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SZYBKA J, BRONIEC Z, PILCH R. Forecasting the failure of
a thermal pipeline on the basis of risk assessment and exploitation
analysis. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
2011; 4: 5-10.
In this paper, a procedure for determining the utilisation period of a thermal
pipeline, exploited in mining plants was presented. On the basis of analyses
conducted in the real life situations, the pipeline failure, which could be caused by its bursting due to exceeding pipeline strength, was forecasted. The
exploitation conditions of the thermal pipeline and factors contributing to its
degradation were also analysed. Using the probability sampling method, the
exploitation risk was assessed and the lifespan of the pipelines, after which the
pipelines shall be replaced by new structures, were determined.

SZYBKA J, BRONIEC Z, PILCH R. Prognozowanie uszkodzenia
ciepłociągu na podstawie oceny ryzyka eksploatacji. Eksploatacja
i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 5-10.
W artykule przedstawiono procedurę postępowania w wyznaczenia okresu
użytkowania ciepłociągu eksploatowanego w zakładach górniczych. Na
podstawie badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
prognozowano awarię rurociągu, która może być spowodowana pęknięciem na
skutek przekroczenia jego wytrzymałości. Opisano warunki eksploatacji ciepłociągu i czynniki wpływające na jego degradację. W ujęciu probabilistycznym
oszacowano ryzyko eksploatacji i wyznaczono okres użytkowania, po którym
powinna nastąpić wymiana rurociągów.

LEWI A, PEEW D. Ocena cech eksploatacyjnych oleju silnikowego
Prista Super 25W40 metodą DIA. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 11-14.

LEWI A, PEEW D. On the evaluation of exploitation qualities of
Prista Super 25W40 motor oil with DIA method. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 11-14.

The paper considers one of the few studies of motor oil using Differential Impedance Analysis (DIA) method. The impedance data of Prista Super 25W40
motor oil are analyzed through this method, which is more advanced technique
comparing to Electrochemical Impedance Spectroscopy. Structural changes in
samples of long exploited oil are found. The analysis of samples of less used
oil registers one important phenomenon, which is known from the practice.
The possibilities for viscosity indices determination are discussed. General
impedance data analysis is also conducted.

Artykuł poświęcony jest badaniom oleju silnikowego przy pomocy Analizy
Dyferencjalnej Impedancji (DIA). Zbadano tą metodę, która jest doskonalsza
od Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej, zmiany impedancji
nowego oleju Prista Super 25W40 w okresie eksploatacji. Wyniki wykazują,
że po pewnym krótkim okresie, używany olej ma lepsze właściwości smarne
względem próbki oleju nieużywanego. Omówiono także możliwości oszacowania oleistości i przeprowadzono analizę wyników.

CZECH P, MADEJ H. Application of cepstrum and spectrum histograms of vibration engine body for setting up the clearance model of
the piston-cylinder assembly for RBF neural classifier. Eksploatacja i
Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 15-20.

CZECH P, MADEJ H. Wykorzystanie histogramów widma i cepstrum drgań korpusu silnika do budowy wzorców luzu w układzie
tłok-cylinder dla klasyfikatora neuronowego RBF. Eksploatacja i
Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 15-20.

The paper presents an attempt to evaluate the wear of piston-cylinder assembly
with the aid of vibration signal recorded on spark ignition (SI) engine body. The
subject of the study was a four-cylinder combustion engine 1.1 dm3. Diagnosing
combustion engines with vibration methods is specifically difficult due to the
presence of multiple sources of vibration interfering with the symptoms of
damages. Diagnosing engines with vibro-accoustic methods is difficult also
due to the necessity to analyse non-stationary and transient signals. Various
methods for selection of usable signal are utilised in the diagnosing process.
Changes of the engine technical condition resulting from early stages of wear
are difficult to detect for the effect of mechanical defect masking by adaptive
engine control systems. According to the studies carried out, it is possible to
utilise artificial neural networks for the evaluation of the clearance in pistoncylinder assembly.

W artykule przedstawiono próbę oceny zużycia złożenia tłok-cylinder za pomocą sygnału drgań rejestrowanego na kadłubie silnika ZI. Obiektem badań
był czterocylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,1 dm3. Diagnozowanie
silnika spalinowego metodami drganiowymi jest szczególnie utrudniona ze
względu na występowanie wielu źródeł drgań, co jest przyczyną wzajemnego
zakłócania symptomów uszkodzeń. Diagnozowanie uszkodzeń silników metodami wibroakustycznymi jest trudne także ze względu na konieczność analizy
sygnałów niestacjonarnych i impulsowych. W procesie diagnozowania stosuje
się różne sposoby selekcji sygnału użytecznego. Zmiany stanu technicznego
silnika wywołane wczesnymi fazami jego zużycia są trudne do wykrycia ze
względu na maskowania usterek mechanicznych przez adaptacyjne układy
sterowania silnika. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje możliwość
wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do oceny luzu w układzie tłokcylinder.

LIUDVINAVIČIUS L, LINGAITIS L P, BUREIKA G. Investigation
on wheel-sets slip and slide control problems of locomotives with
ac traction motors. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and
Reliability 2011; 4: 21-28.

LIUDVINAVIČIUS L, LINGAITIS L P, BUREIKA G. Badanie
problemów buksowania kołowego i sterowania procesu ślizgania
w lokomotywach z silnikami trakcji asynchronicznej. Eksploatacja i
Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 21-28.

The article is dedicated to the solution of drive parameter adjustment and
correction problems of AC traction motors. Having assessed different rail
adhesion ratios and AC electrical machine operation peculiarities, there have
been proposed new dynamic slip and slide process control methods to DC/
AC, AC/AC current system locomotives. There is described the influence of
mechanical characteristics of AC traction motors to the formation of wheel
slip process and there are provided structural control schemes of the dynamic
slip process. The slip process formation and control conditions for wheel
pairs are provided in mathematical and graphical forms. There are provided
automatic control parameters of dynamic slip and slide process for AC/AC
current locomotives.

Artykuł jest przeznaczony dla rozwiązania problemów regulowania i korekcji
parametrów pracy przekładni lokomotywy z silnikiem trakcyjnym AC. Oceniając różne czynniki przyczepności koła lokomotywy z torem i osobliwości
maszyn elektrycznych typu AC, w artykule przedstawiono nowe metody buksowania dynamicznego i sterowania procesu ślizgania przekładni lokomotywy
dla systemów prądu AC/DC, AC/AC. Oceniając wpływ rodzaju charakterystyk
mechanicznych silników trakcyjnych AC na formowanie procesu buksowania
kół, w artykule przedstawiono strukturalne schematy sterowania procesów
buksowania dynamicznego. Formowanie procesu buksowania par kół i warunki jego sterowania przedstawiono w wyrażeniu matematycznym i formie
graficznej. W artykule zaprezentowano parametry buksowania dynamicznego
i sterowania automatycznego procesu ślizgania dla lokomotywy systemów
prądu AC/AC..

TOMASZEK H, JASZTAL M, ZIEJA M. A simplified method to assess fatigue life of selected structural components of an aircraft for
a variable load spectrum. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance
and Reliability 2011; 4: 29-34.

TOMASZEK H, JASZTAL M, ZIEJA M. Uproszczona metoda oceny
trwałości zmęczeniowej wybranych elementów konstrukcji statku
powietrznego dla zmiennego widma obciążenia. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 29-34.

The assessment of fatigue life of an aircraft’s structural component operating
under variable load spectrum causes many and various problems, hence the
need for simplified methods that facilitate it. The presented study covers the
question of rearranging an actual spectrum with variable values of cycles into
a homogeneous spectrum with weighted cycles. A method for the evaluation of
fatigue life of some selected aircraft’s structural component with an initial crack
has been presented using a rearranged spectrum. To model an increment in the

Ocena trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji pracującego pod wpływem zmiennego widma obciążenia przysparza wielu trudności. Stąd potrzeba
poszukiwania uproszczonych metod umożliwiających tą ocenę. Przedstawiona
praca obejmuje przekształcenie widma rzeczywistego o zmiennych wartościach
cykli w widmo jednorodne o cyklach ważonych. Wykorzystując widmo przekształcone przedstawiono metodę oceny trwałości zmęczeniowej wybranego
elementu konstrukcji statku powietrznego z początkowym pęknięciem. Do
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crack length a difference equation has been applied which, after rearrangement,
resulted in a partial differential equation of the Fokker-Planck type. A density
function of the crack length is a particular solution to this equation. Using the
density function of a crack length, fatigue life of the structural component has
been determined for the crack that keeps growing up to the permissible value ld
lower than the critical value lkr. What has been given consideration in this study
is the case when the exponent of the Paris equation m ≠ 2.

modelowania przyrostu długości pęknięcia wykorzystano równanie różnicowe
z którego po przekształceniu otrzymano równanie różniczkowe cząstkowe typu
Fokkera-Plancka. Rozwiązaniem szczególnym tego równania jest funkcja gęstości
długości pęknięcia elementu. Wykorzystując następnie funkcję gęstości długości
pęknięcia określono trwałość zmęczeniową elementu konstrukcji dla pęknięcia
narastającego do wartości dopuszczalnej ld mniejszej od wartości krytycznej lkr.
W pracy rozpatruje się przypadek, gdy wykładnik równania Parisa m ≠ 2.

DZICZKOWSKI L, BUCHACZ A. Modification of a calibration method for conductometers. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance
and Reliability 2011; 4: 35-40.

DZICZKOWSKI L, BUCHACZ A. Modyfikacja metody skalowania
konduktometru. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and
Reliability 2011; 4: 35-40.

The paper presents an innovative and improved method for doubled calibration
of an eddy-current conductometer. Implementation of the proposed method
makes it possible to achieve independence of the instrument indications on
surface condition of the examined parts. The calibrating function is determined
on-line when the measurements are in progress on the basis of parameters that are
assigned to the contact probe coil and calculated with use of general mathematic
equations. The calculated correction parameter can be considered as a measure
of the surface roughness. Application of the modification as described in this
paper can contribute to efficiency improvement of operational examinations for
components made of non-ferrous materials during their lifetime.

Zaproponowano oryginalną, ulepszoną metodę podwójnego skalowania konduktometru wiroprądowego. Realizując tę metodę można uzyskać niezależność
wskazań przyrządu od stanu powierzchni badanych elementów. Funkcja skalująca konduktometr jest wyznaczana dynamicznie w czasie trwania pomiaru na
podstawie parametrów przypisanych eksperymentalnie sondzie-cewce stykowej
oraz uniwersalnych równań matematycznych. Obliczona poprawka może być
traktowana jako miara chropowatości powierzchni. Stosując opisaną modyfikację można znacznie usprawnić badania eksploatacyjne elementów wykonanych
z metali nieżelaznych.

ŚWIĆ A, MAZUREK L. Modeling the reliability and efficiency of
flexible synchronous production line. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2011; 4: 41-48.

ŚWIĆ A, MAZUREK L. Modelowanie niezawodności i wydajności
synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 41-48.

The paper introduces a mathematical model of operation of a flexible synchronous production line (FSPL) of multifunctional CNC machines that includes
one redundant multifunctional CNC machine which can take over the functions
of every FSPL machine. The graph of FSPL state, relations and equations
used to calculate reliability and productivity are shown. Maple, the software
used for reliability and productivity calculations and modelling, as well as the
mathematical results are presented.

Przedstawiono model matematyczny funkcjonowania synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej (SELP) z obrabiarek wielozadaniowych CNC, w skład
której wchodzi maszyna technologiczna rezerwowa. Maszyna technologiczna
rezerwowa może przejmować funkcje każdej z obrabiarek SELP. Przedstawiono
graf stanu SELP, zależności, równania do obliczania niezawodności i wydajności SELP. Opracowano program obliczeń niezawodności i wydajności (Maple)
oraz zaprezentowano wyniki modelowania i optymalizacji ilości obrabiarek.

CHENG Z, BAI Y, CAI L, WANG L, LI P, CHEN L. Research on
Warranty Interval of Multi-component System with Failure Interaction. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability
2011; 4: 49-55.

CHENG Z, BAI Y, CAI L, WANG L, LI P, CHEN L. Badania okresu
gwarancyjnego dla systemu wieloskładnikowego, w którym zachodzą
interakcje uszkodzeniowe. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance
and Reliability 2011; 4: 49-55.

Based on the analysis of failure interaction, imperfect preventive warranty
policy is adopted for the multi-component system. Average failure rate of each
warranty interval is studied and warranty cost model and availability model
are built as viewed from interactive failure rate. Then Warranty period project
is brought forward as an example, which can validate the feasibility of model
and show the advantage of the project. The research can provide technique and
methods for determining Warranty Period of multi-component system, which
further enriches and perfects the warranty theory.

W oparciu o analizę interakcji uszkodzeniowych, przyjęto dla systemu wieloskładnikowego politykę gwarancyjną obejmującą niepełną odnowę profilaktyczną.Zbadano średnią intensywność uszkodzeń dla każdego okresu gwarancyjnego
oraz skonstruowano modele kosztów obsługi gwarancyjnej oraz dostępności
biorąc pod uwagę intensywność uszkodzeń interakcyjnych. Jako przykład
podano projekt okresu gwarancyjnego, który może potwierdzić poprawność
przyjętego modelu oraz przedstawiono zalety takiego projektu. W badaniach
opracowano technikę i metody ustalania okresu gwarancyjnego dla systemów
wieloskładnikowych, które stanowią istotny wkład do teorii gwarancji.

BRZOZOWSKI K, NOWAKOWSKI J. Toxicity of exhaust gases of
compression ignition engine under conditions of variable load for
different values of engine control parameters. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 56-62.

BRZOZOWSKI K, NOWAKOWSKI J. Toksyczność spalin silnika
o zapłonie samoczynnym w warunkach zmiennego obciążenia dla
różnych wartości parametrów regulacyjnych. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 56-62.

This work presents a procedure leading to empirical identification of the
dependency of smoke level and emission of harmful compounds on selected
engine control parameters in an compression ignition engine. In the course
of experiments identification of emission of nitrogen oxides, carbohydrates,
carbon oxide and smoke level of exhaust gases was carried out, depending on:
rotational speed, fuel amount, exhaust gas recirculation factor and injection
timing. Using artificial neural networks has been proposed to generalize the
results of experiments. The computed values of coefficients used to evaluate
approximation errors and prediction of smoke level and emission of harmful
compounds confirm effectiveness of the proposed method of generalizing the
identification procedure.

W pracy przedstawiono postępowanie prowadzące do eksperymentalnej identyfikacji zależności zadymienia i emisji związków szkodliwych od wybranych
parametrów regulacyjnych silnika o zapłonie samoczynnym. W ramach badań
przeprowadzono identyfikację emisji tlenków azotu, węglowodorów, tlenku
węgla oraz zadymienia spalin w zależności od: prędkości obrotowej, dawki
paliwa, stopnia recyrkulacji spalin i kąta wyprzedzenia wtrysku. Do uogólnienia
wyników badań eksperymentalnych zaproponowano wykorzystanie sztucznych
sieci neuronowych. Obliczone wartości wskaźników wykorzystanych do oceny
błędów aproksymacji oraz predykcji zadymienia i emisji związków szkodliwych
spalin potwierdzają skuteczność zaproponowanej metody uogólnienia badań
identyfikacyjnych.

SHAKUNTLA S, LAL A K, BHATIA S S. Comparative study of the
subsystems subjected to independent and simultaneous failure.
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4:
63-71.

SHAKUNTLA S, LAL A K, BHATIA S S. Badania porównawcze podsystemów ulegających uszkodzeniom niezależnym i jednoczesnym. Eksploata-

The paper discusses the comparison between availability of a pipe manufacturing
industry when the sub systems are subjected to simultaneously and independent
failure. The failure rates of the sub-systems are constant and the repair rates are
variable. The governing differential equations of the system are solved using
Lagrange’s Method. The performance evaluation of system is done by means of
long run availability making use of software package Matlab 7.0.4. The tables

cja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 63-71.

W artykule porównano dostępność zakładu przemysłowego produkującego
rury w przypadkach występowania jednoczesnych i niezależnych uszkodzeń
podsystemów. Badania prowadzono przy stałych intensywnościach uszkodzeń
podsystemów i zmiennych intensywnościach napraw . Konstytutywne równania różniczkowe systemu rozwiązano przy użyciu metody Lagrange'a. Oceny
wydajności systemu dokonano na podstawie długotrwałej dostępności z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Matlab 7.0.4. Przedstawiono tabele dla
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for various parameters are given which can be useful to the plant management
for improving and planning the maintenance schedule.

różnych parametrów, które mogą być wykorzystywane przez osoby zarządzające
produkcją przy poprawianiu i planowaniu harmonogramów przeglądów.

LATALSKI J. Modelling of macro fiber composite piezoelectric active
elements in ABAQUS system. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 72-78.

LATALSKI J. Modelowanie w systemie ABAQUS piezoelektrycznych
elementów aktywnych typu MFC. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2011; 4: 72-78.

The paper presents an approach to effective modelling of piezoelectric transducers in finite element method based software. A macroscopic model of an
active element made of macro fiber composite (MFC type) exhibiting d33 effect
is developed in ABAQUS system. Next, a multilayer composite beam with the
discussed piezoelectric actuator is analysed. Both a direct and a converse piezo
effects are analyzed numerically, calculating respectively charge on transducer’s
poles subject to forced displacements and beam static deflections with respect to
assumed supply voltage. The outcomes of the numerical simulations are compared to the laboratory test results. Next, the worked-out FEM model of MFC
actuator/sensor is used to detect the simulated defect in composite material.

W pracy przedstawiono sposób efektywnego modelowania kompozytowych
elementów piezoelektrycznych metodą elementów skończonych. W systemie
ABAQUS przygotowano makroskopowy model elementu aktywnego typu MFC
wykorzystującego efekt piezoelektryczny d33. W dalszej kolejności przeanalizowano wielowarstwową belkę kompozytową z naklejonym badanym elementem
aktywnym. Numerycznie zbadano prosty i odwrotny efekt piezoelektryczny,
wyznaczając odpowiednio wartości napięć na zaciskach elementu aktywnego
przy wymuszonym odkształceniu układu oraz ugięcia statyczne przy różnych
wartościach napięcia zasilającego. Rezultaty tych analiz porównano z wynikami
rzeczywistych pomiarów przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym.
Opracowany model numeryczny wykorzystano do próby wykrycia symulowanego uszkodzenia materiału kompozytowego.

NOWAKOWSKI T. Problems of reliability modelling of multiplephased systems. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and
Reliability 2011; 4: 79-84.

NOWAKOWSKI T. Problemy modelowania niezawodności systemów wielofazowych. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and
Reliability 2011; 4: 79-84.

This article discusses the basic problems connected with modelling the reliability
of multiple-phased systems. Operation and maintenance of such systems is
associated with execution of various tasks which together lead to the achievement of the final goal. Such systems include logistic and transport systems.
Two types of models are discussed: synthetic models, which cover a system’s
entire operating life and models in which the particular phases are considered
separately. As an example, a “k out of n” system is used with different k parameters for each phase. The advantages and disadvantages of three models
are discussed: the “conservative” model which is based on an analysis of the
block reliability model, a Markov model with fixed duration of each phase and
a Markov model with random phase duration.

W artykule omówiono podstawowe problemy związane z modelowaniem
systemów wielofazowych. Eksploatacja takich systemów związana jest z realizacją różnych zadań, które składają się na osiągnięcie celu końcowego. Do
takich systemów można zaliczyć systemy logistyczne i systemy transportowe.
Omówiono dwa rodzaje modeli: modele syntetyczne ujmujące cały okres
eksploatacji systemu i modele, w których poszczególne fazy są rozpatrywane oddzielnie. Wykorzystano przykładowy system o strukturze progowej
zmiennej w kolejnych trzech fazach eksploatacji. Przedstawiono zalety i wady
korzystania z modelu „konserwatywnego” bazującego na analizie modelu
blokowego i modeli Markowa z ustaloną i losowo zmiennych czasem trwania
poszczególnych faz.
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Forecasting the failure of a thermal pipeline on the basis
of risk assessment and exploitation analysis
Prognozowanie uszkodzenia ciepłociągu na podstawie oceny
ryzyka eksploatacji*
In this paper, a procedure for determining the utilisation period of a thermal pipeline, exploited in mining plants was
presented. On the basis of analyses conducted in the real life situations, the pipeline failure, which could be caused by
its bursting due to exceeding pipeline strength, was forecasted. The exploitation conditions of the thermal pipeline and
factors contributing to its degradation were also analysed. Using the probability sampling method, the exploitation risk
was assessed and the lifespan of the pipelines, after which the pipelines shall be replaced by new structures, were determined.
Keywords: thermal pipeline, failure, pipeline resistance, exploitation risk, forecasting the failure.
W artykule przedstawiono procedurę postępowania w wyznaczenia okresu użytkowania ciepłociągu eksploatowanego
w zakładach górniczych. Na podstawie badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistej eksploatacji prognozowano
awarię rurociągu, która może być spowodowana pęknięciem na skutek przekroczenia jego wytrzymałości. Opisano warunki eksploatacji ciepłociągu i czynniki wpływające na jego degradację. W ujęciu probabilistycznym oszacowano ryzyko
eksploatacji i wyznaczono okres użytkowania, po którym powinna nastąpić wymiana rurociągów.
Słowa kluczowe: ciepłociąg, uszkodzenie, wytrzymałość rurociągu, ryzyko eksploatacji, prognozowanie uszkodzenia.

1. Introduction
Ensuring the failure free work of the analysed thermal pipeline is a priority for the enterprise, on site of which the pipeline is exploited. Even a short break in hot water supply can
cause serious complications for the normal work of the plant
and can cause significant financial losses. The assessment of
the failure hazard is an important information, as it is possible
to plan preventative actions in the exploitation systems, which
will prevent the damage, which could otherwise occur in the
near future.
Problems of reliability and maintenance risk of pipelines
operations are presented in articles [5, 8, 9]. The existing literature mainly focuses on the influences of corrosion and ageing
elements of the pipeline [3, 4, 6].

The important problem, associated with forecasting failures of the thermal pipeline is a preventive maintenance of the
pipeline [13], and in the analysed case, it is an issue of building
an additional, spare pipeline, which will be used instead of the
existing one. The so far exploited thermal pipeline, after renovation, will be used as an additional pipeline in case of any
failures and during the planned repair works.
Two thermal pipelines, mutually supplementing each other
during the exploitation, guarantee high reliability of hot water
supply.
In this paper, the authors presented the methodology for forecasting the pipeline failure and or determining the lifespan of
a thermal pipeline in a real life situation.

(*)	Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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2. Structural – exploitation characteristics and identification of damage to the thermal pipeline
The analysed object – the pipeline – is used for transporting hot water, of the average temperature around 463 K. The
values of work pressures of the transported water vary from
1,33 to 2,44 MPa within a 24 hour period and a maximum flow
output reaches 700 t/h. The pipeline was built of seamless steel
pipes, manufactured of a low carbon, R35 steel (P235GH)–PN80/H-74219. The required minimum value of the yield point of
the pipe material, at 473 K equals Ret ≥ 185 MPa. The pipeline
is protected with a thermal insulation of the thickness of 25 cm,
comprising of a layer of glass wool mat, covered with a protective layer of tar paper and aluminium sheeting.
The most important factor in assessing the technical condition of the pipeline and determining its damage due to exploitation is the change of the pipe wall thickness, being a result of
pitting [3, 4, 10]. The analysed pipeline is also subjected to adverse influence of the chemical environment of the transported
medium and, occurring simultaneously, impulse dynamic loads.
The progressing degradation of the steel microstructure occurs
as a result of the influence of the chemically aggressive compounds, stresses, high temperature and time. The basic cause of
the changes in the thickness of the pipeline walls is the electrochemical corrosion, being a result of high mineralisation of used
water. Additional cause of a quick oxidation of the pipe surfaces is high temperature of water, what furthers the corrosion.
The presence of numerous chemical compounds, particulate
suspended in the water and high temperature also contribute to
an accelerated oxidation of the surface of the metal and, to a certain degree, to the abrasion of the surface of the pipeline [10].
The results of the conducted measurements of the thickness of
the pipeline walls show, that corrosion pitting in some places
is several millimetres deep. This leads to lowering the area of
dangerous cross-sections of the pipeline and to increasing the
summarised compound stresses. Another type of destructive effect of chemical corrosion are deep pitting on the surface of the
metal. The local change in the thickness of the pipe wall result in
pipeline deformation – proportional to the temperature difference. When applying the superposition principle for deformations
caused by the exploitation stresses (pressure of the medium and
its changes in time), it is also important to include deformations
caused by thermal stresses. The changing load of the pipeline is
also visible in high values of pipeline shift on erected supporting
structures and towers. On the basis of observation, conducted
over many years, the change of the pipeline shift on the supporting structures in all directions, x, y, z, was also proven.
This shift, reaching up to several dozen centimetres, lead to
changes in the pipeline route, and in one case, it even led to the
pipeline slipping of the supporting structure.
The pipeline deformations, caused by its shift on the supporting structures are particularly hazardous for weakened
cross-sections.

3. Assessing the stresses in the selected sections
of the pipeline

In thin wall pipes, subjected to an internal pressure p (the
thin wall condition: h/r ≤ 0,2 is fulfilled) circumferential stresses σ occur. Those stresses assume the same values for the entire thickness of the pipe (for the specific cross-section) [7]:
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σ=
r=

r⋅ p
h

(DZ + DW )
4

(1)
(2)

where: h – thickness of the pipe wall (mm), r – average radius
of the pipe (mm), Dz – external radius of the pipe (mm), Dw –
internal radius of the pipe (mm), R – average radius if the pipe
bend (mm).
For pressure changes, determined on the basis of analyses
conducted over many years, the following values were determined: pśr = 1,75795 MPa, pmin = 1,33457 MPa, pmax = 2,44297
MPa and for pipe thickness (φ508x11) in selected measuring
points, the run of the changes of the circumferential stress σ
were determined.
Circumferential stresses (caused by the internal pipe pressure) along the circumference of the pipe change in places,
where the pipeline course changes from a straight section to
a bent section.
Average circumferential stress in the wall, on the internal
side of the bend of a curved pipeline equals:

σ wew =

σ ⋅ ( R − 0, 5 ⋅ r )
(R − r)

(3)

and on the external side of the bend equals:

σ zew =

σ ⋅ ( R + 0, 5 ⋅ r )
(R + r)

(4)

For the φ508x11 pipe and for the average bending radius
R = 750 mm the following stress values were obtained:

σ wew = 1, 247 ⋅ σ

(5)

σ zew = 0, 876 ⋅ σ

(6)

Circumferential stress along the straight section of the pipe
(φ508x11) for the cited pressure changes equals:

σ =

248, 5 ⋅ p
11

(7)

Taking into consideration the registered pressure values,
the following was obtained:
σmin = 30,1493 MPa, σśr = 39,7139 MPa, σmax = 55,1891 MPa
Taking into consideration the formula for calculating the
average circumferential stress on the internal side of the bend
of the curved pipeline, the following was obtained:
σwew, min = 37,5962 MPa, σwew, śr = 49,5225 MPa,
σwew, max = 68,8208 MPa
Impulse (dynamic) effect of the pressure can double the
pipeline shift on the supporting structures [2] as compared to
the effects of the static pressure. As a result, the pipeline shifts
on the supporting structures and its fixing (supports) become
unstabilised. A justified, engineering solution to the problem is,
in this case, the change of the construction and the methods of
suspending and supporting the compensator.
Also a result of an impulse load [2] along the length of the
pipeline or crosswise to the course of the pipeline, is a double
increase of circumferential stress, as compared to to the effects
of the static pressure.
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The properties of the materials show a significant dispersion of experimental data, obtained while analysing its mechanical properties. This dispersion is also present when analysing
the fatigue strength and static strength, e.g. the yield point Re
or immediate strength Rm, thus the resistance of the material
can be considered to be a random variable. The coefficients of
variation υR characterising the dispersion of the mechanical properties can be obtained from statistical analyses, according to
Warszyński [12] , for steel υR = 0,05 ÷ 0,1 and it is an indicator
of the material quality, which depends on the manufacturing
and further treatment conditions.
The average value of Re, śr and the minimum value of Re, min
of the yield point can be estimated with the use of the following
formula:
Re ,min = Re , sr ⋅ (1 − u ⋅ vR )

(8)

where the value of u is assumed: u= 2 ÷ 3, that is the value, ensuring, with the probability exceeding 0,98, that the resistance
will be greater than Re, min. Utilising the afore recommendations
and formulas, the distribution parameters of the yield point Re
were determined in the following chapters.

4. Assessment of the probability of damage the
pipeline
The analysed thermal pipeline is exploited in difficult and
variable external conditions. Both, the pressure and the temperature of the transported medium change in time. In addition,
the transported medium can be characterised by its chemical
composition, which, in conjunction with high temperature, causes a fast progressing corrosion of the thermal pipeline walls.
Receding thickness of the pipeline walls and the dynamic character of the load are a factor contributing to a constant risk of
exceeding the ultimate limit state and the damage occurring.
Probability of damage of the thermal pipeline can be determined with the use of the results of the measurements of the
wall thickness of the thermal pipeline and the results of the registered changes of the thermal load (pressure and temperature).

Fig. 1. Strength and stress distribution [11]
Tab. 1.

The approximated estimation of the probability of the damage of the structure can be determined using the Strielecki
method. The probability of damage P is determined on the basis
of load distribution and the structure strength (Fig. 1) and it is
expressed with the dependency [1]:

ω1 ⋅ ω2 < P < ω1 + ω2 − ω1 ⋅ ω2

(9)

where: ω1 and ω2 – areas under the strength density distribution
curve and the load induced, stress distribution curve were presented in Fig. 1.
On the basis of the strength data of the material, of which
the pipeline was made (data included in paragraphs 2 and 3),
the distribution of its yield point was described – by a normal
distribution N (264; 39,5). The stress distribution was determined on the basis of the measured wall thickness and the registered pressure changes. The probability of pipeline damage,
determined with the use of the Strielecki method, for the average wall thickness and for the worst measured point, in various
years of pipeline exploitation, were presented in table 1. Due
to the small values of the probability of pipeline damage, those
values were expressed as a percentage.
The determined above probability of damage, for both: the
average wall thickness and the worst measured point, only gives the point assessment. However, much more hazardous points, where the wall thicknesses can be lower, can also occur in
the analysed section of the pipeline.
Thus, another method of making a risk assessment was proposed. According to this method, the wall thickness distribution,
of thicknesses measured at a certain date, shall be determined
and referred to the determined minimum wall thickness of the
thermal pipeline. On the basis of the strength condition:

σ=

r⋅ p
≤ Re,min
h

(10)

DZ ⋅ p
2 ⋅ Re ,min + p

(11)

Thus it can be noted as:
hmin =

Taking into consideration the maximum measured pressure
in the pipeline, and its dynamic properties, the hmin=6,64 mm
was determined. Next, the distribution of the wall thicknesses,
measured at certain dates, was determined and the probability,
that in the system, the value equal to or lower than hmin will
occur, was established (Fig. 2). This probability determines the
possibility of wall thickness equal to or lower than the minimum required thickness occurring in the analysed section of the
pipeline. It was assumed, that this is also a risk of a damage to
the pipeline occurring.
The determined values of probability of damage, determined with the use of the described method were presented in
table 2.

Probability of damage of the thermal pipeline, determined with the use of the Strielecki method [11]
Average from the measurements

The worst point

Year, the measurements were taken

1999

2001

2010

1999

2001

2010

Consecutive year the pipeline was
exploited

6

8

17

6

8

17

ω1

0,002476

0,003127

0,007031

0,00195

0,01895

0,04033

ω2

0,001656

0,002314

0,005385

0,00119

0,01743

0,04704

Probability of pipeline damage P [%] >

0,00041

0,000723

0,00379

0,00023

0,033

0,19
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Fig. 2. Distribution of wall thickness of the thermal pipeline, measured at different dates
Tab. 2. Probability of damage of the thermal pipeline [11]
Year, the measurements were taken
Consecutive year the pipeline was exploited
Wall thickness distribution
Probability of pipeline damage P

The probabilities of the pipeline failure, calculated with the
use of the proposed method are much greater than those, calculated with the use of the Strielecki method. This is due to the
fact that in accordance to the specified wall thickness distribution, it is also possible, that the walls are thinner than it was determined by conducting measurements in selected points. This
approach better represents the analysed, real life segment of the
thermal pipeline, on which, only a minimal percent of its actual
surface was analysed when taking the measurements.

5. Forecasting the failure of the thermal pipeline
The probability of failure of the thermal pipeline, as explained in Section 4, was determined for this point on the pipeline, in which the wall thinning achieved maximum values. This
point was marked with number 21 (Fig. 3) and was regarded
as the most hazardous. The measurements of the pipeline wall
thickness were taken in 16 different points, marked in Fig. 3
with numbers from 21 to 46. In four cases, the thinning of the
pipeline wall could be regarded as hazardous, due to the lowering of the pipeline strength and in those places, the pipeline
failure can occur in a near future. Those particularly hazardous
spots add to 25% of all measurements taken on the pipeline.
A precise assessment of the technical condition of the pipeline
is not possible due to the fact, that the pipeline is thermally insulated. Considering, that the taken measurements are representative,
it can be assumed that if the research was conducted, more points,
being a potential centre of pipeline failures would be found.
A precise assessment of the technical condition of the pipeline is not possible due to the fact, that the pipeline is thermally
insulated. It can be assumed that by continuing the measurements, the ratio of the particularly hazardous areas to the general number of measured points will remain unchanged.
Damage of a pipeline is a serious threat to the normal functioning of the enterprise, thus all feasible technical initiatives,

8

1999
6
N(12,8; 0,9)
P≈0

2001
8
N(8,85; 1,46)
P=0,065

2010
17
N(7,5; 1,13)
P=0,223

preventing the pipeline failure, are undertaken. Taking into consideration diminishing with time strength of the pipeline, the
erection of a second thermal pipeline, supplanting the existing
one, is considered. This can lead to erecting two pipelines, mutually supplementing each other and guaranteeing high reliability of hot water supply.
The problem of determining, when the further exploitation of the pipeline can be so risky, that the construction of the
second line will become necessary, becomes more and more
important. Taking into consideration the divagations presented
in Section 4, it was assessed, that for the weakest point on the
pipeline (point no: 21) the damage will occur after 20 years of
exploitation [11].
This conclusion was confirmed by the distribution of the failure frequency after 17 years of pipeline exploitation, as presented in figure 2, where around 22% of the values of the density
function can exceed the thickness border value hmin = 6,64 mm.
An additional criterion, determining the necessity of replacing the thermal pipeline are the economic reasons. The expected value of the failure occurring can be calculated on the basis
of the renewal function:
N ( t ) = ∫ (1 + N ( t − x ) ) dF ( x )

(12)

where: N(t) – renewal function, t-x – remaining exploitation
time after the first failure, t – exploitation time, F(x) – distribution of a random variable, being the pipeline exploitation time.
Pipeline failure generates the necessity of conducting repair
works, the costs of which can be estimated. The first pipeline
failure, being a result of corrosive processes shall be a signal
that the subsequent failures can occur in a near future and in
various zones of the thermal pipeline. This is also a signal that
the pipeline strength was also lowered and the time has come to
consider replacing the pipeline.
By continuing the use of the pipeline, threatened by failures, one can generate profit, which can be calculated. For the
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analysed case, the ratio of the profit from pipeline exploitation
to financial losses, considering the repair costs was 90 to 1. Taking into consideration this ratio, the probability of generating
profit and the risk of incurring losses were presented in figure
4. The point, in which the curves crossed determined the time,
after which further pipeline exploitation became unprofitable.
For the analysed case, this time period was 20 years.
The probability of generating profit and incurring losses
after 16 years of pipeline exploitation was presented in figure 4. This section shows the exploitation period before and after
the first pipeline failure occurred. The probability of this failure

was calculated on the basis of the value of the renewal function.
This is a sensitive period in the pipeline exploitation period;
signalling the necessity of pipeline replacement.
The determination of the exploitation period of the thermal
pipeline was conducted with the use of the probability sampling
method. The worst possible cases were considered and the presented version is the pessimistic assessment. The applied, significant safety margin was determined by the fact that building
a new thermal pipeline is a complicated and a costly technical
– economical venture, which cannot be completed in a short
period of time.

Fig. 3. Location of measurement points – spots in which the thickness of the pipeline wall was measured and location of spots in which thermo vision
measurements were taken on the hot water (21, …, 46 – exact points in which the measurements were taken)

Fig. 4. Determining the exploitation period of the thermal pipeline
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6. Conclusions
In exploitation processes, determination of the devices
and installation exploitation period is an important managerial
issue. Unjustified lengthening of the exploitation period will
most often lead to significant losses and ecological hazard. Making such decision is never easy.

The proposal of employing the methods of assessing reliability of devices and installations presented in this article is
a universal one and it can be used for solving this types of problems in various branches of the machine industry.
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On the evaluation of exploitation qualities of Prista Super
25W40 motor oil with DIA method
Ocena cech eksploatacyjnych oleju silnikowego
Prista Super 25W40 metodą DIA
The paper considers one of the few studies of motor oil using Differential Impedance Analysis (DIA) method. The impedance data of Prista Super 25W40 motor oil are analyzed through this method, which is more advanced technique comparing to Electrochemical Impedance Spectroscopy. Structural changes in samples of long exploited oil are found. The analysis of samples of less used oil registers one important phenomenon, which is known from the practice. The possibilities for
viscosity indices determination are discussed. General impedance data analysis is also conducted.
Keywords: Differential Impedance Analysis, Motor Oil, Oiliness, Quality Control.
Artykuł poświęcony jest badaniom oleju silnikowego przy pomocy Analizy Dyferencjalnej Impedancji (DIA). Zbadano
tą metodę, która jest doskonalsza od Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej, zmiany impedancji nowego oleju
Prista Super 25W40 w okresie eksploatacji. Wyniki wykazują, że po pewnym krótkim okresie, używany olej ma lepsze
właściwości smarne względem próbki oleju nieużywanego. Omówiono także możliwości oszacowania oleistości i przeprowadzono analizę wyników.
Słowa kluczowe: Analiza Dyferencjalnej Impedancji, olej silnikowy, oleistość, charakterystyki lepkości, analiza jakościowa oleju.

1. Introduction
Recently a number of real-time motor oil condition systems
have been developed. Usually the purpose of such systems is
to determine the appropriate moment for the oil change. This
is due to the fact that economical losses arise in both cases - if
the oil has been changed before or after the useful life of the
lubricant has been exhausted. The second case leads to a fast
machine wear. The economical effect in the large commercial
fleets is substantial. The most commonly used criterion for
the oil change interval determination is the elapsed mileage.
This doesn’t ensure the optimal use of the lubricant, because of
the various factors that affect its useful life. All the laboratory
methods require a considerable amount of time and resources.
For this reason the systems for real-time analysis find a wide
application. Frequently as initial parameters for the analysis
are used the specific resistivity and the dielectric permittivity.
The high precision of the methods which use the Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) is well known [2, 9]. During the past years an advanced technique for impedance data
processing named Differential Impedance Analysis (DIA) was
developed [9]. It does not require an initial working hypothesis
and thus overcomes some principal disadvantages of the known
systems.
The new capabilities of the DIA method permit to evaluate
of viscosity indices of the motor oil. The present study is dedi-

cated to the application of the DIA method to the analysis of the
exploitation qualities of Prista Super 25W40 motor oil.

2. Basic equations and problem formulation
The impedance measurements are performed using high
precision Frequency Response Analyzer - Solartron 1260 FRA
at room temperature within a frequency range 1MHz - 0.1Hz
with a density of 5 points per decade. The graphical representation of the results for different oil samples depending on the
exploitation cycle are shown on figure 1.
The impedance of the cell Z ( jω ) typically has a resistancecapacitive character (ω - angular frequency).
There are two mechanisms which cause the total decreasing of the impedance by the exploitation period. The first is
the oil oxidation which result in increasing the concentration of
polar components, such as carboxylic acids, ketones and aldehydes et al. This leads to an increased dipolar and ionic nature
of the solution [8]. The second is the presence of different
contaminants - soot, antifreeze, water and metal particles from
the machine wear causing the reduction of the specific resistivity. The spectral tale at the lowest frequency region is one of the
reasons that obstruct modeling with simple equivalent circuit.
This is due to the significant growth of the dielectric permittivity between the frequencies 0.1Hz - 10 Hz, possibly caused
by the formation of micelles. General impedance data analysis

Eksploatacja i N iezawodnosc - Maintenance and Reliability nr 4/2011

11

NAUKA I TECHNIKA

Fig. 1. Nyquist plot the fresh and the exploited oils

cannot investigate the non-linear character of the result and the
identification of the motor oil exploitation qualities.

3. Solution of the problem
For the purposes of Differential Impedance Analysis in the
time domain (Temporal Analysis) it is used the effective time
constant distribution lgT = F(lgf-1), where f = ω/2π is the frequency of the stimulus signal; T – effective time-constant of the
local scanning model according to DIA [1].
The calculation of the effective time-constant for specific
frequency is based on:
T(ω) = dLeff(ω)/dReff(ω)

(1)

where: dLeff(ω) - the effective inductance as a function of the
angular frequency, Reff (ω ) = Re  Z ( jω )  - the real part of the
impedance.

The basic property of the oil is the lubricating ability. It
depends on the viscosity. The viscosity define the lubricating
efficiency when the oil film is thin enough and then the viscosity doesn’t effect the lubrication [3, 7]. If the viscosity is
insufficient the friction and the machine wear is considerable,
specially in the piston-cylinder group [4].
The viscosity is higher in case of an easier molecule polarization processes [10]. The time-constant distribution for the
particular oil samples is shown on the figure 2. The diagrams
display a frequency dependent and an approximately frequency
invariant regions [10]. The decreasing of the T with elapsed
mileage when the shape of the distribution remains the same
means an improved polarization ability. The specific negative
peak (area A on figure 2.) is higher at the fresh oil comparing
to the exploited oil. At the sample with longest exploitation cycle the representative time-constant has the shortest frequency

Fig. 2. Temporal plot for the oil samples
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 dP 
Ai = k0 

 dB 

−1

(2)

where: B = lg(f-1), P = lgT, k0 - coefficient of a proportionality
(const).
The result is shown on the figure 3. This way of calculation
is suitable only in case of a low noise and a high measurement
precision. In general case the estimation of the amplitude of the
spectral lines could be done by means of an accumulation of the
calculated results with similar values. A high noise immunity is
thus achieved [1, 5].
The figure 3 shows the time-constant spectrum for a three
oil samples. The representative time-constant of fresh oil distinctly predominates and is concentrated in a narrow scope of
values. For the longest exploited oil of the excerpt that parameter feebly prevails over the spectrum and is more distributed.
This indicates an initial destruction of the polymer macromolecules, i. e. certain structural changes [10]. The Spectral
Analysis confirms the result from the Temporal Analysis that
the oil at 1000-2000 km has a better lubricating ability comparing to the fresh oil. Its representative time-constant is smaller
and has a higher amplitude Ai than the fresh oil sample. Such
a result can hardly be recognized with other known methods of
analysis.
The relaxation time within 10Hz-1MHz is approximately
1ms. According to some authors the relaxation processes at the
frequency of several kilohertz is related to the inverse micelles,
formed by hydrophilic core and hydrophobic hydrocarbon tails
[8].

4. Conclusions

Fig. 3. Spectral plot for the effective time-constant

length (area B). This indicates structural changes which correspond to the destruction of the polymer macromolecules.
By means of a Spectral Analysis some additional information can be extracted. The spectral lines formation is conducted
through a spectral transform procedure [9]. The amplitude Ai of
the line i can be calculated through :

The impedance of the analyzed motor oils generally decreases with the exploitation cycle. The Differential Impedance
Analysis can detect changes in the molecular structure of the lubricant. It registers an improved lubricating ability of the oil at
nearly 2000 km, i.e. there is some activation period of the oil.
The DIA method displays a noise-immunity and a high potential for identification. It produces better results comparing
to the Electrochemical Impedance Spectroscopy Technique [6],
because of the absence of limitations from equivalent model.
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Application of cepstrum and spectrum histograms
of vibration engine body for setting up the clearance model
of the piston-cylinder assembly for RBF neural classifier
Wykorzystanie histogramów widma i cepstrum drgań korpusu
silnika do budowy wzorców luzu w układzie tłok-cylinder
dla klasyfikatora neuronowego RBF*
The paper presents an attempt to evaluate the wear of piston-cylinder assembly with the aid of vibration signal recorded
on spark ignition (SI) engine body. The subject of the study was a four-cylinder combustion engine 1.1 dm3. Diagnosing
combustion engines with vibration methods is specifically difficult due to the presence of multiple sources of vibration
interfering with the symptoms of damages. Diagnosing engines with vibro-accoustic methods is difficult also due to the
necessity to analyse non-stationary and transient signals [1,7]. Various methods for selection of usable signal are utilised
in the diagnosing process. Changes of the engine technical condition resulting from early stages of wear are difficult to
detect for the effect of mechanical defect masking by adaptive engine control systems [5]. According to the studies carried
out, it is possible to utilise artificial neural networks for the evaluation of the clearance in piston-cylinder assembly.
Keywords: diagnostics, combustion engines, artificial neural networks.
W artykule przedstawiono próbę oceny zużycia złożenia tłok-cylinder za pomocą sygnału drgań rejestrowanego na kadłubie silnika ZI. Obiektem badań był czterocylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,1 dm3. Diagnozowanie silnika
spalinowego metodami drganiowymi jest szczególnie utrudniona ze względu na występowanie wielu źródeł drgań, co jest
przyczyną wzajemnego zakłócania symptomów uszkodzeń. Diagnozowanie uszkodzeń silników metodami wibroakustycznymi jest trudne także ze względu na konieczność analizy sygnałów niestacjonarnych i impulsowych [1,7]. W procesie
diagnozowania stosuje się różne sposoby selekcji sygnału użytecznego. Zmiany stanu technicznego silnika wywołane
wczesnymi fazami jego zużycia są trudne do wykrycia ze względu na maskowania usterek mechanicznych przez adaptacyjne układy sterowania silnika [5]. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje możliwość wykorzystania sztucznych
sieci neuronowych do oceny luzu w układzie tłok-cylinder.
Słowa kluczowe: diagnostyka, silniki spalinowe, sieci neuronowe.

1. Introduction
For the improvement of the level of safety, the devices
enabling current observation of vehicle movement parameters
are becoming more and more important. The fast development
of techniques influence on more and more widespread uses of
such devices [10, 12].
Modern IC engine maintenance programmes incorporate
various methods and techniques for early fault detection to maintain efficiency and high reliability [3, 5].
Diagnostic systems used in modern combustion engines
are intended to localise the component or system which, due to
natural wear or damage, can no longer perform as specified by
its manufacturer. For engines, the highest efficiency of on-board diagnostics has been achieved in the field of toxic emission

control. Some defects, however, such as the wear of cylinder
bearing surface above the admissible limits, for a given engine,
in many cases cause no reaction of the diagnostic system. In
most cases, this is attributable to the algorithms for adaptation
controls of combustion engines [8]. One of the methods for
diagnostic data acquisition is to monitor the level of vibration
generated by engine components.
The major issue referred to in the literature related to methods of artificial intelligence is the method for creating data
used in the process of neural network operations. The ability
to set up models is the guarantee for a successful classifying
process using neural networks [4, 9, 11, 13-16].
Data in the experiments carried out is derived from time
runs of the vibration accelerations in the engine body. The subject of tests was a Fiat Panda with SI engine 1.1 dm3. The tests

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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in did not allow the clearance in the piston-cylinder assembly
to be explicitly identified.
Refer to figure 2 for examples of spectrum derived from the
vibration signal for two different states of the engine.
According to the studies, signal analysis in two selected
representative frequency ranges is required to evaluate the
piston-assembly wear. Therefore, in the next stage of model
construction, the spectrum range achieved was divided into 40
sub-ranges, everyone equals 500 Hz.
A histogram was prepared to enable the description of the
character of spectrum changes for each sub-range. The limits of
the histogram ranges were assumed by dividing the amplitude
of spectrum (determined for the maximum value of a given subrange) into 5 equal parts. The procedure was shown in figure
3.
The histogram ranges assumed for further experiments are
as follows:
-- range 1: 0 to 20 % maximum spectrum amplitude
in a given sub-range,
-- range 2: 20 to 40 % maximum spectrum amplitude
in a given sub-range,
-- range 3: 40 to 60 % maximum spectrum amplitude
in a given sub-range,
-- range 4: 60 to 80 % maximum spectrum amplitude
in a given sub-range,
-- range 5: 80 to 100 % maximum spectrum amplitude
in a given sub-range.

were carried out in Bosch FLA 203 roller bench. The vibration
acceleration signal of the engine body was measured perpendicularly to the cylinder axis with a sensor placed at the 4th
cylinder. Vibration acceleration transducer type ICP 320C15 by
PCB Piezoelectronics and data acquisition card NI PCI-6143
controlled by a program developed in LabView environment
were used for the measurements. The signals were recorded
at the velocity of 2500 rpm, at the sampling frequency of 40
kHz. During the tests, 23 runs of accelerations of the engine
body vibration were recorded before the repair, and 27 runs of
accelerations of the engine body vibration were recorded after
the repair, including full operating cycles within the rotation
angle of 0-720º. The engine repair involved the replacement of
worn pistons which reduced the clearance in the piston-cylinder
assembly.
The present paper describes an attempt to detect clearance
in the piston-crank assembly by measuring the accelerations of
body vibrations and, based on that, setting up models for radial
artificial neural networks.

2. Setting up the model by use the histogram of
vibration spectrum
The analysis of time runs excluded the possibility to use
them directly as the data for neural classifiers. Refer to figure
1 for examples of vibration signals recorded before and after
the repair.
The repair of the engine did not explicitly affect the character of changes in local measurements derived from the vibration
signals. Both, the measurements of average position, differentiation, the group of slope measure and the distribution kurtosis
of measurable variants of vibration accelerations in time domaa)

Refer to figure 4 for an example of spectrum histogram for
accelerations of engine body vibrations with various clearance
values in the piston-cylinder assembly.

b)

Fig. 1. Vibration acceleration runs recorded on the body before (a) and after (b) the engine repair
a)

b)

Fig. 2. Spectrum of vibration accelerations recorded o the body before (a) and after (b) the engine repair
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Fig. 3. Procedure of spectrum histograms determination
a)

b)

Fig. 4. Sample spectrum histogram of vibration accelerations recorded o the body before (a) and after (b) the engine repair

For all recorded time runs of the accelerations of vibration
measured prior to and after the engine repair, spectrum histograms were determined according to the procedure described.
Another stage of the modelling process was to select only
those ranges of spectrum amplitude (range 1 – 5) and only such
spectrum sub-ranges (sub-range 1 – 40) for which the separation for classes referring to the worn and new pistons was visible. Refer to figure 5 for a sample comparison of spectrum
sub-range and histogram range for correct and incorrect classes
separation.
As a result of selections which best separate the states prior
to and after the engine repair, 17 comparisons between the
spectrum sub-range and histogram range were selected. Percent
share of selected comparisons served as the input data for artificial neural networks.

