanu
technicznego statku powietrznego:

dS  t 
dt

   S  t 0  , w  t  

(2)

Rozwiązanie powyższego równania sprowadza się do całkowania w granicach (t0, tk), gdzie
tk będzie czasem, w którym stan techniczny SP zbliży się do stanu, jaki został przyjęty dla
wykonania prac przewidzianych w ramach obsługi i odnowy, albo obsługi głównej. Pod pojęciem
naprawy głównej przyjmuje się znacznie szerszy zakres prac (zazwyczaj wykonywanych
w zakładach lotniczych) niż obejmujących tzw. odnowę realizowaną w warunkach Lotniczego
Systemu Transportowego (LST) lub Lotniczego Systemu Wojskowego (LSW). Do obowiązków
Lotniczego Systemu Transportowego i Lotniczego Systemu Wojskowego należy wykonywanie
kontroli stanu, zabiegów profilaktycznych, napraw i remontów oraz zaopatrywania statków
powietrznych z wykorzystaniem systemu logistycznego.[64]
W cyklu eksploatacyjnym statek powietrzny znajdować się może w różnych stanach
eksploatacyjnych. Sekwencje stanów eksploatacyjnych odzwierciedla graf eksploatacyjny
(rys. 3.6). Do podstawowych typów (rodzajów) stanów eksploatacyjnych SP zalicza się:
 S1 - stan „oczekiwania” – postój na płaszczyźnie postoju samolotów/w hangarze,
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 S2 - stan „obsługi przed lotem”- przygotowanie do startu wraz z kołowaniem, przeglądy
przed lotem,
 S3 - stan „lot” - start, lot, przygotowanie do lądowania, lądowanie, kołowanie,
 S4 - stan „obsługi po locie” – przeglądy po locie,
 S5 - przebywanie systemu w stanie „obsługa okresowa”,
 S6 - stan „spisanie ze stanu”- kasacja.
λ21
λ51

S1
λ12

S5

λ24

λ31
λ41

λ15 λ14

λ26

S2

λ23

S6

λ13

λ45

λ42
S3

S4

λ36

λ34
Źródło:

Graf skierowany stanów eksploatacyjnych samolotu.
opracowanie własne

System przedstawiony na Rys. 3.6 może być opisany układem równań różniczkowych:
𝑑𝑃1 (𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑃2 (𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑃3 (𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑃4 (𝑡)
𝑑𝑡

= −(λ12 + λ13 + λ14 + λ15 ) 𝑃1 (𝑡) + λ21 𝑃2 (𝑡)+ λ31 𝑃3 (𝑡)+ λ41 𝑃4 (𝑡) + λ51 𝑃5 (𝑡)
= λ12 𝑃1 (𝑡) − (λ21 + λ23 + λ24 + λ26 ) 𝑃2 (𝑡) + λ42 𝑃4 (𝑡)
= λ13 𝑃1 (𝑡) + λ23 𝑃2 (𝑡) − (λ31 + λ34 + λ36 ) 𝑃3 (𝑡)
= λ14 𝑃1 (𝑡) + λ24 𝑃2 (𝑡) + λ34 𝑃3 (𝑡) − (λ41 + λ42 + λ45 ) 𝑃4 (𝑡)

𝑑𝑃5
= λ15 𝑃1 (𝑡) + λ41 𝑃4 (𝑡) − λ51 𝑃5 (𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑃6 (𝑡)
𝑑𝑡

= λ26 𝑃2 (𝑡) + λ36 𝑃3 (𝑡)

gdzie:
𝑃1 (𝑡) – prawdopodobieństwo przebywanie systemu w stanie „oczekiwania”,
𝑃2 (𝑡) – prawdopodobieństwo przebywanie systemu w stanie „obsługi przed lotem”,
𝑃3 (𝑡) – prawdopodobieństwo przebywanie systemu w stanie „lot”,
𝑃4 (𝑡) – prawdopodobieństwo przebywanie systemu w stanie „obsługi po locie”,
𝑃5 (𝑡) – prawdopodobieństwo przebywanie systemu w stanie „obsługa okresowa”,

Optymalizacja systemu obsługi technicznej statków powietrznych
w funkcji intensywności ich użytkowania

45

𝑃6 (𝑡) – prawdopodobieństwo przebywanie systemu w stanie „spisanie ze stanu”,
λij

– intensywność przejścia ze stanu i do stanu j, wyznaczona częstością przejść
i, j ∈{1, 2, 3, 4, 5, 6}.

W zapisie macierzowym:

d
P t   P t 
dt

𝑃1 (𝑡)
𝑃2 (𝑡)
𝑃 (𝑡)
𝑃(𝑡) = 3
𝑃4 (𝑡)
𝑃5 (𝑡)
[𝑃6 (𝑡)]

21
31
41
51
 12  13  14  15 

12
 21  23  24  26 
0
42
0


13
23
 31  34  36 
0
0

14
24
34
 41  42  45 
0


15
0
0
42
 51

16
26
36
0
0

Używając przekształcenia Laplace’a uzyskano układ równań w postaci:
𝑠𝑃1 (𝑡) − 𝑃1 (0) = −(λ12+ λ13 + λ14 + λ15 ) 𝑃1 (𝑡) + λ21 𝑃2 (𝑡)+ λ31 𝑃3 (𝑡)+ λ41 𝑃4 (𝑡) + +λ51 𝑃5 (𝑡)
𝑠𝑃2 (𝑡) − 𝑃2 (0) = λ12 𝑃1 (𝑡) − (λ21+ λ23 + λ24 + λ26 ) 𝑃2 (𝑡) + λ42 𝑃4 (𝑡)
𝑠𝑃3 (𝑡) − 𝑃3 (0) = λ13 𝑃1 (𝑡) + λ23 𝑃2 (𝑡) − (λ31+ λ34 + λ36 ) 𝑃3 (𝑡)
𝑠𝑃4 (𝑡) − 𝑃4 (0) = λ14 𝑃1 (𝑡) + λ24 𝑃2 (𝑡) + λ34 𝑃3 (𝑡) − (λ41+ λ42 + λ45 ) 𝑃4 (𝑡)
𝑠𝑃5 (𝑡) − 𝑃5 (0) = λ15 𝑃1 (𝑡) + λ41 𝑃4 (𝑡) − λ51 𝑃5 (𝑡)
𝑠𝑃6 (𝑡) − 𝑃6 (0) = λ26 𝑃2 (𝑡) + λ36 𝑃3 (𝑡)
Cykle eksploatacyjne, w zależności od realizowanej misji lotniczej lub operacyjnego
zadania lotniczego, mogą się różnić.
Determinantą decyzji o przejściu w stan obsługi statku powietrznego jest jego stan
techniczny. Istotnym problemem podczas podejmowania decyzji o przejściu w stan obsługi jest
wybór metody i narzędzi diagnostyki technicznej umożliwiających podjęcie właściwej decyzji.
Stosowane metody powinny być nadzorowane przez system ciągłego monitorowania.
W przypadku lotnictwa cywilnego, od początku jego istnienia, dla zapewnienia
bezpieczeństwa stosowano kompletny okresowy demontaż wszystkich elementów SP (tzw. HardTime). Ze względu na sytuację polityczną (wybuch II wojny światowej) na przełomie lat
trzydziestych i czterdziestych nastąpił intensywny rozwój konstrukcji samolotu. Typ obsługi
„Hard-time” stosowano wówczas jedynie do elementów, których ewentualne usterki miały

0
0
0

0
0

0
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bezpośredni wpływ na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa lotu i dla których tylko ten typ
interwencji dawał gwarancję utrzymania wymaganego poziomu niezawodności elementu [13].
W roku 1945 po raz pierwszy do obsługi zastosowano tzw. przeglądy blokowe, których
celem było zmniejszenie kosztów obsługi. Każdy blok prac był wykonywany z zachowaniem
ściśle określonej okresowości. W latach pięćdziesiątych obsług dokonywano zgodnie z koncepcją
„on-condition”. Polegała ona na regularnym wykonywaniu na wybranych elementach prób
funkcjonalnych bezpośrednio na samolocie. Na podstawie ich wyników ustalono konieczność
demontażu i okres dalszego użytkowania [13]. W 50-tych latach opracowano trzy nadal stosowane
metody obsługiwania technicznego statków powietrznych, tj.:
1. metoda obsługiwania według ściśle określonej okresowości (tzn. resurs);
2. metoda obsługiwania według stanu z kontrolowaniem parametrów;
3. metoda obsługiwania według stanu z kontrolowaniem poziomu niezawodności.
Pierwsza z nich polega na ustaleniu przed rozpoczęciem eksploatacji statku powietrznego
zakresu prac niezbędnych do wykonania po przepracowaniu określonego czasu. Okres ustala się,
na podstawie utrzymania założonego poziomu niezawodności. Okres i zakres obsługi oraz
częstotliwość jej wykonywania mogą być zmieniane w zależności od doświadczenia
zdobywanego podczas eksploatacji. Metoda jest stosowana gdy nie ma możliwości bieżącego
śledzenia zmian parametrów opisujących stan techniczny SP. Profilaktycznie wykonuje się prace
mające na celu kontrolę rzeczywistego stanu technicznego w ściśle przyjętych momentach
bieżącego czasu eksploatacji, po wykorzystaniu założonego resursu godzinowego lub
kalendarzowego.
Resurs definiowany jest jako ustalony na podstawie doświadczeń oraz analiz teoretycznych
przez producenta statku powietrznego czas pracy którego miarą jest: czas lotu, liczba startów
i lądowań, kalendarzowy okres eksploatacji SP, podczas którego zagwarantowane jest
bezpieczeństwo oraz sprawność SP na zadanym poziomie. Po przekroczeniu zadanego czasu
eksploatacja statku powietrznego jest niedopuszczalna. Na postawie analizy zmian charakterystyk
w funkcji czasu eksploatacji zauważono, że zazwyczaj wykonanie planowanych obsług oraz
napraw nie gwarantuje utrzymania założonego poziomu niezawodności. Wynika to z faktu iż,
rozkład czasu pracy do uszkodzenia w przypadku statku powietrznego opisywany jest jako rozkład
wykładniczy, a tym samym nie występują zależności między czasem eksploatacji statku
powietrznego, a prawdopodobieństwem powstania uszkodzenia poszczególnych jego elementów.
Z tego powodu wykonywanie planowanych obsług (wymiana) elementów nie wpływa na
charakterystyki niezawodnościowe SP [13].
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Druga z metod, według stanu z kontrolowaniem parametrów, polega na ciągłym lub
okresowym diagnozowaniu i prognozowaniu stanu technicznego. Działania te pozwalały na
wyeliminowanie napraw głównych. Ustala się resurs, który ograniczony jest zazwyczaj
niezawodnością najbardziej niezawodnego elementu w statku powietrznym. Rozwój systemów
diagnostycznych umożliwił kontrolowanie stanu technicznego SP (jego zespołów, oraz
poszczególnych części) w czasie rzeczywistym. Pozwala to na realizację obsługi i odnowy lub
naprawy głównej wówczas, gdy stan techniczny (sygnalizowany zmianą parametrów
diagnostycznych) tego wymaga, aby zapewnić odpowiednią gotowość do wykonania zadania
i bezpieczeństwo lotów. Metody eksploatacji statków powietrznych według stanu kontrolowania
parametrów i poziomu niezawodności okazały efektywniejsze. Zamiana strategii obsługiwania
według okresowości na strategię obsługiwania według stanu technicznego następowała
stopniowo, w miarę gromadzenia doświadczeń oraz opracowywania dokładnych i niezawodnych
systemów diagnozowania [13].
Trzecia metoda polega na eksploatacji zbioru elementów jednego typu, lecz bez
ograniczenia ich okresowości międzynaprawczej, ale przy jednoczesnym wykonywaniu prac
obsługowych, aż do chwili gdy nie zostanie przekroczona granica dopuszczalnego poziomu ich
niezawodności [13].
System sterowania procesem eksploatacji zawiera podstawowe dane jego elementów, takie
jak typ statków powietrznych, informacje dotyczące resursów, parametry technicznotechnologiczne i kosztowe wykonywanych na nich obsług technicznych, ograniczenia oraz
programy i sterujące odziaływania.
Charakteryzując proces eksploatacji SP należy przyjąć zakres informacji o jego
niezawodności i stanie technicznym. Dane te są wykorzystywane przy wyznaczaniu okresowości
i zakresu prac profilaktycznych. Otrzymane informacje można podzielić wg czasu otrzymania
i wykorzystania na: a’priori (uzyskaną przed doświadczeniem) i a’posteriori (otrzymaną po
realizowaniu doświadczenia) oraz według źródeł uzyskania – na informacje o całokształcie
(zbiorze) statków powietrznych lub jego pojedynczym egzemplarzu.
Dane dotyczące stanu technicznego SP pozyskiwane są z systemów zbierania i analizy
informacji dotyczących procesów eksploatacji (SAMANTA, Turawa – rozdział 3.1.1). Na ich
podstawie można dokonać ilościowej i jakościowej analizy oraz określić mierniki bezpieczeństwa,
niezawodności i kosztów eksploatacji statków powietrznych. W zależności od sytuacji zadania
obsługowe sprowadzają się do sterowania poziomem niezawodności określonego zbioru urządzeń
danego typu lub do sterowania stanem technicznym wszystkich rodzajów urządzeń [2]. Analizując
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rodzaje tych informacji możemy wyodrębnić cztery metody obsługi technicznej i naprawy głównej
(Tabela 3).
Tabela 3.

Charakter informacji

A priori
Wg resursu (okresu
użytkowania)
Wg resursu wyznaczonego
dla oddzielnego obiektu

O zbiorze obiektów
O oddzielnym obiekcie
Źródło:

Podział metod eksploatacji technicznej
A posteriori
Wg stanu z kontrolowanym
poziomem niezawodności
Wg stanu z kontrolowaniem
parametrów

opracowanie własne na podstawie [10]

Podstawowymi założeniami strategii według resursu są: zadany zakres czynności
obsługowych dedykowany konkretnej obsłudze, a także częstotliwość wykonywania zadanych
obsług i napraw oraz ich hierarchizacja. Zakres obsług

i ich częstotliwość, w przypadku

stosowania ww. strategii, jest stały i został określone na podstawie wieloletnich badań
eksploatacyjnych prowadzonych przez producentów SP. Natomiast hierarchizacja realizowanych
obsług oznacza, że obsługa wyższego rzędu (np. po 200 godzinach lotu) zawiera w sobie czynności
obsług należące o zakresu obsługi niższego rzędu [99].
Eksploatacja

według

zakładanego

resursu

wymaga

przestrzegania

czasu

pracy

gwarantowanego przez wytwórcę. Dotyczy to zarówno urządzeń nowych, dostarczonych
bezpośrednio z wytwórni, jak również po naprawach okresowych w zakładzie produkcyjnym lub
naprawczym. Dodatkowe wymagania wytwórcy, które użytkownik musi spełniać, to:
 wykonywanie przeglądów kontrolnych przed każdym lotem według instrukcji dla danego
typu SP i jego zespołów,
 przestrzeganie w czasie pracy w powietrzu i na ziemi określonych ograniczeń oraz
wytycznych według instrukcji eksploatacji urządzenia danego typu,
 wykonywanie przeglądów i obsług okresowych według czasów i technologii określonych
przez wytwórcę lub przez niego dozwolonych,
 przestrzeganie zasad konserwacji (w magazynie i w statku powietrznym),
 prowadzenie szczegółowej ewidencji pracy (na ziemi i w powietrzu), uwag o pracy,
zaistniałych niesprawnościach, wykonaniu obsług okresowych itp.
Niezależnie od ogólnych wymagań mogą występować pewne szczegółowe wytyczne,
uzależnione od warunków eksploatacji (np. warunków klimatycznych), bądź też polecenia
dodatkowych przeglądów i kontroli.
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Natomiast strategia eksploatacji SP według stanu technicznego (a’posteriori) [80], [81]
polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów SP za pomocą wbudowanych w SP
i naziemnych systemów diagnostycznych i analizie otrzymanych z nich danych, umożliwiających
podejmowanie działań w celu podtrzymania zdatności SP i jego zespołów. W ww. strategii nie
ustala się stałych terminów obsług i obsług głównych -remontów. Decyzje o realizacji
podejmowane są na podstawie: informacji diagnostycznych zawierających dane o stanach
technicznych zespołów SP, stanach otoczenia oraz prognoz dotyczących zmian tych stanów
w trakcie realizacji przez SP wyznaczonych zadań, w wyznaczonym przedziale czasu. Niezbędne
dane zbiera system diagnozujący, a podsystem informatyczny przetwarza je i przygotowuje dla
podsystemu decyzyjnego. Rozwiązania takie są stosowane w układach zautomatyzowanych,
w systemach eksploatacji, od których oczekuje się wysokiej niezawodności działania ze względu
na bezpieczeństwo ludzi i otoczenia [42].
Eksploatacja według stanu technicznego wymaga systematycznej kontroli i sprawdzania
parametrów pracującego urządzenia. Celem systematycznej kontroli jest stwierdzenie, czy
charakterystyki znajdują się powyżej minimalnej – lub poniżej (w zależności od parametru)
maksymalnej wielkości. Kontrola tego typu ujawnia uszkodzenia mechaniczne i pozwala
wnioskować o możliwości użytkowania urządzeń.
Strategia eksploatacji według poziomu niezawodności opiera się na następujących
założeniach [2], [64]:
 w przypadku elementów charakteryzujących się wysoką niezawodnością nie wykonuje się
prac profilaktycznych; ponadto nie demontuje się ich po upływie zadanego czasu pracy,
 część przypadkowych uszkodzeń, stanowiących potencjalne zagrożenie podczas lotów,
w przypadku odpowiedniego dublowania układów można dopuścić w czasie lotu,
 sterowanie niezawodnością urządzeń odbywa się na podstawie analizy odpowiednich
wskaźników.
Eksploatacja według stanu z kontrolowaniem poziomu niezawodności polega na zbieraniu
i analizie danych dotyczących niezawodności i efektywności eksploatacji zbioru urządzeń jednego
typu i podjęciu decyzji o koniecznych zakresach obsług profilaktycznych dla całego zbioru
urządzeń lub ich grup. Wymiana każdego z wyrobów przy tych metodach jest dokonywana
z reguły, po jego uszkodzeniu, będącym bezpiecznym dla systemu funkcjonującego [2], [64].
Losowy charakter oddziaływania wielu czynników eksploatacyjnych na statek powietrzny
powoduje że, jak wcześniej wspomniano, przy jednakowym czasie pracy różne SP zazwyczaj mają
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odmienny stan techniczny. W efekcie pojawia się konieczność ciągłego kontrolowania stanu
technicznego obiektu w procesie eksploatacji.
W eksploatacji stosowane są ponadto strategie eksploatacji według bezpieczeństwa
i efektywności. Wymagają one ciągłego śledzenia odpowiednich wskaźników bezpieczeństwa
lotów i efektywności użytkowania statków powietrznych. Według praktyków są one raczej
strategiami przyszłościowymi, gdyż obecny poziom niezawodnościowy zespołów i elementów
konstrukcyjnych dla całego okresu pracy jest zbyt niski.
Dobór stosowanej strategii eksploatacji zarówno pojedynczego statku powietrznego, jak
i floty statków powietrznych wymaga znajomości [64]:
 metod i kryteriów oceny stanu technicznego,
 przebiegu trajektorii stanu technicznego lub obszaru, w którym trajektoria przebiega
z zadanym prawdopodobieństwem,
 związków

częstości

i

zakresu

obsług

profilaktycznych

z

niezawodnością

i bezpieczeństwem,
 związków procesu użytkowania z generowanym przez SP strumieniem uszkodzeń
o określonych skutkach,
 zjawisk fizycznych powodujących zmianę stanu technicznego, oznak uszkodzeń i stanów
przedkatastroficznych,
 zależności przyczynowo-skutkowych między zmianą stanu technicznego zespołów
i elementów SP, a stanem zdatności statku powietrznego jako całości,
 przebiegów - zmiany stanu technicznego zespołów i elementów w zależności od warunków
i czasu użytkowania, czasu kalendarzowego, programu prac obsługowych, zakłóceń
zewnętrznych itp.,
 wskaźników ryzyka uszkodzeń, zakłóceń i innych zdarzeń losowych, które mogą wystąpić
w procesie eksploatacji.
Metoda szacowania dopuszczalnego prawdopodobieństwa parametru, jaki kwantyfikuje
przyjętą strategię eksploatacji, sprowadza się do badania parametru w funkcji czasu eksploatacji.
Tym parametrem (wskaźnikiem) może być: liczba rejestrowanych uszkodzeń, wymian zespołów,
rejestrowanych tak zwanych szczególnych przypadków w locie (przekształcających się
w szczególnych przypadkach w awarie lub katastrofy lotnicze) itp.
Spośród wcześniej wymienionych, jedynie strategia eksploatacji wg resursu nie wymaga
stosowania zaawansowanych działań logistycznych i systemów monitorowania stanu
technicznego SP. Z tego powodu można z wyprzedzeniem planować niezbędne zabezpieczenie
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materiałowe działań lotniczych. Przyjmuje się, że częste obsługi techniczne w przypadku
stosowania tej strategii zapewniają bezpieczeństwo misji lotniczych nawet w przypadku używania
prostych metod diagnostycznych.
Aktualnie organizacje lotnicze w eksploatacji statków powietrznych stosują tzw. strategię
mieszaną. Polegającą na wyposażeniu systemów eksploatacyjnych, realizujących strategie według
resursu dodatkowo w podsystemy diagnostyczne wspierające działania eksploatacyjne,
nazywane[54], [64]:
 sekwencyjnymi, tzn. realizującymi diagnozowanie w ciągu ograniczającym się tylko do
wybranych sekwencji (węzłów, podzespołów) maszyn,
 quasi dynamicznymi, tzn. realizującymi kontrolę poprzez monitorowanie zmian wybranych
sygnałów diagnostycznych, których wartości wpływają lub mogą wpływać na zmiany
terminów i zakresy obsług i napraw,
 pośrednimi, realizującymi ciągłe diagnozowanie stanu maszyn w stopniach i zakresach
zależnych od uzasadnień ekonomicznych, uzupełniających przestrzeń między wcześniej
opisanymi strategiami eksploatacyjnymi.
Wojskowe SP są eksploatowane najczęściej z wykorzystaniem wszystkich ww. strategii
obsług, co wymaga różnego zakresu komputerowego wsparcia użytkownika na różnych
poziomach eksploatacji, zarządzania i nadzoru [40].
3.1.3

