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PRZEWIDYWANIE AWARII I PROBLEMÓW Z JAKOŚCIĄ 

Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej produkcji jest zapewnienie odpowiedniej 

jakości wytwarzanych produktów. Drugim ważnym aspektem są koszty i efektywność 

procesu produkcyjnego. W obu aspektach procesu produkcyjnego poważnym problemem 

są awarie na linii produkcyjnej oraz wady wyrobu. Rozwiązaniem tych problemów może 

być odpowiednia diagnostyka uzupełniona elementami przewidywania zdarzeń niepożą-

danych. Podczas prezentacji zostaną omówione zastosowania statystycznej analizy danych 

w przewidywaniu awarii i problemów z jakością. 

Wprowadzenie 

Ważnymi problemami nowoczesnej produkcji są jakość oraz koszty produkcji. Na koszt 

produkcji wpływa wiele czynników, również koszty przestojów linii produkcyjnej powodo-

wane awariami lub przeglądami. W wielu przedsiębiorstwach wdrożone są systemy moni-

torujące parametry procesu oraz zachowanie urządzeń na linii produkcyjnej. Nie zawsze 

jednak z gromadzonych w ten sposób danych korzysta się, wykorzystując zawarte w nich 

informacje. Na przykład w wielu przedsiębiorstwach działają systemy klasy CMMS (Com-

puterised Maintenance Management Systems), które pozwalają między innymi na rejes-

trację zdarzeń związanych z utrzymaniem wyposażenia produkcyjnego i pomiarowego, 

w tym w szczególności zdarzeń takich jak: awarie, przeglądy oraz remonty itp. Informacje 

gromadzone w tych systemach mogą być wykorzystywane nie tylko do raportowania 

zdarzeń z przeszłości, ale również do przewidywania tego, co ma się dopiero wydarzyć, tak 

aby móc temu zapobiec lub się do tego przygotować. 

Dlatego też interesujące może być dla nas znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 

Jak ocenić ryzyko awarii na linii produkcyjnej? Jak znaleźć jej przyczyny? Jak ocenić 

ryzyko wytworzenia produktu niespełniającego norm jakości? Jak znaleźć przyczyny 

takiego zdarzenia? Z praktycznego punktu widzenia ważne są odpowiedzi również na nas-

tępujące pytania: Jak zastosować zdobytą wiedzę? Czy można przeciwdziałać awariom 

i problemom z jakością, czyli przewidywać zanim się zdarzą? 
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Przewidywania awarii i problemów z jakością – możliwe podejścia 

Z punktu widzenia statystycznej analizy danych do przewidywania awarii i problemów 

z jakością można podejść na kilka sposobów. Poniżej przedstawiono kilka takich podejść: 

 analiza niezawodności – ocena prawdopodobieństwa awarii, 

 analiza sekwencji zdarzeń, 

 przewidywania wystąpienia zdarzenia – predykcja. 

Podejścia te różnią się miedzy sobą zakresem danych, na którym wykonywane są analizy 

oraz otrzymywanymi wynikami. Poniżej pokrótce omówiono każde z nich.  

Analiza niezawodności 

Analiza niezawodności (analiza czasu trwania, analiza przeżycia) to analizy danych, które 

dotyczą czasu upływającego od dobrze zdefiniowanego momentu początkowego (np. start 

pracy urządzenia) aż do wystąpienia pewnego określonego zdarzenia (np. awaria lub 

wytworzenie wadliwego produktu). Tego typu analizę wyróżnia uwzględnianie również 

tzw. obserwacji uciętych, czyli takich, w przypadku których mamy jedynie informację, że 

dane zdarzenie nie nastąpiło aż do pewnego momentu czasu, a okres obserwacji uległ 

przerwaniu (np. część nie zdążyła się zepsuć, ponieważ została wymieniona podczas ruty-

nowego przeglądu). Celem analizy niezawodności jest wyznaczenie modeli czasu trwania 

oraz badanie ich własności.  

