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NIEZAWODNOŚĆ I UTRZYMANIE SYSTEMÓW TECHNICZNYCH – PROJEKT 

Opracowanie przygotowane w oparciu o materiały dr hab. inż. Sylwii Werbińskiej-Wojciechowskiej oraz literaturę (Greń J., 

Statystyka matematyczna. Modele i zadania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974; O.Bobrowski, Modele i metody 

matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985) 

Zajęcia 2: Wykorzystanie testów zgodności do oceny niezawodności obiektów technicznych 

ZADANIA DO WYKONANIA(na podstawie wyników z poprzednich zajęć): 

1. Identyfikacja rozkładu i postawienie hipotezy zerowej H0 

2. Przeprowadzenie testu zgodności Kołmogorowa λ 

3. W przypadku odrzucenia  hipotezy, sformułowanie nowej hipotezy i ponowne 

przeprowadzenie testu  

Zadania proszę przygotować w formie uzupełnienia wyników pracy z poprzednich zajęć i wstawić plik 

na eportal 2 dni przed terminem kolejnych zajęć 

PLIK PODPISAĆ WG WZORU: NAZWISKO_ZAD2 

1. WPROWADZENIE DO TEMATU 

Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej (z odniesieniem do przeprowadzonego na 

poprzednich zajęciach badania): 

Populacja – zbiór dowolnych elementów, nieidentycznych z punktu widzenia badanej cechy (zbiór 

wszystkich spinaczy, które są różne z punktu widzenia badanej cechy, czyli czasu poprawnej pracy) 

Próba, próbka – podzbiór populacji, jakaś jej część, która jest badana pod kątem ustalonej cechy, w 

celu wyciągnięcia wniosków o kształtowaniu się wartości tej cechy w populacji (wybrana liczba 

spinaczy, którą zbadaliśmy pod kątem czasu ich poprawnej pracy, aby dowiedzieć się jak ten czas 

poprawnej pracy kształtuje się w przypadku niezbadanych spinaczy, większego ich zbioru) 

Rozkład populacji – rozkład wartości danej cechy statystycznej w całej zbiorowości (rozkład wartości 

czasów poprawnej pracy w całej zbiorowości, nie tylko w jej części) 

Hipoteza statystyczna – dowolne przypuszczenie dotyczące rozkładu populacji (na podstawie 

otrzymanych na zajęciach wyników z próby, możliwe jest formułowanie dowolnych przypuszczeń 

odnośnie populacji) 

Hipoteza zerowa H0 – hipoteza sprawdzana za pomocą wybranego testu statystycznego 

Test istotności –  typ testu statystycznego uwzględniający tylko błąd I rodzaju(odrzucenie prawdziwej 

hipotezy), stąd jego wynikiem jest decyzja o odrzuceniu hipotezy zerowej lub brak podstaw do jej 

odrzucenia 

Nieparametryczny test istotności – test istotności dla hipotezy zerowej określającej ogólny typ, 

postać rozkładu populacji (na podstawie wyników próby przypuszczamy, że rozkład populacji to 

rozkład np. normalny, wykładniczy… i sprawdzamy to przypuszczenie za pomocą wybranego testu) 

 

2. IDENTYFIKACJA ROZKŁADU PRÓBY I POSTAWIENIE HIPOTEZY ZEROWEJ H0 

Identyfikacja rozkładu polega na stwierdzeniu, że kształt histogramu jest bliski kształtowi krzywej 

gęstości pewnego rozkładu prawdopodobieństwa. 

Sporządzony na poprzednich zajęciach histogram, a dokładniej jego kształt proszę porównać z 

kształtami krzywych gęstości rozkładów: normalnego, wykładniczego, Weibulla. Są to trzy 

podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa zmiennej losowej stosowane przy analizach 



nieuszkadzalności. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wymienionych rozkładów oraz ich 

charakterystyki. 

