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R E S U M O

O pacote de códigos RALLY (RALLY PACK) é um conjunto de programas
destinados â análise da confiabilidade de sistemas complexos, tendo em vista
um estudo de riscos. O-presente relatório comenta três dos seis códigos com-
ponentes, apresentando a finalidade, a descrição da entrada, métodos de cal-
culo empregados e resultados obtidos com cada um desses códigos. Os progra-
mas em questão são: TREBIL, para obtenção de um equivalente lógico da árvore
de falhas. CRESSEX, para obtenção dcs cortes minimus e valores pontuais de
nãb-disponibilidade e não-confiabilidade do sistema, e ainda o STREUSL, para
cálculo da dispersão desses valores em torno da média.

Apesar de o CRESSEX, na versão disponível, utilizar um método um
pouco demorado para a obtenção de cortes mínimos no sistema H.B.-CNEN, os 3
programas mostram resultados satisfatórios, principalmente o STREUSL, o qual
permite a simulação de vários tipos de componentes. Também a integração en-
re esses códigos e muito boa, mantendo o compromisso entre independência e
facilidade de comunicação entre eles.
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1. RALLY PACK

0 RALLY PACK e um pacote de códigos usados para o calculo
de confiabilidade para efeito de estudos de riscos. Ele foi desenvolvido
para tratar especialmente a confiabilidade de sistema complexos.

A Figura 1.1 mostra uma representação esquemática dos vá-
rios programas do pacote, assim como, o fluxo de dados entre eles. 0 RALLY
PACK e formado por 6 códigos, a serem abaixo relacionados, dos quais os 4
primeiros são os mais importantes.

1») TREBIL/1/ - usado para a avaliação qualitativa dos dados de entra-
da, testando a estrutura lógica da árvore de falhas, a fim de dete£
tar eventuais erros em sua construção. Também constrói o equivalen-
te lógico da árvore de falhas sob forma de uma sub-rotina (LOGIDR)
e prepara os dados de entrada para os códigos subsequentes.

2») TIMBER/2/ - gera um arquivo para "plotar" a árvore de falhas.

3Ç) CRESSEX/3,4/ - determina a probabilidade de falhas e a não-disponi-
bilidade média do sistema dado e torna possível uma análise de sen-
sibilidade. Encontra também os cortes mínimos utilizados posterior-
mente pelo STREUSL.

49) STREUSL/5,6,8/ se utiliza de métodos analíticos e de simulação para
calcular o valor médio (no tenrpo) e a variârxia da não-dispor.ibili-
dade do sistema de referência, com relação ã variação do parâmetro
de entrada.

CRESSC - encontra os cortes mínimos do sistema investigado e assim
fornece dados para a construção de uma função lógica aproximada do
sistema pelo programa STREUSL.

6») CRESSCN - usado para avaliar os cortes mínimos de certas seqüências
de acidentes que podem levar ã falha do sistema (TOP) quando uma ou
mais partes do sistema se mantém intactas. Aceita portões NOT.

A seguir serão detalhados os programas mais importantes.



2. PROGRAMA TREBIL PARA SÍNTESE DA ARVORE DE FALHAS

2.1 - Finalidade do Código

0 código TREBIL é uma versão modificada da sub-rotina TREBIL

do código PREP § KITT/1/, e tem quatro tarefas principais:

a) Geração da Arvore de Falhas:
Quando a estrutura lógica de todos os portões em consideração
são codificados e quando os dados para os componentes do sistema
são fornecidos,então, pela definição do evento "Topo", a corres-
pondente árvore de falhas é gerada. Após uma otimização da árvo-
re de falhas, os dados para árvore serão preparados.

b) Verificação da Arvore de Falhas:
Cent a ajuda de listas de controle e eventuais mensagens de erro,
a verificação da lógica aplicada em um sistema pode ser signifi-
cantemente diminuída.

c) Agregação de Componentes:

Para sistemas com um grande número de componentes (>500) há um
gasto de tempo e memória computacional bastante grande. Daí é n£
cessirio, em certos casos, agregar componentes de maneira a sim-
plificar o sistema.

Os componentes que entram em uji portão OR podem ser agrega-
dos, desde que não sejam entradas de outros portões, tenham omes_
mo intervalo de teste e o mesmo tipo de distribuição de incerte-
zas.

d) Uma outra tarefa do código TREBIL é prover dados em formato ade-

quado para entrada dos outros códigos do pacote.

2.2 - Descrição dos Dados de Entrada.

Na Figura 2.1 encontra-se o formato geral dos dados de en-
trada para o código TREBIL, mostrando os grupos de dados utiliza-
dos . Nas Tabelas 2.1 - /a/b/c/d/ encontram-se o formato detalhado
dos dados de entrada, para cada grupo respectivamente.