Podejście to jest zalecane szczególnie wtedy, gdy interesuje nas konkretne urządzenie oraz 

dysponujemy jedynie informacjami o historii awarii (tj. datach ich wystąpień). Możemy 

wówczas badać czas „(bezawaryjnego) życia” danego elementu. Najczęstszym obiektem 

badań jest właśnie czas funkcjonowania obiektu do pierwszego uszkodzenia. Tak zdefinio-

wany czas jest zmienną losową o pewnym rozkładzie, który podlega właśnie badaniu. Roz-

kład ten opisuje się na przykład za pomocą tzw. funkcji niezawodności (reliability fun-

ction) i funkcji intensywności uszkodzeń (failure rate). 

Istnieje wiele modeli stosowanych do opisu czasu trwania, a jednym z najpopularniejszych, 

szczególnie w badaniu niezawodności jest model Weibulla. Zakładamy wówczas, że czasy 

trwania dla badanych obiektów mają rozkład Weibulla, a celem analizy statystycznej jest 

potwierdzenie tej hipotezy oraz dobranie parametrów modelu. 

Podczas analizy niezawodności wyznaczana jest tak zwana funkcja intensywności uszko-

dzeń (funkcja ryzyka). W praktyce funkcja ryzyka (intensywności) dla większości produk-

tów (ich składników i kompletnych urządzeń) podobna jest kształtem do wanny. We 

wczesnym stadium eksploatacji maszyny (okres docierania) intensywność występowania 

uszkodzeń jest stosunkowo duża („efekt nowości”). Następnie, po okresie docierania, 

intensywność uszkodzeń spada i utrzymuje się na jednakowym, niskim poziomie. Pod 

koniec okresu eksploatacji intensywność awarii znowu rośnie (okres zużycia), aż wszystkie 

urządzenia ulegną awarii. 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2013  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

43 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Na przykład nowe urządzenia często na początku ulegają drobnym awariom, w okresie 

bezpośrednio po zakupie. Po okresie „docierania” następuje najczęściej długi okres 

bezawaryjnej eksploatacji, a następnie, po pewnym okresie użytkowania, intensywność 

awarii rośnie. Typowy kształt krzywej wanny (krzywej rampy) pokazano niżej (por. [Wa-

lanus, 2000]). 

 

Rys. 1. Krzywa ryzyka (prawdopodobieństwa awarii). 

Rozwinięciem tego podejścia jest na przykład nieparametryczna estymacja ryzyka (krzywe 

Kaplana-Meiera) oraz uzależnienie tego ryzyka od innych parametrów (np. parametrów 

urządzenia lub tryb pracy) w modelach proporcjonalnego hazardu Coxa (por. [Harańczyk, 

2011]).  

Wiedza pozyskana poprzez przeprowadzenie analizy niezawodności umożliwia wyzna-

czenie bezpiecznego czasu pracy urządzenia oraz planowanie przeglądów oraz kontroli.  

Analiza sekwencji zdarzeń 

Innym podejściem jest wyszukiwanie w ciągu zdarzeń na linii produkcyjnej powtarza-

jących się charakterystycznych wzorców. W tym celu może być wykorzystana analiza 

sekwencji. Metoda ta oparta jest na analizie asocjacji (association analysis), służącej do 

znajdowania w dużym zbiorze danych ukrytych zależności w postaci prostych reguł. Pole-

ga ona na badaniu współwystępowania wartości (wariantów) różnych zmiennych (w tym 

kontekście zmiennych binarnych informujących o wystąpieniu różnych zdarzeń). Wyniki 

analizy tego typu mają postać reguł (tzw. reguł asocjacyjnych), czyli prostych zdań warun-

kowych postaci:  

 jeżeli A, to B. 
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Pierwotnym zastosowaniem analizy asocjacji (nazywanej również analizą koszykową) była 

analiza danych transakcyjnych pochodzących z supermarketów. Przedmiotem zaintereso-

wania były współzależności pomiędzy kupowanymi produktami. Rozważano koszyki pro-

duktów i badano, jak często dane dwa produkty występują razem.  

