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Resumo da dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos ne

cessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (O. Se.) 

SOBRE A APLICAÇÃO DE PROCESSOS SEMI-MARKOVIANOS À ANÁLISE DA 

INDISPONIBILIDADE DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO DO TIPO LÓGICA DE 

VOTAÇAO 

Paulo Fernando Ferreira Frutuoso e Melo 

Dezembro 1992 

Orientador: Luiz Fernando Seixas de Oliveira 

Programa: Engenharia Nuclear 

Discutimos a aplicação de processos semi-markovianos à análise da indis

ponibilidade de sistemas de proteção do tipo lógica de votação (k-de-N), com o intuito de 

atacar dois problemas que apresentam relevância prática: a modelagem dos intervalos de 

duração dos testes dos canais e a consideração de tempos de reparo não exponenciais 

dos mesmos. 

Inicialmente, é discutido um modelo de análise dos sistemas de proteção 

com até 5 canais nos intervalos intertestes considerando um modelo markoviano, para 

levar em conta a possibilidade de ocorrência de altas taxas de demanda, visando estender 

resultados já apresentados para até dois canais. Este modelo é uma extensão inédita de 

modelos já discutidos na literatura. 

Esse modelo markoviano possibilita desenvolver a análise considerando que 

a falha de um canal é revelada por uma demanda real do sistema ou, alternativamente, a 

revelação da falha só ocorre quando pelo menos k canais falham. As implicações práticas 

deste desdobramento são importantes, pois possibilitam discutir diferentes políticas de 

atuação do sistema em distintas circunstâncias. 

Foi escrito um programa de computador, denominado RAMPSMM, para 

desenvolver a análise markoviana mencionada. 
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São apresentados resultados para diferentes configurações do sistema, com 

resultados gerados pelo programa RAMPSMM, após ser feita uma comparação com 

resultados já publicados na literatura para os casos de 1 e 2 canais. Mostra-se que a 

concordância dos resultados é bastante razoável e que o comportamento da freqüência de 

acidentes em função da taxa de demanda é preservada, isto é, para altas taxas de de

manda, como se encontram tipicamente em instalações de processo, a freqüência de aci

dentes pode crescer consideravelmente, dependendo do modelo de reparo dos canais 

adotado, pois é necessário levar em conta a taxa de demanda no cálculo da indisponibili-

dade do sistema de proteção, antes de calcular a freqüência de acidentes. 

Em seguida, é discutido um modelo novo para o intervalo intertestes por 

melO de um processo semi-markoviano. A razão para isto, é que por ser este tempo 

constante, o processo que o descreve não é markovianol Ao se desenvolver o modelo, 

levam-se em conta as influências de diferentes políticas e parâmetros como, por exemplo, 

a taxa de demanda (supondo a ocorrência de test override)) teste seqüencial ou escalonado 

dos canais (no caso de 2 canais), etc. 

Também é feita uma análise considerando que os tempos de reparo dos 

canaIS são não exponenciais, sendo modelados por distribuições binominais negativas, 

obtida~ pela discretização de distribuições gama, assumidas para os tempos de reparo. 

Um segundo programa, denominado RAMPSSM, foi desenvolvido para obter 

a freqüência de acidentes considerando o teste do sistema e, segundo opção do usuário, 

admitindo que os tempos de reparo dos canais possam seguir uma distribuição binomial 

negativa. 

As limitações da metodologia proposta são discutidas, particularmente no 

que toca a sua implantação computacional, no caso do modelo semi-markoviano, em 

particular. 

.' 

, 
,; 

" 

V 1 1 1 

São apresentados resultados para diferentes configurações do sistema, com 

resultados gerados pelo programa RAMPSMM, após ser feita uma comparação com 

resultados já publicados na literatura para os casos de 1 e 2 canais. Mostra-se que a 

concordância dos resultados é bastante razoável e que o comportamento da freqüência de 

acidentes em função da taxa de demanda é preservada, isto é, para altas taxas de de

manda, como se encontram tipicamente em instalações de processo, a freqüência de aci

dentes pode crescer consideravelmente, dependendo do modelo de reparo dos canais 

adotado, pois é necessário levar em conta a taxa de demanda no cálculo da indisponibili-

dade do sistema de proteção, antes de calcular a freqüência de acidentes. 