System obsług statków powietrznych
Jak wcześniej wspomniano, każdy statek powietrzny w wyniku użytkowania ulega starzeniu,

co prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty jego własności użytkowych. W celu zmniejszenia
intensywności procesu starzenia, jak też odtworzenia własności użytkowych statku powietrznego,
wykonuje się czynności określane mianem obsługi technicznej. Im częściej obsługi techniczne są
wykonywane, tym rzadziej zachodzi potrzeba stosowania czynności o charakterze naprawczym,
a tym samym zmniejsza się ich pracochłonność. Wyznaczenie wartości optymalnej kosztów wiąże
się bezpośrednio z określeniem racjonalnego sposobu i zakresu obsług technicznych o charakterze
profilaktycznym. Zakres obsług technicznych określają dla swoich typów statków powietrznych
producenci.
Podstawą profilaktyki jest wymiana krytycznych elementów i podzespołów SP po upływie
określonego czasu eksploatacji, niezależnie od rzeczywistego ich stanu technicznego. Działanie
takie jest kosztowne i zazwyczaj zapewnia bezpieczeństwo lotów. Częste wykonywanie obsług
technicznych może być również źródłem niezdatności SP.
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Na podstawie wcześniejszych rozważań pod pojęciem obsługi technicznej autor definiuje
proces techniczny którego celem jest przywracanie wartości statku powietrznego. Obejmuje on
konserwację, zabiegi diagnostyczne, zabiegi profilaktyczne związane ze sprawdzeniem i regulacją
poszczególnych elementów i połączeń oraz naprawę systemów statków powietrznych w całości.
W zależności od liczby uszkodzonych zespołów oraz minimalnego czasu ich naprawy
uszkodzenia dzielone są na: niewielkie, małe, średnie i duże. Zbyt duże uszkodzenia powodują
brak możliwości naprawy SP [91]. Dwie pierwsze kategorie uszkodzeń są skatalogowane i można
je usunąć we własnym zakresie lub zlecając naprawę odpowiedniej firmie zewnętrznej. Średnie
oraz duże uszkodzenia najczęściej wymagają naprawy determinowanej potrzebami wynikającymi
z przeprowadzonej diagnostyki i bieżącej działalności użytkownika (np. działania bojowe) lub
odpowiedniej dokumentacji technicznej. W zależności od powyższych ograniczeń naprawa może
być realizowana: przez użytkownika w ramach remontu polowego, przez zakład naprawczy albo
przez producenta.
Wśród napraw wyróżniamy:
 główne,
 bieżące,
 powypadkowe.
Naprawa główna definiowana jest jako ciąg czynności organizacyjno-technicznych
wykonywanych w celu przywrócenia obiektowi stanu zdatności użytkowej, które są z góry
przewidziane i planowane. Jednakże zdarzają się remonty wykonywane po awariach w warunkach
stacjonarnych i polowych (remont polowy wykonywany podczas działań bojowych) [62].
Naprawa bieżąca jest ciągiem czynności o zmiennym zakresie i okresowości. Zakres
naprawy jest ustalany indywidualnie i obejmuje wymianę uszkodzonych elementów, a nawet
całych zespołów, usuwanie uszkodzeń oraz czynności regulacyjne. Pracochłonność naprawy
zależna jest w tym przypadku od rodzaju uszkodzeń, podatności naprawczej, umiejętności
pracowników[62], [91].
Naprawa powypadkowa lub poawaryjna jest ciągiem czynności złożonych i wymaga
pogłębionej analizy możliwości wykonania w danych warunkach niż wcześniej zdefiniowane.
Wykonywana jest tylko gdy uszkodzenie SP nastąpiło w wyniku nagłego i nieprzewidzianego
zdarzenia, stanowiącego zakłócenie prawidłowego działania. Pracochłonność mierzona liczbą
roboczogodzin i zakres naprawy powypadkowej są wówczas zmiennymi losowymi. Naprawy
mogą być realizowane w ramach naprawy bieżącej w danym systemie eksploatacji SP lub
w zakładzie remontowym [62], [91].
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Każdy z wyżej zdefiniowanych procesów naprawy, niezależnie od swojej specyfiki,
wymaga określonego wykonania ciągu czynności, tj.:
1. oczekiwania na naprawę;
2. diagnozowania uszkodzeń;
3. dostępu do uszkodzonego elementu, zespołu;
4. oczekiwania na części zamienne;
5. usuwania uszkodzenia;
6. montażu zespołów i instalacji;
7. kontroli wykonanych czynności i diagnozowanie;
8. przekazania SP użytkownikowi.
Wśród charakterystyk obsług samolotów cywilnych wyróżnić należy: bezpieczeństwo,
niezawodność, dyspozycyjność i wpływ na koszty użytkowania. Czynności związane z obsługą
techniczną wykonywane są[13]:
1. w określonym czasie z uwzględnieniem czasu zużywania i związanej z tym kumulacji
zużycia,
2. w zależności od przyjętego sposobu rejestracji wykrycia uszkodzeń.
Zdarza się, że w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń podczas eksploatacji SP pogarszają
się jego właściwości, a celem prowadzonych obsług powinno być zarówno działanie
profilaktyczne, jak i usuwanie skutków tych zdarzeń. W takim przypadku prace obsługowe mogą
być wykonywane niewłaściwie, co może doprowadzić do drastycznego obniżenia poziomu
bezpieczeństwa. Zarówno prace zaplanowane jak i wykonane w niewłaściwym momencie mają
wpływ na stopień gotowości SP.
Istnieje wiele koncepcji strategii przeprowadzania czynności pozwalających na
utrzymywanie zdatności technicznej SP. Do podstawowych należą (Rys. 3.7):
 profilaktyczna, w której wyróżniamy:
 strategię

eksploatacji

według

resursu

(SEWR).

Obejmującą

diagnostykę

i prognozowanie, przy założeniu stałych przedziałach czasowych, mimo że
statystycznie w 95% parametry techniczne utrzymują się w normie, Przykładem
systemu eksploatacji według strategii zakładanego resursu jest obsługa samolotu
MiG29,

 strategię eksploatacji według stanu technicznego (SEWST). Strategia ta wykorzystuje
wiedzę o stanie technicznym obiektu (SP, zespołów, instalacji) –Przykładem
stosowania strategii według stanu technicznego jest obsługa samolotu F-16;

Jacek Żak

54

 po uszkodzeniu – strategie polegająca na odnowie (wymianie, naprawie, regulacji).

Wg. okresu
użytkowania
Według resursu

Wg czasu pracy
Obsługa
profilaktyczna
Metoda obsługi
technicznej
Obsługa po
uszkodzeniu

Źródło:

Według stanu
z kontrolą
parametrów
……

Z kontrolą
ciągłą

Z kontrolą
okresową

Metody obsługi technicznej
opracowanie własne na podstawie [64].

Podatność do obsługi wynika z konstrukcji SP. Jest ona kształtowana w całym procesie
powstawania samolotu poprzez wywieranie wpływu na wybór wysokiego poziomu technik
wytwarzania oraz stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających proste i pewne
posługiwanie się nimi.
Każdy wyprodukowany statek powietrzny otrzymuje świadectwo zdatności do lotu na
podstawie którego rejestrowany jest w systemie eksploatacji technicznej organizacji lotniczej,
której celem działania jest :


realizacja organizacyjno – prawnych, materiałowo - technicznych i informacyjnych zadań
dotyczących zabezpieczenia procesów utrzymania zdatności do lotu,



rozwój i doskonalenie bazy obsługowej i produkcyjnej służącej utrzymaniu zdatności do
lotu,



naukowo – metodyczne zabezpieczenie i udoskonalenie dokumentacji normatywno –
technicznej.

Podczas eksploatacji SP realizowane są badania:


po naprawach, w celu potwierdzenia sprawności SP,



eksploatacyjne, mające na celu określenie okresów pomiędzy przeglądami, żywotności
kluczowych podzespołów, zakresu przeglądów,
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kontrolne, wykonywane okresowo w celu przedłużenia ważności świadectwa zdatności
technicznej. Wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego albo Głównego Inżyniera
Wojsk Lotniczych.
Jak opisano w rozdziale 3.1.1. utrzymanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej SP

oraz właściwe przygotowanie personelu technicznego i latającego stanowi zadania służby
inżynieryjno-lotniczej. Wśród zadań służby wyróżniamy czynności związane z obsługą i naprawą
elementów SP, oraz przedsięwzięcia, których celem jest zapewnienie najkorzystniejszych
warunków pracy SP na lotnisku i podczas lotu np. dystrybucję paliwa, odpowiednie przygotowanie
drogi kołowania i pasa startowego, miejsca hamowania i prób silników, jak również ochronę
otoczenia lotniska przed ptakami.
Organizacja służby eksploatacji, w zasadzie, powinna swym zasięgiem działania obejmować
realizację wyżej wymienionych zadań. W praktyce występują jednak liczne i różnorodne formy
organizacyjne, od małych komórek obsługi do wielkich systemów eksploatacji, napraw, a nawet
kooperacji.

Rozmiary

systemów

organizacyjnych

uwarunkowane

są

możliwościami

ekonomicznymi i technicznymi.
W zależności od rozmiarów jednostki organizacyjnej, poszczególne zadania lub ich
elementy, realizują wyspecjalizowane komórki (klucze eksploatacji, zespoły remontu), oddziały
(Eskadry Techniczne, Grupy Obsługi Technicznej) lub wydziały (Wojskowe Zakłady Lotnicze).
Na rysunku 3.9 przedstawiono modelową strukturę Grupy Obsługi Technicznej (GOT).
Zakres czynności obsługowych wynika z cech konstrukcyjnych danego typu statku
powietrznego, a także jakości wykonania i warunków w jakich eksploatuje się SP oraz
stosowanych zabiegów przeciwzużyciowych i zapobiegających korozji.
Pod względem częstotliwości i czasu wykonywania obsługi możemy podzielić na:


przegląd przed lotem,



przegląd po locie,



obsługi okresowe,



obsługi specjalne.

W zależności od nalotu międzyobsługowego możemy wyróżnić:


pierwszą obsługę po x (np. x=200, 1000) godzinach nalotu ,



drugą obsługę po y godzinach nalotu (gdzie y jest wielokrotnością x tj. y =kx, kϵℕ+) ,



obsługę przeprowadzaną po określonej dla danego typu statku powietrznego liczbie
lądowań.
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Dowódca Grupy Obsługi Technicznej
Zastępca Dowódcy GOT

Eskadra
wsparcia

Eskadra obsług

Eskadra
techniczna

Eskadra
obsługi/ Zespół
obsługi NOSP

Sekcja
Inżynieryjno
-lotnicza

Klucz
eksploatacji
samolotów
PiS

Klucz
remontu
płatowców i
silników

Zespół
zabez. energ.
i urządz.
hydraulicz.

Sekcja
Szkolenia
Specjalistycz
nego

Klucz
eksploatacji
osprzętu

Klucz
remontu
osprzętu

Zespół
urządzeń
gazów
sprężonych

Sekcja
Kontroli
Technicznej

Klucz
eksploatacji
URE

Klucz
remontu
URE

Warsztat
obsługi i
napraw
sprzętu
NOSP

Sekcja
Planowania
Ewidencji i
Archiwizacji

Klucz
eksploatacji
uzbrojenia

Klucz
remontu
uzbrojenia

Obsługa stacji
ładowania
akumulatorów

Warsztat
Mechaniczny

Modelowa struktura Grupy Obsługi Technicznej (GOT)
Źródło:

Załącznik nr 11 Inspektorat wsparcia Sił Zbrojnych. Instrukcja Służby Inżynieryjno–Lotniczej
Lotnictwa SZ RP

Sezonową obsługę techniczną, w której z kolei wyróżnia się:


obsługę zimową,



obsługę letnią.
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Dla potrzeb dalszych rozważań dotyczących optymalizacji systemu obsługi technicznej
zakłada się, że badany system obsługi technicznej realizuje obsługi planowe oraz, że obsługi
realizowane przez ten system są obsługami imiennymi. Obsługą imienną nazwiemy obsługę,
w trakcie realizacji której statek powietrzny w całości przebywa w systemie obsługi. Innym
sposobem realizacji obsługi może być obsługa bezimienna polegająca na wymianie tych
elementów SP, których dotyczy obsługa, na inne „obsłużone” wcześniej. Zazwyczaj są to
elementy wymontowane z innego statku powietrznego (tzw. kanibalizacja).
Ze względów eksploatacyjnych szczególnym przypadkiem SP jest śmigłowiec, którego duża
liczba elementów konstrukcji jest poddawana obciążeniom zmiennym co do siły i kierunku.
Obciążenia te powodują szkodliwe drgania i naprężenia, a w efekcie zmęczenie materiału. Z tego
względu wiele elementów śmigłowca wymaga kosztownych prac serwisowo naprawczych, co
sprawia, że jego eksploatacja jest dużo kosztowniejsza niż samolotu [11], [88].
W razie zaniedbań w zakresie przeglądów i remontów śmigłowca może dojść, na skutek
zmęczenia materiału, do pęknięcia któregoś z istotnych elementów, co może być przyczyną
poważnego wypadku. Ponadto śmigłowiec, podczas wykonania tego samego zadania generuje
większe koszty bieżącej eksploatacji. Jednak pomimo bardziej złożonego sterowania, wyższych
kosztów zakupu i eksploatacji w porównaniu z samolotami, śmigłowce ze względu na swoje
szczególne własności (możliwość pionowego startu i lądowania, zawis) są stosowane wojsku i
wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność lądowania na niewielkiej powierzchni oraz lotu na
niewielkiej wysokości, w trudnych i niedostępnych warunkach terenowych i atmosferycznych
[11], [88]..
Kryterium oceny procesu eksploatacji nie powinno uwzględniać jedynie interesów obsługi
technicznej. Kryterium to, określane mianem funkcji celu, powinno pogodzić obu partnerów
procesu eksploatacji z jednego ogólniejszego punktu widzenia, jakim jest interes przedsiębiorstwa,
który na ogół prawie zawsze można utożsamiać z korzyściami ekonomicznymi. Dysponując takim
kryterium można zdefiniować wzorcowy proces eksploatacji statku powietrznego jako ten, który
zapewnia osiągnięcie maksymalnych efektów finansowych przy określonych warunkach
eksploatacji i możliwościach modernizacji systemu obsługi technicznej. W tym sensie proces
wzorcowy może być nazywany procesem optymalnym, a system gwarantujący taki przebieg
procesu systemem optymalnym.
Liczbę statków powietrznych eksploatowanych w organizacji oznaczymy symbolem VEX.
Oczywiście z liczby VEX statków powietrznych eksploatowanych w chwili t tylko część oznaczona
VGT (t) jest sprawna i może realizować zadania bieżące.
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Ważnym wskaźnikiem stanu eksploatacyjnego jest współczynnik gotowości technicznej

η  t  w chwili t, ( t  T , T- zbiór chwil) [73]:
t  T

 t  

VGT  t 
VEX

(3)

W praktyce jednak posługujemy się wartością uśrednioną współczynnika gotowości
technicznej, która będzie miała postać:

V t 
GT

  tT
T VEX
gdzie: T

(4)

- liczebność zbioru T.

Dla zapewnienia realizacji zadań statutowych (transportowych, szkoleniowych) organizacja
eksploatująca statki powietrzne, oprócz jednostek stale realizujących określone zadania, musi
posiadać pewną dodatkową liczbę statków powietrznych, która jest równa liczbie środków
przeciętnie przebywających w obsłudze.
Dodatkową liczbę statków powietrznych oznaczymy symbolem V0. Wielkość V0 jest
określana jako fundusz remontowy, który służy do uzupełniania grupy statków powietrznych
użytkowanych w przypadku, gdy którykolwiek ze statków powietrznych musi być wycofany
z grupy w celu wykonania na nim obsługi technicznej.
Pomiędzy wielkościami

VEX , VGT oraz V0 zachodzi zależność:
VEX  VGT  V0

gdzie:

(5)

VEX – jest liczbą statków powietrznych eksploatowanych w organizacji;
VGT – jest średnią liczbą statków powietrznych znajdujących się w stałej gotowości
technicznej (niezbędna liczba statków powietrznych do zapewnienia realizacji
przydzielonych zadań);

V0

– jest dodatkową liczbą statków powietrznych przebywających w rezerwie, która jest
równa liczbie statków powietrznych przeciętnie przebywających w obsłudze.

Pod pojęciem czasu eksploatacji statku powietrznego na potrzeby pracy rozumie się sumę
odcinków czasu, w których statek powietrzny jest użytkowany lub znajduje się w stanie obsługi.
Przy założeniu, że czasy efektywnej pracy (nalotu) statku powietrznego pomiędzy obsługami są
zawsze takie same -

0 oraz liczba obsług p - tego rodzaju, którym dany statek powietrzny podlega
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w okresie eksploatacji -K(p), czas eksploatacji
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statku powietrznego wyznacza się

z zależności:
P

TEX   0   K  p    p 

(6)

p 1

gdzie:   p  - czas trwania p-tej obsługi
Ilustracja czasu eksploatacji statku powietrznego przedstawiona jest na Rys. 3.9.
3
1
2
1

Czasy pracy efektywnej statku powietrznego 0

t

TEX

Źródło:

Ilustracja czasu eksploatacji statku powietrznego
opracowanie własne

TEX

Dla przykładu przedstawionego na Rys. 3.9 wzór 6 przyjmuje postać:

TEX   0  2K 1  1  K  2   2  K 3  3

(7)

Czas trwania p - tej obsługi   p  jest sumą czasów oczekiwania statku powietrznego na
obsługę rodzaju p  00  p  oraz czasu faktycznej realizacji tej obsługi  10  p  :

  p    00  p    10  p 
Symbolem

(8)

E k oznaczymy normatywne zużycie resursu statków powietrznych, po

osiągnięciu którego statek powietrzny powinien być skierowany do k–tej, kolejnej obsługi, gdzie
k  1 , 2 , ..., K numery kolejnych obsług, a K jest liczbą obsług, którym podlega statek powietrzny

w okresie eksploatacji. Oczywistym jest, że resursy międzyobsługowe

E k będą określone

w następujący sposób:

Ek  Ek  Ek 1 dla k  2,...,K , E1  E1

(9)

Założono, że dla każdej wartości k – numeru kolejnej obsługi, określony jest rodzaj p obsługi
tak, że istnieje p  p  k  , której wartościami są numery wyróżnionych rodzajów obsług.
Funkcja p  k  przyporządkowuje numery p  1 ,2 ,...,P typów obsług. Na przykład, jeśli
funkcja p(k) przyjmuje wartości przedstawione w tabeli 4.
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Tabela 4.

