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Abstract
The paper introduces basic elements of Dempster-Shafer theory and its comparison with applied uses in
modeling. The authors present model of determine of non-damage parameters of mechanical objects and suggestion
synthesis of information by using Dempster rule of combination. The model bases on rule of experts and determines
decision areas and assigns them value of allocation function of probability, which is base of knowledge about given
problem. Base on rules of experts the function of mass was determined and used to calculations of conviction
function. In analysis was assumed part-specification model without supplement of missing specification. The
effectiveness of algorithm for different number of expert rules was studied. The experts was named the specialists
attend to investigate combustion engines and their parts, and have knowledge about necessary information for
definition of exploitation ability for every element of machine. The results of performed works on the implementation
real data during laboratory-research.
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MODELOWANIE TRWAàOĝCI ELEMENTU MECHANICZNEGO Z
WYKORZYSTANIEM TEORII DEMPSTERA - SHAFERA
Streszczenie
W pracy przedstawiono podstawy teorii Dempstera-Shafera i porównano je z probabilistyką stosowaną w
modelowaniu. Przedstawiono równieĪ model wyznaczania parametrów nieuszkadzalnoĞci obiektów mechanicznych i
zaproponowano syntezĊ informacji wykorzystując reguáĊ kombinacji Dempstera. Model na podstawie reguá ekspertów
wyznacza obszary decyzyjne, przyporządkowuje im wartoĞci funkcji alokacji prawdopodobieĔstwa, co jest bazĊ wiedzy
o danym problemie. Na podstawie reguá ekspertów wyznaczano funkcje masy, wykorzystywane do obliczania wartoĞci
funkcji przekonania. W analizie zaáoĪono model czĊĞciowo wyspecyfikowany, w którym nie uzupeánia siĊ brakującej
specyfikacji.
Zbadano równieĪ skutecznoĞü algorytmu dla róĪnych iloĞci reguá ekspertów. Ekspertami nazywano specjalistów
zajmujących siĊ badaniem silników spalinowych i ich podzespoáów, którzy dla kaĪdego elementu indywidualnie są w
stanie dostarczyü informacji potrzebnych do okreĞlenia zdatnoĞci elementu do dalszej eksploatacji. Rezultaty pracy
pozwalają na implementacjĊ danych rzeczywistych podczas badaĔ laboratoryjnych.
Sáowa kluczowe: silniki spalinowe, procesy spalania, modelowanie, powáoka ceramiczna, trwaáoĞü
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1. WstĊp
Ocena trwaáoĞci obiektu mechanicznego przy subiektywnym jej wyznaczaniu moĪe okazaü siĊ
nieprecyzyjna, niepeána. Rozpatrując ją w kategoriach czysto probabilistycznych moĪe okazaü siĊ,
Īe oszacowanie prawdopodobieĔstw warunkowych i bezwarunkowych jest nie moĪliwe. Model
Bayesa ma tą wadĊ, Īe do jego opisu naleĪy dysponowaü peáną specyfikacją badanego obiektu.
Model oparty na teorii funkcji przekonania, zwanej inaczej teorią Dempstera-Shafera lub teorią
ewidencji matematycznej nie wymaga peánej specyfikacji badanego obiektu. Uszkodzenia
pewnych elementów konstrukcji mechanicznych mają charakter nagáy, zuĪyciowy lub
starzeniowy, a zagadnienia naprawialnoĞci nie są brane pod uwagĊ [1]. Metody oceny
niezawodnoĞci bazujące na probabilistyce mają pewne wady, którymi są: przyjĊcie uproszczeĔ
opisu danych towarzyszących obiektom mechanicznym, co moĪe byü przyczyną braku informacji
o tych obiektach. Przy zaworach z powáokami ceramicznymi, moĪemy przyjąü, Īe ocena wielkoĞci
opisujących konstrukcjĊ zaworu tj. wytrzymaáoĞü zmĊczeniowa, zuĪycie graniczne oraz wymiar
krytyczny pĊkniĊcia, ma charakter niepewny, niepeány i czĊsto nieprecyzyjny. Czynnikami
zewnĊtrznymi są oddziaáywanie temperatury na element, prĊdkoĞü obrotowa waáu z
zamocowanym zaworem i oczywiĞcie czas eksploatacji. ZdjĊcie budowy stanowiska badawczego
znajduje siĊ na rys. 1.