2.1. Rozkład normalny  

Mamy do czynienia z rozkładem normalnym wtedy, gdy pomiar pewnej wielkości, mającej wartość µ 

zakłócany jest bardzo dużą liczbą niezależnych czynników, z których każdy z prawdopodobieństwem 

½ powoduje odchylenie o niewielką wartość . Rozkład ten oznaczany jest jako N(, ). Przy bardzo 

małej wartości  obiekty prawie wyłącznie uszkadzają się w czasie zbliżonym do oczekiwanego t 

zdatności. Dlatego rozkład normalny jest odpowiednim modelem czasu zdatności obiektu w tych 

przypadkach, gdy uszkodzenia powodowane są stopniowo zachodzącymi nieodwracalnymi zmianami 

o charakterze starzenia. 

Charakterystyki rozkładu normalnego: 

Funkcja niezawodności:  Funkcja gęstości prawdopodobieństwa:       Funkcja intensywności uszkodzeń  

 

 

2.2. Rozkład wykładniczy 

Rozkład wykładniczy jest używany w teorii niezawodności do opisu czasu pracy elementów 

niestarzejących się. Niestarzenie się elementu oznacza, że prawdopodobieństwo uszkodzenia się 

elementu w czasie t od chwili t0 nie zależy od dotychczas przepracowanego czasu t0 – własność braku 

pamięci rozkładu wykładniczego. Obiektami, do których można stosować rozkład wykładniczy są 

obiekty o uszkodzeniach czysto przypadkowych. W modelu tym nie bierze się pod uwagę zmian 

zachodzących na skutek procesów adaptacji i starzenia, np. w wyniku zmęczenia i ubytku materiału. 

Charakterystyki rozkładu wykładniczego: 

Funkcja niezawodności:   Funkcja gęstości prawdopodobieństwa:       Funkcja intensywności uszkodzeń: 

 

 

 

 

 

 



2.3. Rozkład Weibulla 

Rozkład Weibulla jest – obok rozkładu wykładniczego – najczęściej używany do modelowania 

niezawodności elementów. Prosty w obliczeniach, ale ogólniejszy niż rozkład wykładniczy odznacza 

się zmienną intensywnością uszkodzeń o przebiegu monotonicznym. 

Charakterystyki – rodzina rozkładów Weibulla: 

Funkcja niezawodności       Funkcja gęstości prawdopodobieństwa   Funkcja intensywności uszkodzeń:  

 

1 – rozkład wykładniczy (α = β = 1); 2 – rozkład Rayleigha (α = 2, β = 0,5); 3 – o malejącej 

intensywności uszkodzeń (α = 0,5, β = 2); 4 – o rosnącej intensywności uszkodzeń (α = 3/2, β = 2/3); 

5 – typu α = 3, β = 1/3 

Proszę wybrać rozkład, którego krzywa gęstości jest najbardziej zbliżona do kształtu opracowanego 

histogramu i sformułować hipotezę zerową H0,np. H0: Rozkład czasu poprawnej pracy obiektu jest 

normalny. 

3. PRZEPROWADZENIE TESTU ZGODNOŚCI KOŁMOGOROWA λ 

W celu weryfikacji postawionej hipotezy proszę wykorzystać test zgodności Kołmogorowa λ (jeden z 

nieparametrycznych testów istotności) zgodnie z kolejnymi podpunktami. 

3.1.  Wyznaczenie wartości empirycznej dystrybuanty 

Do wyznaczenia wartości empirycznej dystrybuanty (dystrybuanty z wyników uzyskanych w 

doświadczeniu) należy skorzystać z poniższego wzoru: 

Fn(xk) = 
𝑛𝑠𝑘

𝑛
 , gdzie 

𝑛𝑠𝑘 – skumulowana liczebność przedziału 

𝑛 – liczebność próby  

 

Aby skorzystać z podanego wzoru proszę zmodyfikować tabelę z poprzednich zajęć zgodnie z 

przykładem poniżej: 

Nr przedziału Początek 

przedziału 

Koniec 

przedziału 

xk 

Liczebność 

przedziału ni 

Częstość 

przedziału 

ni/n 

ni skumulowane Fn(xk) wartość 
dystrybuanty 
empirycznej 

1 Tmin Tmin+ Δt Funkcja 

CZĘSTOŚĆ 

 Liczebność 

przedziału nr1 

 

2 Koniec 

przedziału 

poprzedniego 

…   =SUMA(liczebność 

przedziału 

poprzedniego; 

liczebność 

przedziału 

aktualnego) 

 



3 … …   …  

…     …  

Instrukcja obliczenia skumulowanego ni została przedstawiona w tabeli. Do obliczenia Fn(xk) proszę 

skorzystać z podanego wcześniej wzoru i pamiętać o zablokowaniu komórki z wartością n.  