Como esses dados vão ser utilizados pelo TREBIL também para
a preparação de entrada para outros códigos do pacote, as opções e
variáveis de entrada devem ser utilizadas, segundo critérios dos ou
tros códigos. A seguir são feitos comentários acerca de algumas va-
riáveis de interesse;



2.2.1 - Dados do Sistema - Tabela 2.1 (a)

a) ISTD - Critério de precisão da variância.

A cada 1Q00 jogos é* verificado se a variância é menor ou
igual a especificada. Se fôr, o cálculo terá convergido
e os jogos terminados.
Valor "default" é de S%.

b) TISSOT - Tempo de CPU reservado para cálculos finais de
média e para produzir a impressão de saída, bem como pre
parar arquivos de RESTART. Para o sistema Honeywell-Bull,
este tempo ê maior do ~;.ie para IBM e CDC. Para o H.B.
normalmente usa-se dois minutos de TISSOT para cada ho-
ra de CPU.

c) OPTIMA - Otimização da árvore de falhas sempre que fôr
possível (YES ou NO).

Ex.: Despreza-se o portão AND se este possuir pelo menos

uma entrada com A = 0 ou q = 0.

- Em portões OR, quando a opção YES é utilizada, o
programa vai agrupar componentes similares, se pps_
sível.

d) AIM - Decide se a preparação de dados é orientada para o
código TIMBER, CRESSEX ou STREUSL.

e) TWART (I) - Este array contem os intervalos de teste pa-
ra os componentes testados. Até sete intervalos diferen-
tes podem ser utilizados pelo programa (I = 1,7). Esta
variável está relacionada com a variável LR (I) que esp£
cifica, para cada componente periodicamente testado, o
intervalo de teste a ser utilizado.

f) NOL (I) - Número de componentes em um sistema ou subsis-
tema redundante que serão testados em seqüência com refe
rência ao intervalo de testes (I).

2.2.2 - Lógica do Sistema - Tabela 2.1 (b)

A descrição de entrada para árvore de falhas deve ser dada
na seguinte ordem para cada portão:
- Cartão 1: Nome do portão, tipo, nome das 3 primeiras en-
tradas (portão ou componente) ao portão e um flag.



Os portões que representam falha secundária conectam even-

tos que têm uma ordem de ocorrência, por exemplo: dado o

evento A ocorreu, o evento B vai ocorrer com probabilidade

£•
0 portão NOT serve para inverter o valor da entrada. Este
tipo de portão ê usado, principalmente, para conectar va-
rias árvores de falha na análise de uma seqüência de aciden
tes (árvore de eventos).
0 portão M de N faz, autcmaticamente, as combinações de N
componentes falhando M a M .

- Cartão 2: Nome das três entradas restantes ao portão,flag.

Note-se que cada portão pode ter, no máximo, 6 entradas.

2.2.3 - Identificação dos caminhos sobre os quais são desejadas in-
formações mais detalhadas (Caminhos "B"). Tabela 2.1 (c).

Deve constar somente um nome de Caminho (nome de um Portão)
por cartão. 0 programa vai calcular a não-disponibilidade e
a nãb-confiabilidade desses caminhos, somente quando eles
contribuem para a falha do sistema, contudo, essas informa-
ções só* são úteis para entradas de portões OR. Podem ser de_
finidas até 100 caminhos.

2.2.4 - Dados dos Componentes - Tabela 2.1 (d)

Para cada componente devem ser dadas as seguintes informa-

ções:

a) NAME (I) - Nome dos componentes. Se o nome começar com W
o programa TIMBER ira desenhar um diamante (losango) e se
começar com T, irá desenhar um triângulo.

b) LT(I) - Este campo pode conter um número que é referido
a TWART e NOL nas especificações do sistema. Através de-
le se especifica um dos 7 intervalos de teste a ser uti-
lizado.

c) NCT(I) - Se tivermos quatro componentes similares em um
subsistema os quais são testados em seqüência, esses com
ponentes devem possuir um número de seqüência. Assim, o
primeiro componente a ser testado deve possuir NCT = 1 e
será testado apôs um intervalo de tempo especificado por



TWART (LR), o segundo terá NCT=2 com intervalo TWART(LR)

(o mesmo) e assim por diante.

2.3 - Impressão de Saída do TREBIL

A saída do código TREBIL mostra uma ordenação dos dados de
entrada do sistema, mostra a sub-rotina LOGIDR que ê o equivalente
lógico da árvore de falhas do sistema, os dados dos componentes e
tabelas de referência cruzada, alinhados pelos componentes e pelos
portões.

2.4 - Arquivos de Entrada e Saída

0 equivalente lógico da árvore de falhas gerada pelo TREBIL
está na forma de uma sub-rotina. Esta sub-rotina e compilada normal^
mente como um passo de "job" e linkeditada com as sub-rotinas do có
digo CRESSEX.

As unidades FORTRAN e seu conteúdo são os seguintes (versão

H.B. - CNEN).

Unidade 1 - Equivalente lógico da árvore de falhas a ser compilado
(saída) e likeditado com 0 CRESSEX.