Rys. 1. Stanowisko badawcze
Fig. 1 Test bench

WartoĞci zmiennych, które opisują konstrukcje są subiektywne dlatego prawdopodobieĔstwa
wystąpienia nieuszkadzalnoĞci jak i jej parametrów są wyznaczane przez model DempsteraShafera (zwany dalej w skrócie DS.).
2. Podstawy teorii Dempstera-Shafera
Przez funkcjĊ przekonania w sensie teorii DS rozumie siĊ taką funkcjĊ Bel: 24 ĺ[0,1], Īe
Bel(A)

¦ m( B )

BA

gdzie m(B) jest funkcją masy w sensie teorii DS.
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Przez funkcjĊ masy w sensie teorii DS rozumie siĊ funkcjĊ m: 24 ĺ[0,1] speániającą
warunki:

¦ m( A)

1,

(2.2)

A2T

m(I )

0,

(2.3)

 A2T m( A) t 0 .

(2.4)

Rozpatrując dwa rozkáady m1 i m2, moĪna dokonaü ich poáączenia, otrzymując nowy rozkáad
bazowy m, wedáug reguáy
¦ m1( A)  m2( B)
(2.5)
m(C) A B C
.
¦ m1( A)  m2( B)
A B zI

3. Matematyczny opis oceny trwaáoĞci obiektu mechanicznego
W analizowanym przypadku powáok ceramicznych element uszkodzony nie bĊdzie podlegaá
naprawie, wiĊc gotowoĞü obiektu [1], prawdopodobieĔstwo a posteriori gotowoĞci
(jeĪeli obiekt nie jest naprawiany) jest definiowane [1] jako:

K g (t )

R (t ) .

(3.1)

Po okresie pracy urządzenia 't badany obiekt zostaje poddany subiektywnej ocenie przez
ekspertów, którzy ustalają aktualne wartoĞci parametrów pracy i wytrzymaáoĞciowe elementu z
powáoką ceramiczną. Model przyjmuje Īe (są to informacje niezaleĪne). Przyjmijmy zatem
nastĊpującą postaü nieuszkadzalnoĞci:
RkKT,PP
VPP

RkKT ( t , ,TP ,Z , L , S )

BelkKT { A( t , L , S ,TP ,Z )

³³ f ( L , S )dLdS
Dn

VPW

³³³ f ( t ,TP ,Z )dtd ( TP )dZ
Dn

gdzie:

t – czas eksploatacji czĊĞci konstrukcyjnej,
L – gáĊbokoĞü pĊkniĊcia,
T
S S u , S p - wektor wytrzymaáoĞci,

>

@

S u - wielkoĞü pĊkniĊcia,
S p - zuĪycie powáoki ceramicznej,
TP – temperatura zaworu w trakcie badaĔ,
Z - prĊdkoĞü obrotowa [obr/min] tarczy z zaworami,
k – kolejny element badany,
PP – parametry pracy,
PW – parametry wytrzymaáoĞci
D – obszar decyzyjny wyznaczany przez ekspertów,
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VPP - objĊtoĞü wyznaczona dla parametrów pracy stanowiąca najmniejszą euklidesową odlegáoĞü
miĊdzy dwoma pomiarami dla konkretnej klasy decyzyjnej, co ilustruje rys 2a,b,
VPW - objĊtoĞü wyznaczona dla parametrów wytrzymaáoĞciowych stanowiąca najmniejszą
euklidesową odlegáoĞü miĊdzy dwoma pomiarami dla konkretnej klasy decyzyjnej, co
ilustruje rys 2a,b,
Dn - elementarne obszary decyzyjne miĊdzy punktami pomiarowymi oraz miĊdzy tymi
obszarami, a gáównym obszarem decyzyjnym D (co przedstawia rys 2a,b).
Bel kKT ( A(t , L, S , TP , Z )) - oznacza funkcjĊ przekonania w to, Īe obiekt jest zdatny, do dalszej
eksploatacji.