For the studies carried out, artificial neural networks of
RBF type were utilised (Radial Basis Function). The radial
neural networks are used as the neural classifiers dividing the
set of data into a determined number of output categories. They
are of three-layer structure: input, hidden and output layer. The
number of output neurons equals the number of classification
categories. While using such network type, proper smoothening
coefficient γ should be selected. It represents the radial deviation of Gauss functions and is a measure of the range of neurons
in the hidden layer [13, 15].
In the experiments carried out, the radial neural networks
had the following structure:
-- number of input neurons: 17,
-- number of output neurons: 2,
-- number of neurons in the hidden layer: 50.
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a)

b)

Fig. 5. Sample comparison between the spectrum sub-range and histogram range for the correct (a) and incorrect (b) separation of wear classes of the
piston-cylinder assembly (∆ – engine prior to repair, • – engine after repair)

The neural network was expected to assign the recorded
vibration signal to one of two classes corresponding to the engine prior to and after its repair. 50 time runs of the engine
body vibration accelerations were divided into two equal parts
and utilised for teaching and testing the performance of neural
networks.
In the experiments aimed at the construction of a proper
neural classifier of RBF type, the performance of the network
for 86 various values of γ coefficient were checked.
With the experiments carried out, it was possible to set up
properly operating neural classifier. Such result was obtained
for γ coefficient value within the range 2÷50000. For γ coefficient in the value range 0.0001÷2 significant increase of the
classification error was noticeable.

3. Setting up the model by use the histogram of
vibration cepstrum
According to the studies carried out to date, wherever the
vibro-accoustic signal can be presented as a series of elementary events, the cepstrum analysis can be useful:

(

C (τ ) = F log F ( x ( t ) )

2

)

2

(1)

Occurrence of noise, especially of periodic nature, is possible to be identified with that analysis [2]. It allows to separate
the series components respectively to the pulse response of the
system and the initiation [17]. For the diagnostics of technical
facilities, the cepstrum analysis is used for all applications in
which the change of state results in the appearance or disappearance of harmonics.
Cepstrum was determined from the recorded accelerations
of engine body vibrations.

Refer to figure 6 for examples of cepstrum derived from the
vibration signal for two different states of the engine.
According to the studies, signal analysis in two selected
representative frequency ranges is required to evaluate the
piston-assembly wear. Therefore, in the next stage of model
construction, the cepstrum range achieved was divided into 5
sub-ranges:
-- sub-range I: 0 to 0.01 s,
-- sub-range II: 0.01 to 0.02 s,
-- sub-range III: 0.02 to 0.03 s,
-- sub-range IV: 0.03 to 0.04 s,
-- sub-range V: 0.04 to 0.05 s.
A histogram was prepared to enable the description of the
character of cepstrum changes for each sub-range. The limits
of the histogram ranges were assumed by dividing the amplitude of cepstrum (determined for the maximum value of a given
sub-range) into 5 equal parts. Based on the initial experiments,
it was found that better results are obtained by assuming the value of the maximum cepstrum amplitude range, separately for
signals recorded prior to and after the engine repair, than for the
range determined based on all recorded signals, either before,
or after the repair. The histogram ranges assumed for further
experiments are as follows:
-- range 1: 0 to 20 % maximum cepstrum amplitude
in a given sub-range,
-- range 2: 20 to 40 % maximum cepstrum amplitude
in a given sub-range,
-- range 3: 40 to 60 % maximum cepstrum amplitude
in a given sub-range,
-- range 4: 60 to 80 % maximum cepstrum amplitude
in a given sub-range,
-- range 5: 80 to 100 % maximum cepstrum amplitude
in a given sub-range.

Fig. 6. Cepstrum of vibration accelerations recorded o the body before (a) and after (b) the engine repair
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a)

b)

Fig. 7. Sample cepstrum histogram of vibration accelerations recorded o the body before (a) and after (b) the engine repair

Refer to figure 7 for an example of cepstrum histogram for
accelerations of engine body vibrations with various clearance
values in the piston-cylinder assembly.
For all recorded time runs of the accelerations of vibration
measured prior to and after the engine repair, cepstrum histograms were determined according to the procedure described.
Another stage of the modelling process was to select only
those ranges of cepstrum amplitude (range 1 – 5) and only such
cepstrum sub-ranges (sub-range I – V) for which the separation
for classes referring to the worn and new pistons was visible.
Refer to figure 8 for a sample comparison of cepstrum subrange and histogram range for correct and incorrect classes separation.
As a result of selections which best separate the states prior
to and after the engine repair, 15 comparisons between the cepstrum sub-range and histogram range were selected. Percent
share of selected comparisons served as the input data for artificial neural networks.
In the experiments carried out, the radial neural networks
had the following structure:
-- number of input neurons: 15,
-- number of output neurons: 2,
-- number of neurons in the hidden layer: 50.
The neural network was expected to assign the recorded
vibration signal to one of two classes corresponding to the engine prior to and after its repair. 50 time runs of the engine
body vibration accelerations were divided into two equal parts
and utilised for teaching and testing the performance of neural
networks.

In the experiments aimed at the construction of a proper
neural classifier of RBF type, the performance of the network
for 86 various values of γ coefficient were checked.
The results of the effect of the γ coefficient on the classification error value are presented in figure 9.
With the experiments carried out, it was possible to set up
properly operating neural classifier. Such result was obtained
for γ coefficient value within the range 2÷50000. For γ coefficient in the value range 0.0001÷2 significant increase of the
classification error was noticeable.

a)

b)

4. Summary
With the studies carried out, it was proven that it is possible
to set up a properly operating neural classifier able to identify
the degree of wear in the piston-cylinder assembly, based on
the signal of vibration acceleration in the engine body. Faultless
classification was successfully obtained with the use of radial
neural network with properly selected value of γ coefficient.
At the same time, based on the experiments carried out, the
crucial role was confirmed for the selection of proper method
for pre-treatment of data intended for neural network teaching.
The results obtained confirmed the usefulness of the cepstrum
histogram and the spectrum histogram of the acceleration of
engine body vibration for that purpose.
The efficiency of OBD systems allowing the detection of
engine mechanical defects masked by electronic controls in
modern vehicles can be increased by the development of systems utilising radial artificial neural networks.

Fig. 8. Sample comparison between the cepstrum sub-range and histogram range for the correct (a) and incorrect (b) separation of wear classes of the
piston-cylinder assembly (∆ – engine prior to repair, • – engine after repair)
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Fig. 9. The effect of the γ coefficient on the correctness of the RBF neural network classification (γ – the radial deviation of Gauss functions)
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INVESTIGATION ON WHEEL-SETS SLIP AND SLIDE CONTROL PROBLEMS
OF LOCOMOTIVES WITH AC TRACTION MOTORS
BADANIE PROBLEMÓW BUKSOWANIA KOŁOWEGO I STEROWANIA
PROCESU ŚLIZGANIA W LOKOMOTYWACH Z SILNIKAMI TRAKCJI
ASYNCHRONICZNEJ
The article is dedicated to the solution of drive parameter adjustment and correction problems of AC traction motors. Having assessed different rail adhesion ratios and AC electrical machine operation peculiarities, there have been proposed
new dynamic slip and slide process control methods to DC/AC, AC/AC current system locomotives. There is described the
influence of mechanical characteristics of AC traction motors to the formation of wheel slip process and there are provided
structural control schemes of the dynamic slip process. The slip process formation and control conditions for wheel pairs
are provided in mathematical and graphical forms. There are provided automatic control parameters of dynamic slip and
slide process for AC/AC current locomotives.
Keywords: diesel-electric locomotives, AC traction motor, slip-slide control system, adhesion coefficient, traction generator characteristics, anti-slip drive.
Artykuł jest przeznaczony dla rozwiązania problemów regulowania i korekcji parametrów pracy przekładni lokomotywy
z silnikiem trakcyjnym AC. Oceniając różne czynniki przyczepności koła lokomotywy z torem i osobliwości maszyn elektrycznych typu AC, w artykule przedstawiono nowe metody buksowania dynamicznego i sterowania procesu ślizgania
przekładni lokomotywy dla systemów prądu AC/DC, AC/AC. Oceniając wpływ rodzaju charakterystyk mechanicznych
silników trakcyjnych AC na formowanie procesu buksowania kół, w artykule przedstawiono strukturalne schematy sterowania procesów buksowania dynamicznego. Formowanie procesu buksowania par kół i warunki jego sterowania przedstawiono w wyrażeniu matematycznym i formie graficznej. W artykule zaprezentowano parametry buksowania dynamicznego i sterowania automatycznego procesu ślizgania dla lokomotywy systemów prądu AC/AC.
Słowa kluczowe: lokomotywa elektryczna z silnikiem Diesla, silniki trakcji AC, system sterowania
buksowania i ślizgania, współczynnik przyczepności, przekładnia antyślizgowa.

1. Introduction
The main income (over 90%) of the Lithuanian state railway
transport company “Lietuvos geležinkeliai” Plc. comes from
freight transportation. Thus it is very important to ensure continuous and stable freight train traffic by transporting the biggest possible cargo amounts. The most intensive freight flows
as well as the heaviest freight rolling stocks cross Lithuanian
railways from Belorussia to the harbors of the Baltic sea, i.e.
Klaipeda and Kaliningrad. When carrying heavy rolling stocks,
especially if it is necessary to move standstill rolling stocks or
get over steep and long slopes, locomotives face the problem
how to ensure stable traction mode, i.e. the phenomenon of locomotive wheel set slip and slide. The locomotive interaction
with rails and the causes of their slip have been analyzed by
many researchers all over the world. In case of drive wheel slip
and slide there is a sudden drop of locomotive traction force as
well as train speed. The train may be stopped at the uphill, thus
disturbing (or even interrupting) side track traffic. The phenomena of train stable driving uphill were described by Bureika [4],

by Liudvinavičius et al [11]. In case of movement of standstill
trains and sliding of locomotive wheels, there is no sufficient
traction force to move the locomotive.
However if sand is put under the sliding wheels the adhesion of drive wheels with the rails shall increase several times
and, moreover, there shall be a rapid increase of the traction
force. This force has a negative effect on rolling stocks as
a huge amount of shock force is transferred to the whole rolling stock length through automatic coupling point. This shock
force affects rolling stock structures (frames, bodies, suspensions, carriages, etc.) and can harm cargos and as well as their
packaging. These problems were analyzed by Bąk et al [2], Jastremskas et al [7].
There have been theoretical assumptions of locomotive
wheel set slip and slide causes when carrying out the research.
The article discusses theoretical and practical aspects of formation of wheel set rolling surface conicality, rail tilt angle and
wheel pair position in the track, redistribution of locomotive
drive wheel set axis force to rail in traction mode at slip conditions. There are analyzed peculiarities of locomotive adhesion
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weight optimum usage, axis force change in traction mode.
The influence of locomotive adhesion ratio change to traction
characteristic and traction force change are described. There are
examined various locomotive construction schemes with AC
traction motor drive. Mechanical characteristics of AC traction
motors are provided.
New generation diesel locomotives, e.g. SIEMENS ER20CF use AC motors for wheel set traction motor that are
significantly more reliable and unsophisticated if compared
to the previous DC motors used for drives. The three-phase
asynchronous traction motor is the motor used most frequently
for modern locomotive drives because of its excellent reliability, its simple and thus low-cost construction and low maintenance costs. The three-phase asynchronous traction motor is
also known as squirrel-cage rotor. On the other hand, AC motor
rotation speed adjustment differs essentially from DC motor
rotation speed change. Thus, aiming to control and adjust slip
and slide processes of drive wheel sets it is necessary to apply
different principles of electrical machine operation parameter
tracking, measurement and adjustment. These issues are analysed by Lingaitis and Liudvinavičius [8]. Hereinafter the authors
describe the causes of locomotive drive wheel slide and provide
measures for the correction and control of slip and slide processes of locomotive wheel sets with AC traction motors.
Theoretical presumptions for locomotive slip formation
and wheel set slide on rail consequences
The locomotive wheel set slippage is evident when the locomotive traction force exceeds adhesion force. The main locomotive traction law is the following:
Ftr ≤ Ψadh· Padh

(1)

where: Ψadh – locomotive wheel-sets’ adhesion to rail coefficient; Padh – locomotive adhesion weight, N.
In order to maintain stable traction mode (to avoid wheels
slip) it is necessary to maintain formula (1) inequality condition. The change of locomotives wheel-sets adhesion coefficient value in different seasons is provided in figure 1
The estimation of adhesion coefficient of a newly made locomotive is carried out by means of practical tests in different
seasons and different day time. In order to obtain objective results several hundred of practical tests are carried out. Figure 1
shows that adhesion coefficient values are highly dissipated as
there are many factors that influence in case of equal train mass,

Fig. 1. Locomotive adhesion coefficient dissipation dependence on locomotive speed in different seasons
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including rain, snow, rail contamination with oil products, etc.
[16]. Traction characteristics of diesel-electric powered locomotive are provided in figure 2.
The diesel-electric powered locomotive adhesion coefficient value in the season change time (dissipated, e.g. 0.33
to 0.2) is as shown in figure1. However, when operating the
said diesel locomotives in season change time, the rolling stock
mass is not adjusted due to the changes of adhesion conditions.
Caused by the decrease of the adhesion coefficient the traction
power becomes insufficient for this rolling stock towing. In
such a case sand is sprinkled intensively to increase the adhesion coefficient. However locomotive starting traction time is
increased due to intensive slipping, thus causing accelerated
wheel set and rail wear.

3. Slipping process of locomotive drive wheel
sets
3.1. Peculiarities of locomotive traction and train movement resistance force operation
The wheel to rail force redistribution scheme (in traction
mode) of locomotive drive wheel set axle is provided in figure 3. The scheme illustrates the “rising” moments Mo that emerge in the traction mode that decrease the wheel set force to the
rail of the first wheel set by one value ΔP (rise up) and increase the axle load to the rail of the second wheel set ΔP (press
down). Such torques are formed due to the traction force Ftr of
locomotive drive wheel sets that acts as a wheel set tangent and
the moment of train resistance force Wj that acts in the height of
the automatic coupling point h.
Locomotive traction force at wheel rim and locomotive
movement resistance fore at automatic coupling point h form
the force pair or the “rise” torque M0 that decreases the load of
locomotive front wheel set and increases the final wheel set to
rail force. Thus, the least loaded wheel set shall be the first to
lose the necessary adhesion with the rails. The most frequent
slip occurs namely at the first wheel set. Locomotive traction
force is also influenced by wheel set traction force unevenness.
If less loaded wheel set produces bigger traction force, it starts
slipping earlier (when the traction force it produces is smaller)
and this decreases the total locomotive traction force.

Fig. 2. Diesel-electric powered locomotive characteristics in traction
mode: 1 – traction characteristics of one locomotive Fk = f(v);
2 – traction characteristics of two locomotives; 3 – traction
characteristics of three locomotives; 4 – locomotive power at
wheel rim Pk = f(v); 5 – Diesel engine power characteristics
ND = f(v)
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Fig. 3 Wheel to rail force redistribution scheme (in traction mode) of locomotive drive wheel set axle: F1 adh and F2 adh – drive wheel traction forces; Po
– wheel-to-rail force; WJ – resistance force at automatic coupling point; h – height from the railhead to automatic coupling point.

3.2. Peculiarities of engine operation and location of
wheel set to rail static force
Traction engine operation and the influence of its location
to static wheel-to-rail force are especially significant when the
suspension of traction motor is axial-supporting. Active forces
and torques of the said situation are provided in figure 4. Traction motor achieves torque Mp that rotates wheel set. Traction
motor shaft is connected to the wheel set via reducer. If the
traction motor is located to the wheel set as shown in figure 3
and locomotive moves in the defined direction, force Z is directed upward.
Moreover, motor stator is influenced by torque Ms=Mv that
is applied to motor supports by force P3 calculated as follows:
P3 =

M
L

(2)

Thus by locating the traction motor behind a wheel set and
with supporting-frame suspension of the traction motor, the
wheel to rail force is decreased by one value ∆Pi.

When locomotive changes its movement direction, the
wheel to rail force increases by the same value.

3.3. Peculiarities of locomotive axle force change
in traction mode
The bogie to rail force redistribution scheme (in traction
mode) of the six-axle locomotive is provided in figure 5. Frames
of bogies are affected by drive wheel set traction forces Fa1,...,
Fa6 and automatic coupling point of rolling stock is affected by
movement resistance forces Wj that are equal Wj = n·Faš. Due to
the operation height difference of the traction force FT generated
by locomotive drive wheel sets and train movement resistance
force Wj that acts at coupling point there is torque MT:

M T = n ⋅ Fa ⋅ (h − rr )

(3)

where: n – wheel set number, units; Fa – traction force of one
drive wheel set, N; h – coupling point height (distance from
railhead to coupling point longitudinal axis ), m; rr – wheel set
rolling radius, m.
Torque MT tilts locomotive body at axis Y that crosses locomotive weight center C and it changes the value of vertical
force T acting on bogies and it is calculated as follows:
T = MT / B

(4)

where: B – distance between bogies (basis), m.
Wheel set force change ∆Pi is calculated as follows:
∆Pi = RT =

T
M
= T
m m⋅B

(5)

where: m – bogie wheel set number.
Fig. 4. Different schemes of electric traction motor dislocation influence on the wheel–force-to rail: P3 – electric traction motor
force to rail; Mp – motor torque applied to the motor shaft; Mc
–resistance torque applied to traction motor shaft.

At torque MT the first bogie is less loaded and the second
one is more loaded.

Fig. 5. Redistribution scheme of locomotive bogie to rail force: Fa1, Fa2, Fa3, Fa4, Fa5, Fa6 – traction forces of drive wheel sets; Wj – movement resistance forces that act on the rolling stock; qa – static wheel to rail force of a wheel set; h – height from the railhead to automatic coupling point;
B – distance between bogie centers (basis). A – locomotive’s movement direction.
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3.4. Peculiarities of locomotive adhesion coefficient
changes
Locomotive traction force is influenced by inequalities of traction forces of every wheel set that are formed due to the uneven
distribution of the locomotive weight between wheel sets. If less
loaded locomotive wheel set produces too high traction force compared to the adhesion conditions, slipping shall be started at lower traction force thus lowering the total locomotive traction force.
Adhesion coefficient is also influenced by rim erosion, rail wear
and differences in wheel diameters of wheel sets. At road curves
of small radius, wheel set adhesion to rail is worse due to wheel
set slide caused by uneven distance that is traveled by a wheel of
the wheel set. Adhesion coefficient depends on the locomotive
electric drive type (AC/DC or AC/AC), traction motor connection type, nature of traction motor mechanical characteristics. The
locomotive traction force may be decreased by the force due to
wheel set force to rail redistribution and it is calculated as follows:
ΔP + ΔP1+ ΔP2. Force of the least loaded wheel set is calculated
as follows:
2 Pmin = qa ⋅ ⋅ (1 − 0.03) − ∆P

(6)

where: 0.03 – the tolerance of the static force to rail of wheel
set according to technical locomotive characteristics with load
qa less than 225 kN.
Ratio of the least loaded wheel set and calculable force is
called locomotive adhesion use coefficient βk and it is expresses
as follows:

βK =

qa min qa ( rr − 0, 03) − ∆P
∆P
=
= 0, 97 −
.
qa
qa
qa

(7)

Locomotive adhesion use coefficient shows the part of the
traction force that is actually achieved by the locomotive. Having analyzed the said theoretical presumptions it can be said
that locomotive adhesion use coefficient depends on wheel set
and traction motor location, suspension type, nature of the traction motor mechanical characteristics.

4. Locomotive DC and AC traction motor speedtorque characteristics
Locomotive traction motor mechanical characteristics are
in figure 6. Speed-torque characteristics of the DC and AC traction motor are described by Fuest and Döring [6]. The speed
- torque natural characteristics are different [15].
Variation in load moment causes variation in speed. For
locomotive traction force and wheel-sets slip requirements in
starting mode the best is synchronous traction motor speed- torque characteristic (fig. 6, 1st curve). Figure 6 shows the speedtorque characteristic (1) curve of a synchronous traction motor.
In the speed-torque characteristic the torque is usually shown
dependent on the speed. Asynchronous traction motor and separately excited shunt - wound DC traction motor speed - torque
characteristics a variation in load moment is similar-sized tolerance (fig. 6, 1st and 3rd curves). Locomotive with this traction
motor speed- torque characteristics rarely comprise wheel-set
slip conditions. The 4th curve (in fig. 6) shows that for locomotive with DC series-wound traction motors anti-slip systems
must be used because when it is operated without load torque
speed increases very quickly.
Figure 6 shows the speed-torque characteristic 2nd curve
of a three-phase asynchronous traction motor. In the speed-to-
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Fig. 6. Speed-torque characteristics of the DC and AC traction motor: 1 – synchronous traction motor, 2 – asynchronous traction
motor speed-torque characteristics, 3 – individually excited
shunt-wound DC traction motor, 4 – series wound DC traction,
speed-torque characteristics; Δn1 – asynchronous traction motor speed variation; Δn2 – separately excited shunt - wound DC
traction motor speed variation; Δn3 – series wound DC traction
speed variation

rque characteristic, the torque is usually shown dependent on
the speed. There M = 0 when the motor is idling. If a load is
applied to the motor, the speed drops and the torque increases.
The maximum torque which a motor can produce is known as
the pull-out torque.

5. Parallel operation and control peculiarities of
AC traction motors
Principal scheme of AC/AC electrical system locomotive
electrical drive when three asynchronous traction motors of one
bogie are powered from the common frequency converter FC is
shown in figure 7. Peculiarities of parallel operation of traction
motors are analyzed at the same static resistance moment Mst.
Due to the inevitable geometrical deviations of parts (wheel
set, rail), differences of electrical and magnetic properties of
materials, the characteristics of the same type traction motors
are different. In the nominal load mode the traction motor rotor speeds may differ ±3 %. When asynchronous traction motors are powered from one source the currents among parallel
traction motors are redistributed due to the natural mechanical
characteristics of the same type asynchronous traction motors.
Traction motors achieve different respective torques M1, M2,
M3, rotor rotation speeds n1,n2,n3 and develop different traction
forces of individual motors.
Natural mechanical characteristics of the same type asynchronous traction motors (ATM) at the same static resistance
torque Mst at the wheel set force point A are shown in Fig. 8.
Natural mechanical characteristics of the same type ATMs
may be formed at the point where synchronous speed is no.
When analyzing natural mechanical characteristics of the same
type asynchronous torque motors with the same static resistance torque Mst at the wheel set force point A it can be seen that
the rotation speed of the first ATM rotor n1, rotation speed of the
second ATM rotor n2 and rotation speed of the third ATM rotor
n3 do not synchronize. When the wheel set diameter is equal and
the speed of traction motor rotor is different, the distance traveled by wheel sets is different. This phenomenon causes wheel
set slip conditions and redistribution of traction forces.
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Fig. 7. Circuit diagram of diesel-electric powered locomotive (AC/AC current system) drive, when one frequency converter is used to power three AC
traction motors: DM – diesel engine; G – synchronous traction generator; FC1 – frequency converter; M1, M2, M3 – asynchronous traction
motors; WS1, WS2, WS3 – wheel-sets; Mst – static resistance torque U1, f1 - asynchronous traction motor drive parameters

7. Frequency control peculiarities of locomotives
with asynchronous traction motors

Fig. 8. The same type natural mechanical characteristics of asynchronous traction motors at the same static resistance torque

6. Control systems of asynchronous motors with
individual frequency converters
Control systems of asynchronous motors with individual
frequency converters are shown in figure 9.
When using ATM control via individual frequency converters, the slipping and sliding process is easier to control as the
speed of every traction motor can be adjusted separately. However, this control system is often more complex and less reliable.

Fig. 9. Control system of asynchronous engines with individual frequency converters: FC1, …, FC6 – frequency converters; WS1,
…, WS6 – wheel-sets of locomotive

For locomotives with frequency converter mode of ATM
that satisfies traction theory requirements, there is a need to
change the nature of natural mechanical characteristics artificially by developing there a part of hyperbolic function. Thus
ATM areas of the natural characteristics are shown as A1, A2,
A3 (fig. 10). The nature of ATM artificial mechanical characteristics corresponds to DC series excitation DC traction motor mechanical characteristics. Therefore locomotives with
ATMs should have installed control systems to control wheel
set slipping process. During locomotive wheel set slipping they
temporarily change the nature of the ATM artificial mechanical properties and recover the conditions of wheel set adhesion
with rails. Computer aided control system for locomotive wheel set slipping and sliding process control that is proposed by
the authors will change the nature of ATM artificial mechanical
properties and it will automatically recover good conditions of
wheel set adhesion to rails. Adjusted ATM dynamic mechanical properties with applied frequency speed control method are
provided in fig. 10.

Fig. 10. Artificial asynchronous mechanical characteristics of asynchronous motor when ATM frequency rotation speed control
method is applied

Eksploatacja i N iezawodnosc - Maintenance and Reliability nr 4/2011

25

NAUKA I TECHNIKA
8. Automatic control of slipping process of locomotives with AC traction motors
Figure 11 shows AC/AC system that is proposed by the authors for computer aided control of AC/AC system of locomotive wheel set slipping and sliding process that is comprised:
wheel set speed sensors BR1- BR6 that are mounted in traction motors, A and B bogie wheel set speed tolerance signal
comparison blocks SCBI, SCBII [9]. When tolerance of one of
individual wheel sets of bogies (A or B) is exceeded, there are
generated control signals A and B that adjust signals sent by
computer aided control system (in Fig. 11 marked respectively
as XA and XB) to inverter elements IGBT transistors that have
changing on and off cycles [13].
The automatic control system of slipping process that is
proposed by the authors shall decrease the value of supply power and its frequency of one bogie from the three asynchronous
engines for a short time. Thus the rotation speed of one bogie
of traction motor-wheel set shall be equalized and wheel to rail
adhesion shall be restored. Such dynamic characteristics are
shown in figure 11 in green as E1-Y1 with supply power frequency f1(1). E2-Y2 at supply power frequency f1(2), E3-Y3 with
supply power frequency f1(3). When adhesion conditions are
restored, there is automatic restoration of ATM supply power
and its frequency value, i.e. it returns to any point of the previous operating characteristic (figure 10). Traction forces are not
disrupted in locomotive control process as slipping process is
controlled automatically.

synchronous traction motor is limited by decreasing excitation
current with signal Y2 (general parameter control).
Computer aided control system of AC/AC current system
diesel locomotive wheel set slipping-sliding process consists
(figure 11): DM – diesel engine; G – synchronous traction generator; I, II– frequency converters; UCR-uncontrolled rectifier; M1, …, M6 – asynchronous traction motors; speed sensors
of BR traction motors; LD – locomotive driver; SCBI – bogie
A wheel set speed tolerance signal comparison unit; SCBII-B
– bogie wheel set speed tolerance signal comparison unit; Y1
– control signal that adjusts inverter I electrical parameters; Y2
– synchronous traction motor signal that adjusts generator excitation current; Y3 – control signal that adjusts inverter II electrical parameters; R – excitation current regulator of synchronous
traction generator; GE – excitation winding of synchronous traction generator; Δn1,..., Δn6 – speed tolerance signals of traction
motor; XA – total compared bogie A wheel set speed tolerance
signal; XB – total compared bogie B wheel set speed tolerance
signal.
Authors propose to install an encoder in ATM rotation speed and location coordinate measurement sensors BR that are
installed in the traction motor (see figure 12). The encoder is
analogous or digital converter with analogous signal at the output or a certain number of pulses that is proportional to rotation
speed or turn angle [12].

9. Algorithm for slipping process parameter adjustment and control
The authors provide computer aided control system of locomotive wheel set slipping and sliding process control. Variants
of the control algorithm: a – wheel set speed tolerance signals
are compared with the tolerance signals in blocks SCBI, SCBII
and they are adjusted by changing parameters of that inverter
to control signals Y1 and Y3 (thereof the respective three asynchronous traction engines (individual controlled) are powered).
b – in case with controlled parameters of inverters I and II the
process of bogie wheel set slippage is continued and bogie
wheel set speeds are not equalized, the generator voltage of

Fig. 12. Asynchronous traction motor with internal optical encoder:
1– encoder; 2 – stator; 3 - terminal box; 4 – stator windings;
5 – ferromagnetic core; 6 – clamps; 7 – cooling channel;
8 – shaft

Fig. 11. Circuit diagram of diesel-electric powered locomotive (AC/AC electric system) automatic wheel-sets anti-slip and slide control system process
parameters computer drive: SCBI –traction motors speed control block (bogie A); SCBII – traction motors speed control block (bogie B)

26

Eksploatacja i N iezawodnosc - Maintenance and Reliability nr 4/2011

Science and Technology
To use an encoder in ATM vector control system is suggested by Liudvinavičius et al [10]. The encoder consists of a light
source, mask, code disk and sensors. The code disc contains artificial spaces that make light permeable and impermeable segments. Light sensitive sensors are mounted behind the code disc.
The scheme of optical encoder is provided in figure 13 [5].
When encoder is installed in the ATM control system that
is proposed by the authors, there can be received analogous or
digital information, thus developing analogous-digital (hybrid)
locomotive electrical drive control system [1, 14].
Pursuant to the purpose, the encoder may contain various
codes: binary code, Gray code, Gray-express code [3]. All of
them are suitable for computer system of AC/AC current system diesel locomotive wheel set slipping-sliding process control that is proposed by the authors.

10. Tests of locomotive wheel set slipping and
sliding process computer aided control and
management system
10.1. Locomotive tests description
The software performs the several tasks. It ensures highlyefficient wheel-to-rail force transmission by means of continuous wheel force at its rim; slip control; limitation of wheel acceleration; reliable determination of the reference speed, which
should represent the true train speed.
The software protects the mechanical components against
excess stress and reduces wear on the rails and wheel-set by
avoiding: wheel blocking (flat spots on the running surface);
synchronous drifting of the wheel speeds (worn rail heads); inherently stable rotational vibrations in the drive train.
The software continuously monitors the movement of the
vehicle and the running wheels. If the movement variables deviate from the tolerance values, the tractive effort demanded
by the overall control level is automatically reduced to a level
which can be physically transmitted from the wheel to the rail.

Fig. 13. Optical encoder scheme

Due to continuous monitoring of the movement variables
relating to the vehicle and the wheels, it is ensured that traction
is kept under control under different track conditions.
Power mode: The test train is accelerated from standstill to
maximum speed. All wheel speeds are monitored via the data
logger to confirm the proper functionality.
Dynamic brake only: The test train is decelerated from maximum speed to standstill with the dynamic brake.
Dynamic and pneumatic brake: The test train is decelerated
from maximum speed to standstill with the dynamic and the
independent brake.
This is not a normal service operation. It shows, that the
wheel slide is corrected via signals transmitted from the pneumatic wheel slide system to the Locomotive Computer Unit for
the limitation of electric brake in case of active pneumatic brake.

10.2. Valuation of tests results
AC/AC system diesel-electric powered locomotive wheels
slip and slide computer control results are presented in Fig. 14.

Fig. 14. AC/AC system diesel-electric powered locomotive test characteristics:Upper lines left scale: 1 – 1st bogie torque 1 reference before slip and
slide control; 2 –1st bogie torque after slip and slide control; 3 – 2nd bogie torque reference before slip and slide control; 4 – 2nd bogie torque
after slip and slide control; Lower lines right scale: 1 – 1st wheel-set speed; 2 – 2nd wheel-set speed; 3 – 3rd wheel-set speed; 4 – 4th wheel-set
speed; 5 – 5th wheel-set speed; 6 – 6th wheel-set speed
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11. Conclusions
1. The non-traditional computer aided slipping an sliding control system of locomotive AC traction motors that is proposed by the authors allows automatic continuous control of
electrical parameters of the inverter and traction generator
in traction mode (dynamic mode) with the simultaneous
slipping process control.
2. When the provided slip and slide control system of locomotives with AC traction motors is used, train driver does not
need to interrupt traction mode control and this way there
are no conditions for the formation of the rolling stock longitudinal tensile and compression forces.

3. When the provided slip and slide control system of locomotives with AC traction motors is used, there is optimal
traction force control.
4. When the provided slip and slide control system of locomotives with AC traction motors is used, there are less energy
transformation losses in internal combustion engines.
5. When the provided slip and slide control system of locomotives with AC traction motors is used, the adhesion coefficient is little dependant on the season.
6. When the provided slip and slide control system of locomotives with AC traction motors is used, the adhesion coefficient is recovered automatically and there is no need to put
sand under the wheels to increase the adhesion.
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A simplified method to assess fatigue life of selected
structural components of an aircraft for a variable
load spectrum
Uproszczona metoda oceny trwałości zmęczeniowej
wybranych elementów konstrukcji statku powietrznego
dla zmiennego widma obciążenia*
The assessment of fatigue life of an aircraft’s structural component operating under variable load spectrum causes many
and various problems, hence the need for simplified methods that facilitate it. The presented study covers the question
of rearranging an actual spectrum with variable values of cycles into a homogeneous spectrum with weighted cycles.
A method for the evaluation of fatigue life of some selected aircraft’s structural component with an initial crack has been
presented using a rearranged spectrum. To model an increment in the crack length a difference equation has been applied
which, after rearrangement, resulted in a partial differential equation of the Fokker-Planck type. A density function of the
crack length is a particular solution to this equation. Using the density function of a crack length, fatigue life of the structural component has been determined for the crack that keeps growing up to the permissible value ld lower than the critical
value lkr. What has been given consideration in this study is the case when the exponent of the Paris equation m ≠ 2.
Keywords: load cycle, weighted load cycle, reliability, durability, load spectrum.

Ocena trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji pracującego pod wpływem zmiennego widma obciążenia przysparza wielu trudności. Stąd potrzeba poszukiwania uproszczonych metod umożliwiających tą ocenę. Przedstawiona praca
obejmuje przekształcenie widma rzeczywistego o zmiennych wartościach cykli w widmo jednorodne o cyklach ważonych.
Wykorzystując widmo przekształcone przedstawiono metodę oceny trwałości zmęczeniowej wybranego elementu konstrukcji statku powietrznego z początkowym pęknięciem. Do modelowania przyrostu długości pęknięcia wykorzystano
równanie różnicowe z którego po przekształceniu otrzymano równanie różniczkowe cząstkowe typu Fokkera-Plancka.
Rozwiązaniem szczególnym tego równania jest funkcja gęstości długości pęknięcia elementu. Wykorzystując następnie
funkcję gęstości długości pęknięcia określono trwałość zmęczeniową elementu konstrukcji dla pęknięcia narastającego do
wartości dopuszczalnej ld mniejszej od wartości krytycznej lkr. W pracy rozpatruje się przypadek, gdy wykładnik równania
Parisa m ≠ 2.
Słowa kluczowe: cykl obciążenia, ważony cykl obciążenia, niezawodność, trwałość, widmo obciążenia.

1. Introduction
The assessment of fatigue life of an aircraft structural component operating under variable load spectrum causes many
and various problems, however it proves essential to flight safety. The present study is an effort to find a simplified method
of fatigue life determination. This simplification consists in the
rearrangement of an actual load spectrum into a homogeneous
spectrum with weighted cycles. The rearrangement has been
outlined in Section 2.
It has been assumed that an initial crack in the structural
component is l0. As affected by the load of a variable spectrum
the crack grows up to some permissible length ld (safe) shorter

than the critical length lkr. The crack growth rate, approached in
a deterministic way, has been described with the Paris formula
of the following form [1]:
(1)
where: ΔK – the range of changes in the stress intensity factor,
C, m – material constants, N – a variable that denotes the number of structure-affecting load cycles.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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2. How to find the cracking rate for the load in the
form of a rearranged load spectrum

cal coefficients [4, 5].
8) The range of stress variations has been shown in Table 3

The following assumptions have been made for the need of
rearranging the actual spectrum with variable load values into
the spectrum with weighted cycles:
1) An aircraft structural component keeps operating under
variable loads while performing its functions.
2) The load spectrum that affects the component in the course of a standard flight of the aircraft is known.
3) We assume that this spectrum of loads allows of the determination of:
-- the total number of load cycles Nc in the course of one
flight,
-- there is the L number of thresholds of maximum load
values σ1max, σ2max,..., σLmax.
4) The number of repetitions of maximum threshold values
in the assumed spectrum is as follows: σ1max occurs n1
times, σ2max occurs n2 times, …, σLmax occurs nL times. The
number of repetitions of specific threshold values of load

9) Account has been taken of the effect of overload cycles
upon the crack growth rate (table 4):
Δσi,ef = CiP Δσi
where: CiP - factor of crack growth retardation after overload cycles occurred [3].
In the case given consideration it has been also assumed
that the rate of crack growth in the structural component, approached in a deterministic way, follows the Paris’ law written
down with formula (1). For the above specified assumptions,
in this case for the i-th type of a load cycle (gained from the
description of the spectrum of loading in a standard cycle), formula (1) takes the following form:
(2)

in the course of one flight is:

where Mk specify influence of crack location and dimensions
with relations to structural element dimensions on crack growth
velocity [1].
With account taken of all types of load cycles, the relationship (2) takes the form:

5) The minimum value in thresholds is determined with the
following relationship:
, where i = 1,2,...,ni.
6) Table 1 gives maximum σimax and minimum
stress
values in the cycles, and frequencies of their appearing in
the spectrum Pi
7) Table 2 gives the statement of stress ratios and empirical coefficients of influence on crack growth Ui where:

Table 1. Maximum σimax and minimum

Table 2. Stress ratios

; α1, α2, α3 – empiri-

,

(3)
where: i = 1,2,...,L.

stress values in the cycles, and frequencies of their appearing in the spectrum Pi

…

…

…

…

…

…

and empirical coefficients of influence on crack growth Ui

…

…

…

…

…

…

Table 3. Range of stress Δσi and frequencies of their appearing in the spectrum Pi
…

…

…

…

…

…

Table 4. Range of effective stress Δσi,ef which takes into consideration effect of overload cycles

30

…

…

…

…

…

…

Eksploatacja i N iezawodnosc - Maintenance and Reliability nr 4/2011

Science and Technology
Formula (3) can be expressed as a function of time, or more
precisely, of the aircraft’s flying time. Therefore, we assume
that:
N = λt

where:

(4)

where: λ – the rate of load cycles, N – the number of load cycles, t – flying time of an aircraft.
In our case λ=1/Δt, where Δt denotes duration of the fatigue
loading cycle that affects the structural component. We can assume the following formula for Δt:

Since λΔt = 1, the above written equation takes the form:
(12)
Let
(13)

(5)
where: T – the duration of the aircraft’s standard flight to determine load spectrum, Nc – the number of load cycles during the
standard flight.
After these rearrangements, formula (3) takes the following
form:

(14)
Substitution of relationship (14) into equation (11) gives:

(6)
(15)

Formula (6) describes the crack growth rate for a homogeneous load spectrum with weighted cycles.

3. Finding the density function of the crack
length

The result of equation (6) should be substituted for the
crack length l in equation (15). What we get is:

Let Ul,t denote probability that for the aircraft’s flying time
t the structural component’s crack length is l. The difference
equation for the above listed assumptions takes the following
form [2, 6]:
(7)
where: Δ l – the crack length increment during one equivalent
load cycle.
The value of the crack-length increment calculated on the
basis of (6) will be:

(16)

(8)
Equation (7) expressed in terms of function notation takes
the following form:
(9)

With account taken of (16), coefficients of equation (15)
can be written down as:

where: U(l,t) – the density function of the crack length after the
aircraft’s flying time t expressed in terms of flight hours has
elapsed; (1- λ Δt) – the probability that no equivalent load cycle
occurs in time Δt; λΔt - the probability that an equivalent load
cycle occurs in time Δt.
Equation (9) can be rearranged into a partial differential
equation using the following approximations:

(17)

(10)
(18)
Having substituted equation (10) into equation (9) the following is arrived at:
(11)
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Equation (15) with coefficients (17) and (18) takes the following form for m ≠ 2:
(19)
A particular solution of equation (19) takes the form [2, 6]:
(20)
where:
(21)
(22)
Now, the integral (21) is calculated:

i.e. A(t) is a variance of the crack growth for the flying time t.
The computational formula takes the form:

(24)

i.e. B(t) is an average of the crack length for the flying time t
of the aircraft. The computational formula takes, therefore, the
following form:
(23)
Calculation of the integral (22) follows:

4. Determination of fatigue life of the selected
structural component of the aircraft
For the density function of the crack length versus the flying time of the aircraft the structural component’s reliability can
be found from the relationship [2, 6]:
(25)
where the form of the density function of the crack length U(l,t)
has been determined by the relationship (20). The permissible
crack length ld can be found using the stress intensity factor of
the following form:
(26)
When the crack length and the stress reach their critical values, lkr and σkr respectively, the factor determined by the relationship (26) also becomes a critical value Kc and is then called
fracture toughness of the material:
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m = 3,5
C = 3,2·10-12
In our example the following values have been used for the
computations: the initial crack length in the component assumed
to be l0 = 10mm, and permissible crack length found from the relationship (28) ld = 25mm. It has been also assumed that the crack
growth retardation factor after overload cycles CiP = 1, whereas
the factor with the load cycle asymmetry and how it affects the
crack growth taken into account has been defined by the empiri. In
cally formulated equation
numerical calculations account has been also taken of the change
in the Mk coefficient in the course of the crack growth. Then, the
rearranged equation (23) for the average crack length has been
used to make it depend on the number of loading cycles N, on the
basis of equation (4).

(27)
This relationship together with the safety factor allow of
finding the permissible crack length:
(28)
where: k – safety factor.
Normalization of the integral in equation (25) results in:
(29)
where: B(t) and A(t) are determined with relationships (23) and
(24), respectively.
With the reliability level found we take values of the upper limit of the integral (29) from the normal distribution table.
Hence the relationship:

(31)

(30)
Where:
– value of the upper limit of the integral (29),
for which value of the integral equals
.
From relationship (30) we can find value of the flying time
such that makes the assumed reliability level reached.

Using the above written relationship, the increment in the
average crack length against the number of loading cycles N
over the range from the initial crack length l0 to the permissible crack length ld = 25mm has been found. Figure 1 shows
the change in the average crack length against the number of
loading cycles.

5. Final remarks and a computational example
To illustrate the above described method, a computational
example has been presented. The example covers the rate of
growth of an average-length fatigue crack in a structural component made from the steel of specified material properties,
subjected to an actual load spectrum. Computations have been
performed for the spectrum of variable- amplitude loads, which
represents an actual component-loading spectrum and has been
rearranged in the way discussed in Section 2 [2]. Table 5 below
shows quantities that describe the rearranged loading spectrum
used in our study.
The table 5 includes: values of ranges of changes in stress
in cycle ∆σi for assumed load factors i and frequencies of their
occurrence Pi, and factors with both load cycle asymmetry and
how it affects the crack growth taken into account.
For some specified material of the pattern component, the
following values of material constants have been used in the
computations:

Fig. 1. Increment in the average crack length against the number of
loading cycles

Table 5. Quantities which describe the rearranged loading spectrum
Load factor i

1

2

3

4

5

6

7

Number of cycles

1

5

4

10

30

50

140

[MPa]

186

159

141

129

112

93

72

σ imin
,sr [MPa]

-28

-13

8

17

23

27

27

Factor R̂i

-0,1505

-0,0818

0,0567

0,1317

0,2053

0,2903

0,375

Range of stress Δσi,ef[MPa]

214

172

133

112

89

66

45

Empirical function Ui

0,5030

0,5238

0,5691

0,5955

0,6228

0,6559

0,6906

0,0042

0,0208

0,0167

0,0417

0,125

0,2083

0,5833

σ imax

Share of load factor in the spectrum Pi (frequency of occurrence)
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On the basis of computations of growth of an averagelength fatigue crack B(N) one can find that the permissible crack
length ld = 25mm will be reached after
loading
cycles. To find fatigue life of the structural component given
consideration, with probabilistic approach adopted, one should
also take account of the crack length scatter A(N) defined with
equation (24). Then, for the already found density function of
the crack length against the number of loading cycles the structural component’s reliability can be determined:

A great advantage of the presented method is that it takes
account of physical phenomena accompanying the variable loading spectrum. Values of material constants used in this method, and of other types of factors as well, all of them indispensable for the computations, are to be found experimentally,
whereas some of them (e.g. C,m in Paris equation) can be estimated using service data on the crack growth. The method of
moments or the function of likelihood prove applicable.

(32)
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Modification of a calibration method for conductometers
Modyfikacja metody skalowania konduktometru*
The paper presents an innovative and improved method for doubled calibration of an eddy-current conductometer. Implementation of the proposed method makes it possible to achieve independence of the instrument indications on surface
condition of the examined parts. The calibrating function is determined on-line when the measurements are in progress
on the basis of parameters that are assigned to the contact probe coil and calculated with use of general mathematic
equations. The calculated correction parameter can be considered as a measure of the surface roughness. Application
of the modification as described in this paper can contribute to efficiency improvement of operational examinations for
components made of non-ferrous materials during their lifetime.
Keywords: eddy currents, conductometry, non-destructive testing, surface roughness.
Zaproponowano oryginalną, ulepszoną metodę podwójnego skalowania konduktometru wiroprądowego. Realizując tę
metodę można uzyskać niezależność wskazań przyrządu od stanu powierzchni badanych elementów. Funkcja skalująca
konduktometr jest wyznaczana dynamicznie w czasie trwania pomiaru na podstawie parametrów przypisanych eksperymentalnie sondzie-cewce stykowej oraz uniwersalnych równań matematycznych. Obliczona poprawka może być traktowana jako miara chropowatości powierzchni. Stosując opisaną modyfikację można znacznie usprawnić badania eksploatacyjne elementów wykonanych z metali nieżelaznych.
Słowa kluczowe: prądy wirowe, konduktometria, badania nieniszczące, chropowatość powierzchni.

1. Introduction
An eddy-current conductometer is an instrument that can be
used for non-destructive measurements of conductance (specific electrical conductivity) of materials that the examined part
is made of. The measuring probe, made as a contact coil and
supplied with alternate current, is approached to the surface
under test. As the coil conducts electric current, it generates primary magnetic field, which, in turn, entails induction of eddy
currents in a conductive material beneath the coil. According to
the Lentz rule the secondary magnetic field produced by such
eddy currents is a negative feedback, i.e. the direction of its
induction vector is opposite to the one of the exciting magnetic
field. Consequently, a resulting magnetic field is originated within the area of the coil probe that amends the coil impedance.
The field component produced by eddy currents depends on
the conductance parameter of the material the examined part is
made of. Therefore the differential impedance of the probe shall
also depend on the measured conductance. Eddy-current conductometers measure impedance components of the coil probe
and use the measurement results to calculate the actual conductance. Conductometers, being instruments designed to measure
absolute values of conductance, not only are meant to measure
specific electrical conductivity of non-ferrous materials or electrolytes, but also can be used to determine purity of metals, monitor structures and homogeneity of non-ferrous alloys and for
indirect tests of strength and hardness, estimation of phosphor

content in copper, control of casting operations (polarization of
copper), monitoring of separation processes, e.g. Cu-Cr, sorting
and separation of metal scrap, detection of fatigue and thermal
defects in aluminium alloys (operation tests of aircrafts) and
many other applications.
Conductometers are calibrated against dedicated patterns,
where the determinable parameter. i.e. conductance is assigned
to physical variables that can be measured in a direct manner
(coil resistance and inductance. But the measurement results
are accurate and reliable only when structures and shapes of
investigated workpieces are similar to reciprocal parameters of
patterns that were already used for calibration. Unfortunately,
examinations with use of eddy currents is associated with two
detrimental effects that make the measurements more troublesome and difficult. Application limits for the eddy current method
are determined by consequences of the following phenomena:
1. Surfaces of examined workpieces are not always flat, with
frequent buckles and cavities. It is possible to place a spacing ring below the measuring coil to eliminate swiveling
of the probe on the surface, but anyway it is impossible to
approach the probe coil to the examined surface so that
the distance between the probe and the surface would be
always constant during the calibration process. Variations
of the distance between the coil and the examined surface
considerably affect instability of the coil impedance, even
more than variation of the conductance to be determined.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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The problem is usually resolved by introduction of the compensation mechanism that counterbalances variations of the
distance between the coil and the surface. The conventional mechanism was initially proposed by F. Förster and is
described in details in the paper of Dziczkowski [5]. The
compensation method is based on a bridge circuit, where
one branch of the bridge incorporates the measuring coil
connected in series with a capacitor. The second branch represents also a serial resonance circuit that is made up of
a reference coil and an adjustable capacitor. The measurement consists in unidimensional balancing of the bridge by
appropriate variations of the capacitor value. Characteristic
parameters of the resonance circuit vary in pace with alterations of coil resistance and inductance, whilst these parameters, in turn, depend simultaneously on conductance of the
material under test and distance between the probe and the
examined surface. By crafty tuning of the resonance circuits
it is possible to achieve growth of indications for the measured conductance when the coil is moved away to a small
distance. Farther retreating of coil lead to a rapid drop of
indications coupled with the measurement result. Finally
a range of certain distances between the coil probe and the
surface is obtained where the result of measurements fits
into limits of the assumed deviation. Consequently, measurement accuracy is sacrificed in favour of the possibility
to take measurements for uneven workpieces. The authors
strongly believe that it was the most important achievement
in techniques of measurements carried out with use of eddy
currents in the area of non-destructive tests. The amount of
data processing is not a problem as modern measuring instruments are provided with microcontrollers with massive
computation performance and capable to carry out calculations in the real time mode when the measurements are
still in progress. Therefore it is necessary to seek for such
computation algorithms, where variations in the distance
between the measuring coil and the examined surface can
be compensated without noticeable increase of errors in determination of conductance.
2. The magnetic field induced by eddy currents is directed opposite to the exciting field. Therefore a specific barrier is
formed that prevents from penetration of the primary field
deeply inwards the examined workpieces. Consequently,
eddy currents are induced exclusively within the surface-adjacent layer of examined workpieces and properties of only
that layer affect results of measurements. Penetration depth
of eddy currents substantially depends on their frequency.
Research studies are described, for instance, in the collective study that deals with modeling and detection of surface
flaws [8]. This study, similarly to other literature references,
uses the simplified definition for penetration depth of eddy
currents that has been sourced from the eddy current heating technology. Somewhat more detailed description of that
phenomenon can be found in the paper of Dziczkowski [2].
Since eddy currents flow only on the surface of examined
workpiece, any surface roughness makes flow of these currents more difficult. If so, measurements of conductance
with use of an eddy current instrument make it possible to
identify surface roughness with apparent growth of conductance and apparent increase of distance between the coil and
the workpiece surface. The measuring instrument was initially calibrated against polished specimen, thus one should
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expect considerable deviations of measurement results. The
widespreadly accepted approach, described in technical
guidelines and literature references, assumes application of
low frequencies as in such a case eddy currents are capable to penetrate much deeper and possible roughness only
slightly disturb measurements. More detailed analysis leads
also to the conclusion that frequency of eddy currents affects not only penetration depth but also sensitivity of the
measuring instrument [4, 6].
For a specific test it is frequently more convenient to adjust
the most suitable frequency that is best for the desired sensitivity. But such processes as selection of the best frequency, elimination of the impact from surface roughness and compensation
of deviations are always inseparably interconnected.
Impedance of a measuring coil is always a complex parameter, therefore measuring of its two components enables independent determination of two parameters for the workpiece
under test or makes it possible to find out one parameter and
compensate effect of another one. The manner, how results of
two measurements are used to determine a singe, discretely selected parameter depend on type of the measuring instrument.
The instruments that can be possible used for measurements,
i.e. flaw detectors and conductometers substantially differ from
one another. The measurement process carried out with use
of a conductometer is carried out as a sequence of operations
aimed at determination of the absolute conductance value for
the material the workpiece is made of. The final result should
be independent on other factors that unfortunately also influence variations of components for the coil impedance. These
factors include position the measuring coil against a workpiece
under tests and condition of the workpiece surface. For investigations with use of flaw detectors the information about absolute value of the conductance for the material the workpieces is
made of is irrelevant as the tests are focused on detection of any
possible discontinuities within the structure under test [9] as for
flaw detection it is necessary to find out all possible cracks or
excessive surface roughness. Therefore it is the instrument that
should be used to measure apparent variations of conductance
as opposed to a conductometer that, by its nature, is insensitive
to such apparent variations.