Unidade 2 - Dados de entrada gerados para CRESSEX, STREUSL e TIMBER.
(saída)

Unidade 3 - Informações sobre a estrutura lógica da árvore de fa-
Csaída) lhas.

Unidade 4 - Area temporária de trabalho.

Unidade 5 - Dados de entrada para o código. Informações sobre o sis
td^ componentes (Tabela 2.1).

Unidade 8 - Informações, dados de falhas dos componentes da ãrvoie.
(saída)

As áreas reservadas têm normalmente de 1 a 2 cilindros (ver
JCL-HB para sample - case)

2.5 - Informações Computacionais

0 código TREBIL pode ser encontrado nas fitas DFF091 e ....

DRF070 da CNEN nos seguintes arquivos:



- Arquivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 - TREBIL original alemão; fonte, carga,
dados para sample case, print das unidades FORTRAN 1, 2 e 3, e
print da saída.

- Arquivos 63, 64, 65, 66 - versão HB - CNEty fonte, dados, JCL e
print da saída do sample case.

As descrições básicas do código são:

Computador - IBM HB
Manõria - 700K 2,2 M

Tempo de execução do caso exemplo - 23 seg. 1 min.
Numero de cartões - 2700

Na seção 5 serão dadas outras informações de interesse com-
putacional. Em caso de dúVida procurar o Grupo de Apoio Computacio-
nal (DR-CNEN).

3. PROGRAMA CRESSEX PARA flRVORE DE FALHAS

3.1 - Finalidade do Código

O programa CRESSEX (Cálculo da Confiabilidade de Sistemas
por Simulação)/3,4/ calcula a probabilidade de falhas e não-disponi^
bilidade média de sistemas tecnológicos complexos. Os cortes míni-
mos encontrados pelo CRESSEX podem servir de entrada para o código
STREUSL para determinação do intervalo de confiança dos cálculos
acima mencionados.

3.2 - Descrição do Método Utilizado

O método utilizado pelo CRESSEX para avaliação dos cortes
mínimos é o de Monte Cario /5/ sem "importance sampling". Ele simu-
la falhas aleatórias em um dado sistema, dentro de um tempo de ob-
servação especificado (normalmente 1 mês ou 1 ano), segundo o modo
de falha e o tipo individual do componente.

Baseado na distribuição da vida do componente, os tempos de
falha de cada componente são simulados primeiro. Daí, é verificado
se o tempo de falha está dentro de tempo operacional especificado,
O número de falhas de um componente durante o tempo de observação
depende do valor médio e da variancia das variáveis aleatórias e
do tipo de distribuição (por exemplo, vida útil com uma distribui-
ção experimental). Apôs executar os tempos de falhas é verificado
com a ajuda da árvore de falhas (sub-rotina LOGIDR gerada pelo TRE-



BIL) se existe a falha do sistema, levando em conta os testes fun-
cionais e os tempos de Teparo. No caso de falha funcional, o tempo
para restaurar a função será calculado. A diferença entre os dois
tempos é o 'tempo morto' ("down time") da função do sistema sen-
do analisada. Contudo, devido à alta confiabilidade de muitos comp£
nentes e devido à redundância do sistema em vários 'jogos* , nenhuma
falha funcional será detectada. Cada jogo simula o modo de falha -'n
sistema real durante o tempo especificado. 0 número de falhas do sis_
tema analisado depende da confiabilidade do sistema real.

Depois do fim da simulação, os 'tempos mortos' acumulados
T^ serão somados e então divididos pelo numero de jogos N e o tempo
de observação

Então, a não disponibilidade média u do sistema pode ser
calculada, segundo a equação 3.1:

N

2 Ti (3.1)
max j=i

A.exatidão dos resultados é dependente do numero de falhas,
portanto, a simulação é continuada até que um número suficiente de
falhas tenha ocorrido, de forma a produzir a precisão desejada.

A probabilidade de falhas é calculada segundo a expressão
3.2 onde Njf é o número de jogos de falhas e N o número total de
jogos.

NJfa - -jj£ (3.2)

Para a execução dos cálculos, os seguintes pontos vão ser
considerados:

1) Diferentes estragégias de testes (testes seqüenciais em componen
tes redundantes - ver item 2.2.4, variável NCT(I).

2) Tanto o modo de falha depende do tempo (vida do componente dis-

tribuída exponencialmente) como o modo de falha sem dependência

temporal (probabilidade de falha).

3) Teir.po de detecção da falha do componente (detectada imediatamen-
te ou através de teste).



4) Tempo de reparo dos componentes.

