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Instytut Inżynierii 

Produkcji

Instytut liczy 52 pracowników (naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 

administracyjno-technicznych)

W ramach Instytutu funkcjonuje 7 laboratoriów specjalistycznych (naukowo-

badawczych i dydaktycznych)

Instytut jest współorganizatorem cyklicznych konferencji: 

1. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

2. Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. Obsługiwanie Maszyn 

i Urządzeń. Zintegrowane Systemy Zarządzania:

Jakość – Środowisko – Bezpieczeństwo –Technologia.

Instytut jest współwydawcą kwartalnika:

Management Systems in Production Engineering



Instytut Inżynierii 

Produkcji

Wybrane obszary działalności badawczo-wdrożeniowej

1. Kształtowanie sposobów i warunków eksploatowania obiektów i 

systemów technicznych
Stosowane narzędzia informatyczne: MAXIMO, MP2, ZMT, Aretics, expert systems – Sphinx, 

Nexpert Object, reliability modeling - BlockSim, Weibull++, process modeling - ARIS Toolset, 

LabView

2. Kształtowanie układów redukcji zagrożeń przemysłowych 
Stosowane narzędzia informatyczne: Raynoise, Sysnoise, CadnaA, HPZ’2001, MapInfo

Professional, Map Basic, ArcInfo, ArcGIS, Geoxa

3. Kształtowanie wirtualnego środowiska pracy
Stosowane narzędzia informatyczne: AutoCAD, 3D StudioMAX, Anthropos - ErgoMAX,  

Photomodeler, 3D Static Strength Prediction Program 

4. Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa procesów przemysłowych

5. Kształtowanie środowiska procesów przemysłowych – ocena cyklu życia jako 

technika zarządzania środowiskiem 
Stosowane narzędzia informatyczne: SimaPro 7



Publikacje

Publikacje książkowe

Loska A.: Wybrane aspekty komputerowego wspomagania 

zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów 

technicznych, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa 

Zarządzania Produkcją, Opole 2012

Orłowski C., Lipski J., Loska A.: Informatyka i komputerowe 

wspomaganie prac inżynierskich, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2012 (seria Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji)
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Obszar badawczo-

wdrożeniowy

Opracowanie sposobu wspomagania procesu decyzyjnego w eksploatowanym

systemie technicznym

1. Jakie decyzje należy podejmować dzisiaj, aby zapewnić utrzymanie

maksymalnego potencjału eksploatacyjnego w przyszłości?

2. W jaki sposób podnosić (optymalizować) efektywność eksploatowania

systemu technicznego?

3. W jaki sposób ograniczać koszty działalności eksploatacyjnej i remontowej

przedsiębiorstwa?

4. W jaki sposób oceniać politykę eksploatacyjną przedsiębiorstwa?

Cele badawczo-wdrożeniowe



Eksploatacyjny proces 

decyzyjny

Przebieg eksploatacyjnej sytuacji decyzyjnej

Model procesu eksploatacji

Eksploatacyjny model decyzyjny
Problem 

decyzyjny

Kryteria 

decyzyjne

Model oceny efektów/skutków 

decyzji eksploatacyjnych

Parametry eksploatacyjne

(x1, ..., xn)

Charakterystyki eksploatacyjne

(y1, ..., yn)

Miary jakości decyzji eksploatacyjnych

(z1, ..., zn)

ESD = <X, Y, Z, f, g>



Eksploatacyjny proces 

decyzyjny

Polityka eksploatacyjna – eksploatacyjny proces decyzyjny

Otoczenie wewnętrzne (bliższe)

Otoczenie zewnętrzne (dalsze)

Eksploatowany Sieciowy 

System Techniczny

Eksploatacyjny Proces Decyzyjny

Polityka eksploatacyjna

Polityka przedsiębiorstwa



Eksploatacyjny proces 

decyzyjny

1. Zwarta struktura obiektów tworzących produkcyjne systemy techniczne,
podatna na hierarchiczny proces dekompozycji, charakterystyczny dla potrzeb

identyfikacji modeli strukturalnych i ich wykorzystania w obrębie systemów

komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu

(systemów klasy CMMs/EAM).

2. Stosunkowo łatwy dostęp do poszczególnych obiektów technicznych i

ich elementów składowych (podzespołów i części),

dla potrzeb prowadzenia prac obsługowo-naprawczych, ze względu na zwartą i

jednoznaczną lokalizację w określonym miejscu (np. w hali przemysłowej), jak również

funkcjonowanie w przestrzeni dostępnej bezpośrednio.

Polityka eksploatacyjna produkcyjnych systemów technicznych



Polityka 

eksploatacyjna

Przykładowe modele polityki eksploatacyjnej



Ocena polityki 

eksploatacyjnej

Miary techniczne oceny polityki eksploatacyjnej

MTBF

Zdarzenie Zgłoszenie
Rozpoczęcie 

naprawy

Zakończenie 

naprawy

MFOT

MTTF

czas



Ocena polityki 

eksploatacyjnej

Miary techniczne oceny polityki eksploatacyjnej



Ocena polityki 

eksploatacyjnej

Miary ekonomiczne oceny polityki eksploatacyjnej

Koszty 

działalności 

eksploatacyjnej 

przedsiębiorstwa

Koszty 

zorientowane na 

obiekty techniczne

Koszty 

zorientowane na 

zasoby 

eksploatacyjne

Koszty prac prewencyjnych

Koszty prac diagnostycznych

Koszty prac awaryjnych

Koszty prac korekcyjnych

Koszty materiałowe

Koszty narzędziowe

Koszty ludzkie

Koszty usługowe

Poziom A Poziom B Poziom C



Ocena polityki 

eksploatacyjnej
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Ocena polityki 