2. Properties of the desired mathematical model
The calibration process with use of standard patterns results
in establishing the interrelationship between the parameters that
can be measured in a direct way and the value to be detected.
Each pattern that has been used for calibration is meant to find
out a single point for the calibration scale, but between the calibration points the function relationship must be approximated. The more accurate the approximation function is, the less
number of calibration patterns is necessary to find out the calibration scale that guarantees acceptable deviations within the
assumed measurement range.
When an eddy current device is used to perform measurements for various frequencies of the exciting field or even this
frequency is automatically adjusted in course of the test with
mandatory compensation for variations in the distance between the probe (coil) and the examined surface, the calibration
process is equivalent to setting up a function of four variables.
Such a calibrating functions has the following arguments: frequency of eddy currents, distance between the probe and the
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examined surface, measured differential resistance of the coil
(real component of impedance) and the measured differential
inductance of the coil (the parameter that depends on the imaginary component of impedance). The determined conductance
value was unambiguously assigned to each set of four foregoing arguments.
The calibration process with use of standard patterns should
be carried out for a set that is made up of a measuring instrument and a coil probe. After a probe is replaced with another
one the calibration process must be repeated.
To set up the calibration function one must have a general
but sufficiently accurate mathematical model that must enable
to take account for all the foregoing provisions.

3. The mathematic description of the effect how
a conductive workpiece affects variations of
a measuring coil
The available literature offers a number of mathematical
models that can be suitable to carry out the foregoing operations. These models have been obtained after resolving the Maxwell equations. They differ between each other in terms of the
resolving method and other approximations applied.
The most popular one is the Finite-Element Method (FEM).
Quite a lot of computations is carried out with use of the Boundary Element Method (BEM) and the Finite Difference Time
Domain (FDTD) methods. The foregoing methods are suitable
for flaw detection technology to establish models of flaws and
can be used to find out how a structure of any shape affects the
parameters that can be measured directly.
Under assumption that the structure to be investigated is
homogenous, sufficiently large and its shape can be naturally
described within a cylindrical coordinate system, the available analytical methods seem to be more convenient. Complete
systems of equations capable to describe the these phenomena
were published by Dodd C. D., Deeds W. E and Luquire J. W.
in early 70’s [1]. For the Dodd and Deed’s model the functions
that are the result for the differential equations provided adopt
the form of an integral of the Bessel function within unlimited
boundaries. It is convenient to present the vector of magnetic
potential as a sum of a series. It enables to relatively easily to
take account for finite, but cylindrical dimensions of examined
workpieces and avoid the burdensome process associated with
computation of the integral. That method, commonly known as
TREE (Truncated Region Eigenfunction Expansion) was subjected to numerous modifications and has become a convenient
and fast solution suitable for practical applications [12]. The
reference study provides the mathematical expressions in the

form that is suitable for practical applications. The left-had side
of figure 1 presents the model air-filled coil [12] with n turns encapsulated within a ring with the following dimensions: r1 – internal radius of the winding, r2 – external radius of the winding,
z1 – distance between the outermost part of the coil and the surface of the examined workpiece, z2 – distance between the inner
part of the coil and the surface of the examined workpiece.
It is assumed that a thick cylinder with the radius of b and
made of a conductive material with the conductance of σ is positioned below the coil provided that the cylinder material is not
a ferromagnetic stuff. The impedance variation of an air-filled
coil with already known dimensions and approached to a conductive workpiece is expresses by means of the formula [12]:
∆ZT =

jω 2πµ0 n 2

⋅

( r2 − r1 )2 ( z2 − z1 )2
2
∞
exp ( − qi z1 ) − exp ( − qi z2 )  qi − pi
⋅∑ Int 2 ( qi r1 , qi r2 ) 
2
qi + pi
( qib ) J 0 ( qib )  qi5
i =1

(1)

where:
Int (x1 , x2 ) =

x2

∫ xJ1 (x )dx

(2)

x1

The xi stand for roots of the equation:
J1(xi) = 0

(3)

and qi coefficients are expressed as:
qi =

xi
b

(4)

It turn, pi can be calculated from the relationship:
(5)

pi = qi2 + jωµ0σ

The formula (1) makes it possible to calculate variations
(differentials) of the resistance and inductance parameters for
an air-filled coil with consideration to its geometrical parameters:
r = Re(ΔZT)
l=−

(6)

Im ( ∆ZT )

(7)

ω

A substantial inconvenience of the foregoing model that
prevents from application of the same for design of calibration
equipment is the infeasibility to take account for all dimensions
of the coil. When additional factors are introduced into computation the foregoing equations become much more sophi-

Fig. 1. Dimensions of contact coils to be used for modelling
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sticated, the computation time is inadmissibly prolonged and
calculation of the calibration factors in the real time mode turns
out to be infeasible hen the test is still in progress. Regardless
to the fact that two coils with the same dimensions and the same
number of turns were prepared, the spooling process for them
during manufacturing i=s not controlled, therefore the probes
designed with use of these coils demonstrate slightly different
sensitivities. Consequently, a separate calibration procedure
must be carried out for each of the coils.
The calibration method that is proposed by authors of this
paper uses a simplified model that considers a coil as a 2D
structure. It is assumed that all n turns are encapsulated by
a circle with the radius of r0 and positioned in parallel to the
workpiece surface within the distance of h. It is also assumed
that the conductive workpiece is a half-space. The right-hand
side of Fig. 1 presents a schematic diagram of a model 2D coil.
A similar solution was applied in [11] with further modification
in [3]. The primary reason for such simplification was the wish
to develop a mathematical model that would be sufficiently fast
for computations and would enable to find out the optimum
eddy current frequency with the criterion of minimum errors
(deviations). It is why application of the following generalized
parameters proves to be convenient:

α=

2h
r0

(8)

β = r0 ωµ0σ

(9)

If so, variations (differential) of coil impedance is described
by means of the equation below:
∞

∆Z = ωπ r0 µ0 µr n 2 ⋅ j β ∫
0

λ − λ2 + j
2

λ+ λ + j

⋅e −αβλ J12 ( βλ ) d λ

(10)

Upon extraction of the real and imaginary parts it was possible to find out variation (differential) of the coil resistance:
r = R − R0 = n 2ωπµ0 r0φ (α , β )

(11)

where:
 ∞ λ − λ2 + j

φ (α , β ) = Re  j β ∫
⋅e −αβλ J12 ( βλ ) d λ  (12)
 0 λ + λ2 + j



and also the coil inductance:
l = L0 − L = n 2πµ0 r0 χ (α , β )

(13)

where:
 ∞ λ − λ2 + j

χ (α , β ) = − Im  j β ∫
⋅e −αβλ J12 ( βλ ) d λ  (14)
 0 λ + λ2 + j



Expressions (12) and (14) serve as formulas for generalized
description of variations (differentials) exercised by the coil impedance due to presence of a conductive half-space.

4. Determination of the calibration function for
conductometers
Implementation of the proposed methods needs to use
standard patterns with already known conductance values,
with polished surfaces and thickness values much exceeding
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the expected penetration depth of eddy currents. The contact
coil is approached to a standard pattern and variations of the
coil resistance (r) and inductance (l) are measured at a specific
frequency o eddy currents. The system of equations, obtained
after substitution of (8) and (9) to (11) and (13), enables to calculate values of r0 and h=h0 when the measured variations of
r and l are already known. The calculated values of r0 and h0
are equivalent parameters of the coil, thus they are stored for
further use – each time when the conductance parameter is to be
found out. During each working cycle variations (differentials)
of the coil resistance and inductance are measured and then,
with use of an embedded controller, necessary numerical computations are performed. The computation consist in resolving
of the equation system (11) and (13) with determination of the α
and β values. Then the equation (9) together with the modified
equation (8):

α=

2 ( h0 + h )
r0

(15)

are used to calculate the parameters of σ and h. Calculation of
two parameters at a time is a natural solution used to compensates effect of the distance between a probe and a workpiece
surface onto the result for conductance measurement. When
surface of the examined workpiece is smooth and flat, the h
value should be zeroed, as the probe was approached to the
examined surface without a spacing ring. When the measured
distance increases and amounts to h=hp, it serves as the information about the surface roughness. The experience acquired
during operational examinations suggests that two types of surface unevenness should be taken into account. The first type
represents convex or concave surfaces that form the workpiece
shape and can be observed down the distances comparable with
horizontal dimensions of the coil. Such unevenness shall not
be measured as apparent growth of the coil conductance. Application of the proposed method of measurements and computations makes it possible to compensate effects of such convex
and concave unevenness due to compensation of the distance
between the probe and the surface of the examined workpiece.
In such a case the result of conductance measurements is burdened with merely an additional error that is caused by drop of
the instrument sensitivity [6].
The second type of surface unevenness is rather associated
with surface flaws than large-sized buckles. Such flaws include
cracks, scratches, delamination, remnants after machining processes. In the theory of machinery design such faults are referred to as surface roughness [10]. Occurrence of surface roughness is pronounced by apparent growth of the coil conductance,
whilst the proposed method for measurements, calculations and
calibration is not sufficiently effective for that application.
The r0 and h0 parameters can be considered as establishing
a correlation between each real coil and a certain dimensionless
model coil. If so, the simplified mathematical model applied to
that dimensionless coil can be used to determine the calibration
factor for the specific instrument. If the measurements conditions only slightly differ from the actual circumstances for calibration with standard patterns, the error (deviations) for determination of conductance shall be insignificant and acceptable.
However, the ensuing problem must be resolved, i.e. how to determine the number of calibration points and, consequently, the
number of standard patterns that is necessary for calibration.
One has to keep on mind that the overall objective is to assure
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the maximum permissible calibration error is never exceeded
over the entire measurement range.

5. Compensation of the roughness effect onto
results of conductance measurements
The measurements with use of the proposed calibration method lead to determination of two parameters: the conductance
(σ) and distance (h=hp). The hp value serves as the measure for
apparent growth of the distance between the probe and surface
of the examined workpiece. Such an apparent growth provides
information that the roughness really occurs.
After completion of the first calibration cycle with use of
polished standard samples the instruments should be recalibrated, but with use of standard samples with defined roughness.
It was assumed that the average roughness profile of the examined workpieces is similar to the roughness profiles demonstrated by available standard patterns. Now it is enough to measure
the apparent distance between the probe (coil) and the sample
surface and repeat the measurements for several standard patterns with already known conductance values. One has to keep
in mind that apparent variation (differential) of the mentioned
distance is caused by the surface roughness. Upon taking the
measurements it is necessary to store the associated pairs of
figures: the apparent distance hp and the apparent variation of
conductance expresses by the differential of the β parameter.
Such a differential can be expressed by means of the following
formula:
∆β zo = β s − β z = r0 2π f µ0

(

σs − σz

)

(16)

where: σs - actual conductance of the applied standard pattern with defined roughness or actual conductance determined
from measurements, σz - measured conductance, i.e. apparently
reduced due to roughness of the workpiece surface, βz - generalized parameters specified by the equation (9) for σ = σz,
βs -generalized parameters specified by the equation (9) for
σ = σ s.
Next, the following function can be developed by interpolation and stored as a calibration curve:

( )

∆β zo = f h p

(17)

asured for compensation purposes, can serve as an eddy current
measure of roughness. Although that measure is not equivalent
with the parameter commonly used for technological evaluation, but a correlation between these two parameters can be
found [7]. The examples of results for measurements with use
of Ra and Rz methods as a comparison against the eddy current
technique are summarized in table 1.
Table 1
Ra [μm]

Rz [μm]

hp [μm]

Ra [μm]

Rz [μm]

hp [μm]

347
156
96
35

1579
747
347
198

690
850
250
250

26
15
6.2
1.4

80
48
22
7.4

130
60
30
10

7. Verification of the calibration process
Implementation of the foregoing calibration method that
consists in calculation of equivalent parameters r0 and h0 makes
it possible to find out the calibration function within the vicinity
of the point defined by parameters of the standard patterns and
the applied frequency. The experiments revealed that bias of the
calibration point, i.e. alteration of frequency or conductance,
failed to entail any changes determined by means of the method involving r0 and h0 parameters. The recorded alterations
of these parameters were not higher than the estimated errors
(deviations) that could have resulted from properties of the
electronic measurement path. Therefore it is enough to calibrate
the instrument only in one point, with use of a single standard
pattern. To verify this hypothesis some additional computations
were carried out.
Application of the aforementioned TREE method enabled
to calculate variations (differentials) of resistance and inductance for specific, already assumed dimensions. Then the system
of equations (11) and (13) was resolved with consideration to
(8) and (9). Upon the variations of resistance and inductance
were known, it was possible to calculate generalized parameters r0 and h. It turned out that the value of the r0 parameter is independent on eddy current frequency, coil conductance and the
distance between the coil and surface of the examined work-

The measurements comprise determination of the distance
value hp and the value for the generalized parameter β=βz that
is burdened by errors due to the surface roughness. The βz value
correspond to the incorrectly measured value of conductance
σz. Therefore the equation (17) is used to find out the correction
factor Δβzo for the generalized parameter. Finaly, the desired value of σs can be calculated by means of the equation (16).

6. Roughness measure
Application of the double calibration process makes it possible to find out the correction factor for measurements of conductance. Effectiveness of the proposed method has proved to
be really good when roughness profile of standard patterns is
identical with reciprocal profiles of examined workpieces. It
was, for instance, the case, where the roughness standard patterns were sampled from the same manufacturing line where
conductance measurements were carried out. The examination
enabled to find out that the apparent variation of the distance hp
between the probe and the examined workpiece, initially me-

Fig. 2. Effect of the distance between a 3D coil and the surface of the
examined workpiece onto the corresponding distance of the
equivalent model coil
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piece. Also the value of h proved to be unbounded with frequency and conductance values. To check relationship between h
and the distance between the coil and surface of the examined
workpiece some further computations were performed. It was
assumed that dimensions r1 and r2 are constant alike to the value
of the differential z2 - z1. The value of z1 was made variable and
the equivalent parameter of h was computed. Obtained results
are presented on figure 2. It was observed that the relationship
between the values h and z1 represents a linear function with
deviations from linearity even smaller that the expected errors
resulting from inaccuracy of numerical calculations.

8. Conclusions
When the calibration method proposed in this study is
applied to calibration of conductometers it is possible to effectively determine conductance in the real time mode and to

simultaneously compensate effects of variations in the probe
(coil) distance from surface of the examined workpiece. Implementation of the double calibration method enables efficient
compensation of the effect exercised by surface roughness of
the examined workpieces provided that the roughness profile of
standard patterns already used for calibration is similar to the
corresponding roughness profile of examined workpieces.
The determined compensating factor intended to eliminate
effect of surface unevenness is actually the measure of roughness. Owing to equivalent parameters of the coil determined
during the calibration process it is possible to substitute each
real coil with a model one, not only for the calibration procedure but also for further numerical calculations. It particular, it
is possible to use a simple mathematical model to find out the
optimum frequency of eddy current, the best suitable for any
specific application.
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Modeling the reliability and efficiency of flexible
synchronous production line
Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej
elastycznej linii produkcyjnej*
The paper introduces a mathematical model of operation of a flexible synchronous production line (FSPL) of multifunctional CNC machines that includes one redundant multifunctional CNC machine which can take over the functions of every
FSPL machine. The graph of FSPL state, relations and equations used to calculate reliability and productivity are shown.
Maple, the software used for reliability and productivity calculations and modelling, as well as the mathematical results
are presented.
Keywords: model, reliability, efficiency, synchronous flexible production line, redundant technological cell.
Przedstawiono model matematyczny funkcjonowania synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej (SELP) z obrabiarek
wielozadaniowych CNC, w skład której wchodzi maszyna technologiczna rezerwowa. Maszyna technologiczna rezerwowa
może przejmować funkcje każdej z obrabiarek SELP. Przedstawiono graf stanu SELP, zależności, równania do obliczania
niezawodności i wydajności SELP. Opracowano program obliczeń niezawodności i wydajności (Maple) oraz zaprezentowano wyniki modelowania i optymalizacji ilości obrabiarek.
Słowa kluczowe: model, niezawodność, wydajność, synchroniczna elastyczna linia produkcyjna,
maszyna technologiczna rezerwowa.

1. Introduction
Multi-role CNC machines are mainly designed for processing frame type parts which have many holes with different diameters and precision (class 5 to 11), on which resistance points
are based, and additional tools are connected to the frame and to
mounting connections (to attach the part using screws or pegs
and to facilitate processing, establishing datums, and assembly). The dimensions of the main hole diameters vary within
a wide range (from 16 to 50 mm) and depend on the type of part
[1, 2, 5, 7]. The work [8] introduces specification of processing
and classification of holes for the system of automated design
of technological processes. Modern market conditions require
production characterised by quick start and quick change of the
assortment of produced parts. CNC machine tools and Flexible Production Systems (FPS), combing the high flexibility of
traditional equipment and the high efficiency of machine tools,
are the most effective equipment for multi-nomenclature production [1, 2, 3, 10, 11].

2. Methodology of modeling FSPL reliability and
efficiency
Every multi-role CNC machine tool can be considered as
a complex system. If the system contains “n” number of serial
connected elements, damage of any of them leads to the failure
of the whole system and can be described by graph − fig. 1.

Fig.1. The conditions graph of the multirole CNC machine tool: a) system elements from 1 to n; b) elements conditions; c) machine as
the sum of all elements

States on the graph:
S0 – all n elements of the system are operating,
S1 – the first element failed and the system is non-operational,
S2 – the second element failed and the system is out of order;
..,
Sn – nth element failed and the system is not working.
Indications on the graph:

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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__

λi ,(i = 1, n ) – the intensity of failure stream of 1 to n elements. __
µi ,(i = 1, n ) – the intensity of restoration stream of working
ability of 1 to n elements.
Because of the fact that after failure of any element the rest
of the elements cannot function properly until the time of restoration of its work ability, it is considered that only one element
can fail at a time. All failure and restoration streams are considered as simple.
The system of equations for the qualification of final probabilities is presented below:
n

n

i =1

i =1

P0 Σ λi = Σ Pi µi ;
P1µ1 = P0λ1;
P2 µ2 = P0λ2 ;
.......
Pi µi = P0λi ;
........
Pn µn = P0λn .

(1)

The standardization condition:
n

∑ Pj = 1

(2)

j =0

After change of the first equation of system (1) to the standardization condition (2) and solutions, every probability
Pi ,(i = 1, n) is expressed by P0:
λ
(3)
Pi = P0 i .
µi
The set of numbers i is marked as I (i∈I). Let us introduce
the j, belonging to this set: j∈I. With regard of new letters, after
the substitution of 3 to the standardization condition 2 the following formula is received:
1
P0 =
n λ
(4)
j
1+ Σ
j =1 µ
j
After substitution of (4) to (3):
Pi =

where: ρi =

λi
ρi
=
n
λj
(1 + Σ
) µi 1 + Σ ρ j
j =1
j =1 µ
j
n

(5)

λj
λi
,ρj =
.
µj
µi

The output system (fig.1) is replaced with the simple twostate element: working and non-work (in the damage condition;
non-operational). The diagram of such an element or new system is introduced in fig. 2.

Fig. 2. Diagram of the system element

where λΣ is definied as:
n

λΣ = Σ λi
i =1

42

(6)

The value μΣ is defined from dependence:

µΣ =

P0
λΣ
1 − P0

(7)

After substitution of (4) to (7) the following formula is received:
λ
µΣ = n Σ
(8)
Σ ρj
j =1

Obtained dependencies allow defining the total intensity
of failure stream and total intensity of stream of restoring it
to work for the system presented in figure 2, therefore allow
modeling of efficiency of system work.

3. The mathematical model of functioning of FSPL
with redundant technological cell
At present we use the structure of the flexible synchronous
production line (FSPL) from the multi-role CNC machine tools
with a redundant technological cell (RTC) which can replace
any multi-role machine – technological cell (TC) [4, 6]. Figure 3 introduces the structure of such a flexible system (FSPL).
The redundant technological cell (RTC) can replace only one
damaged machine (TC), so whole system (FSPL) stops working after failure of two machines (TC).

Fig.3. The FSPL structure

The graph of states (FSPL), including RTC, is introduced
on fig. 4. States on the graph:
S0- all multirole machines (TC) are operating; S1- 1st TC1 does
not operate; S2- 2nd TC2 does not operate; … , Sn- n - е TCn does
not operate; S1,1 - second TC2 failure while TC1 does not operate; . . S1,2 - third TC3 failure while TC1 does not operate; …;
S1,n-1 - the n – e TCn failure while TC1 does not operate; S2,1 - first
TC1 failure while TC2 does not operate; S2,2 - third TC3 failure
while TC2 does not operate; …; S2,n-1 the n - e TCn failure while
TC2 does not operate; S3,1 - first TC1 failure while TC3 does not
operate; S3,2 - second TC2 failure while TC3 does not operate;
S3,3 - (not shown on graph) the TC4 failure while TC3 does not
operate; ... ; S3,n-1 - the n–e TCn failure while TC3 does not operate; Si,1 - first TC1 failure while TCi does not operate; Si,2 - second
TC2 failure while TCi does not operate; … ; Si,n-1 - failure n-e TCn
while TCi does not operate; Sn,1 - first TC1 failure while TCn does
not operate; Sn,2 - second TC2 failure while TCn does not operate;
… ; Sn,n-1 - n–1 - e TCn failure while TCn does not operate; States
S0, S1, S2, S3, S4,..., Sn - able to work and remaining for an emergency. Graph clarification: λi (i = 1, n); µi (i = 1, n) - intensity of
the failure stream and restoring the working ability of technological devices TCi i = 1, n) .
The number of states is considerable (eg. for n = 10 the
number of states is N = n2 +1=101, which makes model construction and analysis difficult). That is the approach based on
the increase of states is proposed.
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where Pij - the states probability of Sij∈Ei, the rate before μi in
Pi
, then conditional probability, that it is
(1), equal
Pi +

n −1

∑

j =1( j ≠ i )

Pij

include in the subset of states Ei, the system is in the state Si.
We will mark the component of Е set as Sk ,(k = 1, N ) ,
(Sk ∈ E). Dividing the numerator and the nominative (1) by the
probability of system being in the
Ei Piz = P {Sk ∈ Ei } = Pi +

n −1

∑

j =1( j ≠ i )

Pij subset, we will receive:

Pi
µi = Piy µi
Pi

µi 0 =

(10)

∑

where Piy - the conditional probability of system being in the
Si state.
We will qualify the conditional probability of the elements
of Ei subsets:
Piy = P {Sk = Si / Sk ∈ Ei }; Pijy = P {Sk = Si / Sk ∈ Ei }
Fig. 4. Graph of FSPL conditions, including one reserved RTC place

They are equal:

We will qualify the probability of system existence in these
subsets. In this case we will consider a diagram of equivalent
enlarged system shown in figure 5.

Pi
Pi

Piy =

We isolate the following subsets in E set (power N):
E1 = {S1 , S1,1 , S1,2 ,..., S1, n −1} E2 = {S2 , S2,1 , S2,2 ,..., S2, n −1}
;
;
E3 = {S3 , S3,1 , S3,2 ,..., S3, n −1}
Ei = {Si , Si ,1 , Si ,2 ,..., Si , n −1};
; …;
…; En = {Sn , Sn,1 , Sn,2 ,..., Sn, n −1}

Pijy =

Pij
Pi

Pij

=

∑

(11)

∑

Pi +

n −1

∑

j =1( j ≠ i )

To determine the probabilities Piy and Pijy ,(i = 1, n; j = 1n − 1)
we should consider subsets Ei ,(i = 1, n) as independent subsets.
For comfort, the set of numbers j is marked as J, (j ∈ J). Let us
introduce numbers m, also belonging to this subset (m ∈ J).
With regard of the new numbers of dependence to determine Piy and Pijy we get:
Piy =

1

(13)

n −1

∑

1+

j =1( j ≠ i )

Pijy =

Fig. 5. Diagram of conditions equivalent of enlarged system

States on the diagram (fig. 5):
S0 - all multirole CNC machine tools are operating; S1Σ- the system is in one of states of the E1 subset; S2Σ- the system is in one
of the states of E2 subset; … ; SnΣ - the system is in one of states
of the En subset. On the graph: λi ,(i = 1, n) - is the intensity of
the failure streams UTi ,(i = 1, n); µi 0 ,(i = 1, n) - the intensity of
the stream restoring the system working ability from subsets
Ei ,(i = 1, n).
The task consists in defining µi 0 ,(i = 1, n) . If all diagram
(Fig. 4) conditions probabilities are known, then µi 0 ,(i = 1, n)
can be determined from the dependence:

µi 0 =

Pi
Pi +

n −1

∑

j =1( j ≠ i )

Pij

µi

(12)
Pij

ρj
n −1

∑

1+

(14)

m =1( m ≠ i )

where ρ j =

λj
µj

, ρm =

ρj

ρm

λm
- the imported intensities of streµm

ams.
Substituting (13) in (10) we will receive:

µi 0 = (1 +

n −1

∑

j =1( j ≠ i )

ρ j ) −1 µi

(15)

All intensities in the diagram (Fig.5) are known, and the
probability of states P0,P1Σ,... PiΣ,..., PnΣ, is defined according to
well-known dependences [9]:

(9)

n

P0 = 1 + ∑ ρi (1 +
 i =1

Pi

n

= 1 + ∑ ρi (1 +
∑  i =1



∑ ρ j )
j =1( j ≠ i )

n −1

−1

−1


∑ ρ j ) ρi (1 +
j =1( j ≠ i )

n −1
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n −1

∑

j =1( j ≠ i )

ρ j ) (17)
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After calculations according to relations (16) and (17), the
graph probability conditions, introduced in Fig. 5, can determine
the probability of states Si (i = 1, n) and Sij (i = 1, n; j = 1, n − 1)
of the diagram, introduced in figure 3. According to (11), (12)
and (13), (14):
Pi = Piy Pi

∑

= (1 +

∑

Pij = Pijy Pi

n −1

j =1( j ≠ i )

∑

ρ j ) −1 Pi

ρj
n −1

=

∑

1+

m =1( m ≠ i )

ρm

Pi

∑

(18)

∑

(19)

After substituting (17) in (18) and (19) :
n

Pi = 1 + ∑ ρi (1 +
 i =1
n

Pij = 1 + ∑ ρi (1 +
 i =1

−1


∑ ρ j ) ρi
j =1( j ≠ i )

n −1

(20)

−1


ρ j )  ρi ρ j

j =1( j ≠ i )
n −1

∑

(21)

The whole initial structure of the flexible synchronous line
(FSPL) pf multi-role CNC machine tools, including reserve
working place (RTC), is replaced through one simplest equivalent element for which the intensities of the failures streams
λΣ and the restoration of efficiency μΣ are known. An element
with two states is considered as the simplest: the standby and
the working state. A diagram of conditions of such an element
is shown in Fig.6.

Fig. 6. Graph of FSPL conditions, referred to the simplest element

States in the diagram (fig. 6): S0Σ - able to the work; SΣ - broken
(unable to work). We will introduce two new subsets of states
for the diagram in figure 4: U - able to work , encircled with
dashed line, and V- incapable of working:
U = {S0 , S1 ,..., Si ,..., Sn }

{

}

V = S1,1 ,..., S1, j ,..., S1, n −1 ,..., Si ,1 ,..., Sij ,..., Si , n −1 ,..., Sn,1 ,..., Sn, j ,..., Sn, n −1

The subset U answers state S0Σ introduced in figure 6, and
the subset V - state SΣ.
The probability of the system being in states S0Σ and SΣ is
equal to:
P0
P

n

= P0 + ∑ Pi

∑

i =1

= 1 − P0

∑

(22)

n

=∑

∑

i =1

n −1

∑

j =1( j ≠ i )

Pij

(23)

Intensities λΣ and μΣ for graph introduced on fig. 6 are equal to:
n

= ∑(

λ

∑

i =1

Pi

P0

∑

n −1

∑

j =1( j ≠ i )

n

Pi

i =1

P0 + ∑ Pi

λj ) = ∑(

n −1

n

∑

j =1( j ≠ i )

λj)

(24)

i =1

µ

n

∑

=∑
i =1

n −1

∑

Pij

j =1( j ≠ i ) P

∑

n

µj = ∑

Pij

n −1

∑

i =1 j =1( j ≠ i )

n

n −1

∑ ∑

j =1 j =1( j ≠ i )
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Pij

µj

(25)

The developed model for determining the reliability and
efficiency of FSPL allows replacing any technological machine
in line with redundant technological machine.

4. The software for defining efficiency of FSPL
The program for defining the parameters of functioning of
synchronous FSPL was written in the mathematical software
for analytic calculations – Maple. This environment is a powerful computer tool, able the solve complex mathematical tasks.
It contains tools related to many mathematical fields (algebra,
discreet mathematics, differential and integral mathematics,
numerical and different methods) and also allows graphical representation, and connection to external modules and programming tools.
The components of the program:
-- block pattern of input data,
-- block of calculation of required parameters functions of
the synchronous line with (without) the reserve place,
-- block of formatting results of the experiment and output
for these results,
Input data to the execution of research:
-- maximum number of cells in the line - N,
-- intensity of the stream of damage λi and restoring the working ability μi of every unit ( i = 1, N ),
-- average time of service for every production individual
cell ti i = 1, N ,
-- step of calculations ∆n (total number equal to the difference between the values of two of the current number of
cells in line n of neighbouring cycles).
The block of calculations comprised the following operations:
λ
-- defining intensities of streams ρi = i , i = 1, N ,
µi
-- qualification of the intensity μi0 according to dependence
(15),
-- calculation of the probability P0 according to dependence
(16),
-- calculation of the probability Pi Σ, Pi, Pij according to dependences (17), (18), (21), respectively,
-- qualification of the rate of readiness of the line Kg = P0Σ
according to dependence (22),
K
-- calculation of the efficiency of the line: Q = g , where
tmax
tmax − maximal time among average times of service for
every production cell ti ( i = 1, N ,
-- defining the parameters of functioning of the synchronous
line not including the reserve place:
1
,
-- rate of readiness of the line K g' =
1 + Σρ i
-- efficiency of the line Q ' =

1
K g' .
tmax

-- calculation of current values
-- increase of the coefficient of readiness of the line
• as absolute value ΔKg=Kg-K’g
∆K g
• in percentages δ K g =
100%
K g max , K g' max
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-- increase of the efficiency of the line
• as absolute value ∆Q = Q - Q’
∆Q
• in percentages δ Q =
100%
'
Qmax , Qmax

Case 1:
Calculations were conducted for constant parameters of reliability and service:
λ = 0,2 [h-1], µ = 5 [h-1], t = 0,1 [h]

These calculation are taken cyclically until the condition
n = N is not met. After that the programme works out the results
of the experiment (increase of efficiency) and presents the results on the screen as a matrix and a chart.

Results of the increase of efficiency calculations conducted
in Maple are presented as matrixes and graph in figure 7.
The increase of efficiency ΔQ is almost linear in whole range of numers of machines tools (1 to 10) in FSPL.

5. Results of calculations of reliability and efficiency parameters of FSPL

Case 2:
Calculations were conducted for constant parameters of reliability and service:

Above presented software for mathematical calculations
(Maple) was used to determine the increase of efficiency of
FSPL. Calculations were conducted for sets of different input
data of FSPL containing 10 machine tools.
The algorithm of calculating parameters of FSPL that contains multipurpose CNC machine tools was worked out. The
following parameters were defined as input parameters for modeling in all considered cases:
-- intensity of failure stream λ,
-- intensity of restoring to work stream µ,
-- average service time of machine tool t.
Calculations of increase of line efficiency were conducted
for maximum number of TC equal to 10:

λ = 0,25 [h-1], µ = 4 [h-1], t = 0,1 [h].
Results of the increase of efficiency calculations conducted
in Maple are presented as matrixes and graph in figure 8.
Significant and almost linear increase of efficiency of FSPL
ΔQ was observed when increasing number of machine tools
(up to 8), after further increasing number of machine tools the
efficiency decreases.
Case 3:
Calculations were conducted for constant parameters of reliability and service:
λ = 0,3 [h-1], µ = 3 [h-1], t = 0,1 [h].

Fig. 7. Dependence of quantity of machine tools on efficiency of line

Fig. 8. Dependence of quantity of machine tools on efficiency of line
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Results of the increase of efficiency calculations conducted
in Maple are presented as matrixes and graph in figure 9.

The efficiency increases steeply right up to the maximum,
then decreases together with increasing the number of TM in

Fig. 9. Dependence of quantity of machine tools on efficiency of line

Significant and almost linear increase of efficiency of FSPL
ΔQ was observed when increasing number of machine tools
(up to 5), after further increasing number of machine tools the
efficiency considerably decreases.

6. Defining the optimal number number of machines in FSPL containing redundant machine tool
The process of running the flexible synchronous production
line which consists of consecutively connected technological
machines with one redundant technological machine was examined (Fig. 3).
The line consists of technological machines of one type in
number of n (TM1, …, TMn) and one redundant technological
machine which is able to replace every single machine of TM
system.
The model of functioning the FSPL is presented in [4] but
the whole line’s structure is changed, according to reliability
parameters, into the simple equivalent element with two states
(working and emergency), defining its functioning indexes:
1) the intensity of streams of failure and restoration of working ability;
2) expected value of the production unit service time;
3) availability factor;
4) efficiency ratio taking into consideration reliability parameters.
By creating the model it was assumed that all streams
which carry the system from one state to another are simple and
service times are disposed exponentially. However the intensity
of failure stream λI, restoration stream of working ability μi and
service times ti are different for every TMi.
The given model differs from the one in references [6]
where those factors were equal.
The aim of the model was to define the productivity
gain that is the difference of productivity of FSPL with redundant machine tool and productivity without it:
∆Q = Q - Q’
The analysis of the results obtained by applying the model
shows, that by increasing the number of machine tools in the line
the diagram of the productivity gain is similar to figure 10.
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Fig. 10. The theoretical graph of dependence of quantity of the TM’s in
line on the efficiency

the line and the diagram can practically reach zero. It is obvious
because by significant increasing the number of TM in FSPL,
one redundant machine tool can not manage to replace the fixed
number of TM, well the productivity of FSPL with redundant
machine tool is equal the productivity of FSPL without redundant machine tool.
-- That optimization of the task where it is necessary to define the number of TM in FSPL with redundant machine tool will allow obtaining the maximum productivity
gain. This is the task of integer programming without
reservation (taking into consideration that number of
TM is even). The solution doesn’t require any specially developed algorithm, it is better to choose the quick
choice process which consists of repeatable procedure in
cycles, in each step j of the mathematical model [6] for
the current number of technological machines TMj it defines the availability factor of FSPL with redundant machine tool and without it and also its productivity (Qj and
Q’j accordingly). The productivity gain Qj is defined. If

∆Qj > ∆Qj-1, then the current number of TM in the line
- nj is assumed as the optimum point nîïò . Otherwise the
cycle can be stopped.

The conditioning of unimodular target function (there is the
only extreme that is the global extreme) is confirmed by findings of research with different parameters. In that procedure
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the quantity j is changed from 1 to nîïò and at the beginning of
the cycle nîïò =1. The program of searching for optimal number
of technological machines is realized in the mathematical software Maple 9. The intensity of failure and restoration stream
of working ability and also the service times for every single
machine tool are assumed to be equal. The presented below research is connected with defining the influence of reliability
parameters on optimal number of machine tools in the line by
fixed service times [7].
1. Reliability parameters were analyzed depending on the intensity of failure of every single machine tool λi = 0,25…0,35 h-1
with constants μi = 3 h-1 and ti = 0,05 h (Fig. 11).
Maximum productivity gain and optimal number of machine tools are:
-- case 1: ΔQmax = 27,90 pcs /h, nopt = 9 machine tools,
-- case 2: ΔQmax = 27,50 pcs /h, nopt = 10 machine tools,
-- case 3: ΔQmax = 27,08 pcs /h, nopt = 12 machine tools.
2. Reliability parameters were analyzed depending on the intensity restoration stream of working ability of every single machine tool μi = 3, 4, 5 h- 1, with constant λi = 3 h-1 and ti = 0,1 h
(Fig. 12).
Maximum productivity gain and optimal number of machine tools are:
-- case 1: ΔQmax = 27,10 pcs /h, nopt = 10 machine tools,
-- case 2: ΔQmax = 26,50 pcs /h, nopt = 12 machine tools,
-- case 3: ΔQmax = 26,10 pcs /h, nopt = 14 machine tools.

The analysis of obtained results proved that all graphs do
have one extremum. The efficiency gain in all cases initially
increases when increasing number of TMs in FSPL, reaches
maximum and decreases after that.

Fig.11. The graph of efficiency vs. number of TM’s by following parameters: 1) λi = 0,35 h-1, µi = 3 h-1, ti = 0,05 h, 2) λi = 0,30 h-1, µi
= 3 h-1, ti = 0,05 h,3) λi = 0,25 h-1, µi = 3 h-1, ti = 0,05 h.

7. Conclusions
A methodology for modelling CNC machine tools and
FSPL is presented. A mathematical model of machine tools and
FSPL as a structure of elementary technological cells has been
developed. The obtained results relate to machining in flexible
systems for Markov chains. All calculations were conducted
for universal CNC machining centre KORRADI VH 1000, included in the production line for machining engine blocks. Simulations were performed for FSPL that incorporates a vertical
machining centre CINCINNATI SABRE 1000 and a vertical
machining centre CINCINNATI ARROW 1000.
After simulation following results were obtained:
-- maximal efficiency gain ΔQmax = 27,90 pcs./h optimal
number nopt = 9 machine tools, for following parametes
of intensity of failure stream of λi = 0,25 … 0,35 h-1 and
constant μi = 3 h-1 and ti = 0,05 h.
-- maximal efficiency gain ΔQmax = 27,50 pcs./h optimal
number nopt = 10 machine tools, for following parametes
of intensity of restoring to work stream of λi = 3 … 5 h-1
and constant μi = 3 h-1 and ti = 0,1 h.
The presented values of intensity of streams of each machine tool damage λi , restoration to work µi and ti were obtained
in industry conditions. The obtained results of simulations of
gain in productivity and the optimum numbers of machine tools
indicate that with deterioration in reliability parameters there
is a decrease in the optimum number of machine tools, but for
a specific number of machine tools the gain in productivity is
higher than for a line with analogous parameters of maintenance and better indices of reliability.

Fig.12. The graph of efficiency vs. number of TM’s by following parameters:1) µi = 5 h-1, λi = 3 h-1, ti = 0,1 h, 2) µi = 4 h-1, λi = 3 h-1,
ti = 0,1 h,3) µi = 3 h-1, λi = 3 h-1, ti = 0,1 h
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Research on Warranty Interval of Multi-component System with
Failure Interaction
Badania okresu gwarancyjnego dla systemu wieloskładnikowego,
w którym zachodzą interakcje uszkodzeniowe
Based on the analysis of failure interaction, imperfect preventive warranty policy is adopted for the multi-component system. Average failure rate of each warranty interval is studied and warranty cost model and availability model are built as
viewed from interactive failure rate. Then Warranty period project is brought forward as an example, which can validate
the feasibility of model and show the advantage of the project. The research can provide technique and methods for determining Warranty Period of multi-component system, which further enriches and perfects the warranty theory.
Keywords: warranty period, cost, availability, failure interaction, multi-component.
W oparciu o analizę interakcji uszkodzeniowych, przyjęto dla systemu wieloskładnikowego politykę gwarancyjną obejmującą niepełną odnowę profilaktyczną.Zbadano średnią intensywność uszkodzeń dla każdego okresu gwarancyjnego oraz
skonstruowano modele kosztów obsługi gwarancyjnej oraz dostępności biorąc pod uwagę intensywność uszkodzeń interakcyjnych. Jako przykład podano projekt okresu gwarancyjnego, który może potwierdzić poprawność przyjętego modelu
oraz przedstawiono zalety takiego projektu. W badaniach opracowano technikę i metody ustalania okresu gwarancyjnego
dla systemów wieloskładnikowych, które stanowią istotny wkład do teorii gwarancji..
Słowa kluczowe: okres gwarancyjny, koszty, dostępność, interakcje uszkodzeniowe, wieloelementowy.

1. Introduction
In order to prevent product failure or its serious results and
keep it in a prescribed state, a series of activities performed by
the manufacture alone or jointly with the user are called preventive warranty. It primarily includes trouble shooting, peridic
perfect maintenance and peridic imperfect maintenance etc. The
paper researches on preventive warranty which mainly contains
peridic perfect maintenance policy and peridic replacement policy. Chun [2] introduced peridic preventive warranty in prior
time when he studied product warranty. Jack [4] further studies
the model and the product can be made to “repair as good as
new” after preventive warranty, which permit preventive warranty interval variable. In order to achieve the lowest warranty
cost, Yeh [13] improves the model as to make the degree of the
preventive warranty reach some required level. On the base of
the updated warranty policy, many scholars set up preventive
warranty cost model in warranty interval and study the optimal
peridic preventive warranty interval, which aim at getting the
lowest warranty cost [1, 4, 9]. The document [5] balances the
saved and added cost by warranty products’ preventive warranty, and studies optimal preventive warranty strategy regarding

product’s long term average scale of charges in minimum as
goal, and determines the best preventive interval and provides
the efficient algorithm. The above mentioned studies which research on warranty interval aimed at independent components
and multi-component with separate failure, which affects the
practice of the applications to some extent.
Along with technology development, the product with
more complex and its various components with more interaction between certain parts of system, each of the failure of its
own abrasion or aging, or some other units’ is the failure of
the product, which make is not enough for warranty research
to only pay attention to single component or multi-component
system with separate failure. Therefore, based on the analysis
of multi-component with failure interaction, this paper will establish warranty cost model and availability model under the
imperfect preventive warranty policy, analyze cost effectiveness at unit interval, decide warranty decision-making project
of multi-component system with failure interaction and validate
this project.
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2. Failure interaction analysis
Thomas [12] thinks that system of the maintenance interaction among the internal components can be divided into
three categories: economy interaction, failure interaction, and
structure interaction. The so-called economy interaction is that
maintenance costs of a few parts by repairing together were
lower than separately. The structure interaction is a body consisted by a number of components, which repairing some one
means to repair other parts. Failure interaction is that failure of
some component of the system will cause failure distribution of
other parts of the system changing, so failure interaction was
believed to be existed between the two parts. In early relevant
documents, two conditions of failure interaction [8]: (a) a component (affecting components) failure resulted in malfunction
of other components (affected components) at the rate of p (≤
p ≤ 1). (b) The failure of the affected components will increase
the aging degree, but will not cause the immediate problems.
The results of the two cases are that the failure rate of the affected components is accelerated. The components interaction
will increase the failure rate, therefore the system failure rate
is called relevant failure rate. Failure interaction may be stable or not[11]. When the failure interaction is stable, the affected
components failure rate is higher than the independent rate, but
remaining on some certain level. When it is unstable, the affected components failure rate will increase rapidly in a very
short time.
According to the analysis model of the failure interaction in
literature [10], for the system consisting of q components, the
components’ failure interaction rate includes initial failure rate
and new addition failure rate, and expressed as follows:
{λ(t)}=[I]{λ0(t)}+[θ(t)]{λ(t)}B

(1)

In which, {λ(t)}is the vector of q×1,which shows the failure
interaction rate, and{λ(t)}B is the failure vector of the failure
interaction q×1. {λ0(t)}is the independent failure vector of q×1.
[I] is the unit matrix of q×q, and [θ(t)] is the relevant coefficient
matrix. the elements of θab(t)(a, b=1,2,…,q) is the relevant coefficient, which shows the affected degree of component b towards component a. when θab is equal to zero, there is no influence among the components; when θab is equals to one, which
shows that component a will cause failure of component b. The
relevant coefficient can be decided by the following methods:
a) Get it by probability theory.
b) According to the experience estimation of designer, the
manufacturer and maintenance personnel.
c) Based on the estimation of mechanical and kinetics.
d) Based on laboratory testing.

3. Warranty interval decision-making model

ure of key components, and the whole system needs warranty
after which the failure rate will remain.
To facilitate the research, as to multi-components we have
the following hypothesis:
a) Imperfect preventive warranty is adopted in warranty interval. When failure of each component occurred,
warranty must be adopted. Failure rate after warranty is
between as good as new and as bad as old. Failure rate
of subsystem will changed when warranty of key component is carried.
b) The system has the characteristics of aging, and the failure rate will increase with time increases.
c) The improvement in imperfect preventive warranty of
the system is a constant.
d) The devoted preventive warranty to the system is a constant, which is stable in despite of the variation of warranty frequency and time. The time for machine halt is
also a constant.
e) The failure type belongs to single failure model, which
has the characteristics of failure interaction without the
consideration of multiple failures.
f) The study object is Multi-component series System with
Failure Interaction composed by key components and
subsystems.

3.2. Cost model
There are assumptions that imperfect preventive warranty
is adopted in warranty interval, T is warranty interval, each
whole preventive warranty cost Cp is the function of preventive
warranty expected cost Cpr; loss of unit time for shutdown Cd;
and the time of each preventive warranty Tp(Cp=Cpr+CdTp). So,
warranty cost of system in interval is expressed as followed:
n

C (T ,W ) = nC p + ∑ EC j (T ) + EC (W − n(T + Tp ))

(2)

j =1

In which, n is the number of imperfect preventive warranty
in warranty interval W, n=int[W/(T+Tp)]. ECj(T) is the expected
cost of jth(0≤j≤1) imperfect preventive warranty interval of the
system. EC(W-n(T+Tp)) is the expected cost of the time between n(T+Tp) to W of the system.
The failure rate of key component of the jth imperfect preventive warranty interval is as followed:

λ jk (t ) = λk (t − ( j −1)α T )

(3)

If failure happens in key component, failure rate of subsystem λsb(t) will increase. Based on the failure interaction, the
average failure rate interaction of subsystem in jth imperfect
preventive warranty interval is as followed:

 j

1
λ jsb (t ) = λsb (t − ( j − 1)α T ) + θ  ∑ [nik λk (t − (i − 1)α T )] − n jk λk (t ) 
 i =1

(4) 2
 j

1
This paper mainly studies the two components system
λ jsb (t ) = λsb (t − ( j − 1)α T ) + θ  ∑ [nik λk (t − (i − 1)α T )] − n jk λk (t ) 
2
composed by one key component and subsystems, the system
 i =1

will be carried with the imperfect preventive warranty, without
th
Failure quantities of key component in j imperfect prevenconsideration of failure interaction in subsystems. In each imtive warranty interval can be expressed by failure rate. It is as
perfect preventive warranty interval, the key components will
followed:
have its least warranty when it occurs failures. The failure rate
jT + ( j −1)T p
remained after warranty, but will increase the subsystem failure
(5)
n jk =
rate λsb; on the contrary, subsystem failure will cause the fail∫ λ jk (t )dt

3.1. Model description and hypothesis

( j −1)(T +T p )
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Failure quantities of subsystem in jth imperfect preventive
warranty interval can be expressed by average failure rate. It
is as followed:
jT + ( j −1)T p

∫

n jsb =

λ jsb (t )dt

(6)

( j −1)(T +T p )

In which, ETj(T) is the expected shutdown time of jth(0≤j≤1)
imperfect preventive warranty interval T of the system. ET(Wn(T+Tp)) is the expected shutdown time of the time between
n(T+Tp) to W of the system.
According to the analysis method of warranty cost of system, the expected failure warranty shutdown time of the system
in jth imperfect preventive warranty interval is following:

Each failure warranty cost Cf is the function of failure warW
ranty expected cost Cfr; loss of unit time for shutdown Cd; and
ET (W − n(T + Tp ) = (n( n +1) k + n( n +1) sb )T f = ∫ λ( n +1) k (t ) + λ ( n +1) sb (t
the time of each failure warranty Tf(Cf=Cfr+CdTf). According
n (T +TP ) (14)
W
to the failure number of key component and subsystem in jth


ET
(
W
−
n
(
T
+
T
)
=
(
n
+
n
)
T
=
λ
(
t
)
+
λ
(
t
)
dtT
(
n
+
1
)
sb
( n +1) k
( n +1) sb
f
∫  (n +1)k
imperfect preventive warranty interval, the expected warranty p
 f
n (T +TP )
cost of the system in jth imperfect preventive warranty interval
is following:
The expected failure warranty shutdown time of system of
the time between n(T+Tp) to W as follow:
EC j (T ) = (n jk + n jsb )C f
(7)
In the same way, the failure number of key component of
the time between n(T+Tp) to W as follows:
W

∫

n( n +1) k =

λ( n +1) k (t )dt

ET (W − n(T + Tp ) = (n( n +1) k + n( n +1) sb )T f =
W

W

∫



λ( n +1) k (t ) +
n (T +TP ) (15)

λ ( n +1) sb (t

ET (W − n(T + Tp ) = (n( n +1) k + n( n +1) sb )T f = ∫ λ( n +1) k (t ) + λ ( n +1) sb (t )  dtT f
n (T +TP )
(8)

n (T +TP )

The failure number of subsystem of the time between
n(T+Tp)to W as follows:

The function of warranty shutdown time in warranty interval can be gotten by taking formula (14) and (15) into (13):

W
 jT + ( j −1)Tp

D(T ,W ) = nTp + ∑ 
[λ jk (t ) + λ jsb (t )]dtT f  + ∫ λ( n +1) k (t ) + λ ( n +
∫


n( n +1) sb = ∫ λ ( n +1) sb (t )dt
(9)
j =1 ( j −1)(T +T p )

 n (T +TP )
(16)
n (T +TP )
jT + ( j −1)T p
W

n 
So, the expected failure warrantyDcost
 time [λ (t ) + λ jsb (t )]dtT  +
(T ,Wof) =system
nTp +of
∑the
jk
f
∫ λ(n +1)k (t ) + λ (n +1) sb (t ) dtT f
∫


between n(T+Tp) to W as follows:
j =1 ( j −1)(T +T p )
(
n
T
+TP )


EC (W − n(T + Tp ) = (n( n +1) k + n( n +1) sb )C f
(10)
The function of availability in warranty interval can be gin

W

The function of warranty cost in warranty interval can be
gotten by taking formula (7) and (10) into(2):

ven taking formula (16) to (12).

n


 nTp + ∑ ET j (T ) + ET (W − n(T + Tp )) 


j =1
C (T ,W ) = nC p + ∑ EC j (T ) + EC (W − n(T + Tp ))
n

j =1
1
1 
n
A(T ,W ) = 1 − D(T ,W ) = 1 −  nTp + ∑ ET j (T ) + ET (W − n(T + Tp )) 
W
W 
= nC p + ∑ (n jk + n jsb )C f  + (n( n +1) k + n( n +1) sb )C f

j =1
j =1
jT
j
T
+
(
−
1
)
p

W (16)

jT + ( j −1)T p
n 
(11)

n 
1
= 1 − nTp + ∑ 
[λ jk (t ) + λ jsb (t )]dtT f  + ∫ λ( n +1) k (t ) + λ ( n +1)

λ
λ
= nC p + ∑ 
[
(
t
)
+
(
t
)]
dtC
∫
jsb
jk
f


∫
W


j =1 ( j −1)(T +T p )
j =1 ( j −1)(T +T p )

 n (T +TP )



W
jT + ( j −1)T p


W

n 
1
+ ∫ λ( n +1) k (t ) + λ ( n +1) sb (t )  dtC
+
λ( n +1) k (t ) + λ ( n +1) sb (t )  dtT f 
t
t
dtT
= 1 − f nTp + ∑ 
[
λ
(
)
+
λ
(
)]
jsb
jk
f
∫ 
∫

n (T +TP )


W
j =1 ( j −1)(T +T p )


 n (T +TP )


A(T ,W ) = 1 −

n

3.3. Availability model

3.4. Model resolution

Expected availability in warranty interval can be expressed
as follow:

A(T , W ) =

W − D(T , W )
W

(12)

D(T, W) and C(T, W) has the same expression, Cp and Cf is
replaced by Tp and Tf . So expected shutdown time in warranty interval with imperfect preventive warranty interval T is as
follows:
jT + ( j −1)T p

ET j (T ) = (n jk + n jsb )T f =

1
1
D(T ,W ) = 1 −
W
W

∫

( j −1)(T +T p )

Unit cost-effective of system is derived from cost and availability quantificationally. And scientific warranty needs to
control warranty cost, at the same time to guarantee availability.
So, models are analyzed by unit cost-effective, as follows:

V=

C (T , W )
1
W
A(T , W )

(18)

The function of Unit cost-effective can be given taking formula (5) and (11) to (18).