Przykładowy przydział typów do kolejnych numerów obsług.  k 1 ,2 ,3 , 4 ,5 ,6
typów obsług  p  1 ,2 ,3 , 4

k

1

2

3

4

5

6

7

8

p(k)

1

2

1

3

1

2

1

4

Źródło:

opracowanie własne

gdzie:
p(k) =1 odpowiada obsłudze technicznej po 100 godzin lotu ,
p(k) =2 odpowiada obsłudze technicznej po 200 godzin lotu ,
p(k) =3 odpowiada naprawie głównej ,
p(k)=4 odpowiada likwidacji statku powietrznego.
Przykładowe przyporządkowanie kolejnym obsługom poszczególnych typów obsług
przedstawiono na Rys. 3.10
Przyporządkowanie kolejnym obsługom
poszczególnych ich typów

4

3

2

1

1

2

1

2

3

1

4

5

1

6



7

8



Przykładowe przyporządkowanie kolejnym obsługom k 1 ,2 ,3 , 4 ,5 ,6 typów obsług

 p  1 ,2,3, 4
Źródło:

opracowanie własne

W ten sposób funkcja p(k) wraz z ciągiem liczb

E k lub Ek dla k  1 ,2,...,K , przy czym

E K  E jest trwałością statku powietrznego (nalot całkowity), który definiuje normatywy obsługi
technicznej SP.
Liczbę obsług p-tego rodzaju - K p , p  1 ,2 ,...,P , którym podlega statek powietrzny w okresie
eksploatacji można wyznaczyć z wzoru:
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Kp 

Ep
E p 1



E p 1  E p
Ep



 P 

  p  1    p 
dla p  1 ,2 ,...,P  2
  p  1
  p  1
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(10)

oraz
K P 1 

E P  E P 1   P     P  1 

E P 1
  P  1

(11)

Liczbę K wszystkich obsług, którym podlega statek powietrzny w okresie eksploatacji
wyznaczymy z wyrażenia algebraicznego:
P

K  Kp

(12)

p 1

W przypadku, gdy statek powietrzny ulega różnym uszkodzeniom losowym, to sumaryczny
oczekiwany czas ich usuwania w całym okresie eksploatacji jest dodawany do sumy oczekiwanych
czasów obsług planowych. Wartość czasu   p  zależy od konstrukcji statku powietrznego,
wyposażenia i organizacji pracy obsługującego zespołu.
Oczywistym jest, że czas   p  tj. sumaryczny czas oczekiwania i realizacji - zależy m.in.
od stosunku nominalnej intensywności zapotrzebowań   p  na obsługę typu p do wydajności
obsługowej   p  systemu obsługi oraz regularności przekazywania statku powietrznego do
obsługi p - tego typu. Przyjmując, że statki powietrzne są przekazywane do systemu obsługi
regularnie, w stałych odstępach czasu oraz znane są wydajności systemu obsługi, to intensywność

  p  zapotrzebowania na obsługi typu p możemy określić ze wzoru:
  p 
gdzie: 

Kp
TEX

 VEX  

(13)

- intensywność użytkowania statku powietrznego.

Intensywność α  p  zapotrzebowania na obsługi p - tego typu wyraża liczbę SP
wymagających tej obsługi w jednostce czasu. Odwrotność tej wielkości jest odstępem czasu
między dwoma kolejnymi zgłoszeniami do obsługi. Spełnienie warunku regularności zgłoszeń do
obsługi jest trudne do zrealizowania, a w systemach, w których obsługi nie są planowane, wprost
niemożliwe.
Zagadnieniami wpływu losowości odstępów czasowych między kolejnymi zgłoszeniami do
obsługi oraz losowości czasu trwania obsługi na wzrost wartości czasu rzeczywistej realizacji
obsługi, zajmuje się teoria masowej obsługi [57]. Oczywiste jest, że jeżeli zgłoszenia do obsługi
o średniej intensywności α  p  mają charakter losowy, to zdarzają się chwile, gdy system obsługi
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oczekując na statek powietrzny nie wykonuje żadnej obsługi. W takiej sytuacji faktyczne
wykorzystanie wydajności systemu obsługi jest mniejsze od wydajności teoretycznej, którą system
może osiągnąć, gdy zgłoszenia są regularne. Wpływ losowości możemy uwzględnić obniżając
wartość   p  systemu obsługi, do faktycznie wykorzystywanej mocy obsługowej, którą można
oszacować na podstawie danych statystycznych.
Przyjęto, że przy długotrwałej eksploatacji statku powietrznego w przypadku, gdy jeśli
nawet zachodzi nierówność:

  p    p

(14)

  p    p

(15)

to przyjmuje się jednak, że:

Warunek ten interpretuje się w następujący sposób: intensywność α  p  pojawiania się SP
w celu wykonywania na nich obsług p - tego typu musi równać się intensywności wykonywania
obsług. Wpływ nierównomierności liczby statków powietrznych pojawiających się w systemie
obsług można uwzględnić poprzez zmniejszenie wydajności teoretycznej   p  systemu obsługi
do wydajności efektywnej   p  , wyznaczonej na podstawie liczby wykonanych obsług przez
system w poprzednim roku. Ponadto należy założyć, że nie zaszły żadne większe zmiany w pracy
systemu, intensywności eksploatacji i liczbie eksploatowanych statków powietrznych.[73]
SP po wykonaniu obsługi okresowej może być przekazany do eskadry lotniczej (grupy
działań lotniczych) po przeprowadzeniu oblotu technicznego oraz po wykonaniu obsługi bieżącej
w podobnym zakresie, jak przed rozpoczęciem obsługi okresowej. W dokumentacji
zabezpieczenia - jednolitych zestawach obsług technicznych dodatkowo wyróżniono obsługa próba silnika, a także kontrola instalacji i wyposażenia.
Dokumentem, który obowiązuje personel naziemny utrzymujący zdatność techniczną SP
jest program obsługi. Jest on tworzony przez organizację zarządzania ciągłą zdatnością statków
powietrznych do lotu w oparciu o:
 dokumentację eksploatacyjną producenta SP,
 dokumentację

eksploatacyjną

dla

wyposażenia,
 biuletyny serwisowe producentów.

wyposażenia

dodatkowego

producentów

tego
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Wykonywanie zbioru czynności podtrzymujących zdatność techniczną i zdatność statku
powietrznego do lotu nosi nazwę obsługiwania SP. Zbiór ten dzieli się na dwa podzbiory:
przygotowawczo-profilaktyczny i odnowy.
Obsługiwanie SP to uporządkowany zbiór czynności organizacyjno-technicznych, mających
na celu utrzymywanie, przywracanie stanu zdatności lub przygotowanie go wykonania zadania
lotniczego.

Zbiór

czynności

przygotowawczo-profilaktycznych

składa

się

z czynności

potwierdzających zdatność SP do użycia po przeprowadzonych przeglądach i jego alimentacji
(zaopatrzeniu)

oraz

wykonaniu

czynności

profilaktycznych

(stałych,

przewidzianych

w dokumentacji eksploatacyjnej SP). Drugi podzbiór obejmuje czynności, które należy wykonać
po stwierdzeniu uszkodzeń na statku powietrznym. Czynności te obejmują działania
diagnostyczne i usunięcie uszkodzenia poprzez odnowę (wymianę, zamianę, naprawę, napraw
głównych itp.). Zakres tych czynności wynika z charakteru uszkodzenia. Wchodzą tu także
czynności wynikające z doraźnie wprowadzanych biuletynów eksploatacyjnych. Zakres czynności
obsługowych jest stale uaktualniany na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych oraz w wyniku
modernizacji statku powietrznego. Zakres czynności obsługowych ustala się uwzględniając nalot
SP i czas kalendarzowy. Najczęściej dzieli się czynności na: bieżące i okresowe (Rys. 3.11)
i naprawę główną. Obejmują one kontrolę stanu i prognozowanie stanu niezawodnościowego
(diagnostykę), czynności profilaktyczne (o charakterze stałym i doraźnym) oraz odnowę o różnym
zakresie, w tym naprawy główne. Czynności te są zebrane, jako plan działań eksploatacyjnych
i stanowią tzw. plan techniczny obsług i napraw głównych (remontu).
Kształt harmonogramu obsług i ich zakres wynika z cech konstrukcyjnych określonego typu
statku powietrznego, jakości wykonania, warunków, w jakich eksploatuje się SP, stosowanych
zabiegów przeciwzużyciowych i zapobiegających korozji.
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Zadania obsług
bieżących

Przygotowanie
personelu
i stanowisk
do obsługiwania

Przygotowywanie
SP do obsługiwania

Wykonanie
czynności
diagnostycznych
i profilaktycznych

Wypełnienie
dokumentacji
eksploatacyjnej SP

Wykonanie
doraźnych
wymian i napraw

A
Przekazanie SP
do bazy
technicznej

Zadania obsług
okresowych

Przekazanie SP do
podsystemu
użytkowania

Wykonanie czynności
diagnostycznych
i kontroli techniczne

Demontaż
zespołów,
części itp.

Oblot
SP

Wypełnienie
dokumentacji
ekspoloatacyjnej
SP

B

Źródło:

Schemat etapów czynności obsługiwania bieżącego (A) i okresowego (B) statków
powietrznych
opracowanie własne na podstawie[62]

Aby obsługa była skuteczna, muszą być spełnione następujące warunki:
•

informacja o niesprawności i uszkodzeń powinna być bezzwłoczna, ponadto należy zapewnić
czas na wykonanie odnowy SP,

•

zespoły pracowników realizujące zadania obsługowe muszą posiadać odpowiednie
zabezpieczenie techniczne i materiałowe,

•

pracownicy zespołu wykonującego obsługę SP muszą posiadać wiedzę oraz kwalifikacje,
określone przez przepisy prawne i resortowe.
Rozwój organizacji realizujących w ramach LST, LSW obsługiwanie statków powietrznych

uzależniony jest zarówno od czynników technicznych, organizacyjnych, jak i ekonomicznych. Na
Rys. 3.12 przedstawiono algorytm wykonywania obsług technicznych w zależności od bieżącej
sytuacji.
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Stan zdatności SP
- zdatny

Po wypracowaniu
resursu
kalendarzowego
lub godzinowego

Po użytkowaniu w
przedziale czasu
lub postoju

Przed i po
locie

Obsługa
bieżąca

Obsługa okresowa

Odnowa – remont główny zgodny z
dokumentacją SP

Uszkodzenia
niesprawność - drobna

Uszkodzenia awaryjne

Stan zdatności - niezdatny

Podział i zakres czynności obsługowych
Źródło:

opracowanie własne na postawie [62]

Opisaną strukturę cechuje czas realizacji działań o charakterze losowym. Podstawowym
wskaźnikiem systemu obsługi jest czas obsługi SP na jedną godzinę lotu. Innym wskaźnikiem
oceny działania systemu obsług są: wskaźnik wykrywalności niesprawności i uszkodzeń,
uwzględniający liczbę wykrywanych niesprawności i uszkodzeń na ziemi (podczas przeglądów
wykonywanych przez personel techniczny) i rejestrowanych w czasie lotu, dla zadanego okresu
czasu, wyznaczany jako ich iloraz.
Techniczna obsługa samolotów eksploatowanych wg resursu (SEWR) np. Su-22, MiG-29
opiera się na dokumencie „Jednolity zestaw obsługi technicznej (dla danego typu SP)”. Zestaw
taki obejmuje zakres:
 obsług bieżących: wstępną, przedlotową, startową, polotową,
 obsług specjalnych: po długotrwałym postoju SP, konserwacyjne, po wykryciu i usunięciu
niesprawności uzbrojenia itp.,
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 obsług okresowych np. po 100, 200 godzinach lotu,
 przeglądów profilaktycznych,
 przeglądów kontrolnych.
Coraz częściej podczas eksploatacji SEWR uwzględnia się metody i zestawy urządzeń
pozwalające na eksploatację wybranych elementów SP według stanu technicznego. Przykładem
takiego podejścia jest zastosowanie zestawu SD-KSA (opracowanego przez pracowników ITWL)
do oceny stanu technicznego wybranych elementów samolotu MiG-29. Zestaw umożliwia:
śledzenie procesu zużycia elementów mechanicznych w trakcie eksploatacji, prognozowanie
zużycia diagnozowanych elementów SP, zmiany czasu eksploatacji. Miedzy innymi zastosowanie
zestawu do praktyki eksploatacyjnej umożliwiło wydłużenie eksploatacji samolotów MiG-29 z 20
lat do 40 lat, eksploatacji wg godzin nalotu z 2500 do 4000 godzin. Dokumenty te dzielą obsługi
na poziomy: pierwszy- tzw. zerowy „0”, drugi - tzw. „I”, trzeci -. „D”[64]. Przy czym:
1. Poziom pierwszy obejmuje obsługi: bieżące, okresowe, postojowe i specjalne.
2. Poziom drugi obejmuje prace z urządzeniami zdemontowanymi z samolotu, naprawy,
przygotowanie lotniczych środków bojowych.
3. Poziom trzeci wykonywany jest w zakładzie remontowym i obejmuje: naprawy standardowe,
naprawy silników, awioniki i sprzętu naziemnego, justowanie osi SP, wykonywanie biuletynów
technicznych, w tym:
 konstrukcyjnych – wprowadzające zmiany w konstrukcji, ukompletowaniu i wyposażeniu
sprzętu lotniczego,
 eksploatacyjnych – wprowadzające zmiany w przepisach eksploatacji i obsługi technicznej
sprzętu lotniczego oraz ustalające resursy i wprowadzające zmiany w resursach sprzętu
lotniczego,
 remontowych – wprowadzające zmiany w technologii remontów sprzętu lotniczego ,
 informacyjnych – obejmujące tematykę z zakresu organizacji procesu eksploatacji techniki
lotniczej, oraz zawierające informacje o stanie technicznym sprzętu lotniczego.
Techniczna obsługa śmigłowców odbywa się według takich samych zasad strategii SEWR
i SEWST, jakie stosuje się dla samolotów. Dodatkowo śmigłowce eksploatowane według stanu
technicznego są wyposażone w systemy wykrywania i zapobiegania awariom zwane w skrócie
HUMS. W czasie eksploatacji śmigłowców w szczególnie nietypowych warunkach, np.
stacjonowania na okrętach, stosuje się dodatkowe obsługi ASPA, których zadaniem jest
wykrywanie sygnałów pogarszania się stanu technicznego.
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3.2 WPŁYW SYSTEMÓW EKSPLOATACJI NA GOTOWOŚĆ TECHNICZNĄ
SP
W literaturze dotyczącej teorii niezawodności i eksploatacji można znaleźć wiele definicji
terminu „gotowość systemu”, zgodnie, z którymi jest ona rozumiana, jako jego zdolność do
utrzymania się w stanie umożliwiającym podjęcie i wypełnienie wymaganych funkcji/zadań
w danych warunkach, w danej chwili lub w danym przedziale czasu przy założeniu, że dostarczone
są wymagane środki zewnętrzne. Gotowość charakteryzuje zatem zdolność do terminowego
podejmowania i pomyślnej realizacji zadań. Z kolei pojęcie gotowości systemu wsparcia
logistycznego obejmuje problem niezawodnego funkcjonowania określonej liczby elementów
logistycznych, które przyczyniają się do osiągnięcia gotowości systemu technicznego.
W przypadku eksploatacji floty statków powietrznych gotowość systemu określa zdolność
do ciągłego wykonywania zadań lotniczych LST lub LSW w ustalonych przedziałach czasowych
oraz zdolność do [62], [101]:
 podjęcia realizacji zadań lotniczych po wyznaczonym czasie, tj. zmiany stanu
z podstawowego do stanu spełniającego warunki działania,
 maksymalizacji czasu użytkowania floty SP (w zakładanym okresie eksploatacji),
 maksymalizacji czasu dyżurowania i minimalizacji czasu przygotowania do rozpoczęcia
zadań losowych.
Celem istnienia systemu eksploatacji statków powietrznych, jest realizacja zadań lotniczych.
System ten winien charakteryzować się [102]:
 gotowością – czyli pełną dyspozycyjnością i sprawnością systemu do właściwej realizacji
zadań w ściśle określonym czasie oraz przedstawienia meldunków o stanie ich wykonania,
 pełną zdatnością - umożliwiającą wykonywanie zadań od chwili ich podjęcia do zakończenia
w zadanym przedziale czasu. Dopuszczalne jest zwiększenie zakresu czynności, a tym samym
czasu ich realizacji,
 możliwością usuwania niesprawności, występujących podczas realizacji zadań, eliminujących
czasowo kontynuację podjętych zadań. Usuwanie ich powinno mieć z góry określony
przedział czasowy, by statki powietrzne zostały ponownie włączone w tok zadaniowy,
którego harmonogram czasowy został wcześniej określony lub przerwany zdarzeniami
losowymi.
Systemy spełniające powyższe warunki wymagają – w odróżnieniu od systemów, w których
proces użytkowania jest zdeterminowany – przestrzegania rygorystycznie zaprogramowanych
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czynności obsługowo-naprawczych i kontrolnych, zmierzających do dostarczania (na bieżąco)
informacji o stopniu ich gotowości do realizacji postawionych zadań. Wiąże się to z potrzebą
pomiaru parametrów urządzeń i ich podstawowych zespołów, a więc dyspozycyjnością i dostępem
do stosowanej aparatury diagnostyczno-pomiarowej. Systemy specjalne – głównie wojskowe –
charakteryzują się dodatkowymi cechami dotyczącymi czasów uruchomienia SP i doprowadzenia
do stanu, w którym uzyskają one zdatność do rozpoczęcia, bądź kontynuowania postawionych
zadań.
Systemy eksploatacji statków powietrznych wymagają zatem – dla potrzeb praktycznych –
specjalnego rodzaju oceny ich gotowości i określenia możliwości wykonania postawionego
zadania operacyjnego. W takich systemach ocenie podlega:
 możliwość uruchomienia statków powietrznych w ściśle określonym przedziale czasu,
 możliwość przemieszczania SP do rejonu wykonywania określonych zadań,
 doprowadzenie SP do gotowości, z której może nastąpić wykonanie zadania, obejmującej
system sprawdzeń i usuwanie ewentualnych uszkodzeń ustalonych w trakcie cyklów
sprawdzających,
 proces wykonania zadań przez SP i jego powrót do rejonu, do którego nastąpiło wcześniejsze
przemieszczenie z miejsca stałej dyslokacji,
 doprowadzenie systemu do stanu wyjściowego, w którym utrzymywana będzie zdolność do
podjęcia ponownych zadań.
W systemach eksploatacyjnych ważnym zadaniem jest ocena stopnia gotowości statków
powietrznych i urządzeń wchodzących w skład systemu do wykonania zadań oraz utrzymanie
wymaganego stopnia gotowości. Potrzebna jest zatem gwarancja, że przyjęty poziom gotowości
systemu będzie wystarczający do wykonania zadania. Ustalenie wymaganego poziomu gotowości
możliwe jest w sposób statystyczny przez ośrodki zajmujące się badaniami niezawodnościowymi,
bądź a’priori przez jego użytkownika.
Działaniami organizacyjnymi i technicznymi pozwalającymi utrzymywać odpowiednią
gotowość SP są czynności profilaktyczne przewidywane w instrukcjach i opisach technicznych
oraz działania profilaktyczne wynikające z procesu eksploatacji, wprowadzone odpowiednimi
biuletynami oraz przyjęta przez organizację polityką posiadania i dostarczania części zamiennych
i wymiennych.
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Miarami gotowości mogą być charakterystyki probabilistyczne lub wskaźniki liczbowe
czasu przebywania wyróżnionych podsystemów w wybranych stanach zapewniających zdolność
działania. Miarami gotowości mogą być między innymi:


prawdopodobieństwa chwilowe przebywania systemu w pożądanych stanach ,



prawdopodobieństwa asymptotyczne przebywania systemu w pożądanych stanach po
odpowiednio długim czasie trwania procesu eksploatacji,



rozkłady prawdopodobieństw czasów przejść statku i systemu eksploatacji między
wyróżnionymi stanami procesu eksploatacji,



wskaźniki liczbowe wymienionych zmiennych losowych,



intensywność przejść między wyróżnionymi stanami.

