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3.2 A megbzhatosag mint veletlen folyamat

3.2.1 A megbzhatosag kvantitatv jellemzese

A megbzhatosagot formalisan ugy de nialjuk, hogy a termek azon tulajdonsaga, hogy
el}ort funkcioit, adott korulmenyek kozott teljesti. Ez az altalanos de nicio azonban
nem koti meg, hogy a termek egyes funkcioinak milyen szint}u elvarasok mellett,
milyen korulmenyek kozott kell megfelelni. A megbzhatosagi elemzesek eredmenye
(peldaul, hogy egy termek megbzhatosaga, azaz m}ukod}okepessegenek valoszn}usege 0,9999) semmit nem jelent amennyiben nem ismertek az adott megbzhatosagi
vizsgalat konkret elvarasai es feltetelei.
A megbzhatosag mennyisegi vizsgalata soran egy altalanos megkozeltest alkalmazunk, amely egyreszt lehet}ove teszi, masreszt megkoveteli hogy a konkret m}uszaki
feladatok eseten a termek tulajdonsagainak megfelel}oen m}uszaki tartalommal toltsuk
meg az altalanos matematikai modelt.
A vizsgalt termekek min}oseget altalaban tobb (de veges szamu) parameter egyuttesen hatarozza meg. A rendszer parametereinek lehetseges ertekei altal meghatarozott tobbdimenzios teret X (t) = fXi (t)g; i = 1; 2;    ; n ket diszjunkt reszre osztjuk.
Az egyik terreszben talalhatok azok a parameter kombinaciok, amelyek teljestik az
elvarasokat. Ezt a terreszt szoktak jo allapotcsoportnak nevezni es U -val (up) jelolik. A komplementer terresz a hibas allapotcsoport a kovetelmenyeket nem teljest}o
parameter kombinaciokat tartalmazza es altalaban D-vel (down) jelolik.
Ebben a fejezetben csak azt vizsgaljuk, hogy a termek egy tetsz}olegesen adott id}opillanatban eleget tesz-e a vele szemben tamasztott kovetelmenyeknek, ha X (t) 2 U ,
vagy nem tesz eleget, ha X (t) 2 D, ahol U [ D az osszes lehetseges megbzhatosagi
szempontbol megkulonboztetett allapot, es U \ D = ;. A termekek meghibasodasi folyamatat nem tudjuk pontosan (determinisztikusan) lerni, egyreszt a termekek
meghibasodasi folyamatanak bonyolultsaga miatt nincs elegend}o informacionk a bels}o hatasmechanizmusok pontos nyomonkovetesere, masreszt vannak olyan el}ore nem
lathato veletlennek tekinthet}o korulmenyek, amelyek nagymertekben befolyasoljak a
termekek m}ukod}okepesseget, mint peldaul a termekek m}ukodtetesenek kornyezeti feltetelei (h}omerseklet, igenybevetel, hogy mennyit es hogyan hasznaljak a felhasznalok
a termeket, egyeb stressz hatasok, mint peldaul mechanikai stressz, razas, nagy gyorsulas, utkozes, ... ). Mindezek alapjan a megbzhatosag kvantitatv analzise azon a
feltevesen alapul, hogy az X (t) folyamat egy veletlen - vagy mas szoval sztochasztikus
folyamat, es ezaltal a megbzhatosagi elemzes a kovetkez}o lepesekb}ol all:

 a zikai rendszerekre vonatkozo ismeretek alapjan azonostjuk a rendszert jel-

lemz}o sztochasztikus folyamat f}obb tulajdonsagait, azaz felalltjuk a rendszer3.2/1
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3.2-1. abra : A rendszerallapot id}obeli valtozasa

modellt: mit tekintunk vizsgalando rendszernek, mit tekintunk elemeknek, hogyan fugg a rendszer megbzhatosaga az elemek megbzhatosagatol, ..
 szinten zikai vizsgalatok es megfontolasok alapjan mennyisegi jellemz}okkel lerjuk az elemek megbzhatosaganak statisztikus jellemz}oit (pl. eloszlasfuggveny),
 a rendszermodel es az elemek mennyisegi adatai alapan elvegezzuk a sztochasztikus modell kvalitatv analziset es meghatarozzuk a szukseges rendszerjellemz}oket.
A megbzhatosagi elemzesek kozos kiindulo feltevese, hogy a rendszer a vizsgalat
kezdeten, a t = 0 pillanatban megfelel az elvarasoknak, azaz X (0) 2 U .
A fejezet hatralev}o reszeben a megbzhatosag mennyisegi elemzesenek felsorolt
lepeseit tekintjuk at. El}oszor nehany tovabbi alapgondolatot ismertetunk, majd az
az elemek, es egysegek megbzhatosagi jellemzesevel foglalkozunk. Az kovet}oen, az
elemek parametereire eptve hatarozzuk meg az adott logikai kapcsolatokkal feleptett
redundans, nem javtott rendszerek ered}o megbzhatosagi parametereit.

3.2.2 A meghibasodasi-javtasi folyamat jellemzese

Egy tetsz}oleges meghibasodasi-javtasi folyamat eseten jeloljuk az egymast kovet}o U
es D allapotcsoportok kozti atlepesek id}opontjait ti; i = 0; 1;   -vel, ahol t0 = 0.
Ekkor

 t0; t2; t4;    ; t2n;   : az n + 1. m}ukodesi id}oszakasz kezdete (veletlen valtozo)
 t1; t3;    ; t2n 1;   : az n. kiesesi id}oszakasz kezdete, azaz n. meghibasodas
id}opontja (veletlen valtozo)
 n = t2n 1 t2n 2: az n. m}ukodesi id}oszakasz hossza (veletlen valtozo)
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 n = t2n t2n 1: az n. kiesesi id}oszakasz hossza (veletlen valtozo)
 n = n + n = t2n t2n 2: az n. m}ukodesi-kiesesi ciklus hossza (veletlen









valtozo)
Fn(t) = Pr(n  t): az n. m}ukodesi id}oszakasz hosszanak eloszlasfuggvenye
Gn (t) = Pr(n  t): az n. javtasi id}oszakasz hosszanak eloszlasfuggvenye
Hn (t) = Pr( n  t): az n. m}ukodesi-javtasi id}oszakasz hosszanak eloszlasfuggvenye
fn(t): az n. m}ukodesi id}oszakasz hosszanak s}ur}usegfuggvenye, (ha letezik)
fn (t) = dFdtn(t)
 aban letezik, mivel nincsenek kituntetett meghibasodasi id}opontok)
(Altal
gn (t): az n. kiesesi id}oszakasz hosszanak s}ur}usegfuggvenye, (ha letezik)
gn (t) = dGdtn (t)
(Sokszor nem letezik, mivel lehetnek megadott hosszusagu javtasi id}oszakaszok)
hn(t): az n. m}ukodesi-kiesesi id}oszakasz hosszanak s}ur}usegfuggvenye, (ha letezik)
Zt
hn(t) = fn (t) gn (t) = 0 fn(u)gn (t u)du
a ket id}oszakasz s}ur}usegfuggvenyeinek konvolucioja

A bevezetett jelolesekkel formalisan megadhatjuk a javtott illetve a nem javtott
rendszerek de niciojat:
De nicio szerint
 nem javtottnak nevezzuk azt a rendszert, amelyikben 0 < 1 < 1 es 1 = 1 =
1; mg
 javtottnak nevezzuk azt a rendszert, amelyikben minden k = 1; 2;    eseten
0 < k < 1, 0 < k < 1 es 0 < k < 1.
E konyv korlatai kozott a kovetkez}o alponttol eltekintve csak a nem javtott rendszerek kerulnek targyalasra.
3.2/3
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3.2.3 Javtott rendszerek megbzhatosagi parameterei

A megbzhatosagi elemzes soran is, mint altalaban a sztochasztikus modelleket alkalmazo gyakorlati modszerekben a vizsgalatok vegs}o celja nem a modell reszletes
kiertekelese, a benne szerepl}o veletlen valtozok eloszlasaval, stb, hanem a valosagban
alkalmazhato nehany, altalaban egyszer}u, peldaul varhato ertekre, esetleg masodik
momentumra vonatkozo modell parameter meghatarozasa.
A javtott rendszerek leggyakrabban alkalmazott megbzhatosagi parameterei a
bevezetett jelolesek alapjan formalisan is de nialhatok:

 rendelkezesreallasi valoszn}useg d(t) (angolul dependability), annak valoszn}usege, hogy egy vizsgalt id}opontban a rendszer jo: d(t) = P(X (t) 2 U )
 keszenleti tenyez}o (angolul availability), annak valoszn}usege, hogy hosszu idej}u

m}ukodes utan a rendszer jo: K = limt!1 d(t)
 varhato m}ukodesi id}o (Mean Up Time), a m}ukodesi id}o varhato erteke hosszu
idej}u m}ukodes utan: MUT = limn!1 E(n )
 varhato kiesesi id}o (Mean Down Time), a kiesesi id}o varhato erteke hosszu idej}u
m}ukodes utan: MDT = limn!1 E(n )
 varhato ciklusid}o (Mean Cycle Time), a m}ukodesi es kiesesi ciklus idejenek varhato erteke hosszu idej}u m}ukodes utan: MCT = limn!1 E( n ) = E(n )+ E(n )

3.2.4 Nem javtott rendszerek megbzhatosagi jellemz}oi

A nem javtott rendszerek elemzesenek egyetlen kerdese, hogy mikor hagyja el el}oszor
a vizsgalt rendszer az U allapotcsoportot. Ennek a veletlen mennyisegnek a jellemzesere vezettek be az r(t) fuggvenyt, amit hibamentes m}ukodes valoszn}usegenek (vagy
sokszor megbzhatosagnak; angol irodalmakban survivability, reliability) neveznek.
De nicio szerint
r(t) = P(X (s) 2 U; 80  s < t)
(3.2-1)
ami a nem javtott rendszerekre
= P(X (t) 2 U ) = P(1 > t) = 1 F (t)