Tak jak wspomniano, wynikiem analizy asocjacji są reguły postaci: jeżeli A, to B, oznacza-

jące, że jeżeli wystąpiło zdarzenie A, to również wystąpiło zdarzenie B. Dysponując jednak 

zbiorem danych z licznościami występowania zdarzeń A oraz B, bardzo łatwo jest spraw-

dzić, czy oba elementy często występowały razem czy też raczej osobno. Aby znaleźć 

odpowiedź na to pytanie, wystarczy wykonać tabelę dwudzielczą. 

 

Rys. 2. Tabele dwudzielcze. 

Po co więc w takim razie specjalne narzędzia do analizy asocjacji i sekwencji? Otóż prob-

lemem nie jest przeanalizowanie związku między wybranymi zdarzeniami (konkretna awa-

ria, konkretny symptom), ale wskazanie spośród wszystkich zdarzeń tych par, którym nale-

ży się przyjrzeć. Wraz ze wzrostem liczby badanych kategorii (różnych zdarzeń, w tym 

awarii różnego typu) rośnie bardzo szybko liczba możliwych (potencjalnie ciekawych) 

reguł, a co za tym idzie, rośnie liczba tabel dwudzielczych, które należałoby przejrzeć. Już 

dla 100 kategorii (zdarzeń) liczba tabel dwudzielczych dochodzi do 5 tys. 

Warto zwrócić uwagę również na fakt, że reguły mogą być bardziej skomplikowane, 

tj. ogólnie regułę możemy zapisać jako:  

 [warunki poprzednika] => [warunki następnika], 

gdzie poprzednik i następnik mogą być dowolnie rozbudowane, tj. na przykład składać się 

z koniunkcji wielu warunków. Na przykład „jeżeli wystąpił symptom A oraz symptom B, 

to nastąpiło potem zdarzenie C”.  

W związku z tym zależałoby nam na narzędziu przeglądającym wszystkie możliwe reguły 

przy zadanym stopniu złożoności (najczęściej definiowanym jako liczba elementów po-

przednika i następnika) i wyszukującym tylko te „najciekawsze”. Określając jakość reguły, 

najczęściej definiuje się kilka standardowych miar: wsparcie (support), zaufanie (confi-

dence) oraz przyrost (lift). Wielkości te wyliczane są na podstawie danych historycznych 

(próby uczącej) i opisują różne aspekty występowania badanych reguł w przeszłości. Opis 

jakości reguł można znaleźć na przykład w [Harańczyk, 2012]. 

Oprócz wyznaczania odpowiednich wskaźników, bardzo popularne jest graficzne przedsta-

wianie związków pomiędzy badanymi elementami za pomocą tzw. wykresów sieciowych 
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(web graph). Na takich wykresach wielkość węzła ilustruje częstość (wsparcie) danego ele-

mentu, grubość linii łączącej dwa elementy wsparcie dla reguły utworzonej przez te 

elementy, natomiast kolor linii oznacza przyrost.  

Analiza sekwencji 

W tym podejściu wymaga się, aby dane zawierały sekwencję sygnałów z linii produkcyj-

nej, tj. informacje o kolejnych zdarzeniach (kolejnych awariach lub symptomach, lub 

innych zdarzeniach, których wpływ na pojawianie się awarii należy rozważyć). 

W pierwszym kroku należy wyznaczyć wielkość ruchomej ramki czasowej, która przesu-

wana wzdłuż osi czasu definiuje kolejne sekwencje. Oznacza to w praktyce, że jeśli czas 

pomiędzy wystąpieniem dwóch zdarzeń był mniejszy niż zadana właśnie wielkość ramki 

czasowej, to zdarzenia te traktowane są jako występujące w jednej sekwencji. W analizie 

sekwencji dodatkowo uwzględniana jest kolejność zdarzeń, tj. wyszukiwane podczas ana-

lizy są jedynie takie reguły, w których pierwszy element reguły wystąpił wcześniej w cza-

sie niż drugi element reguły.  