λ jk (t ) + λ jsb (t )  dtT f (13)
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+
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)
p


W
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∫
∫






j =1 ( j −1)(T +T p )



 n (T +TP )

4. Case analysis
Diesel, as a complex equipment, is core and the key part,
and the the advantages and the disadvantages of whose performance take effect on the output of energy and the traction of
power. Diesel mainly includes: pressure booster, oil pump, and
movement components etc. The pressure booster failure caused
by other components’ malfunction and failure; the movement
components’ failure is fatigue-type failure, the proportion of
the relevant failure is relatively small[3]; the oil pump failure is
mainly of fatigue-type failure almost without relevant failure,
which will also lead relevant failure to the pressure booster.
According to research and analysis, the diesel engines may
be considered as multi-component system with failure interaction, which composed by the pressure booster and subsystems
(all the rest of the components). And the discipline of the booster’ failure obeys weibull distribution:

(19)

The average failure rate interaction of subsystem in jth imperfect preventive warranty interval is as follows:

λ jsb (t ) = λsb (t − ( j − 1)α T ) +
 j

1
+θ  ∑ nik λk (t − (i − 1)α T ) − n jk λk (t )  =
2
 i =1

 j 
2

[t − 0.8(i − 1)T ]  
 ∑  nik
2
−4
1000


= 4.98 × 10 + 0.5 ×  i =1
2
− 1 n

 2 jk 10002 [t − 0.8( j − 1)T ] 

(24)

Consequently, failure number of subsystem in jth imperfect
preventive warranty interval is as follows:


 j 
2
 
[t − 0.8(i − 1)T ]   

 ∑  nik
2
−4
1000
0
   dt
n jsb =
∫ λ jsb (t )dt = ∫ 4.98 × 10 + 0.5 ×  i =11 2
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( j −1)(T +T p )
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0
8
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[
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j
)
T
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−
−
−
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2

(20)
λ (t ) =  

 2 1000(25)

j
η η 
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jT + ( j −1)T p
jT + ( j −1)T p
[t − 0.8(i − 1)T ]   

 ∑  nik
2
In which, m is 2, η=1000. Failure rate λsb of nsubsystem
isλ jsb (t )dt =
   dt
 4.98 × 10−4 + 0.5 ×  i =1  10000
=
jsb
∫
∫
2
4.98×10-4. Average time Tf of failure warranty is 3. Average


− 1 n
( j −1)(T +T p )
( j −1)(T +T p )
[t − 0.8( j − 1)T ]  

jk
2

warranty cost Cfr of each failure is 300. Average warranty loss
2
1000




Cd of unit time is 900.
Assumptions of diesel:
So, the expected warranty cost of the system in jth imperfect
Imperfect preventive warranty policy is adopted in warranty
preventive warranty interval is following:
interval. Improve factor α is 0.8. In each imperfect preventive
EC j (T ) = (n jk + n jsb )C f
warranty interval, failure rate λk of supercharger will not chan jT + ( j −1)Tp 2

ge warrantied, but failure rate λsb of subsystem will increase.




[t − 0.8( j − 1)T ]  dt

Relevant coefficient θ is 0.5. Whereas, failure of supercharger
∫
2
( j −1)(T +T )  1000


p
happens immediately if failure of subsystem happen. The time

 (26)
j
 
2
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−
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4.1. Calculate process

 2 1000
  

The number of imperfect preventive warranty in warranty
The failure number of booster of the time between n(T+Tp)
interval W is as follows:
to W as follows:
n=int[W/T+1]
(21)
jT + ( j −1)T p

W

jT + ( j −1)T p

W

The whole failure warranty cost of this system
 2

n( n +1) k = ∫ λ( n +1) k (t )dt = ∫ 
[t − 0.8nT ]  dt (27)
2
Cf=300+900×3=3000. The whole preventive warranty cost
1000


n (T +TP )
n (T +TP )
Cp=100+900×1=1000.
The failure rate of booster in the jth imperfect preventive
The failure number of subsystem of the time between
warranty interval is as follows:
n(T+Tp) to W as follows:
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2
λ jk (t ) = λk (t − ( j − 1)α T ) =
=
[t − 0.8( j − 1)T ] W
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(22)
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=
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Then, failure number of booster in jth imperfect preventive
W
[t − 0.8(i − 1)T ]   
(28)

 ∑  nik
2
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   dt
warranty interval is as follows:
= ∫  4.98 × 10 + 0.5 ×  i =1  1000
2
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n (T +TP ) 
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( j −1)(T +T )
( j −1)(T +T )
p
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The expected failure warranty cost of system of the time
between n(T+Tp)to W as follows:
EC (W − n(T + Tp )) = (n( n +1) k + n( n +1) sb )C f
 W  2


[t − 0.8nT ]  dt

 ∫ 
2

n(T +TP )  1000



n +1




2


= 3000 ×  W
[t − 0.8(i − 1)T ]    
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T
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T
)
[t − 0.8nT ]   
P

 − n( n +1) k
2

2
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(29)

Above all, warranty cost function C(T, W) can be given.
In the same way, the expected failure warranty shutdown
time of the system in jth imperfect preventive warranty interval
is following:
ET j (T ) = (n jk + n jsb )T f
 jT + ( j −1)Tp 2
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The expected failure warranty shutdown time of system of
the time between n(T+Tp) to W as follows:
ET (W − n(T + Tp )) = (n( n +1) k + n( n +1) sb )T f
 W  2
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Then, availability function A(T, W) in warranty interval can
be given too. Unit cost-effective function can be given as follows:

V=

C (T , W )
C (T , W )
1
=
W
A(T , W ) W − D(T , W )

(32)

Warranty cost, availability and unit cost-effective is simulated as figure 1, figure 2 and figure 3.
According to figure 1, figure 2 and figure 3, optimal warranty interval and imperfect warranty interval are not existed.
However, warranty interval of general system is defined to 3
year. So, 3 projects of the diesel are as following:
(1) When imperfect preventive warranty interval is the
same to warranty interval, which is 3 year, failure rate relevant
coefficient is zero, and the initialized warranty cost, availability
and unit cost-effective are as follows:
T=W=1080 (3 years), Cmin=46683, A=0.8657, V=49.94.
(2) When warranty interval is 3 year, imperfect preventive
warranty policy and failure rate relevant coefficient are considered. Choosing best unit cost-effective T, the initialized warranty cost, availability and unit cost-effective are as follows:
T=120, W=1080 (3 years), Cmin=39236, A=0.9699, V=37.46.
(3) When warranty interval has different years, imperfect
preventive warranty policy and failure rate relevant coefficient
are considered, the best warranty data are as follows:

4.2. Result analysis
(1) The proposal one and two are the operation outcome
when using general corrective maintenance warranty policy
and imperfect preventive warranty policy respectively. After
a comparative analysis of the two proposals, when the warranty
interval is three years, the warranty cost is relatively high and
the availability low based on the general corrective maintenance warranty policy. Compared with not adopting the imperfect
warranty policy not considering failure interaction, the warranty cost of the diesel will have a decrease of sixteen percent, and
availability an increase of twelve percent, when adopting the
imperfect warranty considering failure interaction.
(2) Table 1 includes various corresponding data for the warranty cost and availability and unit cost efficient in different

Fig.1. Cost model
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Fig.3. Cost-efficient function of unit time

Fig.2. Availability model

warranty intervals, through which we can easily find that, in the
premise of the guarantee for pump for initial unit efficient cost
(that is the unit efficient cost without preventive warranty),the
warranty interval can be extended to nine years if using imperfect preventive warranty.
(3) Table 1 includes the balance of the needs and interests
between the manufacture and the users of different warranty in-

tervals, the corresponding information data as guarantee cost ,
the availability and unit efficient cost, which can provide a available scientific information for equipments using department
about warranty cost and the availability in addition, the procurement department can also select the standard warranty interval
based on the reference information data and actual needs.

Tab.1. Corresponding project of different warranty intervals
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Serial number

W/day

T/day

C/yuan

A

V

1

1080(3 years)

120

39236

0.9699

37.46

2

1440(43years)

126

52859

0.9501

38.64

3

1800(53 years)

132

65954

0.9302

39.39

4

2160(63 years)

136

83223

0.9098

42.35

5

2520(73 years)

140

99822

0.8978

44.12

6

2880(83 years)

146

118337

0.8777

46.81

7

3240(93 years)

146

136738

0.8614

48.99

8

3600(103 years)

150

152833

0.8485

50.03
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5. Conclusion
This article mainly aimed at the study of multi-component with failure interaction, and analysis on the failure interaction in multi-component system with the point of relevant
coefficient on failure rate, based on the improving imperfect

preventive warranty policy. A model for cost and availability
is established and make analysis on the model. At last combined with cases, proposal on the multi-component system with
failure interaction is put forward, for which the article provide
analytical validation.
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Toxicity of exhaust gases of compression ignition engine
under conditions of variable load for different values
of engine control parameters
TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
W WARUNKACH ZMIENNEGO OBCIĄŻENIA DLA RÓŻNYCH WARTOŚCI
PARAMETRÓW REGULACYJNYCH*
This work presents a procedure leading to empirical identification of the dependency of smoke level and emission of
harmful compounds on selected engine control parameters in an compression ignition engine. In the course of experiments
identification of emission of nitrogen oxides, carbohydrates, carbon oxide and smoke level of exhaust gases was carried
out, depending on: rotational speed, fuel amount, exhaust gas recirculation factor and injection timing. Using artificial
neural networks has been proposed to generalize the results of experiments. The computed values of coefficients used to
evaluate approximation errors and prediction of smoke level and emission of harmful compounds confirm effectiveness of
the proposed method of generalizing the identification procedure.
Keywords: compression ignition engine, engine control parameters, emission of harmful compounds.
W pracy przedstawiono postępowanie prowadzące do eksperymentalnej identyfikacji zależności zadymienia i emisji
związków szkodliwych od wybranych parametrów regulacyjnych silnika o zapłonie samoczynnym. W ramach badań przeprowadzono identyfikację emisji tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla oraz zadymienia spalin w zależności od:
prędkości obrotowej, dawki paliwa, stopnia recyrkulacji spalin i kąta wyprzedzenia wtrysku. Do uogólnienia wyników
badań eksperymentalnych zaproponowano wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. Obliczone wartości wskaźników
wykorzystanych do oceny błędów aproksymacji oraz predykcji zadymienia i emisji związków szkodliwych spalin potwierdzają skuteczność zaproponowanej metody uogólnienia badań identyfikacyjnych.
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, parametry regulacyjne, emisja związków szkodliwych.

1. Introduction
Development of piston combustion engines is currently determined to a large extent by actions aimed at limiting
environmental impacts of their usage. This direction of research makes fulfilment of future requirements on emission of
harmful compounds in exhaust gases as well as fuel consumption a necessity. Introduction of electronically controlled high
pressure injection systems enabled fulfilment of existing legal
requirements and improvement of algorithms controlling these
systems will enable further decrease of negative impact on the
natural environment. It is therefore an important research problem to develop suitable (optimal) algorithms for controlling
engine operation under variable conditions of usage taking into
account basic engine control parameters, such as [12, 15, 19]:
-- rotational speed,
-- fuel amount, divided and injection pressure,
-- injection timing,
-- exhaust gas recirculation factor.

In the case of compressor supercharged engines the control
algorithms may also take additional parameters on input, such
as [12, 21]:
-- pressure of load in the intake manifold,
-- temperature of load in the intake manifold.
The standard procedure in order to define the engine control algorithm includes experimental studies upon which so called discrete control maps are determined. Having been input
to the controller, for given ranges of rotational speed and load
these maps define the values of other control parameters and
correction coefficients for transient states [17]. Such approach
though leaves a possibility to apply more precise control based
on continuous dependencies, i.e. without averaging experimental results for ranges of rotational speed value and range of load
value given a priori. Such task had already been accomplished
by the authors in papers [6, 13] among others. In the context of
implementing control accounting for emission of harmful compounds identification of engine exhaust gases toxicity under
conditions of variable load for arbitrary technically admissible

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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values of control parameters is a basic element in designing
suitable algorithms.
Similar problems related to searching for continuous approximations of emission were treated among others in papers [7, 8, 9, 10, 11, 16, 20]. In [9] the authors used a neural
network of a simple architecture for modeling emissions of
particulate matter, presenting the results as an approximating
surface for selected ranges of values of rotational speed and
torque. Smoke level modeling using neural networks was also
dealt with by the authors of [10], mapping the smoke levels
in particular modes of the ECE-R49 test. Neural networks for
prediction of emission of exhaust gases from diesel-powered
engine, biodiesel and blends of both fuels was proposed in [7].
However, experimental studies were carried out only for one
selected point corresponding to engine operation at full load at
a speed of 1400 rpm, which were then used both in the learning process and verification of the neural network. The authors
used the neural network to determine the emission for blends
of diesel and biodiesel varying in percentage. Similar problem
was considered in [8], doing research for maximum load at different rotational speeds. In turn, in the paper [16] emission from
the engine using neural networks depending on the compression ratio, the percentage of biodiesel and injection timing was
modeled. Presented results were limited only to the conditions
corresponding to full load. In [20], the last one of the previously
mentioned works, the neural network was applied to modeling
torque, fuel consumption and emission of exhaust gases of
compression ignition engine fueled doubly by diesel and CNG.
Data for network training were obtained only under conditions
of maximum load at a given rotational speed. The problem of
modeling emission using artificial neural networks was also the
subject of paper [11], again only under conditions of maximum
load at a given rotational speed. A common feature indicated
by the authors of cited works is the conclusion that neural networks reproduce with sufficient accuracy the emission of harmful compounds in exhaust gases thus providing an alternative to
full, time-consuming experimental studies.
The paper presents an own method of identifying the dependency between emission and values of particular control parameters as well as a way of generalizing them using artificial
neural networks. In this extent the present work comes as a supplement and expansion upon concepts described in [18].

Research was conducted on a dynamic engine test stand
consisting of the following devices:
-- dynamometric brake of AVL Dynoexact APA 202 type,
-- control system AVL PUMA OPEN 1.3,
-- stand control panel AVL EMCON 400.
Emission of harmful components of the exhaust gases was
registered using an AVL CEB 200 set of analyzers equipped
with CLD, HFID and NDIR analyzer modules and to measure
smoke level of exhaust gases a filtration opacimeter of AVL
415S was used.
Realization of set forth identification experiments required
varying standard engine operation parameters. Within the present work identification of emission of nitrogen oxides, carbohydrates, carbon oxide and exhaust gases smoke level was performed depending on: rotational speed, fuel amount, exhaust
gas recirculation factor and ignition timing, whereas varying
the three latter parameters required alteration of engine controller software which was done using the INCA V6.2 software
and a reprogramming device ECU - ETAS ES590. The range of
identification experiments carried out is shown in fig. 1.
It should be underlined here that in the entire range of realized experiments shown in fig. 1 the fuel amount was supplied
divided into a constant initial amount independent of the point of
engine operation and a variable main amount. For the standard
algorithm of controlling injection amounts in the tested engine
contains different strategies of injection sequence depending on
the point of engine operation. This renders unambiguous identification of emission of nitrogen oxides, carbohydrates, carbon

2. Summary of identification experiments
Identification experiments searching for dependency between emission of nitrogen oxides, carbohydrates and carbon oxide and the values of control parameters were carried out for an
compression ignition engine, dedicated and used for propelling
automobiles, whose technical details are laid out in Table 1.

Fig. 1. Plot of the range of identification experiments

Tab. 1. Technical details of the engine
Engine
Layout of cylinders
Number of valves per cylinder
Bore
Stroke
Total displacement
Compression ratio
Maximum power
Maximum torque

CI engine supercharged by a turbo compressor with direct injection
equipped with an electronically controlled Common Rail system
4 in line
4
69.6 mm
82 mm
1248 cm3
16.8
55.2 kW / 4000 rpm
190 N·m / 1500 rpm
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oxide and smoke level of the exhaust gases depending on the
engine control parameters impossible.
The next stage of identification work encompassed generalization of results of engine tests for arbitrary technically admissible values of control parameters. Realization of this stage required formulating an appropriate approximation task of
a multivariate function. Two approaches are possible here:
-- approximation for a form of approximation function given a priori whose coefficients are determined by means
of the least squares method,
-- approximation by means of feedforward artificial neural
networks with radial or sigmoidal neuron activation functions.
The first of the mentioned approximation methods was
used among others in the paper [1] assuming a polynomial of
the form:
n1

nj

nr

i1 = 0

i j =0

ir = 0

F ∗ (x ) = ∑ ... ∑ ... ∑ ai1 ,...,i j ,...,ir x1i1 ...x jj ...xrir
i

(1)

where: a0,...,0,...,0 ,..., an1 ,..., n j ,..., nr - polynomial coefficients,
n1,...,nr - integer and non-negative maximum powers of corresponding elements of the vector x of control parameters.
The polynomial (1) on applying larger exponents enables
obtaining a very good fit to test results. Its disadvantage however lies in the strongly local character of the fit and consequently weak generalization properties outside of the closest
neighbourhood of the approximation nodes. Therefore in the
papers [12, 13] approximations of the results of toxicity tests
were realized using power functions,
α

F ∗ ( x ) = α 0 x1α1 ⋅ ... ⋅ x j j ⋅ ... ⋅ xrα r

ximation errors presented e.g. in [4], including their comparison to approximation errors when using power functions [2, 3],
confirms their usefulness in approximation tasks of emission of
harmful compounds in exhaust gases. Therefore in the present
paper artificial neural networks with a sigmoidal neuron activation function in unipolar form has been used to generalize the
results of identification:
f (w t z ) = 1 + e − w z 


t

−1

(4)

where: w - vector of weights on neuron’s input connections,
z - vector of input signals to the neuron.
Assuming a single neuron in the output layer the value of
the output signal for a last hidden layer of k elements is calculated as:
 k

F ∗ (x ) = f  ∑ wi ⋅ zi 
 i =1


(5)

Network learning, which consists in modifying the weights
of individual connections between the neurons forming the network, was performed until the mean relative error for the entire
training set has reached at least the expected value. For generalization of the results of identification experiments using four
networks with general architecture as in fig. 2 was proposed.
The networks proposed in the current paper have four varia-

(2)

where α0÷αr are coefficients with real values.

These functions, although worse fitting at approximation
nodes than polynomials, ensure acceptable generalization properties. Modifications of power functions of the form (2) were
also used, e.g. in [2] introduction of a constant term was proposed in order to ensure non-negativity of the function on the
entire domain of arguments:
α

F ∗ ( x ) = α 0 x1α1 ⋅ ... ⋅ x j j ⋅ ... ⋅ xrα r + α r +1

(3)

The second of the abovementioned methods using the means of artificial intelligence does not require giving a priori the
form of the approximation function. This is the path chosen for
the present work.

3. Approximation using feedforward artificial
neural networks
For generalizing of the results of identification experiments
feedforward artificial neural networks may be used with an architecture featuring so called hidden layer or layers. Authors
have already in their earlier papers [3, 4, 5, 6] employed artificial neural networks in the approximation task of experimental results of emissions with an activation function on one or
multiple neurons in the output layer. In emission approximation
tasks it means that on the output of the network there appeared
a single signal (when the network served to approximate the
emission of one component of the exhaust gases) or multiple
signals in leveraging a single neural network to approximate
the emission of all components analyzed. Summary of appro-
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Fig. 2. General architecture of the neural networks used in the approximation task

ble signals on input corresponding to elements of the vector x
of control parameters and one constant input and on output just
one signal corresponding to the emission of a given compound.
The networks were trained till the mean relative approximation
error for each component of the exhaust gases reached a value
below 10% both in the training and verifying set for the ability
to generalize the responses of each of the four networks.
For training the networks the momentum method was used
with incremental updating of weights, i.e. in step n + 1 of network learning the weights were modified according to the formula [14]:
w(

n +1)

( ) (

n
n
n
n −1
= w ( ) − β ( n ) ∇E w ( ) + δ w ( ) − w ( )

)

(6)

where: β - learning coefficient, E - goal function in the form of
mean square error of network’s response relative to the values
expected for a given training vector, ∇E(w) - gradient vector of
the goal function, δ - moment coefficient from the interval [0,1].
In the learning process a random choice of weights was
used after every iteration of network training and random determination of training patterns. If for a given network architecture after applying many iterations the assumed value of the mean
relative error wasn’t reached, the architecture was modified.
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As the result of the described scheme of action for each
compound the minimal network architecture was found enabling approximation of emission, in each case requiring two
hidden layers, albeit with different numbers of neurons in particular layers. Summary of information about the resultant architectures of the neural networks and values of coefficients
used for evaluation of approximation and prediction errors are
presented in table 2.
Figure 3 shows a comparison of smoke levels and emissions of the compounds concerned obtained as the responses of
Tab. 2.

artificial neural networks (F*) for control parameters constituting input signals from the training and verifying sets related to
the values observed experimentally (F).
The values of resulting approximation and prediction errors
presented in Table 2 confirm effectiveness of the proposed method of generalizing identification experiments in the domain
of mapping toxicity and smoke level of exhaust gases. Mean
relative errors of both the approximation of data from the training set and the prediction in the case of the verifying set do
not exceed 10%.

Architecture of neural networks and values of coefficients used for evaluation of approximation error in the training set and prediction of error in
the set used for the verification process
CO
Architecture
7
5

HC

The number of neurons in the first hidden layer
5
The number of neurons in the second hidden
4
layer
Evaluation of approximation error (training set)
Average relative percentage error
8.48
8.98
Median of average relative percentage error
5.82
6.71
Coefficient of determination
0.979
0.976
Evaluation of approximation error (verifying set)
Average relative percentage error
9.82
9.55
Median of average relative percentage error
7.24
7.33
Coefficient of determination
0.983
0.983

NOx

D

4
3

9
9

8
6.50
0.986

9.85
6.56
0.991

6.79
6.86
0.972

7.92
6.00
0.97

Fig. 3. A comparison of emissions of the compounds concerned and smoke levels obtained as the responses of artificial neural networks (F*) related
to the values observed experimentally (F)
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The identification procedure presented in the current work
is one of the stages in designing algorithms for controlling the
control parameters in order to limit smoke level and emission
of harmful compounds in exhaust gases. The obtained surfaces

presenting the approximated values of the results of experimental research of smoke levels and emission of harmful compounds for two selected rotational speeds and two values of load
are shown in fig. 4 and 5. Markers visible on the surfaces present the discrete values obtained in the course of identification
experiments.

Fig. 4. Surfaces approximating smoke level and emission of harmful
compounds in exhaust gases determined by using artificial neural networks for rotational speed 2500 rpm and load 0.25 Mmax

Fig. 5. Surfaces approximating smoke level and emission of harmful
compounds in exhaust gases determined by using artificial neural networks for rotational speed 3500 rpm and load 0.5 Mmax

4. Conclusion
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The target realization of the task of emission control simultaneously ensuring sustainment of traction parameters requires
additionally formulating a model of the working cycle and
solving an optimization task by means of appropriate choice
of values of control parameters. Methodology of the action is
schemed in fig. 6.

It is worth noting that in the presented scheme of action the
approximation task would be formulated also in relation to the
parameters of a theoretical-empirical model of a working cycle
of a CI engine. Authors plan to employ artificial intelligence
methods in this case to realize it as well.

Fig. 6. Scheme of methodology of action aimed at formulating and solving the task of emission control
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COMPARATIVE STUDY OF THE SUBSYSTEMS SUBJECTED
TO INDEPENDENT AND SIMULTANEOUS FAILURE
BADANIA PORÓWNAWCZE PODSYSTEMÓW ULEGAJĄCYCH
USZKODZENIOM NIEZALEŻNYM I JEDNOCZESNYM
The paper discusses the comparison between availability of a pipe manufacturing industry when the sub systems are
subjected to simultaneously and independent failure. The failure rates of the sub-systems are constant and the repair rates
are variable. The governing differential equations of the system are solved using Lagrange’s Method. The performance
evaluation of system is done by means of long run availability making use of software package Matlab 7.0.4. The tables for
various parameters are given which can be useful to the plant management for improving and planning the maintenance
schedule.
Keywords: Supplementary Variable Technique, Chapman- Kolmogorov, MAT-LAB, Lagrange’s
Method, Steady State Availability.
W artykule porównano dostępność zakładu przemysłowego produkującego rury w przypadkach występowania jednoczesnych i niezależnych uszkodzeń podsystemów. Badania prowadzono przy stałych intensywnościach uszkodzeń podsystemów i zmiennych intensywnościach napraw . Konstytutywne równania różniczkowe systemu rozwiązano przy użyciu metody Lagrange'a. Oceny wydajności systemu dokonano na podstawie długotrwałej dostępności z wykorzystaniem pakietu
oprogramowania Matlab 7.0.4. Przedstawiono tabele dla różnych parametrów, które mogą być wykorzystywane przez
osoby zarządzające produkcją przy poprawianiu i planowaniu harmonogramów przeglądów.
Słowa kluczowe: technika dodatkowej zmiennej, Chapman–Kołmogorow, MAT-LAB, metoda
Lagrange'a, gotowość stacjonarna.

1. Introduction
Availability analysis of a system can benefit the industry in
terms of higher productivity and low maintenance cost. It is possible to improve the availability of the plant with proper maintenance planning and monitoring. Reliability analysis helps us
to obtain the necessary information about the control of various
parameters. The polytube industry involves many processes i.e.
Mixture, Extruder, Die and Cutter. The Die and Cutter machine can also work in reduced state. The process starts from the
Mixture section in which pipe mixture is prepared with the help
of PVC rising, CaCo3, citric acid and wax which is heated up
to 1300 C. The heated material is then cooled up to 1000 C and
transported to the Extruder by conveyors. With the help of Die
and Extruder, pipe is prepared. After smoothing the pipe, sorting process take place. In this process, the pipe carried to Cutter is cut into different sizes as per the need and requirement.
The mechanical systems have attracted the attention of several researchers in the area of reliability theory. Singh [7] first
time applied reliability technology to analyze the working of
process industries( sugar, fertilizer and paper industries). Zhang
[8] studied the stochastic behavior of an (N+1) standby system
under preemptive priority repair and obtain the expression of

transient and steady state of the system using supplementary
variable and Laplace Transform. Dyal and Singh [1] studied
reliability analysis of a system in a fluctuating environment.
Singh and Mahajan [6] examined the reliability and long run
availability of a Utensils Manufacturing Plant using Laplace
transforms. Gupta et. al. [2] studied the behavior of Cement manufacturing plant. Kiureghian and Ditlevson [3] analyzed the
availability, reliability and downtime of system with repairable
components. Kumar et.al. [4] discussed the behavior analysis
of Urea decomposition in the Fertilizer industry under general
repair policy. Kumar et.al. [5] analyzed the designed and cost
of a refining system in the sugar industry using supplementary
variable technique.

2. System descriptions
ly:

The Polytube industry consists of four subsystems, name-

Sub-system A (Mixture): It mixes raw material such as PVC
rising, calcium carbonate, wax and other chemicals in appropriate proportion for manufacturing pipe. It consists of a heater
by which the raw material is heated up to 1300 C and transported
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to the extruder by conveyors. It consists of blades and a motor
whose failure cause complete failure of the system.
Sub-system B (Extruder): Raw material obtained from mixer is heated in this section. It consists of a heater to heat the
raw material at different temperatures. The quality of the product depends upon heating process. Its failure causes the complete failure of the system.
Sub-system C (Die): It is used to make different sizes of
pipe. Minor failure of the sub-system reduced the capacity of
the system and hence loss in production. Major failure results
in complete failure of the system.
Sub-system D (Cutter): This sub-system has two units arranged in series. First unit is blade which cut the pipe and the
second unit is motor which cut the pipe in different size. Failure
of blade reduces the capacity of the system while the failure of
motor causes the complete failure of the system.

4. Mathematical formulations
The differential-difference equations obtained from the state transition is as follows (Fig. 1):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

3. Sub-systems subjected to independent failures
3.1. Notations

(8)

A, B, C, D : Indicates that the sub-system is working in full
capacity.
: Indicate the reduced state of the sub-system C
and D.
a, b, c, d : Indicate the failed state of the sub-system.
λ1 , λ2
: Transition rate of subsystem C and D.
αi
: Failure rate of the sub-system A, B, C, D.
ϕ(x)ψ(y) : General repair rates of A, B, C, D respectively.
μ(z)σ(s)
Po(t)
: The system is working in full capacity.
Pi(x,t)
: Probability that there is failure in subsystem
A at time‘t’ and has an elapsed repair time x.
i = 5,7,10,1317
Pj(y,t)
: Probability that there is failure in subsystem
B at time‘t’ and has an elapsed repair time y.
j = 6,8,11,14,18.
P2(s,t)
: Probability that there is failure in subsystem D at
time‘t’ and system remains in reduced state and
has an elapsed repair time s.
P1(z,t)
: Probability that there is failure in subsystem C at
time ‘t’ and system remains in reduced state and
has an elapsed repair time z.
P4(z,t)
: Probability when the sub system D is in reduced
state and has an elapsed repair time s then the sub
system C comes in reduced state and has an elapsed repair time z.
P3(1)(s,t)
: Probability when the sub system C comes firstly
in reduced state and has an elapsed repair time z
then the sub system D comes in failed state and
has an elapsed repair time s.

(9)
(10)
0

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Where,

3.2. Assumptions
The assumptions used in developing the performance model are as follows [5, 6]:
1. Failure rates are constant over time and statistically independent.
2. A repaired unit as good as new, performance wise, for
a specified duration.
3. Sufficient repair facilities are provided.
4. Service includes repair and/or replacement.
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Fig. 1. Transition diagram of Poly Tube Industry when Sub-System simultaneously

4.2. Boundary conditions:

Equation (1) is linear differential equation of first order and
other equations (2-21) are partial differential equations of first
order. Using the boundary and initial conditions, the equations
(1-21) are solved to give the following solution:

4.1. Initial conditions:
(0)=1 otherwise 0
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�� (�, �) = �� �� (� − �)� � ∫ �(�)��

�� (�, �) = �� �� (� − �)� � ∫ �(�)��

�� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� �� (�, � − �)��

Now using normalizing conditions

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� �� (�, � − �)��

Where

�� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� �� (�, � − �)��

�� (�, �) = � � ∫ μ(�)�� ∫ �� �� (�, � − �) ��

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� �� (�, � − �)��

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� �� (�, � − �)��

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� ��(�) (�, � − �)��

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� ��(�) (�, � − �)��

��� (�, �) = � � ∫ μ(�)�� ∫ �� ��(�) (�, � − �)��

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� ��(�) (�, � − �)��

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� ��(�) (�, � − �)��

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� ��(�) (�, � − �)��

��� (�, �) = � � ∫ μ(�)�� ∫ �� ��(�) (�, � − �)��

5. Sub- system subjected to simultaneously failure

��� (�, �) = � � ∫ �(�)�� ∫ �� ��(�) (�, � − �)��

5.1. Notations

It is evident that all probabilities are obtained in terms of
P0(t) which is given by (1). The time dependent availability
A(t) is:
(22)

4.3. Steady State Availability
In the process industry, we require long run availability of
the system, which is obtained by putting

=0,

0 and ta-

king probabilities independent of "t" then limiting probabilities
from (1-21) are:

With initial conditions
On solving these equations recursively, we have the steady
state probabilities:
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A, B, C, D : Indicates that the sub-system is working in full
capacity.
: Indicate the reduced state of the sub-system C
and D.
a,b,c,d,
: Indicate the failed state of the sub-system.
αi
: Failure rate of the sub-system A,B,C,D.
ϕ(x)ψ(y) : General repair rates of A,B,C,D respectively.
μ(z)σ(s)
Po(t)
: The system is working in full capacity.
Pi(x,t)
: Probability that there is failure in subsystem A at
time‘t’ and it is repaired within time interval
(x,x+Δ). For i = 1,5,12,13.
Pj(y,t)
: Probability that there is failure in subsystem B
at time‘t’ and it is repaired within time interval
(yyx+Δ). For j = 2,6,11,14. 3(s,t)
: Probability
that there is failure in subsystem D at time‘t’ and
system remains in reduced state till it is repaired
within time interval (s,s+Δ).
P4(z,t)
: Probability that there is failure in subsystem C at
time ‘t’ and system remains in reduced state till it
is repaired within time interval (z,z+Δ).
P7(s,z,t)
: Probability that there is failure in subsystem C
and D at time ‘t’ and system remains in reduced
state till it is repaired within time interval (z,z+Δ)
and (s,s+Δ) respectively.
Pk(z,t)
: Probability that there is failure in subsystem C
at time‘t’ and it is repaired within time interval
(z,z+Δ). For k = 8,10.
Pl(z,t):
: Probability that there is failure in subsystem D
at time ‘t’ and it is repaired within time interval
(s,s+Δ). For l = 9,15.

5.2. Assumptions
1. Failure rates are constant over time and statistically independent.
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2. A repaired unit as good as new, performance wise, for
a specified duration.
3. Sufficient repair facilities are provided.
4. Service includes repair and/or replacement.
5. System may work at reduced capacity.
6. There are simultaneous failures

6. Mathematical formulations
The differential-difference equations obtained from the state transition is as follows (figure 2):
(23)
(24)
(25)
(26)

6.1. Initial conditions:
(0) = 1 otherwise 0

(27)

For i=1,5,12,13

(28)

For j=2,6,11,14

(29)

For l=3,7,9,15
P0(0) = 1 otherwise 0
Pi (x,0) = 0
For i=1,5,12,13
Pj (y,0) = 0
For j=2,6,11,14
Pk (z,0) = 0
For k =4,7,8,10
Pl (s,0) = 0
For l=3,7,9,15

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

For k =4,7,8,10

6.2. Boundary Conditions:

(35)
(36)
(37)
(38)
Where,
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Fig. 2. Transition diagram of Poly Tube Industry when Sub-System failed independently

Equation (23) is linear differential equation of first order
and other equations (24-38) are partial differential equations of
first order. Using the boundary and initial conditions, the equations (23-38) are solved to give the following solution:

It is evident that all probabilities are obtained in terms of
P0(t) which is given by (23).
The time dependent availability A(t) is:
(39)

6.3. Steady state availability
In the process industry, we require long run availability of
the system, which is obtained by putting
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king probabilities independent of “t” then limiting probabilities
from (23-38) are :

Under the available facilities the concern management minimize the failure time of each sub-system adopting the following measures
I. Getting the information of failure of each equipment
at the earliest moment.
II. Starting the repair work at the earliest moment.
III. Providing trained workers.
IV. Providing the special tools required.
V. Making available the spare parts and special parts

7. Performance analysis

On solving these equations recursively, we get:

Table 1 shows that with the increase in failure rate of mixture α1 from 0.0057 to 0.0063, by keeping other parameters
constant (λ1=0.001, λ2=0.002, α2=0.007, α3=0.0133, α4=0.015,
ψ=2, µ=0.33, σ=0.02), the availability of system decreases approximately 1.13% . Whereas, the availability increases approximately 0.63% with the increase repair rate of mixture from
0.5 to 1.1. Similarly, table 5 shows that availability decreases
approximately by 1.12% with the increase of failure rate of mixture α1 from 0.0057 to 0.0063 keeping other parameters constant (λ1=0.001, λ2=0.002, α2=0.007, α3=0.01, α4=0.015, ψ =2,
µ =0.33, σ =0.02) whereas, the availability increases approximately 0.63% with the increase repair rate of mixture ϕ from
0.5 to 1.1. Tables 2, 3, 4, 6, 7 and 8 shows that there is a almost
negligible change in the availability of the Polytube extrusion
system with the increase the repair rate of Extruder, Die and
Cutter Subsystems.

Now using normalizing conditions:

(40)
Where:

8. Conclusions
The comparative study of the table 1 and table 5 shows that
when the Sub-Systems Die and Cutter failed simultaneously or
independently, then in both cases, the Sub- System A i.e. Mixture affects the Availability appreciably. We, thus make an
inference that management should take paramount care of sub
system A in order to improve overall reliability.
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Author would like to thank Er. Sanjay Kajal, NIT Kurukshetra and Dr Jai Singh, Punjab College of Engineering, Lalru, Punjab for
their support and cooperation while analysis of the data of the industry and Sh. Sudarshan Aggarwal, Managing Director, Polytube
Industry, Kurukshetra for providing possible data of the industry.
**********
Tab. 1.

Effect of failure and repair rate of the Sub-System Mixture (A) on Availability when both Sub-Systems failed independently.

α1

ϕ
0.5
0.7
0.9
1.1

0.0057

0.0059

0.0061

0.0063

Constant values

0.9769
0.9802
0..9821
0.9832

0.9732
0.9775
0.9796
0.9815

0.9694
0.9748
0.9770
0.9797

0.9656
0.9721
0.9757
0.9780

α2=0.007, ψ=2,
λ1=0.001, λ2=0.002
α3=0.01, µ =0.33
α4=0.015, σ =0.02
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Tab. 2.

Effect of failure and repair rate of the Sub-System Extruder (B) on Availability when both sub-systems failed independently.

α2

ψ
2
4
6
8
Tab. 3.

α3
0.33
0.53
0.73
0.93

α4
2
4
6
8

0.013

Constant values

0.9769
0.9786
0..9792
0.9795

0.9760
0.9781
0.9789
0.9792

0.9751
0.9777
0.9785
0.9790

0.9741
0.9772
0.9782
0.9786

α1=0.0057, ϕ =0.5
λ1=0.001, λ2=0.002
α3=0.01, µ =0.33
α4=0.015,σ =2

0.01

0.02

0.03

0.04

Constant values

0.9769
0.9788
0..99799
0.9807

0.9621
0.9673
0.9705
0.9728

0.9382
0.99486
0.9552
0.9597

0.9067
0.9236
0.9344
0.9420

α1=0.0057, ϕ=0.5
α2=0.007, ψ =2
α4=0.015, σ =2
λ1=0.002, λ2=0.002

0.015

0.030

0.045

0.060

Constant values

0.9769
0.9812
0..9825
0.9831

0.9763
0.9809
0.9823
0.9829

0.9756
0.9809
0.9821
0.9827

0.9749
0.9802
0.9818
0.9826

α1=0.0057, ϕ=0.5
α2=0.007, ψ =0.04
α3=0.33, µ =0.02
λ1=0.001, λ2=0.002

Effect of failure and repair rate of the Sub-System Mixture (A) on Availability when both Sub-Systems failed simultaneously.

α1

ϕ
0.5
0.7
0.9
1.1
Tab. 6.

0.011

Effect of failure and repair rate of the sub-system Cutter (D) on Availability when both sub-systems failed independently.

σ

Tab. 5.

0.009

Effect of failure and repair rate of the Sub-System Die (C) on Availability when both sub-systems failed independently.

µ

Tab. 4.

0.007

0.0057

0.0059

0.0061

0.0063

Constant values

0.9853
0.9884
0..9902
0.9913

0.9849
0.9882
0.9900
0.9912

0.9845
0.9879
0.9898
0.9910

0.9841
0.9876
0.9896
0.9908

α2=0.007, ψ =2
α3=0.01, µ =0.33
α4=0.015, σ =0.02
λ1=0.001, λ2=0.002

Effect of failure and repair rate of the sub-system Extruder (B) on Availability when both sub-systems failed simultaneously.

α2

ψ
2
4
6
8
Tab. 7.

0.007

0.009

0.011

0.013

Constant values

0.9853
0.9869
0..9875
0.9878

0.9843
0.9865
0.9872
0.9876

0.9832
0.9860
0.9869
0.9873

0.9823
0.9855
0.9865
0.9871

α1=0.0057, ϕ=0.5
α3=0.01, µ =0.33
α4=0.015, σ =2
λ1=0.001, λ2=0.002

Effect of failure and repair rate of the Sub-System Die (C) on Availability when both Sub-Systems failed simultaneously.
α3

µ
0.33
0.53
0.73
0.93

0.01

0.02

0.03

0.04

Constant values

0.9853
0.9853
0..9854
0.9854

0.9853
0.9853
0.9854
0.9854

0.9853
0.9853
0.9854
0.9854

0.9853
0.9853
0.9855
0.9855

α1=0.0057, ϕ=0.5
α2=0.007, ψ =2
α4=0.015, σ =2
λ1=0.001, λ2=0.002

Tab. 8. Effect of failure and repair rate of the Sub-System Cutter (D) on Availability when both Sub-Systems failed simultaneously.

α4

σ
2
4
6
8
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0.015

0.030

0.045

0.060

Constant values

0.9853
0.9853
0..9853
0.9854

0.9853
0.9853
0.9852
0.9853

0.9852
0.9853
0.9852
0.9853

0.9852
0.9852s
0.9852
0.9852

α1=0.0057, ϕ=0.5
α2=0.007, ψ =0.04
α3=0.33,µ =0.02
λ1=0.001, λ2=0.002
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Jarosław LATALSKI

Modelling of macro fiber composite piezoelectric
active elements in ABAQUS system
Modelowanie w systemie ABAQUS piezoelektrycznych
elementów aktywnych typu MFC*
The paper presents an approach to effective modelling of piezoelectric transducers in finite element method based software. A macroscopic model of an active element made of macro fiber composite (MFC type) exhibiting d33 effect is developed
in ABAQUS system. Next, a multilayer composite beam with the discussed piezoelectric actuator is analysed. Both a direct
and a converse piezo effects are analyzed numerically, calculating respectively charge on transducer’s poles subject to
forced displacements and beam static deflections with respect to assumed supply voltage. The outcomes of the numerical
simulations are compared to the laboratory test results. Next, the worked-out FEM model of MFC actuator/sensor is used
to detect the simulated defect in composite material.
Keywords: piezoelectric transducer, active elements, FEM, ABAQUS.
W pracy przedstawiono sposób efektywnego modelowania kompozytowych elementów piezoelektrycznych metodą elementów skończonych. W systemie ABAQUS przygotowano makroskopowy model elementu aktywnego typu MFC wykorzystującego efekt piezoelektryczny d33. W dalszej kolejności przeanalizowano wielowarstwową belkę kompozytową
z naklejonym badanym elementem aktywnym. Numerycznie zbadano prosty i odwrotny efekt piezoelektryczny, wyznaczając odpowiednio wartości napięć na zaciskach elementu aktywnego przy wymuszonym odkształceniu układu oraz ugięcia
statyczne przy różnych wartościach napięcia zasilającego. Rezultaty tych analiz porównano z wynikami rzeczywistych
pomiarów przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym. Opracowany model numeryczny wykorzystano do próby
wykrycia symulowanego uszkodzenia materiału kompozytowego.
Słowa kuczowe: przetwornik piezoelektryczny, elementy aktywne, metoda elementów skończonych,
ABAQUS.

1. Introduction
Since 80s one observes a significant increase of interest in
a class of systems that started to be called ‘intelligent’. This
group contains shape memory alloys (SMA), magneto- and
electrorheological fluids (MRF, ERF) and piezoelectrics. Common examples of the last ones are lead zirconate titanate – PZT,
barium titanate – BaTiO3 and polyvinylidene fluoride polymer
– PVDF. As the piezoelectrics gradually started to become widespread, in mid-90s the research activities were aimed at using
PZTs for structural health monitoring and structural reliability
assessment. One of the most promising directions is related to
an application of piezoceramics [3], [4] and micro fiber composites. The results of already carried out projects confirm a high
suitability of MFC type elements not only for structural health
monitoring but for vibration suppression, energy harvesting etc.
as well [9], [11].
It should be emphasized, that most of the current research
projects are focused not only on structural testing in laboratories or in real operating conditions. An attention is given to the
analysis and design of structural health monitoring systems by
means of numerical simulations [5].

The crucial problem in analysis and design of structures
with piezoelectric elements are interactions between mechanical and electrical phenomena – see relations (1) and (2). Therefore, the exact analytical solution of constitutive equations
is possible only for the simplest models e.g. symmetric discs
under static load or at resonance conditions. The analytical solutions for more complex geometries and loadings require radical simplifications. This leads to serious discrepancies between
predicted and observed systems’ responses [7].
The complexity of the discussed phenomena involves the
usage of approximate approaches to the design. Numerical methods, and especially a finite element method seems to be a natural choice. The main advantage of this approach is a possibility
of modelling complex phenomena by the division of a domain
into simple elements, where the solution of equilibrium equations is possible. Although the first libraries of piezo-elements
were implemented into finite element software in late eighties,
these are still available only in selected FEM systems.
Following the above observations the aim of this paper is to
develop an effective macroscopic finite element modelling of
piezoelements made of macro fiber composites. It is expected,

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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that the proposed method will enable further simulation research on using MFC transducers for structural health monitoring task – e.g. detecting delamination (as series of experiments
presented in [8]), crack propagation etc. Moreover, numerical
simulations of changing machines’ operating conditions, like
vibration restraining, might be possible.

quantities are ε dependent. In other problems — e.g. in case
of analysis of thin plates in plane stress state the displacement
based formulation might be more reasonable.
Therefore there are two matrices of piezoelectric coeffcients dij i eij defined as follows:
E

2. Mathematical models of piezoelectric materials
Implementation of piezoelectric transducers in engineering
structures requires not only detailed information about their
strength data but characteristics of their behaviour under mechanical and electrical loads as well.
One of the first researches aiming at developing linear constitutive equations of piezoelectric materials (LPCE) are models elaborated by D.A. Berlincourt and D.R. Curran and later
by H. Jaffe [12]. Several phenomena like coercion effect and
changes in crystallographic structure are left out of account during the derivation, but because of linearity of piezoelectricity
phenomena within the range of small and medium electrical
fields, these models describe the behaviour of real systems quite accurately and are still in common usage today.
The constitutive equations describing the piezoelectric property are based on the assumption that the total strain in the
transducer is the sum of mechanical strain induced by the mechanical stress and the strain caused by the applied electric voltage. The model is formulated as a pair of two matrix relations
(according to Mandel-Voigt notation), describing the interactions of mechanical and electrical phenomena [6]:
(1)
(2)
where: ε — strain vector (−), SE — compliance matrix (m2/N)
at constant electric field, σ — stress vector (N/m2), d — matrix
of piezoelectric strain constants (m/V), E— electric field matrix (V/m), D — vector of electric displacements (C/m2), ξσ—
matrix of permittivity coefficients (F/m = C/m·V) at constant
stress.
The first of the above relations represents the converse piezoelectric effect i.e. the strain of the sample under the electric
field load. This corresponds to the device being used as an actuator. The second equation (2) deals with the opposite case,
when the transducer is being used as a sensor (direct piezoelectric effect). The given above notation is named to be a displacement-based formulation — the dependent variable is strain
vector (tensor).
The system of equations (1)–(2) might be written also in
another form — the so called force-based formulation:
(3)
(4)
where: CE – elastic stiffness matrix (N/m2) calculated at constant electric field, e – piezoelectric stress coefficients matrix
(N/m∙V = C/m2) (T denotes matrix transposition), and ξε – matrix of dielectric permittivity coefficients (F/m) calculated at
constant strain.
The force based formulation is frequently used for e.g.
problems solved by finite element method, where the displacements (strain ε) are a primary variable and all the remaining

σ

 ∂D 
 ∂ε j 
dij =  i  = 

 ∂σ j 
 ∂Ei 


E
ε
 ∂D 
 ∂σ j 
eij =  i  = − 

 ∂ε j 
 ∂Ei 



(5)

which are related to each other by material constants matrix:
(6)

d = eS E

It should be underlined that the piezoelectric coefficients
matrices d and e are determined not only at constant electric
field and strain or stress respectively (E, ε and σ), but also at
a constant temperature. Although detailed tests show that piezoelectric coefficients are temperature dependent, in practical
applications it is assumed that this influence on piezoelectric
coefficients, as well as on other material data, is negligible.
For 3-D systems equations (1-2) after expansion are:
 ε1   S11 S12
 ε 2   S21 S22
 ε 3   S31 S32
 ε 4   S41 S42
 ε  = S
S
 ε 5   S51 S52
 D6   d61 d62
12
 1   11
 D2   d 21 d 22
D
d
d
32
 3   31

S13
S23
S33
S43
S53
S63
d13
d 23
d33

S14
S24
S44
S44
S54
S64
d14
d 24
d34

S15
S25
S35
S45
S55
S65
d15
d 25
d35

S16
S26
S36
S46
S56
S66
d16
d 26
d36

d11 d 21 d31  σ 1 
d12 d 22 d32  σ 2 
d13 d 23 d33  σ 3 
d14 d 24 d34  σ 4 
d15 d 25 d35  ⋅ σ 5 
d16 d 26 d36  σ 6 
ξ11 ξ12 ξ13   E1 
ξ 21 ξ 22 ξ 23   E2 
ξ31 ξ32 ξ33   E3 

(7)

The terms (S11,S22,...ξ33) located at the main diagonal represent strictly mechanical and electrical effects. The reciprocal
coupling of these two domains is given by dij parameters located outside of the main diagonal. These values correspond to
the effect of deformation caused by electric field and charge
induction resulting from material’s stress. Therefore these coefficients are often used to compare the ‘power’ of different
piezoelectric materials between each other.
The given above system of equations is significantly simplified for materials exhibiting 4mm crystalline class (e.g. lead
zirconate titanate – PZT, barium titanate – BaTiO3) or 6mm one
[6]. This is related to the symmetry of elastic, electric and electro-mechanic properties. Assuming – according to ANSI IEEE
176 standards – that the device is poled along the 3 axis and that
the piezoelectric material is a transversely isotropic one (1-2
beeing the plane of transverse isotropy) the constitutive equations (7) might be simplified to:
 ε1   S11
 ε 2   S21
 ε 3   S31
ε4   0
ε  =  0
 ε5   0
 D6   0
 1 
 D2   0
 D3   d13

S12
S11
S31
0
0
0
0
0
d13

S13 0 0
0
0 0
S13 0 0
0
0 0
S33 0 0
0
0 0
0 S55 0
0
0 d15
d15 0
0 0 S55
0
0 0 0 2( S11 − S12 ) 0 0
0 0 d15
0
ξ11 0
0 d15 0
0
0 ξ 22
0
d33 0 0
0 0

d31  σ 1 
d31  σ 2 
d33  σ 3 
0  σ 4 
0  ⋅ σ 5  (8)
0  σ 6 
0   E1 
 
0   E2 
ξ33   E3 

Most of the commercially available active elements exhibit
a d33 effect or d31 one. The d33 effect corresponds to the deformation of a specimen in the direction of driving electric field (also
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poling direction); whereas in the second case the deformation
occurs in the plane perpendicular to the electric field vector.

3. Numerical model of the piezoelectric element
and its verification
For numerical and laboratory tests M-8503-P1 element
made by Smart Material Corp., Sarasota (FL) USA is used – see
figure 1. This is the transducer of d33 effect type.

ve value to be put into the FEM model for preliminary calculations. This has been done to set trial values of piezoelectric
coefficients.
The remaining elastic and ferroelectric properties are taken
from the manufacturer catalog:
-- elastic orthotropic material given by Young’s moduli E1
= E2 = 15857 MPa, E3 = 30336 MPa, Kirchhoff’s moduli
G12 = G13 = G23 = 5515 MPa and Poisson’s ratios v12 = v13
= v23 = 0,31,
-- isotropic ferroelectric material with constant permittivity
ξ = 8⋅10-9 F/m coefficients on the main diagonal. All the
out-of-diagonal terms in ξ matrix are neglected (see equation (8)).