(3.2-2)

ahol F (t) az els}o m}ukodesi id}oszakasz hosszanak eloszlasfuggvenye.
r(t) tulajdonsagai a pozitv valoszn}usegi valtozok eloszlasfuggvenyenek tulajdonsagaibol kovetkez}oen:
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 r(0) = 1, ami azt jelenti, hogy kezdetben minden termek jo (a megbzhatosagban szokasos kezdeti feltetel alapjan);
 tlim
r(t) = 0, vagyis egyszer minden termek meghibasodik
!1

 r(t) monoton fogyo, (s}ot szigoruan monoton is, ha nincsenek garantaltan hiba-

mentes id}oszakaszok)
A megbzhatosagi vizsgalatokban sok esetben r(t) mellett bevezetik annak komplementeret (a komplementer esemenyhez) a hibas m}ukodeshez tartozo valoszn}useget
q(t)-t:
q(t) = P(9s  t : X (s) 2 D)
q(t)-t sokszor a megbzhatatlansagnak nevezik. A nem javtott rendszerek de niciojabol kovetkez}oen:

q(t) = P(9s  t : X (s) 2 D) = P(X (t) 2 D) = P(1  t) = F (t)

(3.2-3)

q(t) tulajdonsagai a veges, pozitv eloszlasfuggvenyek megszokott tulajdonsagai:
 q(0) = 0
 tlim
q(t) = 1
!1

 q(t) monoton fogyo

A nem javtott rendszerekre a szokasos megbzhatosagi jellemz}ok kozul csak az
els}o meghibasodas varhato ideje br jelentessel, amit az angol elnevezes alapjan (Mean
Time to First Failure) MTFF -el jelolnek. Az MTFF altalaban kozvetlenul meghatarozhato r(t) segtsegevel az alabbi osszefugges alapjan:

MTFF = E (1) =

Z1

t=0

tdF (t) =

amelyb}ol, ha tlim
!1t r(t) = 0, akkor

MTFF =

Z1

t=0
Z1

0
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3.2.5 A meghibasodasi tenyez}o ((t))

A redundans rendszerek meghibasodasi vizsgalatait rendszerint a vizsgalt berendezes
ept}o elemeinek adatai alapjan vegezzuk. (Redundansnak nevezzuk azt a berendezest, amelyiknek van olyan ept}oeleme, aminek meghibasodasa mellett a berendezes
meg teljesti az elvarasokat.) Az ept}o elem termeszetesen adott vizsgalathoz rendelt
relatv fogalom. Egyes megbzhatosagi vizsgalatok rendszerei mas vizsgalatok ept}oelemeikent szerepelhetnek. Peldaul az elektronikai alkatreszek gyartoi szamara egy
nagy bonyolultsagu integralt aramkor megbzhatosaga a vizsgalt rendszerjellemz}o,
mg az aramkorb}ol berendezest gyarto szamara ez az egyik felhasznalt ept}oelem.
Az ept}oelemek megbzhatosaga osszetett folyamat eredmenyekent adodik ki, aminek a magasabb szint}u megbzhatosagi elemzes soran nem vizsgaljuk a valodi hatasmechanizmusat, hanem azt feltetelezzuk, hogy egy veletlen folyamat zajlik a hatterben, ami a meghibasodasokat okozza, es ennek a veletlen folyamatnak a statisztikus
tulajdonsagait probaljuk meghatarozni.
A megbzhatosagi vizsgalatok egyik leggyengebb lancszeme eppen ez a lepes, az elemek megbzhatosaganak lerasa, ami maig langolo tudomanyos vitakhoz is vezetett.
Ugyanis nagyon keves adat all rendelkezesunkre az ept}oelemek statisztikus tulajdonsagairol. Peldaul egy ujonan kifejlesztett elektronikai elem viselkedeser}ol nem all
rendelkezesre tapasztalati adat, mg ha nem uj elemr}ol van szo, akkor pedig a modern
nagy megbzhatosagu technologiak mellett nagyon kerdeses, hogy az osszes piacra dobott elem kis szamu meghibasodasairol rendelkezesre allo adatok mennyisege lehet}ove
teszi-e, hogy a hagyomanyos valoszn}usegszamtas modszereit alkalmazzuk. Sokan vitatjak, hogy ilyen keves adat mellett alkalmazhatok-e a nagy szamokra vonatkozo
torvenyek, peldaul, hogy a relatv gyakorisag helyettesthet}o a valoszn}useggel. Mi a
problemak megemltese mellett a hagyomanyos valoszn}usegszamtasi megkozeltest
alkalmazzuk.
A megbzhatosagi adatok gy}ujtesenek ujonan kifejlesztett elemek eseten alkalmazhato modja lehet, az azonos gyartastechnologiaval kesztett hasonlo elemek adataibol
valo kovetkeztetesek levonasa. A mar emltett integralt aramkorok eseten vizsgalhato, hogy egy adott gyartastechnologia mellett az egyre ujabb elemek megbzhatosagi
adatai hogyan valtoztak a disszipalt teljestmeny, a bonyolultsag, stb. fuggvenyeben. Ez alapjan egy ismert bonyolultsagu es disszipacioju ujonan kifejlesztett elem
megbzhatosagi adatai becsulhet}ok.
E rdekes modon pont az elerend}o cel, a nagy megbzhatosag, okozza a gondot a
megbzhatosagi elemzesnel, ugyanis a meghibasodasok altalaban olyan lassan kovetkeznek be, hogy mire megfelel}o mennyiseg}u tapasztalati eredmeny allna rendelkezesre,
mar reg elavulnak az elemek.
A lassu meghibasodasi folyamatbol adodo hosszu adatgy}ujtesi id}o csokkentesere
3.2/6
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ti
0 1000
N (ti)
100 90
N (ti 1) N (ti)
10
r^(ti)
1 0,9
^f (ti)
0,1
^(ti)
0,1

2000
81
9
0,81
0,09
0,1

3000
73
8
0,73
0,08
0,099

4000
66
7
0,66
0,07
0,096

...
...
...
...
...
...

3.2-I. tablazat: A m}ukodesi id}o hisztogramjanak meghatarozasahoz vegzett kserlet
eredmenyei

ugy nevezett gyorstott vizsgalatokat vegeznek. Ez azt jelenti, hogy a meghibasodasi
folyamatot olyan korulmenyek kozott vegzik, ami az uzemi korulmenyeknel gyorsabb
meghibasodasokat eredmenyez, es ennek a gyors folyamatnak az eredmenyeib}ol kovetkeztetnek a uzemi ertekekre. A meghibasodasi folyamat felgyorstasat eredmenyez}o
stressz hatasok kozul a h}o - es a mechanikai stressz hatasokat alkalmazzak leggyakrabban a gyorstott megbzhatosagi vizsgalatokban.
Megbzhatosagi vizsgalatokat es adatgy}ujtest mar a szamtogepek elterjedese elotti id}oszakban is vegeztek leginkabb elektroncsoves berendezesek vizsgalatara, es a ma
alkalmazott modszerek es kifejezesek egy resze meg tartalmaz ebb}ol az id}ob}ol szarmazo elemeket (peldaul a forrotartalek kifejezes a felfutott elektroncsoves keszenleti
tartalekra utal).
Az adatgy}ujtest hagyomanyosan tablazatok, hisztogramok segtsegevel vegezik
(3.2-I. tablazat) es a gy}ujtott adatok alapjan kozeltik a kulonboz}o megbzhatosagi
jellemz}oket.
Az 3.2-I. tablazatban egy 100 alkatreszes mintan vegzett kiserlet adatait lathatjuk, azaz a kiserlet elejen (t = 0) 100 db. m}ukod}okepes alkatreszt kezdunk uzemeltetni
javtas es csere nelkul, es 1000 id}oegysegenkent (peldaul 1000 orankent) feljegyezzuk,
hogy hany alkatresz m}ukod}okepes meg.
Jelolje N (ti) a ti id}opontban m}ukod}o alkatreszek szamat. Ekkor r(t) becslese:

N (ti)
r^(ti) = N
(t )
0

mg f (t) becslese:

f^(ti) = N (ti N1)(t )N (ti)
0

f (t) alapjan, mint a tablazatbol is lathato, kozvetlenul nem olvashato le, hogy a
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meg m}ukod}o elemek meghibasodasa gyorsul, vagy lassul. Ezert bevezettek egy olyan
mutatot, amelyik pontosan ezt a tulajdonsagot jellemzi, ^(ti)-t:
N (ti 1) N (ti )
^(ti) = N (ti 1) N (ti) = NN(t(t0) ) = f^(ti)
i 1
N (ti 1)
r^(ti)
N (t0)
Az elmeleti, folytonos fuggvenyek alapjan pedig megadhato (t) elmeleti erteke
is:
(3.2-5)
(t) = fr((tt))
(t)-t meghibasodasi tenyez}onek vagy - intenzitasnak nevezik (az angol irodalmakban: failure rate). (t) dimenzioja 1/id}o, azaz 1/ora, 1/h, vagy a megbzhatosag
jellemzesere gyakran alkalmazott 1 FIT = 1:0e 9/h
A fenti de nicio alapjan (t) es r(t) kolcsonosen meghatarozzak egymast:

(t) = r(1t) dFdt(t) = r(t1) drdt(t)
Mg a masik iranyu osszefuggeshez a di erencialegyenletet megoldva:
Zt

0

(3.2-6)

( ) t = ln r(t) ln r(0);

es kihasznalva az r(0) = 1 kezdeti feltetelt:

r(t) = e

Rt
0

3.2.6

(u)du

(3.2-7)

(t) id}of
uggese
Els}osorban tapasztalati adatok alapjan az elektronikus es bizonyos mechanikus elemek elettartamat harom f}o szakaszra osztjak. E szakaszok kijelolese a (t) fuggveny
jellegenek id}obeli valtozasai alapjan tortenik. Egy tipikus (t) fuggveny lathato az
3.2-2. abran. Az ilyen jelleg}u gorbeket szoktak tekn}ogorbenek vagy kadgorbenek
nevezni. A gorbe harom jellemz}o szakasza
 I. - kezdeti meghibasodasi szakasz
Ekkor derulnek ki a gyartasi, tervezesi hibak.
 II. - veletlen meghibasodasok szakasza
A meghibasodasokat el}oidez}o (pl. vegyi folyamatok) veletlenszer}uen jelentkeznek es okoznak hibat.
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II. szakasz

III.