eksploatacyjnej

Miary efektywności polityki eksploatacyjnej



Narzędzia 

wspomagające

Uzupełnienie klasycznego modelu systemu

klasy CMMs/EAM w elementy eksperckie

pozwalające na bardziej efektywne

wspomaganie podejmowania decyzji w oparciu

o zasoby danych systemu klasy CMMs/EAM i

zasoby wiedzy systemu ekspertowego

WDUR - Wspomaganie Decyzji Utrzymania Ruchu



Narzędzia 

wspomagające

ISOZE - Inteligentny System Obsługi Zdarzeń Eksploatacyjnych



Niepewność decyzyjna w zarządzaniu eksploatacją

Scenariuszowe kształtowanie 

polityki eksploatacyjnej

Decyzje strategiczne

Decyzje taktyczne

Decyzje operacyjne

Poziom ryzyka Poziom niepewnościPoziom pewności

Horyzont

krótkoterminowy

Horyzont

długoterminowy

Cechy niepewne

Cechy pewne

(określone z góry)

Przebieg obserwowanych efektów eksploatacyjnego procesu decyzyjnego Czas

Ilość i zakres cech



Scenariuszowe kształtowanie 

polityki eksploatacyjnej

Przyszłość eksploatacyjna jest ściśle 

powiązana z teraźniejszością, 

przybierając kształt złożonych interakcji 

pomiędzy:

• decyzjami, a w konsekwencji 

działaniami użytkowymi i obsługowo-

naprawczymi realizowanymi obecnie,

a:

• efektami i/lub skutkami mającymi 

miejsce w przyszłości.

Inaczej mówiąc, wgląd w przyszłość 

eksploatacyjną jest możliwy, poprzez 

dostrzeżenie zjawisk obecnych

Idea scenariuszowa w zarządzaniu eksploatacją

Wariant 

ekstremalny

Wariant

a1

Wariant

a2

Chwila 

bieżąca

Chwila 

docelowa
Czas



Narzędzia 

wspomagające

SMOPE – Scenariuszowy Moduł Obsługi Polityki Eksploatacyjnej



Scenariuszowe kształtowanie 

polityki eksploatacyjnej

Procedury wizualizacji modeli taksonomicznych

Scenariusze 1 – n

Postać graficzna

W
a
rs

tw
a
 w

iz
u

a
li

za
cj

i 
i 

in
te

rp
re

ta
cj

i

Procedury transformacji wartości cech struktur 

scenariuszowych do postaci taksonomicznej

Scenariusz 1

Model 

taksonomiczny

Scenariusz 2

Model 

taksonomiczny

Scenariusz n

Model 

taksonomiczny

Procedury transformacji wartości cech modelu 

polityki eksploatacyjnej sieciowego systemu 

technicznego do postaci taksonomicznej

Polityka eksploatacyjna sieciowego 

systemu technicznego

Model taksonomiczny

Procedury pozyskiwania danych dla potrzeb 

struktur scenariuszowych

Scenariusz 1

Wartości cech

Scenariusz 2

Wartości cech

Scenariusz n

Wartości cech

Procedury pozyskiwania danych dla potrzeb 

modelu polityki eksploatacyjnej sieciowego 

systemu technicznego

Koszty Czas Ilość
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Model polityki eksploatacyjnej 

sieciowego systemu technicznego

Postać graficzna

Procedury interpretacji modelu oceny polityki eksploatacyjnej sieciowego systemu technicznego w 

świetle modeli scenariuszy

Model referencyjny polityki eksploatacyjnej 

sieciowego systemu technicznego

Podsystem zarządzania procesami 

eksploatacji

Baza danych CMMs/EAM

Ścieżka 1 Ścieżka 2 Ścieżka 3



Taksonomiczna ocena polityki eksploatacyjnej

Identyfikacja i uporządkowanie 

zmiennych diagnostycznych

Etap 1

Normowanie zmiennych 

diagnostycznych

Etap 2

Agregacja unormowanych 

zmiennych – wyznaczanie 

zmiennych syntetycznych

Etap 3

Ocena odległości wzajemnej 

pomiędzy badanymi obiektami

Etap 4

Scenariuszowe kształtowanie 

polityki eksploatacyjnej
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Identyfikacja i uporządkowanie 

zmiennych diagnostycznych

Etap 1

Normowanie zmiennych 

diagnostycznych

Etap 2

Agregacja unormowanych 

zmiennych – wyznaczanie 

zmiennych syntetycznych

Etap 3
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Etap 4
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Scenariuszowe kształtowanie 

polityki eksploatacyjnej



Wzorcowe/scenariuszowe modele oceny polityki eksploatacyjnej

Miary taksonomiczne wzorców

Miary taksonomiczne 

Systemu technicznego 1

Analiza Systemu technicznego 1 

w otoczeniu wzorców

Scenariuszowe kształtowanie 

polityki eksploatacyjnej



Ocena polityki eksploatacyjnej w świetle scenariuszy

Scenariuszowe kształtowanie 

polityki eksploatacyjnej



Ocena polityki eksploatacyjnej w świetle scenariuszy

Scenariuszowe kształtowanie 

polityki eksploatacyjnej



Narzędzia 

wspomagające

SMOPE – Scenariuszowy Moduł Obsługi Polityki Eksploatacyjnej



Podsumowanie

Warto zwrócić uwagę na:

• nierozwiązany dotychczas problem niepewności eksploatacyjnej, związany z

potrzebą podejmowania decyzji w odniesieniu do przyszłości z uwzględnieniem

nie tylko cech analizowanego obiektu technicznego, ale także jego szerokiego

otoczenia

Ocena i kształtowanie polityki eksploatacyjnej

w oparciu o metody modelowania przyszłości

i modele taksonomiczne
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