Numerical model validation

Fig. 1. Active element M-8503-P1 made by Smart Material Corp., Sarasota (FL) USA

Despite of modular structure of the transducer under consideration (170 sections of electrocouples distant by 0.5 mm from
each other – see zooming area in figure 1) the piezoelement
hasn’t been modelled in micro scale. The aim of the paper is to
develop a simplified but effective method of modelling, assuring results consistent with manufacturer’s data and laboratory
experiments.
Therefore, in the presented approach a supplementary body
made of orthotropic, homogenous piezoelectric material is proposed, where voltage is applied to opposite specimen faces. The
transducer’s domain is modelled in ABAQUS software by the
solid continuum elements C3D20E, i.e. 20-nodal second order,
having four degrees of freedom in each node. Three DOF are
translational and the fourth one is an electric charge directly
related to the piezoelectric properties of the material.
According to the data provided by the manufacturer the value of d33 coefficient in M-8503-P1 element is not constant with
respect to the electric field. For |E| < 1 kV/mm the parameter d33
equals 400⋅10-12 m/V, for higher magnitude fields (|E| > 1 kV/
mm) the d33 increases to 460⋅10-12 m/V (all these data are given
for a single couple of electrodes). Following this information
the provided d33 values have to be multiplied by the number
of sections in M-8503-P1 element (Figure 1) to get the effecti-

Verification of the piezoelectric element model is done by
means of two tests given in manufacturer’s documentation. In
the first numerical experiment strains for a free element under
specified driving voltage are calculated and compared to catalog data. In the second experiment – called blocking force test
– the force exerted by the piezoelement with excluded deformations is calculated and compared to the reference value.
Mechanical and electrical boundary conditions for the conducted tests are set as follows:
-- free strain test – nodes located at the bottom face of the
piezoelectric specimen are allowed to move only in xy
plane, nodes located at one of the lateral longitudinal faces are restricted to move in yz plane only. Finally, one of
lateral transversal faces gets the support along y direction
and, additionally, constant electric potential 0 V is kept
there. Charge potential of 1500 V is applied along the specimen length. These conditions are presented in figure 2.
-- blocking force test – same boundary conditions as in the
previous experiment with additional constraint uy = 0 for
the nodes on the opposite, transverse (short) face.
Results of initial numerical tests shows a serious discrepancy comparing to the catalogue data. In free strain test the error is
16-31% – axial strains 1206-1363⋅10-6 with respect to reference
value εy = 1050⋅10-6; in blocking force test the error is 17-33% –
i.e. +32,7-+37,58 N with respect to 28.00 N. Therefore, in order
to achieve a satisfactory accuracy the correction of the effective
piezoelectric coefficient is necessary. Minimising the relative
error in both tests as a function of d33 parameter its optimal value for the M-8503-P1 element is found to be 59⋅10-9 m/V. After
this correction strains calculated in the first test are 1040⋅10-6
(vs 1050⋅10-6 by manufacturer); force for blocked element is Ry
= 28.46 with respect to 28.00 N in documentation. Therefore,

Fig. 2. Boundary conditions in computations validating the model of an examined transducer
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the results of the final simulations for the updated d33 parameter
prove the piezoelectric patch model and modelling technique
for MFC transducers to be correct.

facturer Macro Composites, UK data). The subsequent layers
of the composite are set in the following order: 0°/90°/+45°/
-45°/+45°/90°/0° (with respect to Oy axis pointing along the
beam length). Piezoelement M-8503-P1 is bonded on the upper
face of a specimen, directly at the clamped end. Draft view of
a structure under consideration is given in figure 3 (all dimensions in mm).
Composite model of the beam is defined as a lamina type
one. This approach enables modelling of a composite as a set
of orthotropic layers in plane-stress state. In numerical simulations the following data provided by the manufacturer of
a composite is used: Young modulus along fibers E1 = 20 000
MPa, transversal Young modulus E2 = 2 000 MPa, shear moduli
G12 = G13 = G23 = 9 800.7 MPa and Poisson’s ratio ν12 = 0.26.
The ABAQUS finite element model based on shell elements
is made according to Layup-Ply technique [1]. In the analysis
S8R elements are used – i.e. second order ones with reduced
integration.
The piezoceramic material properties are defined as described in previous section of the paper; the already verified
piezoelectric coefficient d33 = 59.0⋅10-9 m/V is used in further
simulations. All the remaining (i.e. out-of-diagonal) coefficients of d matrix are set to be 0. According to manufacturer
data and actual measurements the active area of an element is
set to 85×3 mm. Next, the model of a piezoelement is ‘glued’
to master structure by TIE constraints method, which results in
joining appropriate DOF of both bodies. The mechanical boundary conditions are set by encastring the nodes on shorter side
face of a beam. The final FEM model consists of 317 elements
(beam 300, piezoelectric element 17) and 1243 nodes; this results in 7034 degrees of freedom. The finite element model of
the structure and composite stacking sequence is presented in
figure 4.
During the static analysis of the piezo-composite system
a series of simulations is run. Subsequent loadings within the
range of 0-1500 V are applied to the positive terminal of the

4. Analysis of a composite beam with piezoelectric
patch
To present the potential of the proposed effective piezoelement modelling technique two experiments are performed. In
the first one a reference composite beam with bonded patch
of M-8503-P1 active element is analysed. Experiments representing both direct and converse piezoelectric effects are run.
Within the frame of these voltage at transducer’s poles is recorded for forced beam bending and next displacements of
a specified point on specimen resulting from voltage applied
to PZT patch. Results of laboratory experiments are compared
to the outcomes of numerical calculations in ABAQUS system.
In performed simulations the previously derived and verified
finite element model of the transducer is used.
Second stage of research comprises the analysis of the
composite beam with a simulated material defect. Damage corresponding to broken composite fibers (or their pull-out from
matrix resulting from adhesive joint failure) is simulated as
a local change in composite material stiffness. Specimen with
this simulated defect is tested numerically. Within the tests programme voltage induced on transducer poles with respect to
forced specimen bending is recorded. Outcomes are related to
the data for an undamaged (healthy) sample.

4.1. Model and sample specimen testing
The verified model of the piezoelectric transducer is used
to simulate the static response of composite cantilever beam
with M-8503-P1 active element. The basic beam is made of
unidirectional glass fibers tape and epoxy Prime 20 (Sicomin
8100 + hardener 8824, fibers ratio 50±2% – according to manuz

powierzchnia czynna /
active area (85 x 3 mm)

x

y

2,16
Fig. 3. Scheme of the composite beam under
consideration

A

105

M-8503-P1

12,9

300

Fig. 4. Discrete model of the composite beam
and layout of individual layers (orientation of fibers in direction 1 corresponds
to Oy axis
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transducer, keeping the constant value of 0 V at a negative one
(see figure 2). The deflections of a beam are calculated by reporting the vertical displacement of a point located at the edge
of the piezoelement (see point A in figure 3). A converse piezoelectric effect is also tested – i.e. calculating electrical potential
on transducer terminals with respect to forced beam bending.

4.2. Laboratory tests
To verify the presented above approach to modelling systems of composite structures with piezoelements an experimental stand has been prepared in the Laboratory for Dynamics and
Strength of Materials at the Lublin University of Technology.
The setup, shown in figure 5, consists of a uniform composite
cantilever beam with a single piezoelectric transducer laminated
onto the upper face. The transducer is connected to D.C. power
unit with a controllable resistance divider. The requested voltages are provided by a high-voltage amplifier model PA05039
made by Smart Materials company. At the second stage of tests
a converse problem is examined. During these a micrometer

screw is used to deflect the composite beam, meanwhile voltages induced by the piezoelement are recorded.

4.3. Results statement
Results of numerical calculations are presented in the following figures. Figure 6 presents a shape of the beam in bending
calculated by ABAQUS for three different driving voltages:
500 V, 1000 V and 1500 V. Horizontal axis is aimed along beam
length (Oy – left end clamped) and vertical axis corresponds to
beam transversal displacements; all data are given in mm.
Figure 7 presents the statement of numerical and laboratory
tests for the converse piezoelectric effect. The vertical translations of a point located at the external edge of the transducer
(see point A in figure 3) are compared. The deflections are collected for several driving voltages.
Figure 8 presents the results of direct piezoelectric effect testing. The assumed a’priori beam deflection has been forced by
micrometer screw, meanwhile the voltage at transducer’s poles
is recorded. These experimental results are compared to simu-

Fig. 5. General view of the test stand
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Fig. 6. Deflection of the tested specimen at different driving voltages (numerical sumulation)
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Fig. 7. Vertical translations of point A obtained from numerical
simulations and laboratory tests of composite beam with
piezoelement for different driving voltages
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Fig. 8. Comparison of numerical simulations and laboratory tests of a converse piezoelectic effect for the specimen under
consideration
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lations in ABAQUS system run on models prepared according
to proposed technique.
In all discussed cases a high accuracy of simulations and
laboratory test is achieved. For the examined points the calculated differences do not exeed 6%.

4.4. Numerical test of a damaged composite beam
Results of the above tests induced an idea of using the proposed macroscopic modelling technique of MFC type tranducers for detecting composite material damage. The simulated
material defect corresponds to composite fibers breaking (or
their pull-out from matrix resulting from adhesive joint failure).
Macroscopic, simplified representation of this type of material damage consists in partial fiber ‘removal’ from constitutive
equations, and next from the formula for effective longitudinal
and shear stiffness laminae moduli [2]. Assumung the fibers to
be oriented along Ox axis, the effective lamina stifnesses moduli are calculated according to the rule of mixtures as follows
[10]:
Exx = E f V f + EmVm
1 + αV f

E yy = Em

(9)

1−Vf

ν xy = V f ν f + Vmν m

where subscripts x and y denote principal directions, V denotes
volumetric ratio of a constitutent, index „f” denotes fiber, index
„m” matrix. Coefficient α is given by:

250

α=

E f / Em − 1

(10)

E f / Em + 1

Following the above equations it’s possible to formulate
the constitutive equations for the damaged composite material,
where the altered longitudinal stiffenesses (9) need to be used.
Denoting the volume of broken fibers in the damaged material by Vdf, value of stiffness moduli E are decreased according
to the following formula [2]:
E xx = E f Vdf + Em ( 1 − Vdf )

E yy = Em

1 + αVdf
1 − Vdf

(11)

For finite element calculations the previously tested and
verified numerical model of the composite beam with the PZT
patch is used. Composite material damage is simulated by decreasing the lamina stiffness on the 20 mm long section, starting
at 2 mm distance from the clamped edge. It has been assumed
that the volumetric ratio Vdf of damaged fibers in composite material equals to 0.25. In performed numerical tests the electric
potential at transducer’s poles is calculated subject to forced
vertical deflection of point A (see figure 3). The outcomes of
the simulation are compared to the results of similar tests run
on the undamaged system. The relevant results are presented
graphically – see figure 9.
The obtained results indicate, that the calculated voltages,
in the whole tested range, are approximately 8% lower while
comparing to the reference (healthy) system. These differences
exceed the error resulting from the comparison of a reference
system and laboratory tests outcomes.
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Fig. 9. Results of numerical test of a composite beam with simulated material defect
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6. Conclusions
The paper presents the possibilities of effective modelling
of MFC type piezoelectric transducers exhibiting d33 effect.
A high correlation of numerical results and the outcomes of laboratory tests is achieved. In none of the examined cases the
error exeeded 6%. This observation confirms the validity of
derived macroscopic approach to finite element modelling of
MFC type transducers and also validity of suggested discretisation of the specimen domain.

The outcomes of these initial investigations encourage for
further numerical simulation research using the derived and already verified modelling technique. These might focus on finite
element method structural health monitoring by means of dynamic methods – especially modal analysis and wave propagation. The next stage might be modelling of plates and shells.
Multiple piezoelements used as sensors and actuators seems to
be of particular interest too.
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Problems of reliability modelling of multiple-phased systems
Problemy modelowania niezawodności
systemów wielofazowych*
This article discusses the basic problems connected with modelling the reliability of multiple-phased systems. Operation
and maintenance of such systems is associated with execution of various tasks which together lead to the achievement of
the final goal. Such systems include logistic and transport systems. Two types of models are discussed: synthetic models,
which cover a system’s entire operating life and models in which the particular phases are considered separately. As an
example, a “k out of n” system is used with different k parameters for each phase. The advantages and disadvantages of
three models are discussed: the “conservative” model which is based on an analysis of the block reliability model, a Markov model with fixed duration of each phase and a Markov model with random phase duration.
Keywords: reliability, modeling, multiple-phased system.
W artykule omówiono podstawowe problemy związane z modelowaniem systemów wielofazowych. Eksploatacja takich
systemów związana jest z realizacją różnych zadań, które składają się na osiągnięcie celu końcowego. Do takich systemów
można zaliczyć systemy logistyczne i systemy transportowe. Omówiono dwa rodzaje modeli: modele syntetyczne ujmujące
cały okres eksploatacji systemu i modele, w których poszczególne fazy są rozpatrywane oddzielnie. Wykorzystano przykładowy system o strukturze progowej zmiennej w kolejnych trzech fazach eksploatacji. Przedstawiono zalety i wady korzystania z modelu „konserwatywnego” bazującego na analizie modelu blokowego i modeli Markowa z ustaloną i losowo
zmiennych czasem trwania poszczególnych faz.
Słowa kluczowe: niezawodność, modelowanie, system wielofazowy.

1. Introduction
There are many systems whose operating life consists of
a series of separate time intervals. In each of those intervals,
the system carries out different tasks, the results of which contribute to the achievement of the final goal. Such systems are
referred to in the literature (e.g., [4]) as phased mission systems
(PMS). Examples of such systems, beside transportation and logistic systems, can be found in many areas of application such
as the nuclear power industry, aviation, shipbuilding, the telecommunications industry, the construction industry, electronics,
and many others (e.g., [8, 9]). Research done currently [10] concerns, among others, a combined rail/water transport system for
the transportation of coal in the corridor of the Oder Waterway.
Because the concept of periodic execution of tasks by such
complex systems as a transportation or a logistic system is related
to a much wider set of systems than suggested by the concept of
mission, the term multiple-phased systems was proposed in [4].
In multiple-phased systems, the individual phases may be
characterized by many different properties [4]:
-- a task executed in a given phase may differ from the tasks
executed in the remaining phases,
-- the requirements regarding performance and reliability
may differ among phases,
-- during some of the phases, the system may be subjected to
a particularly strong influence of the environment, which
may cause a considerable increase in failure rate,

-- the structure of a system may change over time depending
on the functional and reliability requirements formulated
for the currently executed phase,
-- proper execution of tasks within a given phase may bring
other effects for the system than those obtained in other
phases.

2. Reliability models of multiple-phased systems
In system reliability modelling, the use of the concept of
a multi-phased system allows better approximation of reality on
account of the following assumptions:
-- a system’s operational structure is not constant; it may
change between phases depending on the importance /
criticality of a given phase,
-- the history of failures or repairs of a given component in
a given phase affects the behaviour of the system in the
following phase. Hence, the state of a component at the
beginning of a given phase depends on the state of the
component at the end of the previous phase.
-- the criteria defining the level to which the requirements
related to performance and reliability are met may differ
in a given phase from those for the next phase.
These assumptions are used in various ways in the models
known from the literature. There are two types of models: synthetic models, which cover a system’s entire operating life and
models in which the particular phases are considered separately.

(*) Tekst artykułu w polskiej wersji językowej dostępny w elektronicznym wydaniu kwartalnika na stronie www.ein.org.pl
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Synthetic models, in which all phases are represented together (e.g., [1, 2, 5, 14]), have a number of advantages as they
make it possible to use similarities among phases to obtain
a compact model in which all phases are adequately embedded.
The construction of a synthetic model like that may be neither
easy nor convenient in the cases where differences outweigh
the similarities among the individual phases.
Separate modelling of each phase (e.g., [7, 14]), in turn,
enables immediate characterization of the differences among
phases with respect to failure rate and structural requirements.
Each phase can be solved separately, and the results obtained
can be combined with those from other phases to give total results for the system. The main weakness of the separating approach to modelling (which does not occur in synthetic models)
is how it deals with the relationships among phases, which have
to be taken into account when distributing components among
the phases. Such an approach requires clearly specified mapping of the states of a component at the end of a phase relative
to the state of the same component at the beginning of a following phase. A task of this sort is conceptually simple, but may
be inconvenient and is a potential source of errors for complex
systems.
The most difficult decision in the process of modelling regards the way in which the individual phases are combined into
a single model and the way in which the reliability characteristics of the entire system are estimated.
An analysis [11] was conducted for an example system described by the following assumptions:
-- a system made up of three components (A, B and C),
-- during its operating life, the system goes through 3 successive phases (I, II and III),
-- the failure rates for the individual components are constant over the time of duration of a given operational phase, but may differ among the individual phases (λij, i = A,
B, C, j = I, II, III),
-- the components can be serviced or repaired; the failure rate in the particular phases is constant, but may also
change in successive operational phases (μij, i = A, B, C,
j = I, II, III),
-- the system’s reliability structure is a “kj-out-of-n” threshold structure; the parameter k is phase-dependent and is
kI = 1, kII = 2, kIII = 3, at n = 3.

Fig. 1. A block diagram of a threshold structure

graphs for the individual operational phases of an example system are shown in figures 2, 3 and 4. The state of the system has
been described using the following notation
S = <SA, SB, SC>

where: Si = 0 – failed component, Si = 1 – working component.
The failed states of the system in the individual phases have
been shaded. Emphasis should be given to one of the adopted
assumptions [11] saying that no further failures are possible during repair of system components.

2.1. A “conservative” reliability model
The simplest approach to combining phase reliabilities into
system reliability is to use a series model of system reliability
in which the successive phases of system operation represent
structure components. This is possible if the components of
the system do not show dynamic changes in properties such as
transition errors or incomplete repair [5]. Then, a “conservative” estimate of a system reliability function (a “bottom-up”
estimate) is obtained. An example of this kind of structure is
shown in figure 5.
The results of calculations of the reliability of such a system, if the components are irreparable, are precise but lead to
“bottom-up” estimation of the reliability of the actual system.

A system has a “k-out-of-n” threshold structure if the system functions if and only if at least k of the n elements function.
A block diagram of such a system is shown in figure 1. In the
diagram, k elements are connected in a series and may be replaced with any of the (k+1, n) elements (there are models with
more formalized redundancy schemes, e.g., [3]).
It is also easy to show that a threshold structure is a generalization of a series and a parallel structure:
-- a “1-out-of-n” structure is a parallel structure,
-- an “n-out-of-n” structure is a series structure.
The reliability function of a threshold structure system,
assuming that the system is made up of identical components
(R1(t) = R2(t) = … = Rn(t) = R(t)), is expressed by formula:
n

n −i
n!
i
R (t ) (1 − R (t ))
−
i!
n
i
!
( )
i =k

Rs (t ) = ∑

(1)

For modelling a system made up of renewable components,
the Markov model is most frequently used – appropriate state
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(2)

Fig. 2. A Markov model for phase I [11]
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Fig. 4. A Markov model for phase III [11]

Fig. 3. A Markov model for phase II [11]

Fig. 5. A structure of system reliability – a series structure of phases [11]

A solution to this problem is to analyze a system using the success path set or the failure cut set methods [6].
The properties of minimal path and minimal cut sets
are, among others, as follows [3]:
-- the structure of a system can be represented by means of
a pseudostructure made up of minimal path sets connected
in parallel,
-- the structure of a system can be represented by means of
a pseudostructure made up of minimal cut sets connected
in a series,
-- the structure of a minimal path set Pj (j = 1, ..., p) is a series structure,
-- the structure of a minimal cut set Kj (j = 1, ..., k) is a parallel structure.
The structure of a system ϕ can thus be represented by the
structures of its minimal paths:

φ ( x ) = max min xi
1≤ j ≤ p i∈Pj

(3)

which corresponds to the pseudostructure ϕP made up of minimal paths, or by the structures of minimal cuts:

φ ( x ) = min max xi
1≤ j ≤ k i∈K j

(4)

which corresponds to the pseudostructure ϕK made up of minimal cuts.
Then, the reliability of the system, which is not worse than
the reliability of a system with the pseudostructure ϕK and not
better than the reliability of a system with the pseudostructure
ϕP, can be estimated top-down and bottom-up. The reliabilities
of systems with pseudostructures ϕP and ϕK are relatively easy
to determine.

 
 
 
 
max  P  min xi = 1  ≤ Rs ≤ min  P  max xi = 1  (5)
i
P
j
k
i
K
∈
1
≤
≤
∈
j
j
 
 
 
 

1≤ j ≤ p 

2.2. A Markov model – fixed phase duration
The Markov model may turn out to be an effective tool for
reliability analysis of complex systems which show variable
behaviour during execution of a task, such as, for example,
-- varying transition probabilities between phases or
-- a limited number of maintenance kits.
In the proposed modelling strategy, each phase of operation
of a multi-phased system is modelled with a separate Markov
model. It is assumed that the final reliability state of a system
in phase j is the initial state for phase j + 1. A process diagram
is shown in figure 6.
In phase I, executed over time T1, working states include,
among others, states (111), (101), (110) and (011), and transition to phase II, to analogous working states is possible. States
(100), (010) and (001), in turn, will be failed states in phase II,
and the final probabilities of being in these states will add up to
give the probability of system failure. Obviously, a system may
also fail in phase I – state (000). For phase III, only the state in
which all components are working (111) is a working state.
Inconveniences of this method of modelling the reliability
of multi-phased systems are connected with the difficulties in
relating the corresponding states of the system among the individual phases. Other complications arise (e.g., [5]) if a given
component is subject to failure in one phase but does not fail in
another or when failures in one phase are not diagnosable until
the component is used in the subsequent phase.

Eksploatacja i N iezawodnosc - Maintenance and Reliability nr 4/2011

81

NAUKA I TECHNIKA

Fig. 6. A diagram of a reliability model with fixed phase duration [11]

A synthetic model of the approach formulated earlier was
proposed in [5]. The phase index φj was introduced
φj = 1 if (Tj-1 ≤ t < Tj)
0 if t < Tj-1, t > Tj
where: Tj – end-of-phase-j time point.

(6)

The φj index specifies which transition between states belongs to the given phase j. The use of this method does not
change the state space of a system nor does it require determination of new probabilities for transitions between states.
The obtained model is still a Markov model, but is no longer
homogeneous – the values of transition probabilities depend on
the operating time of a system. An example of such a model
is shown in figure 7. To simplify the diagram, only the components’ failure rates were taken into account; the notation for
repair rates is analogous. For each state number, the number of
phase in which this state is a failed state has been given.

82

2.3. A Markov model – random phase duration
If deterministic duration of the individual phases of system
operation cannot be defined and these time periods are random
variables, then a non-homogeneous Markov process has to be
used for modelling. The approach presented in [14] is based on
solution of a single non-homogeneous Markov model in which
the concept of state transitions has been generalized to include
phase changes.
One merit of this approach is that it can take into account
the dependence of phase change on the state of the system and
the dependence of failures and repairs on time in the individual
phases. There is also no need to correlate the probabilities of
being in a state between phases.
The disadvantage of this method is the high level of complexity of the model. The state space can be very large because
it represents the sum of the states of all the submodels Because
the size of the state space in Markov models is (in the worst
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Fig. 7. A synthetic model of a sample multi-phased system [11]

case) an exponential function of the number of components, its
growth may be critical for the possibility of modelling.

3. Conclusions
From the models obtained it was possible to estimate the
basic measures of system reliability such as, for example, the
probability of accurate performance of a logistics task, the probability of the occurrence of an error/failure as a function of
task execution time, or the mean time between failures.
The presented approach was used to model the reliability
of intermodal transport systems by means of Markov and semi-Markov models (e.g., [12], [13] and [16]). It can be said
that the intermodal transport system (from the point of view of
reliability modelling) is a standard example of a system with
periodic/phased tasks (missions). Transport of loads is divided
into phases in which the transportation activities are performed
different mean of transport.
Possibilities of reliability and safety modelling of combined
transport of coal on Odra River Corridor [10] is shown in table 1.
For example, taking into consideration the whole system,
for fixed phase duration of rail and water transport we have
obtained the following estimations [10]:
-- availability of rail system

Pi +1( t0 ) = Ai ( t )

(9)

where: i – number of phase
The estimated statistical data are divided into two groups
of undesired events of rail transport and waterborne transport
(on the first level of the system decomposition). In the case of
rail transport these are the events connected with failures and
hazards resulting from rail cars operation and maintenance and
failures or faults of rail system infrastructure. Whereas for waterborne transport system these are events caused by failures
and faults of inland waterway infrastructure and restrictions
come from improper water flow and events fixed with failures
and maintenance actions of pushers and barges. The difference in failures and hazards structure results from conditions and
shares of particular events – see figure 8.
For given results of data analysis, the combined system of
coal transportation is more reliable than the rail one, while the
total 50 hours mission time is divided on 6 hours rail phase and
46 hours water transport phase – figure 9.

A ( t ) =  µ / ( λ + µ )  + ( P ( t0 ) λ − ( 1 − P ( t0 ) µ ) exp( −( λ + µ )t ) / ( λ + µ )
(7)
A ( t ) =  µ / ( λ + µ )  + ( P ( t0 ) λ − ( 1 − P ( t0 ) µ ) exp( −( λ + µ )t ) / ( λ + µ )
where: P(t0) – probability of up state for t = 0,
-- availability of combined system:

Ai ( t ) =  µi / ( λi + µi )  + ( Pi ( t0 ) λi − ( 1 − Pi ( t0 ) µi ) exp( −( λi + µi )t ) / ( λi + µi )
(8)
 µi / ( λi + µi )  + ( Pi ( t0 ) λi − ( 1 − Pi ( t0 ) µi ) exp( −( λi + µi )t ) / ( λi + µi )
Fig. 8. Rate of undesired events [10]
Table 1. Schema of analysed models of combined transport systems
Transport system
Rail
Rail-water-rail

Reliability model
Block diagram
Block diagram

Markov – fixed phase duration

Markov
Markov – random phase duration
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One can see that the model correctly shows the effect of
change of mean of transport in the 6th hour of the mission and
it also shows the increase of the system availability according

to higher reliability of water transport. Certainly uncertainly of
the assesment of the combined transport availability depends
on mentioned uncertainly of input data.

Fig. 9. Results of comparision of rail and combined transportation systems
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Prognozowanie uszkodzenia ciepłociągu na podstawie oceny ryzyka
eksploatacji

Słowa kluczowe: ciepłociąg, uszkodzenie, wytrzymałość rurociągu, ryzyko eksploatacji,
prognozowanie uszkodzenia
Streszczenie: W artykule przedstawiono procedurę postępowania w wyznaczenia okresu użytkowania
ciepłociągu eksploatowanego w zakładach górniczych. Na podstawie badań przeprowadzonych w
warunkach rzeczywistej eksploatacji prognozowano awarię rurociągu, która może być spowodowana
pęknięciem na skutek przekroczenia jego wytrzymałości. Opisano warunki eksploatacji ciepłociągu i
czynniki wpływające na jego degradację. W ujęciu probabilistycznym oszacowano ryzyko eksploatacji
i wyznaczono okres użytkowania, po którym powinna nastąpić wymiana rurociągów.

1. Wstęp
Zapewnienie bezawaryjnej pracy badanego ciepłociągu jest zadaniem priorytetowym
dla przedsiębiorstwa na terenie, którego jest on eksploatowany. Nawet krótkie przerwy w
dostawie wody gorącej mogą spowodować poważne komplikacje w funkcjonowaniu zakładu i
znaczące straty finansowe. Ocena zagrożenia awarią jest istotną informacją, ponieważ w
systemie eksploatacji można przygotować działania prewencyjne, przeciwdziałając
uszkodzeniom, które mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości.
Problemy oceny niezawodności i ryzyka eksploatacji rurociągów analizowano w
artykułach [5,8,9]. Aktualna literatura skupia się głównie na wpływie korozji i starzenia się
elementów rurociągów [3,4,6].
Ważnym problemem związanym z prognozowaniem awarii ciepłociągu jest również
odnawianie profilaktyczne [13], a w analizowanym przypadku wyznaczenie terminu budowy
dodatkowej, rezerwowej linii ciepłowniczej stanowiącej nadmiarowy rurociąg, który będzie
użytkowany w miejsce istniejącego. Dotychczas eksploatowany ciepłociąg po
wyremontowaniu będzie wykorzystywany jako rezerwowy w sytuacjach awaryjnych i w
planowanych pracach remontowych.
Dwa ciepłociągi wzajemnie rezerwujące się w eksploatacji stanowią gwarancję
wysokiej niezawodności w dostarczaniu gorącej wody.
Autorzy w niniejszym opracowaniu przedstawili metodykę prognozowania awarii i
wyznaczania okresu użytkowania ciepłociągu w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
2. Charakterystyka
ciepłociągu

konstrukcyjno-eksploatacyjna

oraz

identyfikacja

uszkodzeń

Analizowany obiekt w postaci rurociągu jest wykorzystywany do transportu wody
gorącej o średniej temperaturze około 463 [K]. Wartości ciśnień roboczych przesyłanej wody
wahają się w granicach 1,33÷2,44 [MPa] w ciągu doby a maksymalny wydatek przepływu
osiąga wartości 700 [t/h]. Rurociąg zbudowany jest z rur stalowych bez szwu, wykonanych
ze stali niskowęglowej R35 (P235GH)–PN-80/H-74219. Wymagana minimalna wartość
granicy plastyczności materiału rur w temp. 473 [K] wynosi Ret ≥ 185 [MPa]. Rurociąg jest
zabezpieczony izolacją cieplną o grubości 25 [cm], na którą składają się warstwy waty
szklanej, owinięte płaszczem ochronnym z papy i blachy aluminiowej.
Na ocenę stanu technicznego i występujące uszkodzenia rurociągu największy wpływ
ma zmiana grubości ścianek rur będąca skutkiem występujących wżerów materiałowych
[3,4,10]. Badany rurociąg jest pod wpływem niekorzystnych oddziaływań środowiska
chemicznego transportowanego medium i występujących równocześnie impulsowych
obciążeń dynamicznych. Postępująca degradacja mikrostruktury stali zachodzi w wyniku
działania agresywnych chemicznie związków oraz występujących naprężeń, wysokiej
temperatury i czasu. Podstawową przyczyną zmiany grubości ścianek rur jest przede
wszystkim korozja elektrochemiczna, której źródłem jest wysoki stopień zmineralizowania
użytkowanej wody. Dodatkowym czynnikiem szybkiego utleniania się powierzchni rur jest
sprzyjająca korozji wysoka temperatura wody. Obecność w wodzie wielu związków
chemicznych, cząstek stałych i podwyższona temperatura przyczyniają się do
przyspieszonego procesu utleniania na powierzchni metalu jak również do pewnego zużycia
ściernego warstwy wierzchniej rurociągu [10]. Z przeprowadzonych badań grubości ścianek
rurociągu wynika, że ubytki korozyjne w rurach osiągają wartości kilku milimetrów.
Powoduje to obniżanie pola powierzchni niebezpiecznych przekrojów rurociągu i wzrostu
poziomu sumarycznych naprężeń złożonych. Inny rodzaj oddziaływania destrukcyjnego
korozji chemicznej, to powstawanie na powierzchni metalu głębokich wżerów. Skutkiem
lokalnych zmian grubości ścianki są odkształcenia rury proporcjonalne do różnicy temperatur.
Stosując zasadę superpozycji do odkształceń wywołanych obciążeniami eksploatacyjnymi
(ciśnienie medium i jego zmiany w czasie) należy również dodać odkształcenia wywołane
przez naprężenia cieplne. Zmienny stan obciążeń rurociągu uwidacznia się również dużą
wartością przemieszczeń rur w stosunku do wykonanych konstrukcji wsporczych i podpór.
Na podstawie wielokrotnych obserwacji potwierdza się także zmienność przemieszczeń
konstrukcji we wszystkich kierunkach x, y, z.
Te dochodzące do kilkudziesięciu centymetrów przesunięcia rurociągu są przyczyną
powstawania zmian jego położenia, a w jednym z odnotowanych przypadków
zaobserwowano jego zsunięcie z betonowej podpory.
Powstające pod wpływem przemieszczeń odkształcenia rurociągu są szczególnie
niebezpieczne dla przekrojów o osłabionych ściankach.
3. Ocena naprężeń w wytypowanych odcinkach rurociągu
W rurach cienkościennych poddanych działaniu ciśnienia wewnętrznego p
(warunek cienkościenności h/r ≤ 0,2 jest spełniony) powstają naprężenia obwodowe i mają
one jednakową wartość na całej grubości (w danym przekroju) rury [7]:
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gdzie:
h – grubość ścianki rury [mm],
r – średni promień rury [mm],
Dz – średnica zewnętrzna rury [mm],
Dw – średnica wewnętrzna rury [mm],
R – średni promień gięcia rury [mm].
Dla zmian ciśnienia określonych na podstawie wieloletnich badań :
pśr = 1,75795 [MPa], pmin = 1,33457 [MPa], pmax = 2,44297 [MPa] oraz dla zmian grubości
rury ( 508x11) w wybranych punktach pomiarowych i wyznaczono przebieg zmian naprężeń
obwodowych .
W przypadku przejścia rury z odcinka prostego w odcinek zakrzywiony zmianie
ulegają naprężenia obwodowe (wywołane działaniem ciśnienia wewnętrznego) wzdłuż
obwodu rury.
Średnie naprężenie obwodowe w ściance rury zakrzywionej po stronie wewnętrznej:
R 0,5 r
R r

wew

(3)

oraz po stronie zewnętrznej :
R 0,5 r
(4)
R r
508x11 oraz średniego promienia gięcia R = 750 [mm] otrzymano wartości
zew

Dla rury
naprężeń:

wew

1,247

(5)

zew

0,876

(6)

Naprężenia obwodowe w prostym odcinku rury ( 508x11) wynoszą dla podanych zmian
ciśnienia:
248,5 p
(7)
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Uwzględniając notowane wartości ciśnień otrzymano:
min

= 30,1493 [MPa],

śr

= 39,7139 [MPa],

max

=55,1891 [MPa]

Biorąc pod uwagę wzór na średnie naprężenie obwodowe w ściance rury zakrzywionej po
wewnętrznej stronie otrzymano:
wew, min

= 37,5962 [MPa],

wew, śr

= 49,5225 [MPa],

wew, max

= 68,8208 [MPa]

Impulsowe (dynamiczne) działanie ciśnienia może powodować dwukrotny wzrost
przemieszczenia rurociągu [2] w stosunku do statycznego działania ciśnienia. Wynikiem tego
są przemieszczenia rurociągu na podporach i destabilizacja jego zamocowania (podparcia).
Uzasadnionym rozwiązaniem inżynierskim jest w tym przypadku zmiana konstrukcyjna w
sposobie zawieszenia i podparcia kompensatora.

Również skutkiem działania impulsowego obciążenia [2] w kierunku podłużnym bądź
poprzecznym jest dwukrotny wzrost naprężeń obwodowych w stosunku do naprężeń
obwodowych wywołanych statycznym działaniem obciążenia.
Właściwości materiałów wykazują rozrzut danych doświadczalnych uzyskanych w
czasie badań własności mechanicznych. Rozrzut ten występuje zarówno przy badaniach
wytrzymałości zmęczeniowej jak i statycznej wytrzymałości, np. granicy plastyczności Re lub
wytrzymałości doraźnej Rm, czyli możemy wytrzymałość materiału traktować jako zmienną
losową. Współczynniki zmienności υR charakteryzujące rozrzut własności mechanicznych
uzyskuje się z badań statystycznych, wg Warszyńskiego [12] , dla stali υR = 0,05 ÷ 0,1 i jest
on wskaźnikiem jakości materiału zależącym od warunków wytwarzania i obróbki.
Można oszacować wartość średnią Re, śr i wartość minimalną Re, min granicy
plastyczności korzystając ze wzoru:
Re ,min

(8)

Re , sr 1 u v R

gdzie u przyjmowane jest u= 2 ÷ 3, tj. zapewniające większe niż 0,98 prawdopodobieństwo,
że wytrzymałość będzie większa od Re, min. Korzystając z powyższych zaleceń i wzorów w
dalszej części wyznaczono parametry rozkładu granicy plastyczności Re.
4. Ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia rurociągu
Analizowany ciepłociąg eksploatowany jest w trudnych i zmiennych warunkach.
Zarówno ciśnienie jak i temperatura czynnika transportowanego zmieniają się w czasie.
Ponadto transportowany czynnik charakteryzuje się składem chemicznym, który w połączeniu
z wysoką temperaturą powoduje szybki proces korozji ścianek ciepłociągu. Zmniejszające się
grubości ścianek oraz dynamiczny charakter obciążenia powodują ciągły wzrost ryzyka
przekroczenia stanów granicznych i pojawiania się uszkodzenia.
Prawdopodobieństwo uszkodzenia ciepłociągu może zostać wyznaczone przy
wykorzystaniu wyników pomiarów grubości ścianek ciepłociągu oraz wyników notowanych
zmian obciążenia ciepłociągu (ciśnienie i temperatura).
Przybliżone oszacowanie prawdopodobieństwa uszkodzenia konstrukcji można
wyznaczyć za pomocą metody Strieleckiego. Prawdopodobieństwo uszkodzenia P
wyznaczane jest w oparciu o rozkłady obciążenia oraz wytrzymałości konstrukcji (rys. 1) i
dane jest zależnością [1]:
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2
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(9)
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gdzie:
1 i 2 – pola powierzchni pod krzywymi gęstości rozkładu wytrzymałości i wynikającego z
obciążeń rozkładu naprężeń, przedstawione na rysunku 1.
f

rozkład naprężeń
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Rys. 1. Rozkłady wytrzymałości i naprężeń [11]
Na podstawie danych wytrzymałościowych materiału, z którego wykonano
analizowany rurociąg (dane w punkcie 2 i 3), opisano rozkład jego granicy plastyczności jako
rozkład wytrzymałości – rozkładem normalnym N(264; 39,5). Rozkłady naprężeń
wyznaczono na podstawie zmierzonych grubości ścianek i notowanych zmian ciśnienia. W
tabeli 1 zamieszczono prawdopodobieństwa uszkodzenia ciepłociągu wg metody
Strieleckiego, wyznaczone dla średniej z pomiarów grubości ścianek oraz dla najgorszego
zmierzonego punktu w różnych latach eksploatacji. Ze względu na niewielkie wartości
prawdopodobieństwa uszkodzenia wyrażone zostały w procentach.
Tab. 1. Prawdopodobieństwa uszkodzenia ciepłociągu wg metody Strieleckiego [11]
Średnia z pomiarów

Najgorszy punkt

Rok pomiaru

1999

2001

2010

1999

2001

2010

Rok eksploatacji

6

8

17

6

8

17

1

0,002476

0,003127

0,007031

0,00195

0,01895

0,04033

2

0,001656

0,002314

0,005385

0,00119

0,01743

0,04704

0,00041

0,000723

0,00379

0,00023

0,033

0,19

Prawdopodobieństwo
uszkodzenia P [%] >

Wyznaczone powyżej prawdopodobieństwo uszkodzenia zarówno dla średniej
grubości ścianek z punktów mierzonych jak i dla najgorszego zmierzonego punktu daje
jedynie ocenę punktową. Na badanym rurociągu mogą znajdować się jednak punkty znacznie
bardziej niebezpieczne, w których grubości ścianek mogą być mniejsze.
W związku z tym dodatkowo zaproponowano inną metodę oceny ryzyka. Według tej
metody należy wyznaczyć rozkłady grubości ścianek zmierzonych w danym terminie i
odnieść do wyznaczonej minimalnej grubości ścianki ciepłociągu. Na podstawie warunku
wytrzymałościowego:
r p
h

Re ,min

(10)

można więc zapisać:
hmin

DZ p
2 Re,min p

(11)

Uwzględniając maksymalne mierzone ciśnienie w rurociągu oraz jego dynamiczne
działanie wyznaczono hmin=6,64 [mm]. Następnie wyznaczono rozkłady mierzonych grubości
ścianek rurociągu w różnych terminach i określono prawdopodobieństwo, że w rozkładzie
tym wystąpi wartość mniejsza bądź równa wartości hmin (rys. 2). Prawdopodobieństwo to

określa możliwość wystąpienia na rurociągu ścianki o grubości równej bądź mniejszej od
wymaganej wartości minimalnej. Przyjęto że jest to również ryzyko wystąpienia uszkodzenia.

Rys. 2. Rozkłady grubości ścianek ciepłociągu zmierzone w różnych terminach
Wyznaczone wartości prawdopodobieństw wystąpienia uszkodzenia według proponowanej
metody zamieszczono w tabeli 2.
Tab. 2. Prawdopodobieństwa uszkodzenia ciepłociągu [11]
Rok pomiaru

1999

2001

2010

Rok eksploatacji

6

8

17

N(12,8; 0,9)

N(8,85; 1,46)

N(7,5; 1,13)

P 0

P=0,065

P=0,223

Rozkład grubości
ścianek
Prawdopodobieństwo
uszkodzenia P

Otrzymane według proponowanej metody wartości prawdopodobieństwa wystąpienia
uszkodzeń są znacznie większe od wyznaczonych wg metody Strieleckiego. Wynika to z
faktu, że zgodnie z określonymi rozkładami grubości ścianek możliwe jest również
występowanie ścianek o mniejszej grubości niż otrzymane z pomiarów w wybranych
punktach. Podejście takie lepiej odzwierciedla badany rzeczywisty przypadek ciepłociągu, na
którym w czasie pomiarów przebadano tylko znikomy procent jego powierzchni rzeczywistej.
5. Prognozowanie uszkodzenia ciepłociągu
Prawdopodobieństwo uszkodzenia ciepłociągu w rozdziale 4-tym wyznaczono dla
punktu na rurociągu , w którym na podstawie pomiarów nastąpiło największe ścienienie
ścianki. To miejsce, oznaczone numerem 21 (rys. 3), potraktowano jako najbardziej
niebezpieczne. Pomiary grubości ścianki rurociągu wykonano w szesnastu punktach

oznaczonych na rysunku 3 numerami od 21 do 46. W czterech przypadkach zmniejszenie
grubości ścianki można potraktować jako niebezpieczne ze względu na osłabienie
wytrzymałości rurociągu i w tych miejscach mogą one w niedalekiej przyszłości wystąpić
awarie. Te miejsca, szczególnego zagrożenia, stanowią 25% w porównaniu do wszystkich
przeprowadzonych pomiarów.
Dokładna ocena stanu technicznego rurociągu nie jest możliwa ze względu na
zaizolowanie ciepłociągu. Zakładając, że wykonane pomiary grubości ścianki są
reprezentatywne można przyjąć, że prowadząc dalsze badania otrzymano by więcej punktów,
które są potencjalnymi źródłami awarii.

Rys. 3. Lokalizacja punktów pomiarowych grubości ścianek i badań termowizyjnych
magistrali wody gorącej (21, …, 46 – punkty pomiaru grubości ścianek)
Dokładna ocena stanu technicznego rurociągu nie jest możliwa ze względu na
zaizolowanie ciepłociągu. Można również przyjąć, że kontynuując pomiary, proporcje miejsc
szczególnie zagrożonych do ogólnej liczby badanych punktów będzie podobna.
Uszkodzenie ciepłociągu jest poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania
przedsiębiorstwa i dlatego podejmowane są wszelkie możliwe działania techniczne,
przeciwdziałające wystąpieniu awarii. Biorąc pod uwagę zwiększającą się z upływem czasu
utratę wytrzymałości rurociągu, w zakładzie planowane jest wybudowanie dodatkowego
ciepłociągu, który zastąpi istniejący. W ten sposób może powstać układ wzajemnie
rezerwujących się dwóch rurociągów, gwarantujących wysoką niezawodność
funkcjonowania.
Istotny staje się problem, kiedy zagrożenie wystąpienia awarii będzie na tyle wysokie,
że dalsza eksploatacja może być ryzykowna i konieczne będzie wybudowanie dodatkowej
nitki ciepłociągu. Biorąc pod uwagę rozważania przedstawione w rozdziale 4-tym oceniono,
że dla zidentyfikowanego, najsłabszego miejsca na rurociągu (pkt nr 21) uszkodzenie wystąpi
po przekroczeniu 20 lat eksploatacji [11].

Wniosek taki potwierdza rozkład częstości uszkodzeń dla 17 roku eksploatacji
ciepłociągu przedstawiony na rysunku 2, gdzie około 22% wartości funkcji gęstości może
przekroczyć wartość graniczną grubości hmin = 6,64 [mm].
Dodatkowym kryterium determinującym wymianę ciepłociągu są względy
ekonomiczne. Można oszacować wartość oczekiwaną wystąpienia uszkodzenia na podstawie
funkcji odnowy:
N t

1 N t

x dF x

(12)

gdzie:
N(t) – funkcja odnowy,
t-x – resztkowy czas eksploatacji po wystąpieniu pierwszego uszkodzenia,
t – czas eksploatacji,
F(x) – dystrybuanta zmiennej losowej, którą jest czas pracy rurociągu.
Wystąpienie uszkodzenia zmusza do podjęcia działań remontowych, których koszty
można oszacować. Pierwsze uszkodzenie będące skutkiem procesów korozyjnych jest
sygnałem, że kolejne awarie mogą powtórzyć się w najbliższej przyszłości w różnych
miejscach ciepłociągu. Jest to sygnał utraty wytrzymałości rurociągu i odpowiednia chwila do
podjęcia decyzji o jego wymianie.
Kontynuując eksploatację rurociągu pomimo zagrożenia awarią można mieć zysk,
którego wartość można obliczyć. W analizowanym przypadku proporcje zysku z eksploatacji
i strat finansowych z uwzględnieniem kosztów naprawy kształtują się w proporcjach jak 90
do 1. Uwzględniając te proporcje, przedstawiono poniżej na rysunku nr 4
prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku oraz ryzyko poniesienia strat i w punkcie przecięcia
się krzywych wyznaczono czas eksploatacji, po którym dalsza eksploatacja jest nieopłacalna.
W analizowanym przypadku ten okres wyniósł 20 lat.
Na rysunku nr 4 przedstawiono fragment prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku oraz
ryzyko poniesienia strat po 16 roku eksploatacji ciepłociągu. Ten fragment pokazuje okres
eksploatacji przed i po wystąpieniu pierwszego uszkodzenia, którego prawdopodobieństwo
oszacowano na podstawie wartości funkcji odnowy. Jest to okres newralgiczny w
użytkowaniu rurociągu sygnalizujący potrzebę jego wymiany.

Rys. 4. Wyznaczenie okresu eksploatacji ciepłociągu

Wyznaczenie terminu wymiany ciepłociągu przeprowadzono w ujęciu
probabilistycznym. Uwzględniono najniekorzystniejsze przypadki i przedstawiona wersja jest
oceną pesymistyczną. Zastosowany, znaczny margines bezpieczeństwa wynika z faktu, że
wybudowanie nowego ciepłociągu jest czasochłonnym przedsięwzięciem techniczno–
ekonomicznym, które nie jest możliwe do przeprowadzenia w krótkim czasie.
6. Podsumowanie
W procesach eksploatacji wyznaczenie czasu eksploatacji urządzeń jest istotnym
zagadnieniem decyzyjnym. Nieuzasadnione przedłużanie czasu eksploatacji prowadzi
najczęściej do znacznych strat ekonomicznych i zagrożenia ekologicznego. Nie zawsze tego
typu decyzja jest prosta do podjęcia.
Przedstawiona w artykule propozycja zastosowania metod oceny niezawodności ma
charakter uniwersalny i może być wykorzystywana do rozwiązywania tego typu problemów
w różnych branżach przemysłu maszynowego.
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Wykorzystanie histogramów widma i cepstrum drgań korpusu silnika do
budowy wzorców luzu w układzie tłok-cylinder dla klasyfikatora neuronowego
RBF
Słowa kluczowe: diagnostyka, silniki spalinowe, sieci neuronowe
Streszczenie. W artykule przedstawiono próbę oceny zuŜycia złoŜenia tłok-cylinder za
pomocą sygnału drgań rejestrowanego na kadłubie silnika ZI. Obiektem badań był czterocylindrowy
silnik spalinowy o pojemności 1,1 dm3. Diagnozowanie silnika spalinowego metodami drganiowymi
jest szczególnie utrudniona ze względu na występowanie wielu źródeł drgań, co jest przyczyną
wzajemnego zakłócania symptomów uszkodzeń. Diagnozowanie uszkodzeń silników metodami
wibroakustycznymi jest trudne takŜe ze względu na konieczność analizy sygnałów niestacjonarnych i
impulsowych [1,7]. W procesie diagnozowania stosuje się róŜne sposoby selekcji sygnału
uŜytecznego. Zmiany stanu technicznego silnika wywołane wczesnymi fazami jego zuŜycia są trudne
do wykrycia ze względu na maskowania usterek mechanicznych przez adaptacyjne układy sterowania
silnika [5]. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe istnieje moŜliwość wykorzystania sztucznych sieci
neuronowych do oceny luzu w układzie tłok-cylinder.

1. Wprowadzenie
Dla poprawy poziomu bezpieczeństwa, coraz waŜniejsze znaczenie mają urządzenia
umoŜliwiające bieŜącą obserwację parametrów ruchu pojazdów. Szybki rozwój techniki
wpłynął na coraz szersze rozpowszechnienie róŜnego typu urządzeń [10,12].
W procesie eksploatacji współczesnych silników spalinowych wykorzystuje się szereg
róŜnych metod i technik słuŜących do wykrywania wczesnych stadiów uszkodzeń oraz
zwiększenia ich sprawności i niezawodności [3,5].
Systemy diagnostyczne współczesnych silników spalinowych mają na celu lokalizację
elementu lub układu, który wskutek naturalnego zuŜycia lub uszkodzenia nie moŜe dalej
pełnić swojej funkcji określonej przez producenta. W przypadku silnika największą
efektywność pokładowego systemu diagnostycznego zapewniono w zakresie kontroli emisji
związków toksycznych. JednakŜe niektóre uszkodzenia obejmujące między innymi zuŜycie
gładzi cylindrowej nawet ponad wymiary dopuszczalne dla danego silnika w wielu
przypadkach nie stanowią podstawy do reakcji systemu diagnostycznego. Najczęstszą
przyczyną tego stanu są stosowane algorytmy adaptacyjnego sterowania silników
spalinowych [8]. Jednym ze sposobów pozyskiwania informacji diagnostycznej jest
monitorowanie poziomu drgań generowanych przez podzespoły silnika.
Podstawowym problemem na jaki zwraca się uwagę w literaturze z zakresu metod
sztucznej inteligencji jest sposób tworzenia danych wykorzystywanych w procesie
eksploatacji sieci neuronowych. Umiejętność budowy wzorców gwarantuje sukces w procesie
klasyfikacji przy uŜyciu sieci neuronowych [4,9,11,13-16].