λ (t)
λ

t

3.2-2. abra : A meghibasodasi tenyez}o id}ofuggese

 III. - elhasznalodasi szakasz

Az elettartam lejartaval az eloregedes, a kopas valik a hibak el}ofordulasanak
legjelent}osebb okava.
Jol tervezett elemek, berendezesek eseten az elemek m}ukodesi ideje, amg hasznaljuk oket, a III. szakasz megkezdese elott befejez}odik. Amennyiben ez nem gy van,
akkor a tartalek alkatresz allomany, a karbantartasi kapacitas tervezesekor gyelembe
kell venni a III. szakaszban bekovetkez}o fokozott meghibasodasokat.
Amennyiben az I. szakasz id}otartama elhanyagolhato a m}ukodesi id}ohoz kepest,
vagy a kezdeti teszteket meg a gyarto vegzi el, es a felhasznalohoz csak az I. szakasz
vegen kerul a berendezes, akkor a m}ukodesi id}o egesze alatt feltetelezhetjuk a II.
szakaszra jellemz}o allando meghibasodasi intenzitast. Ekkor

(t) = ; 8 t
amib}ol kovetkezik

r(t) = e t
F (t) = 1 e t
f (t) =  e t
azaz a meghibasodas bekovetkezeseig eltel}o id}o exponencialis eloszlasu.
Az exponencialis eloszlasu veletlen valoszn}usegi valtozok jellemz}o tulajdonsaga,
ami semelyik masik folytonos eloszlasra nem teljesul, az orokifjusag. Az orokifjusag
az jelenti, hogy egy tetsz}oleges id}oponttol, amikor jo a vizsgalt elemem, a hatralev}o
m}ukodesi id}o eloszlasa megegyezik az eredeti m}ukodesi id}o eloszlassal. Azaz
(t+t)
P (  t + tj  t; t  0) = r(tr+(t)t) = e e t = e t
Tehat csak a t id}okulonbsegt}ol fugg, a meghibasodas valoszn}usege es t-t}ol nem.
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t 0 104 105 106
107
108
r(t) 1 0.990 0.905 0.368 4:5 10 5 3:7 10 44
3.2-II. tablazat: Nehany hibamentes m}ukodesi valoszn}useg eredmeny  =
10 6/ora= 1000 FIT eseten

Peldaul egy alkatresz m}ukodesenek kezdeten a varhato elettartama 5 ev. Egy
ev m}ukodesi id}o utan meg mindig jo ez az alkatresz. Ekkor az 1 ev utan hatralev}o
m}ukodesi idejenek varhato erteke tovabbra is 5 ev. Azaz ez az alkatresz a vizsgalat
kezdetet}ol varhatoan 6 ev mulva fog meghibasodni. A latszolagos ellentmondas abbol
adodik, hogy a vizsgalt alkatresz eseten kihasznaljuk azt a tenyt, hogy az 1. evben
biztosan nem hibasodik meg.
A vizsgalt alkatresz meghibasodasanak bekovetkezeseig eltel}o id}o (MTFF) allando
meghibasodasi intenzitas mellett, mivel a L'Hospital szabaly alkalmazasaval belathato, hogy
lim t r(t) = tlim
e t = 0;
t!1
!1
teljesul, es gy
Z1
Z1
MTFF = 0 r(t)dt = 0 e tdt = 1 [e t]10 = 1
(3.2-8)
Az exponencialis eloszlas tulajdonsagabol adodoan kis t ertekekre az

r(t) = e

1
t = X (
k=0

 t)k = 1  t + 0:5 ( t)2 :::  1  t
k!

linealis kozeltes alkalmazhato, ami sok gyakorlatilag erdekes esetben megfelel}o pontossagu erteket ad a megbzhatosagra. Kicsinek nevezhet}ok azok a t ertekek, amelyekre  t < 0:1 (2. tablazat).
Az allando meghibasodasi intenzitas mellett a gyakorlatban alkalmazott egyeb
m}ukodesi id}o eloszlasok a kovetkez}ok:

 normalis eloszlas
{ f (t) =  p1 2 e

(t m)2
2 2

Z1
1
{ r(t) =  p2 t e

(t m)2
2 2

dt
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(t m)2

2
{ (t) = R 1e (2t m)2
t e 2 2 dt
{ alkalmazas: oreged}o alkatreszek m > 3 
 Weibull eloszlas
{ r(t) = e (b t)a
{ F (t) = 1 e (b t)a
{ f (t) = a b (b t)a 1 e (b t)a
{ (t) = a b (b t)a 1
{ alkalmazas: mindharom tekn}ogorbe szakasz lerasara alkalmas
 I. szakasz: a < 1
 II. szakasz: a = 1, !  = b
 III. szakasz: a > 2
 megjegyzes: 1 < a  2
 lognormalis eloszlas
{ ha X normalis eloszlasu valoszn}usegi valtozo, akkor Y = eX lognormalis,
gy Y mindig pozitv,
2 2
{ f (t) =  t 1p2 e (log(t=m2 )+2 =2)
{ legfontosabb alkalmazasa az oreged}o alkatreszek (III. szakasz) meghibasodasanak lerasa m < 3 

3.2.7

(t) igenybevetel- es kornyezetf
uggese
A meghibasodasi tenyez}o vizsgalata soran az id}ot}ol fugg}o valtozasok mellett regisztraltak bizonyos eltereseket a kulonboz}o kornyezetben, es kulonboz}o terheles mellett
vegzett meresek es adatgy}ujtesek eredmenyeiben. Majd szisztematikus vizsgalatok
soran elemeztek a kulonboz}o uzemeltet}oknel tapasztalhato elter}o korulmenyek jellemz}oit, es a hozzajuk tartozo uzemeltetesi adatokat, es ezt osszevetettek a gyartoknal vegzett vizsgalatok eredmenyeivel. Mar az els}o vizsgalatok kimutattak, hogy
a kornyezeti hatasok jelent}osen befolyasoljak az elemek meghibasodasi statisztikait,
azaz a meghibasodasi intenzitas nem csak az id}onek, hanem a kornyezetnek es az
igenybevetelnek is fuggvenye.
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E felismerest kovet}oen megprobaltak azonostani a kornyezet es az igenybevetel
egyes parametereinek hatasat. A vizsgalt rendszerek kulonboz}osege miatt azonban
nem alakult ki egyseges, altalanosan alkalmazhato eljaras, hanem csak bizonyos termekkorokre vonatkozo szokasok, vagy szabvanyok terjedtek el. Meg kell azonban
emlteni, hogy egy adott termek piacan versenyz}o kulonboz}o gyartok is gyakran elter}o szabalyokat, eljarasokat alkalmaznak. Az alkalmazott eljarasok tulnyomo tobbsegenek kozos jellemz}oje azonban, hogy az egyes kornyezeti parameterek alapjan egy
meghibasodasi intenzitast novel}o szorzotenyez}ot hataroznak meg, amit szoktak gyorstasi tenyez}onek is nevezni, es az osszes parameterb}ol adodo gyorstas tenyez}oknek,
valamint egy alap (idealis feltetelek mellett adodo) meghibasodasi tenyez}onek a szorzatakent hatarozzak meg az adott korulmenyekre jellemz}o meghibasodasi intenzitast.
Az alabbiakban az elektronikus es elektromechanikus rendszerek teruleten alkalmazott eljarasok kerulnek roviden ismertetesre.

Meghibasodasi tenyez}o es a kornyezet kapcsolata

A lehetseges kornyezeti parameterek sokszn}usege miatt, a lehet}osegek szamanak
csokkentese vegett altalanos kategoriakat vezettek be es kategoriankent hataroztak
meg gyorstasitenyez}oket. Peldaul (MIL-HDBK/217):
 a rendszerek elhelyezesere vonatkozoan megkulonboztetnek foldi rogztett, mobil, ... kategoriakat;
 a mobil rendszerek eseten kulonbseget tesznek a hajon, repul}ogepen, raketan,
... elhelyezett berendezesek kozott.
A mind nagyobb kornyezeti igenybevetelt jelent}o kategoriakhoz mind nagyobb
gyorstasitenyez}o tartozik, ami konnyen elerheti a 100-as erteket is (pl. raketa).

Meghibasodasi tenyez}o es a h}omerseklet kapcsolata

Az egyik legjelent}osebb kornyezeti stresszhatas, aminek hatasmechanizmusarol a
legtobb ismerettel rendelkezunk, a kornyezeti h}omerseklet. A gyorstasitenyez}o meghatarozasara az Arrhenius torvenyb}ol szarmazo:
Ea 1
 = 0 e k ( T0

T)
1

osszefuggest alkalmazzak, ahol
 Ea: az aktivacios energia [eV] (a vizsgalt elem zikai jellemz}oje)
 k: a Boltzmann allando 1:38 10 23 J=K = 8:6 10 5 eV=K
 T; T0: a h}omerseklet [K]
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 0: a meghibasidasi tenyez}o T0 h}omersekleten [FIT]
Ennek az osszefuggesnek elterjedt egy zikai szemlelethez kozelebb es}o, h}omerseklet
kulonbsegre alapozott valtozata is:
Ea T T0

#

 = 0 e k TT0 = 0 2 #f
(3.2-10)
0 helyettestessel adodik, mivel ex = 2xlog2 e.
ami a fenti osszefuggesb}ol a #f = EkTT
a log2 e
Ekkor # = # #0 = T T0: a h}omersekletkulonbseget [C ], es #f : a felelettartamhoz tartozo h}omersekletkulonbseget [C ] jeloli.