3.3 - Descrição dos Dados de Entrada

Os dados de entrada para o CRESSEX são gerados pelo TREBIL
a partir dos dados fornecidos na Tabela 2.1. 0 TREBIL reorganiza es
ses dados e os coloca na forma da Figura 3.1 que representa uma saí
da do TREBIL para o "sample-case" do pacote RALLY. Esses dados são
os inesmos que para o TREBIL com a diferença do cartão 7 que contém
parâmetros de controle específicos para o CRESSEX. A descrição des-
ses parâmetros,mostrados na Figura 3.1 é a seguinte:

1 - RESTART

YES - é um caso de restart
NO - não é* restart;

2 - EW

YES - taxa de falha è* o valor médio da distribuição dada.
NO - taxa de falha ê o valor mediano (X 50$) da distribuição

dada.
O valor mediano é dado (XMTT) de entrada. O valor médio é

calculado da seguinte maneira

( o-2/2 ) (3.3)
X = E (y) = XWIT e

r • fator de erro dado
XMTT = median \ dada
E(y) * esperança de y.

Com esses valores têm-se o modo XMTT do componente. Daí ^

cula-se c valor da não-disponibilidade. Para componentes:

P •* U = XMTT = q (3.5)

D * V-.-i m (3.6)

, -(TWART.XMTT)
U - 1 - L ' LH ,L W L

ÍWAKT.ÀMIT

onde TWART - intervalo de teste
TTR - tempo de reparo



Esses; valores são calculados para cada componente. Quando

o corte mínimo é obtido, esses valores são multiplicados para cãlcu

Io da não-disponibilidade do corte

3 - VSTD - Desvio padrão desejado como critério de convergência.
Se omitido vale 51.

4 - TTR - TTR

- 0 tempo de reparo para componentes testados será
feito igual a zero.

- 0 tempo de reparo fornecido será considerado.

5 - OUTPUT - a. a2 a, a.

- Impressão dos dados de entrada

- Para cada falha do sistema será fornecido o tempo
de falha, o tempo morto e os componentes partici-
pantes, (alto consumo de papel)

- Fornece os componentes ordenados pelo número de fa
lhas e pela contribuição para a não-disponibilida-
de média

fo -
Yn - Fornece os primeiros n x 1000 cortes mínimos.

0 valor "default" fornecido pelo TREBIL para a ^
a,a4 é 1011 (recomendado).

3.4 - Descrição dos Passos do Programa CRESSEX

Os passos seguidos pelo código CRESSEX para a obtenção dos
caminhos mínimos e dos valores para calculo d e n e a são os seguin-
tes:

1 - Leitura dos dados gerais do sistema e dos parâmetros de contro-

le, e dos dados de componentes (ver Figura 3.1). Impresão dos
dados lidos.

2 - Calculo do valor esperado da distribuição do tempo de vida expo
nencial do componente e cálculo da probabilidade de falhas de
cada componente até TMAX.
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Se o componente é" tipo T ou D fica:

Tf= -f (3.9)
onde \ - Taxa de falhas

Tmáx " Tempo de observação
P - Probabilidade de falha
Tf - Tempo de falha

Se o componente é do tipo P fica:

3 - RESTART

4 - Verificação se o sistema está falho.

Una sub-rotina gera números aleatórios (R) entre 0 e 1.

Para componentes T e D:

se R > P •*• componente falho
se R j< P •* componente intacto

Para componente P:

RT = R • T £ (3.11)

TTF - Tjrájç • £lNT(RT) + R • ÍO" 3^ (3.12)

se TTF j> Tm£x •*• componente intacto

se TFF > T , ^ •*• componente falho

Os componentes falhos e intactos são substituídos no equiva
lente lógico da árvore de falhas para verificar se o sistema está
falho ou não.

5 - A cada 1000 jogos ê verificado se as limitações para sus-
pender o código serão aplicáveis (coeficiente de variação menor
que VSTD ou tempo de (CPU - TISSOT) esgotados.

6 - Calculo quando o sistema está falho. Cálculo do instante de fa-

lha dos componentes que falharam dentro de T]náx.

7 - Ordenação segundo a grandeza dos tempos de falha.

8 - Será verificado se até o instante de falha do sistema (ATIM) os
componentes falhos previamente serão reparados. Para esses com-
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ponentes serão determinados novos instantes de falhas. IK ê o

número de componentes que falharam até o instante de falha do

sistema.

9 - Será verificado se apôs consideração dos reparos dos componen-

tes o sistema ainda está falho.

10- Armazenamento intermediário dos componentes falhos até o instan

te de falha do sistema.

11- Será registrado o número de portões falhos.

12- Determinação dos cortes mínimos até ao máximo de ordem 9 (9 com
ponentes).

13- Os cortes mínimos encontrados acima serão ordenados de acordo
com os seus números e será verificado se este já surgiu alguma
vez. Se não, o corte será armazenado.

14- Cálculo da distribuição acumulada da probabilidade de falhas do
sistema, de zero até Tmãx.

15- Cálculo da probabilidade de falhas do sistema e cortes.

16- Cálculo do ponto de volta do sistema ao estado de novo (BTIM),

instante de falha para os componentes que foram reparados nova-

mente até o instante BTIM.

17- Cálculo do tempo morto do sistema.

18- Cálculo da estatística do sistema e calculo da estatística da
não-disponibilidade do corte.