Dla przypadku wielu mierzonych cech obiektu, VPP i VPW moĪna zapisaü w postaci:

VPP

³³³... ³ f ( X , X
1

Di

VPW

2

,..., X n )dX 1dX 2 ...dX n

Dn

,

(3.3)

³³³... ³ f (Y , Y ,..., Y )dY dY ...dY ,
1

Di

2

n

1

2

n

Dn

gdzie wektor X – oznacza parametry pracy,
wektor Y – parametry wytrzymaáoĞci.
Ocena kaĪdego eksperta o wartoĞci nieuszkadzalnoĞci bĊdzie wyznaczana na podstawie reguá:
Reguáa eksperta:
JEĩELI obiekt pracowaá w danym przedziale, czasu 't n
i wystąpiáy w tym czasie wartoĞci parametrów t , L, S , TP , Z
TO obiekt jest {maáo, Ğrednio lub bardzo zdatny} do dalszej eksploatacji.
PowyĪsza reguáa jest áatwa do wyznaczenia przez eksperta. Pozostaje zadaü sobie pytanie w jaki
sposób zbudowaü bazĊ wiedzy, która bĊdzie reprezentatywnym zbiorem informacji o faktycznym
stanie zaworu.
OczywiĞcie nieprecyzyjne trzy pojĊcia (klasy) zdatnoĞci obiektu do dalszej eksploatacji są tylko
przykáadowe. MoĪemy projektowaniu modelu uĪyü czterech, piĊciu,... klas decyzyjnych.
Niech B E , bĊdzie bazą wiedzy ustaloną przez eksperta E . Budowa takiej bazy polega na
wykonywaniu co pewien okreĞlony czas subiektywnej ocenie elementu mechanicznego i
zaklasyfikowaniu go do ustalonej klasy decyzyjnej. Dla uproszczenia przykáadu przyjĊto do
analizy model trzy klasowy j={maáe zuĪycie, Ğrednie zuĪycie, duĪe zuĪycie oraz
VPP ³³ f ( L, S )dLdS , VPW ³³ f (t , TP )dtd (TP ).. Rozszerzenie do wielowymiarowego wektora
Dn

Dn

cech jest tutaj bardzo proste i polega jedynie na dodaniu wymiaru do ukáadu wspóárzĊdnych
kartezjaĔskich. Klasy na drodze subiektywnej są szacowane przez ekspertów wykonujących
badania na zaworach.
Przykáadowa baza wiedzy oraz graficzna interpretacja wielkoĞci VPP , VPW znajduje siĊ na
rysunku 2. Jest to oczywiĞcie przypadek bardzo uproszczony skáadający siĊ z badania dwóch
zaworów z powáokami ceramicznymi oraz piĊciu pomiarów.
Oznaczenia MM,MS,MD,SS,SD zawierają subiektywną ocenĊ o zuĪyciu elementu
mechanicznego, np. MM (oznacza dla dwóch parametrów maáe zuĪycie itd.).
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Obszar decyzyjny jest wyznaczany na podstawie analizy badanego obiektu i jest to krzywa F(X)
stanowiąca granicĊ, miĊdzy zdatnoĞcią i nie zdatnoĞcią obiektu do dalszej eksploatacji. Do obszaru
pod krzywą f(X) moĪna wiĊc przyporządkowaü funkcjĊ alokacji prawdopodobieĔstwa:

Rys. 2a. Baza wiedzy – parametry wytrzymaáoĞciowe
Fig. 2a. Knowledge bas - stamina parameters

Rys.2b. baza wiedzy – parametry pracy
Fig. 2b. knowledge base – parameters of work
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§
·
§
·
mDKT,k ( A(t, L, S , TP)) m¨¨ ³³ f (t, Tp)dtd(TP) ¸¸  m¨¨ ³³ f (S , L)dSdL) ¸¸
© DPP
¹
© DPW
¹
KT
KT
mD,k (A(t, L, S , TP)) 1  mD,k ( A(t, L, S , TP))
KT
D ,k

KT
D,k

, (3.4)

KT
D,k

m (T {A(t, L, S , TP), A(t, L, S , TP}) m ( A(t, L, S , TP))  m (A(t, L, S , TP))

gdzie DPP – skoĔczony obszar decyzyjny dla parametrów pracy,
DPW – skoĔczony obszar decyzyjny dla parametrów wytrzymaáoĞci.
·
§
m¨¨ ³³ f (t , Tp )dtd (TP ) ¸¸
¹
© D PP

³³ f (t , Tp )dtd (TP )

D PP
n

¦ ³³ f (t , Tp )dtd (TP )
i 1 D PP
i

·
§
m¨¨ ³³ f ( S , L)dSdL ¸¸
¹
© D PW

.