Wyznaczanie miar gotowości systemu eksploatacyjnego zawiera następujące trzy etapy:
1. identyfikację procesu osiągania założonego stanu,
2. tworzenie algorytmów działania i kryteriów oceny,
3. pomiary i gromadzenie danych oraz obliczeń i ich weryfikację.
Gotowość może być wyrażona również stosunkiem liczby SP sprawnych do wszystkich
należących do organizacji. Podsystemy systemu eksploatacji cechują się także swoją gotowością.
Można więc wyróżnić:


gotowość struktur organizacyjnych,



gotowość statków powietrznych.
Miary gotowości obiektu technicznego są charakterystykami liczbowymi lub funkcyjnymi

procesów realizowanych podczas eksploatacji tych obiektów i wyrażane są przez miary
probabilistyczne wyznaczane względem stawianych wymagań [105]. Do realizacji danego zadania
miary wyznacza się po wyodrębnieniu stanów eksploatacyjnych i pogrupowaniu ich
w odpowiednie stany gotowości względem danego zadania.
Istotnym punktem analizy otrzymanych informacji dotyczących eksploatacji jest ich
segregacja, pozwalająca na wyodrębnienie uszkodzeń i niesprawności SP. Podstawowe
nieprawidłowości procesu eksploatacji technicznej statków powietrznych można określić na
podstawie wieloletnich danych statystycznych.
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3.3 IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SYSTEMIE
EKSPLOATACJI SP
Działania dotyczące eksploatacji statków powietrznych znajdujących się w strukturach Sił
Zbrojnych RP (SZRP) uwzględniają zarówno liczbę jak typy użytkowanych SP, potrzeby
wykonywania prac obsługowych i innych przewidzianych dla danego typu SP, koniecznych dla
utrzymania SP w gotowości.
Jak przedstawiono w poprzednich rozdziałach, na przebieg eksploatacji SP wpływają:


rodzaj, typ, klasa, wiek statków powietrznych,



załogi statków powietrznych, poziom ich wyszkolenia, doświadczenie,



infrastruktura towarzysząca z otoczeniem,



infrastruktura towarzysząca pracom utrzymania SESP w gotowości,



warunki realizacji lotów.

Każdy z tych elementów generuje potencjalne problemy podczas eksploatacji. Ogólnie problemy
związane z eksploatacją statków powietrznych wynikają z:


długotrwałego używania SP (do 50 lat),



prognozowania długiego okresu osiągania korzyści ekonomicznych.
Ważnym warunkiem utrzymania ciągłej sprawności SP i prawidłowej ich eksploatacji jest

odpowiednie zaopatrzenie techniczne, począwszy np. od silników zapasowych, aż po części
zamienne, wyposażenie pomiarowe, narzędzia i wyposażenie specjalne. Podstawą do planowania
zaopatrzenia jest zawsze planowany nalot SP. Ponieważ i w tym przypadku obowiązuje określony
rachunek ekonomiczny, całość zaopatrzenia musi w sposób ciągły zapewnić niezbędne części
i materiały, bez tworzenia nadmiernych zapasów i rozbudowanych magazynów.
Spełnienie tego warunku jest możliwe, jeśli:
 eksploatacja bieżąca jest bliska planowanej,
 każda znaczna zmiana planu eksploatacji odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem,
umożliwiającym uzupełnienie całego podstawowego asortymentu zapasu,
 istnieje pełne rozeznanie potrzeb zużycia poszczególnych zespołów potwierdzone praktyką
eksploatacyjną.
Wyjątkowym przypadkiem eksploatacji statków powietrznych jest ich działanie
w warunkach bojowych. Uszkodzenie powstałe podczas działań bojowych prowadzą do
całkowitego lub częściowego zniszczenia SP, przebicia, pęknięcia, wgniecenia, deformacji oraz
wyrwania materiału jego zespołów, podzespołów lub części statku powietrznego. Czas trwania
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naprawy SP, w takim przypadku, decyduje o możliwości wykorzystania jednostki w danej
operacji, oraz dalszych działaniach bojowych [91].
W przypadku działań bojowych bardzo istotnym elementem jest dostępność części
zapasowych. W związku z powyższym należy:


opracować prognozy zużycia części dla danego typu SP,



ustalić niezbędny zakres pozycji asortymentowych,



opracować zestaw eksploatacyjno-remontowy części zapasowych,



dokonywać okresowych weryfikacji wystarczalności części zapasowych.

O ile w warunkach pokojowych prognozowanie zużycia jest zagadnieniem trudnym, bowiem łączy
się analizą zmiennych losowych dotyczących zużycia części, o tyle w działaniach bojowych na
losowość procesu zużycia części nakłada się również losowy charakter dostaw części.
Kolejnym problemem, po częściach zamiennych, jest posiadanie właściwie wyszkolonego
personelu latającego oraz technicznego, a także zaplecza technicznego umożliwiającego
przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki. Jako punkt wyjścia do rozważań nad modelami ocen
można przyjąć główne cele eksploatacyjne, które odnoszą się zarówno do samego obiektu
technicznego, działań realizowanych z jego udziałem, jak również techniczno-organizacyjnego
otoczenia systemu eksploatacji. Cele te obejmują m.in. [43]:


wydłużanie czasu efektywnej pracy eksploatowanych obiektów technicznych,



skracanie czasu odnawiania zdatności eksploatacyjnej obiektów przy równoczesnym
polepszaniu jakości odnawiania,



zwiększanie trwałości i niezawodności obiektów eksploatacji,



zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliwa, oleje, smary, inne nośniki
energii itp.),



optymalizację gospodarki częściami zamiennymi,



optymalizację przepływu informacji w systemie technicznym,



kształcenie specjalistów w zakresie eksploatacji,



formułowanie zaleceń i kryteriów "eksploatacyjnych" dla procesów projektowania
i konstruowania oraz wytwarzania środków technicznych,



usprawnianie

warunków

użytkowania

obiektów

technicznych,

polepszanie

bezpieczeństwa pracy pracowników, eliminację zagrożeń środowiska wywoływanych
przez użytkowanie obiektów technicznych.

Jacek Żak

72

Skuteczność realizacji powyższych celów może i powinna być przedmiotem ilościowej
oceny i w konsekwencji, działań korygujących. Ocena taka powinna odnosić się do cech obiektów
i realizowanych procesów eksploatacyjnych. W aspekcie praktycznego wykorzystania miar do
oceny eksploatowania obiektów technicznych oraz realizowanych z ich udziałem procesów
eksploatacyjnych, można wyróżnić kilka kluczowych cech, które obejmują [43], [99]:


stan techniczny, będący miarą możliwości użytkowania obiektu w określonym czasie,



niezawodność opisującą gotowość obiektu do działania w ujęciu statystycznym,



jakość opisującą zdolność obiektu do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych
potrzeb,



funkcjonalność opisującą obiekt w sferze kontaktów z człowiekiem,



efektywność opisującą obiekt pod względem wydajności,



obsługiwalność opisującą podatność obiektu na wykonywanie czynności obsługowych,



diagnozowalność opisującą podatność obiektu na pozyskiwanie informacji o stanie
technicznym.
Powyższe cechy należy traktować bardziej jako grupy, aniżeli pojedyncze wielkości.

W ramach każdej grupy można zlokalizować miary (wskaźniki), opisujące i oceniające wybrane
aspekty eksploatacyjne obiektów/systemów technicznych, jak również funkcjonowania służb
utrzymania ruchu. W praktyce miary te powinny stanowić skuteczne narzędzie do:


wartościowania charakterystycznych wielkości dla potrzeb ilościowej oceny obiektów
technicznych i służb utrzymania ruchu,



porównywania poszczególnych komórek organizacyjnych/pionów przedsiębiorstwa
w określonych interwałach czasowych.

Jedną z doraźnych metod zapobiegającą brakom części zamiennych jest tzw. „kanibalizacja”,
tj. wymontowanie nadających się do użytku części składowych danego zniszczonego
(niesprawnego) sprzętu w celu zamontowania ich w innym sprzęcie. W założeniu jest to proces
stosowany w warunkach bojowych, jednak okazało się, że stosowany jest przez armie różnych
krajów również w warunkach pokoju. Na przykład Francja zakupiła ponad 400 czołgów Leclerc,
a obecnie posiada około 200 sprawnych reszta poszła na części. Podobna sytuacja dotyczy prawie
wszystkich elementów uzbrojenia Niemiec, Francji i innych krajów zachodnich. Zjawisko to
wynika z pacyfistycznych nastrojów w zachodnich społeczeństwach i niechęci do ponoszenia
wydatków zbrojeniowych. W celu zabezpieczenia bieżącej eksploatacji użytkowanych
w organizacji statków powietrznych wymontowywane są np. z maszyn oczekujących na obsługi,
naprawy lub na dostawy części zamiennych do usprawnienia innych maszyn. Metoda ta często
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stosowana jest w celu naprawy starych, nie produkowanych już samolotów, przy deficycie części
zamiennych. Bez udziału kanibalizacji koszty utrzymania statków powietrznych wzrosłyby.
Oczywiście warunkiem jest posiadanie przez organizacje odpowiedniego nadmiaru statków
powietrznych.
Problemem dotyczącym eksploatacji SP w tym wykonywania okresowych obsług
technicznych, w Siłach Zbrojnych RP, są ich koszty. Wynikają one nie tylko z wysokości ale
i z systemu przydzielania funduszy na nie. W ostatnich latach przywiązuje się dużą wagę do
kosztów funkcjonowania Jednostek Wojskowy. Błędna decyzja o wykonaniu obsługi poza
macierzystą jednostką, w przypadku gdy nie jest to konieczne ze względów technicznotechnologicznych lub braku odpowiednich możliwości obsługowych, skutkuje często brakiem
funduszy na kolejne obsługi a tym samym obniżenie poziomu gotowości. niniejsza dysertacja
dotyczy powyższych zagadnień.
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OPTYMALIZACJA SYSTEMU OBSŁUG TECHNICZNYCH SP

4.1 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
Jak przedstawiono w poprzednich rozdziałach efektywne użytkowanie statków
powietrznych nie jest możliwe bez właściwie działającego systemu obsług technicznych.
W przypadku statków powietrznych eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP obsługi techniczne
są realizowane macierzystych Jednostkach oraz poza nimi na zasadach outsourcingu na podstawie
podpisanych umów.
Statki powietrzne należące do organizacji (Jednostki Wojskowe/Bazy Lotnicze) generują
różnego typu koszty eksploatacyjne, które jeśli są zbyt wysokie mogą doprowadzić do
„uziemienia” SP. Obniżenie kosztów utrzymywania eksploatowanych statków powietrznych jest
zatem ważnym zagadnieniem, gdyż prowadzi do obniżenia ogólnych kosztów, a w konsekwencji
wpływa na konkurencyjność danej organizacji w zakresie jej działalności statutowej. Spełnienie
powyższego warunku, determinuje posiadanie przez organizację optymalnego ze względu na
koszty systemu obsługi technicznej, którego zadaniem jest utrzymanie sprawności technicznej
eksploatowanych statków powietrznych.
System obsługi technicznej organizacji eksploatujących statki powietrzne winien
uwzględniać założenia polityki eksploatacji statków powietrznych w organizacji oraz wymagania
określone w ramach jej statutu. Niezbędnym jest również uwzględnienie ograniczeń wynikających
z eksploatacji liczby statków powietrznych (np. z przyjętej strategii eksploatacji) oraz ograniczeń
wynikających z możliwości obsługowych systemu obsługi technicznej, zwłaszcza w przypadku
obsług realizowanych w Jednostkach Sił Zbrojnych RP [54].

4.2 MODEL MATEMATYCZNY SYSTEMU OBSŁUG TECHNICZNYCH
4.2.1

Założenia ogólne do modelu
W Modelu Systemu Obsług Technicznych Statków Powietrznych (MSOTSP) należy jest

odwzorować te właściwości elementów systemu obsług technicznych statków powietrznych, które
umożliwiają odwzorowanie przebiegu zmian stanów systemu dla różnych sytuacji decyzyjnych.
Model systemu obsług technicznych statków powietrznych MSOTSP zawiera następujące
elementy:
 SO - zbiór elementów systemu (statków powietrznych, miejsc obsługi, i innych),
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 F - charakterystyki elementów systemu przedstawiające rzeczywiste właściwości
(szczególnie charakterystyki dostępności i ograniczeń),
 Z - wielkość strumienia zgłoszeń identyfikowanych na wejściu do systemu (wielkość
zapotrzebowania na obsługi wynikające z systemu eksploatacji SP),
 O - organizacja realizacji obsług statków powietrznych.
Uwzględniając powyższe Model Systemu Obsług Technicznych Statków Powietrznych
(MSOTSP) zapisano w postaci uporządkowanej czwórki:

MSOTSP  SO , F, Z,O

(16)

System obsług technicznych organizacji wykorzystującej statki powietrzne wyznaczony
będzie w wyniku rozwiązania zadania optymalizacyjnego sformułowanego adekwatnie do
rozważanej sytuacji decyzyjnej. Sformułowanie zadanie wymaga zdefiniowania danych i ich
charakterystyk, zmiennych decyzyjnych, ograniczeń oraz funkcji kryterium, będącej miernikiem,
oceny jakości rozwiązania zadania.
4.2.2

Identyfikacja wielkości wejściowych
Analizując proces eksploatacji statków powietrznych należy zdefiniować zbiór typów

statków powietrznych należących do systemu oraz ich liczbę. Dla jednoznaczności dalszych
rozważań przyjmujemy, że S jest zbiorem numerów typów statków powietrznych, tj.:

S  s : s  1, ..., s ', ..., S 

(17)

gdzie: S - zbiór o liczebności S, a s to numer typu SP.
Ponieważ z punktu widzenia eksploatacji ważna jest identyfikacja pojedynczych statków
powietrznych dla każdego elementu zbioru S, typu statku powietrznego określono zbiór L(s)
numerów statków powietrznych typu s, tj.:
s  S

L  s  =  s,k  :

k  1, 2 ,..., L  s 

(18)

gdzie: L(s) oznacza liczbę różnych statków powietrznych typu s, , a k to numer SP typu s.
Indeksem p ponumerowano typy obsług wykonywanych na statkach powietrznych. Zbiór
numerów typów obsług P zapisano w postaci:

P   p : p  1, ..., p ', ..., P

(19)

gdzie: P oznacza liczbę wszystkich znanych rodzajów obsług statków powietrznych.
Opis wykonania wszystkich typów obsług dla każdego typu SP zawarty jest
w dokumentacji technologicznej, na którą składa się :
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 opis czynności prostych, na które została podzielona realizacja obsługi oraz ich kolejność
(harmonogram) ,
 opis typów zespołów realizujących czynności proste ,
 kolejność realizacji w przestrzeni czynności prostych. Informacje te są podawane
w postaci schematu funkcjonalnego zespołu technologicznego.
W przypadku SP należących do SZ RP w zależności od typu statku wykonuje się tylko
niektóre obsługi ze zbioru zdefiniowanego jako P. Aby je zidentyfikować założono że na iloczynie
kartezjańskim S×P zadano odwzorowanie β, które elementom iloczynu przyporządkowuje liczby
ze zbioru {0, 1}, tj.:

 : S  P 
 0 , 1
przy czym β(s,p)=1 gdy na statku typu s wykonywana jest obsługa rodzaju p, w przeciwnym
przypadku β(s,p)=0.
Uwzględniając powyższe, dla każdego typu statku powietrznego o numerze s określono
zbiór LP(s) numerów obsług które są na nim wykonywane, tj. zbiór postaci:
s  S

LP  s    p :   s , p   1 p  P

LP  s   P

(20)

Obsługi SP mogą odbywać się trzema sposobami:
1. w macierzystej jednostce z wykorzystaniem pracowników SIL,
2. w macierzystej jednostce przez pracowników firmy zewnętrznej,
3. w firmie zewnętrznej, np. Wojskowych Zakładach Lotniczych lub u producenta SP.
Oczywistym jest, że w zależności od sposobu wykonania obsługi ich główne parametry tj.
koszt i czas wykonania są różne. Uwzględniając powyższe kolejnymi elementami modelu systemu
obsług statków powietrznych MSOTSP są miejsca w których wykonywane są obsługi SP. Jak
wcześniej wspomniano obsługi odbywają się na lotniskach, w zakładach remontowych, lub u
producentów. Miejsca te ponumerowane zostały indeksem a, zatem zbiór numerów miejsc obsług
ma postać:

A  a :

a  1, ..., a ', a ''..., A

(21)

przy czym A jest licznością zbioru A.
Dla jednoznaczności na zbiorze A zadano odwzorowanie ρ, które elementom tego zbioru
przyporządkowuje liczby należące do zbioru dwuelementowego {1, 2}, tj.:

 : A 
 1, 2
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W przypadku, gdy   a   1 to miejsce numerze a jest jednostką wojskową, gdy   a   2 oznacza
to, że miejsce obsługi o numerze a jest np. zakładem remontowym WZL lub producentem SP.
Zdefiniowano dwa zbiory miejsc obsług: jednostek wojskowych - A1 i zakładów remontowych
(WZL, producentów SP) - A2
A1  a :   a   1 a  A

(22)

A1  A2 = A A1  A2 = 

(23)
(24)

A2  a :   a   2 a  A

Jak wcześniej wspomniano w przypadku, gdy obsługi wykonywane są przez pracowników
zewnętrznych zakładów remontowych lub producentów, czynności obsługowe mogą odbywać się
na terenie jednostki wojskowej przez zewnętrzne grupy lub na terenie zakładów remontowych.
Sposób wykonywania obsługi SP należącego do Jednostki Wojskowej o numerze a, a  A1
można zapisać w postaci pary miejscowości (a’, a’’) z których pierwsza informuje o miejscu
obsługi, a druga o pracownikach wykonujących obsługę, przy czym gdy obsługa odbywa się:
1. w macierzystej jednostce z wykorzystaniem pracowników SIL a', a''  A1 , a  a'  a'' ;
2. w macierzystej jednostce przez pracowników firmy zewnętrznej, a'  A1 , a''  A2 ,
a  a', a  a'' ;

3. w firmie zewnętrznej przez jej pracowników, a', a''  A2 , a  a', a'  a'' .
Na elementach iloczynu kartezjańskiego S×LP(s)×A1×A×A zadano odwzorowanie τ, które
elementom tego iloczynu przyporządkowuje liczby naturalne dodatnie, tj.:

 : S × LP  s  × A1 × A × A


 N

N   1, 2 ,...


przy czym wielkość   s , p , a , a', a''   N jest interpretowana jako czas (liczba dni) wykonania

obsługi rodzaju p, s-tego typu SP z jednostki wojskowej o numerze a w miejscu obsługi a’ przez
zespół z miejscowości a’’. Jeśli obsługa nie jest wykonywana wówczas   s , p , a , a ', a ''   K
gdzie K jest liczbą rzędu 50000 co odpowiada ponad 100 letniej obsłudze.
W pracy przyjęto, że dla tego samego typu SP i tych samych obsług przyjęto, że zachodzi
następująca relacja:

s  S p  P
  s , p , a , a', a'     s , p , a , a', a''     s , p , a , a'', a'' 

(25)

a , a'  A1 a''  A2

Kolejnym parametrem który należy uwzględnić w modelu systemu obsług SP są koszty
wykonywania obsług. W przypadku obsług wykonywanych przez pracowników SIL pomijane są
koszty pracy pracowników oraz wykorzystania infrastruktury obsługowej.
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Na elementach iloczynu kartezjańskiego S×LP(s)×A1×A×A zadano odwzorowanie χ, które
elementom tego iloczynu przyporządkowuje liczby rzeczywiste dodatnie,   tj.:

 : S × LP  s  × A1× A × A





przy czym wielkość   s , p , a , a', a''    jest interpretowana jako koszt wykonania obsługi

rodzaju p, s-tego typu SP z jednostki wojskowej o numerze a w miejscu obsługi a’ przez zespół
z miejscowości a’’.
W przypadku kosztów dla tego samego typu SP i tych samych obsług przyjęto, że:

s  S p  P

(26)

  s , p , a , a'', a''     s , p , a , a', a''     s , p , a , a', a' 

a , a'  A1 a''  A2

Zatem charakterystyki wszystkich rodzajów obsług realizowanych na s-tym typie SP
możemy przedstawić w postaci dwóch macierzy:
W     s , p , a , a', a''   – macierz czasów wykonania p-tej obsługi na s-tym typie SP z jednostki

wojskowej o numerze a w miejscu obsługi a’ przez zespół
z miejscowości a’’ ,
H    s , p , a , a', a''   – macierz kosztów utrzymania systemu obsług realizującego obsługę

o numerze p na s-tym typie SP, z jednostki wojskowej o numerze a w
miejscu obsługi a’ przez zespół z miejscowości a’’.
Dla identyfikacji miejsca wykonywanej obsługi SP typu s stacjonującego w jednostce
wojskowej aϵA1 na iloczynie kartezjańskim zbiorów P, A, A1, S zadane zostało odwzorowanie δ,
które elementom tego iloczynu przyporządkowuje liczby należące do zbioru dwuelementowego
{0,1}, tj.:

 : S  P  A1  A  A 
0, 1
W przypadku, gdy   s, p, a, a',a''   1 oznacza to, że w miejscu o numerze a’ może być
wykonywana p-ta obsługa s-tego typu SP z miejscowości a przez pracowników z miejscowości
a”.
W przypadku gdy   s, p, a, a',a''   0 oznacza to, że na miejscu o numerze a’ nie może być
wykonywana p-ta obsługa s-tego typu SP z miejscowości a przez pracowników z miejscowości
a’’.
Na elementach iloczynu kartezjańskiego S×LP(s)×A1 zadano odwzorowanie χ1, które
elementom tego iloczynu przyporządkowuje liczby rzeczywiste dodatnie,   tj.:
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1 : S × LP  s  × A1





przy czym wielkość 1  s , p , a   jest interpretowana jako koszt jednostkowy utrzymania

urządzeń niezbędnych dla wykonania obsług rodzaju p na statku powietrznym s-tego typu
w miejscu obsługi a tj. w Jednostce Wojskowej.
Harmonogramy zapotrzebowania na obsługi zależą od resursów poszczególnych SP i ich
elementów np. silników. Aby je rozróżnić indeksem re oznaczono różne typy resursów (np.
kalendarzowe, czas pracy). Zbiór numerów resursów ma zatem postać:

RE  re : re  1, 2

(27)

gdzie re=1 resurs kalendarzowy, re=2 resurs czasu pracy (godzinowy).
Analiza dostępności elementów systemu obsług wymaga uwzględnienia w modelu upływu
czasu. Z powyższego powodu podzielono czas jednego roku na odcinki o stałej długości czasowej
w przypadku analizowanych obsług statków powietrznych (jednego dnia), które zanumerowano
indeksem t:
T= {1, 2, …., t, …., T}

(28)

gdzie: T - zbiór o liczebności T, a t to numer kolejnego dnia.
Dla identyfikacji typu najbliższej obsługi, (wynikającej z harmonogramu obsług ustalonego
przez producenta ) która ma zostać wykonana na k-tym egzemplarzu SP typu s na iloczynie
kartezjańskim zbiorów P, L(s) { t0 } gdzie

t0 dzień wyznaczania dat obsług (data

przeprowadzanej symulacji) zadane zostało odwzorowanie π, które elementom tego iloczynu
przyporządkowuje liczby należące do zbioru dwuelementowego {0,1}, tj.:

 : L  s   P  t0  
0, 1
W przypadku, gdy    s,k  , p, t0   1 oznacza to, że najbliższa po dniu t0 obsługa k-tego
egzemplarza statku powietrznego s-tego typu będzie typu p.
W przeciwnym przypadku    s,k  , p, t0   0 .
Ponieważ w poszczególnych bazach lotniczych występują zmiany sezonowe wynikające z zmian
pogody oraz cyklu lotów. Zbiór T został podzielony na rozłączne podzbiory
I

T=

Ti
i=1

i ,i'  I 

I  1, 2 ,...,i ,...,i',....I 

i  i' Ti  Ti'  
(29)
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Jeśli i = 12 (podział na miesiące) oraz zbiór T dotyczy jednego roku to dla roku „zwykłego”
T1= {t: 1<t≤31 tϵT} , T2= { t: 31<t≤58 tϵT } ,….
T12= { t: 334<t≤365 tϵT }
Dla roku „przestępnego”
T1= {t: 1<t≤31 tϵT} , T2= { t: 31<t≤59 tϵT } ,….
T12= { t: 335<t≤366 tϵT }

(30)

(31)

Znając prognozy zapotrzebowania na loty (przewidywane zadania bojowe, szkolenia,
użytkowanie związane z potrzymaniem kwalifikacji pilotów i inne) określono zapotrzebowania na
loty dla SP s-tego typu w dniu t dla każdego sezonu Ti. Dla opisania intensywności
zapotrzebowania na loty statków powietrznych założono, że na iloczynie kartezjańskim zbiorów
S, Ti oraz A1 zadane jest odwzorowanie α, które elementom tego zbioru przyporządkowuje liczby
dodatnie, tj.:

i  I  : S  Ti  A1 
  0

przy czym   s ,t , a  ,   s ,t , a    0 ma interpretację intensywności zapotrzebowania na

loty statków powietrznych typu s w dniu t stacjonujących na lotnisku o numerze a.
Na podstawie zapotrzebowania na loty oraz danych historycznych dotyczących
wykonywanych lotów określono intensywność użytkowania statku powietrznego s-tego typu
o numerze k w przyjętej jednostce czasu t dla każdego sezonu. Dla opisania intensywności
użytkowania statku powietrznego założono, że na iloczynie kartezjańskim zbiorów L(s) Ti i A1
zadane jest odwzorowanie λi, które elementom tego zbioru przyporządkowuje liczby dodatnie, tj.:

i  I

 i : L  s   Ti  A1 
  0

przy czym i   s , k  ,t , a    0 i ma interpretację intensywności użytkowania k-tego
egzemplarza statku powietrznym typu s należącego do a–tej JW w pojedynczym dniu należącym
do Ti.
Na przebieg międzyobsługowy statków powietrznych wpływa normatywne zużycie
resursów, po osiągnięciu których SP powinien być skierowany do obsługi p-tego rodzaju, p  P .
Ze względu na resurs kalendarzowy na iloczynie kartezjańskim zbiorów L(s) i P zadano
odwzorowanie η1, które elementom zbioru przyporządkowuje liczby należące do zbioru T, tj.:

1 : L  s   P 
T
w przypadku, gdy 1   s, k  , p   t prognozowana, maksymalna data wykonania p-tej obsługi
(s, k)- SP to dzień t , według resursu kalendarzowego.
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Ponadto, na iloczynie kartezjańskim zbiorów L(s), P i zadano odwzorowanie η2, które
elementom zbioru przyporządkowuje liczby należące do zbioru T, tj.:

2 : L  s   P 
T
W przypadku, gdy 2   s, k  , p   t wówczas prognozowana, na przykład przez system
eksploatacji, najwcześniejsza data wykonania p-tej obsługi to dzień t, według resursu
kalendarzowego.
Na iloczynie kartezjańskim zbiorów L(s) i P zadano odwzorowanie

 , które elementom zbiorów

przyporządkowuje liczby należące do zbioru T, tj.:

 : L  s   P 
T
   s, k  , p  oznacza pozostały resurs godzinowy otrzymany z bazy danych dotyczącej
eksploatacji do najbliższej p-tej obsługi.
Kolejnym ważnym z punktu widzenia systemu obsług jest resurs międzyobsługowy opisany
symbolem E n  p ,s , k , re oznaczającym wielkość resursu typu dla re k-tego egzemplarza SP typu
s po n-tej obsłudze typu p.
Resursy międzyobsługowe

s  S

E n  p ,s , k , re zostały określone w następujący sposób:

  s,k   L  s 

re  Re p  P

ΔEn  p, s,k  , re   En  p, s,k  , re   E  p, s,k  , re  dla n  1, 2, ..., N
n -1

przyjęto, że dla   s,k   L  s  , p  P

(32)

E0  p,  s,k  , re   0

gdzie: En  p, s,k  , re  oznacza wielkość resursu re-tego typu s-tego typu statku powietrznego
o numerze k po n-tej obsłudze.
Dane dotyczące bieżących charakterystyk statków powietrznych tj. efektywnej pracy
(nalotu), liczby dotychczas przeprowadzonych obsług, daty ostatniej obsługi, prognozowanej daty
obsługi, pozostałych resursów, na dzień przeprowadzonej analizy zostaną pobrane z baz danych,
dokumentów zawierających informacje o eksploatacji SP np. systemu SAMANTA.
Przyjmujemy, że znany jest czas 0  s,k  efektywnej pracy (nalotu) statku powietrznego
s-tego typu o numerze k oraz liczba obsług L  p , s,k   p-tego rodzaju, którym dany statek
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powietrzny podlega w okresie eksploatacji. Czas dotychczasowej eksploatacji TE  s , k  statku
powietrznego wyznaczamy z zależności:
  s , k   L  s  TE  s , k   0  s,k  

   L  p , s,k   t   s,k  , p ,a',a'' 

pLP  s  a '  A a ''  A

(33)

Czas trwania t  s , p , a', a''  p-tej obsługi wykonanej na k-tym egzemplarzu statku
powietrznego typu s jest sumą czasów oczekiwania statku powietrznego 1 s , p , a', a''  na
obsługę rodzaju p przez pracowników z miejscowości a’ w miejscu a’’ oraz czasu   s , p , a', a'' 
faktycznej realizacji tej obsługi.
Czas t  s , p , a', a''  trwania obsługi można zatem przedstawić w postaci sumy:

 s ,k   L s 

t  s , p , a', a''   1 s , p , a', a''     s , p , a', a'' 

(34)

Uwzględniając powyższe wzór 32. Przyjmuje postać:

 s ,k   L s 
TE  s , k   0  s,k  

   L  p , s   1 s , p , a', a''     s , p , a', a''  

(35)

pLP  s  a '  A a ''  A

Z punktu widzenia realizowanych obsług technicznych, który jest obszarem zainteresowań
przedstawionych w rozprawie, charakterystykę pojedynczego statku powietrznego (s,k) będziemy
określać wartościami wielkości: intensywności użytkowania    s, k  , t  , typami wykonywanych
na nim obsług LP(s) i wielkością resursów E(s,k) zapisanymi w postaci wektora
SP   s, k  , t      s, k  , t  , E  s, k  , LP  s 

(36)

gdzie: E  s,k    E1  s, k  , E2  s, k  ,..., En  s, k   En  s, k  -wielkość resursu po n-tej (ostatniej)
obsłudze.
Jeśli przyjmiemy założenie, że eksploatowane statki powietrzne są tego samego typu, to ich
charakterystyki mogą różnić się tylko intensywnością użytkowania  i   s, k  , t  . Dodatkowo,
znana jest wielkość nakładów na obsługę dla danego okresu Nmax(T).
Założono ponadto, iż statki powietrzne tego samego typu z punktu widzenia obsługi
technicznej mają identyczne wartości En  s , k  dla obsługi p. W efekcie zbiór eksploatowanych
statków powietrznych jednego typu możemy przedstawić w postaci grup różniących się między
sobą wartościami parametru   s , k  . Oczywistym jest, że liczba wyróżnionych grup i zakresy
tolerancji wartości   s , k  dla statków powietrznych należących do tej samej grupy zależą od
żądanej dokładności badań i mogą się zmieniać od jedności do VEX(a).
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Potencjalnie w każdej miejscowości a, w której wykonywane są obsługi jednocześnie może być
wykonywana obsługa na więcej niż jednym typie SP. Zatem każdą miejscowość można opisać
wektorem Γ(a) składającym się z  2S  P  1 elementów.
a  A   a  =

  a, 1,1 ,..,  a,  s,1 ,..,  a,  S,1 ,...,  a,  s, p  ,..,  a,  S,P  ,  a, 11
 
 
 
 
  ,  ,  2,1  ,...,
 
   a,  s,p  ,  s',p'  ,...,   a, 11
,  ,...,  s,p  ,.... S , P  

2S P 1 elementów wektora




s, s ', S  S 




gdzie

  a,  s,p  ,...,  s',p'  ,... s '', p ''  
 l a , s,p ,...,  s',p' ,... s '', p ''  s, p  ,..., l a ,  s,p ,...,  s',p' ,... s '', p ''  s ', p ' ,..., l a ,  s,p ,...,  s',p' ,... s '', p ''  s '', p ''
l a , s,p ,...,  s',p' ,... s '', p ''  s, p  - liczba jednocześnie obsługiwanych w ramach obsługi typu p SP typu s

w miejscowości a gdy obsługiwane są też SP innych typów
Każdy z  2S  P  1 elementów wektora Γ(a) opisany jest ciągiem liczb naturalnych określających
możliwości obsługowe dla danego podzbioru SP tzn. jeśli

  a, 1,2  ,  2,1   l a ,1,2, 2,1 1,2  ,l a ,1,2, 2,1  2,1  2,3
oznacza, że w miejscowości a jednocześnie mogą być obsługiwane: 2 SP typu 1w ramach obsługi
typu 2 oraz 3 SP typu 2 w ramach obsługi typu 1.
Z punktu widzenia realizowanych obsług technicznych, charakterystykę Jednostki Wojskowej
a, aϵA1 zapisano w postaci wektora
a  A1 W  a      s, p, a, a ', a '' ,   s, p, a, a ', a '' ,   s, t , a  , 1 s, p, a  ,   a  

4.2.3

(37)

Zmienne decyzyjne
Optymalny system obsługi technicznej statków powietrznych charakteryzuje się

organizacją, która umożliwia wykonanie zgłaszanych obsług technicznych przy jednoczesnej
realizacji przez eksploatowane statki powietrzne pokreślonych zadań [54]. Zostanie ona
wyznaczona w wyniku rozwiązania zadania optymalizacyjnego sformułowanego adekwatnie do
rozważanej sytuacji decyzyjnej. Wymaga to zdefiniowania dwóch typów zmiennych decyzyjnych.
Założono, że na iloczynie kartezjańskim L  s   P  A1  A  A  T zadane zostało
odwzorowanie x, które elementom tego iloczynu przyporządkowuje liczby należące do zbioru
dwuelementowego {0, 1}, tj.:

Optymalizacja systemu obsługi technicznej statków powietrznych
w funkcji intensywności ich użytkowania

85

x : L  s   P  A1  A  A  T 
 0,1
W przypadku, gdy x  ( s,k ), p, a, a ', a '', t   1 oznacza to, że na k-tym egzemplarzu s-tego typu
statku powietrznego eksploatowanym w jednostce wojskowej o numerze a w dniu t wykowywana
jest p-ta obsługa w miejscowości a’, przez zespół obsługowy z miejscowości a’’. W przeciwnym
przypadku x  ( s,k ), p, a, a ', a '', t   0 .
Odwzorowanie x można przedstawić w postaci macierzy X:
X   x  ( s,k ), p, a, a ', a '', t  : s  S ,  s,k   L  s  , p  P ,t  T , a  A1, a '  A, a ''  A  (38)

Ponadto założono, że na iloczynie kartezjańskim L  s   P zadane jest odwzorowanie tp,
które elementom tego iloczynu przyporządkowuje liczby należące do zbioru T, tj.:

tp : L  s   P 
T
t= tp  ( s,k ), p  jest dniem w którym rozpoczyna się obsługę typu p na k-tym egzemplarzu s-tego
typu statku powietrznego.
Zmienne decyzyjne tp  ( s,k ), p  można przedstawić w postaci macierzy TP:
TP  tp  ( s,k ), p  :

4.2.4

s  S ,  s,k   L  s  , p  P 

(39)

Ograniczenia
Ograniczenia zadania optymalizacji systemu obsługi statków powietrznych wynikają

z założenia, że:
 proces eksploatacji statków powietrznych jest procesem stacjonarnym w węższym zakresie,
oraz że intensywność efektów ekonomicznych przynoszonych przez eksploatowane statki
powietrzne jest wielkością przedziałami stałą (występują zmiany sezonowe wynikające
ze zmian pogody oraz cyklu lotów),
 liczba statków powietrznych znajdujących się w Jednostce Wojskowej w założonej gotowości
technicznej jest nie mniejsza od przyjętej wielkości,
 zapewniona jest realizacja wszystkich obsług na eksploatowanych statkach powietrznych,
 w dniu t, może być wykonywana obsługa tylko jednego typu p, dla k-tego egzemplarza SP
typu s,
 obsługa p-tego rodzaju, statku powietrznego (s,k) wykonana jest w jeden sposób (tj. własnymi
zasobami, przez firmę zewnętrzna w jej zakładzie lub przez firmę zewnętrzną na terenie
jednostki,
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 koszty wydane na obsługę nie przekraczają zdefiniowanej wielkości maksymalnej,
 termin obsługi nie wykracza poza przyjęte przez producenta normy (±10%),
 liczba statków powietrznych jednocześnie obsługiwanych nie może przekroczyć możliwości
obsługowych wykonawców prac,
 zmienne decyzyjne musza być określonego typu.
Przyjęcie założenia o stałej liczbie SP znajdujących się w założonej gotowości technicznej
wynika z faktu, iż realizacja zadań (transportowych, szkoleniowych lub bojowych) wymaga
ciągłego użytkowania statków powietrznych. Zwiększenie liczby statków powietrznych
znajdujących się w założonej gotowości technicznej nie jest ekonomicznie uzasadnione, ponieważ
przy stałych/określonych zadaniach dodatkowa liczba statków powietrznych nie przyniesie
żadnych korzyści, a generowała będzie dodatkowe koszty. Natomiast zmniejszanie liczby statków
powietrznych jest niedopuszczalne, ponieważ organizacja lotnicza nie mogłaby zrealizować
zleconych zadań szkoleniowych, transportowych czy bojowych [54].
Przyjęcie założenia o stacjonarności procesu eksploatacji statków powietrznych z punktu
widzenia optymalizacji systemu obsługi nie jest błędne, ponieważ prawie zawsze możemy
założyć, że procesy są stacjonarne w określonych odcinkach czasowych.
Dla tak sformułowanego założenia.:
s
VEX
a 
s
TEX
a 



s
VGT
a 

θ0s  a 

dla s  S, a  A1

(40)

Z punktu widzenia możliwości transportowych, szkoleniowych oraz bojowych ważnym jest,
aby liczba statków powietrznych typu s gotowych do użycia była jak największa w dowolnej
chwili. Przyjęcie w opracowanym modelu stałej liczby statków powietrznych typu s determinuje
kryterium optymalizacji, w postaci sumy kosztów wynikających z konieczności utrzymania w
gotowości określonej liczby statków powietrznych.
Założono, że dla systemu obsługi technicznej statków powietrznych termin zakończenia
jego funkcjonowania jest nieznany. Przyjęcie tego założenia powoduje, że w funkcji kryterium
można pominąć koszty inwestycyjne budowy systemu. Założono również, że rozpatrywany proces
eksploatacji statków powietrznych jest procesem dwustanowym, w którym wyróżniamy dwa
stany: pracy i obsługi tzn., że statki powietrzne będące w organizacji realizują określone zadania
szkoleniowe, bojowe lub przebywają w systemie obsługi technicznej, jeżeli wynika to
z harmonogramu obsług.
Zadanie

optymalizacyjne

funkcjonowania

systemu

obsług

statków

powietrznych

charakteryzuje się wieloma typami ograniczeń, wśród których można m.in. wyróżnić:
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1. ograniczenia dotyczące charakteru zmiennych decyzyjnych:
  s, k   L  s  , p  P ,

a  A1, a '  A, a ''  A t  T

(41)

x  ( s,k ), p, te, a, a ', a '', t   0,1

  s, k   L  s  , p  P

tp  ( s,k ), p   T

(42)

2. ograniczenia na realizację w chwili t co najwyżej jednego typu obsługi p, tj.:
  s , k   L  s  , a  A1, a'  A, a''  A t  T



   s,k  , p ,t0  1 , p P

(43)

x   s,k  , p , a , a', a'',t   1

3. ograniczenia na realizację w chwili t obsługi p, w jeden sposób, tj.:

  s , k   L  s   p  P :    s,k  , p ,t0   1 , a  A1,

t  T
(44)

  x   s,k  , p , a , a', a'',t   1

a '  A a ''  A

4. ograniczenia na realizację wszystkich obsług na eksploatowanych statkach powietrznych
  s , k   L  s  , a  A1, p  P :    s,k  , p ,t0   1

min t  s, p , a', a''    x   s,k  , p , a , a', a'',t   max t  s, p , a', a'' 

a '  A, a ''  A

(45)

a '  A, a''  A

t T

5. ograniczenia na maksymalny czas, w którym należy odnowić resurs SP ze względu na
intensywność użytkowania.

  s , k   L  s   p  P :    s,k  , p ,t0   1 a  A1, a'  A, a''  A
t    s ,k  , p   0 ,1En  p, s,k  ,re  

max 1   s , k  , p  ; t0 
sgn  i   s , k  ,t , a 

iI , t Ti : t0










 tp   s,k  , p  

t    s , k  , p   0 ,1En  p, s,k  , re 

 min 2   s , k  , p  ; t0 
sgn  i   s , k  ,t , a 

i

I
,
t

T
:
t
i 0






re = 2,

(46)





W przypadku gdy przyjęto, że intensywność użytkowania nie zmienia się w kolejnych dniach
wzór 46. przyjmuje postać:
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  s , k   L  s   p  P :    s,k  , p ,t0   1 a  A1, a'  A, a''  A

re = 2,


    s , k  , p   0 ,1En  p, s,k  , re   
max 1   s , k  , p  ; t0  
 

s
,
k
,
a





 



 tp   s,k  , p  

(47)


    s , k  , p   0 ,1En  p, s,k  , re   
 min 2   s , k  , p  ; t0  

  s ,k  ,a 


 
6. ograniczenia na czas wykonania obsługi

  s , k   L  s   p  P :    s,k  , p ,t0   1 , a  A1, a'  A, a''  A
x   s,k  , p , a , a', a'',t  1  0  x   s,k  , p , a , a', a'',t   tp   s,k  , p   0 
tp   s,k  , p   t  s, p , a ',a '' 



t  tp   s,k  , p 

(48)

x   s,k  , p , a , a', a'',t   1

7. ograniczenia dotyczące możliwości obsługowych przy czym, gdy obsługa odbywa się:
a. w macierzystej jednostce z wykorzystaniem pracowników SIL lub przez pracowników
firmy zewnętrznej, wówczas:
a, a '  A1, a  a '



 s , k L  1:   s,k  ,1, t0  1






t  T ,

s, s ', s ''  S

 x   s,k  ,1, a, a ', a '', t   l

a '' A

 s , k L  1:   s,k  , p , t0  1

 x   s,k  , p, a, a ', a '', t   l

a ' A



1,1  ...
a , 1,1  


a , 1, p  

1, p  



 x   s,k  , p, a, a ', a '', t   la, s,p,..., s',p' ,... s '', p ''  s, p 

  s , k L s : s,k , p ,t0  1 a '' A

................