19- Soma dos tempos mortos do sistema,para os componentes que parti^
cipam.

20- Se BTIM < Tmlx» deve ser verificado se neste jogo o sistema cai
mais uma vez dentro do intervalo de observação.

21- S^ída para RESTART.

22- Impressão do título, tempo de cálculo, número de jogos realiza-
dos, número de falhas do sistema, número das primeiras falhas
do sistema, soma dos tempos mortos, tempo médio entre falhas
do sistema, não-disponibilidade, probabilidade de falhas e cor
rcspondentes desvios-padrão.
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23- Cálculo da probabilidade de falhas do sistema (corte) e da não

disponibilidade (corte).

24- Impressão da probabilidade de falha do sistema para os 100 sub-

intervalos do intervalo 0 -

25- Impressão da probabilidade de falha acumulada do sistema.

26- Impressão da confiabilidade e não-disponibilidade dos caminhos

"B".

27- Ordenação dos componentes segundo:

a) Valor da não-disponibilidade;

b) Número de falhas.

28- Impressão dos cortes mínimos.

3.5 - Arquivos de Entrada e Saída.

As unidades FORTRAN utilizadas e seus conteúdos são os se-

guintes :

Unidades 2,3 - Estradas para RESTART, geradas numa'rodada anterior,
(entrada)

Unidade 2 - Arquivo com os cortes mínimos gerados para servir
(saída) coiroentrada do STREUSL.

Unidade 5 - Dados de entrada gerados pelo TREBIL.
(entrada)

Unidades 8,9 - Arquivos de saída das informações de RESTART a serem
(.sai aj transferidas para outros arquivos e lidos nas unida-

des 2 e 3 respectivamente, na próxima execução.

Areas reservadas têm cerca de 2 cilindros (ver JCL para sam
pie - case).

3.6 - Informações Computacionais.

0 código CRESSEX pode ser encontrado nas fitas DRF07C e

DRF091 da CNEN nos seguintes arquivos:

- Arquivos 14, 15, 16, 17, 18 - original alemão; fonte, dados,print

das unidades FORTRAN 8 e 9 e print da saída.
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- Arquivos 67, 68, 69 - versão HB - CNEN, fonte, dados, JCL (sample
case).

Computador AMDAHL HB

Memória 300L 660K
Tempo para rea_
lização de
37000 jogos lnn 70min

4. PROGRAM STREUSL PARA AVALIAÇÃO DO INTERVALO DE CONFIANÇA

4.1 - Finalidade do Programa

Para o calculo da não-disponibilidade média de um sistema,
o programa CRESSEX calcula somente um valor pontual, isto é, as in-
certezas estatísticas nos dados de entrada não são consideradas. Na d£
terminação das taxas e probabilidades de falhas por demanda, contu-
'do, podem ocorrer variações que podem ser descritas por meios de uma
função de distribuição (log normal por exemplo). Enquanto que no
CRESSEX somente são empregados os valores médios das distribuições
correspondentes, o código STREUSL / 5,6,8/ calcula o intervalo de
confiança para a não-disponibilidade do sistema,dependendo da variji
ção do parâmetro de entrada (taxa ou probabilidade de falhas). As
distribuições possíveis para a taxa ou probabilidade de falha são:

a) Normal

b) Log-normal

c) Uniforme

d) Log-uniforme

E importante ficar claro que para os componentes cujos modos
de falha são dependentes do tempo, somente a taxa de falhas X tem a
forma de uma das 4 distribuições acir.ia mencionadas; a vida do compp.
nente ê sempre distribuída exponencialmente, isto é:

F (t) = 1 - e"Xt (4.1)

4.2 - Métodos Utilizados

No programa STREUSL, os cálculos da não-disponibilidade mé-
dia de um sistema, com respeito ã distribuição dos dados de entra-
da, são tratados sob uma forma sinulativa e sob uma forma analítica.
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Na parte sinulativa, era cada jogo, devido às distribuições dos para
metros, uma combinação dos valores de taxa ou probabilidade de fa-
lhas dos elementos funcionais é analisada. Por meio desta combina-
ção a não-disponibilidade do sistema investigado será analiticamen-
te calculada.

A base para o cálculo analítico é" a aproximação da função
do sistema de referência, com a ajuda dos cortes mínimos /7/,

Esses cortes mínimos podem ser obtidos, tanto pelo programa
CRESSEX, como pelos programas CRESSC e CRESSN. Utilizando a função
do sistema e os valores do parâmetro de entrada analisados em cada
jogo, pode-se obter com o programa STREUSL uma amostra aleatória de
pelo menos 100 não-disponibilidades médias, as quais são, por sua
vez, trctadas estatisticamente para verificar se os resultados se
ajustam a uma das distribuições especificadas no código.