(3.5)

³³ f (S , L)dSdL

D PW
n

¦ ³³ f (S , L)dSdL
i 1 D PW
i

W przypadku gdy dysponujemy ciągiem uczącym w postaci punktów pomiarowych rys. 2a,b,
to analizując punkt pomiarowy P, korzystamy z dodatkowej informacji, jaką niosą wielkoĞci VPP i
VPW . Stanowią one procentowe przynaleĪnoĞci do obszarów decyzyjnych D PP , D PW ,MM, MS,
SS, SD, co obrazuje rys 2a,b. Procentowe zaleĪnoĞci są dzielone przez sto i uzyskujemy wartoĞci
alokacji prawdopodobieĔstwa dla kaĪdego utworzonego obszaru. NastĊpnie są liczone funkcje
przekonania ze wzoru 2.1. Ostatecznie mamy:
§
·
Bel kKT ( H ) ¨ ¦ mkKT (C { A(t , L, S , TP ), A(t , L, S , TP )}) ¸ ,
(3.6)
¹
© CH
natomiast

mkKT (C {A(t, L, S, TP), A(t, L, S, TP)}) mDKT,k (T )  mDKTn ,k (VPP )  mDKTn ,k (VPW )) .
m
m

KT
D ,k

KT
Dn ,k

(3.7)

(T ) - rozkáad funkcji alokacji prawdopodobieĔstwa opisany zaleĪnoĞcią 3.4,
(VPP ) - rozkáad funkcji alokacji prawdopodobieĔstwa dla parametrów pracy, opisany

zaleĪnoĞcią 3.2, uwzglĊdniający przynaleĪnoĞü do obszarów decyzyjnych D,
rys. 2a,b,
mDKTn ,k (VPW ) - rozkáad funkcji alokacji prawdopodobieĔstwa dla parametrów wytrzymaáoĞciowych
opisany zaleĪnoĞcią 3.2, uwzglĊdniający przynaleĪnoĞü do obszarów decyzyjnych D,
rys 2a,b.
Po wyznaczeniu funkcji alokacji prawdopodobieĔstwa za pomocą wzoru 3.6 otrzymujemy
áączny rozkáad przekonania o przynaleĪnoĞci mierzonego punktu P rys.2a,b, do subiektywnie
wyznaczonego obszaru decyzyjnego D.
JeĪeli wyznaczone przekonanie ze wzoru 3.6:
Bel kKT ( A(t , L, S , TP ))

max Bel kKT ( H ) ,

(3.8)

to moĪemy wówczas stwierdziü, Īe badany element znalazá siĊ w obszarze zdatnoĞci do dalszej
eksploatacji. W przeciwnym przypadku element naleĪy wymieniü.
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W celu sprawdzenia zaproponowanego w pracy algorytmu decyzyjnego wykonano symulacjĊ
komputerową. Wygenerowano losowo dane empiryczne zgodne z rozkáadem wykáadniczym.
Budując ciąg uczący, przyjĊto, Īe wirtualnie zostanie przebadanych 5, 10, 30, 50, 80, 100, 150
elementów i na kaĪdym z nich wykonano 10-30 pomiarów w odstĊpach czasu 't. Do budowy bazy
wiedzy wykorzystano 30 elementów, a pozostaáe 20 sáuĪyáo do sprawdzenia skutecznoĞci metody.
W wyniku symulacji uzyskano nastĊpujące wyniki w zaleĪnoĞci od iloĞci badanych elementów.
SkutecznoĞü w sensie popranych decyzji
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Rys. 3. SkutecznoĞü modelu
Fig. 3. Effectiveness of model

4. Podsumowanie
W pracy zaproponowano metodĊ oceny trwaáoĞci obiektu mechanicznego wykorzystując teoriĊ
Demsptera-Shafera. Ze wzglĊdu na nieprecyzyjnoĞü, niepeánoĞü, brak peánej specyfikacji opisu
badanego obiektu celowym byáo odejĞcie od ubogiego modelu probabilistycznego.
Jak widaü na wykresie rys. 3 bĊdącym wynikiem symulacji dla dowolnie dobranych
ograniczeĔ i wartoĞci zmiennych nieuszkadzalnoĞci, im wiĊcej elementów badanych, tym bogatsza
baza wiedzy i tym wiĊksza skutecznoĞü w sensie poprawnych diagnoz. Naniesione punkty na
wykresie, są to wyniki pomiarów nieuszkadzalnoĞci, w odstĊpie czasu t=60h, do momentu zuĪycia
granicznego. Przykáady danych rzeczywistych moĪna bĊdzie implementowaü podczas badaĔ
laboratoryjnych. NaleĪy wtedy dobraü odpowiednio parametry niezawodnoĞci, które w
najwiĊkszym stopniu, dyskryminują nieuszkadzalnoĞü.
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