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Використання методу простору станів для
вирішення задачі надійнісного синтезу

Вербальна модель

Ручне розроблення
графа станів

Граф станів системи
марковського типу

Система диф. рівнянь
Колмогорова ‒
Чепмена

2 of 35

Використання методу простору станів для
вирішення задачі надійнісного синтезу

Граф станів системи
марковського типу
Вербальна модель

Ручне розроблення
графа станів
Граф станів системи
немарковського
типу

Система диф. рівнянь
Колмогорова ‒
Чепмена

Ручна трансформація
графа станів за
методом фаз Ерланга
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Використання методу простору станів для
вирішення задачі надійнісного синтезу

Граф станів системи
марковського типу
Вербальна модель

Ручне розроблення
графа станів
Граф станів системи
немарковського
типу

Система диф. рівнянь
Колмогорова ‒
Чепмена

Ручна трансформація
графа станів за
методом фаз Ерланга
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Недоліки вирішення задач надійнісного
синтезу за методод простору станів
Непристосованість
до задач
багатоваріантного
аналізу
Час/витрати на
побудову
складних моделей
*тисячі станів,
десятки тисяч
переходів

Відсутність
автоматизації
(повна / часткова)

Низький
рівень
адекватності
побудованих
моделей
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Використання методу простору станів та структурно-автоматних
моделей для вирішення задачі надійнісного синтезу

Граф станів системи
марковського типу
Вербальна модель

Ручне розроблення
графа станів
Автоматизована

побудова графа
станів на основі
структурноавтоматної моделі

Граф станів системи
немарковського
типу

Система диф. рівнянь
Колмогорова ‒
Чепмена

Ручна трансформація
графа станів за
методом фаз Ерланга
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Структурно-автоматна модель – приклад
Інтенсивність
події за умови

Ім’я події

Базові події

Формули
зміни в стані

Умови, за яких
подія відбудеться

Умови і обставини ФРІБП ФРІАП ПМКВС

Вiдмова X

X>0

l

100% X = X - 1

Відмова Y

Y>0

m

100% Y = Y - 1

X, Y –
компоненти
стану

Ймовірності
альтернативних
наслідків
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Структурно-автоматна модель – приклад
Базові події

1.Вiдмова модуля блоку живлення

2. Завершення розряджання
акумулятора

3.Завершення саморозрядження
акумулятора

4. Відмова акумулятора

5. Завершення заряджання
акумулятора

Умови і обставини

ФРІБП

1.(V1=N) AND (V2>0) AND (V3>0)

V1·ВМ

2.(V1=N) AND (V2=0) AND (V3>0)

V1·ВМ

3.(V1=N) AND (V3=0)

V1·ВМ

ФРІАП
РД·РПМ3
1-РД·РПМ3
РПМ

2. (V7 = 1) AND (V1<N) AND (V3=0)

РПА

(V3>0)

V3·РНА

1. V3 > 0
2. V4 > 0

V3·ВА
V4·ВА

3. (V7>0) AND (V3>0)

ВА

4. (V7>0) AND (V3=0)

ВА

1- РПМ
1
РПМ2·
·(SЦ-1)/SЦ
РПМ·(1-РПМ)·(SЦ-1)/SЦ
(1-РПМ)·(SЦ-1)/SЦ
РПМ/SЦ
(1-РПМ)/SЦ
1
РПМ·(SЦ-1)/SЦ
(1-РПМ)·(SЦ-1)/SЦ
1/SЦ
1
1
РПМ
1-РПМ
1

(V4>0) AND (V1>0)

V4/TЗА

1

1. (V7 = 1) AND (V1<N) AND (V3>0)

РПА

7. Відновлення працездатності
несправного акумулятора

1. (V1<N) AND (V5=1)

((V3+V4+V7)<KA) AND (V6=1)

1/ТРМ

V7:=0
V3:=V3-1
V3:=V3-1; V7:=0
V7:=0
V3:=V3-1; V4:=V4+1
V3:=V3-1
V3:=V3-1
V3:= V3-1
V4:= V4-1
V3:=V3-1
V7:=V7-1
V7:=V7-1
V3:=V3+1; V4:=V4-1

1/SА

V4:=V4+1; V6:=0

1/SР
1/ТРМ

V3:=V3-1;