W przeprowadzonych eksperymentach źródło danych stanowią przebiegi czasowe
przyspieszeń drgań korpusu silnika. Obiektem badań był samochód marki Fiat Panda z
silnikiem ZI o pojemności 1,1 dm3. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej FLA
203 firmy Bosch. Sygnał przyspieszeń drgań korpusu silnika mierzono w kierunku
prostopadłym do osi cylindrów umieszczonym w okolicy 4-tego cylindra. W pomiarach
wykorzystano przetwornik przyspieszeń drgań typu ICP 320C15 firmy PCB Piezotronics oraz
kartę akwizycji danych NI PCI-6143 sterowaną programem opracowanym w środowisku
LabView. Sygnały rejestrowano dla prędkości obrotowej silnika 2500 obr/min z
częstotliwością próbkowania równą 40 kHz. W badaniach zarejestrowano 23 przebiegi
przyspieszeń drgań korpusu silnika przed naprawą oraz 27 przebiegów przyspieszeń drgań
korpusu silnika po naprawie, obejmujących pełne cykle robocze w zakresie kąta obrotu
wynoszącego 0-720o. Naprawa silnika polegała na wymianie zuŜytych tłoków, przez co
uzyskano zmniejszenie luzów w układzie tłok-cylinder.
W artykule przedstawiono próbę wykrywanie luzu w układzie tłokowo-korbowym
poprzez pomiar przyspieszeń drgań kadłuba i budowę na ich podstawie wzorców dla
radialnych sztucznych sieci neuronowych.
2. Sposób budowy wzorców z wykorzystaniem histogramu widma drgań
Analiza przebiegów czasowych wykluczyła moŜliwość ich bezpośredniego uŜycia
jako danych dla klasyfikatorów neuronowych.
Przykładowe zarejestrowane sygnały drganiowe dla przypadku przed i po naprawie
silnika przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Przebiegi przyśpieszeń drgań zarejestrowane na korpusie przed (a) i po (b) naprawie
silnika
Przeprowadzona naprawa silnika nie wpłynęła jednoznacznie na charakter zmian miar
punktowych uzyskanych z sygnałów drganiowych. Zarówno miary przeciętnego połoŜenia,
miary zróŜnicowania, oraz grupa miar skośności i kurtozy rozkładu mierzalnych wariantów
cech przyspieszeń drgań w dziedzinie czasu nie umoŜliwiały jednoznacznej identyfikacji
stanu luzów w układzie tłok-cylinder.
Na rys. 2 przedstawiono przykładowe widma wyznaczone z sygnału drganiowego
silnika dla dwóch róŜnych stanów.

Rys. 2. Widmo przyśpieszeń drgań zarejestrowanych na korpusie przed (a) i po (b) naprawie
silnika
Z badań wynika, Ŝe do oceny zuŜycia układu tłok-cylinder celowa jest analiza
sygnałów w wybranych reprezentatywnych przedziałach częstotliwości. Dlatego teŜ w
kolejnym kroku procesu budowy wzorców uzyskany zakres widma podzielono na 40
podzakresów, kaŜdy wynoszący po 500 [Hz].
W celu opisu charakteru zmian widma dla kaŜdego podzakresu oddzielnie
wyznaczono histogram. Granice zakresów histogramu przyjęto poprzez podział na pięć
równych części zakresu amplitudy widma, wyznaczonego do maksymalnej wartości
występującej w danym podzakresie. Sposób postępowania pokazano schematycznie na rys. 3.

Rys. 3. Schemat działania przy budowie histogramów

Przyjęte do dalszych doświadczeń zakresy histogramu wynoszą:
zakres 1: 0 do 20% maksymalnej amplitudy widma w danym podzakresie,
zakres 2: 20 do 40% maksymalnej amplitudy widma w danym podzakresie,
zakres 3: 40 do 60% maksymalnej amplitudy widma w danym podzakresie,
zakres 4: 60 do 80% maksymalnej amplitudy widma w danym podzakresie,
zakres 5: 80 do 100% maksymalnej amplitudy widma w danym podzakresie
Przykładowy histogram widma przyspieszeń drgań korpusu silnika z róŜnymi
wartościami luzów w układzie tłok-cylinder pokazano na rys. 4.

Rys. 4. Przykładowy histogram widma przyśpieszeń drgań zarejestrowanych na korpusie
przed (a) i po (b) naprawie silnika
Dla wszystkich zarejestrowanych przebiegów czasowych przyspieszeń drgań
zmierzonych przed i po naprawie silnika wyznaczono histogramy widma postępując zgodnie
z podanym opisem postępowania.
Kolejnym krokiem w trakcie procesu budowy wzorców było wybranie tylko tych
zakresów amplitudy widma (zakres 1-5) i tylko dla tych podzakresów widma (podzakres 140), dla których widoczne było odseparowanie klas odpowiadających zuŜytym i nowym
tłokom. Wyniki uzyskane dla przykładowego zestawienia podzakresu widma i zakresu
histogramu dla poprawnego i błędnego odseparowania klas pokazano na rys. 5.

Rys. 5. Przykładowe zestawienie podzakresu widma i zakresu histogramu dla poprawnego (a)
i błędnego (b) odseparowania klas zuŜycia złoŜenia tłok-cylinder (∆ – silnik przed naprawą, •
– silnik po naprawie)
W wyniku selekcji najlepiej odseparowujących stany przed i po naprawie silnika
wybrano 17 zestawień podzakresu widma z zakresem histogramu. Procentowe udziały w
wybranych kolejnych zestawieniach stanowiły dane wejściowe dla sztucznych sieci
neuronowych.

W przeprowadzonych badaniach wykorzystywano sztuczne sieci neuronowe typu RBF
(Radial Basis Function). Radialne sieci neuronowe są uŜywane jako klasyfikatory neuronowe
dzielące zbiór danych na ustaloną liczbę kategorii wyjściowych. Posiadają budowę
trójwarstwową: warstwa wejściowa, ukryta oraz wyjściowa. Liczba neuronów wyjściowych
równa jest liczbie kategorii klasyfikacji. Wykorzystując ten typ sieci naleŜy odpowiednio
dobrać współczynnik wygładzający γ. Reprezentuje on odchylenie radialne funkcji
Gaussowskich i jest miarą zasięgu neuronów w warstwie ukrytej [13,15].
W przeprowadzonych eksperymentach radialne sieci neuronowe posiadały następującą
strukturę:
liczba neuronów wejściowych: 17,
liczba neuronów wyjściowych: 2,
liczba neuronów w warstwie ukrytej: 50.
Sieć neuronowa miała za zadanie sklasyfikować zarejestrowany sygnał drganiowy do
jednej z dwóch klas odpowiadających silnikowi przed i po naprawie.
Zarejestrowanych 50 przebiegów czasowych przyspieszeń drgań kadłuba silnika
zostało podzielone na dwie równe części przeznaczone do uczenia i testowania działania sieci
neuronowych.
W eksperymentach mających na celu budowę poprawnie działającego klasyfikatora
neuronowego typu RBF sprawdzono działanie sieci dla 86 róŜnych wartości współczynnika γ.
Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły na budowę bezbłędnie działającego
klasyfikatora neuronowego. Wynik ten uzyskiwano dla wartości współczynnika γ w zakresie
2÷50000. W przypadku stosowania współczynnika γ z zakresu wartości 0,0001÷2 zauwaŜalny
był znaczny wzrost popełnianego błędu klasyfikacji.
3. Sposób budowy wzorców z wykorzystaniem histogramu cepstrum drgań
Z dotychczasowych badań wynika, Ŝe wszędzie tam, gdzie sygnał wibroakustyczny
moŜna przedstawić w postaci ciągu zdarzeń elementarnych przydatną moŜe się okazać analiza
cepstrum:
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2

)

2
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Wystąpienie zakłócenia, zwłaszcza okresowego, jest moŜliwe do zidentyfikowania
poprzez zastosowanie tej analizy [2]. Pozwala ona rozdzielić składowe splotu odpowiednio na
odpowiedź impulsową układu i pobudzenia [17]. W diagnostyce stanu obiektów technicznych
analizę cepstrum wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie zmiana stanu daje w efekcie
pojawienie się lub zaniknięcie harmonik.
Z zarejestrowanych przyspieszeń drgań korpusu silnika wyznaczono cepstrum.
Na rys. 6 przedstawiono przykładowe cepstrum wyznaczone z sygnału drganiowego
silnika dla dwóch róŜnych stanów.

Rys. 6. Cepstrum przyśpieszeń drgań zarejestrowanych na korpusie przed (a) i po (b)
naprawie silnika

Z badań wynika, Ŝe do oceny zuŜycia układu tłok-cylinder celowa jest analiza
sygnałów w wybranych reprezentatywnych przedziałach częstotliwości. Dlatego teŜ w
kolejnym kroku procesu budowy wzorców uzyskany zakres cepstrum podzielono na 5
podzakresów:
podzakres I: 0 do 0,01 [s],
podzakres II: 0,01 do 0,02 [s],
podzakres III: 0,02 do 0,03 [s],
podzakres IV: 0,03 do 0,04 [s],
podzakres V: 0,04 do 0,05 [s].
W celu opisu charakteru zmian cepstrum dla kaŜdego podzakresu oddzielnie
wyznaczono histogram. Granice zakresów histogramu przyjęto poprzez podział na pięć
równych części zakresu amplitudy cepstrum, wyznaczonego do maksymalnej wartości
występującej w danym podzakresie. Na podstawie wstępnych doświadczeń stwierdzono, Ŝe
lepsze wyniki uzyskuje się poprzez przyjęcie wartości maksymalnego zakresu amplitudy
cepstrum oddzielnie dla sygnałów zarejestrowanych przed i po naprawie silnika, niŜ zakresu
określonego na podstawie wszystkich zarejestrowanych sygnałów zarówno przed jak i po
naprawie. Przyjęte do dalszych doświadczeń zakresy histogramu wynoszą:
zakres 1: 0 do 20% maksymalnej amplitudy cepstrum w danym podzakresie,
zakres 2: 20 do 40% maksymalnej amplitudy cepstrum w danym podzakresie,
zakres 3: 40 do 60% maksymalnej amplitudy cepstrum w danym podzakresie,
zakres 4: 60 do 80% maksymalnej amplitudy cepstrum w danym podzakresie,
zakres 5: 80 do 100% maksymalnej amplitudy cepstrum w danym podzakresie.
Przykładowy histogram cepstrum przyspieszeń drgań korpusu silnika z róŜnymi
wartościami luzów w układzie tłok-cylinder pokazano na rys. 7.

Rys. 7. Przykładowy histogram cepstrum przyśpieszeń drgań zarejestrowanych na korpusie
przed (a) i po (b) naprawie silnika
Dla wszystkich zarejestrowanych przebiegów czasowych przyspieszeń drgań
zmierzonych przed i po naprawie silnika wyznaczono histogramy cepstrum postępując
zgodnie z podanym opisem postępowania.
Kolejnym krokiem w trakcie procesu budowy wzorców było wybranie tylko tych
zakresów amplitudy cepstrum (zakres 1÷5) i tylko dla tych podzakresów cepstrum (podzakres
I÷V), dla których widoczne było odseparowanie klas odpowiadających zuŜytym i nowym
tłokom. Wyniki uzyskane dla przykładowego zestawienia podzakresu cepstrum i zakresu
histogramu dla poprawnego i błędnego odseparowania klas pokazano na rys. 8.

Rys. 8. Przykładowe zestawienie podzakresu cepstrum i zakresu histogramu dla poprawnego
(a) i błędnego (b) odseparowania klas zuŜycia złoŜenia tłok-cylinder (∆ – silnik przed
naprawą, • – silnik po naprawie)
W wyniku selekcji najlepiej odseparowujących stany przed i po naprawie silnika
wybrano 15 zestawień podzakresu cepstrum z zakresem histogramu. Procentowe udziały w
wybranych kolejnych zestawieniach stanowiły dane wejściowe dla sztucznych sieci
neuronowych.
W przeprowadzonych eksperymentach radialne sieci neuronowe posiadały następującą
strukturę:
liczba neuronów wejściowych: 15,
liczba neuronów wyjściowych: 2,
liczba neuronów w warstwie ukrytej: 50.
Sieć neuronowa miała za zadanie sklasyfikować zarejestrowany sygnał drganiowy do
jednej z dwóch klas odpowiadających silnikowi przed i po naprawie.
Zarejestrowanych 50 przebiegów czasowych przyspieszeń drgań kadłuba silnika
zostało podzielone na dwie równe części przeznaczone do uczenia i testowania działania sieci
neuronowych.
W eksperymentach mających na celu budowę poprawnie działającego klasyfikatora
neuronowego typu RBF sprawdzono działanie sieci dla 86 róŜnych wartości współczynnika γ.
Uzyskane wyniki zaleŜności wpływu współczynnika γ na wartość błędu klasyfikacji
przedstawiono na rys. 9.

Rys. 9. Wpływ wartości współczynnika γ na poprawność klasyfikacji sieci neuronowej RBF
(γ – odchylenie radialne funkcji Gaussowskich)

Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły na budowę bezbłędnie działającego
klasyfikatora neuronowego. Wynik ten uzyskiwano dla wartości współczynnika γ w zakresie
2÷50000. W przypadku stosowania współczynnika γ z zakresu wartości 0,0001÷2 zauwaŜalny
był znaczny wzrost popełnianego błędu klasyfikacji.
4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania udowodniły fakt, iŜ moŜna zbudować poprawnie działający
klasyfikator neuronowy rozpoznający na podstawie sygnału przyspieszeń drgań kadłuba
silnika stan zuŜycia złoŜenia tłok-cylinder. UŜycie radialnych sieci neuronowej z
odpowiednio dobraną wartością współczynnika γ pozwoliło uzyskać bezbłędną klasyfikację.
Równocześnie na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potwierdzono kluczową
rolę doboru odpowiedniego sposobu wstępnego przetwarzania danych przeznaczonych do
uczenia sieci neuronowych. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność wykorzystania do
tego celu histogramu widma oraz histogramu cepstrum przyspieszeń drgań kadłuba silnika.
Efektywność
systemów
OBD
umoŜliwiających wykrywanie
uszkodzeń
mechanicznych silnika maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące
współczesnych pojazdów samochodowych moŜe być podniesiona poprzez opracowanie
systemów wykorzystujących radialne sztuczne sieci neuronowe.
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Uproszczona metoda oceny trwałości zmęczeniowej wybranych elementów konstrukcji
statku powietrznego dla zmiennego widma obciążenia

Słowa kluczowe: cykl obciążenia, ważony cykl obciążenia, niezawodność, trwałość,
widmo obciążenia.
Streszczenie: Ocena trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji pracującego pod
wpływem zmiennego widma obciążenia przysparza wielu trudności. Stąd potrzeba
poszukiwania uproszczonych metod umożliwiających tą ocenę. Przedstawiona praca
obejmuje przekształcenie widma rzeczywistego o zmiennych wartościach cykli w widmo
jednorodne o cyklach ważonych. Wykorzystując widmo przekształcone przedstawiono
metodę oceny trwałości zmęczeniowej wybranego elementu konstrukcji statku powietrznego
z początkowym pęknięciem. Do modelowania przyrostu długości pęknięcia wykorzystano
równanie różnicowe z którego po przekształceniu otrzymano równanie różniczkowe
cząstkowe typu Fokkera-Plancka. Rozwiązaniem szczególnym tego równania jest funkcja
gęstości długości pęknięcia elementu. Wykorzystując następnie funkcję gęstości długości
pęknięcia określono trwałość zmęczeniową elementu konstrukcji dla pęknięcia narastającego
do wartości dopuszczalnej

mniejszej od wartości krytycznej

przypadek, gdy wykładnik równania Parisa

. W pracy rozpatruje się

.

1. Wprowadzenie
Ocena trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji pracującego pod wpływem
zmiennego widma obciążenia przysparza wielu trudności, ale jest bardzo potrzebna z uwagi
na bezpieczeństwo lotów. W niniejszym artykule podjęto próbę poszukiwania metody
1

uproszczonej. Uproszczenie to polega na przekształceniu zmiennego widma obciążenia
w widmo jednorodne o cyklach ważonych. Zarys sposobu przekształcenia podany jest
w punkcie 2.
Przyjmuje się, że początkowe pęknięcie w elemencie konstrukcji wynosi
wpływem obciążenia o zmiennym widmie wzrasta do długości dopuszczalnej
mniejszej od długości krytycznej

, które pod
(bezpiecznej)

. Przyjmuje się, że prędkość narastania pęknięcia

w ujęciu deterministycznym opisana jest zależnością Parisa [1]:
(
gdzie:

)

(1)

- zakres zmian współczynnika intensywności naprężeń,

– stałe materiałowe,
– zmienna oznaczająca liczbę cykli obciążenia elementu konstrukcji.

2. Wyznaczenie prędkości pękania dla obciążenia w postaci przekształconego widma
obciążenia elementu
W przekształceniu widma rzeczywistego o zmiennych wartościach obciążenia w widmo
jednorodne o cyklach ważonych przyjmuje się nw. ustalenia:
1) Element konstrukcji statku powietrznego pracuje w czasie wykonywania zadań pod
zmiennym obciążeniem.
2) Dysponujemy widmem obciążenia w czasie trwania standardowego lotu statku
powietrznego.
3) Zakładamy, że posiadane widmo pozwala wyznaczyć:
- całkowitą liczbę cykli obciążenia
- w widmie jest

w czasie trwania jednego lotu,

progów o maksymalnej wartości obciążenia

4) Liczba powtórzeń maksymalnych wartości progowych w przyjętym widmie jest
następująca:
występuje

razy,

występuje

razy, …,

występuje

razy.

Liczba powtórzeń określonych wartości progowych obciążenia w jednym locie wynosi
∑

,

5) Wartość minimalną w progach określa się według zależności:
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, gdzie
6) Tabela 1 zawiera zestawienie maksymalnych

i minimalnych

naprężeń w cyklach oraz częstości ich występowania
Tabela 1. Zestawienie maksymalnych

wartości

:

i minimalnych

wartości naprężeń

w cyklach oraz częstości ich występowania
…
…

…
…

…

…

7) Ustalenie współczynników asymetrii cykli zestawione zostało w tabeli 2:
Tabela 2. Zestawienie współczynników asymetrii cyklu ̂ oraz współczynników
uwzględniających ich wpływ na prędkość pękania
̂

gdzie: ̂

̂

,

…
…
…

̂

̂

̂ ;

,

,

̂

…
…
…

̂

– współczynniki empiryczne [4], [5].

8) Ustalenie zakresu zmian naprężenia zestawione zostało w tabeli 3:

Tabela 3. Zestawienie wartości zakresu zmian naprężeń

oraz częstości ich

występowania
…
…
…

…
…
…

9) Uwzględnienie wpływu cykli przeciążeniowych na wzrost pęknięcia (tabela 4):

gdzie

– współczynnik spowolnienia wzrostu pęknięcia po wystąpieniu cykli
przeciążeniowych [3].
3

Tabela 4. Zestawienie wartości zakresu zmian naprężeń efektywnych
uwzględniających występowanie cykli przeciążających
…
…
…

…
…
…

W tym przypadku przyjmujemy również, że prędkość narastania pęknięcia elementu
konstrukcji następuje według zależności Parisa określonej wzorem (1). Dla przyjętych wyżej
ustaleń zależność (1) w tym przypadku dla i-tego typu cyklu obciążenia (otrzymanego z opisu
widma obciążenia w cyklu standardowym) przyjmuje następującą postać:
(
gdzie

)

,

(2)

- wielkość określająca wpływ położenia pęknięcia w elemencie konstrukcyjnym

oraz jego wymiarów w stosunku do wymiarów całego elementu [1].
Zależność (2) po uwzględnieniu wszystkich typów cykli obciążeniowych przyjmuje postać:
(∑

(

) )

(3)

gdzie
Zależność (3) można wyrazić w funkcji czasu lub dokładniej w funkcji nalotu statku
powietrznego. W tym celu przyjmujemy:
(4)
gdzie:
– intensywność pojawiania się cykli obciążenia elementu konstrukcji;
– liczba cykli obciążenia;
– nalot statku powietrznego.
W naszym przypadku

gdzie

jest czasem trwania zmęczeniowego cyklu

obciążenia elementu. Roboczy wzór dla określenia

można przyjąć:
(5)

gdzie:
– czas trwania lotu standardowego statku powietrznego przy ustalaniu widma obciążenia,
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– liczba cykli w standardowym widmie obciążenia.
Po tych przekształceniach wzór (3) przyjmuje postać:
(∑

(

) )

(6)

Wzór (6) charakteryzuje prędkość narastania pęknięcia dla widma jednorodnego z cyklami
warzonymi jednego typu.

3. Określenie funkcji gęstości długości pęknięcia elementu
Niech

oznacza prawdopodobieństwo, że dla nalotu statku równego

długość pęknięcia

elementu wynosi . Równanie różnicowe dla powyższych ustaleń przyjmuje postać [2], [6]:
(
gdzie

)

(7)

– przyrost pęknięcia w czasie jednego cyklu zastępczego.

Wartość przyrostu długości pęknięcia na podstawie wzoru (6) będzie:
(∑

(

) )

(8)

Równanie (7) w zapisie funkcyjnym przyjmuje postać:
(

)

gdzie

(

(

) (

)

(

)

(9)

) – funkcja gęstości długości pęknięcia po nalocie wynoszącym

określonym w

godzinach lotu;
(

) – prawdopodobieństwo, że w czasie o długości

nie wystąpi zastępczy cykl

obciążenia;
– prawdopodobieństwo tego, że w czasie o długości

wystąpi zastępczy cykl

obciążeniowy.
Równanie (9) przekształcimy w równanie różniczkowe cząstkowe. W tym celu przyjmujemy
następujące przybliżenia:
(
(

)

)
(

(
)

)
(

)

(

)
(

)

( )
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}

(10)

Podstawiając (10) do (9) otrzymujemy:
(

)

(

)

(

( )

)

(11)

gdzie:
(∑

(

Ponieważ,

) )

, stąd:
(∑

(

) )

(12)

Niech:

(13)
(∑

(

) )

(14)

Podstawiając zależność (14) do równania (11) otrzymujemy
(

)

(

)

(∑

(

) )

(

(∑

(

(

) ) )

)

(15)

W równaniu (15) należy za długość pęknięcia podstawić wynik rozwiązania równania (6)
(∑
∫

(

(∑

∫

[

) )

(

(∑

) )
(∑

(

) )

(∑

(

) )

(

) ) ]

(16)

Uwzględniając (16) to współczynniki równania (15) można zapisać następująco:
( )

( )

(∑

[

(∑

(

) )[

(

(∑

) )[

(∑

6

(

) ) ]

(

) ) ]

(17)

]

(18)

Równanie (15) ze współczynnikami w postaci zależności (17) i (18) przyjmuje następującą
postać dla
(

)

:
(

( )

)

(

( )

)

(19)

Rozwiązanie szczególne równania (19) przyjmuje następującą postać [2], [6]:
(

( ))
( )

(

)

√

( )

(20)

gdzie:
( )

∫

( )

(21)

( )

∫

( )

(22)

Obliczenie całki (21):
( )

(∑

(

(∑

(∑

(

) )∫ [

) )

(

) )

[

(

)

(∑

[

(∑

(

) ) ]

(

) ) ]

|

(∑

(

) ) ]

( ) jest wartością średnią długości pęknięcia dla nalotu równego

Czyli

. Wzór

obliczeniowy przyjmuje postać:
( )

[

(∑

(

) ) ]

(23)

Obliczenie całki (22):
( )

(∑

(∑

(∑

(

(

(

) ) ∫ [
) )

) )

(

)

(∑

[

(∑

|
7

(
(

) ) ]
) ) ]

(∑

(

(

(∑

Czyli

) )

) )

(

)

[

(∑

(

) ) ]

|

(∑

(

) )[

(∑

(

) )(

(∑

(

) ) [[

(∑

(

) ) ]

)
(∑

(

) ) ]

]

( ) jest wariancją wzrostu pęknięcia dla nalotu równego . Wzór obliczeniowy ma

postać:
( )

(∑

(

) ) [[

(∑

(

) ) ]

](24)

4. Określenie trwałości zmęczeniowej wybranego elementu konstrukcji statku
powietrznego
Dla wyznaczonej funkcji gęstości długości pęknięcia w funkcji czasu nalotu niezawodność
elementu konstrukcji można wyznaczyć z zależności [2], [6]:
( )

(

∫

)

(25)

gdzie: postać funkcji gęstości długości pęknięcia (
Dopuszczalna

długość

pęknięcia

można

) określona jest zależnością (20).
określić

wykorzystując

współczynnik

intensywności naprężeń o postaci:
√

(26)

Współczynnik określony zależnością (26) w przypadku krytycznej długości pęknięcia
i krytycznego naprężenia

staje się wielkością krytyczną

nazywaną odpornością

materiału na pękanie:
√

(27)

8

Wykorzystując zależność (27) i wprowadzając współczynnik bezpieczeństwa, można
wyznaczyć wartość dopuszczalną długości pęknięcia:
(28)
gdzie

– współczynnik bezpieczeństwa.

Normując podcałkową funkcję w zależności (25) otrzymujemy:
( )

( )

∫

√ ( )

gdzie ( )

(

)

(29)

( ) określone są zależnościami (23) i (24).

Przyjmując wyznaczony poziom niezawodności odczytujemy w z tablic rozkładu normalnego
wartości górnej granicy całki (29). Stąd otrzymujemy zależność:
( )

(30)

√ ( )

gdzie

– wartość górnej granicy całki (29) dla której wartość całki będzie równa ( ) .

Rozwiązując otrzymane równanie z zależności (30) znajdujemy taką wartość nalotu dla
którego spełniony jest przyjęty poziom niezawodności.
5. Uwagi końcowe wraz z przykładem obliczeniowym
W celu zilustrowania opracowanej metody przedstawiono przykład obliczeniowy
prędkości wzrostu średniej długości pęknięcia w elemencie wykonanym ze stali
o określonych własnościach materiałowych, poddanego oddziaływaniu rzeczywistego widma
obciążenia. Obliczenia prowadzono dla przekształconego w sposób podany w punkcie 2
widma obciążeń zmiennoamplitudowych, które reprezentuje rzeczywiste widmo obciążenia
elementu [2]. Wielkości charakteryzujące przekształcone widmo obciążeń zastosowane
w badaniach zostało przedstawione w poniższej tabeli 5.
Tabela 5. Wielkości charakteryzujące przekształcone widmo obciążeń
1
2
3
4
5
6
Stopień obciążenia i
Liczba cykli
1
5
4
10
30
50
186
159 141 129 112
93
[MPa]
-28
-13
8
17
23
27
[MPa]
̂
-0,1505 -0,0818 0,0567 0,1317 0,2053 0,2903
Współczynnik
Zakres naprężenia  i,ef [MPa] 214
172 133 112
89
66
Współczynnik
Udział stopnia w widmie
(częstość występowania) Pi

7
140
72
27
0,375
45

0,5030 0,5238 0,5691 0,5955 0,6228 0,6559 0,6906
0,0042 0,0208 0,0167 0,0417 0,125 0,2083 0,5833
9

Tabela 5 zawiera wartości zakresów zmian naprężeń w cyklu  i w przyjętych stopniach
obciążenia i oraz ich częstości występowania Pi a także współczynniki uwzględniające
wpływ asymetrii cyklu na rozwój pęknięcia.
Dla określonego materiału elementu modelowego, do obliczeń przyjęto następujące
wartości współczynników materiałowych:

m  3,5
C  3,2 1012
W prezentowanym przykładzie do obliczeń przyjęto początkową długość pęknięcia elementu

l0  10mm , natomiast dopuszczalną długość pęknięcia wyznaczono wykorzystując zależność
(28) i wynosi ona ld  25mm . Do obliczeń założono również, że współczynnik spowolnienia
wzrostu pęknięcia po wystąpieniu cykli przeciążeniowych

, natomiast współczynnik

uwzględniający wpływ asymetrii cyklu na rozwój pęknięcia określony jest empirycznym
równaniem

̂

̂ . Zmiana wartości współczynnika

w trakcie

rozwoju pęknięcia uwzględniona została w procesie obliczeń numerycznych. Następnie
wykorzystano przekształcone równanie (23) na średnią długość pęknięcia uzależniając ją na
podstawie równania (4) od liczby cykli obciążenia
( )

[

(∑

(

.

) ) ]

Na podstawie powyższej zależności wyznaczono przyrost średniej długości pęknięcia
w funkcji liczby cykli obciążenia
dopuszczalnej

od długości początkowej

do długości

. Zmiana średniej długości pęknięcia w funkcji liczby cykli

obciążenia została przedstawiona na rys.1.

Rys.1. Przyrost średniej długości pęknięcia w funkcji liczby cykli obciążenia
10

Bazując na obliczeniach wzrostu średniej długości pęknięcia zmęczeniowego
można stwierdzić, iż długość dopuszczalna pęknięcia

( ),

zostanie osiągnięta po

cyklach obciążenia. Aby wyznaczyć trwałość zmęczeniową badanego
elementu w ujęciu probabilistycznym należy dodatkowo uwzględnić opisaną wzorem (24)
wartości rozrzutu długości pęknięcia

( ). Następnie dla wyznaczonej funkcji gęstości

długości pęknięcia w funkcji liczby cykli obciążenia niezawodność elementu konstrukcji
można wyznaczyć z zależności:
( )

∫

(

)

Zaletą prezentowanej metody jest fakt, że uwzględnia ona zjawiska fizyczne
towarzyszące występowaniu zmiennego widma obciążenia. Wartości występujących w tej
metodzie stałych materiałowych oraz innego typu, które są niezbędne do obliczeń, należy
wyznaczyć w badaniach doświadczalnych, natomiast część z nich (np. współczynniki
równania Parisa) można oszacować wykorzystując dane eksploatacyjne rozwoju pęknięć
z zastosowaniem metody momentów lub funkcji wiarogodności.
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Modyfikacja metody skalowania konduktometru
Słowa kluczowe: pr dy wirowe, konduktometria, badania nieniszcz ce, chropowato
powierzchni
Streszczenie: Zaproponowano oryginaln , ulepszon metod podwójnego skalowania konduktometru
wiropr dowego. Realizuj c t metod mo na uzyska niezale no wskaza przyrz du od stanu
powierzchni badanych elementów. Funkcja skaluj ca konduktometr jest wyznaczana dynamicznie w
czasie trwania pomiaru na podstawie parametrów przypisanych eksperymentalnie sondzie-cewce
stykowej oraz uniwersalnych równa matematycznych. Obliczona poprawka mo e by traktowana
jako miara chropowato ci powierzchni. Stosuj c opisan modyfikacj mo na znacznie usprawni
badania eksploatacyjne elementów wykonanych z metali nie elaznych.

1. Wst p
Konduktometr wiropr dowy jest urz dzeniem słu cym do nieniszcz cego pomiaru
konduktywno ci (przewodno ci wła ciwej) materiału, z którego wykonano badany element.
Sond wykonan w postaci cewki stykowej zasila si napi ciem przemiennym i przybli a do
powierzchni elementu. Wokół cewki z pr dem istnieje pierwotne pole magnetyczne. Pod
wpływem tego pola w przewodz cym materiale indukuj si pr dy wirowe. Zgodnie z reguł
Lentz’a wtórne pole magnetyczne wytworzone przez te pr dy jest skierowane przeciwnie do
wzbudzaj cego pola pierwotnego. W rezultacie w obr bie cewki-sondy powstaje pole
wypadkowe zmieniaj ce jej impedancj . Składowa pola pochodz ca od pr dów wirowych
zale y od konduktywno ci materiału tworz cego badany element. Zatem zmiana impedancji
sondy te b dzie zale e od mierzonej konduktywno ci. W konduktometrach wiropr dowych
dokonuje si pomiaru składowych impedancji cewki-sondy i na tej podstawie wyznacza si
konduktywno . Konduktometry, jako mierniki bezwzgl dnej warto ci konduktywno ci,
słu nie tylko do pomiaru elektrycznej przewodno ci wła ciwej metali nie elaznych czy
elektrolitów, ale wykorzystywane s do okre lania czysto ci metali, monitorowania struktury
i jednorodno ci stopów metali kolorowych, po redniego badania wytrzymało ci i twardo ci,
szacowania zawarto ci fosforu w miedzi, kontroli odlewów (polaryzacja miedzi),
monitorowania procesów separacji np. Cu-Cr, sortowania złomu, wykrywania uszkodze
zm czeniowych i cieplnych w stopach aluminium (badania eksploatacyjne samolotów) i
wielu innych.
Konduktometr skalowany jest za pomoc wzorców. W wyniku takiego skalowania
przyporz dkowuje si wielko ciom bezpo rednio mierzonym (rezystancji i indukcyjno ci
cewki) warto wyznaczan , czyli konduktywno . Je eli struktura badanych elementów jest
podobna do struktury i kształtu stosowanych wzorców to wyniki pomiarów b d dokładne.
Niestety w trakcie bada metod pr dów wirowych obserwuje si dwa zjawiska wyra nie

utrudniaj ce pomiary. Granice stosowania metod wiropr dowych s okre lone nast pstwami
istnienia tych zjawisk.
1. Powierzchnia badanego elementu nie zawsze jest płaska. Cz sto obserwuje si wkl sło ci
i wypukło ci. W wyniku umieszczenia pier cienia dystansowego pod cewk pomiarow
niweluje si kołysanie sondy na powierzchni, ale i tak nie mo na jej przytkn do badanej
powierzchni tak, by odległo od cewki była identyczna jak w czasie skalowania. Zmiana
odległo ci cewki od badanego elementu silnie wpływa na zmiany jej impedancji, wyra niej
ni zmiany wyznaczanej konduktywno ci. Problem ten rozwi zuje si w ten sposób, e
wprowadza si mechanizm kompensacji oddalenia cewki od powierzchni badanego elementu.
Klasyczny mechanizm zaproponowany przez F. Förstera opisano mi dzy innymi w pracy
Dziczkowskiego [5]. Do realizacji tej metody wykorzystano struktur mostka. W jednej gał zi
umieszczono cewk pomiarow wł czon szeregowo z kondensatorem. Drug gał
zbudowano te z szeregowego obwodu rezonansowego zło onego z cewki porównawczej i
przestrajanego kondensatora. Pomiar polega na jednowymiarowym równowa eniu mostka za
pomoc zmian pojemno ci kondensatora. Charakterystyka obwodu rezonansowego zmienia
si w zale no ci od zmian rezystancji i indukcyjno ci cewki, a te z kolei zale równocze nie
od konduktywno ci badanego materiału i odległo ci sondy od powierzchni. Dzi ki
umiej tnemu zestrojeniu obwodów rezonansowych uzyskano wzrost wskazania mierzonej
konduktywno ci wtedy, gdy cewka jest odsuwana na nieznaczn odległo . Dalsze odsuni cie
cewki powoduje gwałtowny spadek wskazania b d cego wynikiem pomiaru. Ostatecznie
uzyskano stref pewnych oddale sondy, dla których wynik pomiaru mie ci si w granicach
zało onego bł du. W ten sposób zmniejszono dokładno przyrz du na korzy mo liwo ci
pomiaru niepłaskich elementów. Według autorów było to najwa niejsze osi gni cie techniki
pomiarowej realizowanej z wykorzystaniem zjawiska pr dów wirowych w badaniach
nieniszcz cych. Współczesne przyrz dy wyposa ono w mikrokontrolery o du ych mocach
obliczeniowych i realizuje si obliczenia w czasie rzeczywistym, w trakcie pomiaru. Nale y
zatem szuka takich algorytmów obliczeniowych, którymi mo na kompensowa zmiany
odległo ci cewki od badanej powierzchni nie zwi kszaj c wyra nie bł du wyznaczania
konduktywno ci.
2. Pole magnetyczne indukowanych pr dów wirowych jest skierowane przeciwnie do pola
wzbudzaj cego. Tworzy si zatem specyficzna zapora utrudniaj ca wnikanie pola
pierwotnego w gł b badanych elementów. Ostatecznie pr dy wirowe indukuj si tylko blisko
powierzchni badanych elementów i tylko własno ci przypowierzchniowej warstwy wpływaj
na wynik pomiaru. Gł boko wnikania pr dów wirowych silnie zale y od ich cz stotliwo ci.
Eksperymentalne badania s opisane mi dzy innymi w zbiorowej pracy traktuj cej o
modelowaniu i wykrywaniu wad powierzchniowych [8]. W tej pracy, jak i w innej literaturze,
stosuje si uproszczon definicj poj cia gł boko ci wnikania pr dów wirowych, pochodz c
z grzejnictwa wiropr dowego. Nieco dokładniejszy opis tego zjawiska mo na znale w
opracowaniu Dziczkowskiego [2]. Skoro pr dy wirowe płyn tylko na powierzchni badanego
elementu to wszelkie chropowato ci tej powierzchni utrudni ich przepływ. Wówczas mierz c
konduktywno wiropr dowym przyrz dem zinterpretuje si ten stan jako pozorny wzrost
konduktywno ci i pozorny wzrost oddalenia cewki od powierzchni. Przyrz d był skalowany
za pomoc polerowanych wzorców, wi c nale y spodziewa si sporych bł dów. Istniej cy
powszechnie pogl d, opisywany w zaleceniach i literaturze, proponuje stosowanie niskich
cz stotliwo ci. Wtedy pr dy wnikaj gł boko i ewentualne chropowato ci powierzchni
zakłócaj pomiar tylko w niewielkim stopniu. Z dokładniejszej analizy wynika, e
cz stotliwo pr dów wirowych wpływa nie tylko na gł boko penetracji, ale tak e na
czuło przyrz du [4], [6].
Dla konkretnego testu, w wielu przypadkach, korzystnie jest dobra optymaln , ze
wzgl du na maksymaln czuło , cz stotliwo . Zawsze jednak procesy: dobór

cz stotliwo ci, eliminacja wpływu chropowato i kompensacja niedokładno ci ustawienia
sondy wzgl dem powierzchni s ze sob nierozerwalnie zwi zane.
Impedancja cewki pomiarowej jest wielko ci zespolon , zatem mierz c obie jej
składowe mo na wyznaczy niezale nie dwa parametry badanego elementu lub wyznaczy
jeden i skompensowa wpływ innego. Sposób wykorzystania dwóch wyników pomiaru do
wyznaczenia jednego, wybranego parametru zale y od typu urz dzenia. Mi dzy
defektoskopami i konduktometrami istnieje powa na ró nica. Proces pomiaru realizowany w
konduktometrze uto samiany jest z ci giem czynno ci zmierzaj cych do wyznaczenia
bezwzgl dnej warto ci konduktywno ci materiału, z którego wykonano element. Ostateczny
wynik powinien by niezale ny od innych czynników, niestety te wpływaj cych na zmiany
składowych impedancji cewki, takich jak uło enie sondy wzgl dem badanego elementu oraz
stan jego powierzchni. W badaniach defektoskopem nieistotna jest znajomo bezwzgl dnej
warto ci konduktywno ci materiału, z którego wykonano badany element natomiast wa ne
jest wykrycie wszelkich nieci gło ci badanej struktury [9]. Zauwa one powinno by ka de
p kni cie czy chropowato powierzchni. Takim urz dzeniem powinno si zatem mierzy
pozorne zmiany konduktywno ci w odró nieniu od konduktometru, który na owe pozorne
zmiany powinien by nieczuły.
2. Własno ci poszukiwanego modelu matematycznego
Wynikiem opisanego procesu skalowania za pomoc
wzorców jest
przyporz dkowanie warto ciom wielko ci bezpo rednio zmierzonym warto ci wyznaczanej
wielko ci. Ka dy zastosowany wzorzec słu y do wyznaczenia jednego punktu skali. Mi dzy
tymi punktami skala powinna by aproksymowana. Im funkcja aproksymuj ca b dzie
dokładniejsza tym mniej potrzeba wzorców do wyznaczenia skali zapewniaj cej akceptowany
bł d w zadanym zakresie pomiarowym.
Je eli urz dzeniem wiropr dowym realizuje si pomiary dla ró nych cz stotliwo ci
pola wzbudzaj cego lub nawet automatycznie dobiera si t cz stotliwo w czasie trwania
testu oraz obligatoryjnie kompensuje zmiany odległo ci sondy od badanej powierzchni to
skalowanie jest równoznaczne ze zbudowaniem funkcji czterech zmiennych. Argumentami
funkcji skaluj cej s : cz stotliwo
pr dów wirowych, odległo
sondy od badanej
powierzchni, zmierzona zmiana rezystancji cewki (składowa rzeczywista impedancji),
zmierzona zmiana indukcyjno ci cewki (zale na od składowej urojonej impedancji cewki).
Ka dej czwórce wymienionych argumentów jednoznacznie przyporz dkowano wyznaczan
konduktywno .
Proces skalowania z wykorzystaniem wzorców nale y realizowa dla zestawu
składaj cego si z urz dzenia pomiarowego i cewki-sondy. Po ka dej zmianie sondy proces
skalowania nale y powtórzy .
Aby wyznaczy funkcj skaluj c nale y dysponowa uniwersalnym, ale zarazem
dokładnym modelem matematycznym umo liwiaj cym uwzgl dnienie wymienionych
uwarunkowa .
3. Matematyczny opis zjawiska wpływu przewodz cego obiektu na zmiany impedancji
cewki pomiarowej
W dost pnej literaturze mo na znale wiele matematycznych modeli przydatnych do
wykonania opisanych czynno ci. Modele te uzyskano po rozwi zaniu równa Maxwella.
Ró ni si one sposobem rozwi zania i innymi zastosowanymi uproszczeniami.
Najpopularniejsz jest Metoda Elementów Sko czonych MES. Sporo oblicze
wykonuje si te Metod Elementów Brzegowych oraz Metod Ró nic Sko czonych w
Domenie Czasu. Wymienione sposoby oblicze s przydatne w defektoskopii do

modelowania wad. Za ich pomoc mo na wyznaczy wpływ struktury dowolnego kształtu na
wielko ci bezpo rednio mierzone.
Przy zało eniu, i podlegaj ca badaniu struktura jest jednolita, du a, o kształtach
naturalnie opisanych walcowym układem współrz dnych wygodniejsze s metody
analityczne. Kompletne równania opisuj ce omawiane zjawiska opublikowali Dodd C.D.,
Deeds W.E oraz Luquire J.W. na pocz tku lat 70-tych [1]. W modelu Dodd'
a i Deeds'
a
funkcje b d ce rozwi zaniem omawianych równa ró niczkowych maj posta całki w
niesko czonych granicach z funkcji Bessela. Wygodnie jest zapisa wektor potencjału
magnetycznego jako sum szeregu. Wtedy stosunkowo łatwo jest uwzgl dni sko czone, ale
walcowe wymiary badanych elementów oraz omin uci liwy proces obliczania całki.
Metoda ta znana pod angielsk nazw TREE (Truncated Region Eigenfunction Expansion)
była wielokrotnie modyfikowana i stała si szybk oraz wygodn w zastosowaniach
praktycznych [12]. W cytowanej pracy podano wyra enia w formie mo liwej do
bezpo redniego zastosowania. Z lewej strony rysunku 1 przedstawiono modelowan [12]
cewk powietrzn zawieraj c n zwojów, skupionych w pier cieniu o wymiarach: r1 –
promie wewn trzny uzwojenia, r2 – promie zewn trzny uzwojenia, z1 – odległo
zewn trznej cz ci cewki od powierzchni badanego elementu, z2 - odległo wewn trznej
cz ci cewki od powierzchni badanego elementu.

Rysunek 1. Wymiary modelowanych cewek stykowych
Pod cewk znajduje si gruby walec o promieniu b wykonany z przewodz cego materiału o
konduktywno ci . Materiał walca nie jest ferromagnetykiem. Zmian impedancji cewki
powietrznej, o znanych wymiarach, w wyniku zbli enia jej do przewodz cego elementu
wyra a si wzorem [12]:
∆ZT =

jω 2πµ0n2

•

(r2 − r1 )2 (z2 − z1 )2
∞
[exp(− qi z1 ) − exp(− qi z2 )]2 qi − pi
• Int 2 (qi r1 , qi r2 )
qi + pi
[(qi b)J 0 (qi b)]2 qi5
i =1
gdzie:
Int ( x1 , x2 ) =

x2
x1

xJ1 ( x )dx

(1)

(2)

Przez xi oznaczono miejsca zerowe równania:
J 1 (x i ) = 0

a współczynniki qi wyra ono wzorem:

(3)

qi =

xi
b

(4)

Współczynniki pi oblicza si natomiast z zale no ci:
p i = q i2 + jωµ 0 σ

(5)

Ze wzoru (1) mo na obliczy zmian rezystancji i indukcyjno ci cewki powietrznej z
uwzgl dnieniem jej wymiarów geometrycznych:
r = Re (∆ZT )

l=−

(6)

Im (∆ ZT )

(7)

ω

Spor niedogodno ci opisanego modelu, utrudniaj c jego wykorzystanie do budowy
funkcji skaluj cych, jest uwzgl dnienie wszystkich wymiarów cewki. Wprowadzaj c do
oblicze dodatkowe elementy znacznie komplikuje si wzory, wydłu a czas oblicze i
uniemo liwia wyznaczanie skali w czasie rzeczywistym w trakcie testu. Mimo, i wykonano
dwie cewki posiadaj ce te same wymiary i t sam liczb zwojów to sposób ich nawini cia w
czasie produkcji nie jest kontrolowany. Ostatecznie wykonane z nich sondy cechuj si nieco
innymi wra liwo ciami. Zatem dla ka dej z nich nale y przeprowadzi odr bn procedur
skalowania.
W proponowanej przez autorów metodzie skalowania wykorzystuje si uproszczony
model uwzgl dniaj cy cewk dwuwymiarow . Zakłada si , i wszystkie n zwojów cewki
skupione s w jednym okr gu o promieniu r0 umieszczonym równolegle w odległo ci h od
powierzchni badanego elementu. Zało ono, e element przewodz cy jest półprzestrzeni . Z
prawej strony rysunku 1 schematycznie przedstawiono dwuwymiarow cewk modelow .
Podobne rozwi zanie zastosowano w [11] i zmodyfikowano w [3]. Pierwotn przyczyn
zastosowanych uproszcze była ch
zbudowania szybkiego w obliczeniach modelu
słu cego do wyznaczania optymalnej, ze wzgl du na minimalizacj bł dów, cz stotliwo ci
pr dów wirowych. Wygodnie jest zastosowa uogólnione parametry:
α=

2h
r0

(8)

β = r0 ωµ 0σ

(9)

Wówczas zmiana impedancji cewki opisana jest równaniem
∆Z = ωπr0 µ0µr n2 ⋅ jβ

∞λ −

λ2 + j

0λ +

λ2 + j

Wyodr bniaj c cz
rezystancji

⋅e −αβλ J12 (βλ )dλ

rzeczywist i urojon zmiany impedancji wyznaczono zmian

r = R − R0 = n 2ωπµ 0 r0ϕ (α , β )

gdzie:

(10)

(11)

ϕ (α , β ) = Re jβ

∞

λ − λ2 + j

0

λ + λ2 + j

⋅e −αβλ J12 (βλ )dλ

(12)

i indukcyjno ci cewki:
l = L0 − L = n 2πµ 0 r0 χ (α , β )

(13)

gdzie:
χ (α , β ) = − Im jβ

∞λ

− λ2 + j

0λ

+ λ2 + j

⋅e −αβλ J12 (βλ )dλ

(14)

Wyra enia (12) i (14) s uogólnionymi zmianami składowych impedancji cewki wywołanymi
obecno ci przewodz cej półprzestrzeni.
4. Wyznaczanie funkcji skaluj cej konduktometr
Do realizacji proponowanej metody wymaga si zastosowania wzorców o znanej
konduktywno ci, o polerowanych powierzchniach i o grubo ci wyra nie wi kszej od
przewidywanej gł boko ci penetracji pr dów wirowych. Cewk stykow przykłada si do
wzorca i przy zadanej cz stotliwo ci pr dów wirowych mierzy si zmiany rezystancji r i
indukcyjno ci cewki l. Z układu równa powstałego po podstawieniu (8) i (9) do (11) i (13)
oraz znajomo ci zmierzonych zmian r i l oblicza si warto ci r0 oraz h=h0. Wyliczone
warto ci r0 i h0 s parametrami zast pczymi cewki. Zapami tuje si je i wykorzystuje
ka dorazowo do wyznaczania konduktywno ci. W cyklu pomiarowym mierzy si zmiany
rezystancji i indukcyjno ci. Nast pnie za pomoc wbudowanego wewn trz mikrokontrolera
wykonuje si obliczenia numeryczne. Rozwi zywany jest układ równa (11) i (13) ze
wzgl du na warto ci i . Nast pnie z równa (9) i zmodyfikowanego równania (8):
α=

2(h0 + h )
r0

(15)

wyliczane s parametry i h. Poprzez wyznaczanie dwóch parametrów równocze nie, w
sposób naturalny kompensuje si wpływ oddalenia sondy na wynik pomiaru konduktywno ci.
Je eli powierzchnia mierzonego elementu jest płaska i gładka to warto h powinna by
równa zero. Sond bowiem przytkni to do badanej powierzchni bez podkładki dystansowej.
Je li zmierzona odległo h=hp wzro nie to b dzie to informacj o nierówno ciach na
powierzchni. Do wiadczenia zebrane w trakcie bada
eksploatacyjnych sugeruj
uwzgl dnienie dwóch typów nierówno ci powierzchniowych. Pierwszy typ to nierówno ci
powierzchniowe tworz ce kształt przedmiotu obserwowany na długo ci porównywalnej z
wymiarami poziomymi cewki. Owe nierówno ci nie b d zauwa ane jako pozorne
zwi kszenie konduktywno ci. Stosowanie proponowanej metody pomiaru i oblicze
umo liwia kompensacj wpływu tych nierówno ci na zasadzie kompensacji zmian odległo ci
sondy od powierzchni badanego elementu. Wynik pomiaru konduktywno ci jest wtedy
obarczony tylko dodatkowym bł dem spowodowanym zmniejszeniem wra liwo ci [6].
Drugi typ nierówno ci nie jest zwi zany ze zmieni kształtu przedmiotu. Te
nierówno ci to p kni cia, rysy, rozwarstwienia, pozostało po obróbce skrawaniem. W teorii
budowy maszyn te nierówno ci nazwane zostały chropowato ci [10]. W wyniku istnienia
chropowato ci powierzchni zauwa a si pozorny wzrost konduktywno ci, a zaproponowana
metoda pomiaru, oblicze i skalowania nie jest w tym przypadku wystarczaj co skuteczna.
Wyznaczone w procesie skalowania parametry r0 oraz h0 mo na traktowa jako
przyporz dkowanie ka dej rzeczywistej cewce pewnej bezwymiarowej cewki modelowej.