 

3.2. Wyznaczenie wartości teoretycznej dystrybuanty 

Dla każdego xk (koniec danego przedziału) należy obliczyć wartość dystrybuanty teoretycznej 

(dystrybuanty rozkładu przypuszczanego w hipotezie, jeżeli przypuszczamy rozkład normalny 

to należy obliczyć wartość dystrybuanty rozkładu normalnego, jeżeli przypuszczamy 

wykładniczy to wartość dystrybuanty wykładniczego itd.). 

Na początek należy rozszerzyć tabelę o kolumnę z wartościami dystrybuanty teoretycznej wg 

wzoru: 

Nr 

przedziału 

Początek 

przedziału 

Koniec 

przedziału 

xk 

Liczebność 

przedziału 

ni 

Częstość 

przedziału 

ni/n 

ni skumulowane Fn(xk) wartość 
dystrybuanty 
empirycznej 

F(x) wartość 
dystrybuanty 
teoretycznej 

1 Tmin Tmin+ Δt Funkcja 

CZĘSTOŚĆ 

 Liczebność 

przedziału nr1 

  

2 Koniec 

przedziału 

poprzedniego 

…   =SUMA(liczebnoś

ć przedziału 

poprzedniego; 

liczebność 

przedziału 

aktualnego) 

  

… … … … … … …  

        

 

W zależności od rozkładu przypuszczanego w postawionej na początku hipotezie zerowej, 

proszę postępować zgodnie z wytycznymi z podpunktu 3.2.1(rozkład normalny), 

3.2.2(r.wykładniczy) lub 3.2.3(r.Weibulla) 

3.2.1. Obliczenia dla rozkładu normalnego 

Dla obliczenia wartości dystrybuanty rozkładu normalnego należy skorzystać z funkcji 

Excela wpisując w pasek formuły:  =ROZKŁ.NORMALNY(xk;średnia;odchylenie;tak) 

 Pierwszym argumentem funkcji jest wartość końca rozpatrywanego przedziału xk 

 Drugi argument to średnia arytmetyczna z próby (obliczona na poprzednich 

zajęciach) 

 Trzeci argument to odchylenie standardowe próby – proszę obliczyć tą wartość i 

dodać ją do tabeli ze średnią, min, max itd. (przygotowaną na pierwszych 

zajęciach) 

 Ze względu na to, że interesuje nas wartość dystrybuanty, jako ostatni argument 

wpisujemy „tak” lub „1” 

 

3.2.2. Obliczenia dla rozkładu wykładniczego 

Dla obliczenia wartości dystrybuanty rozkładu wykładniczego należy skorzystać z funkcji 

Excela wpisując w pasek formuły:  =ROZKŁ.EXP(xk;lambda;tak) 

 Pierwszym argumentem funkcji jest wartość końca rozpatrywanego przedziału xk 

 Drugi argument to lambda, którą należy obliczyć z poniższego wzoru: 

Lambda = 
1

ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎
 



Proszę obliczyć tą wartość i dodać ją do tabeli ze średnią, min, max itd. 

(przygotowaną na pierwszych zajęciach). Podany wzór wynika ze wzoru na 

wartość oczekiwaną rozkładu wykładniczego. 

 Ze względu na to, że interesuje nas wartość dystrybuanty, jako ostatni argument 

wpisujemy „tak” lub „1” 

 

3.2.3. Obliczenia dla rozkładu Weibulla 

Dla obliczenia wartości dystrybuanty rozkładu Weibulla należy skorzystać z funkcji Excela 

wpisując w pasek formuły:  =ROZKŁ.WEIBULL(xk;alfa;beta;tak) 

 Pierwszym argumentem funkcji jest wartość końca rozpatrywanego przedziału xk 

 Drugi argument to alfa (parametr kształtu rozkładu Weibulla), której wartość 

należy dobrać na podstawie wykresów przedstawionych w punkcie 2 

 Trzeci argument to beta, który wyznaczyć należy ze wzoru: 

β = 
𝑛

∑ 𝑡𝑖
𝛼𝑛

𝑖=1

 , gdzie 

n – liczebność próby  

𝑡𝑖 – czas poprawnej pracy 

𝛼 – przyjęty parametr kształtu 

Aby obliczyć mianownik, każdy czas poprawnej pracy należy podnieść do potęgi 

alfa, a następnie wszystkie te spotęgowane czasy zsumować.  