 

Rys. 3. Wykres sieciowy (web graph). 

Proces szukania i filtrowania reguł 

Możliwych jest kilka różnych strategii poszukiwania reguł. Zmiana granicznych wartości 

parametrów wybranych jako kryteria poszukiwania reguł powoduje zmianę liczby znale-

zionych reguł. Na przykład zmniejszając kolejno wartość minimalnego wsparcia reguły, 

otrzymujemy coraz więcej reguł. Często na początku ujawniają się reguły oczywiste i zna-

ne, a dopiero później ciekawe i wcześniej niezauważane. Warto zacząć również od reguł 

najmocniejszych i później zmniejszać poziom oczekiwanego zaufania dla reguł. Ważną 
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zaletą takiego podejścia jest uniknięcie sytuacji, kiedy to wyniki analizy mają podobny 

stopień złożoności jak pierwotne dane. 

Znalezione reguły należy przefiltrować pod kątem ich przydatności. Interesujące są jedynie 

reguły, w których następnik (drugi element reguły) jest awarią. Dopuszcza się natomiast, 

aby poprzednik był symptomem lub awarią (awaria jako symptom innej awarii). Zatem po 

uzyskaniu reguł zwykle filtruje się je, usuwając te, w których w następniku występują 

jedynie symptomy. Należy również wyeliminować te reguły, dla których czas pomiędzy 

wystąpieniem symptomu i czasem wystąpienia zdarzenia niepożądanego jest zbyt krótki 

i uniemożliwia reakcję. Takie reguły będą nieprzydatne. Pozostałe reguły można wdrożyć 

do systemu przewidywania zdarzeń niepożądanych. 

Modele predykcyjne 

Przewidywanie awarii za pomocą modeli predykcyjnych to najbardziej dojrzałe podejście. 

Wybieramy jedno lub kilka zdarzeń, które nas szczególnie interesują (np. są krytyczne 

z punktu widzenia procesu lub prowadzą do poważnych awarii) i to ich wystąpienie 

będziemy chcieć przewidywać. Przewidzieć na tyle wcześnie, aby móc zareagować. 

W kolejnym kroku wyznaczamy zdarzenia oraz parametry procesu, które są mierzone 

i mogą mieć potencjalny wpływ na wystąpienie rozważanego zdarzenia. Ważną kwestią 

jest zdefiniowanie okna czasowego, tj. okresu przeszłych zdarzeń, które mogą powodować 

wystąpienie niepożądanego zdarzenia w określonej przyszłości (określanej jako horyzont 

prognozy). Dokładne zdefiniowanie aspektu czasowego jest niezwykle istotne i powinno 

również uwzględniać kwestie praktyczne związane z późniejszym wdrożeniem modeli. 

Przewidzenie awarii na podstawie zdarzeń, które mają miejsce kilka sekund przed jej 

wystąpieniem, nie mają zazwyczaj sensu. Z tego powodu informacje o tych zdarzeniach nie 

powinny być uwzględniane w zbiorze predyktorów.  

Na podstawie wyznaczonej ramki czasowej, wydarzenia występujące w jej ramach przek-

ształcane są na zbiór predyktorów, na podstawie których będziemy chcieli przewidywać 

wystąpienie rozważanego przez nas zdarzenia niepożądanego. Ramka czasowa jest przesu-

wana wzdłuż osi czasu, generując kolejne przypadki do analizy. W pewnych sytuacjach 

zbiór zdarzeń w obrębie ramki czasowej będzie skutkował wystąpieniem zdarzenia niepo-

żądanego, a przy innym zestawie zdarzeń w obrębie ramki czasowej dane zdarzenie nie 

wystąpi. Celem modelowania jest znalezienie powtarzalnych prawidłowości między his-

torią zdarzeń a wystąpieniem w bliskiej przyszłości zdefiniowanej awarii lub wady.  