 

x   s,k  , p ', a, a ', a '', t   l a , s,p ,...,  s',p' ,... s '', p ''  s ', p '  ...



  s , k L s' : s,k , p ',t0  1 a '' A

.........................



 x   s,k  , p '', a, a ', a '', t   la, s,p,..., s',p' ,... s '', p ''  s '', p ''

 s , k L s'' : s,k , p '',t0  1 a '' A


 x  1,k  ,1, a, a ', a '', t   la,1,1,..., s,p,... S , P 1,1

  s , k L 1 : 1,k ,1,t0  1 a '' A

................



 

x
s,k
,
p
,
a
,
a
',
a
'',
t

l
s
,
p









 s '  S - 1, S  p '  P - 1, S 
 a , 1,1 ,...,  s,p ,... S , P 
a
''

A
  s , k L s  :  s,k , p ,t0  1


.........................




 x   s,k  , p, a, a ', a '', t   l a,1,1,..., s,p,... S , P  S , P 

  s , k L S  :  s,k , P ,t0  1 a '' A

(49)
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b. obsługa w firmie zewnętrznej
a  A1, t  T ,



 s , k L  1:   s,k  ,1, t0  1






s, s ', s ''  S , a '  a "

 x   s,k  ,1, a, a ', a ', t   l

a ' A2

 s , k L  1:   s,k  , p , t0  1



a ', 1,1 

 x   s,k  , p, a, a ', a ', t   l

a ' A2

1,1  ...


a ', 1, p  

1, p  



 x   s,k  , p, a, a ', a ', t   l a ', s,p,..., s',p' ,... s '', p ''  s, p 

  s , k L s : s,k , p , t0  1 a '' A2

................

 

x   s,k  , p ', a, a ', a ', t   l a ', s,p  ,...,  s',p' ,... s '', p ''  s ', p '   ...



  s , k L s' : s,k , p ',t0  1 a ' A2

.........................



 x   s,k  , p '', a, a ', a ', t   l a ', s,p ,..., s',p' ,... s '', p ''  s '', p ''

 s , k L s'' : s,k , p '',t0  1 a ' A2


 x  1,k  ,1, a, a ', a ', t   l a ',1,1,..., s,p ,... S , P 1,1

  s , k L 1 :  s,k ,1,t0  1 a ' A2

................



 
x   s,k  , p, a, a ', a ', t   l a ', 1,1,...,  s,p ,... S , P   s, p   s '  S - 1, S  p '  P - 1, S 



  s , k L s  :  s,k , p , t0  1 a ' A2


.........................




 x   s,k  , p, a, a ', a ', t   l a ',1,1,..., s,p ,... S , P  S , P 

  s , k L S  :  s,k , P , t0  1 a ' A2

(50)

8. ograniczenia dotyczące kosztów wykonania obsług, w zadanym okresie T

 







    sgn  x  (s,k ), p, a, a ', a '', t    s, p, a, a '  N

s S  s , k  L  s  p P :    s,k  , p , t0  a A1 a ' A a '' A

t T

max

(T)

(51)

9. ograniczenia dotyczące poziomu gotowości SP,
a  A1, s  S , t  T







V  s, a   x  ( s,k ), p, a, a ', a '', t 

 s , k L  s  pP :    s,k  , p , t0  a ' A a '' A

V  s, a 

 100%  

(52)

gdzie:

V  s, a  - liczba statków powietrznych typu s wykorzystywanych przez a-tą jednostkę wojskową

φ - założony poziom gotowości w %.

4.3 KRYTERIA OPTYMALIZACJI SYSTEMU OBSŁUG TECHNICZNYCH
Dokonując analizy systemu obsługi technicznej organizacji lotniczej należy przyjąć kryteria
oceny tego systemu tzn. należy przyjąć kryteria optymalizacji.
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Przyjmujemy założenie, że organizacja lotnicza posiada w założonej gotowości technicznej
stałą VGT  s , a  liczbę statków powietrznych.
a  A1, s  S ,

VGT  s, a   V  s, a   

t  T

(53)

Przyjęcia takiego założenia implikuje kryterium optymalizacji, które w takim przypadku
sprowadza się do wyznaczenia kosztów wynikających z konieczności utrzymania w ruchu zadanej
liczby statków powietrznych typu s. Przyjęcie założenia o stałej liczbie VGT  s , a  statków
powietrznych typu s znajdujących się w założonej gotowości technicznej jest podyktowane tym,
że realizacja określonych zadań statutowych (szkolenie, transport) przez organizacje wymaga
ciągłego użytkowania statków powietrznych. Zwiększanie liczby statków powietrznych
znajdujących się w założonej gotowości technicznej jest uzasadnione, tylko w sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu Państwa. Z kolei zmniejszanie liczby VGT  s , a  statków
powietrznych typu s znajdujących się w założonej gotowości technicznej jest niedopuszczalne,
ponieważ organizacja nie mogłoby zrealizować zleconych zadań szkoleniowych, transportowych.
Na ogólną liczbę V  s, a  eksploatowanych statków powietrznych typu s w organizacji,
składa się liczba VGT  s, a  statków powietrznych znajdujących się w założonej gotowości
technicznej oraz liczba N  s, a  statków powietrznych typu s przebywających w obsługach
różnego rodzaju.
Liczbę V  s, a, t  eksploatowanych statków powietrznych typu s w dniu t zapisano w postaci
wyrażenia algebraicznego:

t  T s  S a  A1
V  s , a ,t   VGT  s , a ,t   





   x  ( s,k ), p , a , a', a'',t 

(54)

pP  s ,k L  s  pP :    s,k  , p ,t0  a A1 a '  A a ''  A

Organizacja, które eksploatuje różne typy statków powietrznych w danym dniu będzie posiadać:

V  t    V  s , a ,t 

(55)

s  S a A

wszystkich SP.
Dla analizowanych organizacji, problem optymalizacji systemu obsługi technicznej
sprowadza się do minimalizacji funkcji kryterium F. Przy czym Funkcja F, w przyjętej jednostce
czasu, jest sumą:



F1 X      FS  s, a    FW  s, a   
 min
s S a A
 sS a A1


(56)
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dla której wielkość:
 FW  s, a  - jest interpretowana, jako koszt, na jednostkę czasu, wynikający z konieczności
wykonania obsług SP ,
 FS  s, a  - jest interpretowana, jako koszt, na jednostkę czasu, wynikający z utrzymania
systemu obsługi technicznej statków powietrznych typu s w jednostce a.
Funkcję F możemy przedstawić w postaci analitycznej:
FW  s , a  









   sgn  x   s,k  , p , a , a', a'',t     s , p , a , a', a'' 

 s ,k L  s  pP :    s,k  , p ,t0  a ' A a''  A

t T

(57)

 koszty utrzymania linii technologicznych obsług statków powietrznych typu s systemu obsługi:

FS  s , a  

  T  1  s , p , a  

(58)

a A1 p P sS

Funkcja kryterium z uwzględnieniem zmiennych decyzyjnych przybiera postać:


   T  1 s, p, a   

a A1 p  P s S

  min
F1 X  




        sgn  x  ( s,k ), p, a, a ', a '', t     s, p, a, a ', a ''  

t T
 a A1 pP sS  s , k L  s  a ' A a '' A 

Innym kryterium oceny rozwiązania jest

(59)

minimalizacja liczby jednocześnie

obsługiwanych SP czyli maksymalizacji gotowości

F 2  X   max{  
t T

 min
    x  (s,k ), p, a, a ', a '', t } 

a A1 s S  s , k  L  s  p  P a ' A a '' A

(60)

4.4 ALGORYTM OPTYMALIZACJI SYSTEMU OBSŁUG TECHNICZNYCH
Opracowany model systemu obsług technicznych statków powietrznych (MSOTSP)
dotyczy wyznaczenia optymalnego z punktu widzenia kosztów planu obsług technicznych SP. Jak
zaznaczono wcześniej obsługi mogą być wykonywane przez firmy zewnętrzne lub własnymi
zasobami organizacji. Głównym zadaniem metody jest zatem, rozwiązanie sformułowanego
w rozdziale 4 zadania optymalizacyjnego. Rozwiązaniem zadania jest opracowanie planu obsług,
tj. nadanie zmiennym decyzyjnym wartości liczbowych. Ponadto rozwiązanie to powinno
zawierać się w zbiorze rozwiązań dopuszczalnych, a więc spełniać nałożone warunki brzegowe
zadania (ograniczenia). Metodę rozwiązania podzielono na trzy etapy.
Pierwszy etap metody dotyczy zbierania danych wejściowych do obliczeń. Aby rozwiązać
zadanie niezbędne jest przygotowanie danych wejściowych w tym: danych dotyczących
charakterystyk SP, systemu obsług, danych dotyczących intensywności użytkowania SP, a także

Jacek Żak

92

warunków brzegowych realizacji procesu obsług. Po jego zakończeniu następuje etap drugi czyli
wyznaczanie planu obsług.
W ramach etapu drugiego rozwiązywane jest sformułowane zadanie optymalizacyjne. Etap
drugi podzielono na dwie fazy:
 fazę przygotowawczą związaną z pobraniem danych i przygotowaniem do obliczeń, a także
wprowadzeniem parametrów obliczeniowych algorytmów,
 fazę obliczeniową podczas, której wyznaczany jest plan obsług wraz z oceną dopuszczalności
rozwiązania i wyznaczaniem wartości funkcji kryteriów.
Fazę obliczeniową kończy ocena rozwiązania oraz sprawdzenie warunków brzegowych.
Jeżeli spełnione są powyższe warunki następuje etap trzeci.
W etapie trzecim następuje analiza uzyskanych wyników. W etapie tym wydzielono fazę
oceny polegającą na przeprowadzeniu weryfikacji i walidacji uzyskanych rezultatów. Ponadto
zasadniczym elementem etapu trzeciego jest interakcja z decydentem. Metoda ma na celu
wspomaganie dowódcy w podejmowaniu decyzji. Stąd każdorazowo należy określić jakość
wyznaczonego rozwiązania oraz sprawdzić czy spełnia ono oczekiwania i czy jest
satysfakcjonującym (Rys. 4.1).
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IMPLEMENTACJA KOMPUTEROWA METODY

5.1 ZAŁOŻENIA
Jednym z celów niniejszej dysertacji było opracowanie aplikacji komputerowej
wspomagającej proces podejmowania decyzji w zakresie obsług technicznych statków
powietrznych. Opracowana aplikacja System bazodanowy nazywany System Obsług
Technicznych SP (SOTSP) będzie składał się z interfejsu użytkownika do którego dostęp będą
mieli Administratorzy i użytkownicy systemu rysunek 5.1.

Źródło:

Struktura systemu SOTSP
opracowanie własne

Funkcje administratora będzie pełnić osoba upoważniona do wprowadzania danych do tabel
za pomocą odpowiednich formularzy. Natomiast użytkownik systemu to pracownik (np. członek
personelu SIL), który będzie miał prawo tylko do wglądu do raportów i zestawień wykonanych za
pomocą kwerend. System SOTSP będzie raz dziennie przez administratora aktualizowany poprzez
pobranie aktualnej bazy danych o stanie eksploatacyjnym SP (np. SAMANTY) z odpowiednimi
rekordami.
SOTSP będzie wpięty do bezpiecznej sieci internetowej, przez którą będzie za
pośrednictwem administratora pobierał plik z aktualnym stanem. Użytkownicy systemu będą
mogli pracować na aktualnych danych w momencie dokonania aktualizacji przez administratora
rysunek 5.2.
Relacyjna baza danych SOTSP będzie składała się z tabel, kwerend, raportów, formularzy
oraz makr wykonujących operacje w tle.
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Źródło:

Struktura systemu SOTSP
opracowanie własne

Kwerendy zostały wykorzystane w formie zapytań do tabel ze sobą powiązanych.
Rozwiązanie to zostało zaproponowane kwerendy umożliwiają pobieranie danych określonych
tabel powiązanych wspólnymi relacjami i wyświetlanie ich zgodnie z potrzebami użytkownika.
Zdarza się że dane, które mają zostać wyświetlone, znajdują się w kilku tabelach. Kwerendy
pozwolą przeglądać te dane wyświetlone w jednym arkuszu [26]. Poza tym nie zawsze konieczne
jest wyświetlanie wszystkich rekordów, dlatego przy użyciu kwerend dane będą filtrowane w celu
wyświetlenia np. informacji o interesującym użytkownika statku powietrznym. Niektóre
kwerendy umożliwią edytowanie danych w tabelach źródłowych za pomocą formularza danej
kwerendy. Zastosowana w SOTSP kwerenda wybiera sparametryzowane dane, a następnie
udostępnia je w postaci przetworzonej. Otrzymane wyniki można zapisać w formacie .pdf lub
przesłać do druku. Ponadto wyniki przetworzone w kwerendzie służą jako źródło do wyświetlania
w postaci raportów [26].
Zastosowane w SOTSP makra zostały napisane uproszczonym językiem programowania,
który pozwala zwiększyć funkcjonalność bazy danych. Odpowiednio oprogramowane przyciski
uruchamia moduły liczące. Makra zawierają opis procedur programistycznych służących do
wykonywania zadań, takich jak otwieranie raportu, uruchamianie kwerendy lub zamykanie bazy
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danych. Makra pozwalają zaoszczędzić czas i eliminują pomyłkę użytkownika programu, gdyż za
ich pomocą można zautomatyzować większość operacji bazy danych wykonywanych ręcznie.
Wykorzystane w aplikacji moduły oraz makra, umożliwiają rozszerzanie funkcjonalności
baz danych. Makra są tworzone przez wybieranie akcji z listy, natomiast moduły zostały zapisane
w języku programowania Visual Basic for Applications (VBA). Moduły stawią zbiory deklaracji,
instrukcji oraz procedur przechowywanych razem. Wyróżnia się następujące rodzaje modułów:
klas i standardowe. Pierwszy typ jest dołączany do formularzy/raportów (zazwyczaj zawierają
procedury dotyczące formularza lub raportu, do którego je dołączono). Moduły standardowe
zawierają procedury ogólne nie powiązane z innymi obiektami [26].
Ponieważ część danych jest pobierana z bazy danych o stanie eksploatacyjnym SP
(np. SAMANTY) system SOTSP wymagać będzie ciągłego utrzymywania i dostosowywania do
nowych potrzeb, angażowania personelu inżynieryjno-technicznego i administracyjnego
o odpowiednich

kompetencjach.

Reasumując

System

Obsług

Technicznych

Statków

Powietrznych, jest podzielony na następujące jednostki programowe:


podsystem bazy danych,



podsystem komunikacji z użytkownikiem,



podsystem przetwarzania danych.

5.2 PODSYSTEM BAZY DANYCH
Baza danych SOTSP jest narzędziem wykorzystywanym do zbierania i organizowania
informacji pobranych z bazy danych o stanie eksploatacyjnym SP oraz bezpośrednio
wprowadzonych (dotyczących danych otrzymanych z firm zewnętrznych oraz przewidywanej
intensywności użytkowania). Dane pobrane z bazy danych o stanie eksploatacyjnym SP zawierają
informacje o:


dacie produkcji SP,



czasie nalotu,



typach ostatnio wykonywanych obsług,



wartości pracy na dzień ostatniej obsługi,



przewidywanej dacie najbliższej obsługi,



historycznych miejscach wykonanych obsług,



historycznym czasie wykonywania obsług.

Pozostałe dane zawarte w bazie SOTSP to informacje dotyczące:


kosztu i czasu obsług według typu i miejsca obsługi,
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przewidywanej intensywności użytkowania SP,



liczbie statków powietrznych niezbędnych do realizacji zadań,



możliwości obsługowych w poszczególnych miejscach obsług.
SOTSP jako baza danych umożliwia przechowywanie obiektów takich jak tabele

i kwerendy. Baza została opracowana w sposób umożliwiający pobieranie danych z różnych
źródeł zewnętrznych, a w przyszłości ma być zlokalizowana na rozproszonych serwerach w celu
zwiększenia bezpieczeństwa [26].
Baza SOTSP pozwala wykonywać następujące czynności:


dodawanie nowych danych do bazy, takich jak np. nowy statek powietrzny,



edytowanie istniejących danych w bazie danych, na przykład zmienianie dostępności
obsługowej,



usuwanie informacji,



organizowanie i przeglądanie danych na różne sposoby,



udostępnianie danych innym osobom za pomocą raportów, wiadomości e-mail, intranetu
lub Internetu.
Konstrukcja tabel w bazie danych pozwala na import danych m.in. z: arkusza kalkulacyjnego

Microsoft Excel w formacie .xls. Istnieje także możliwość importu danych w formacie .xml (ang.
Extensible Markup Language, - Rozszerzalny Język Znaczników). Z tego powodu importowanie
danych do tabeli bazy danych nie powinno sprawiać kłopotów.
Baza danych jest elastyczna, jeśli dane zawarte w tabelach są zorganizowane w sposób,
który nie powoduje nadmiarowości. Ważnym jest aby dane statku powietrznego powinny
wprowadzone zostały tylko raz - w tabeli danych o SP. Zastosowanie zagnieżdżonych tabel
pozwoli na sformalizowanie wprowadzonych danych i budowanie relacji pomiędzy nimi w celu
ujednolicenia danych i większej przejrzystości informacji. Proces organizowania danych w ten
sposób określany jest jako normalizacja [26].
Poszczególne wiersze tabeli są określane jako rekordy. Służą one do przechowywania
pojedynczych informacji. Każdy rekord zawiera jedno lub więcej pól. Pola odpowiadają
kolumnom tabeli. Formularze umożliwiają utworzenie interfejsu użytkownika, w którym można
wprowadzać i edytować dane. Formularze zawierają przyciski poleceń i inne kontrolki
umożliwiające wykonywanie różnych zadań. Należy zauważyć, że można utworzyć bazę danych
bez korzystania z formularzy, edytując dane w arkuszach poszczególnych tabel.
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5.3 PODSYSTEM KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKIEM
Po odpowiednim oprogramowaniu formularza startowego bazy SOTSP przyciski poleceń
umożliwiają wywoływanie określonych funkcji, takich jak przetwarzanie danych, otwieranie
innych formularzy lub raportów oraz wykonywanie innych zadań. Dzięki zastosowaniu
formularzy i przydziałowi uprawnień możliwe jest wyświetlanie tylko tych pól do których,
użytkownicy systemów, będą posiadali uprawnienia. Ułatwi to ochronę przed niezamierzoną
ingerencją w bazę SOTSP.
Raporty służą do wyświetlania w czasie rzeczywistym interesujących, dla użytkowników,
informacji przy pomocy opracowanej kwerendy. Zazwyczaj raport umożliwia udzielenie
odpowiedzi na określone pytanie dotyczące danych, na przykład „Ile jesteśmy w stanie wykonać
obsług w ciągu roku?” Raport można uruchomić w dowolnym momencie, przy czym zawsze
będzie on prezentował bieżące dane eksploatacyjne znajdujące się w bazie danych. Raporty te
zazwyczaj są formatowane z myślą o ich drukowaniu ale można też wyświetlać je na ekranie
komputera, eksportować do innych programów lub wysyłać w postaci załączników wiadomości
e-mail [26].
Moduł wprowadzania danych
Moduł ten jest przeznaczony do obsługi procesu bezpośredniego wprowadzania danych
przez użytkowników. Zapewnia on tworzenie po stronie użytkownika interfejsu w postaci
formularzy umożliwiających szybkie wprowadzanie danych, wykonywanie zmian zgodnie
z uprawnieniami lub wyświetlanie raportów. Uzyskanie takiej funkcjonalności zapewniają
komponenty ułatwiające wybór lub opisujące typ i zakres właściwych wartości. Moduł ten
realizuje również dwukierunkowy dostęp do bazy danych, a tym samym przeprowadza wstępną
walidację danych i kieruje poprawne do zapisu. Szczególną formą wprowadzania danych jest
proces logowania się użytkownika do systemu, podczas którego weryfikowana jest jego tożsamość
oraz przydzielone uprawnienia.
Moduł prezentacji danych
Moduł ten pośredniczy w procesie udostępniania danych zgromadzonych w bazie, dla
uprawnionych użytkowników. Przechwytuje żądania generowane w warstwie użytkownika,
przetwarza je na zapytania do bazy danych, a otrzymaną odpowiedź formatuje do postaci
graficznej prezentowanej w raporcie użytkownika. Moduł zapewnia wygodny i spójny logicznie
sposób przeglądania zasobów systemu, umożliwiając użytkownikowi wybór poziomu
szczegółowości danych, co pozwala uniknąć niekorzystnego z punktu widzenia efektywności
odbioru nagromadzenia informacji. Zapewniony też jest, za pośrednictwem wyspecjalizowanych
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elementów interfejsu, szybki dostęp do danych powiązanych tematycznie z aktualnie oglądanymi.
Ważną funkcją modułu prezentacji danych jest generowanie wyników w postaci graficznej
wspomagających od strony wizualnej pracę modułu analiz i ocen.

