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Instytut In żynierii 
Produkcji

Cechy Instytutu In żynierii Produkcji:

• Instytut liczy 60 pracowników (naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych i 
administracyjno-technicznych)

• W ramach Instytutu funkcjonuje 9 laboratoriów specjalistycznych (naukowo-
badawczych i dydaktycznych)

• Instytut jest współorganizatorem cyklicznej konferencji Systemy Wspomagania 
w Inżynierii Produkcji

• Instytut jest współwydawcą kwartalnika Management Systems in Production
Engineering



Instytut In żynierii 
Produkcji

Wybrane obszary działalno ści Instytutu:

• Komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją i 
utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie
MAXIMO, MP2, ZMT, Aretics, expert systems – Sphinx, Nexpert Object, 
reliability modeling - BlockSim, Weibull++, process modeling - ARIS Toolset

• Komputerowe wspomaganie projektowania i symulacji układów 
redukcji zagrożeń przemysłowych
Raynoise, Sysnoise, CadnaA, HPZ’2001

• Komputerowe modelowanie i symulacja układów 
antropotechnicznych
AutoCAD, 3D StudioMAX, Anthropos - ErgoMAX,  Photomodeler, 3D SSPP

• Komputerowe wspomaganie zarządzania informacją geograficzną
MapInfo Professional, Map Basic, ArcInfo, ArcGIS, Geoxa



Instytut In żynierii 
Produkcji

Wybrane narz ędzia wspomagaj ące Instytutu

ZMT (system klasy CMMs/EAM)
Eurotronic2000

Weibull++ 
Reliasoft

Sphinx
Aitech

BlockSim
Reliasoft

RCM++
Reliasoft



Instytut In żynierii 
Produkcji

Publikacje ksi ążkowe

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)



Identyfikacja mo żliwo ści i 
potrzeb

Cel i zakres bada ń

Cel badań:

Próba uporządkowania podejmowanych kluczowych problemów eksploatacyjnych
w oparciu o zaproponowany model trójpłaszczyznowy, a następnie dokonanie
przeglądu eksploatacyjnych zadań badawczych w ujęciu wybranych publikacji
naukowych

Zakres badań:

Analiza literaturowa (ponad 100 pozycji literaturowych) uzupełniona
doświadczeniami własnymi autora w obszarze zarządzania eksploatacją i
utrzymaniem ruchu

Źródło finansowania:

Projekt badawczy (grant habilitacyjny), finansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki nr 5636/B/T02/2011/40, pt.: Wykorzystanie metod
scenariuszowych w modelowaniu procesów eksploatacyjnych



Identyfikacja mo żliwo ści i 
potrzeb

Czynniki du żego i stale wzrastaj ącego zainteresowania eksploatacj ą

1. Ciągle aktualna jest potrzeba osiągnięcia i utrzymania wysokiej efektywności
systemów technicznych, co przy wzrastającej ich złożoności, prowadzi do
potencjalnego pogorszenia wartości cech wynikających z modeli
niezawodnościowych

2. Postępująca od początku lat 90-tych XX wieku, tendencja szerokiego
wykorzystania w pracach eksploatacyjnych metod wspierających procesy
użytkowania, a przede wszystkim procesy obsługowo-naprawcze,
spowodowała uproszczenie kluczowych modeli decyzyjnych i dość
powszechną adaptację nowych rozwiązań organizacyjnych w warunkach
przemysłowych

3. Wraz z rozwojem komputerowych technik wspomagających, pojawiły się w
zastosowaniach praktycznych narzędzia ułatwiające pracę służb utrzymania
ruchu



Identyfikacja mo żliwo ści i 
potrzeb

Problemy wynikaj ące z powszechnego zainteresowania eksploatacj ą

1. Dostępność nowoczesnych metod i narzędzi oraz prostota ich używania może
prowadzić do pozornego przekonania o małej złożoności problematyki
eksploatacyjnej

2. Wieloaspektowość zadań eksploatacyjnych i okołoeksploatacyjnych
powoduje, że wynikające z ich realizacji problemy są przedmiotem badań w
obrębie kilku dyscyplin naukowych



Model obszarów i bada ń 
eksploatacyjnych

Trójpłaszczyznowy układ problemów eksploatacyjnych



Przegl ąd eksploatacyjnych 
obszarów badawczych

Trójpłaszczyznowy układ problemów eksploatacyjnych

Płaszczyzna charakteru problemów
eksploatacyjnych
wynikająca z zakresu typów koniecznych do
realizacji prac eksploatacyjnych w typowym
przedsiębiorstwie przemysłowym