 Ze względu na to, że interesuje nas wartość dystrybuanty, jako ostatni argument 

wpisujemy „tak” lub „1” 

3.3. Obliczenie statystyk D oraz λ 

Ponownie proszę rozszerzyć tabelę z wynikami o następną kolumnę: 

Nr 

przedziału 

Początek 

przedziału 

Koniec 

przedziału 

xk 

Liczebność 

przedziału 

ni 

Częstość 

przedziału 

ni/n 

ni skumulowane Fn(xk) wartość 
dystrybuanty 
empirycznej 

F(x) wartość 
dystrybuanty 
teoretycznej 

|Fn(xk)-F(x)| 

1 Tmin Tmin+ Δt Funkcja 

CZĘSTOŚĆ 

 Liczebność 

przedziału nr1 

   

2 Koniec 

przedziału 

poprzedniego 

…   =SUMA(liczebnoś

ć przedziału 

poprzedniego; 

liczebność 

przedziału 

aktualnego) 

   

… … … … … … … …  

 

Następny krok to obliczenie wartości dla każdego przedziału z poniższego wzoru i uzupełnienie 

tabeli: 

|Fn(xk)-F(x)| 

Przedstawiony wzór to wartość bezwzględna z różnicy obliczonych wcześniej Fn(xk) i F(x). 

Mając obliczone wartości według podanego wzoru, proszę obliczyć wartość statystyki D, która 

stanowi maksimum ze zbioru obliczonych wartości: 



D= MAX [ |Fn(xk)-F(x)| ] 

Mając obliczoną statystykę D, proszę utworzyć nową tabelę wg wzoru: 

 

Hipoteza zerowa λ = D√𝑛 Przyjęty poziom 
istotności α 

Wartość 
krytyczna 𝜆𝛼 

Wynik testu 

Rozkład czasu 
poprawnej pracy 
jest … 

    

 Hipoteza zerowa – uzupełnić pole zgodnie z jej początkowym brzmieniem 

 λ – obliczyć zgodnie z podanym wzorem 

 poziom istotności α (nie mylić z alfą z rozkładu Weibulla, to nie to samo) – jego 

najczęściej przyjmowane wartości to 0,01; 0,05 oraz 0,1; jest to przyjęte 

prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju 

 wartość krytyczna 𝜆𝛼 – należy ją odczytać z tablicy granicznego rozkładu 

Kołmogorowa(https://www.naukowiec.org/tablice/statystyka/rozklad-

kolmogorowa-smirnowa--lambda--_251.html ). Dla przykładu, jeżeli przyjmiemy 

poziom istotności 0,05 to dla Q(λ)=0,95 z tablicy odczytujemy wartość λ, która w 

tym przypadku wyniesie 1,36. 1,36 będzie szukaną wartością krytyczną 

 wynik testu  

Należy porównać odczytaną z tablicy wartość krytyczną z wartością λ.  

Jeżeli wartość krytyczna 𝜆𝛼 jest większa od wartości λ to nie ma podstaw do 

odrzucenia hipotezy zerowej. 

Jeżeli wartość krytyczna 𝜆𝛼 jest mniejsza bądź równa wartości λ to hipotezę 

zerową należy odrzucić. 

4. [W PRZYPADKU ODRZUCENIA  HIPOTEZY] SFORMUŁOWANIE NOWEJ HIPOTEZY ZEROWEJ I 

PONOWNE PRZEPROWADZENIE TESTU 

W przypadku odrzucenia hipotezy zerowej należy zmienić przypuszczalny rozkład w hipotezie zerowej 

i jeszcze raz przeprowadzić test zgodnie z wytycznymi w punkcie 3. 
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