4.3 - Passos Gerais do Programa STREUSL

1 - A partir dos cortes mínimos, previamente encontrados, o código
vai montar a função que da a não-disponibilidade do evento topo.
Suponha que um evento topo possa ser representado pela somató-
ria de três cortes mínimos Cl, C2 e C3. Daí teríamos como equi-
valente lógico da árvore de falhas a seguinte equação:

TCP = Ci + C2 + C3 (4.2)

Os cortes são formados pelos seguintes componentes:

c l -
C2 "
C 3 -

a
b.c
d

Daí teríamos

us(t)

us(t)

• V * > +

= não-dis

Uc(t) + Ud(t) (4.3)

onde:
não-disponibilidade do sistema em função do tempo

IL (t) = não-disponibilidade do componente î  em função do

tempo, etc.
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2 - Considerando que a não-disponibilidade em função do tempo é* tam

bem função da taxa de falhas, o cõdigo escolhe, para cada compo
nente, um valor aleatório de taxa de falha em cada distribuição
correspondente. Deve-se lembrar que os valores para os componen
tes probabilísticos não têm dependência temporal.

3 - Os valores obtidos para cada componente são substituídos na e-
quação 4.3 e então temos ü*_(t) como função somente do tempo. Pa_
ra o cálculo do valor médio da não-disponibilidade do sistema a
equação 4.3 é integrada ao longo do tempo de observação T ^ .
0 valor do intervalo de integração (At) é tomado T>elo código
como sendo o menor intervalo de teste (TWART min). A expressão
da não-disponibilidade média do sistema ficaria então a seguin
te:

U - wr±- / u(t) dt (4.4)
max

0 STREUSL vai executar uma série de jogos (valores aleató-
rios de A) e para cada jogo vai calcular a não-disponibilidade
média do sistema. Após terminados os jogos será dado um trata-
mento estatístico aos valores obtidos, definindo assim, um valor
médio e fator de dispersão.

0 código também tenta ajustar os valores obtidos com as dis_
tribuições normal e log-normal e informa com que precisão pode-
-se dizer que esses valores seguem uma dessas distribuições.

4.4 - Dados de Entrada.

Os dados de entrada ao programa STREUSL são, como para o
CKRSSEX, gerados pelo programa TREBIL. 0 único cartão específico pa
ra o programa ê o cartão STREUSL (Figura 3.1) que define parâmetros
de controle para as execuções feitas. Esses parâmetros são os seguin
tes:

1 - RESTART | YES
NO

2 - PROB. ' YES - durante o jogo o código torna somente va-
lores de probabilidade menores do que 1
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3 - N.O. GANES - número máximo de jogos a serem feitos.
4 - OUTPUT: - a ^ a ^

onde:

a,í°-L |1 - Impressão dos dados de entrada.

11 - Impressão dos dados de entrada com o valor esperado,
persão e valores de S\ e 95%.

3 li - Impressão dos cortes mínimos (Função do sistema)

a4 \1 - Impressão das amostras aleatórias

a5 ]1 - Impressão da ordem estatística

a6 ]1 - Impressão dos ajustes com as distribuições normal e log

-normal

OUTPUT recomendado - 1001110

4.5 - Arquivos de Entrada e Saída

As unidades FORTRAN utilizadas e o seu conteúdo são os se-
guintes:

Unidades 1, 2, 3, 4 - Areas de armazenamento de informações ..para
Csaída> "ploter"
Unidade 5 - Dados de entrada (gerados pelo TREBIL)
Centrada)

Unidade 8 - Caminhos mínimos gerados pelo CRESSEX)
(entrada)

Unidade 9 - Informações para "RESTART"
Centrada)

Unidade 10 - Informações para futuro "RESTART"
(saída)

As áreas reservadas têm cerca de 2 cilindros



- AMDAHL
- 500K
- 15min.

HB
1000K
30min.
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4.6 - Informações Computacionais

O código STREUSL pode ser encontrado nas fitas DRF091 e

DRF070 da CNEN nos seguintes arquivos:

-Arquivos 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 (original alemão com fonte,
carga, conteúdo das unidades FORTRAN) e 70,71, 72 (fonte, dados e
JCL versão HB - CNEN)

Computador
Memória
Tempo CPU

5. INFORMAÇÕES E COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE O "RALLY PACK"

5.1 - Aspectos Computacionais:

Para efeito de se utilizar os JCL's já preparados sem que

'seja necessária uma alteração nos nomes de áreas e arquivos utiliza^
dos, recomenda-se dar nomes compatíveis aos arquivos das fitas DRF091
e ERF070 quando esses forem colocados na biblioteca. Esses nomes e
correspondentes arquivos podem ser vistos na Tabela 5.1

Os códigos CRESSC, CRESSCN e TIMBER ainda não foram implan-

tados na CNEN, porém, os três códigos já implantados (TREBIL,

CRESSEX e STREUSL) são suficientes para que se faça uma análise de

não-disponibilidade de um sistema.