Wówczas uproszczony model matematyczny dla tej bezwymiarowej cewki mo e by
zastosowany do wyznaczania skali przyrz du. Je eli warunki pomiaru b d nieznacznie ró ne
od warunków skalowania wzorcem to bł d wyznaczania konduktywno ci b dzie niewielki i
akceptowany. Pozostaje problemem okre lenia liczby punktów skalowania, a tym samym
ilo ci niezb dnych wzorców. Nale y bowiem zapewni dopuszczalny bł d skalowania w
całym zakresie pomiarowym.
5. Kompensacja wpływu chropowato ci na wynik pomiaru konduktywno ci
W trakcie pomiarów z wykorzystaniem zaproponowanej metody skalowania
numerycznie wyznaczane s dwa parametry: konduktywno
i odległo h=hp. Warto hp
jest miar pozornego wzrostu oddalenia sondy od powierzchni badanego elementu. Ten
pozorny wzrost odległo ci jest informacj o istnieniu chropowato ci.
Po wykonaniu pierwszego skalowania z wykorzystaniem próbek polerowanych
nale y ponowi proces skalowania, ale na próbkach wzorcowych chropowatych. Przyj to
zało enie, e redni profil chropowato ci badanych elementów jest podobny do tych profili,
które wyst puj na dost pnych wzorcach. Wystarczy teraz zmierzy pozorn odległo sondy
od powierzchni wzorca, wywołan chropowato ci kilku próbek wzorcowych o znanej
konduktywno ci. Po pomiarze nale y zapami ta pary liczb: pozorna odległo hp i pozorna
zmiana konduktywno ci wyra ona zmian uogólnionego parametru . Zmian t mo na
opisa równaniem:
∆ β zo = β s − β z = r0 2π fµ 0

( σs −

σz

)

(16)
gdzie:
rzeczywista stosowanego, chropowatego wzorca lub rzeczywista
s - konduktywno
konduktywno wyznaczana w trakcie pomiaru,
zmierzona, czyli pozornie zmniejszona wskutek chropowato ci
z - konduktywno
powierzchni,
z – uogólniony parametr opisany równaniem (9) dla = z,
s – uogólniony parametr opisany równaniem (9) dla = s.
Nast pnie mo na metod interpolacji zbudowa i zapami ta funkcj :

( )

∆β zo = f h p

(17)

Wykonuj c pomiar wyznacza si warto ci hp i warto uogólnionego parametru = z
obarczon bł dem chropowato ci. Warto ci z odpowiada le zmierzona konduktywno
z. Z
równania (17) wyznacza si poprawk uogólnionego parametru zo. Nast pnie za pomoc
równania (16) oblicza si szukan warto
s.
6. Miara chropowato ci
Wykorzystuj c opisany proces podwójnego skalowania mo na wyznaczy poprawk
dla wyniku pomiaru konduktywno ci. Skuteczno tej metody okazała si bardzo dobra
wtedy, gdy profil chropowato ci wzorców jest identyczny z profilem mierzonych elementów.
Z przypadkiem takim spotkano si na przykład wtedy, gdy wzorce chropowato ci pochodz z
tej samej linii produkcyjnej, na której wykonywane s pomiary konduktywno ci. W trakcie
bada zauwa ono, e mierzona na potrzeby kompensacji pozorna zmiana odległo ci hp sondy
od powierzchni badanego elementu jest wiropr dow miar chropowato ci. Miara ta nie jest
to sama z miarami stosowanymi w mechanice, ale mo na znale mi dzy nimi korelacj [7].
Przykładowe wyniki pomiarów metodami Ra i Rz oraz wiropr dow przedstawiono w tabeli
1.

Tabela 1
Ra [ m] Rz [ m] hp [ m] Ra [ m] Rz [ m] hp [ m]
347
156
96
35

1579
747
347
198

690
850
250
250

26
15
6.2
1.4

80
48
22
7.4

130
60
30
10

7. Weryfikacja procesu skalowania
Realizuj c opisan metod skalowania polegaj c na obliczaniu parametrów
zast pczych cewki r0 i h0, wyznacza si funkcj skaluj c wokół punktu opisanego parametrami

wzorca i warto ci cz stotliwo ci. W trakcie eksperymentów zauwa ono, e zmiana punktu
skalowania, to znaczy zmiana cz stotliwo ci lub konduktywno ci nie powoduje zmian wyznaczanych,
opisan metod parametrów r0 i h0. Rejestrowane zmiany tych parametrów nie były wi ksze od
szacowanych bł dów wynikaj cych z własno ci elektronicznego toru pomiarowego. Przyrz d
wystarczy zatem skalowa tylko w jednym punkcie, za pomoc jednego wzorca. Aby zweryfikowa t
hipotez wykonano kolejne obliczenia.

Rysunek 2. Wpływ oddalenia cewki trójwymiarowej od powierzchni badanego elementu
na oddalenie ekwiwalentnej cewki modelowej
Korzystaj c z opisanej metody TREE wyliczono zmian rezystancji i indukcyjno ci cewki o
konkretnych zało onych wymiarach. Nast pnie rozwi zuj c układ równa (11) i (13), z
uwzgl dnieniem (8) i (9) oraz znaj c zmiany rezystancji i indukcyjno ci cewki wyliczono uogólnione
parametry r0 i h. Okazało si , e warto parametru r0 nie zale y od cz stotliwo ci, konduktywno ci
oraz oddalenia cewki od powierzchni elementu. Warto h te nie zale y od cz stotliwo ci i
konduktywno ci. Aby sprawdzi zale no h od odległo ci cewki od powierzchni badanej wykonano
nast pne obliczenia. Zało ono stałe warto ci wymiarów r1 i r2 oraz stał warto ró nicy z2 - z1.

Zmieniano warto z1 i obliczano zast pczy parametr h. Wyniki oblicze zaprezentowano na
rysunku 2. Zaobserwowano liniow zale no mi dzy warto ci h a z1. Odchyłki od
liniowo ci s mniejsze od spodziewanych bł dów wynikaj cych z dokładno ci oblicze
numerycznych.

8. Wnioski
Stosuj c zaproponowan metod skalowania konduktometrów skutecznie wyznacza
si w czasie rzeczywistym konduktywno i równocze nie kompensowuje wpływ zmian
oddalenia sondy od powierzchni badanego elementu. Realizuj c podwójn metod
skalowania mo na skutecznie kompensowa wpływ chropowato ci powierzchni badanych
elementów je eli profil chropowato ci wzorców jest zbli ony do profilu badanych elementów.
Wyznaczana poprawka kompensuj ca wpływ nierówno ci powierzchni jest wiropr dow
miar chropowato ci. Dzi ki parametrom zast pczym cewki wyznaczanym w trakcie
skalowania zast puje si ka d cewk rzeczywist cewk modelow nie tylko na potrzeby
skalowania, ale tak e dla innych analiz numerycznych. W szczególno ci mo na korzysta z
prostego modelu matematycznego do wyznaczania optymalnej, dla konkretnego
zastosowania, cz stotliwo ci pr dów wirowych.
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Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii
produkcyjnej

Słowa kluczowe: model, niezawodność, wydajność, synchroniczna elastyczna linia
produkcyjna, maszyna technologiczna rezerwowa

Streszczenie. Przedstawiono model matematyczny funkcjonowania synchronicznej elastycznej linii
produkcyjnej (SELP) z obrabiarek wielozadaniowych CNC, w skład której wchodzi maszyna
technologiczna rezerwowa. Maszyna technologiczna rezerwowa może przejmować funkcje każdej
z obrabiarek SELP. Przedstawiono graf stanu SELP, zależności, równania do obliczania
niezawodności i wydajności SELP. Opracowano program obliczeń niezawodności i wydajności
(Maple) oraz zaprezentowano wyniki modelowania i optymalizacji ilości obrabiarek.

1. Wprowadzenie
Obrabiarki wielozadaniowe CNC są głównie przeznaczone do obróbki części klasy
korpus. W tego typu elementach jest wiele otworów o różnych średnicach: głównych
o dokładności (od 5 do 11 klasy), na których są bazowane łączone z korpusem części oraz do
połączeń mocujących (do przyłączania części za pomocą śrub i kołków, ułatwiających
obróbkę oraz montaż). Wymiary średnic otworów głównych wahają się w szerokim zakresie
(od 16 do 50 mm) i zależą przede wszystkim od rodzaju części [1, 2, 5, 7]. Specyfika obróbki
i klasyfikacja otworów w przypadku systemu zautomatyzowanego projektowania procesów
technologicznych przedstawiona została w pracy [8]. Warunki rynkowe wymagają od
nowoczesnej produkcji szybkiego uruchomiania oraz zmiany asortymentu produkowanych
wyrobów. Przy tym obrabiarki CNC i elastyczne systemy produkcyjne, w skład których one
wchodzą, łącząc wysoką elastyczność wyposażenia uniwersalnego i wysoką wydajność
obrabiarek – automatów,
są
najbardziej
efektywne
w
przypadku
produkcji
wieloasortymentowych [1, 2, 3, 10, 11].
2. Metodologia modelowania niezawodności i wydajności ESP
Każdą obrabiarkę wielozadaniową CNC można rozpatrywać jako system złożony.
Jeżeli system zawiera „n” elementów połączonych szeregowo, uszkodzenie każdego z nich
prowadzi do niesprawności całego systemu. Obrabiarkę wielozadaniową CNC można
przedstawić przy pomocy grafu – rys. 1.

Rys. 1.

Graf stanów obrabiarki wielozadaniowej CNC:
a) elementy systemu od 1 do n; b) stany elementów; c) obrabiarka jako suma wszystkich elementów

Stany na grafie:
S0 – wszystkie n elementy systemu są sprawne,
S1 – pierwszy element uległ uszkodzeniu i system jest niesprawny,
S2 – drugi element uległ uszkodzeniu i system jest niesprawny,
.....,
Sn – n-ty element uległ uszkodzeniu i system jest niesprawny.
Oznaczenia na grafie:
__

i , (i  1, n ) – intensywność strumienia uszkodzeń elementów 1-n,
__

i , (i  1, n ) – intensywność strumienia przywracania zdolności do pracy elementów 1-n.
Ponieważ po uszkodzeniu dowolnego z elementów, w czasie przywracania jego
zdolności do pracy, pozostałe przestają funkcjonować, zakłada się, że jednocześnie
uszkodzeniu może ulec tylko jeden element. Wszystkie strumienie uszkodzeń i przywracania
zdolności do pracy są traktowane jako proste.
System równań do określenia ostatecznych prawdopodobieństw ma postać:
n

n

i 1

i 1

P0  i   Pi i ;
P11  P01;
P2  2  P02 ;

(1)

.......
Pi i  P0i ;
.......
Pn  n  P0n .
Warunek normowania można zapisać jako:
n

 Pj  1.

j 0

(2)

Po zamianie pierwszego równania układu (1) na warunek normowania (2) i jego rozwiązaniu,
każde z prawdopodobieństw Pi , (i  1, n) jest określone przez P0 :

i
.
i

Pi  P0

(3)

Zbiór numerów i oznaczono jako I , tj. i  I . Wprowadzono numer j , należący do tego
zbioru: j  I . Z uwzględnieniem nowych oznaczeń, po podstawieniu (3) do warunku
normowania (2), otrzymano:
1
(4)
P0 
n 
j
1 
j 1

j

Po podstawieniu (4) do (3) ostatecznie uzyskano:
i
i
(5)
Pi 

,
n
n 
j
j
(1   ) i 1  
j 1
j 1 
j


gdzie:  i  i ,  j  j .
i
j
System wyjściowy (rys. 1) zastąpiono prostym elementem, który może znajdować się
w dwóch stanach: roboczym (stan pracy) i nieroboczym (stan uszkodzenia tj. niesprawności).
Graf takiego elementu lub nowego systemu przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Graf elementu systemu

Określono  :
n

   i .
i 1

(6)

Wartość   jest określana z zależności:
P0
 .
1  P0
Po podstawieniu (4) do (7) ostatecznie otrzymano:

  n  .
 j

 

(7)

(8)

j 1

Uzyskane zależności umożliwiają określenie sumarycznej intensywności strumieni
uszkodzeń oraz sumarycznej intensywności strumieni przywracania zdolności do pracy w
przypadku systemu przedstawionego na rys. 2, a więc modelowanie efektywności jego pracy.
3. Model matematyczny synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej z maszyną
technologiczną rezerwową
Rozpatrzono strukturę synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej (SELP), złożonej
z obrabiarek wielozadaniowych CNC, w której jest maszyna technologiczna rezerwowa
(MTR), mogąca zastępować dowolną obrabiarkę wielozadaniową (MT) linii [4, 6]. Struktura
takiego systemu (SELP) jest przedstawiona na rys. 3. Maszyna technologiczna rezerwowa

(MTR) może zastępować tylko jedną uszkodzoną obrabiarkę (MT). W takiej sytuacji, przy
awarii dwóch obrabiarek (MT), cały system (SELP) przestaje pracować.

Rys. 3. Struktura SELP

Graf stanów SELP, zawierający MTR, jest przedstawiony na rys. 4. Stany na grafie:
S 0 – wszystkie obrabiarki wielozadaniowe (MT) są sprawne; S1 – pierwsza MT1 jest
niesprawna; S 2 – druga MT2 jest niesprawna; …; S n – n -ta MTn jest niesprawna; S1,1 – przy
niesprawności MT1 uległa awarii druga MT2; S1, 2 – przy niesprawności MT1 uległa awarii
trzecia MT3; …; S1, n 1 – przy niesprawności MT1 uległa awarii (n-1) - ta MTn; S 2,1 – przy
niesprawności MT2 uległa awarii pierwsza MT1; S 2, 2 – przy niesprawności MT2 uległa awarii
trzecia MT3; …; S2, n 1 – przy niesprawności MT2 uległa awarii (n-1) - ta MTn; S3,1 – przy
niesprawności MT3 uległa awarii pierwsza MT1; S3, 2 – przy niesprawności MT3 uległa awarii
druga MT2; S3,3 – (na grafie nie pokazano) przy niesprawnej MT3 uległa awarii MT4; ...;
S3,n 1 – przy niesprawnej MT3 uległa awarii (n-1)-ta MTn; S i ,1 – przy niesprawnej MTi uległa

awarii pierwsza MT1; Si , 2 – przy niesprawnej MTi uległa awarii druga MT2; …; Si ,n1 – przy
niesprawnej MTi uległa awarii (n-1) - ta MTn; S n ,1 – przy niesprawnej MTn uległa awarii
pierwsza MT1; S n , 2 – przy niesprawnej MTn uległa awarii druga MT2; …; S n ,n1 – przy
niesprawnej MTn uległa awarii (n-1) – ta MTn.
Stany S0 , S1 , S 2 , S3 , S 4 ,..., S n – wszystkie MT są zdolne do pracy lub MTR jest zdolna
do pracy, a jedna z pozostałych MT jest uszkodzona. Oznaczenia na grafie:
i (i  1, n); i (i  1, n) – intensywności strumieni awarii i przywrócenia zdolności do pracy
maszyn technologicznych MTi ( i  1, n) odpowiednio.
Jak wynika z grafu, liczba stanów jest znaczna (na przykład przy n=10 liczba stanów
jest równa N  n 2  1  101), co utrudnia budowę modelu i jego analizę. Dlatego
zaproponowano podejście oparte na powiększeniu stanów.
W zbiorze E (o mocy N ) wyodrębniono następujące podzbiory:
E1  S1 , S1,1 , S1, 2 ,..., S1,n1; E2  S 2 , S 2,1 , S 2, 2 ,..., S 2,n1; E3  S3 , S3,1 , S3, 2 ,..., S3,n 1;

...; E i  Si , Si ,1 , Si , 2 ,..., Si ,n1; ..., En  S n , Sn,1 , Sn, 2 ,..., Sn,n1.
Określono prawdopodobieństwo znajdowania się systemu w tych podzbiorach. W tym
celu rozpatrzono graf stanów ekwiwalentnego powiększonego systemu przedstawionego na
rys. 5.
Stany na grafie (rys. 5) określono jako: S 0 – wszystkie obrabiarki wielozadaniowe
CNC (MT) są sprawne; S1 – system znajduje się w jednym ze stanów podzbioru E1 ; S 2 
system znajduje się w jednym ze stanów podzbioru E2 ; …; S n  system znajduje się
w jednym ze stanów podzbioru En .

Rys. 4. Graf stanów SELP, zawierającej jedną MTR

Oznaczenia na grafie: i , (i  1, n) – intensywności strumieni niesprawności MTi , (i  1, n);

i 0 , (i  1, n) – intensywności

strumieni

przywrócenia

zdolności

do

pracy

systemu

z podzbiorów Ei , (i  1, n).
Zadanie polega na określeniu i 0 (i  1, n) . W przypadku, kiedy są znane wszystkie
prawdopodobieństwa stanów grafu przedstawionego na rys. 4, to i 0 (i  1, n) można określić
z zależności:
Pi
(9)
i 0 
i ,
n1
Pi   Pij
j 1( j i )

gdzie: Pij  prawdopodobieństwa

Pi

n1

stanów

Sij  Ei ,

współczynnik

przed

i ,

równy

, to umowne prawdopodobieństwo tego, że znajdując się

Pi   Pij
j 1( j i )

w podzbiorze stanów Ei , system znajduje się w stanie Si .
Przez Sk , (k  1, N ) oznaczono składowe zbioru Е (to znaczy Sk  E ). Dzieląc licznik
i mianownik przez prawdopodobieństwo znajdowania się systemu w podzbiorze
n1

Ei Piz  P{Sk  Ei }  Pi   Pij , otrzymano:
j 1( j i )

Pi
i  Piy i ,
Pi
gdzie Piy  umowne prawdopodobieństwo znajdowania się systemu w stanie Si .

i 0 

(10)

Określono umowne prawdopodobieństwa elementów podzbiorów Ei :
Piy  PSk  Si / Sk  Ei ; Pijy  PSk  Si / Sk  Ei . Są one równe:

Piy 

Pi
Pi ,

(11)

Pijy 

Pij

Pij



Pi

n 1

Pi 



j 1( j  i )

Pij

.

(12)

Rys. 5. Graf stanów ekwiwalentnego powiększonego systemu

Do określenia prawdopodobieństw Piy i Pijy , (i  1, n; j  1n  1) należy rozpatrzeć podzbiory

Ei , (i  1, n) jako podzbiory samodzielne. W celu ułatwienia zbiór numerów j oznaczono
jako J , to jest j  J . Wprowadzono numery m , należące także do tego podzbioru: m  J .
Z uwzględnieniem nowych numerów zależności do określenia Piy i Pijy mają postać:
Piy 

1
n1

1   j
j 1( j i )

Pijy 

,

j
1

n 1



m 1( m  i )

m

(13)

,



gdzie:  j  j ,  m  m – sprowadzone intensywności strumieni.
j
m

(14)

Podstawiając (13) do (10) otrzymano:
n 1

i 0  (1    j )1 i
j 1( j  i )

.
(15)
Wszystkie intensywności na grafie (rys. 5) są znane, a prawdopodobieństwa stanów
P0 , P1 ,..., Pi ,..., Pn są określane według znanych zależności [9]:
1

n1
 n

P0  1   i (1    j )
i

1
j

1
(
j

i
)

 ,
1

(16)



Pi  1   i (1    j ) i (1    j ) .
(17)
j 1( j  i )
j 1( j  i )
 i 1

Po obliczeniu, według zależności (16) i (17), prawdopodobieństw stanów grafu na rys. 5,
można określić prawdopodobieństwa stanów Si (i  1, n) i Sij (i  1, n; j  1, n  1) grafu,
przedstawionego na rys. 3. Zgodnie z (11), (12), (13) i (14) można zapisać:
n

n 1

n 1

n1

Pi  Piy Pi  (1    j ) 1 Pi
j 1( j i )
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(21)
Strukturę początkową elastycznej linii synchronicznej, złożonej z obrabiarek
wielozadaniowych CNC, zawierającą maszynę technologiczną rezerwową, można zastąpić
przez jeden element ekwiwalentny, w przypadku którego są znane intensywności strumieni
uszkodzeń  i przywrócenia zdolności do pracy    element mający dwa stany: awaryjny
i roboczy. Graf stanów takiego elementu jest przedstawiony na rys.6.
n

n1

Rys. 6. Graf stanów SELP, sprowadzony do najprostszego elementu

Stany na grafie (rys.6): S0 – zdolne do pracy; S  – uszkodzone (niezdolne do pracy).
Wprowadzono dwa nowe podzbiory stanów do grafu na rys. 4: U – zdolne do pracy,
obwiedzione linią przerywaną, i V – niezdolne do pracy:
U  S0 , S1,..., Si ,..., Sn ,
V  S1,1 ,..., S1, j ,..., S1,n1 ,..., Si ,1 ,..., Sij ,..., Si ,n1 ,..., Sn,1 ,..., Sn, j ,..., S n,n1.
Podzbiór U odpowiada stanowi S0 , a podzbiór V – stanowi S  (rys. 6).
Prawdopodobieństwo znajdowania się systemu w stanach S0 i S  jest równe:
n
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.
Intensywności  i   , w przypadku grafu przedstawionego na rys. 6, są równe:
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Opracowany model określania niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej
linii produkcyjnej umożliwia zastąpienie dowolnej maszyny technologiczną tej linii maszynę
technologiczną rezerwową.
4. Program obliczania wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej
Program do określania parametrów funkcjonowania SELP wykonano w środowisku
matematycznym obliczeń analitycznych Maple. Środowisko to jest mocnym narzędziem
komputerowym, umożliwiającym rozwiązywanie złożonych zagadnień matematycznych.
Zawiera środki powiązane z wieloma dziedzinami matematyki (algebra, matematyka

dyskretna, rachunek różniczkowy i całkowy, metody cyfrowe i inne), a także środki
reprezentacji graficznej, powiązania z modułami zewnętrznymi i środki programowania.
Elementami składowymi programu są:
 schemat blokowy danych wejściowych,
 blok obliczania parametrów funkcjonowania linii synchronicznej z miejscem rezerwowym
lub bez niego,
 blok kształtowania wyników eksperymentu i wyprowadzania tych wyników.
Dane wejściowe do przeprowadzenia badań to:
 maksymalna ilość komórek w linii N,
 intensywność strumienia uszkodzeń i i przywracania zdolności do pracy i każdej
jednostki ( i  1, N ),
 średni czas obsługi jednostki produkcyjnej każdej komórki ti ( i  1, N ),
 krok obliczeń n (liczba całkowita równa różnicy wartości bieżącej ilości komórek w linii
n dwóch sąsiednich cykli).
Blok obliczeń zawiera następujące operacje:

 Określanie sprowadzonych intensywności strumieni  i  i , i  1, N ;
i
 Określenie intensywności i0 według zależności (15);
 Obliczanie prawdopodobieństwa P0 według zależności (16);
 Obliczanie prawdopodobieństwa Pi, Pi, Pij odpowiednio według zależności (17), (18),
(21);
 Określenie współczynnika gotowości linii K g  P0 według zależności (22);
 Określenie wydajności linii: Q 
gdzie t max

Kg

,
t max
– maksymalny czas spośród średnich czasów obsługi jednostki produkcyjnej

każdej komórki ti ( i  1, N );
 Określanie parametrów funkcjonowania linii synchronicznej nie zawierającej miejsca
rezerwowego:
1
- współczynnika gotowości linii K g' 
,
1   i
-

wydajności linii Q ' 

1

K g' ;

t max
 Określenie wartości bieżących:
- przyrostu współczynnika gotowości linii:
'
 jako wartości bezwzględnej K g  K g  K g ,

-

w procentach K g 

K g

100% ;
K g max , K g' max
przyrostu wydajności linii:
'
 jako wartości bezwzględnej Q  Q  Q ,
Q
100% .
 w procentach Q 
'
Qmax , Qmax


Obliczenia te są wykonywane cyklicznie do spełnienia warunku n  N . Zatem w programie
są opracowywane wyniki eksperymentu (przyrost wydajności) oraz wyprowadzone na ekran
w postaci macierzy i graficznej.
5. Wyniki obliczeń parametrów niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej
linii produkcyjnej
Przedstawione w rozdziale 4 środowisko obliczeń matematycznych Maple
zastosowano do wyznaczenia przyrostu wydajności elastycznej linii produkcyjnej. Obliczenia
wykonano przyjmując różne parametry wejściowe linii produkcyjnej, złożonej z 10
obrabiarek.
Opracowano
algorytm
przebiegu
obliczeń
parametrów
funkcjonowania
synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej, złożonej z obrabiarek wielozadaniowych CNC.
We wszystkich rozpatrywanych przypadkach przyjęto następujące parametry wejściowe linii
produkcyjnej:
 intensywność strumienia uszkodzeń ,
 intensywność strumieni przywracania zdolności do pracy ,
 średni czas obsługi jednostki produkcyjnej t.
Obliczanie przyrostu wydajności linii przeprowadzono dla maksymalnej liczby MT równej
10:
I przypadek
Obliczenia przeprowadzono przy jednakowych parametrach niezawodności i obsługi
wszystkich MT równych:
 = 0,2 [h-1],  = 5 [h-1], t = 0,1 [h].
Wyniki obliczeń przyrostu wydajności w postaci macierzy i wykresu, wykonanych
w środowisku obliczeń matematycznych Maple, przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Zależność wydajności linii od ilości obrabiarek

Przyrost wydajności ΔQ jest prawie równomierny w całym zakresie ilości obrabiarek
od 1 do 10 szt. w linii produkcyjnej.
II przypadek
Parametry niezawodności i obsługi wszystkich MT są jednakowe i mają następujące
wartości:
 = 0,25 [h-1],  = 4 [h-1], t = 0,1 [h].
Wyniki obliczeń w postaci macierzy i wykresu, wykonanych w środowisku obliczeń
matematycznych Maple, przedstawiono na rys. 8.
Duży i równomierny przyrost wydajności ΔQ występuje przy zwiększaniu liczby
obrabiarek w linii produkcyjnej w zakresie od 1 do 8 szt., natomiast maleje przy dalszym
zwiększaniu ich ilości w linii.

Rys. 8. Zależność wydajności linii od ilości obrabiarek

III przypadek
Przyjęto również jednakowe parametry niezawodności i obsługi wszystkich MT:
 = 0,3 [h-1],  = 3 [h-1], t = 0,1 [h].
Wyniki obliczeń w postaci macierzy i wykresu, wykonanych w środowisku obliczeń
matematycznych Maple, przedstawiono na rys. 9.

Rys. 9. Zależność wydajności linii od ilości obrabiarek

Duży i równomierny przyrost wydajności ΔQ występuje przy zwiększaniu ilości
obrabiarek w linii produkcyjnej w zakresie od 1 do 5 szt., natomiast maleje zdecydowanie
przy dalszym zwiększaniu ich ilości w linii.
6. Ustalenie optymalnej liczby maszyn w synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej,
zawierającej rezerwową maszynę technologiczną
Rozpatrzono proces funkcjonowania synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej,
składającej się z szeregowo połączonych maszyn technologicznych i zawierającej jedną
rezerwową maszynę technologiczną (rys.3).
Linia składa się z n maszyn technologicznych jednego typu (MT1, …, MTn) i jednej
rezerwowej maszyny technologicznej MTR, zdolnej zastąpić każdą uszkodzoną MT.
Model funkcjonowania takiej SELP przedstawiono w pracy [4], przy czym całą
strukturę linii zmieniono, według parametrów niezawodności, na najprostszy ekwiwalentny
element, mający dwa stany (roboczy i awaryjny) z określeniem następujących wskaźników
jego funkcjonowania:
1) intensywności strumienia uszkodzeń i przywracania do pracy;
2) oczekiwanej wartości czasu obsługi jednostki produkcyjnej;

3) współczynnika gotowości;
4) wydajności, z uwzględnieniem parametrów niezawodności.
Przy tworzeniu modelu przyjęto, że wszystkie strumienie, przeprowadzające dany
system z jednego stanu w inny są proste, a czasy obsługi są rozłożone wykładniczo.
Natomiast wielkości intensywności strumienia uszkodzeń i i przywracania do pracy i,
a także czasów obsługi ti każdej i-ej MT są różne.
Model ten różni się od przedstawionego w [6] tym, że tam wielkości te były jednakowe.
Celem zbudowania modelu było określenie przyrostu wydajności, który jest różnicą
między wydajnością SELP z MTR i wydajnością SELP bez niej:
Q  Q  Q '
Analiza wyników otrzymanych po zastosowaniu modelu pokazała, że przy
zwiększeniu ilości obrabiarek w linii, wykres przyrostu wydajności ma kształt pokazany na
rys. 10.

Rys. 10. Teoretyczny wykres zależności wydajności od ilości MT w linii

Początkowo wykres przebiega stromo w górę aż do miejsca odpowiadającego
maksimum, a dalej zaczyna płynnie opadać wraz ze zwiększającą się ilością MT w linii,
przy tym opadanie może przebiegać praktycznie do zera. Wynika to z faktu, że
przy znacznym zwiększeniu ilości maszyn technologicznych w SELP, jedna rezerwowa
maszyna technologiczna nie zdąży w porę zastąpić określonej liczby uszkodzonych MT,
a więc wydajność SELP z MTR praktycznie jest równa wydajności tej linii bez niej.
Jest to optymalizacja zadania, polegająca na tym, że jest konieczne określenie ilości
MT w SELP z MTR, pozwalającej osiągnąć maksimum przyrostu wydajności takiej linii.
Zadanie to jest zadaniem programowania całkowitoliczbowego bez ograniczeń, lecz
z uwzględnieniem tego, że ilość maszyn technologicznych w linii jest wielkością parzystą.
Do jego rozwiązania nie są konieczne specjalnie opracowane algorytmy, a można zastosować
metodę otwartego wyboru, polegającą na cyklicznym przebiegu powtarzalnej procedury,
która w każdym kroku j modelu matematycznego, zbudowanego w [6], w przypadku
aktualnej ilości maszyn technologicznych MTj, określa współczynniki gotowości SELP
z MTR i bez niej, a także jej wydajności ( Q j i Q 'j odpowiednio). Określany jest przyrost
wydajności Q j . Jeśli Q j > Q j 1 , to aktualną ilość maszyn technologicznych n j w linii
przyjmuje się jako punkt optimum nîïò . W przeciwnym razie cykl można przerwać.

Tę własność funkcji unimodalnej (ma jedno ekstremum, które jest ekstremum globalnym),
potwierdzają wyniki badań przy różnych wartościach parametrów. W danej procedurze
wielkość j będzie zmieniać się od 1 do znalezionego znaczenia nîïò , przy tym na początku
cyklu nîïò  1 .
Program do określania optymalnej ilości maszyn technologicznych zrealizowano
w środowisku Maple 9.
W celu uproszczenia przyjęto jednakowe wielkości intensywności strumieni
uszkodzeń i przywracania zdolności do pracy oraz średnie czasy obsługi każdej obrabiarki.
Przeprowadzono badania, związane z określeniem wpływu parametrów niezawodności każdej
obrabiarki na optymalną ich ilość w linii przy stałych czasach obsługi [7].
1. Parametry niezawodności analizowano w zależności od wartości intensywności strumienia
uszkodzeń każdej obrabiarki i = 0,25; 0,30 i 0,35 h-1, przy stałych i = 3 h-1 i ti = 0,05 h (rys.
11).

Rys. 11. Wykres zależności wydajności od ilości MT przy wartościach parametrów:
1) i = 0,35 h-1, i = 3 h-1, ti = 0,05 h, 2) i = 0,30 h-1, i = 3 h-1, ti = 0,05 h,
3) i = 0,25 h-1, i = 3 h-1, ti = 0,05 h

Maksymalne wydajności i racjonalne ilości obrabiarek odpowiednio wynosiły:
- w pierwszym przypadku:
Qmax = 27,90 szt /h, nracj = 19 szt,
- w drugim przypadku:
Qmax = 27,50 szt /h, nracj = 10 szt,
- w trzecim przypadku:
Qmax = 27,10 szt /h, nracj = 12 szt.
2. Parametry niezawodności analizowano w zależności od wartości intensywności strumienia
przywracania do pracy każdej obrabiarki i = 3; 4 i 5 h- 1, przy stałych i = 3 h-1 i ti = 0,1 h
(rys. 12).
Maksymalne wydajności i racjonalne ilości obrabiarek odpowiednio wynosiły:
- w pierwszym przypadku:
Qmax = 27,10 szt /h, nracj = 10 szt,
- w drugim przypadku:
Qmax = 26,50 szt /h, nracj = 12 szt,
- w trzecim przypadku:
Qmax = 26,10 szt /h, nracj = 14 szt.

Rys. 12. Wykres zależności wydajności od ilości MT przy wartościach parametrów:
1) i = 5 h-1, i = 3 h-1, ti = 0,1 h, 2) i = 4 h-1, i = 3 h-1, ti = 0,1 h,
3) i = 3 h-1, i = 3 h-1, ti = 0,1 h

Analiza wyników potwierdziła, że wszystkie wykresy przebiegu funkcji mają jedno
ekstremum. We wszystkich przypadkach przyrost wydajności najpierw gwałtownie rośnie
wraz ze wzrostem ilości obrabiarek w linii produkcyjnej, osiąga wartość maksymalną,
a następnie ulega obniżeniu.
7. Podsumowanie
Przedstawiono metodologię modelowania obrabiarek CNC oraz SELP. Opracowano
model matematyczny obrabiarki oraz SELP, jako struktury elementarnych komórek
technologicznych oraz algorytm obliczania parametrów funkcjonowania SELP. Uzyskane
wyniki odnoszą się do obróbki w systemach elastycznych, spełniających wymagania
procesów całkowicie Markowskich. Wszystkie obliczenia wykonano w przypadku
uniwersalnego centrum obróbkowego CNC KORRADI VH 1000, wchodzącego w skład linii
produkcyjnej do obróbki korpusów silników. Symulację przeprowadzono w przypadku SELP,
w skład której wchodzi pionowe centrum obróbkowe CINCINNATI SABRE 1000 oraz
pionowe centrum obróbkowe CINCINNATI ARROW 1000.
W wyniku symulacji uzyskano:
 maksymalny przyrost wydajności ΔQmax = 27,90 szt. /h oraz optymalną ilość obrabiarek
nopt = 9 szt., przy wielkości intensywności strumienia uszkodzeń każdej obrabiarki λi =
0,25 … 0,35 h-1 i stałych μi = 3 h-1 i ti = 0,05 h.
 maksymalny przyrost wydajności: ΔQmax = 27,50 szt. /h oraz optymalną ilość obrabiarek
nopt = 10 szt, przy intensywności strumienia przywracania do pracy każdej obrabiarki
λi = 3…5 h- 1 przy stałych μi = 3 h-1 i ti = 0,1 h.
Podane wartości intensywności strumieni uszkodzeń każdej obrabiarki i oraz
intensywności strumienia przywracania do pracy i i ti uzyskano w warunkach
przemysłowych. Otrzymane wyniki symulacji przyrostu wydajności i optymalne ilości
obrabiarek świadczą, że przy pogorszeniu parametrów niezawodności zmniejsza się ilość
obrabiarek, jednakże przy określonej ich ilości przyrost wydajności jest wyższy, niż
w przypadku linii z analogicznymi parametrami obsługi i lepszymi wskaźnikami
niezawodności.
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TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
W WARUNKACH ZMIENNEGO OBCIĄŻENIA DLA RÓŻNYCH WARTOŚCI
PARAMETRÓW REGULACYJNYCH
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, parametry regulacyjne, emisja
związków szkodliwych

Streszczenie. W pracy przedstawiono postępowanie prowadzące do eksperymentalnej
identyfikacji zależności zadymienia i emisji związków szkodliwych od wybranych parametrów
regulacyjnych silnika o zapłonie samoczynnym. W ramach badań przeprowadzono identyfikację
emisji tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla oraz zadymienia spalin w zależności od:
prędkości obrotowej, dawki paliwa, stopnia recyrkulacji spalin i kąta wyprzedzenia wtrysku. Do
uogólnienia wyników badań eksperymentalnych zaproponowano wykorzystanie sztucznych
sieci neuronowych. Obliczone wartości wskaźników wykorzystanych do oceny błędów
aproksymacji oraz predykcji zadymienia i emisji związków szkodliwych spalin potwierdzają
skuteczność zaproponowanej metody uogólnienia badań identyfikacyjnych.

1. Wprowadzenie
Obecnie rozwój tłokowych silników spalinowych w dużej mierze jest zdeterminowany
poprzez działania mające na celu ograniczenie środowiskowych skutków ich eksploatacji.
Kierunek badań wyznacza konieczność spełniania przyszłych wymagań w zakresie emisji
związków szkodliwych spalin jak i zużycia paliwa. Wprowadzenie wysokociśnieniowych
układów wtryskowych sterowanych elektronicznie umożliwiło spełnienie istniejących
wymagań prawnych a doskonalenie algorytmów sterujących tymi układami umożliwi dalsze
zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Wobec powyższego
istotnym zagadnieniem badawczym jest opracowywanie odpowiednich (optymalnych)
algorytmów sterowania pracą silnika w zmiennych warunkach eksploatacji uwzględniających
podstawowe parametry regulacyjne silnika, takie jak [12, 15, 19]:
– prędkość obrotowa,
– dawka paliwa, przebieg i ciśnienie wtrysku,
– kąt wyprzedzenia wtrysku,
– stopień recyrkulacji spalin.
W przypadku silników doładowanych sprężarkowo algorytmy sterowania mogą ponadto
uwzględniać również dodatkowe parametry, takie jak [12, 21]:
– ciśnienie ładunku w kolektorze dolotowym,
– temperaturę ładunku w kolektorze dolotowym.
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Standardowe postępowanie zmierzające do zdefiniowania algorytmu sterowania
silnika obejmuje badania doświadczalne, na podstawie których wyznaczane są tzw. dyskretne
mapy sterowania. Mapy po wprowadzeniu do sterownika, dla danego przedziału wartości
prędkości obrotowych i przedziału wartości obciążenia, definiują wartości pozostałych
parametrów regulacyjnych oraz współczynniki korekcyjne dla stanów nieustalonych [17].
Takie podejście pozostawia jednak miejsce na zastosowanie bardziej precyzyjnego sterowania
bazującego na zależnościach ciągłych, a więc bez uśredniania wyników badań dla przyjętych
a priori przedziałów wartości prędkości obrotowych i przedziału wartości obciążenia. Takie
zadnie było już realizowane przez autorów, między innymi w pracach [6, 13]. W kontekście
realizacji sterowania ze względu na emisję związków szkodliwych, podstawowym elementem
przygotowania odpowiednich algorytmów jest identyfikacja toksyczności spalin silnika w
warunkach zmiennego obciążenia dla dowolnych technicznie możliwych do zrealizowania
wartości parametrów regulacyjnych.
Podobne zagadnienia związane z poszukiwaniem ciągłych aproksymacji emisji
realizowane były między innymi w pracach [7, 8, 9, 10, 11, 16, 20]. W pracy [9] autorzy
wykorzystali sieć neuronową o prostej architekturze do modelowania emisji cząstek stałych,
przedstawiając wyniki w postaci powierzchni aproksymujących dla wybranych zakresów
wartości prędkości obrotowej i momentu obrotowego. Modelowaniem zadymienia spalin z
wykorzystaniem sieci neuronowych zajmowali się również autorzy pracy [10] odwzorowując
wielkość zadymienia w poszczególnych modach testu ECE-R49. Sieci neuronowe do
predykcji emisji spalin z silnika zasilanego olejem napędowym, biodieslem i mieszanin obu
paliw zaproponowano w pracy [7]. Badania eksperymentalne przeprowadzono jednak tylko
dla jednego wybranego punktu pracy silnika odpowiadającemu pełnemu obciążeniu przy
prędkości obrotowej 1400 obr/min, które następnie wykorzystano zarówno w procesie
uczenia jak i weryfikacji sieci neuronowej. Sieć neuronową autorzy pracy zastosowali do
określenia emisji dla procentowo zróżnicowanych mieszanin oleju napędowego i biodiesla.
Podobne zagadnienie rozważano w pracy [8] przeprowadzając badania dla maksymalnego
obciążenia przy różnych prędkościach obrotowych. Z kolei w pracy [16] modelowano emisję
z silnika z wykorzystaniem sieci neuronowych w zależności od stopnia sprężania,
procentowego udziału biodiesla oraz kąta wyprzedzenia wtrysku. Przedstawione wyniki
ograniczono tylko dla warunków odpowiadających pełnemu obciążeniu. W ostatniej z
wcześniej przywołanych prac [20] sieć neuronową zastosowano do modelowana momentu
napędowego, zużycia paliwa i emisji spalin z silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego
dwupaliwowo olejem napędowym i sprężonym gazem ziemnym CNG. Dane do uczenia sieci
zostały pozyskane wyłącznie w warunkach maksymalnego obciążenia przy danej prędkości
obrotowej. Zagadnienie modelowania emisji z wykorzystaniem sztucznych sieci
neuronowych stanowiło również przedmiot rozważań w pracy [11], ponownie wyłącznie w
warunkach maksymalnego obciążenia przy danej prędkości obrotowej. Wspólna cechą
wskazywaną przez autorów przywołanych prac jest konkluzja, że sieci neuronowe z
wystarczająca dokładnością odwzorowują emisję związków szkodliwych spalin stanowiąc
tym samym alternatywę dla pełnych, czasochłonnych badań eksperymentalnych.
W niniejszej pracy przedstawiono własny sposób identyfikacji zależności pomiędzy
emisją a wartościami poszczególnych parametrów regulacyjnych, a także sposób ich
uogólniania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. W tym zakresie niniejsza praca
stanowi uzupełnienie i rozwinięcie koncepcji przedstawionych w pracy [18].
2. Opis badań identyfikacyjnych
Badania identyfikacyjne zależności pomiędzy emisją tlenków azotu, węglowodorów i
tlenku węgla oraz zadymieniem spalin a wartością parametrów regulacyjnych
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przeprowadzono na silniku o zapłonie samoczynnym, przeznaczonym i wykorzystywanym
do napędu pojazdów osobowych, którego dane techniczne przedstawiono w Tabeli 1.
Tab. 1. Dane techniczne silnika
Engine

CI engine supercharged by a turbo compressor with direct
injection equipped with an electronically controlled Common
Rail system

Layout of cylinders

4 in line

Number of valves per cylinder

4

Bore

69.6 mm

Stroke

82 mm

Total displacement

1248 cm3

Compression ratio

16.8

Maximum power

55.2 kW / 4000 rpm

Maximum torque

190 N·m / 1500 rpm

Badania zrealizowano na dynamicznej hamowni silnikowej składającej się z następujących
urządzeń:
– hamulca dynamometrycznego typu AVL Dynoexact APA 202,
– systemu sterowania AVL PUMA OPEN 1.3,
– panelu kontrolnego stanowiska AVL EMCON 400.
Emisję składników szkodliwych spalin rejestrowano z użyciem zestawu analizatorów AVL
CEB 200, wyposażonego w moduły analizatorów CLD, HFID oraz NDIR, a do pomiaru
zadymienia spalin zastosowano dymomierz filtracyjny typu AVL 415S.
Realizacja założonych badań identyfikacyjnych wymagała zmiany standardowych
parametrów pracy silnika. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono identyfikację emisji
tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla oraz zadymienia spalin w zależności od:
prędkości obrotowej, dawki paliwa, stopnia recyrkulacji spalin i kąta wyprzedzenia wtrysku,
przy czym zmiana trzech ostatnich parametrów wymaga ingerencji w oprogramowanie
centralki sterującej silnika co zrealizowano wykorzystując oprogramowanie INCA V6.2 i
urządzenie do przeprogramowania ECU - ETAS ES590. Zakres zrealizowanych badań
identyfikacyjnych przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Schemat zakresu badań identyfikacyjnych

Należy tutaj podkreślić, że w całym zakresie realizowanych badań przedstawionych na
rys. 1 dawka paliwa podawana była z podziałem na stałą, niezależną od punktu pracy silnika
dawkę pilotującą oraz zmienna dawkę główną. Standardowy algorytm sterowania dawką
wtrysku w badanym silniku zawiera bowiem różne, zależne od punktu pracy silnika, strategie
przebiegu wtrysku. Uniemożliwia to jednoznaczną identyfikację emisji tlenków azotu,
węglowodorów, tlenku węgla oraz zadymienia spalin w zależności od parametrów
regulacyjnych silnika.
Kolejny etap prac identyfikacyjnych obejmował uogólnienie wyników badań silnika
dla dowolnych, technicznie możliwych do realizacji wartości parametrów regulacyjnych.
Realizacja tego etapu wymagała sformułowania odpowiedniego zadania aproksymacji funkcji
wielu zmiennych. Możliwe są tutaj dwa podejścia:
– aproksymacja dla przyjętej a priori postaci funkcji aproksymującej, której współczynniki
wyznacza się z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów,
– aproksymacja z wykorzystaniem jednokierunkowych sztucznych sieci neuronowych
o radialnych lub sigmoidalnych funkcjach aktywacji neuronów.
Pierwszy z wymienionych sposobów aproksymacji zastosowano między innymi w
pracy [1] przyjmując wielomian potęgowy postaci:
n1

nj

nr

i1 0

i j 0

ir  0

F  x    ... ... ai1 ,...,i j ,...,ir x1i1 ...x jj ...xrir
i

(1)

gdzie:

a0,...,0,...,0 ,..., an1 ,...,n j ,...,nr - współczynniki wielomianu,

n1 ,.., nr - całkowite i nieujemne maksymalne potęgi odpowiednich elementów wektora
parametrów regulacyjnych x .
Wielomian potęgowy (1) po zastosowaniu większych wykładników pozwala uzyskać bardzo
dobre dopasowanie do wyników badań. Jego wadą jest jednak mocno lokalny charakter
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dopasowania, i w konsekwencji słabe własności uogólniające poza najbliższym otoczeniem
węzłów aproksymacji. Wobec powyższego w pracach [12, 13] aproksymacje wyników badań
toksyczności realizowano z wykorzystaniem funkcji potęgowych,

F  x    0 x11  ...  x j j  ...  xr r


(2)

gdzie  0   r są współczynnikami o wartościach rzeczywistych.
Funkcje te, pomimo gorszego dopasowania w węzłach aproksymacji niż wielomiany
potęgowe, zapewniają akceptowalne własności uogólniające. Stosowano również modyfikacje
funkcji potęgowych postaci (2), np. w pracy [2] zaproponowano wprowadzenie wyrazu
wolnego w celu zapewnienia nieujemności funkcji w całej dziedzinie argumentów:

F  x   0 x11  ...  x j j  ...  xr r   r 1 .


(3)

Druga z wymienionych wcześniej metod korzystająca z metod sztucznej inteligencji
nie wymaga przyjmowania a priori postaci funkcji aproksymującej. Takie rozwiązanie
zastosowano w niniejszej pracy.

3. Aproksymacja z wykorzystaniem jednokierunkowych sztucznych sieci neuronowych
Do uogólnienia wyników badań identyfikacyjnych wykorzystywane mogą być
sztuczne sieci neuronowe, jednokierunkowe o architekturze zawierającej tzw. warstwę lub
warstwy ukryte. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w zadaniu aproksymacji
wyników badań emisji wykorzystywane było już we wcześniejszych pracach autorów [3, 4, 5,
6] funkcją aktywacji, o jednym lub wielu neuronach na warstwie wyjściowej. W zdaniach
aproksymacji emisji oznacza to, że na wyjściu sieci pojawiał się pojedynczy sygnał (wówczas
sieć służyła do aproksymacji emisji jednego składnika spalin) lub kilka sygnałów co
oznaczało wykorzystywanie jednej sieci neuronowej do aproksymacji emisji wszystkich
analizowanych składników. Zestawienie błędów aproksymacji przedstawione np. w pracy [4],
w tym porównane z błędami aproksymacji z wykorzystaniem funkcji potęgowej [2, 3],
potwierdza ich przydatność w zadaniach aproksymacji emisji związków szkodliwych spalin.
Stąd też w niniejszej pracy do uogólnienia wyników identyfikacji zastosowano sztuczne sieci
neuronowe o sigmoidalnej funkcji aktywacji neuronu w postaci unipolarnej:



f (w t z )  1  e  w z
t



1

(4)

gdzie:

w - wektor wag połączeń wejściowych neuronu,
z - wektor sygnałów wejściowych do neuronu.
Zakładając pojedynczy neuron na warstwie wyjściowej, wartość sygnału wyjściowego, dla k elementowej ostatniej warstwy ukrytej jest obliczana jako:

 k

F  x   f   wi  z i  .
(5)
 i 1

Uczenie sieci, polegające na modyfikacji wag poszczególnych połączeń pomiędzy
neuronami tworzącymi sieć, wykonywano do czasu gdy średni błąd względny dla całego
zbioru uczącego osiągnął co najmniej wartość oczekiwaną. Do uogólnienia wyników badań
identyfikacyjnych zaproponowano zastosowanie czterech sieci o ogólnej architekturze jak na
rys. 2.
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Rys. 2. Ogólna architektura wykorzystanych sieci neuronowych w zadaniu aproksymacji

Zaproponowane w niniejszej pracy sieci na wejściu mają cztery sygnały zmienne
odpowiadające elementom wektora parametrów regulacyjnych x i jedno wejście stałe, a na
wyjściu tylko jeden sygnał odpowiadający emisji danego związku. Sieci trenowano tak długo,
aż średni błąd względny aproksymacji dla każdego ze składników spalin osiągnął wartość
mniejszą niż 10% zarówno w zbiorze uczącym jak i w zbiorze weryfikującym zdolność
uogólniania odpowiedzi każdej z czterech sieci.
Do uczenia sieci wykorzystano metodę momentum z przyrostowym uaktualnianiem
wag tj., w n  1 kroku uczenia sieci modyfikowano wagi według zależności [14]:



 

w n1  w n    ( n) E w n    w n   w n1



(6)

gdzie:
 - współczynnik uczenia,
E - funkcja celu w postaci błędu średniokwadratowego odpowiedzi sieci w stosunku do
wartości oczekiwanych dla danego wektora uczącego,
E w  - wektor gradientu funkcji celu,
 - współczynnik momentu o wartościach z przedziału 0,1 .
W procesie uczenia stosowano losowy dobór wag początkowych po każdym
powtórzeniu uczenia sieci oraz losowe zadawanie wzorców uczących. Jeżeli dla danej
architektury sieci, po zastosowaniu wielu powtórzeń procesu uczenia nie udało się osiągnąć
zakładanego poziomu średniego błędu względnego, architekturę sieci modyfikowano.
Wejściową architekturę sieci z jedną warstwą ukrytą wpierw modyfikowano poprzez
zwiększanie liczby neuronów na warstwie ukrytej (do maksymalnie 11) a następnie
wprowadzono drugą warstwę ukrytą, z jednym neuronem. W dalszej kolejności testowano
architektury dodając neurony na warstwie drugiej do momentu zrównania liczby neuronów na
obu warstwach. W przypadku, gdy sieć o równej licznie neuronów na obu warstwach dalej
nie pozwalała osiągnąć zakładanego poziomu dokładności odwzorowania zbioru uczącego
zwiększano liczbę neuronów na pierwszej warstwie o jeden przyjmując jednocześnie
pojedynczy neuron na warstwie drugiej. Dalej postępowano zgodnie z opisanym powyżej
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schematem, ponownie testując sieci z coraz to większą liczbą neuronów na warstwach
ukrytych.
W wyniku zastosowania opisanego schematu działania, dla każdego związku
znaleziono minimalną architekturę sieci umożliwiającą aproksymację emisji, w każdym
przypadku wymagająca dwóch warstw ukrytych jednak o różnej liczbie neuronów na
poszczególnych warstwach. Zestawienie informacji o przyjętej architekturze sieci
neuronowych oraz wartości wskaźników wykorzystanych do oceny błędów aproksymacji
i predykcji przedstawiono w Tabeli 2.
Tab. 2. Architektura sieci neuronowych oraz wartości wskaźników wykorzystanych do oceny błędu
aproksymacji w zbiorze uczącym i błędu predykcji dla zbioru wykorzystanego w procesie weryfikacji
CO
HC
NOx
D
Architecture
The number of neurons on the first
7
5
4
9
hidden layer
The number of neurons on the
5
4
3
9
second hidden layer
Evaluation of the approximation quality for a training set
Average relative percentage error
8.48
8.98
8
9.85
Median
of average relative percentage error 5.82
6.71
6.50
6.56
Coefficient of determination
0.979
0.976
0.986
0.991
Evaluation of the approximation quality for a verification set
Average relative percentage error
9.82
9.55
6.79
7.92
Median
of average relative percentage error 7.24
7.33
6.86
6.00
Coefficient of determination
0.983
0.983
0.972
0.97

Na rys. 3 przedstawiono porównanie zadymienia spalin i emisji rozpatrywanych
związków uzyskanych jako odpowiedzi sztucznych sieci neuronowych F  dla parametrów
regulacyjnych stanowiących sygnały wejściowe ze zbioru uczącego i weryfikującego
w odniesieniu do wartości zarejestrowanych eksperymentalnie F  .
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Rys. 3. Porównanie emisji rozpatrywanych związków i zadymienia spalin uzyskanych jako

 

odpowiedzi sztucznych sieci neuronowych F  w odniesieniu do wartości
zarejestrowanych eksperymentalnie F 

Wartości uzyskanych błędów aproksymacji i predykcji przedstawione w Tabeli 2
potwierdzają skuteczność zaproponowanej metody uogólnienia badań identyfikacyjnych
w zakresie odwzorowania toksyczności i zadymienia spalin. Średnie błędy względne zarówno
aproksymacji danych ze zbioru uczącego jak i predykcji w przypadku zbioru weryfikacyjnego
nie przekraczają 10%.
4. Podsumowanie
Przedstawione w niniejszej pracy postępowanie identyfikacyjne jest jednym z etapów
przygotowania algorytmów sterowania parametrami regulacyjnymi w celu ograniczenia
zadymienia i emisji związków szkodliwych spalin. Uzyskane powierzchnie prezentujące
aproksymowane wartości wyników badań eksperymentalnych zadymienia i emisji związków
szkodliwych dla dwóch wybranych prędkości obrotowych i dwóch wartości obciążenia
przedstawiono na rys. 4 i 5. Widoczne na powierzchniach markery prezentują wartości
dyskretne uzyskane w trakcie badań identyfikacyjnych.
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Rys. 4. Powierzchnie aproksymujące zadymienie i emisję związków szkodliwych spalin wyznaczone z
wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych dla prędkości obrotowej 2500 obr/min
i obciążenia 0,25 Mmax
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Rys. 5. Powierzchnie aproksymujące zadymienie i emisję związków szkodliwych spalin wyznaczone
z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych dla prędkości obrotowej 3500 obr/min
i obciążenia 0,5 Mmax

Docelowa realizacja zadania sterowania emisją, zapewniającego jednoczesne
utrzymanie parametrów trakcyjnych wymaga dodatkowo sformułowania modelu cyklu
roboczego i rozwiązania zadania optymalizacji poprzez odpowiedni dobór wartości
parametrów regulacyjnych. Schemat metodologii postępowania przedstawiono na rys. 6.
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Rys. 6. Schemat metodologii postępowania w celu sformułowania i rozwiązania zadania sterowania
emisją

Warto zwrócić uwagę, że w prezentowanym schemacie postępowania zadanie
aproksymacji zostanie sformułowane również w odniesieniu do parametrów teoretycznoempirycznego modelu cyklu roboczego silnika ZS. Również i w tym przypadku autorzy
planują wykorzystać do jego realizacji metody sztucznej inteligencji.
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Modelowanie w systemie ABAQUS
piezoelektrycznych elementów aktywnych typu MFC

Słowa kuczowe: przetwornik piezoelektryczny, elementy aktywne, metoda
elementów skooczonych, ABAQUS
Streszczenie: W pracy przedstawiono sposób efektywnego modelowania
kompozytowych elementów piezoelektrycznych metodą elementów skooczonych. W
systemie ABAQUS przygotowano makroskopowy model elementu aktywnego typu
MFC wykorzystującego efekt piezoelektryczny d33. W dalszej kolejności
przeanalizowano wielowarstwową belkę kompozytową z naklejonym badanym
elementem aktywnym. Numerycznie zbadano prosty i odwrotny efekt
piezoelektryczny, wyznaczając odpowiednio wartości napięd na zaciskach elementu
aktywnego przy wymuszonym odkształceniu układu oraz ugięcia statyczne przy
różnych wartościach napięcia zasilającego. Rezultaty tych analiz porównano
z wynikami rzeczywistych pomiarów przeprowadzonych na stanowisku
laboratoryjnym. Opracowany model numeryczny wykorzystano do próby wykrycia
symulowanego uszkodzenia materiału kompozytowego.