Meghibasodasi tenyez}o es a terheles kapcsolata

A terheles szinten a rendszerek jelleget}ol fugg}o fogalom, ezert nagyon sokfele lehet. Az elektronikus rendszerekben terhelest jelent peldaul a nevleges tapfeszultsegt}ol
valo elteres. A terheles gyorsto hatasat ezert az alabbi altalanos keretek kozt alkalmazhato osszefuggessel szamtjak:
 = 0 ( SS )i;
(3.2-11)
0
ahol
 S : a terheles, peldaul (U; I; P ),
 S0: a nevleges terheles (U0; I0; P0),
 i = 3:::8: a terheles novekedes hatasanak kitev}oje.
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3.4 Elektronikus alkatreszek megbzhatosagi
vizsgalata
3.4.1 Elektronikus alkatreszek megbzhatosagi adatainak
forrasa

Alabbiakban azt vizsgaljuk, hogy a kulonboz}o berendezesek es alkatreszek eseten mely
megbzhatosagi adatgy}ujtesi modszerek alkalmazhatok, es milyen el}onyok illetve hatranyok jellemzik a kulonboz}o modszereket.

Megbzhatosagi adatgy}ujtes uzemeltetesi tapasztalatok (angolul: eld data) alapjan:
 Az eljaras el}onye:
{ amennyiben lehet}oseg nylik a valodi uzemeltetesi korulmenyek kozti adat-

gy}ujtesre, akkor az osszes lehetseges adatgy}ujtesi modszer kozul a legpontosabb informaciot nyerhetjuk.
 hatranyok:
{ az eljaras jellegeb}ol adodoan az els}o adatok akkor allnak rendelkezesre,
amikor a vizsgalt termek els}o sorozatanak legyartasa es uzembe alltasa
utan megfelel}o mennyiseg}u hibaadatot regisztraltunk mar. A mind nagyobb megbzhatosagu alkatreszek mellet ez altalaban tulzottan kes}on all
rendelkezesre az uzemeltetes megkezdese utan.
{ A pontos uzemeltetesi korulmenyek specialis felhasznalasi kor}u alkatreszekt}ol eltekintve nem allnak rendelkezesre.
{ Az uzemeltetes alatti adatgy}ujtes eseten neha nem elhanyagolhato hatasu
adattorztasok is fellephetnek, amelyek miatt a valosagostol elter}o megbzhatosagi parametereket kapunk. Ilyen adattorzto hatas lehet peldaul az,
hogy a meghibasodasi adatokat jellemz}oen a karbantarto reszlegek adatnyilvantartasabol veszik, mivel ott all egy helyen rendelkezesre rendszerezett, egyseges formaban. Sok esetben azonban a karbantarto vagy szerviz
reszleg erdekelt bizonyos hibak el}ofordulasanak elfedeseben, mg mas hibak
eseten azok felnagytasaban.

Megbzhatosagi adatgy}ujtes fokozott igenybevetel melletti vizsgalatok
alapjan:
 Az eljaras el}onyei:
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{ Szemben a felhasznalonal vegzett vizsgalatokkal a gyarto telephelyen a

gyarto altal letrehozott feltetelek kozott vegzett adatgy}ujtes korulmenyei
ismertek es tetsz}olegesen beallthatok.
{ Az adatok a termekek piacra dobasa, vagy hasznalatbavetele el}ott rendelkezesre allnak.
 hatranyok:
{ A gyartonal letrehozott meresi kornyezet koltsegei jelentosek lehetnek, es
ezaltal jelent}osen novelhetik a termekek arat.
{ Egyedi termekek eseten pedig ez az eljaras nem is alkalmazhato mivel
tobbszoros arnovekedest jelentene.

Megbzhatosagi adatgy}ujtes azonos technologiaju, hasonlo bonyolultsagu
alkatreszek adataibol szarmaztatassal:
 Az eljaras el}onyei:
{ Nem igenyel specialis beruhazast, hanem csak a gyartonal folyo termeles

adatainak folyamatos gy}ujteset, ehhez kapcsolodoan egy e celra kialaktott
szervezeti informacios hatteret, amelyik a technologiai el}orelepesek predikalt adatait es predikalasi modszereit allandoan felulvizsgalja es korrigalja
a tapasztalati adatok alapjan.
{ Az eljaras pontossaga becsulhet}o hatasu technologia fejlesztesi modszerek
mellett elerheti az uzemeltetesi adatgy}ujteshez hasonlo pontossagot.
{ Az adatok az uj termekek els}o gyartasaval egyid}oben, az els}o hasznalatbavetel el}ott mar rendelkezesre allnak.
 hatranyok:
{ A nem becsulhet}o hatasu technologia valtas eseten az eljaras nem alkalmazhato, vagy nagyon pontatlan adatokat szolgaltat.
A gyakorlatban az itt felsorolt modszerek kozul, az adott korulmenyek mellett az
osszes alkalmazhato modszerrel vegeznek adatgy}ujtest, es a katalogusokban megjelen}o
megbzhatosagi adatok ezeknek a vizsgalatoknak az ered}ojekent adodik.
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3.4.2 Elektronikus alkatreszek megbzhatosagi modelljei

A berendezesek megbzhatosagi min}ostese, mint lattuk, nem minden reszleteben
szabvanyostott eljaras, a lehetseges berenrendezesek, elvarasok es uzemeltetesi korulmenyek sokszn}usege miatt. Ez sok esetben a piaci partnerek kommunikaciojat is
megnehezti, mivel nem egyertelm}u, hogy az egyes megbzhatosagi mutatok valojaban milyen tulajdonsagokat takarnak. Az ilyen jelleg}u vallalaton beluli felreertesek
csokkentesere tobb nagyvalalatnal valalati szint}u szabvanyokat vezettek be az alkalmazott termeles iranytas es ellen}orzes egyeb funkcioihoz kapcsolodo modon (pl. Videoton, Siemens, Ericsson, ..). Bizonyos esetekben igen nagy horderej}u megrendel}ok
altal kidolgozott kovetelmeny - es min}ostesi rendszer terjed el oly mertekben, hogy
majdnem szabvanykent kezelik a piac resztvev}oi. Ilyen szerepet tolt be az Amerikai
Egyesult A llamok Hadugyminiszteriumanak megbzhatosagi min}ostesre vonatkozo
szabalygy}ujtemenye, a MIL-HDBK/217 (Military handbook).
Tekintsunk ket peldat MIL-HDBK/217 alapjan torten}o meghibasidasi tenyez}o
meghatarozasra:
 monolit IC meghibasodasi tenyez}oje:
p = Q[C1T V PT + (C2 + C3)E ]L
(3.4-12)
ahol Q: min}osegi tenyez}o, T : h}omersekleti tenyez}o (Arrchenius), V : feszultseg gyorstasi tenyez}o, PT : programozasi tenyez}o (csak PROM-ra), E : kornyezeti tenyez}o, L: tanulasi tenyez}o, C1; C2: bonyolultsagtol fugg}o allandok es
C3: tokozastol fugg}o allando,
 kondenzator meghibasodasi tenyez}oje:
p = b QE SRCV C
(3.4-13)
ahol b : meghibasodasi tenyez}o alaperteke, SR: soros ellenallas tenyez}oje, CV :
nevleges kapacitas tenyez}oje es C : konstrukcios tenyez}o.
Az ilyen altalanos MIL-HDBK/217-beli osszefuggesek meghatarozasahoz a vizsgalt konkret elem zikai, kornyezeti, gyartasi adatai alapjan meg kell hatarozni az
osszefuggesek jobb oldalan szerepl}o mennyisegeket, a MIL-HDBK/217 vonatkozo tablazatai es szabalyai szerint, es aztan szamthato az ered}o (id}oben allandonak tekintett)
meghibasodasi tenyez}o.

3.4.3 Komplex alkatreszmodellek implementalasa

Mint mar a bemutatott ket pelda is jelzi, a bonylult berendezesek megbzhatosagi
elemzesenel bemeneti adatnak tekintett parametereknek, az elektronikus alkatreszek
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meghibasodasi tenyez}ojenek meghatarozasa is igen osszetett feladat. Ezert a nagyobb
rendszerek elemzese mar nem is lehetseges a megbzhatosagi modellezest tamogato
programcsomagok alkalmazasa nelkul.
Az ilyen programcsomagok f}obb jellemz}oi a kovetkez}ok:
1. rugalmas modell feleptes, akar hasonlo modellek valtoztatasaval, akar tetszes
szerinti keplettel lerhato megbzhatosagi modell megadasaval;
2. megbzhatosagi modell adatbazis;
3. potencialisan felhasznalasra kerul}o (altalaban kereskedelmi forgalomban kaphato) alkatreszek megbzhatosagi modellekhez rendelese;
4. alkatresz- es modelljellemz}ok, fuggvenyeinek es tablazatainak feltoltese, az alkalmazott szabalyrendszer (pl. MIL-HDBK/217) alapjan;
5. megbzhatosagi szamtasok vegzese (pl. meghibasodasi tenyez}o meghatarozasa)
6. tervezesi alternatvak osszehasonltasa.

3.4.4 Gyakorlo peldak

1. pelda:
Adott egy IC, amelynek meghibasodasi tenyez}oje  = 100 FIT .
a) Mekkora r(1 v)?
b) Mekkora 100 darab ilyen alkatresz eseten r100(1 v)?
megoldas:
a) t = 1 v = 8760 ra ' 104 ra, ahonnan lathato, hogy t = 10 3  1 ezert az
els}ofoku linealis kozeltes alkalmazhato, vagyis q(1 v) ' 10 3 es r(1 v) ' 1 10 3
b) 100 = 100 = 104 FIT , gy 100t = 10 1  1 meg mindig olyan kicsi, hogy
az els}ofoku linealis kozeltes alkalmazhato, amib}ol r100(1 v) ' 1 0:1 = 0:9
2. pelda:
Egy integralt aramkorre v = 85 C -on vizsgalatokat vegeztek, aminek soran a
meghibasodasi tenyez}ore v = 2:210 7 =h erteket hataroztak meg. Az alkatreszt
N = 55 C-on akarjak m}ukodtetni. Mekkora lesz a N nevleges meghibasodasi
tenyez}o, ha EA = 0:25eV ?
megoldas:
Az Archenius torveny alkalmazasaval:
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1eV=k = 1:16 104 K , (ahol k a Boltzman allando,) ahonnan 0:25 eV=k =
2900 K , s gy
N = e EkA ( T1v T1N ) = e2900( 3581 3281 ) = 1
v
2:1
Tehat:
N = 22::12 10 7 =h ' 10 7 =h = 100 FIT

3. pelda:
Egy ellenallas megbzhatosagi tenyez}oje nevleges N = 25 C h}omersekleten
N = 200 FIT . Az alkatreszt a = 75 C-on akarjak m}ukodtetni. Mekkora
lesz a a aktualis meghibasodasi tenyez}o, ha f = 10 C?
megoldas:
a = 2 f = 2 751025 = 25 = 32
N
Tehat:
a = 32210 7 = 6:410 6 =h
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3.5-3. abra : Redundancia mentes (soros) rendszer megbzhatosagi blokkdiagramja

3.5 Nemjavtott rendszerek megbzhatosaga
Az el}oz}o szakasz eredmenyei alapan mostantol az alkatreszek, elemek ismertnek tekintett megbzhatosagi viselkedese es a nem javtott rendszerek funkcionalis feleptese
alapjan szamtjuk ki e rendszerek ered}o megbzhatosagi jellemz}oit.