Apesar de o código CRESSEX não possuir a técnica de "impor

tance sampling" para análise de sistemas altamente conservatives,

ele consegue, no sistema AMDAHL alemão, fazer um numero razoável de

jogos e, consequentemente achar uma quantia relativamente grande de

cortes mínimos, em pouco tempo. Jã no sistema HB da CNEN este tempo

é bastante maior, assim como a área de memória utilizada.
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Dados da árvo
re de falhas

Dados do Sistema

Arvore de falhas
(diagrama)

CRESSEX

Valor pontual da
não-disponibilidade
não-confiabilidade.
Cortes mínimos

Dados de componentes

— D > Entrada
— O Saída
.—£> Fluxo de dados

Revisão e relató-

rio de erros

CRESSC
CRESSCN

Averiguação dos
cortes mínimos

Valor pontual e in
tervalo de confi-
ança para a não-
disponibilidade

FIGURA 1.1 - Diagrama esquematico do pacote de códigos
RALLY para analise de confiabilidade de
Sistemas,



19

TÍTULO

•JSDATA

Dados do Sistema

END

Lógica do Sistema

END

•JÍPATHES

Caminhos "B" (não absolutamente necessário)

END

•URATES

Dados dos Componentes

Figura 2.1 - Formato Geral dos Grupos de Dados de Entrada
Para o Código TREBIL



10
20
30
40
50
60
70
80
90

ICO
110
120
130
140
150
160
1 7 0
180
190
2CC
210
220
230
240
250
260
270
280

S
NUM
NUM
CES
TIM
PAR
CRE
CRE
STR
TViA
TkA
TWA
TkA
TkA
TkA
TWA
FFF
FFF

1

AM
BE
BE
ER
E
AM
SS

ss
EU
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
/G
/G
0
2
7
8
9
3
6
5
4
1

PLE CASE - F
R OF COMPONE
R OF B-PATHE
VATION T I M E
E X I T FROM PR
ETER:
EX ( R E S T A R T :
C ( R E S T A R T :
SL (RESTART:
(1) * 8760.
(2) = 4380.
(3) = 2190.
<4> » 67 2.
(5) * 33 6.
(6) « 168.
(7) x 8.
ATEA
ATEB
C0MP1
C0MP10
C0MP2
COMP3
C0MP4
C0MP5
C0MP6
C0MP7
C0MP8
C0MP9

AI
NT
S
(
OG

Q
0
0
0
C
0
0

LURE OF EMERGENCY FE

IN
RA!

HOURS ) -
1 I N S E C . /

N0# EW: Y E S ,
NO.
NO,

r ANZ. CUT
f PROB.< 1

NOL (1 )
NOL (2)
NOL (3)
NOL (4 )
NOL (5)
NOL (6)
NOL (7 )

3-0OE-06
1.00E-02
1.00E-05
5.00E-05
1.00E-05
3.00E-C4
3.00E-04
3.00E-04
3.00E-04
1.00E-03

10 0

VSTD:
S: 03000

: YES#N
s 0
a 0
= 0
a 4
* 2
* 0
* 0

3.03
1.00
5.00
2.00
5.03
3.00
3.03
3.03
3.00
2.00

EQUATE? SUPPLY
•10

z
8760.C
100.00

1 . 0 0 , T T R j
*
.O .GAME

L
T
L
L
L
L
L
L
L
I

S»

4 8 .
2 .

1 0 .
5 .

1 0 .
2 .
2 .
2 .
2 .
1 .

0# OUTPUT:
OUTPUTS

O*OUTPUT:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

101 2
1110
100

1
I
T
P
T
T
T
T
T
0

11

4
7
5

S
4
4
4
4

)
>

10)

1

2

1
4
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Figura 3.1 - Dados de entrada para os códigos CRESSEX.CRESSC e STREUSL.



G\RTÂO

1

2

2

4

5

6

NOME EA VARIÁVEL

TMAX

ISTO

TISSOT

OPTIMA

AIM

TWART (I)

NOL(I)

UNIDADE

Hr.

%
Seg.

-

-

*

Hr.
-

FORMVTO OU
COLUNAS

FIO

FIO

110

7x,A3

A8

7F10

7110

1 S I G N I F I C A D O

Tempo de interesse para observação do sistema

Variável especificada. Se omitido = 5$

Tempo para cálculo final e impressão dos resultados

Otimização áa árvore de falhas quando possível

YES - otimiza

NO - não otimiza

Parâmetro de controle para preparação dos dados de entrada para outros códi-
gos

TIMBER - dados serão preparados para o código TIMBER

CRESSEX pu STREUSL - dados serão preparados para CRESSEM £

STREUSL

Intervalo de teste para componentes testados periodicamente 1 = 1 , 7

Quantidade de componentes que serão testados em seqüência, segundo o interva
Io de teste I. (ver TWART)

TABELA 2.1 (a) - Dados do Sistema



CARTÃO

i-éamo

-

cartão
cont.