5.4 PODSYSTEM PRZETWARZANIA DANYCH
W podsystemie przetwarzania danych wyodrębniono następujące moduły: optymalizacji,
analiz i oceny, wymiany danych i generowania raportów.
Moduł analiz i ocen
Moduł analiz i ocen, kluczowy dla optymalizacji systemu obsług, stanowi implementację
algorytmów i reguł przetwarzania istniejących w systemie SOTSP danych, określonych na etapie
analizy potrzeb przyszłych użytkowników systemu. Wynikiem działania modułu będą raporty
i zestawienia danych profilowane według zadanych, możliwych do modyfikacji, kryteriów. Dla
zwiększenia czytelności otrzymywanych zestawień, będzie można wybierać formę ich prezentacji
(tabela, lista, wykres).
Moduł wymiany danych
Moduł importu danych stanowi interfejs pomiędzy systemem SOTSP, a innymi systemami,
z którymi jest przewidywana współpraca, na przykład z systemem SAMANTA.
Moduł generowania dokumentów (raporty)
Moduł ten, na podstawie wprowadzanych danych i predefiniowanych szablonów, zapewnia
przygotowanie standardowych dokumentów. W systemie istnieje możliwość wydrukowania
przygotowanego w systemie dokumentu oraz eksport dokumentu do formatu .docx czy .pdf.
Pozwala to na edycję dokumentów w zewnętrznych programach.
System OTSP to system teleinformatyczny agregacji informacji, którymi są wyniki analiz
i oceny systemów obsługi w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Miejscem przechowywania zbieranych
informacji będzie serwer bazy danych administrowany przez Administratora (podobnie jak
w systemie SAMANTA).

5.5 METODY IDENTYFIKACJI PROCESÓW OBSŁUG TECHNICZNYCH SP
Proponowany w dysertacji System Obsług Technicznych Statków Powietrznych (SOTSP)
wspomaga planowanie i ocenę realizacji obsług technicznych wykonywanych przez personel
naziemny jednostki lotniczej lub firmy zewnętrzne. Można w nim wydzielić trzy zbiory danych,
tj.:
 parametry obsługowe statków powietrznych (dla różnych typów statków powietrznych),
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 aktualny stan ewidencyjno-eksploatacyjny użytkowanych statków powietrznych oraz
przewidywaną intensywność ich użytkowania,
 możliwości i parametry (czasowe i kosztowe) wykonywania obsług w jednostkach
lotniczych lub firmach zewnętrznych.
Miejsce

proponowanego

Systemu

Obsług

Technicznych

Statków

Powietrznych

w zintegrowanym informatycznym systemie wsparcia eksploatacji SP w Siłach Zbrojnych RP
przedstawiono na Rys. 5.3.
Do opracowania i wykonania systemu koniecznym jest uporządkowanie struktury danych
i relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi jego elementami.
Duże znaczenie ma także określenie zasad dostępu do systemu. Proponuje się, aby dostęp
do systemu miały tylko osoby zatrudnione w Resorcie Obrony Narodowej lub w instytucjach
z nim współpracujących, w stosunku, do których przeprowadzono postępowanie sprawdzające
i które otrzymały stosowne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli, minimum POUFNE.
W dodatku zgoda na dostęp danej osoby do systemu udziela Organizator systemu SOTSP na
podstawie pisemnego wniosku złożonego przez jej przełożonego, zgodnie ze wzorem zawartym
w dokumentacji Systemu.
System ewidencji
danych o
ekploatacji SP

SOTSP

Źródło:

Obsługi techniczne
SP

Miejsce systemu SOTSP (kolor zielony) w informatycznym systemie wsparcia eksploatacji SP
opracowanie własne.

System składa się z następujących zasadniczych elementów, które jednocześnie są opcjami
możliwymi do wyboru (na ekranie monitora):
1.

wprowadzanie danych dotyczących: SP, obsług, kosztów ,

2. dane taktyczno-techniczne – można tu gromadzić i wykorzystywać podstawowe
informacje eksploatacyjne np. informacje historyczne o wykonanych obsługach ,
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3. dokumentacja techniczna – element odpowiedzialny za generowanie podstawowych
dokumentów eksploatacyjno- sprawozdawczych ,
4. planowanie działań operacyjnych z wykorzystaniem następujących informacji o:
 statkach powietrznych, na których były realizowane lub wykonywane obsługi,
 realizacji zaplanowanych obsług na poszczególnych egzemplarzach SP,
 pozostałości zasobów resursowych SP i jego elementów (np. resursu technicznego, do
realizacji obsługi, do obsługi głównej itp.),
 przewidywana intensywność użytkowania statków powietrznych,
 stopniu realizacji planowego nalotu przez poszczególne typy lub egzemplarze SP ,
 przebywaniu SP w stanie gotowości lub niegotowości z podaniem przyczyny stanu
niegotowości,
 terminach najbliższych obsług.
Podstawowa struktura systemu SOTSP składa się z: modułu ewidencji procesu obsług,
modułu przetwarzania, oceny i prognozowania procesu obsług oraz banku danych
eksploatacyjnych.
Moduł ewidencji procesu zawiera:


bazę informacyjną o obiektach, gdzie zawarte są dane:
–

ewidencyjne i eksploatacyjne SP ,

–

kosztowe,

–

dotyczące możliwości wykonywania obsług,

–

pozostałe.

Moduł przetwarzania, oceny i optymalizacji obsług technicznych zawiera:


system przetwarzania informacji eksploatacyjnych,



system optymalizacji obsług techniczny (wyniki otrzymane z komercyjnych pakietów
obliczeniowych np. LINGO),



system zobrazowania i archiwizacji wyników,



system symulacji prognozowania.
Dane i wyniki znajdują się w zintegrowanej bazie danych, z której otrzymuje się

charakterystyki eksploatacyjne, w tym:


dokumenty i zestawienia ewidencyjne niezbędne do zarzadzania procesem eksploatacji,
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charakterystyki i wskaźniki procesu eksploatacji, a w szczególności gotowości do realizacji
zadań, zasobów resursowych, skuteczności obsług.
Opracowano standardowe profile dostępu użytkownikom, uzależnione od szczebla

dowodzenia. Na przykład w jednostce lotniczej, w której odbywa się bezpośrednio eksploatacja
SP (tj. bazy lotnicze, dywizjony itd.), bezpośredni dostęp mieliby:


Dowódca grupy– dowódca obsługi technicznej jednostki - Administrator Systemu,



Inżynier – wyznaczony inżynier specjalności w sekcji inżynieryjno- lotniczej SILAdministrator Systemu,



Dowódca – dowódca jednostki lotniczej, dowódca grupy działań lotniczych- Administrator
Systemu,



Profil indywidualny – wyznaczony przedstawiciel eskadry obsługi, eskadry technicznej Administrator Systemu,



Inspektor BL – osoba pełniąca funkcję inspektora BL jednostki lotniczej - Użytkownik
Systemu.
Na poziomie organizacyjnym jednostki eksploatacyjnej lotnictwa poszczególnym profilom

dostępu przydzielony będzie określony, pod względem zakresu i formy, zestaw informacji.
W zależności od poziomu organizacyjnego lotnictwa, typu SP oraz zakresu dostępu do danych
przez członków personelu, odmiennie może wyglądać menu systemu.
Z ww. powodów, należy przedstawić strukturę i zależności poszczególnych zakresów
informacyjnych dla konkretnych jednostek organizacyjnych Podstawowe struktury menu systemu
można podzielić na trzy grupy dostępu, tj. dostęp do:


danych o przebiegu procesu wykonywania obsługi SP (całego lub poszczególnych typów)
jednostki lotniczej eksploatującej statki powietrzne,



wprowadzania dat obsług i nalotu,



wprowadzania i dostępu do danych o przebiegu procesu eksploatacji SP (całego lub
poszczególnych zbiorów) jednostki lotniczej.
Nadrzędne elementy systemu - dla JW bezpośrednio eksploatującej SP - przedstawione na

Rys. 5.4
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Źródło:

Dowódca grupy
Inżynier
Profil indywidalny
Dowódca
Inspektor BL

Nadrzędne elementy systemu obsług technicznych statków powietrznych.
opracowanie własne

Z zaproponowanego schematu można zauważyć, że nadrzędnymi zakładkami są bloki
(profile) wskazujące na uprawnienia poszczególnych użytkowników systemu. Wyróżniono pięć
zasadniczych bloków, które odpowiadają w zasadzie nazwom stanowisk zajmowanych przez
użytkowników systemu. Każdy z wyżej wymienionych, uprawnionych użytkowników ma
bezpośredni dostęp do danych istotnych na zajmowanym przez nich stanowisku pracy. Jedynie
wymieniony blok pod nazwą „Profil indywidualny”, nie jest uzależniony od zajmowanego przez
użytkownika stanowiska.
Do bloku wizualizacji ma dostęp praktycznie cały personel SIL na różnych poziomach
organizacyjnych, który może śledzić istotne z punktu widzenia dane dotyczące eksploatowanych
w JW statków powietrznych. Z tych względów, w tym bloku wyróżniono opcje:


aktualności,



przegląd i analiza danych,



dokumentacja i raporty,



biblioteka.
Opracowanie

numeryczne

systemu

obsług

technicznych

statków

powietrznych

zrealizowano przy wykorzystaniu opracowanych modeli matematycznych - Rys. 5.5.
Proces przetwarzania numerycznego danych w tym systemie podzielono na:

 wprowadzanie i edycję danych,
 przegląd i analiza,
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 dokumenty i materiały pomocnicze.

Menu główne systemu
SOTSP

Wprowadzanie i
aktualizacja danych

Przegląd, analiza i
aktualizacja danych,
plan obsług

1

Źródło:

Dokumentacja materiałow
pomocniczych i wydruk
raportów

2

3

Menu główne systemu – proces przetwarzania danych
opracowanie własne

Proces wprowadzania danych do systemu SOTSP został ujęty w trzech głównych obszarach,
dotyczących Rys. 5.6:


wprowadzania i aktualizacja danych o statkach powietrznych wykorzystywanych
w organizacji do dnia ewidencjonowania (np. dane o resursach początkowych),



wprowadzanie danych o możliwościach, parametrach (czasowych i kosztowych)
wykonywania obsług na rozpatrywanym typie SP w organizacjach je użytkujących
i firmach zewnętrznych oraz ograniczeniach kosztowych,



planowanie wykorzystania resursu SP (plan nalotu na poszczególne SP w organizacji).

Wprowadzanie danych SOTSP

1

Dane o statkach powietrznych
wykorzystywanych w organizacji do
dnia ewidencji

1.1

Źródło:

Menu główne wprowadzania danych.
opracowanie własne

Dane o możliwościach wykonania
obsług na rozpatrywanym typie SP w
organizacjach je użytkujących, firmach
zewnętrznych, ograniczenia kosztowe

1.2
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Następny element menu głównego to wprowadzanie danych o statku powietrznym do dnia
ewidencjonowania - Rys. 5.7, w tym praca do dnia ewidencjonowania.

Dane o statku powietrznym w
dniu ewidencji

1.1

Dane o stanie
eksploatacyjnym statku
powietrznego

Dane ewidencyjne statku
powietrznego

1.1.2

1.1.1

Źródło:

Menu: Dane o statku powietrznym do dnia ewidencjonowania
opracowanie własne

Kolejnym istotnym elementem menu głównego jest zakładka „Przegląd, analiza i aktualizacja
danych, plan obsług”, realizowana według - Rys. 5.8.

Aktualizacja
danych - SP
2

Planowany nalot
(dane z JW)
- edycja
2.1

Źródło:

Obsługi dane z
systemu eksploatacji
SP
2.2

Resurs dane z
systemu eksploatacji
SP
2.3

Algorytm menu aktualizacji danych w systemie
opracowanie własne

Zakładka „Dane ewidencyjne statku powietrznego” (Rys. 5.9), zawiera dane o typie SP,
typach obsług.
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Dane ewidencyjne
statku
powietrznego
1.1.1

Typ SP, data
produkcji

Typy obsług SP

1.1.1.1

Źródło:

Rodzaj resursu

1.1.1.2

1.1.1.3

Algorytm menu wprowadzania szczegółowych danych o statku powietrznym.
opracowanie własne

Typy obsług statku powietrznego i ich edycja natomiast będą realizowane w oparciu
o schemat przedstawiony na (Rys. 5.10).
Typ obsług SP
1.1.1.2

Obsługa okresowa (dane
o zakresie - edycja)

Obsługa specjalna (dane
o zakresie - edycja)

1.1.1.2.1

Źródło:

1.1.12.2

Algorytm menu wprowadzania szczegółowych danych o obsługach statku powietrznego.
opracowanie własne.

Kolejny dotyczy rodzaju resursu uwzględnianego w modelu, który będzie realizowany według
procedury zgodnej z Rys. 5.11:
Rodzaj resursu SP
1.1.1.3

Resurs godzinowy
( edycja)
1.1.1.3.1

Źródło:

Resurs kalendarzowy
1.1.1.3.2

Algorytm menu wprowadzania szczegółowych danych o rodzaju pracy statku powietrznego.
opracowanie własne.

Zakładka dotyczą organizacji realizujących obsługi w oparciu o schemat przedstawiony na
(Rys. 5.12).
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Organizacja realizująca obsługą
1.2.1
Możliwości
obsługowe
1.2.1.1

Źródło:

Koszty obsług
1.2.1.2

Algorytm menu wprowadzania szczegółowych danych o organizacji realizującej obsługi statku
powietrznego.
opracowanie własne.

Zakładki przedstawione na Rys. 5.13 i Rys. 5.14 dotyczą możliwościach obsługowych
organizacji realizującej obsługi statku powietrznego oraz kosztów obsług.

Możliwości obsługowe

1.2.1.1

Możliwości obsługowe Bazy
lotniczej
(posiadane zasoby - edycja)

Możliwości obsługowe organizacji
zewnętrznych
(posiadane zasoby - edycja)

1.2.1.1.1

Źródło:

1.2.1.1.2

Algorytm menu wprowadzania szczegółowych danych o możliwościach obsługowych
organizacji realizującej obsługi statku powietrznego
opracowanie własne

Koszty obsług

1.2.1.2.

Koszty obsług wykonanych przez
pracowników JW (edycja)

1.2.1.2.1

Źródło:

Koszty obsług wykonanych przez
pracowników organizacji
zewnętrznych (edycja)

1.2.1.2.2

Algorytm menu wprowadzania szczegółowych danych o kosztach obsług statków
powietrznych.
opracowanie własne
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Ostatnim elementem zakładki organizacja realizująca obsługi będzie moduł dotyczący planu
nalotu statku powietrznego (intensywności użytkowania), realizowany w oparciu o następującą
procedurę Rys. 5.15.
Dokumentacja materiałow
pomocniczych

1.3

Plan nalotu organizacji

Status statku powietrznego

(Dane dotyczące planu nalotu organizacji edycja)

(Dane dotyczące statusu statku
powietrznego - edycja)

1.3.1

Źródło:

1.3.2

Algorytm menu wprowadzania szczegółowych danych o planie obsług statku powietrznego
opracowanie własne
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WIZUALIZACJA SYSTEMU OBSŁUG TECHNICZNYCH STATKÓW
POWIETRZNYCH
Jak przedstawiono w poprzednim rozdziale, system „SOTSP” jest aplikacją wspomagającą

użytkownika w zakresie podejmowania decyzji przy wyznaczaniu racjonalnego planu obsług
technicznych.
Za użytkowanie programu oraz wszelką komunikację odpowiada interfejs użytkownika.
Jego głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi kontroli nad aplikacją, a w tym
wczytanie danych i wybór parametrów obliczeń. Największe uprawnienia posiada administrator,
którym poszczególnym użytkownikom systemu przydziela uprawnienia do odpowiednich
modułów.
System składa się z różnych praw dostępu (jak na Rys. 6.1) Administrator systemu raz
dziennie będzie importował dane z zewnętrznej bazy zawierającej dane o eksploatacji SP jak na
Rys. 6.6.

Strona startowa dla użytkowników i administratora
Źródło:

opracowanie własne

Klikając na jednego z użytkowników systemu wyświetla się okno do logowania a następnie
strona startowa jak na Rys. 6.2. - Rys. 6.5. Jeśli jest to administrator inni użytkownicy są wyłączeni
i nie podświetlają się.
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Logowanie administratora systemu
Źródło:

opracowanie własne

Strona startowa dla Administratora
Źródło:

opracowanie własne
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Logowanie się użytkownika systemu 01
Źródło: opracowanie własne

Strona startowa dla użytkownika systemu 01
Źródło: opracowanie własne
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Źródło:

Strona startowa administratora z aktualizacją bazy danych.
opracowanie własne

Pierwszy element dotyczy wczytanych danych. Przed wczytaniem danych wyświetlana jest
strona wejściowej do systemu SOTSP w jednostce bezpośrednio użytkującej SP przedstawiona
na. Raz dziennie administrator powinien zaktualizować dane.
Użytkownik systemu logując się do swojego panelu będzie miał dostęp do swoich SP dla
konkretnej jednostki jak na Rys. 6.7. Na stronie widoczne są wszystkie typy SP użytkowanych
w danej jednostce.

Źródło:

Panel użytkownika konkretnej jednostki
opracowanie własne
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Następnie wybierany jest interesujący decydenta typ SP (Rys. 6.8).

Źródło:

Wybór SP przez użytkownika
opracowanie własne

Kolejna maska opracowanej aplikacji systemu optymalizacji obsług i technicznej SP
dotyczy poszczególnego typu statku powietrznego i zawiera odwołania do parametrów SP
i organizacji wykonujących obsługi techniczne Rys. 6.9 do - Rys. 6.12 zawierają parametry
modelu.

Źródło:

Maska typu SP
opracowanie własne
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Źródło:

Wygenerowana lista SP danego typu
opracowanie własne

Źródło:

Data produkcji SP
opracowanie własne
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Czas obsługi w zależności od organizacji zajmującej się obsługą SP
opracowanie własne

Rys. 6.13 zawiera historie dotychczasowych obsług dla poszczególnych statków powietrznych

Źródło:

Historia obsług
opracowanie własne

Na Rys. 6.14 przedstawiono maskę modułu optymalizacyjnego. W zależności od wyboru
modelu, modelu max lub modelu mini otrzymuje się mniej lub bardziej szczegółowy wykres
rozwiązania.

Źródło:

Moduł optymalizacyjny
opracowanie własne
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Maskę porównująca terminy obsług z opracowanego modelu i otrzymane z resursu
kalendarzowego przedstawiono na Rys. 6.15

Źródło:

Maska porównująca terminy obsług z opracowanego modelu i z resursu kalendarzowego
opracowanie własne

Na Rys. 6.16 - Rys. 6.18 przedstawiono zbiorcze wykresy harmonogramów obsług.