3.5.1 Redundanciamentes rendszer

Redundanciamentesnek vagy megbzhatosagi szempontbol sorosnak nevezzuk azokat
a rendszereket, amelyeknel a rendszer m}ukodesehez minden elem m}ukodesere szukseg
van, azaz a rendszernek csak egy jo allapota van, ha a rendszert alkoto elemek mindegyike jo, es ha a rendszert alkoto elemek barmelyike meghibasodik, akkor az egesz
rendszer hibas allapotba kerul.
A redundancia mentes rendszer m}ukodesenek a rendszert alkoto elemekt}ol valo fuggeset tobbek kozott megbzhatosagi blokkdiagamon abrazolhatjuk (3.5-3. abra). A megbzhatosagi blokkdiagam megbzhatosagi viselkedes szempontjabol rja le
a rendszer felepteset, azaz a rendszer megbzhatosaganak fuggeset az elemek megbzhatosagatol.
A megbzhatosagi blokkdiagramon abrazolt rendszer akkor jo, ha a diagramm kezd}o- es vegpontja kozott talalhato kizarolag uzemkepes elemeken at vezet}o utvonal.
Maskeppen tekinthetjuk ugy is, hogy a hibas elemek az adott grafel megszakadasat
jelentik, es a rendszer akkor jo, ha a diagramm kezd}o- es vegpontja osszekotott.
Az elemek funkcionalis kapcsolata nem feltetlenul azonos a megbzhatosagi blokkdigrammon abrazolt, megbzhatosagi viselkedest lero strukturalis kapcsolattal.

3.5.2 Gyakorlo peldak

Tekintsunk egy adott soros rendszert n elemmel. Jelolje az egyes elemek veletlen meghibasodasi id}opontjait i ; i = 1; :::; n, es ezek eloszlasfuggvenyet Fi(t) =
P (i  t); i = 1; :::; n. A rendszer meghibasodasanak veletlen id}opontja  az n darab valoszn}usegi valtozo minimuma, azaz  = mini i ; i = 1; :::; n, Fs(t) = P (  t),
gy  eloszlasat a kovetkez}o osszefugges alapjan szamthatjuk:

Fs(t) = P (  t) = P (mini i  t) = 1 P (mini i > t) =
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1 P (i > t; 8i):
Ha a i meghibasodasi id}opontok mindegyike fuggetlen egymastol, azaz i; i = 1; :::; n
fuggetlen valoszn}usegi valtozok, akkor

Fs(t) = 1

n
Y
i=1

amib}ol
es gy

n
Y

P (i > t) = 1

i=1

1 Fs(t) =

rs (t) =

n
Y
i=1

ri(t) =

n
Y
i=1

e

(1 P (i  t)) = 1

Rt
0

n
Y
i=1

n
Y

(1 Fi(t))

i=1

(1 Fi(t));

i (u) du

=e

R t Pn
0

i=1 i (u) du

(3.5-14)

Megjegyezzuk, hogy a i; i = 1; :::; n meghibasodasi id}opontok fuggetlensege soros
rendszerek eseten nem tul szigoru feltetel, hiszen csak az els}o meghibasodasi id}opontig
kell teljesulnie, ami zikai rendszerekben jol alkalmazhato feltetelezes.
Exponencialis eloszlasu meghibasodasi id}opontok eseten, azaz id}oben allando meghibasodasi tenyez}ok mellett:

rs (t) =

n
Y
i=1

ri(t) = e

Pn

i=1 it

=e

s t

(3.5-15)
n
X

azaz a rendszer meghibasodasaig eltel}o id}o szinten exponencialis eloszlasu s = i
i=1
parameterrel. Ennek megfelel}oen a rendszerhiba bekovetkezeseig eltel}o id}o varhato
erteke:
1
MTFFs = 1 = X
(3.5-16)
n
s
i
i=1

A soros rendszerek eseten tehat nagyon egyszer}u kapcsolat all fenn a rendszer
viselkedese es az elemek viselkedese kozott. E kapcsolat lenyege egyreszt, hogy minel
tobb elem alkotja a rendszert, annal gyorsaban kovetkezik be a rendszerhiba, masreszt, hogy a rendszerhibaban a leggyorsabban romlo elemek jatszak a legfontosabb
szerepet. Lathato, hogy peldaul az elektronikus berendezesek bonyolultsaganak gyors
novekedese mellett nagyon fontos volt az egyes elemek, alkatreszek megbzhatosaganak drasztikus novelese, mert e nelkul a mai bonyolultsagu berendezesek (szamtogep,
TV, ..) mar teljesen hasznalhatatlannok lennenek az allando meghibasodasok miatt.
A technika fejl}odese soran nem egy esetben a megbzhatosag szabott korlatot az uj es
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egyebkent nagyon korszer}u otletek megvalostasanak, vagy elterjedesenek (pl. elektroncsoves szamtogep). A mind korszer}ubb felvezet}o technologiak egyszerre valostjak
meg a bonyolultsag es a megbzhatosag noveleset, raadasul az egy integralt aramkoron
megvalostott rengeteg apro alkatresz meghibasodasi tenyez}oje az azonos technologiai
kialaktas miatt egy nagysegrendbe esik, gy nem kovetkezik be az, hogy nagysagrendekkel roszabb meghibasodasi tenyez}oj}u elemek lerontjak az ered}o meghibasodasi
tenyez}ot.

Osszefoglalva
megallapthatjuk, hogy a soros rendszerek nagyon sebezhet}oek, mivel barmelyik elemuk meghibasodasa eseten rendszerhiba kovetkezik be, es a nagy
bonyolultsagu rendszerek rengeteg elemb}ol allhatnak, gy azokban az elvart megbzhatosag eleresehez mindenkeppen szukseg van valamilyen megbzhatosagnovelesi
modszer alkalmazasara.
A letehseges megbzhatosag novelesi modszereket csoportosthatjuk az alapjan,
hogy milyen celt probalnak megvalostani. A ket szobajov}o megoldas a meghibasodasok szamanak csokkentese, es a meghibasodasok hatasanak csokkentese. Az els}o
csoportba tartozo megoldasokrol (keves alkatresz, kis meghibasodasi tenyez}oj}u alkatreszek, csokkentett stressz es teheles, kozel azonos meghibasodasi tenyez}o ertekre
torekves) mar szoltunk, a masik lehet}oseg a meghibasodasok hatasanak csokkentese
pedig a soros rendszereknel megbzhatosagi szempontbol osszetettebb rendszerek kialaktasa fele vezet. A hibak hatasanak csokkentesere az egyik megoldas a rendszerek
ellenallokepessegenek novelese, azaz olyan rendszerek kieptese, amelyek nem hibasodnak meg feltetlenul, ha valamelyik elemuk meghibasodik. Az ilyen rendszereket
nevezik redundans rendszereknek. A masik hibahatas csokkent}o eljaras a rendszerek
karbantartasa, javtasa. Termeszetesen a ket modszer egyuttes alkalmazasa a legeredmenyesebb megoldas a megbzhatosag novelesere. E konyv keretei kozott nem
targyaljuk a karbantartott, javtott rendszerek megbzhatosagi elemzeset.
Tekintsuk a kovetkez}o egyszer}u peldat:
Egy megbzhatosagi szempontbol soros rendszer 1 intergralt aramkorb}ol (IC), 4
ellenallasbol, 4 kondenzatorbol, es az ezek osszekoteset biztosto 20 forrasztasbol all.
A felelettartamhoz tartozo h}omerseklet a IC eseten 30, az ellenallas es a kondenzator eseten 10, mg a forrasztasok eseten 15 C. A berendezes nevleges h}omerseklete:
N = 25C, es uzemi h}omerseklete: a = 55 C.
Mekkora a rendszer varhato meghibasodasi ideje a nevleges es az uzemi h}omersekleten, ha az IC meghibasodasi tenyez}oje 200 FIT, az ellenallase 100 FIT, a kondenzate
50 FIT, es a forrasztasoke 5 FIT?
Megoldas:
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alkatrsz ni
IC
ell.
kond.
forr.
ssz.