Zdefiniowanie zagadnienia i przygotowanie danych w sposób opisany powyżej przek-

ształca rozważany problem do budowy modelu predykcyjnych dla zmiennej dwustanowej 

(np. awaria, brak awarii). Model taki może być budowany z wykorzystaniem różnych me-

tod analizy danych – modeli parametrycznych (np. regresji logistycznej) lub z wykorzys-

taniem modeli data mining (por. [Harańczyk, 2010]). W wyniku otrzymamy model, który 

na bieżąco zasilany najnowszymi danymi będzie zwracał prawdopodobieństwa wystąpienia 

określonego zdarzenia.  
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Dodatkowo podczas budowy modeli możemy lepiej poznać proces oraz zidentyfikować 

istotne przyczyny występowania działań niepożądanych.  

Przykład analizy, w której wykorzystując metody analizy danych, przewidywano stan urzą-

dzenia, opisano na przykład w artykule [Gibiec, 2008]. Przewidywano tam awarie kom-

bajnu górniczego na podstawie parametrów jego pracy. 

Wdrożenie rozwiązania - system wczesnego ostrzegania  

Zdobyta podczas modelowania wiedza musi zostać odpowiednio wykorzystana, czyli 

wdrożona w obrębie przedsiębiorstwa. Pierwsze omawiane podejście – analiza niezawod-

ności – może być realizowane w trybie offline, tj. po usunięciu awarii czy też zamontowa-

niu nowego elementu, zakłada się, na podstawie oszacowanego na danych historycznych 

rozkładu czasu bezawaryjnej pracy, kiedy pojawi się ryzyko kolejnej awarii. 

Pozostałe podejścia powinny bazować na zbieranych w czasie rzeczywistym danych. 

Z doświadczeń wynika, że najlepiej można przewidzieć wystąpienie awarii tuż przed nią 

samą. Im dalej cofniemy się w historii zdarzeń, ślady przyszłej awarii będą coraz mniej 

wyraźne. Już wcześniej zostało to podkreślone, etap modelowania musi współgrać z możli-

wościami organizacyjnymi związanymi z czasem reakcji.  

 

Rys. 4. STATISTICA Monitoring and Alerting Server (MAS) – scentralizowane i zautomatyzowane 

narzędzia monitorowania wielu właściwości procesów i produktów. 
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Ważne jest jednak zadbanie o to, aby podjąć również działania operacyjne, które pozwolą 

zmniejszyć czas potrzebny na podjęcie działań zapobiegawczych. Jednym z elementów, 

które mogą poprawić warstwę organizacyjną, jest odpowiednia dostępność informacji 

o alarmach. System powinien działać w oparciu o dane zbierane w czasie rzeczywistym 

i w czasie rzeczywistym powinien generować ostrzeżenia. Muszą one również być szeroko 

dostępne. Zapewnić to mogą specjalne dedykowane narzędzia z mechanizmami powiada-

miania oraz eksportu raportów do szeroko dostępnych formatów. 

Warto zwrócić uwagę, że system powiadamiający o zdarzeniach niepożądanych może, 

a nawet powinien również uwzględniać reguły eksperckie (np. wynikające z doświadczeń 

operatorów). Zgromadzenie tych reguł i wdrożenie do systemu skutkuje rozpowszechnie-

niem, usystematyzowaniem i utrwaleniem wiedzy o procesie i linii produkcyjnej w przed-

siębiorstwie.  

Podsumowanie 

Wprowadzenie i zastosowanie opisanych technik niosą ze sobą relatywnie niskie koszty. 

Często nie wiąże się to ze zmianą technologii czy też zakupem maszyn. W przedsiębior-

stwach, które wdrożyły już systemy monitorowania procesu i zdarzeń, zastosowanie metod 

predykcji nie jest niczym innym jak tylko wyciągnięciem wiedzy z gromadzonych danych.  
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