VOME DA VARIÁVEL

GATE(I)

TYP(I)

NArei(I)
NANE2(I)

NAME3(I)

FORT1

WME4(I)
NAMES(I)

N7WE6(I)

FORT 2

UNIDADE

-.

-

-

-

-

-

-

- •

-

FORMATO OU
COLUNAS

1-16/A16

18-20/A3

22-37/A16
39-54/A16
56-71/A16

72/A1

22-37/A16
39-54/A16
56-71/A16

72/A16

Nome

Tipo

Nome

Idem

Idem

Flag:

Nome

Idem

Idem

Igual

do portão
do portão:

AND,

NOT

FOL

TRA

MvrN

do componente

*

C

T

do componente

S I G N I F I C A D O

OR

- Negação
- Falha secundária
- Continuação
- Portão M de N para M = (2,3,4) e N = (3,4)

ou continuação da árvore de falhas em algum outro lugar.

- o cartão seguinte ê continuação
- cartão comentário
- se OPTIWV = YES este portão não será otimizado

ou continuação em uma outra parte da árvore de falhas

a FORT1 só que não pode t e r continuação (*).

TABELA 2.1 (b) - Lógica do Sistema



CARTÃO NOME DA VARIÁVEL UNIDADE FORMATO OU
COLUNAS

S I G N I F I C A D O

í-esimo

i+2

GATE A16 Nome do portão cuja não-disponibilidade e não-confiabilidade deve ser avalia-

da

Máximo, de 100 portões

TABLLA 2.1 (c) - Caminhos "B*



CARTÃO NONE EA VARIÁVEL UNIDADE FORMATO OU
COLUNAS

S I G N I F I C A D O

í-eswk NAME(I)

XMTIF(I)

1-16/A16

18-25/F8

UNSTTF(I) 27-34/F8

DENTTF(I) 36/A1

TTR(I) Hr. 39-46/F8

Se DENTTF(I)

Nome do componente. Se começar por W, o TIMBER desenha um losango, se começar
por T desenha um Triângulo. Com qualquer outra letra o TIMBER desenha um cfr-
culoT
Taxa de falhas (X/10~6) caso LL(I) = D,T
Probabilidade de falhas (P/10~6) caso LL(I) = P

(N,L,U,I -• valor mediano
T • valor tabelado

Fator de incerteza para taxa de falha/probabilidade falha

N -»• desvio padrão
L + fator de erro de 901
U,I •* fator de variação de 90%
T •* numero de pontos na tabela

Na geração de dados para STREU5L segue-se a este cartão, caso DENTTF(I) = T
cartões-continuação com os valores tabelados de X/10 6 ou P/10 6 em formato

7 (E9.3,lx)
Tipo de distribuição da taxa /probabilidade de falha

N - normal
L - log-normal
U - uniforme
I - log-uniforme
T - distribuição tabelada

Tempo de reparo do conponente

TABELA 2.1 (d) - Dados dos Componentes



CARTÃO

i+1

NOME DA VARIÁVEL

LL(I)

LR (I)
NCT(I)
ICONP(I)

UNIDADE FORWVTO OU
COLUNAS

60/A1

62/11
64/11

67-70/14

S I G N I F I C A D O

Tipo de componente

D - Componente monitorado falha imediatamente detectada.
T - Componente testado, falha detectada através de testes

periódicos
P - Componente probabilístico, taxa de falhas constante.

Probab i1idade/demanda.
OBS.: 0 sistema deve possuir, pelo menos, um componente do

tipo T.
Numero do intervalo de teste, índice do array TWART e NOL.
Numero de ordem para componentes redundantes testados seqüencialmente.
Fator para acoplamento de componentes similares no STREUSL. Se não for neces-
sário o acoplamento, deixe em branco. Para componentes similares coloque o
mesmo número neste campo.

Cartão comentário (não obrigatório). As duas primeiras colunas são reservadas

1- coluna - informações para o TIMBER sobre o grupo a que pertence o compo-
nente.

2- coluna - geralmente branco. Se for igual a 2 teremos 2retângulos (boxes)
de comentário.

i J

TABELE 2.1 (d) - Dados de Componentes (cont).
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63
64
65

66

67
68
69

70

71
72

NOME DO ARQUIVO

TREBIL HB SOURCE
11 " n/VTA
" " JCL

" " SAMPLE
CRESSEX.HB.SOURCF

" DATA
" JCL

STREUSL.HB.SOURCE

" DATA
11 JCL

NONE RECOMENDADO NA BIBLIOTECA

AR-TREBIL
AR-TREBILDATA

AR-TREBILJCL
AR-TREBILSAMPLE (*)
AR-CRESSEX

AR-CRESSEXDATA
AR-CRESSEXJCL

AR-STCEUSL
AR-STREUSIDATA

AR-STREUSLJCL

TABELA 5.1 - Arquivos em Fita e Nomes Correspondentes na

Biblioteca

* Pode ser qualquer nome. Este arquivo contém a impressão dos resul-

tados de saída do código para simples verificação.

TLFF/yi
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