Źródło:

Harmonogram obsług wykonanych przez SIL
opracowanie własne
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Harmonogram obsług wykonanych przez zakłady remontowo naprawcze
Źródło:

opracowanie własne

Źródło:

Zbiorczy harmonogram obsług
opracowanie własne
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WERYFIKACJA METODY NA DANYCH RZECZYWISTYCH
Praktyczną weryfikację metody z wykorzystaniem opracowanej aplikacji „SOTSP”

zrealizowano na przykładzie obliczeniowym dla rzeczywistego systemu eksploatacji SP.
W rozważanym przykładzie obszarem, dla którego przygotowano plan obsług jest 42 Baza
Lotnictwa Szkolnego (42 BLSz). Analiza dotyczyła statków powietrznych typu PZL - 130 TC-II
ORLIK wykorzystywanych podczas szkolenia pilotów w Lotniczej Akademii Wojskowej.
Jak opisano w rozdziale 3, podstawowe zasady organizacyjno – obsługowe statków
powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP określa Instrukcja służby inżynieryjno –
lotniczej. Dla konkretnego typu statku powietrznego dokumentem określającym zasady i zakresy
jego obsług związanych z przygotowaniem do lotu, zabezpieczenia jego sprawności technicznej
jest „Jednolity zestaw obsługi technicznej”. W przypadku samolotu PZL - 130 TC II ORLIK jest
to „Jednolity zestaw obsług technicznych samolotu PZL - 130 TC II ORLIK. Płatowiec i silnik.”
wraz z obowiązującymi dokumentacjami uzupełniającymi, do których należą [84], [85]:
- technologia wykonywanych obsług,
- instrukcja eksploatacji urządzeń specjalnych,
- rozkazy i zarządzenia przełożonych.
Dokumentacja obsługowa samolotu PZL - 130 TC II ORLIK przewiduje obsługi bieżące,
okresowe i specjalne, które zapewniają jego gotowość do wykonywania zadań pod warunkiem ich
wykonania wg. określnych terminów i zakresów.
Obsługi bieżące wykonuje się w celu zabezpieczenia codziennej eksploatacji statku
powietrznego wg. następujących poziomów [36], [37], [38]:
a.

Obsługa polotowa „P” – wykonywana jest po zakończeniu lotów, pod koniec każdego dnia
pracy przy samolocie lub po wykonaniu obsług okresowych lub w trybie specjalnym jeżeli
w danym dniu nie przewiduje się udziału samolotu w lotach ,

b.

Obsługa alarmowa – wykonywana jest po osiągnięciu wyższych stanów gotowości bojowej
w przypadku otrzymania rozkazu do natychmiastowego wykonania lotu bojowego (Obsługa
alarmowa zapewnia gotowość samolotu do lotu, bez względu na ograniczenia określone
w innych rodzajach obsług jej zakres uzupełniają rozkazy przełożonych) ,

c.

Obsługa wstępna „A” – wykonywana jest podczas przekazywania samolotu pomiędzy
systemami obsług, w dniach wykonywania obsługi technicznej (dni techniczne w JW) ważna
jest w ciągu 30 +/- 5 dni lub 30 +/- 5 godzin lotu samolotu w zależności co nastąpi wcześniej
,
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d.

Obsługa przedlotowa „B” – wykonywana jest w dniu lotów przed pierwszym wylotem
samolotu ,

e.

Obsługa startowa „C” – wykonywana jest przed każdym lotem samolotu ,

f.

Przegląd okresowy „D” – wykonywany jest co 6 +/- 1 miesięcy lub jeżeli od zakończenia
ostatniej obsługi D samolot wykonał 100 +/- godzin lotu.
Ponieważ tematyka dysertacji dotyczy obsług okresowych, tylko one była analizowane.

Tabela 5 przedstawia cykle obsług okresowych.
Tabela 5.

Typ

Typ

obsługi

resursu

1

2

Cykle obsług okresowych statku powietrznego PZL - 130 TC II ORLIK.
Resurs między obsługami tego samego typu

czasowy

po każdych 12 +/- 2 miesiącach eksploatacji

godzinowy

gdy samolot wykonał 200 +/- 20 godzin lotu

czasowy

po każdych 24 +/- 4 miesiącach eksploatacji (łącznie z obsługą
nr 1)

godzinowy

gdy samolot wykonał 400 +/- 40 godzin lotu (łącznie z obsługą
nr 1)

3

godzinowy

Obsługę po każdych x godzinach pracy silnika lub po y latach
eksploatacji (x przyjmuje wartość 400, 600, 1000, 1500, 3000 lub
po ich wielokrotności) wykonuje się jeżeli od ostatniej obsługi x
silnik przepracował „x +/- tolerancja” godzin w locie (400 +/- 40,
600 +/- 60, 1000+/- 100, 1500 +/- 100, 3000 +/- 100).
Tolerancja godzinowa wynosi 10 % lub max. 100 godzin, w
zależności co nastąpi wcześniej. Tolerancja kalendarzowa wynosi
10 % lub max. 30 dni, w zależności co nastąpi wcześniej.

Źródło: [36], [37], [38]

Intensywność użytkowania statków powietrznych została wyznaczona na podstawie
zapotrzebowania na loty wynikającego z procesu kształcenia pilotów Lotniczej Akademii
Wojskowej w Dęblinie, w tym szkolenie realizowane w 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego,
w którego strukturze znajdują się 41 Baza Lotnictwa Szkolnego (41 BLSz) zlokalizowana
w m. Dęblin oraz 42 Baza Lotnictwa Szkolnego (42 BLSz) w m. Radom, których zadaniem jest
praktyczne zabezpieczenie szkolenia lotniczego podchorążych na samolotach i śmigłowcach,
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utrzymanie i doskonalenie techniki pilotażu kadry instruktorskiej w tym zespołu akrobacyjnego.
Dane dotyczące daty produkcji, aktualnego czasu nalotu, typu obsług, wielkości resursu do
wykorzystania,

przewidywanej

daty

i

rodzaju

najbliższej

obsługi

(wg. kalendarza),

wcześniejszych miejsc wykonanych obsług, oraz czasu wykonywania wcześniejszych obsług
zostały pobrane m.in. z systemu SAMANTA.
Tabela 6.

Dane dotyczące SP na dzień 02.01.2017.

Nr SP

Typ
ostatniej
obsługi

Data
zakończe
nia

Typ
najbliższej
obsługi

Data
najbliższej
obsługi (wg
resursu
kalendarz.)

Wartość
pracy na
dzień
02.01.2017

Wartość pracy
na dzień
ostatniej obsługi

Wykorzystany
resurs
(6-7)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

24.06

1

21.06.2017

1025,53

830,29

195,24

2

1

22.07

2

09.06.2017

699,92

567,98

131,94

3

2

26.09

1

17.07.2017

850,9

810,87

40,03

4

2

23.08

1

27.10.2017

826,62

741,38

85,24

5

2

13.05

1

03.04.2017

1430,03

1293,3

136,73

6

2

10.06

1

24.11.2017

764,52

548,06

216,46

7

2

22.01

1

04.09.2017

1051,63

835,15

216,48

8

2

01.04

1

02.10.2017

1008,9

793,22

215,68

9

2

26.02

1

10.10.2017

1013,33

810,15

203,18

10

2

21.04

1

14.06.2017

1486,98

1422,65

64,33

11

2

08.11

1

08.01.2018

820,48

818,3

2,18

12

1

19.08

2

18.09.2017

560,87

445,53

115,34

13

2

07.12

1

12.07.2017

830,18

829,5

0,68

14

2

18.11

1

17.07.2017

814,57

809,75

4,82

15

1

07.11

2

03.11.2017

647,33

643,88

3,45

Źródło:

opracowanie własne

Tabela 7 zawiera plan nalotu statków powietrznych PZL-130TCII Orlik w 42 Bazy Lotnictwa
Szkolnego w Radomiu.
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Tabela 7.

Miesiąc
i

Zaplanowany nalot

Zaplanowany nalot
jednostkowy λi

Styczeń

51

0,109677

Luty

58

0,138095

Marzec

62

0,133333

Kwiecień

240

0,533333

Maj

309

0,664516

Czerwiec

325

0,722222

Lipiec

411

0,883871

Sierpień

481

1,034409

Wrzesień

475

1,055556

Październik

355

0,763441

Listopad

0

0

Grudzień

65

0,139785

2832

0,51726

Suma/Średnia λ
Źródło:

Szczegóły planu nalotu na typ SP w roku 2017

opracowanie własne

Tabela 8 przedstawia koszt poszczególnych obsług. Dane dotyczące kosztu określono na
podstawie informacji otrzymanych z firmy zewnętrznej i użytkownika SP.
Tabela 8.

80

Firma zewnętrzna
u siebie [tys. PLN]
(EADS PZL Okęcie)
-

Firma zewnętrzna w
jednostce [tys. PLN]
(EADS PZL Okęcie)
-

140

180

200

Nazwa firmy
JW. [tys. PLN]
Typ obsługi
1
2
Źródło:

Dane dotyczące kosztu obsług.

opracowanie własne

W pracy przyjęto, że nakłady otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej na wszystkie obsługi
wykonane w 2017 roku wynosiły 1700 tys. PLN
Tabela 9 przedstawia czas poszczególnych obsług. Dane dotyczące czasu określono na podstawie
informacji otrzymanych z firmy zewnętrznej i użytkownika SP.
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Tabela 9.

Dane dotyczące czasu obsług.

JW. [tys.PLN]

Firma zewnętrzna
u siebie [dni]
(EADS PZL Okęcie)

Firma zewnętrzna w
jednostce [dni]
(EADS PZL Okęcie)

1

28

-

-

2

36

35

35

Nazwa firmy
Typ obsługi

Źródło:
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opracowanie własne na podstawie [6]

Tabela 10 przedstawiono możliwości obsługowe poszczególnych miejsc w których odbywają się
obsługi. Dane dotyczące kosztu określono na podstawie informacji otrzymanych z firmy
zewnętrznej i użytkownika SP.
Tabela 10. Dane dotyczące kosztu obsług.

3

Firma zewnętrzna
u siebie (EADS PZL
Okęcie)
-

Firma zewnętrzna
w jednostce
(EADS PZL Okęcie)
-

2

2

3

2

[1 ,2]

[2 ,1]

-

-

Nazwa firmy
JW.
Typ obsługi
(1,1)

Tabela 11 zawiera wyniki otrzymane z modelu optymalizacyjnego oraz rzeczywiste terminy
i miejsca obsług.
Optymalizacji dokonano z wykorzystaniem pakietu komputerowego Lingo 9 opracowanego przez
firmę LINDO Systems, Inc. Tabela 11 zawiera otrzymane wyniki z zastosowaniem metody oraz
wyniki wykonanych obsług otrzymane z Bazy Wojskowej. Koszt całkowity otrzymany z aplikacji
wynosi 1380 tys. PLN. Natomiast koszty poniesione przez JW są o 260 tys. wyższe (1640 tys.
PLN). Różnica wynika z jednej strony z zamiany typu obsługi z pierwszego na drugi typ
dodatkowo dwie obsługi wykonywane były poza macierzystą jednostką.
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Tabela 11. Dane dotyczące realizacji obsług w 2017 roku.
Wyniki rzeczywiste
Nr
SP

Typ
obsługi

Data
obsługi

Miejsce
obsług

1.

1

2017-0124

42. BLSz Radom

2.

1

2017-0609

42. BLSz Radom

3.

1

2017-0720

42. BLSz Radom

4.

1

2017-1027

42. BLSz Radom

5.

2

2017-0403

42. BLSz Radom

6.

1

2017-0102

42. BLSz Radom

7.

2

2017-0905

42. BLSz Radom

8.

2

2017-1127

42. BLSz Radom

9.

2

2017-1004

42. BLSz Radom

10.

2

2017-1010

42. BLSz Radom

11.

1

2017-0614

42. BLSz Radom

12.

1

2017-0901

EADS PZL Okęcie

13.

1

2017-0711

42. BLSz Radom

14.

1

2017-0717

42. BLSz Radom

15.

2

2017-1115

EADS PZL Okęcie

Wyniki otrzymane z aplikacji
Data
początku
obsługi

Data
końca
obsługi

1

2017-02-19

2017-03-17

2

2017-04-01

2017-05-07

1

2017-07-17

2017-08-12

1

2017-09-20

2017-10-16

1

2017-04-03

2017-04-29

1

2017-01-07

2017-02-02

1

2017-01-07

2017-02-02

1

2017-01-09

2017-02-04

1

2017-02-04

2017-03-02

1

2017-05-01

2017-05-27

1

2018-01-08

2018-02-03

2

2017-07-27

2017-09-01

1

2017-07-12

2017-08-07

1

2017-05-12

2017-06-07

2

2017-11-03

2017-12-09

Typ
obsługi

Miejsce obsług
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom

42. BLSz Radom
42. BLSz Radom
42. BLSz Radom

42. BLSz Radom

Na wykresach Gantta (Rys. 7.1, Rys. 7.2, Rys. 7.3) przestawiono harmonogramy czasu obsług
statków powietrznych otrzymane z wykorzystaniem:
1. opracowanej metody MSOTSP,
2. resursu kalendarzowego,
3. danych o, wykonanych w 2017 roku, obsługach z Bazy Lotniczej.

Optymalizacja systemu obsługi technicznej statków powietrznych
w funkcji intensywności ich użytkowania
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Rys. 7.1. Harmonogram obsług wg. metody MSOTSP
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7.2. Harmonogram obsług zgodnie z resursem kalendarzowym
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7.3. Rzeczywisty harmonogram obsług
Źródło: opracowanie własne na postawie informacji otrzymanych z 42 Bazy Lotniczej

Na Rys. 7.4 przedstawiono na wspólnym wykresie harmonogramy czasu obsług statków
powietrznych otrzymane z wykorzystaniem opracowanej metody MSOTSP (kolor niebieski)
i resursu kalendarzowego (kolor różowy). Gdy daty rozpoczęcia obsług się pokrywają - kolor
fioletowy.

Rys. 7.4. Wspólny wykres harmonogramów czasu obsług statków powietrznych otrzymanych
z wykorzystaniem opracowanej metody MSOTSP i resursu kalendarzowego
Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że opracowana metoda pozwala na
racjonalne wykorzystanie otrzymanych z budżetu środków finansowych, a tym samym na wzrost
efektywności działania systemu.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Celem rozprawy było opracowanie metody planowania obsług technicznych statków
powietrznych w aspekcie intensywności ich użytkowania. W ramach prac nad dysertacją
opracowano model matematyczny systemu obsługi technicznej SP w funkcji intensywności ich
użytkowania oraz jej implementację w postaci aplikacji komputerowej wspomagającej
podejmowanie decyzji w zakresie racjonalnego planowania obsług.
W rozprawie przeprowadzono rozważania zarówno w aspekcie teoretycznym jak
i w aspekcie utylitarnym w zakresie problematyki eksploatacji SP w szczególności planowania
obsług technicznych. Uzyskane rezultaty w ramach prowadzonych rozważań można przedstawić
w sposób następujący:
I.

W części teoretycznej rozprawy dokonano:
 przedstawienia i omówienia podstawowych pojęć związanych z problematyką
planowania obsług technicznych SP,
 przeglądu literatury, zarówno krajowej jak i zagranicznej, z której wynika, że problem
planowania obsług technicznych SP jest problemem złożonym,
 zaprezentowania elementów stanowiących system obsług technicznych SP, które
zostały następnie odwzorowane w modelu systemu obsług technicznych SP,
 omówienia czynników, które mają wpływ na kształt system obsług technicznych SP,
a które to (czynniki) zostały uwzględnione na dalszym etapie badań,
 opracowania modelu matematycznego System Obsług Technicznych SP (w zakresie
założeń ogólnych, elementów składowych, odwzorowania i parametryzacji struktury
modelu),
 sformułowania zadania optymalizujące system obsług technicznych SP (w zakresie
zmiennych decyzyjnych, wskaźników oceny jakości rozwiązania oraz ograniczeń),
 opracowania metody optymalizacji Systemu Obsług Technicznych SP.

II.

W części utylitarnej rozprawy dokonano:
 zaimplementowania metody planowania obsług technicznych SP w postaci autorskiej
aplikacji SOTSP, która pozwala na wyznaczenie harmonogramu obsług, który
uwzględnia m.in. aspekty ekonomiczne (koszt obsług, nakłady na obsługi),
 weryfikacji

opracowanej

metody

planowania

obsług

technicznych

SP

z wykorzystaniem autorskiej aplikacji MSOTSP dla wybranej Bazy Lotniczej.
Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie planu obsług technicznych uwzględniający
intensywność użytkowania SP oraz ograniczenia związane z kosztami obsług. Na podstawie
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przeprowadzonej weryfikacji metody przygotowanej z wykorzystaniem autorskiej aplikacji
SOTSP, należy stwierdzić, że teza rozprawy, która brzmiała Optymalizacja systemu obsług
technicznych statków powietrznych pozwoli na efektywne funkcjonowanie organizacji w ramach
jej działalności statutowej (np. świadczącej usługi szkoleniowe lub transportowe) została
udowodniona
Przeprowadzone badania teoretyczne i symulacyjne pozwalają sformułować następujące
wnioski:
1. Efekty rozprawy mają charakter rozszerzający dotychczasowy stan wiedzy. Na podstawie
opracowanej metody oraz jej implementacji możliwe będzie także badanie zachodzących
zjawisk oraz występujących zależności w systemach eksploatacyjnych innych urządzeń.
2. Graficzny interfejs pozwala na intuicyjne korzystanie z aplikacji.
3. Weryfikacja metody na danych rzeczywistych potwierdziła zasadność tezy.
4. Rola obsług technicznej w procesie eksploatacji statków powietrznych jest niezwykle ważna,
zwłaszcza obsługi profilaktyczne.
5. Wzrost liczby pasażerów i przewożonych ładunków implikuje wzrost liczby statków
powietrznych, które należy okresowo obsługiwać ze względu na konieczność zabezpieczenia
odpowiedniego

stopnia

bezpieczeństwa,

należy

dążyć

do

poszukiwania

metod

wspomagających organizację pracy osób i organizacji odpowiadających za ich realizację.
W tym aspekcie zauważalna jest coraz większa rola modelowania matematycznego i narzędzi
informatycznych w zarządzaniu obsługami SP.
6. Stosowanie

metody

w

postaci

implementacji

aplikacji

komputerowej

zmniejszy

prawdopodobieństwo powstania błędu podczas planowania obsług. Wykonywanie obsług
generuje duże koszty jednak w porównaniu z kosztami związanymi z wypadkami lotniczymi
są one znikome.
7. Efektem opracowanej metody systemu SOTSP uwzgledniający aspekt kosztu pozwoli na
zwiększenie efektywności Lotniczego Systemu Transportowego poprzez zmniejszenie
kosztów wykonywanych operacji lotniczych.
8. Istniejące informatyczne systemy wspomagające eksploatację statków powietrznych nie
uwzględniają wymogów kosztowych wykonywania obsług SP.
9. Opracowana aplikacja odwzorowuje rzeczywisty system obsług statków powietrznych
będących na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. W tym specyfikę organizacji zajmujących się
obsługą wojskowych SP na zasada outsourcingu (Wojskowe Zakłady Lotnicze, EADS PZL
Warszawa – Okęcie).
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10. Opracowana metoda uwzględnia wymagania narzucone przez producentów SP, akty prawne
normujące zasady eksploatacji techniki lotniczej w tym m.in. EASA.
11. Zaletą metody jest podejście iteracyjne każda iteracja kończy się interakcją z użytkownikiem.
Opracowana jako relacyjna baza danych umożliwia współpracę z zewnętrznym.
12. Opracowana aplikacja jest odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz
przed dostępem użytkowników do danych, do których nie są upoważnieni.
W dalszej perspektywie model matematyczny, metoda oraz aplikacja komputerowa będą
rozwijane. Pozwoli to na zwiększenie spektrum prowadzenia badań w obszarze systemu obsług
technicznych SP. Wśród dalszych kierunków badań należy wymienić następujące obszary
badawcze: uwzględnienie wielkości losowych dotyczących charakterystyk uwzgledniających
długo terminowe prognozy pogody.
Ponadto, opracowana metoda może zostać zastosowana do zarządzania obsługami
technicznymi w innych gałęziach transportu. Koniecznym tylko będzie dokonanie drobnych
modyfikacji, co pozwoli na zastosowanie opracowanej metody, między innymi w transporcie
kolejowym lub samochodowym.
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