Płaszczyzna etapów cyklu życia
przedmiotu bada ń eksploatacyjnych
wynikająca z konieczności identyfikacji cech
obiektu eksploatacji na wszystkich etapach
jego „życia”

Płaszczyzna
podmiotu/przedmiotu/otoczenia
badań eksploatacyjnych
wynikająca z konieczności uwzględnienia
funkcjonowania obiektu technicznego w
środowisku zewnętrznym z udziałem
człowieka w analizowanych procesach
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Przegl ąd eksploatacyjnych 
obszarów badawczych

Trójpłaszczyznowy układ problemów eksploatacyjnych

Powiązania pomi ędzy elementami w
ramach jednej płaszczyzny
• wyznaczają cel i zakres

rozwiązywania już sprecyzowanych
eksploatacyjnych zadań
badawczych

• formułowanie nowych problemów
staje się wielowątkowe, a przez to
kompleksowe

Powiązania mi ędzypłaszczyznowe
stanowią siłę napędową w obszarze
badań eksploatacyjnych, stając się
głównym motorem rozwiązań
innowacyjnych w kontekście metod i
technik, eksploatacyjnych środków
technicznych, jak i odpowiednich
postaw
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Przegl ąd eksploatacyjnych 
obszarów badawczych

Główne eksploatacyjne obszary badawcze

Badania nad kształtowaniem cech eksploatacyjnych ob iektów/systemów 
technicznych
• niezawodność
• efektywność
• funkcjonalność

Badania nad rol ą człowieka w procesach eksploatacyjnych
• poszukiwaniu optymalnych sposobów wzajemnego dostosowania cech użytkowanych i 

obsługiwanych obiektów technicznych do cech psychofizycznych człowieka w środowisku 
pracy

• poszukiwaniu i weryfikacji efektywnych sposobów i narzędzi prowadzenia prac 
obsługowo-naprawczych w przedsiębiorstwach

Badania nad otoczeniem obiektów i procesów eksploat acji
• badania bliższego otoczenia dotyczą optymalizacji ilości, kosztów i czasu w zakresie 

zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do realizacji procesów eksploatacyjnych
• badania dalszego otoczenia dotyczą oceny szkodliwego wpływu eksploatowania 

obiektów technicznych na środowisko przemysłowe



Przegl ąd eksploatacyjnych 
obszarów badawczych

Badania w zakresie wspomagania prac eksploatacyjnych

Wspomaganie u żytkowania
bieżące wykorzystanie informacji eksploatacyjnej
do podejmowania decyzji w trakcie
funkcjonowania obiektów technicznych, m.in.
badania rozwiązań w zakresie narzędzi
sterowania i kontroli procesów eksploatacyjnych
w systemach produkcyjnych

Wspomaganie technicznego obszaru
obsługiwania
prace badawcze w zakresie wspomagania prac
diagnostycznych i wspomagania prac
niezawodnościowych

Wspomaganie organizacyjnego obszaru
obsługiwania
badania dotyczą najczęściej weryfikacji
wybranych koncepcji zarządzania w świetle
istniejących i stosowanych narzędzi
informatycznych
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Koncepcje i przykłady wspomagania 
zadań eksploatacyjnych

Przykład 1: System wspomagania decyzji eksploatacyjnych WDUR

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



Koncepcje i przykłady wspomagania 
zadań eksploatacyjnych

Przykład 1: System wspomagania decyzji eksploatacyjnych WDUR

Moduły ISOZE (Inteligentny System 
Obsługi Zdarzeń Eksploatacyjnych):

• system klasy ERP (lub
CMMs/EAM) –gromadzenie
danych i informacji
wynikających z prowadzonych
prac obsługowo-naprawczych

• moduł analityczny –
wyznaczanie wartości miar
eksploatacyjnych oraz rang 
poszczególnych obiektów,

• moduł ekspercki – formułowanie
wniosków dotyczących
zalecanych działań
eksploatacyjnych oraz budowę
scenariuszy eksploatacyjnych,

• system klasy GIS – wizualizacja
wartości miar oraz rang 
obiektów w odniesieniu do 
analizowanego terenu

System ISOZE jest przeznaczony do wspomagania
złożonych analiz eksploatacyjnych w wyniku
gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie
długotrwałej eksploatacji obiektów technicznych



Eksploatacyjne kierunki 
badawcze

Problem badawczy : stosowane obecnie modele i metody modelowania wykazują istotne
ograniczenia, które nie pozwalają na efektywne ich wykorzystanie w optymalizacji procesów
decyzyjnych w odniesieniu do eksploatowanych obiektów technicznych, a co za tym idzie
nie stanowią skutecznego rozwiązania oceny i poprawy efektywności zarządzania
eksploatacją i utrzymaniem ruchu