1. Wprowadzenie
W latach osiemdziesiątych minionego stulecia pojawiło się zainteresowanie materiałami,
które z czasem zaczęto określad jako inteligentne. Do grupy tej zalicza się m.in. stopy z pamięcią
kształtu (ang. shape memory alloys – SMA), płyny magneto– i elektroreologiczne oraz materiały
piezoelektryczne, a wśród nich tytanian cyrkonowo-ołowiowy (PZT), tytanian baru (BaTiO3) oraz
polimer PVDF tj. dwufluorek poliwinylidenu. Wraz z ich stopniowym upowszechnieniem, w
połowie lat dziewięddziesiątych zapoczątkowano prace zmierzające do wykorzystania tej grupy
materiałów do monitorowania stanu konstrukcji (ang. Structural Health Monitoring) i oceny jej
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niezawodności. Jednym z bardziej obiecujących kierunków prowadzonych prac było
zastosowanie materiałów piezoceramicznych *3], [4+ i piezoelektrycznych kompozytów
włóknistych (ang. Micro Fiber Composite). Realizowane projekty badawcze potwierdziły dużą
przydatnośd *9], [11+ elementów typu MFC do monitorowania stanu technicznego konstrukcji, a
także m.in. do tłumienia drgao, odzyskiwania energii itd.
Zwraca uwagę fakt, że w prowadzonych obecnie pracach kładzie się nacisk nie tylko na
badanie konstrukcji w warunkach laboratoryjnych bądź też w rzeczywistych warunkach
eksploatacji. Istotną rolę w analizie i projektowaniu systemów monitorowania konstrukcji
odgrywają symulacje numeryczne [5].
Zasadniczym problemem analizy konstrukcji z elementami piezoelektrycznymi jest
wzajemna interakcja pomiędzy oddziaływaniami elektrycznymi i mechanicznymi patrz zależności
(1) i (2). W związku z tym ścisłe rozwiązanie równao konstytutywnych modelu jest możliwe tylko
w najprostszych przypadkach np. analizy statycznej tarcz kołowosymerycznych. Rozwiązania
analityczne dla bardziej złożonych geometrii i obciążeo wymuszają przyjęcie wielu uproszczeo. W
konsekwencji prowadzi to do istotnych rozbieżności między spodziewaną a rzeczywistą
odpowiedzią układu *7].
Złożonośd wspomnianych zjawisk wymusza zatem zastosowanie przybliżonych metod
rozwiązao. Naturalnym wyborem pozostają metody numeryczne, a w szczególności metoda
elementów skooczonych. Zasadniczą zaletą tej metody jest bowiem możliwośd analizowania
zjawisk w konstrukcjach złożonych poprzez ich podział na elementy proste, dla których możliwe
jest rozwiązanie równao równowagi. Chociaż pierwsze próby implementacji opisu zjawisk
piezoelektrycznych do komercyjnych programów MES zostały zapoczątkowane pod koniec lat
osiemdziesiątych, to nawet dziś są one dostępne jedynie w wybranych systemach.
W świetle powyższych faktów celem niniejszej pracy jest opracowanie metody
makroskopowego modelowania w wybranym systemie elementów skooczonych piezoelektrycznych
elementów aktywnych wykonanych z kompozytów włóknistych. Zaprezentowana efektywna metoda
modelowania umożliwi prowadzenie na dalszym etapie badao symulacyjnych wykorzystania
elementów MFC do oceny stanu konstrukcji – np. wykrywania zjawisk delaminacji (eksperymenty
przedstawione w pracy [8]), propagacji pęknięd itd. Możliwe będzie także prowadzenie badao
symulacyjnych np. aktywnego wpływania na warunki eksploatacji urządzeo poprzez ograniczenie
drgao lub też badao nad odzyskiwaniem energii.

2. Modele matematyczne materiałów piezoelektrycznych
Zastosowanie materiałów piezoelektrycznych w konstrukcjach inżynierskich wymaga
znajomości nie tylko ich własności wytrzymałościowych, ale także i znajomości modeli
opisujących zachowanie się tych materiałów pod wpływem obciążeo elektro mechanicznych.
Jednymi z pierwszych i istotniejszych prac zmierzających do wyprowadzenia liniowych
równao konstytutywnych materiałów piezoelektrycznych (ang. Linear Piezoelectric Constitutive
Equations LPCE) były modele opracowane przez D.A. Berlincourt i D.R. Curran oraz H. Jaffe [12].
Pomimo przyjęcia kilku uproszczeo, dotyczących m. in. pominięcia efektu koercji, zmian struktury
krystalograficznej materiału i innych anomalii, modele te dobrze opisują rzeczywiste zachowanie
się rozważanych materiałów. Z uwagi na liniowy charakter zjawiska piezoelektryczności w
zakresie niewielkich i średnich napięd oraz wartości pól elektrycznych, modele te są powszechnie
stosowane także i współcześnie.
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Model konstytutywny materiałów piezoelektrycznych sprowadza się do układu dwu
zależności macierzowych (wg notacji Mandela Voigta), opisujących wzajemną interakcję
oddziaływao mechanicznych i elektrycznych *6]
(1)
ε  S E σ  dT E

(2)
D  dσ  ξ E
2
E
gdzie: ε – wektor odkształceo (–), S – macierz podatności (m /N) wyznaczona przy stałej
wartości pola elektrycznego, σ – wektor naprężeo (N/m2), d – macierz współczynników
odkształceo piezoelektrycznych (m/V), E – macierz natężenia pola elektrycznego (V/m), D –
wektor „przemieszczeo elektrycznych” (C/m2), ξ  – macierz współczynników przenikalności
dielektrycznej materiału (F/m = C/m∙V) wyznaczona przy stałej wartości pola naprężeo.
Równanie pierwsze powyższego układu jest tzw. równaniem wykonawczym i opisuje
odwrotne zjawisko piezoelektryczne tj. odkształcenie próbki pod wpływem pola elektrycznego.
Drugie równanie (2) jest równaniem pomiarowym i opisuje efekt bezpośredni czyli indukowanie
ładunku elektrycznego pod wpływem obciążeo mechanicznych. Przedstawiony powyżej opis jest
tzw. opisem odkształceniowym tzn. zmienną zależną jest wektor (tensor) odkształcenia.
Układ zależności (1)--(2) jest także często zapisywany w innej formie w tzw. postaci
naprężeniowej
(3)
σ  C E ε  eT E

(4)
D  eε  ξ E
gdzie: C E – macierz sztywności (N/m2) wyznaczona przy stałej wartości pola elektrycznego, e –
macierz współczynników naprężeo piezoelektrycznych (N/m∙V = C/m2) (indeks T oznacza
transpozycję macierzy), a ξ  – macierz współczynników przenikalności dielektrycznej (F/m)
wyznaczona przy stałej wartości pola odkształceo.
Sformułowanie naprężeniowe częściej spotyka się w zagadnieniach analizowanych
metodą elementów skooczonych, gdzie zmienną niezależną jest odkształcenie, a pozostałe
zmienne są wyrażane w funkcji tej wielkości. W innych zagadnieniach, w tym m.in. w analizie płyt
cienkich w płaskim stanie naprężenia, częściej korzysta się z opisu odkształceniowego.
Operuje się zatem dwoma macierzami współczynników piezoelektrycznych d ij i eij
definiowanych zależnościami:
E



E

 D 
 D 
  j 
  j

d ij   i   
eij   i   
  
  
j 
 Ei 
 Ei

 j
i wzajemnie powiązanymi poprzez stałe materiałowe zależnością
d  eSE







(5)

(6)

Należy zwrócid uwagę, że macierze d i e współczynników piezoelektrycznych
występujące w powyższych równaniach konstytutywnych są wyznaczane przy zastrzeżeniu
zachowania stałej wartości jednej z wielkości E ,  i  , jak również i przy założeniu stałej
temperatury próbki materiału. W rozważaniach praktycznych przyjmuje się zatem, że wpływ
zmian temperatury układu (np. w wyniku strat mechanicznych, elektrycznych itd.) na wartości
tych współczynników, podobnie jak i na pozostałe stałe materiałowe, jest pomijalny.
Dla układów przestrzennych równania macierzowe (1-2) po rozwinięciu zapisu uzyskują
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następującą postad
  1   S11 S12
   S
 2   21 S 22
  3   S 31 S 32
  
  4   S 41 S 42
  5    S 51 S 52
  
  6   S 61 S 62
 D  d
d12
 1   11
 D2  d 21 d 22
 D  d
 3   31 d 32

S13
S 23
S 33
S 43
S 53
S 63
d13
d 23
d 33

S14
S 24
S 44
S 44
S 54
S 64
d14
d 24
d 34

S15
S 25
S 35
S 45
S 55
S 65
d15
d 25
d 35

S16
S 26
S 36
S 46
S 56
S 66
d16
d 26
d 36

d11
d12
d13
d14
d15
d16

d 21
d 22
d 23
d 24
d 25
d 26

11 12
 21  22
 31  32

d 31   1 
d 32   2 
d 33   3 
  
d 34   4 
d 35    5 
  
d 36   6 
13   E1 
  
 23   E 2 
 33   E3 

(7)

Należy zwrócid uwagę, że współczynniki ( S11 , S 22 , ,  33 ) znajdujące się na głównej
przekątnej macierzy w powyższej zależności reprezentują efekty czysto mechaniczne
i ferroelektryczne. Wzajemne sprzężenie zjawisk elektromechanicznych jest natomiast
reprezentowane przez współczynniki leżące poza główną przekątną macierzy. Wartości tych
współczynników odpowiadają bowiem wystąpieniu odkształceo pod wpływem pola
elektrycznego i indukowaniu ładunku elektrycznego pod wpływem pola naprężeo. Dlatego też
wartości tych współczynników są istotnym parametrem do porównywania względnej „siły”
różnych materiałów piezoelektrycznych.
Powyższy zapis istotnie upraszcza się dla materiałów o sieci krystalograficznej 4mm (np.
tytanian cyrkonowo-ołowiowy PZT, tytanian baru BaTiO) lub o sieci 6mm [6]. Związane jest to
z symetrią własności sprężystych, elektrycznych i elektromechanicznych. Przyjmując zgodnie
z wytycznymi normy ANSI IEEE 176, że oś polaryzacji (i jednocześnie normalna do płaszczyzny 1-2
izotropii poprzecznej) pokrywa się z kierunkiem (tj. 3) równania konstytutywne (7) przyjmują
postad:
0
0
0
0 d 31   1 
  1   S11 S12 S13 0
   S
0
0
0
0 d 31   2 
 2   21 S11 S13 0
  3   S 31 S 31 S 33 0
0
0
0
0 d 33   3 
  
  
0
0 S 55 0
0
0 d15 0   4 
 4   0
5    0
0
0
0 S 55
0
d15 0
0    5 
(8)
  
  
0
0
0
0 2( S11  S12 ) 0
0
0   6 
6   0
D   0
0
0
0 d15
0
11 0
0   E1 
 1 
  
0
0 d15 0
0
0  22 0   E 2 
 D2   0
 D  d
0
0
0
0  33   E3 
 3   13 d13 d 33 0
W praktyce najczęściej spotyka się elementy aktywne wykorzystujące bądź efekt d 33 bądź efekt
d 31 . Efekt d 33 wymusza odkształcenie elementu aktywnego wzdłuż kierunku działania pola
elektrycznego (i kierunku polaryzacji materiału); natomiast w drugim przypadku odkształcenie
następuje w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działającego pola elektrycznego.
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3. Model numeryczny elementu piezoelektrycznego i jego weryfikacja
Do badao numerycznych i stanowiskowych wybrano element piezoelektryczny firmy
Smart Material Corp., Sarasota (FL) USA o oznaczeniu handlowym M-8503-P1, który
przedstawiono na Rycinie 1. Jest to element aktywny, w którym odkształcenie wymuszane jest
efektem d 33 .

Rycina 1: Element aktywny M-8503-P1 firmy Smart Material Corp., Sarasota (FL) USA
Z uwagi na segmentową budowę elementu piezoelektrycznego (w analizowanym
przypadku element posiadał 170 sekcji z elektrodami oddalonymi o 0,5 mm od siebie – patrz
Rycina 1) nie modelowano dokładnej struktury elementu w skali mikro. Celem pracy było
bowiem opracowanie techniki uproszczonego modelowania tego typu elementów, dającej dużą
zgodnośd danymi katalogowymi wytwórcy i wynikami rzeczywistych eksperymentów.
W zaproponowanym podejściu zastosowano zastępczy model materiału ortotropowego,
definiując element piezoelektryczny jako jednorodną strukturę, do której na koocach przyłożone
zostało napięcie elektryczne. Rozważany przetwornik został więc zasymulowany w systemie
ABAQUS za pomocą objętościowych elementów bryłowych typu C3D20E, tj. 20-węzłowych
elementów 2-go rzędu, posiadających w każdym węźle po 3 translacyjne stopnie swobody oraz
dodatkowy stopieo swobody związany z właściwościami piezoelektrycznymi materiału.
Zgodnie z danymi podawanymi przez producenta wartośd współczynnika d 33 określona
dla pojedynczej pary elektrod w elemencie aktywnym M-8503-P1 zależy od natężenia pola
elektrycznego. Dla małych wartości ( E < 1 kV/mm) d 33 wynosi 400  10 12 m/V, dla dużych zaś
wartości pola ( E > 1 kV/mm) d 33  460  10 12 m/V. Takie też dane – po wymnożeniu przez
liczbę 170 sekcji elementu (patrz Rycina 1) – przyjęto wstępnie w przygotowanym modelu.
Własności mechaniczne i dielektryczne elementu aktywnego M-8503-P1 zdefiniowano w
oparciu o dane producenta przyjmując:

materiał sprężysty o właściwościach ortotropowych i modułach Younga
E1  E2  15857 MPa, E3  30336 MPa, modułach Kirchhoffa
G12  G13  G23  5515 MPa oraz współczynnikach Poissona  12   13   23  0,31,

izotropowy model ferroelektryka, tj. materiał o jednakowej wartości
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  8  10 9 F/m wszystkich wyrazów na głównej przekątnej macierzy przenikalności
dielektrycznej ξ (por. zależnośd (8)).

Weryfikacja modelu
Weryfikację przyjętych założeo modelowych przeprowadzono analizując zachowanie
elementu piezoelektrycznego w dwu stanach obciążenia omówionych w dokumentacji
fabrycznej przetwornika. W tym celu określono wartości odkształceo elementu swobodnego
(ang. free strain test) oraz wyznaczono siłę reakcji układu z obustronnym ograniczeniem
przemieszczeo (ang. blocking force).
Mechaniczne i elektryczne warunki brzegowe dla potrzeb wyżej wymienionych analiz
zdefiniowano w sposób następujący:

układ swobodny (free strain) – węzłom znajdującym się na dolnej powierzchni
elementu piezoelektrycznego zablokowano translacyjne stopnie swobody u z , węzłom
na dłuższej krawędzi elementu zablokowano translacyjne stopnie swobody u x ,
natomiast węzłom na krótszej krawędzi zablokowano przemieszczenia u y ; ponadto do
krótszych krawędzi elementu piezoelektrycznego przyłożone zostało obciążenie
potencjałem elektrycznym – elektroda ujemna 0 V oraz elektroda dodatnia 1500 V.
Zdefiniowane w powyższy sposób warunki brzegowe dla materiału piezoelektrycznego
przedstawiono na Rycinie 2.

układ zablokowany (blocking force test) – warunki brzegowe określono w sposób
analogiczny jak dla układu swobodnego, dodając jedynie na drugiej krótszej krawędzi
blokadę przesunięcia u y  0 .

Rycina 2: Przyjęte warunki brzegowe w obliczeniach sprawdzających model badanego
przetwornika piezoelektrycznego
Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały dużą rozbieżnośd w stosunku do danych
podawanych przez producenta – tj. odkształcenie  y w układzie swobodnym 1050  10 6 oraz
wartośd siły reakcji R y dla układu zablokowanego 28,00 N. Błąd wartości siły blokującej wyniósł
17-33% (+32,7 – +37,58 N), błąd odkształcenia w teście elementu swobodnego 16-31%
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( 1206  1363  10 6 ). Uznano zatem, że do uzyskania zadowalającej zbieżności wyników
w obydwu rozważanych zakresach natężenia pola elektrycznego koniecznym jest skorygowanie
wartości przyjętego współczynnika d 33 . Minimalizując wartości błędu w teście siły blokującej
oraz w teście swobodnego odkształcenia w zależności od stałej piezoelektrycznej d 33 ustalono,
że w przyjętym sposobie makroskopowego modelowania elementu M-8503-P1 wartośd tego
parametru winna wynosid 59,0  10 9 m/V. Przeprowadzono oba testy przy skorygowanej
wartości d 33 i uzyskano następujące rezultaty – odkształcenie  y w układzie swobodnym
1040  10 6 oraz wartośd siły reakcji R y dla układu zablokowanego 28,46 N. Otrzymane wyniki

obliczeo numerycznych dla skorygowanej wartości wykazują dużą zbieżnośd w stosdunku do
danych producenta (odpowiednio 1050  10 6 i 28,00 N), potwierdzając tym samym poprawnośd
zaproponowanej metodyki modelowania makroskopowego elementów typu MFC.

4. Analiza belki kompozytowej z elementem aktywnym
Celem zobrazowania możliwości opracowanego modelu zastępczego elementu
piezoelektrycznego przewidziano dwa ekperymenty. W pierwszym przeanalizowano wzorcową
belkę wykonaną z materiału kompozytowego z naklejonym elementem aktywnym M-8503-P1.
Przeprowadzono próby, w których badano prosty i odwrotny efekt piezoelektryczny – tj.
rejestrowano napęcia na zaciskach piezoelektryka przy wymuszonym ugięciu belki oraz ugięcia
belki kompozytowej pod wpływem napięcia przyłożonego do zacisków elementu PZT. Wyniki
pomiarów laboratoryjnych zostały następnie zweryfikowane w eksperymencie numerycznym w
systemie ABAQUS. W obliczeniach wykorzystano opracowany i sprawdzony w poprzednim kroku
model MES elementu aktywnego.
Etap drugi badao obejmował modelowanie MES tej samej belki kompozytowej z symulowanym
uszkodzeniem struktury materiału. Uszkodzenie polegające na przerwaniu włókien
wzmacniających w kompozycie (lub ich wysuwaniu z (ang. pull-out) będącego wynikiem
pęknięcia ich połączenia adhezyjnego z wypełniaczem) zasymulowano poprzez lokalną zmianę
sztywności elementu kompozytowego. Dla tak zasymulowanego uszkodzenia wyznaczono
napięcie na zaciskach elementu aktywnego pod wpływem wymuszonego odkształcenia belki.

4.1. Model i badania numeryczne belki
Zweryfikowany model przetwornika piezoelektrycznego wykorzystano do analizy statycznej belki
kompozytowej z naklejonym elementem aktywnym M-8503-P1.
Badano zachowanie
jednostronnie utwierdzonej belki kompozytowej wykonanej z jednokierunkowej taśmy
kompozytu szklano epoksydowego z żywicą Prime 20 (Sicomin 8100 + utwardzacz 8824, udział
włókien 50% – dane wg. wytwórcy tj. firmy Macro Composites – UK). W badanej belce kolejne
warstwy laminatu zostały ułożone w sekwencji 0/90/+45/-45/+45/90/0 (względem osi Oy
skierowanej wzdłuż belki), zaś przetwornik piezoelektryczny M-8503-P1 naklejono bezpośrednio
przy utwierdzonej krawędzi i tylko z jednej strony belki. Schemat ogólny badanego układu oraz
główne wymiary przedstawia Rycina 3.
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Figure 3: Schemat badanej belki kompozytowej
Kompozyt belki zdefiniowano jako typ Lamina, który umożliwia odwzorowanie
poszczególnych warstw laminatu jako materiał ortotropowy w płaskim stanie naprężenia.
Przyjęto następujące dane materiałowe podane przez producenta: moduł Younga w kierunku
włókien E1  20000 MPa, moduł Younga w kierunku poprzecznym E2  2000 MPa, moduł
Kirchhoffa G12  G13  G23  9800,7 MPa oraz liczba Poissona  12  0,26 . Właściwości materiału
kompozytowego modelowano wykorzystując technikę modelowania laminatu Layup-Ply [1],
opartą na elementach powłokowych. Wykorzystano w tym celu elementy typu S8R, tj. 8węzłowe elementy skooczone, drugiego rzędu o zredukowanym sposobie całkowania.
Materiał aktywny elementu piezoelektrycznego M-8503-P1 zdefiniowano analogicznie jak
w poprzednim etapie, przyjmując skorygowaną w obliczeniach weryfikacyjnych modelu
przetwornika wartośd współczynnika d 33  59,0  10 9 m/V, pozostałe zaś współczynniki macierzy
odkształceo piezoelektrycznych przyjęto równe 0. Wielkośd powierzchni czynnej piezoelektryka
podano z katalogu producenta 85  3  0,3 mm. Piezoelektryk połączono z modelem belki
poprzez zastosowanie interakcji typu TIE, zapewniających „zszycie” siatek elementów
skooczonych. Zabieg ten powoduje powiązanie odpowiednich stopni swobody łączonych węzłów
obu materiałów. Mechaniczne warunki brzegowe układu zdefiniowano poprzez utwierdzenie
krótszej krawędzi belki. Ostatecznie opracowany model składał się 317 elementów (belka 300,
piezoelektryk 17) i 1243 węzłów i miał 7034 stopni swobody. Dyskretny model badanego układu
oraz ułożenie warstw laminatu zaprezentowano na Rycinie 4.

Figure 4: Discrete model of the composite beam and layout of individual layers
(orientation of fibers in direction 1 corresponds to Oy axis
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Obliczenia statyczne analizowanej belki kompozytowej z naklejonym elementem
piezoelektrycznym przeprowadzono symulując obciążenie dodatniej elektrody przetwornika
napięciem o wartości od 0 V do 1500 V i jednocześnie utrzymując wartośd 0 V na elektrodzie
ujemnej (patrz schemat zamieszczony na Rycinie 2). Wyznaczono ugięcia belki przy różnych
wartościach napięd zasilających; miarą ugięcia było przemieszczenie pionowe punktu
znajdującego się na krawędzi elementu aktywnego – punkt A na Rycinie 3. Badano także efekt
odwrotny – tj. wyznaczono wartości napięd na zaciskach piezoelementu w zależności od
wymuszonego ugięcia układu.

4.2. Badania laboratoryjne
Badania stanowiskowe przeprowadzono w Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości
Materiałów Politechniki Lubelskiej. Belkę kompozytową zamocowano w imadle warsztatowym.
Układ został zasilony napięciem z zasilacza prądu stałego z regulowanym dzielnikiem
rezystancyjnym. Żądane wartości napięd zasilających uzyskano za pomocą wzmacniacza firmy
Smart Materials model PA05039. Dla tak ustalonych napięd badano ugięcie belki. W drugim
etapie badao realizowano zadanie odwrotne – tzn. badano wartości napięcia na zaciskach
elementu aktywnego pod wpływem mechanicznego odkształcenia belki. Zadane wartości
odkształceo belki kompozytowej realizowano za pomocą śruby mikrometrycznej. Ogólny widok
stanowiska badawczego przedstawiono na Rycinie 5.

Rycina 5: Widok ogólny stanowiska laboratoryjnego

4.3. Zestawienie wyników
Wyniki prowadzonych obliczeo numerycznych zaprezentowano w formie graficznej. Na
Rycinie 6 przedstawiono wyznaczoną w systemie ABQUS linię ugięcia próbki przy obciążeniu
elementu piezoelektrycznego trzema wartościami napięd zasilających: 500, 1000 oraz 1500 V.
Na osi poziomej zaznaczono współrzędną mierzoną wzdłuż długości belki ( Oy ), natomiast na osi
pionowej przedstawiono wartośd ugięcia belki w mm.
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Rycina 6: Linia ugięcia analizowanej belki kompozytowej przy różnych wartościach napięd
zasilających

Na Rycinie 7 przedstawiono natomiast porównanie rezultatów symulacji numerycznych i
wyników pomiarów stanowiskowych odwrotnego efektu piezoelektrycznego. Wyznaczono
przemieszczenia punktu znajdującego się na krawędzi elementu aktywnego (patrz Rycina 3) w
zależności od wartości napięcia zasilającego.

Rycina 7: Zestawienie wyników obliczeo numerycznych i pomiarów laboratoryjnych ugięd
belki kompozytowej z elementem aktywnym w zależności od napięcia zasilającego
Na Rycinie 8 zestawiono wyniki pomiarów w trakcie badania prostego zjawiska
piezoelektrycznego. Wymuszono ugięcie belki za pomocą śruby mikrometrycznej i jednocześnie
rejestrowano wartości napięd na zaciskach elementu aktywnego. Otrzymane wyniki zestawiono z
rezultatami symulacji w systemie ABAQUS wykorzystującej opisaną technikę efektywnego
modelowania elementów aktywnych.
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Rycina 8: Zestawienie wyników symulacji numerycznych i pomiarów laboratoryjnych
badania prostego efektu piezoelektrycznego
We wszystkich przeprowadzonych próbach uzyskano wysoką zgodnośd wyników
symulacji numerycznej i eksperymentu. Rozbieżnośd wyników w badanych punktach nie
przekroczyła 6%.

4.4. Badanie numeryczne belki z uszkodzeniem
Rezultaty powyższego porównania skłoniły do wykorzytania zaproponowanego
modelowania elementów PZT typu MFC do potwierdzenia metodą elementów skooczonych
faktu uszkodzenia materiału kompozytowego. Symulowane uszkodzenie polegało na zerwaniu
włókien (lub ich oderwaniu od struktury wypełniacza).
Makroskopowe, uproszczone odwzorowanie tego typu uszkodzeo włókien
wzmacniających polega na „usunięciu” części z nich z równao konstytutywnych, w których
wyznacza się zastępcze moduły sztywności wzdłużnej i postaciowej *2]. Przyjmując, że włókna
skierowane są wzdłuż osi Ox moduły sztywności pojedynczej warstwy laminatu wyznaczone
metodą mieszanin dane są zależnościami [10]:

E xx  E f V f  E mVm
E yy  E m

1  V f
1Vf

 xy  V f  f  Vm m
gdzie indeksy x i y wskazują kierunki główne warstwy, V oznacza względny udział objętościowy
składnika, indeks „f” oznacza włókno, zaś indeks „m” oznacza materiał matrycy, zaś współczynnik
 dany zaś jest zależnością:
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E f / Em  1

.
E f / Em  1
Na podstawie powyższych zależności można sformułowad równania konstytutywne wynikające
ze zmiany sztywności materiału kompozytowego będącej wynikiem zerwania włókien bądź
oderwania ich powierzchni od wypełniacza.
Przyjmując, że udział włókien w uszkodzonym kompozycie wynosi Vdf , wartośd modułów
sztywności E zmniejszają się do [2]:
E xx  E f Vdf  E m (1  Vdf ) E yy  E m

1  Vdf
1  Vdf

.

Do obliczeo MES wykorzystano ten sam model numeryczny belki kompozytowej z elementem
aktywnym, który opracowano do potrzeb badania prostego i odwrotnego efektu
piezoelektrycznego. Uszkodzenie materiału zasymulowano poprzez wprowadzenie
zmniejszonych sztywności lamin materiału kompozytowego na odcinku o długości 20 mm w
odległości 2 mm od utwierdzonego kooca belki. Założono, że w wyniku uszkodzenia udział
objętościowy włókien Vdf zmniejszył się do 0.25. Wyznaczano wartości napięcia elektrycznego
dla różnych ugięd belki określonych pionowym przemieszczeniem punktu A (Rycina 3).
Otrzymane wyniki zestawiono w formie graficznej z rezultatami wcześniejszych symulacji układu
bez uszkodzeo – Rycina 9.
Uzyskane rezultaty wskazują, że wartości rejestrowanych napięd są mniejsze o ok. 8% w
porównaniu do układu bez uszkodzeo. Różnice wyznaczonych napięd przekraczają zatem
wartości błędu z porównania konstrukcji wzorcowej do wyników badao laboratoryjnych.

Rycina 9: Zestawienie wyników symulacji numerycznej uszkodzenia badanego materiału
kompozytowego
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6. Wnioski
W pracy zaprezentowano możliwości efektywnego modelowania numerycznego
piezoelektrycznych materiałów czynnych typu MFC. Uzyskano dużą zgodnośd wyników obliczeo
symulacyjnych z pomiarami laboratoryjnymi --- wartośd odchyłek w analizowanych przypadkach
nie przekroczyła 6%. Potwierdza to zatem adekwatnośd opracowanych numerycznych modeli
makroskopowych elementów MFC i przyjętego sposobu dyskretyzacji badanego przetwornika.
Rezultaty dotychczasowych wstępnych rozważao uzasadniają zatem kontynuowanie badao
symulacyjnych z wykorzystaniem opracowanej techniki modelowania elementów MFC. Dalsze
prace winny zmierzad do m.in. symulacji MES oceny stanu konstrukcji metodami dynamicznymi –
w szczególności metodą analizy modalnej i propagacji fal.
Kolejnym etapem badao może byd opracowanie metodyki modelowania płyt i powłok z
aktywnymi elementami piezoelektrycznymi, wykorzystywanymi zarówno jako elementy
wykonawcze jak również i jako elementy pomiarowe (sensory).
Podziękowania
Praca została wykonana w ramach projektu Nr POIG.0101.02-00015/08 Programu Operacyjnego
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Problemy modelowania niezawodności systemów wielofazowych

Słowa kluczowe: niezawodność, modelowanie, system wielofazowy
Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe problemy związane z modelowaniem systemów
wielofazowych. Eksploatacja takich systemów związana jest z realizacją różnych zadań, które
składają się na osiągnięcie celu końcowego. Do takich systemów można zaliczyć systemy logistyczne
i systemy transportowe. Omówiono dwa rodzaje modeli: modele syntetyczne ujmujące cały okres
eksploatacji systemu i modele, w których poszczególne fazy są rozpatrywane oddzielnie.
Wykorzystano przykładowy system o strukturze progowej zmiennej w kolejnych trzech fazach
eksploatacji. Przedstawiono zalety i wady korzystania z modelu „konserwatywnego” bazującego na
analizie modelu blokowego i modeli Markowa z ustaloną i losowo zmiennych czasem trwania
poszczególnych faz.

1. Wprowadzenie
Istnieje wiele systemów, których okres eksploatacji składa się z szeregu rozdzielnych
przedziałów czasu. W każdym z tych przedziałów system realizuje różne zadania, których
wyniki muszą złożyć się na osiągnięcie celu końcowego. Takie systemy nazywa się w
literaturze (np. [4]) systemami o zadaniach (misjach) okresowych (Phased Mission System
PMS). Przykłady takich systemów, poza systemami transportowymi i logistycznymi, można
znaleźć w wielu obszarach zastosowań takich jak energetyka jądrowa, lotnictwo,
okrętownictwo, telekomunikacja, budownictwo, elektronika i wiele innych (np. [8], [9]).
Prowadzone obecnie prace naukowo-badawcze [10] dotyczą m. in. systemu transportu
łamanego kolejowo-wodnego węgla w korytarzu Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Ponieważ koncepcja okresowego wykonywania zadań przez tak złożone systemy jak
system transportowy lub system logistyczny dotyczy znacznie szerszego zbioru systemów niż
to wynika z pojęcia mission, proponuje się w [4] stosowanie nazwy systemy wielofazowe
(Multiple-Phased Systems MPS).
W systemach wielofazowych poszczególne fazy mogą charakteryzować się wieloma
różnymi właściwościami [4]:
•
zadanie wykonywane w danej fazie może różnić się od zadań wykonywanych w
pozostałych fazach,
•
wymagania dotyczące osiągów i niezawodności mogą się różnić pomiędzy fazami,
•
podczas niektórych faz system może być poddany szczególnie silnym oddziaływaniom
otoczenia co może wywoływać znaczący wzrost intensywności uszkodzeń,
•
struktura systemu może zmieniać się w funkcji czasu, w zależności od wymagań
funkcjonalnych i niezawodnościowych sformułowanych dla fazy, która jest aktualnie
wykonywana,

•

prawidłowe wykonanie zadań w danej fazie może przynieść inne efekty dla systemu
niż te osiągane w innych fazach.

2. Modele niezawodności systemów wielofazowych
Podczas modelowania niezawodności systemu, korzystanie z koncepcji systemu
wielofazowego pozwala na lepsze przybliżenie rzeczywistości ze względu na następujące
założenia:
•
eksploatacyjna struktura systemu nie jest stała, może zmieniać się pomiędzy fazami w
zależności od ważności / krytyczności danej fazy,
•
historia uszkodzeń lub napraw danego elementu w danej fazie wywiera wpływ na
zachowanie systemu w kolejnej fazie. Stąd, stan komponentu na początku danej fazy
zależy od stanu danego komponentu na końcu poprzedniej fazy.
•
kryteria definiujące poziom spełnienia wymagań dotyczących osiągów i
niezawodności danej fazie mogą różnić się tych wartości dla kolejnej fazy.
Te założenia są w różny sposób wykorzystywane w modelach znanych z literatury.
Znane są dwa rodzaje modeli: modele syntetyczne ujmujące cały okres eksploatacji systemu i
modele, w których poszczególne fazy są rozpatrywane oddzielnie.
Modele syntetyczne, w których wszystkie fazy są reprezentowane razem (np. [1], [2],
[5], [14]) charakteryzują się szeregiem zalet ze względu na możliwość wykorzystania
podobieństw pomiędzy fazami w celu otrzymania modelu zwartego, w którym wszystkie fazy
są prawidłowo wbudowane. Budowanie takiego syntetycznego modelu może nie być łatwe ani
wygodne w tych przypadkach, w których wspomniane powyżej różnice przeważają nad
podobieństwami pomiędzy poszczególnymi fazami.
Z drugiej strony oddzielne modelowanie każdej fazy (np. [7], [14]) pozwala na
natychmiastowe charakteryzowanie różnic pomiędzy fazami, w warunkach różnic
intensywności uszkodzeń i różnic wymagań strukturalnych. Każda faza może być
rozwiązywana oddzielnie i otrzymane wyniki następnie łączone z tymi z innych faz aby
otrzymać całościowe wyniki dla systemu. Główną słabością rozdzielnego podejścia do
modelowania (nie występująca w modelach syntetycznych) polega na podejściu do zależności
pomiędzy fazami, które trzeba wziąć pod uwagę przy rozdzielaniu komponentów pomiędzy
fazami. Takie podejście wymaga wyraźnie określonego mapowania stanów komponentu na
końcu fazy w stosunku do stanu komponentu na początku fazy następnej. Takie zadanie jest
koncepcyjnie proste, ale może być niewygodne i na pewno pozostaje potencjalnym źródłem
błędów dla złożonych systemów.
Najtrudniejszą decyzją w procesie modelowania jest sposób łączenia poszczególnych
faz w jeden model i szacowania wartości charakterystyk niezawodności całego systemu.
Analizie [11] został poddany przykładowy system opisany następującymi założeniami:
•
system zbudowany z 3 komponentów (A, B, C),
•
w czasie eksploatacji system znajduje się kolejno w 3 fazach (I, II, III),
•
intensywności uszkodzeń poszczególnych komponentów są stałe w czasie trwania
danej fazy eksploatacji, ale mogą się różnić w poszczególnych fazach (λij, i = A, B, C,
j = I, II, III),
•
komponenty mogą być obsługiwane lub naprawiane; intensywność napraw w
poszczególnych fazach jest stała, ale także może zmieniać się w kolejnych fazach
eksploatacji (µij, i = A, B, C, j = I, II, III),
•
struktura niezawodności systemu jest strukturą progową „kj z n”; parametr k zależy od
fazy i wynosi: kI = 1, kII = 2, kIII = 3, przy n = 3.

2

System ma strukturę progową typu „k z n”, jeżeli system jest zdatny wtedy i tylko
wtedy, gdy co najmniej k dowolnych spośród n elementów jest zdatnych. Schemat blokowy
takiego systemu pokazano na rys. 1. Na schemacie k elementów jest połączonych szeregowo i
mogą być zastąpione przez dowolny z (k+1, n) elementów (istnieją modele o bardziej
sformalizowanych zasadach rezerwowania np. [3]).
Łatwo można również wykazać, że struktura progowa jest uogólnieniem struktury
szeregowej i równoległej:
•
struktura „1 z n” jest strukturą równoległą,
•
struktura „n z n” jest strukturą szeregową.
1

2

k

k+1
k+2

n

Rys. 1. Schemat blokowy struktury progowej

Funkcja niezawodności systemu o strukturze progowej przy założeniu, że system
zbudowany jest z identycznych elementów (R1(t) = R2(t) = … = Rn(t) = R(t)) wyraża się
wzorem:
n

Rs (t ) = ∑
i =k

n!
i
n −i
R (t ) (1 − R (t ))
i!(n − i )!

(1)

Modelując system zbudowany z elementów odnawialnych najczęściej korzysta się z
modelu Markowa - odpowiednie grafy stanów dla poszczególnych faz eksploatacji
przykładowego systemu pokazano na rys. 2, 3, 4. Stan systemu zapisano w następującej
notacji:
S = <SA, SB, SC>

(2)

przy czym: Si = 0 – element niezdatny,
Si = 1 – element zdatny.
Stany niezdatności systemu w poszczególnych fazach zostały zaciemnione. Należy
podkreślić jedno z przyjętych założeń [11], że podczas naprawy elementów systemu
niemożliwe są dalsze ich uszkodzenia.
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Rys. 2. Model Markowa dla fazy I [11]
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2.1. „Konserwatywny” model niezawodności
Najprostszym podejściem do łączenia niezawodności faz w niezawodność systemu jest
wykorzystanie modelu struktury szeregowej niezawodności systemu, w której elementami
struktury będą kolejne fazy eksploatacji systemu. Jest to możliwe jeżeli komponenty systemu
nie charakteryzują się dynamicznymi zmianami właściwości takich jak błędy przejścia lub
niezupełną naprawą uszkodzeń [5]. Wówczas otrzymuje się „konserwatywne” oszacowanie
funkcji niezawodności systemu. Przykład takiej struktury pokazano na rys. 5.
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Rys. 5. Struktura niezawodności systemu – szeregowa struktura faz [11]

Wyniki obliczeń niezawodności takiego systemu, jeżeli elementy są nienaprawialne, są
dokładne, ale prowadzą do oszacowania niezawodności rzeczywistego systemu „z dołu”.
Pewnym rozwiązaniem sygnalizowanych trudności jest wykorzystanie do analizy systemu
metody ścieżek zdatności lub przekrojów niezdatności [6]. Własności minimalnych ścieżek
zdatności i minimalnych przekrojów niezdatności są m.in. następujące [3]:
•
strukturę systemu można przedstawić za pomocą pseudostruktury utworzonej z
minimalnych ścieżek zdatności połączonych równolegle,
•
strukturę systemu można przedstawić za pomocą pseudostruktury utworzonej z
minimalnych cięć niezdatności połączonych szeregowo,
•
struktura minimalnej ścieżki zdatności Pj (j = 1, ..., p) jest strukturą szeregową,
•
struktura minimalnego przekroju niezdatności Kj (j = 1, ..., k) jest strukturą
równoległą.
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Strukturę systemu ϕ można wobec tego przedstawić za pomocą struktur jej
minimalnych ścieżek:

ϕ (x ) = max min xi
1≤ j ≤ p i∈Pj

(3)

co odpowiada pseudostrukturze ϕP utworzonej z minimalnych ścieżek lub za pomocą struktur
minimalnych cięć:

ϕ ( x ) = min max xi
1≤ j ≤ k i∈K j

(4)

co odpowiada pseudostrukturze ϕK utworzonej z minimalnych cięć.
Wówczas można oszacować od góry i z dołu niezawodność systemu, która jest nie
gorsza niż niezawodność systemu o pseudostrukturze ϕK i nie lepsza niż niezawodność
systemu o pseudostrukturze ϕP. Niezawodność systemów o pseudostrukturach ϕP i ϕK jest
stosunkowo łatwa do wyznaczenia:





maxP min xi = 1 ≤ Rs ≤ minP max xi = 1
1≤ j≤ k
1≤ j ≤ p


  i∈Pj
  i∈K j

(5)

2.2. Model Markowa – ustalony czas trwania faz
Jeżeli system wykazuje zachowania zmienne w czasie wykonywania zadania, takie jak,
np.:
•
zmieniające się prawdopodobieństwa przejść pomiędzy fazami,
•
ograniczona liczbą zespołów naprawczych,
wykorzystanie modelu Markowa może się okazać efektywne do analizy niezawodności tak
złożonego systemu.
W proponowanym sposobie modelowania, każda faza eksploatacji systemu
wielofazowego jest modelowana oddzielnym modelem Markowa. Zakłada się, że końcowy
stan niezawodnościowy systemu w fazie j dla fazy j + 1 jest stanem początkowym. Schemat
postępowania pokazano na rys. 6.
W fazie I realizowanej przez okres czasu T1 stanami zdatności są m.in. stany (111),
(101), (110), (011) i możliwe jest przejście do fazy II do analogicznych stanów zdatności.
Natomiast stany (100), (010), (001) będą w fazie II stanami niezdatności i końcowe
prawdopodobieństwa przebywania w tych stanach będą sumowały się do
prawdopodobieństwa uszkodzenia systemu. Oczywiście system może także ulec uszkodzeniu
w fazie I – stan (000). Dla fazy III tylko stan zdatności wszystkich elementów (111) jest
stanem zdatności.
Niedogodności tego sposobu modelowania niezawodności systemu wielofazowego
związane są z trudnościami powiązania odpowiadających sobie stanów systemu w
poszczególnych fazach. Inne komplikacje powstają (np. [5]) jeżeli dany komponent podlega
uszkodzeniom w jednej fazie a nie uszkadza się w innej lub gdy uszkodzenia w jednej fazie
nie są diagnozowalne dopóki element nie zostanie użyty w kolejnej fazie.
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Rys. 6. Schemat modelu niezawodności z ustalonym czasem trwania faz [11]

Syntetyczny model sformułowanego wcześniej podejścia zaproponowano w [5].
Wprowadzono wskaźnik występowania fazy φj:
φj =

1 jeżeli (Tj-1 ≤ t < Tj)
0 jeżeli t < Tj-1, t > Tj

(6)

gdzie:
Tj – chwila końca fazy j.
Wskaźnik φj określa, które przejście pomiędzy stanami należy do danej fazy j. Użycie
tej metody nie zmienia przestrzeni stanów systemu ani nie wymaga wyznaczania nowych
prawdopodobieństw przejść miedzy stanami. Otrzymany model jest nadal modelem Markowa
ale nie jest już jednorodny – wartości prawdopodobieństw przejść zależą od czasu
eksploatacji systemu. Przykład modelu pokazano na rys. 7. Dla uproszczenia rysunku
uwzględniono tylko intensywności uszkodzeń elementów; zapis intensywności napraw jest
analogiczny. Przy numerach stanów zaznaczono numer fazy, w której dany stan jest stanem
niezdatności.
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Rys. 7. Model syntetyczny przykładowego systemu wielofazowego [11]

2.3. Model Markowa – losowy czas trwania faz
Jeżeli nie można zdefiniować zdeterminowanego czasu trwania poszczególnych faz
eksploatacji systemu i te okresy czasu są zmiennymi losowymi to do modelowania trzeba
wykorzystać niejednorodny proces Markowa. Podejście zaprezentowane w [14] bazuje na
rozwiązaniu pojedynczego niejednorodnego modelu Markowa, w którym koncepcja przejść
między stanami została uogólniona aby uwzględnić zmiany faz.
Zaletą tego podejścia jest możliwość uwzględnienia zależności zmian fazy od stanu
systemu oraz zależności uszkodzeń i napraw od czasu w poszczególnych fazach. Nie ma
również potrzeby uzgadniania prawdopodobieństw przebywania w stanach pomiędzy fazami.
Wadą metody jest duży stopień skomplikowania modelu. Przestrzeń stanów może być
bardzo duża ponieważ stanowi sumę stanów wszystkich modeli cząstkowych ([11]). Ponieważ
wielkość przestrzeni stanów w modelach Markowa jest (w najgorszym przypadku)
wykładniczą funkcja ilości komponentów, jej przyrost może być krytyczny dla możliwości
modelowania.
3. Podsumowanie
Z otrzymanych modeli można oszacować podstawowe miary oceny niezawodności
systemu, takie jak np.: prawdopodobieństwo prawidłowego zrealizowania zadania
logistycznego, prawdopodobieństwo wystąpienia błędu / uszkodzenia w funkcji czasu
wykonywania zadania lub średni czas między uszkodzeniami.
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Przedstawiony sposób podejścia został wykorzystany do modelowania niezawodności
systemów transportu intermodalnego przy wykorzystaniu modeli Markowa i semi-Markowa
(np. [12], [13], [16]). Można powiedzieć że system transportu intermodalnego jest
wzorcowym przykładem (z punktu widzenia modelowania niezawodności) systemu o
zadaniach (misjach) okresowych / fazowych. Transport ładunków jest dzielony na fazy
realizowane różnymi środkami transportu.
Możliwości modelowania niezawodności i bezpieczeństwa systemu transport
łąmanego węgla na Odrzańskiej Drodze Wodnej [10] zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Schemat analizowanych modeli transport łamanego
System transportowy
Model niezawodności
Kolej
Kolej-woda-kolej

Schemat blokowy
Schemat blokowy

Model Markowa
Ustalony czas
Losowy czas trwania
trwania fazy
fazy

Dla przykładu, biorąc pod uwagę cały system, dla ustalonych okresów trwania
poszczególnych faz transport kolejowego i wodnego oraz przy założeniu pełniej
niezawodności fazy przeładunku otrzymano następujące oszacowania:
• gotowość transportu kolejowego:
A(t ) = [µ / (λ + µ )] + [(P(t 0 )λ − (1 − P(t 0 )µ ) exp(−(λ + µ )t )]/(λ + µ )
gdzie: P(t0) – prawdopodobieństwo stanu zdatności dla t = 0,
•

(7)

gotowość transportu łamanego:
Ai (t ) = [µ i / (λi + µ i )] + [(Pi (t 0 )λi − (1 − Pi (t 0 )µ i ) exp(−(λi + µ i )t )] /(λi + µ i )

(8)

Pi +1 (t 0 ) = Ai (t )

(9)

gdzie: i – numer fazy.
Oszacowane dane statystyczne pogrupowano na zdarzenia niepożądane dla transportu
szynowego oraz śródlądowego uzyskując (na pierwszym poziomie dekompozycji systemu
transportowego) dwie grupy zdarzeń. W przypadku systemu transportu szynowego są to
zdarzenia związane z uszkodzeniami i zagrożeniami wynikającymi z eksploatacji pociągów
oraz uszkodzeń, błędów funkcjonowania infrastruktury. Natomiast dla systemu transportu
śródlądowego są to zdarzenia powstałe na skutek uszkodzeń i błędów infrastruktury drogi
wodnej i ograniczeń wynikających z niewłaściwych przepływów oraz zdarzenia związane z
uszkodzeniami i obsługami statków (pchaczy i barek). Różnica w strukturze uszkodzeń i
zagrożeń wynika z uwarunkowań i udziału poszczególnych zdarzeń – rys. 8.
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Rys. 8. Zestawienie udziałów zdarzeń niepożądanych [10]
Dla oszacowanych wartości intensywności uszkodzeń i intensywności napraw i zadania
transportowego trwającego 50 godzin podzielonego na fazę „kolejową” - 6 godzin i fazę
„wodną” - 44 godziny uzyskano wyniki pokazane na rys. 9.

Rys. 9. Porównanie gotowości systemu transportu łamanego i kolejowego [10]
Jak widać model w poprawny sposób ujmuje zmianę rodzaju transportu w 6-tej
godzinie zadania transportowego i uwzglednia wzrost gotowości całego systemu wynikający z
lepszej niezawodności transportu wodnego. Oczywiście wiarygodność uzyskanego
oszacownia gotowości systemu transportu łamanego zależy od omawianej wiarygodności
danych wejściowych.
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