1
4
4
20
29
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 = 25
i
200
100
50
5

nii fi
200 30
400 10
200 10
100 15
900

 = 55
ai
2
8
8
4

aii ainii
400 400
800 3200
400 1600
20 400
5600

3.5-III. tablazat: Egyszer}u soros rendszer megbzhatosaganak szamtasa ([] =
F IT )

A 3.5-III. tablazat alapjan:
1 = 1 = 1:1110 6 h
MTFFs( = 25) = X
nk
nii 900
i=1

1 = 1:7810 5 h
1
= 5600
MTFFs( = 55) = X
nk
aini i
i=1

Azaz a rendszer atlagos romlasa
MTFFs( = 25) = 6:2
MTFFs( = 55)
Ez egy atlagos ertek az adott uzemi h}omersekletre, termeszetesen nem igaz minden
alkatreszre.
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3.6 Redundans alapstrukturak megbzhatosaga
A redundans rendszerek kieptese, mint az a nevukb}ol is kovetkezik, a berendezesek altal megvalostando feladatok ellatasahoz minimalisan szukseges elemeknel tobb
elem felhasznalasat igenyli. Ezert ezek a rendszerek ugyanazokat a feladatokat kicsit nagyobb megbzhatosaggal, de sokkal koltsegesebben latjak el. Ez az a teny ami
miatt az alkalmazott megbzhatosagi modszereknek olyan nagy szerepe van csucstechnologiai berendezesek tervezese es uzemeltetese soran. Addig amg nincs szukseg
kulonleges megbzhatosagi parameterek eleresere, addig kis koltseg}u eljarasok mellett (mint peldaul min}osegellen}orzes, tervezesi hibak kikuszobolese, stb.) megfelel}o
megbzhatosagot erhetunk el, de eppen az amugy is nagyon draga csucstechnologiai berendezesekben (}urhajo, atomer}om}u, ..) kell teljesteni kulonosen szigoru megbzhatosagi elvarasokat. E s mivel az ilyen rendszerekben alkalmazott redundancia
kulonosen koltseges, ezert egy jol megvalasztott megbzhatosag n}ovelesi modszerrel
hatalmas megtakartasokat lehet elerni ugy, hogy nem kovetkeznek be a Csenobilihez
hasonlo katasztrofak.
Az alkalmazando redundancia kivalasztasahoz el}oszor attekintjuk a redundans
alapstrukturakat:
1. Aktv redundancia; forrotartalekolt rendszer:
A rendszer n darab azonos elemb}ol all. A rendszer m}ukodesehez egyetlen elem
m}ukodesere van szukseg, azaz barmelyik n 1 darab elem meghibasodasa eseten
meg jo a rendszer. Az eppen uzemel}o es a tartalekban lev}o elemek meghibasodasi tenyez}oje megegyezik. Abban az esetben, ha eppen az uzemel}o elem
hibasodik meg, es van meg uzemkepes tartalekelem, akkor gondoskodni kell a
tartalekelemre valo atkapcsolasrol. Az ilyen redundans rendszereket az elektroncsovek idejeben elterjedt szohasznalat alapjan forrotartalekolt rendszernek
nevezik.
2. Passzv redundancia; hidegtartalekolt rendszer:
A forrotartalekolt rendszerhez hasonloan a rendszer n darab azonos elemb}ol all
es a rendszer m}ukodesehez egyetlen elem m}ukodesere van szukseg, azaz barmelyik n 1 darab elem meghibasodasa eseten meg jo a rendszer. De ebben
a rendszerben csak az eppen uzemel}o elem hibasodhat meg, mg a tartalekban
lev}ok nem. Itt is az uzemel}o elem meghibasodasa eseten gondoskodni kell egy
tartalekelemre valo atkapcsolasrol. Az ilyen redundans rendszereket az elektroncsovek idejeben elterjedt szohasznalat alapjan hidegtartalekolt rendszernek
nevezik.
3. n-b}ol k rendszer
A rendszer n darab azonos elemb}ol all. A rendszer m}ukodesehez az n darab
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elemb}ol legalabb k darab m}ukodesere van szukseg. Mindegyik folyamatosan
m}ukodik, es ugyanolyan meghibasodasi tenyez}ovel romlik. Tetsz}oleges k vagy
k-nal kevesebb hibas elemet tartalmazo hibaallapotban megfelel}o atkapcsolasokkal gondoskodni kell arrol, hogy a rendszer helyesen m}ukodjon. (A forrotartalekolt es az azonos elemekb}ol allo soros rendszer is az n-b}ol k rendszer
specialis esete, az el}obbi k = 1, mg az utobbi k = n helyettestes mellett.)

3.6.1 Forrotartalekolt rendszer megbzhatosagi jellemz}oi

Tekintsunk egy n elemb}ol allo aktv redundancia rendszert. Az egyes elemek veletlen
meghibasodasi id}opontjait jelolje i; i = 1; :::; n es a hozzajuk tartozo eloszlasfuggvenyeket Fi(t) = P (i  t); i = 1; :::; n. Rendszerhiba akkor kovetkezik be, amikor az
utolso elem meghibasodik, tehat  = maxi i; i = 1; :::; n. A rendszerhiba bekovetkezesenek eloszlasfuggvenyet jelolje Fp(t) = P (  t). Az elemek megbzhatosagi
parameterei alapjan a rendszer viselkedese az alabbi osszefugges szerint alakul:

Fp(t) = P (  t) = P (maxi i  t) = P (i  t; 8i)
Ha a i meghibasodasi id}opontok mindegyike fuggetlen egymastol, akkor

Fp(t) =
es ebb}ol

n
Y
i=1

P (i  t) =
n
Y

rp(t) = 1

n
Y
i=1

Fi(t)

(3.6-17)

(1 ri (t))

(3.6-18)

i=1

Az egyes meghibasodasi id}opontokra vonatkozo fuggetlenseg most azonban sokkal
szigorubb feltetelt jelent, mint a soros rendszernel, mivel itt az utolso meghibasodasi
id}opontig kell a fuggetlensegnek teljesulnie.
Abban az esetben, ha az egyes elemek azonos megbzhatosaguak, azaz ri(t) 
r(t); 8i (ami a gyakorlatban alkalmazott redundans rendszerekben altalaban teljesul), akkor rp(t) = 1 (1 r(t))n , qp(t) = qn(t), Fp(t) = F n(t);.
Azonos, id}oben allando meghibasodasi tenyez}oj}u () elemek eseten:

rp(t) = 1 (1 r(t))n = 1 (1 e t)n
es ez alapjan az els}o rendszerhiba varhato ideje

MTFFp =

Z1

0

rp(t)dt =

Z1

0

(1 Fp(t))dt =
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Z1

0

(1 F n(t))dt

(3.6-19)
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n

MTFFp (n)
MTFF

1
2
3
4
5
10

1.00
1.50
1.83
2.08
2.28
2.93
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r(t) = 0:9
rp(t)
0.90000
0.99000
0.99900
0.99990
0.99999
...

qp(t)
0.10000
0.01000
0.00100
0.00010
0.00001
...

r(t) = 0:5
rp(t)
0.50000
0.75000
0.87500
0.93750
0.96875
...

qp(t)
0.50000
0.25000
0.12500
0.06250
0.03125
...

3.6-IV. tablazat: Egy parhuzamos forrotartalekolt rendszer megbzhatosagi jellemz}oi

Kihasznalva azt, hogy mivel F (t) = 1 e t, gy

dF (t) = e t = (1 F (t))
dt
ezert a kovetkez}o helyettestest alkalmazhatjuk:
dt = (1dF (Ft)(t))
ami az y = F (t) helyettestes alapjan
Z 1 1 F n (t)
Z1
Z 1 nX1
n
n
k dy = 1 X 1
MTFFp = 1
dF
(t) = 1 1 y dy = 1
y
 0 1 y
 0 k=0
 k=1 k
t=0 1 F (t)
(3.6-20)
Az osszefugges alapjan lathato, hogy a forrotartalekolt elemek szamanak novekedesevel a varhato m}ukodesi id}ore gyakorolt hatasuk egyre kisebb lesz. A 3.6-IV.
tablazatban osszefoglaltunk nehanyat az allando meghibasodasi intenzitasu azonos
elemekb}ol allo forrotartalekolt rendszereket jellemz}o megbzhatosagi parameterek kozul, gy peldaul az elemek szamanak fuggvenyeben a rendszerhibaig varhato m}ukodesi
id}o novekedesenek merteket, valamint az egy elemre vonatkozo adott megbztatosagi
ertekek (0,9;0,5) eseten a rendszer megbzhatosag es megbzhatatlansag ertekeit.
Az eddig vizsgalt soros rendszer eseten azt tapasztaltuk, hogy ha az elemek meghibasodasi tenyez}oje id}oben allando, akkor a rendszer ered}o meghibasodasi tenyez}oje
is az. Vizsgaljuk most a parhuzamos rendszer meghibasodasi tenyez}ojet allando meg-
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hibasodasi tenyez}oj}u azonos elemek eseten:
p (t) ne t (1 e t)n 1
p (t) = r (1t) drdt
= 1 (1 e t)n
(3.6-21)
p
Azt kaptuk tehat, hogy az id}oben allando meghibasodasi tenyez}oj}u elemekb}ol allo forrotartalekolt rendszer ered}o meghibasodasi tenyez}oje id}oben valtozik. Szels}o ertekei:
lim
 (t) = 0, es tlim
 (t) = 
!1 p
t!0 p
Vegezetul osszefoglalhatjuk a forrotartalekolt rendszerek f}obb tulajdonsagait:
 Az eppen tartaleknak hasznalt es az eppen operatv elem azonos valoszn}useggel
hibasodhat meg.
 A rendszerhiba varhato erteke (MTFFp) csak nagyon koltsegesen javthato.
MTFFp csak nagyon lassan novekszik n fuggvenyeben.
 Viszont a rendszer m}ukodesenek els}o id}oszakaban (t << MTFF ) a rendszerhiba bekovetkezesenek valoszn}usege nagyon hatasosan csokkenthet}o, azaz qp(t)
sokkal kisebb mint q(t).
 A rendszer meghibasodasi tenyez}oje p(t) id}oben valtozik. t = 0-ban 0-rol indul,
es fokozatosan novekszik, mg eleri az egy elemre jelemz}o erteket.
 A forrotartalekolt rendszerek m}ukodesehez szukseges atkapcsolasi feladat megvalostasa gyakorlatban sokszor nehezen kivitelezhet}o, es ennek az atkapcsolasi
egysegnek az elemek megbzhatosaganal tobb nagysagrenddel megbzhatobbnak
kell lennie ahhoz, hogy a rendszer kozel idealis forrotartalekolt rendszerkent viselkedjen.