Cel badań: rozwiązanie problemu optymalizacji procesu decyzyjnego poprzez
wykorzystanie metod scenariuszowych, czyli zastosowanie sposobów modelowania,
wykorzystujących wielowątkowy obraz bieżącej rzeczywistości przy równocześnie możliwym
spojrzeniu „wyprzedzającym” czas bieżący

Metodyka procesu decyzyjnego z wykorzystaniem technik
scenariuszowych w zarz ądzaniu eksploatacj ą maszyn i urz ądzeń

Dr in ż. Andrzej Loska

Projekt badawczy habilitacyjny , finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr
5636/B/T02/2011/40 pt.: Wykorzystanie metod scenariuszowych w modelowaniu procesów
eksploatacyjnych



Eksploatacyjne kierunki 
badawcze

Kluczowe elementy metodologii scenariuszowej oraz specyfika obszaru eksploatacji
systemów technicznych warunkują zbiór koniecznych działań, które obejmują:

• zdefiniowanie potrzeby i podstawy generowania scenariusza/zbioru możliwych
scenariuszy w oparciu o określone modele eksploatacyjne, które w tym przypadku mogą
wynikać z kryteriów niezawodnościowych (np. zbioru wybranych ilościowych wskaźników
eksploatacyjnych),

• określenie wewnętrznej, formalnej struktury opisu scenariusza (identyfikacja zbioru
parametrów, czyli składników ilościowych, oraz cech, rozumianych jako składniki
jakościowe obrazu danej sytuacji/zdarzenia),

• uzupełnienie scenariuszy sytuacji dotyczących obiektu jako takiego przez odwzorowanie
jego otoczenia (czyli przez analogię, autor artykułu proponuje oprócz scenariusza opisać
„scenografię”, w której scenariusz się dzieje),

• rozwiązanie problemu praktycznego wykorzystania scenariuszy w planowaniu prac
obsługowo-naprawczych, a jednocześnie optymalizacji procesów decyzyjnych
dotyczących eksploatowanych systemów technicznych z uwzględnieniem zagadnienia
wielowariantowości możliwych zdarzeń oraz symulacji zachowań obiektu w bliższej i
dalszej przyszłości.

Metodyka procesu decyzyjnego z wykorzystaniem technik
scenariuszowych w zarz ądzaniu eksploatacj ą maszyn i urz ądzeń



Podsumowanie

Główne cele eksploatacyjne można sprowadzić do optymalizacji zadań z uwzględnieniem
trzech głównych kryteriów:

• czasu, czyli wydłużanie okresów użytkowania obiektów z jednoczesnym skracaniem
okresów nieużytkowych (prac obsługowo-naprawczych),

• ekonomii, czyli obniżanie kosztów eksploatacji obiektów (bezpośrednich i pośrednich),
przy zachowaniu wymaganych wartości kluczowych cech eksploatacyjnych,

• cech eksploatacyjnych, czyli efektywności, funkcjonalności i bezpieczeństwa co pozwala
na ciągłe doskonalenie funkcjonowania systemów technicznych w relacji do człowieka i
otoczenia

Skuteczność proponowanych koncepcji naukowych i opracowywanych, a następnie
wdrażanych rozwiązań, powinny dążyć do osiągania wartości odpowiednio ekstremalnych
cech (maksymalnych lub minimalnych), w zależności od istniejących organizacyjno-
technicznych warunków eksploatowania obiektów technicznych, tworząc w ten sposób
podstawę do optymalnego procesu decyzyjnego.



Podsumowanie

Warto zwrócić uwagę na:

• wieloaspektowość problemów eksploatacyjnych, czyli potrzebę prowadzenia badań
zarówno w kierunku technicznym, jak i organizacyjnym i ekonomicznym, nie tylko w
obrębie dyscypliny Budowa i eksploatacja maszyn, ale także Inżynieria Produkcji

• 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

Metodyka procesu decyzyjnego z wykorzystaniem metod 
modelowania przyszło ści w tym technik 

scenariuszowych w zarz ądzaniu eksploatacj ą maszyn i 
urządzeń



Dr inż. Andrzej Loska

Politechnika Śląska 
Wydział Organizacji i Zarządzania
Instytut Inżynierii Produkcji

ul. Roosevelta 26-28, 41-800 ZABRZE
tel. +32 277 73 63, fax 032 277 73 62

e-mail: Andrzej.Loska@polsl.pl
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