Em seguida, é discutido um modelo novo para o intervalo intertestes por 

melO de um processo semi-markoviano. A razão para isto, é que por ser este tempo 

constante, o processo que o descreve não é markovianol Ao se desenvolver o modelo, 

levam-se em conta as influências de diferentes políticas e parâmetros como, por exemplo, 

a taxa de demanda (supondo a ocorrência de test override)) teste seqüencial ou escalonado 

dos canais (no caso de 2 canais), etc. 

Também é feita uma análise considerando que os tempos de reparo dos 

canaIS são não exponenciais, sendo modelados por distribuições binominais negativas, 

obtida~ pela discretização de distribuições gama, assumidas para os tempos de reparo. 

Um segundo programa, denominado RAMPSSM, foi desenvolvido para obter 

a freqüência de acidentes considerando o teste do sistema e, segundo opção do usuário, 

admitindo que os tempos de reparo dos canais possam seguir uma distribuição binomial 

negativa. 

As limitações da metodologia proposta são discutidas, particularmente no 

que toca a sua implantação computacional, no caso do modelo semi-markoviano, em 

particular. 

.' 

, 
,; 

" 



1 X 

Abstract of the Dissertation presented to COPPE/UFRJ as partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Doetor of Seienee (O. Se.). 

ON THE APPLICATION OF SEMI-MARKOVIAN PROCESSES TO THE UNA VAI L

ABILITY ANALYSIS OF MAJORITY VOTING PROTECTIVE SYSTEMS 

Paulo Fernando Ferreira Fmtuoso e Melo 

Deeember 1992 

Thesis supervisor: Luiz Fernando Seixas de Oliveira 

Department: Nuclear Engineering 

In this work the application of semi-Markovian processes to the unavailability analysis of 

majority voting protective systems is discussed airning at: modeling two problems that 
, 

possess practical relevance: explicit consideration of test intervals and possibility of includ-

ing nonexponeneial repair times. 

Initially, protective systems up to 5 ehannels are modeled eonsidering inter

vaIs b~tween tests by means of a Markovian model in or.der to take into account the 

possibility of high demand rates. This model is a new extension of previous ones already 

pubIished in the Iiterature. 

The above mentioned Markovian model allows for eonsidering either that the 

failure of a singIe ehannel is reveaIed by a real system demand or, alternativeIy, the 

failure is reveaIed only when k channels are found faiIed. Praetieal impIications of this 

policies are important as they allow for different system actuation policies to be discussed 

and evaluated. 

A computer co de named RAMPSMM has been written in order to perform 

the aforementioned anaIysis. 

ResuIts for different system configurations are shown and compared to 

published results concerning one and two channels. Those results agree adequately and 

the effect of higher demand rates on the systems is aeknowledged. 



x 

Next, a new semi-markovian model for the the intervals between tests is 

discussed. The reason for employing it is that it describes a time interval that is constant, 

so that its describing process is not Markovian anymore. The model takes into account the 

infIuence of different parameters and repair policies as, for example, demand rate (consid

ering the possibility of test overrides), staggered and sequencial test policies and so on. 

l' 

Another consideration is made concerning the possibility of nonexponencial ,-

repair times. These kind af repair times are modeled by means of nega tive binomial 

distributions which correspond to discretized gamma densities assumed for the repalr 

times. 

A second computer code named RAMPSSM has been written to perform the 

analysis considering semi-Markovian processes. 

The advantages and limitations of the proposed methodology are discussed in" 

detail mainly concerning its computational implementatÍon particulary as related to semi-

Markovian processes. 
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