3.6.2 Hidegtartalekolt rendszer megbzhatosagi jellemz}oi

Tekintsunk egy hidegtartalekolt rendszert n elemmel. Az egyes elemek veletlen meghibasodasi id}opontjai i ; i = 1; :::; n az ezekhez tartozo s}ur}usegfuggvenyek fi(t); i =
1; :::; n. A rendszer
akkor hibasodik meg, amikor minden elem egyenkent meghibasodik, gy  = Pni=1 i Amennyiben a meghibasodasi id}ok fuggetlenek a rendszer
meghibasodas idejenek s}ur}usegfuggvenye az elemek meghibasodasi id}o s}ur}usegfuggvenyeinek konvoluciojakent szamthato, azaz

fh(t) = f1(t) f2(t) ::: fn (t)
(3.6-22)
Az elemek meghibasodasi idejenek fuggetlensegere vonatkozo feltetelezes a gyakorlatban nem mindig teljesul, peldaul, ha a meghibasodasokat a kornyezet valamilyen
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megvaltozasabol adodo megnovekedett stressz okozza. Tovabba a fenti osszefuggesben felteteleztuk, hogy a meghibasodott elemek uzemkepes elemre cserelese minden
esetben elhanyagolhato id}o alatt megtortenik.
Az els}o rendszerhiba varhato ideje:

MTFFh =

n
X

1

MTFFi

(3.6-23)

Ha az egyes elemek azonos megbzhatosaguak, azaz fi(t)  f (t); 8i, ami altalaban a
gyakorlatban teljesul, mivel tipikusan az uzemivel megegyez}o tartalek alkatreszeket
szoktak alkalmazni, akkor
MTFFh = n  MTFF
(3.6-24)
Amennyiben azonos, id}oben allando meghibasodasi tenyez}oj}u elemeink vannak,
akkor a rendszer megbzhatosaga
nX1
k
rh(t) = (tk!) e t
(3.6-25)
0
Az osszefugges abbol adodik, hogy egymast kovet}o azonos  paramater}u fuggetlen
exponencialis eloszlasu id}oszakok eseten (mint amilyenek az altalunk vizsgalt meghibasodasi id}ok) egy tetsz}oleges t hosszusagu intervallumba es}o id}oszakok szama Poisson eloszlasu t parameterrel, azaz annak valoszn}
usege, hogy eppen k darad id}oszak
k
esik a vizsgalt (0; t) intervallumba az eppen (tk!) e t. A hidegtartalekolt rendszer
m}ukod}okepesegenek valoszn}usege a t id}opillanatban pedig, megegyezik azzal a valoszn}useggel, hogy kevesebb mint n id}oszak eset a vizsgalt t hosszusagu intervallumba,
vagyis meg nem hibasodott meg az osszes elem.
A rendszer varhato m}ukodesi ideje:
(3.6-26)
MTFFh = n
A 3.6-V. tablazatban osszefoglaltunk nehany allando meghibasodasi intenzitasu
azonos elemekb}ol allo hidegtartalekolt rendszert jellemz}o megbzhatosagi parametert.
A rendszer meghibasodasi tenyez}oje h (t) ebben az esetben is id}ofugg}o
(t)n 1
(n 1)!
h (t)
=  nX
h = r (1t) drdt
(3.6-27)
1 (t)k
h
k=0 k !
Szels}o ertekei most is lim
 (t) = 0, es tlim
 (t) = .
!1 h
t!0 h
A hidegtartalekolt rendszerekr}ol osszefoglalva elmondhatjuk:
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n

MTFFh (n)
MTFF

1
2
3
4
5
10

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
10.0
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r(t) = 0:9
rh(t)
0.900000
0.994824
0.999820
0.999995
1.000000
1.000000

qh(t)
0.100000
0.005176
0.000180
0.000005
0.000000
0.000000

r(t) = 0:5
rh(t)
0.500000
0.846574
0.966687
0.994439
0.999248
1.000000

qh(t)
0.500000
0.153426
0.033313
0.005561
0.000752
0.000000

3.6-V. tablazat: Egy parhuzamos hidegtartalekolt (passzv tartalekolasu) rendszer
megbzhatosagi jellemz}oi

 Egyszerre csak egy, az eppen operatv elem hibasodhat meg. A tartalekok nem





hibasodnak.
A rendszerhiba varhato erteke (MTFFh) linearisan novekszik n fuggvenyeben.
Azaz a varhato m}ukodesi id}o aranylag hatekonyan novelhet}o.
A rendszer m}ukodesenek els}o id}oszakaban (t < MTFF ) a rendszerhiba bekovetkezesenek valoszn}usege qh(t) sokkal kisebb mint q(t).
a rendszer meghibasodasi tenyez}oje h (t) id}oben valtozik. t = 0-ban 0-rol indul, es fokozatosan n}ovekszik, de lassabban mint p (t), mg eleri az egy elemre
jelemz}o erteket.
A hidegtartalekolt rendszerek m}ukodesehez szukseges atkapcsolasi feladat szinten megvalostasi problemakat vet fel, hogy hogyan lehet azonnal erzekelni az
elemek meghibasodasat, azonnal atkapcsolni a tartalekra, es mindezt additv
hibalehet}osegek beiktatasa nelkul.

3.6.3

n-b}ol k rendszer megbzhatosagi jellemz}oi
Az n azonos elemb}ol allo n-b}ol k rendszer elemeinek meghibasodasi id}opontjait jelolje
i; i = 1; :::; n, es ezek eloszlasfuggvenyet F (t) = Fi(t) = P (i < t) = q(t), valamint
megbzhatosagat r(t) = ri(t) = P (i > t) = 1 F (t) jeloli. A rendszer meghibasodasanak pillanata nk az a pillanat, amikor meghibasodasi id}o szerint novekv}o
sorrendben az n k + 1-edik elem meghibasodik. Vagyis egy adott t id}opillanatban
a rendszer akkor m}ukodik, ha nem tobb mint n k + 1 hibas, vagy megfordtva
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k=n

MTFFnk (n)
MTFF

1/1
1/2
2/3
3/4
4/5
9/10

1.00
1.50
0.83
0.58
0.45
0.21
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r(t) = 0:9
rnk (t)
0.900000
0.990000
0.972000
0.947700
0.918540
0.736099

r(t) = 0:5

qnk (t)
0.100000
0.010000
0.028000
0.052300
0.081460
0.263901

rnk (t)
0.500000
0.750000
0.500000
0.312500
0.187500
0.010742

qnk (t)
0.500000
0.250000
0.500000
0.687500
0.812500
0.989258

3.6-VI. tablazat: Egy n-b}ol k (aktv) tartalekolasu rendszer
megbzhatosagi jellemz}oi

legalabb k jo elem van a rendszerben. Fuggetlen azonos eloszlasu i meghibasodasi
id}opontok eseten a hibas elemek szama binomi
u, gy annak valoszn}usege,
  alis eloszlas
hogy eppen i; 0  i  n elem hibas t-ben ni ri(t)qn i(t). Ez alapjan mar felrhatjuk
a rendszer hibamentes m}ukodesenek valoszn}useget
n
X

!

n ri(t)qn i(t)
(3.6-28)
rnk (t) = P (nk > t) =
i=k i
Az elemek meghibasodasainak fuggetlensegere vonatkozo kovetelmeny itt is majdnem olyan szigoru, mint a parhuzamos forrotartalekolt rendszernel, mivel az n k +1ik meghibasodasi id}opontig kell a fuggetlensegnek teljesulnie.
A rendszerhiba bekovetkezesenek varhato ideje:
MTFFnk =

Z1

0

rnk (t)dt

(3.6-29)

Abban az esetben, ha az egyforma elemek meghibasodasi tenyez}oje id}oben allando,
azaz exponencialis eloszlasu az elemek meghibasodasi ideje, akkor
n
X

!

n e
rnk (t) =
i=k i
es

Z1

n
X

n
MTFFnk = 0 rnk (t)dt =
i=k i

it(1

!
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1
i

e

t )n i

(3.6-30)
!

n n n i
1 = X
n i=k i in

(3.6-31)
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A 3.6-VI. tablazatban az n-b}ol k rendszererek parameterei talalhatok k = n 1
eseten.
Az n-b}ol k rendszerek, tetsz}oleges n es k ertekek mellett sokfele megbzhatosagi
rendszert alkotnak (soros -, forrotartalekolt rendszer), gy sok tulajdonsaguk, csak a
specialis n es k ertekek alapjan jellemezhet}o, az alabbiakban a keves kozos jellemz}ot
foglaljuk ossze:

 A m}ukodes soran barmelyik elem meghibasodhat.
 A rendszerhiba varhato erteke (MTFFnk) lehet kisebb es nagyobb is mint a





elemek m}ukodesi idejenek varhato erteke.
A rendszer m}ukodesenek els}o id}oszakaban (t << MTFF ) a rendszerhiba valoszn}usege qh(t) lehet kisebb es nagyobb is mint q(t).
A rendszer m}ukodesenek vegen (t >> MTFF ) a rendszerhiba valoszn}usege
qh(t)  q(t).
a rendszer meghibasodasi tenyez}oje nk (t) id}oben valtozik, ha n 6= k. Ezekben
az esetekben t = 0-ban 0-rol indul, es fokozatosan novekszik. n = k eseten
nk (t) id}oben allando.
Az n-b}ol k rendszerek m}ukodesehez szukseges atkapcsolasi feladat altalaban nehezen megvalosthato. Vannak specialis esetek, amikor azonban egyszer}u kapcsolo logikak alkalmazhatok.

3.6.3.1 Majoritasos rendszer

Az n-b}ol k rendszerek egy specialis osztalya, amelynek zikai megvalostasahoz aranylag egyszer}uen kivitelezhet}o kapcsolasi funkcio tartozik, a tobbsegi szavazasos vagy
mas szoval majoritasos rendszer. A rendszer n paratlan darab egyforma elemb}ol all,
es k = n=2 + 0; 5, azaz a rendszer addig jo, amg az elemek tobbsege jo.
Az n-b}ol k rendszereken belul a majoritasos rendszer specialis tulajdonsagai a
kovetkez}ok:
 A rendszerhiba varhato erteke kisebb mint a elemek m}ukodesi idejenek varhato
erteke.
 A rendszer m}ukodesenek els}o id}oszakaban (t << MTFF ) a rendszerhiba valoszn}usege qh(t) kisebb mint q(t).
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 Az majoritasos rendszerek m}ukodesehez szukseges atkapcsolasi feladat ket lehetseges kimeneti valaszt ado elemek eseten az egyes elemek kimeneti valaszainak
tobbsegi osszegzese.
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3.7-4. abra : Egy soros-parhuzamos rendszer blokkdiagramja
E1

E2

E1

E2

E1
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3.7-5. abra : Rendszer- es elemtartalekolas blokkdiagrammja

3.7 O sszetett redundans rendszerek
Ebben a reszben a megismert alapstrukturakbol felepul}o osszetettebb rendszerek vizsgalatanak modszereivel ismerkedunk.

