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METODA WYBORU EFEKTYWNEJ STRATEGII EKSPLOATACJI 
OBIEKTÓW TECHNICZNYCH 

 
Streszczenie 

 
Praca dotyczy zastosowań wymian według wieku obiektów technicznych oraz 

problemów związanych z rozkładem czasu życia obiektu technicznego. Główny nacisk 
położono na optymalizację zysku na jednostkę czasu i współczynnik gotowości systemu 
eksploatacji. 

Cel i zakres pracy przedstawiono we wstępie. 
Po wstępie następuje rozdział 2, w którym wprowadzone zostały niezbędne w dal-

szych rozważaniach oznaczenia i pojęcia. Zdefiniowano rozkłady czasów życia stoso-
wane do wymian według wieku i klasy rozkładów niezawodności. W szczególności 
rozważane są rozkłady z jednomodalną funkcją intensywności uszkodzeń.  

Trzy modele: Harriagi, Grabskiego i Yecha są prezentowane w rozdziale 3. Ten 
rozdział zawiera także przykłady różnych rozkładów czasów życia w modelach wymian 
według wieku.  

Rozdział 4 jest związany z uogólnieniem 3-stanowego modelu wymian według 
wieku obiektów technicznych. Ten model wykorzystuje procesy semi-markowskie. 
Założono, że wymiana i naprawa nie prowadzą do pełnej efektywności obiektu tech-
nicznego.  

W rozdziale 5 wprowadzono uogólnienia wyników 3-stanowego modelu wymian. 
Ten rozdział zawiera także wyniki badań zysku na jednostkę czasu i gotowości wielo-
stanowego systemu eksploatacji. Przykłady numeryczne rzeczywistych systemów eks-
ploatacji pokazują stosowalność tego uogólnienia 3-stanowego modelu wymian.  

W rozdziale 6 badano uogólnienie modelu Yecha wymian według wieku obiektów 
z gwarancją. W tym modelu zakłada się, że niepomijalne są czasy wymiany i naprawy. 

W rozdziale 7 zaprezentowano wyniki z klas rozkładów starzejących, mieszanin 
rozkładów i ograniczeń dla średniego czasu między naprawami. W szczególności wy-
znaczono mieszaninę rozkładów mających jednomodalną funkcję intensywności uszko-
dzeń. Wyniki z mieszanin rozkładów wykorzystane do estymacji funkcji niezawodności 
i funkcji intensywności uszkodzeń zastosowano do systemu elektrycznego autobusu. 

Ponadto dołączono szeroką bibliografię tematu.  
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THE METHOD OF CHOICE THE EFFICIENCY STRATEGY 
OF THE MAINTENANCE OF TECHNICAL OBJECTS 

 
Summary 

 
The book deals with application of the age replacement of the technical object and 

problems connected with the distribution of lifetime of the technical object. The main 
emphasis is put on optimization of the profit per unit time and the availability of the 
technical maintenance system. 

The aim and the scope of the work are presented in Introduction. 
In Chapter 2, that follows the Introduction, some basic notions necessary to further 

considerations are introduced. The lifetime distributions applicable to the age replace-
ment investigation and the reliability classes of distributions are defined. The lifetime 
distributions with the unimodal failure rate function are particularly considered. 

Three models: Harriaga, Grabski and Yech are presented in Chapter 3. This chap-
ter also contains the examples of various lifetime distributions in the age replacement 
models.  

Chapter 4 is connected with the generalization of the 3-state model of the age re-
placement of technical object. This model utilizes the semi-Markov process. It has been 
assumed that the replacement and the repair do not lead to full efficiency of the techni-
cal object.  

The generalization of the results 3-state replacement model is introduced in Chapter 5. 
This chapter also contains the results of investigations of the profit per unit time and the 
availability of multi state technical systems. Numerical examples of the real mainte-
nance system show applicability this generalization of the 3-state age replacement 
model. 

In Chapter 6 the generalization of Yech model age replacement technical object 
with warranty are considered. In this model, it has been assumed that the time of re-
placement and the time of repair are not negligible. 

The results on ageing distributions classes, the mixture of distributions and the 
bounds for mean time between repairs are presented in Chapter 7. In particular of the 
mixture of the standard distributions having unimodal failure rate function are deter-
mined. The results on the mixture distributions used for the reliability function and the 
failure rate function estimation are applied to electrical circuit of a bus. 

Moreover, wide bibliography of topic is enclosed. 
 
 
 
 