3.7.1 Soros-parhuzamos rendszerek

Sorosnak nevezzuk ket vagy tobb rendszerelem kapcsolatat, ha barmelyikuk kiesese a
vizsgalt reszrendszer kieseset eredmenyezi, es parhuzamosnak nevezzuk, ha barmelyik
elem m}ukodese eseten a reszrendszer meg m}ukod}okepes. Azokat a megbzhatosagi
rendszereket, amelyek tobb lepesben hierarchikusan lebonthatok az elemek szintjeig,
vagy az elemek szintjer}ol felepthet}ok a rendszer szintig, ugy hogy minden szinten csak
soros vagy parhuzamos "elemek" kepeznek reszrendszert, soros-parhuzamos rendszereknek nevezzuk (3.7-4. abra).
Az ilyen soros-parhuzamos rendszerek megbzhatosagi szamtasa a vazolt hierarchia szintekre bontason alapul. Minden szinten egy mar ismert soros vagy parhuzamos rendszer analziset kell elvegezni, es az eredmeny a kovetkez}o szinten bemen}o
adatkent szerepel.
Tekintsuk kovetkez}o gyakorlo peldakat:
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 ket-ket soros-parhuzamos elem rendszertartalekolassal (3.7-5.a abra)
r(t) = 1 (1 r1(t)r2(t))2 = 2r1(t)r2(t) r12(t)r22(t)
r(t) = 2e (1+2 )t e 2(1+2)t
MTFF =  +2  2( 1+  ) = 2( 3+  )
1
2
1
2
1
2
 ket-ket soros-parhuzamos elem elemenkenti tartalekolassal (3.7-5.b abra)
r(t) = (1 (1 r1(t))2)(1 (1 r2(t))2) = (2r1(t) r12(t))(2r2(t) r22(t))
r(t) = 4r1(t)r2(t) 2r1(t)r22(t) 2r12(t)r2(t) + r12(t)r22(t)
r(t) = 4e (1+2)t 2e (21+2)t 2e (1+22)t + e 2(1+2 )t
MTFF =  +4  2 2+   +22 ) + 2( 1+  )
1
2
1
2
1
2
1
2
 egy elemmel ket parhuzamos sorban (3.7-4. abra)
r(t) = r1(t)(1 (1 r2(t))2) = 2r1(t)r2(t) r1(t)r22(t)
r(t) = 2e (1+2 )t e (1+22)t
MTFF =  +2   +1 2
1
2
1
2
A megbzhatosagi rendszerek, azonban nem minden esetben bonthatok fel soros
es parhuzamos alrendszerekre. Peldaul az 5 elem}u a hdagas rendszer nem soros-parhuzamos rendszer, mint a kovetkez}o pontban latni fogjuk.

3.7.2 Majoritasos rendszer kapcsolo logikaval

A gyakorlatban el}ofordulo majoritasos rendszerek kapcsolo logikajat nem tekinthetjuk idealisnak, ezert a valos majoritasos rendszerek megbzhatosagi elemzese soran az
n-b}ol k rendszerrel megbzhatosagi ertelemben sorbakotott elemkent kezeljuk a kapcsoltot. Az gy kialakult rendszer megbzhatosaga 3 egyseges majoritasos rendszer
eseten:
3 3!
X
i (t)(1 r(t))3 i ;
r
rm(t) = rl(t)
i
i=2

3.7/2

PHARE TDQM Villamosmenoki szakmodul

HU 9305 1330/B

ahol rm(t) a rendszer, rl(t) a kapcsolo, es r(t) a majoritasos rendszer elemeinek megbzhatosagat jeloli. Id}oben allando meghibasodasi intenzitasokat feltetelezve

rm(t) = e lt(3e 2t(1 e t) + e 3t) = 3e (l+2)t 2e (l+3)t
amib}ol a rendszerhiba varhato erteke:
MTFFm =  +3 2  +2 3
l
l
Az idealis (hibamentes kapcsoloju) majoritasos rendszer viselkedesehez kepest tovabb csokken tehat a rendszer varhato elettartama. A rendszer meghibasodasi intenzitasa a rendszer m}ukodesenek elejen lim
 (t) = l , azaz eleinte a kapcsolo megt!0 m
bzhatosaga hatarozza meg a rendszer megbzhatosagot, ezert a majoritasos rendszer
elemeinel sokkal megbzhatobb kapcsolo l <<  eseten van ertelme csak a majoritasos rendszer kialaktasanak.

3.7.3 A tkapcsolhato tartalekolasu rendszer

A tartalek elemekkel rendelkez}o rendszerek az atkapcsolast vegz}o logikaval egyutt alkotjak az atkapcsolhato tartalekolasu rendszereket vagy mas neven a stand-by rendszereket. A tartalek elemek meghibasodasi tulajdonsagai alapjan megkulonboztetunk

 forrotartalekolasu rendszereket

amelyekben a tartalek es az uzemi alkatresz meghibasodasi folyamata megegyezik,
 hidegtartalekolasu rendszereket
amelyekben a tartalek nem hibasodhat meg,
 csokkentett terheles}u tartalekkal rendelkez}o rendszereket
amelyekben a tartalek elemek is meghibasodhatnak, de meghibasodasuk lassabb
mint az uzemi alkatreszek meghibasodasa.
A rendszerek zikai m}ukodeset}ol fugg}oen megbzhatosagi szempontbol a tartalekolt rendszerek ket modelljet szoktak alkalmazni (3.7-6). Az egyikben a kapcsolo
meghibasodasa az egesz rendszer hibajat okozza, ekkor tehat a kapcsolot a rendszer
tobbi elemevel sorosan kapcsolva feltetelezzuk. A masik esetben pedig a kapcsolo
meghibasodasa nem okoz kozvetlenul rendszerhibat, hanem csak akkor, ha kapcsolast
kene vegrehajtani. Ez utobbi esetben a kapcsolot az operatv elemmel parhuzamos
mellekagban, a tartalek elemmel sorbakotve kepzeljuk el (csak forrotartalekolas eseten
rhato le a rendszer megbzhatosagi blokkdiagrammal).
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3.7-6. abra : Nem idealis atkapcsolok modelljei

A nem idealis atkapcsoloval ellatott stand-by rendszerek elemzese a soros-parhuzamos rendszerekre es a kulonboz}o tartalekolasu alaprendszerekve vonatkozo modszerek
alapjan tortenhet:
Peldaul az aktv tartalekolasu, soros kapcsoloju 2 egyseges rendszer eseten

rsb(t) = rk (t)(1 (1 r(t))2) = 2rk (t)r(t) rk (t)r2(t)
ami allando meghibasodasi intenzitasok mellett

rsb(t) = 2e (k +)t e (k +2)t
es ekkor a m}ukodesi id}o varhato erteke:

MTFFsb =  2+   +1 2
k
k
Illetve a passzv tartalekolasu, mellekagban lev}o kapcsoloju, allando hibaintenzitasu 2 egyseges rendszer eseten
rhk (t) = e t(1 + trk (t)) = e t(1 + te
MTFFhk = 1 + ( + )2
k
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3.8 Nemjavtott rendszerek szamtasi modszerei

3.8.1 Megbzhatosagi blokkdiagram

Az eddigiekben bemutatott megbzhatosagi modellek es szamtasi modszerek jellemz}oi f}obb jellemz}oi a kovetkez}ok voltak: ketallapotu elemek alkottak a rendszereket,
amelyek meghibasodasi folyamatait fuggetlennek felteteleztuk; a rendszerek tobb lepcs}oben soros-parhuzamos alrendszerekre ismert alapstrukturakra voltak bonthatok; a
nelkul, hogy erre kulon felhvtuk volna a gyelmet, a szamtasokat a Boole-algebra
szabalyai szerint vegeztuk. Az alabbiakban olyan modszereket ismertetunk, amelyek a felsorolt jellemz}oknel bonyolultabb rendszerek elemzesere alkalmazhatoak. Az
eddigi modellezesi koron kvul es}o rendszerek azok, amelyek vagy nem bonthatok
soros-parhuzamos strukturakra, vagy bizonyos elemeinek meghibasodasa osszefugg}o.

3.8.2 A teljes valoszn}useg tetel alkalmazasa

A soros-parhuzamos strukturakra nem bonthato rendszerek vizsgalatra alkalmas modszer a teljes valoszn}useg tetel alkalmazasa. A teljes valoszn}useg tetel kimondja, hogy
diszjunkt teljes esemenyrendszert kepez}o esemenyek Bi mint feltetelek mellett egy tetsz}oleges esemeny A valoszn}usege az egyes feltetelek szerinti felteteles valoszn}usegek
sulyozott osszege, ahol a sulyozas a feltetelek valoszn}usege szerint tortenik. Formalisan [ni=1 Bi = ; Bi \ Bj = ;; 8 i; j = 1:::n eseten

P ( A) =

n
X
i=1

P (AjBi)P (Bi)

A tetel alkalmazasa ket allapotu elemeket tartalmazo rendszerek eseten egy tetsz}olegesen kivalasztott elemre vonatkozoan leegyszer}usodik a kovetkez}o alakra

P (rendszer j) =
P (rendszer jjj-edik elem j)P (j-edik elem j)+
P (rendszer jjj-edik elem rossz)P (j-edik elem rossz)
A teljes valoszn}useg tetel alkalmazasaval mar kiszamthato az 5 elem}u hdagas
rendszer megbzhatosaga, vagy az osszefugg}o meghibasodasokkat tartalmazo rendszer
viselkedese (3.8-7).
r(t) =
r5(t) [1 q1(t)q2(t)] [1 q3(t)q4(t)] +
q5(t) [1 (1 r1(t)r3(t))(1 r2(t)r4(t))] +
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3.8-7. abra : Hdagas rendszer es elemzese teljes valoszn}useg tetellel
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