(SР–1)/SР
1/SР
(SА–1)/SА

1/ТРМ

2. (V5=1) AND (V1=N) AND (V2<K)

V4:=V4+1; V3:=V3-1

V1:=V1+1; V7:=0;
V3:=V3+1
V1:=V1+1; V7:=0;
V3:=V3+1; V5:=0
V2:=V2+1
V2:=V2+1; V5:=0
V4:=V4+1

(SР–1)/SР
6. Відновлення працездатності
несправного модуля блоку
живлення

ПМКВС
V2:=V2-1
V1:=V1-1; V2:=V2-1
V1:=V1-1; V7:=1;
V3:=V3-1
V1:=V1-1
V1:=V1-1
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Моделювання надійності програмно-апаратних
систем за методом простору станів із використанням
структурно-автоматних моделей: переваги

 Автоматизована побудова графів для різної
конфігурації параметрів системи
 Багатоваріантний аналіз
 Спрощення для проектанта процесу роботи із
більшою кількістю параметрів системи
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Науково-прикладна задача:

З допомогою структурно-автоматних моделей, автоматизувати процес
розроблення дискретно-неперервних стохастичних моделей поведінки
відмовостійких програмно-технічних комплексів у вигляді графа станів та
переходів.
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Мета, об’єкт / предмет дослідження
Метою дисертаційної роботи є створення математичного та програмного забезпечення для автоматизованого
розроблення структурно-автоматних моделей поведінки відмовостійких програмно-технічних комплексів, на
основі яких формуються графи станів і переходів.

Об’єктом дослідження є процес розроблення дискретно-неперервних стохастичних моделей поведінки
відмовостійких програмно-технічних комплексів.

Предметом дослідження є математичне та програмне забезпечення для розроблення дискретно-неперервних
стохастичних марковських і немарковських моделей поведінки відмовостійких програмно-технічних комплексів.
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Завдання дослідження
Завдання:

1) провести аналіз можливостей існуючого програмного та математичного забезпечення для побудови
аналітичних моделей надійності відмовостійких програмно-технічних комплексів;
2) розробити метод визначення компонент структурно-автоматних моделей на основі опорного графа
станів та переходів;
3) удосконалити методи побудови опорного графа станів та переходів на основі базових подій, верифікації
структурно-автоматних моделей
4) включити у метод побудови структурно-автоматних моделей кроки для використання методу фаз
Ерланга
5) на основі запропонованих методів розробити прототип програмного засобу.
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Задача верифікації САМ
Базові події

Побудова САМ – складна
аналітична задача

Висока ймовірність
помилки

1.Вiдмова модуля блоку
живлення

2. Завершення розряджання
акумулятора

3.Завершення саморозрядження
акумулятора

Помилка в САМ

4. Відмова акумулятора

5. Завершення заряджання
акумулятора

Умови і обставини

ФРІБП

1.(V1=N) AND (V2>0) AND (V3>0)

V1·ВМ

2.(V1=N) AND (V2=0) AND (V3>0)

V1·ВМ

3.(V1=N) AND (V3=0)

V1·ВМ

ФРІАП
РД·РПМ3
1-РД·РПМ3
РПМ

2. (V7 = 1) AND (V1<N) AND (V3=0)

РПА

(V3>0)

V3·РНА

1. V3 > 0
2. V4 > 0

V3·ВА
V4·ВА

3. (V7>0) AND (V3>0)

ВА

4. (V7>0) AND (V3=0)

ВА

1- РПМ
1
РПМ2·
·(SЦ-1)/SЦ
РПМ·(1-РПМ)·(SЦ-1)/SЦ
(1-РПМ)·(SЦ-1)/SЦ
РПМ/SЦ
(1-РПМ)/SЦ
1
РПМ·(SЦ-1)/SЦ
(1-РПМ)·(SЦ-1)/SЦ
1/SЦ
1
1
РПМ
1-РПМ
1

(V4>0) AND (V1>0)

V4/TЗА

1

1. (V7 = 1) AND (V1<N) AND (V3>0)

РПА

Хибні результати
моделювання

7. Відновлення працездатності
несправного акумулятора

1. (V1<N) AND (V5=1)

((V3+V4+V7)<KA) AND (V6=1)

1/ТРМ

V7:=0
V3:=V3-1
V3:=V3-1; V7:=0
V7:=0
V3:=V3-1; V4:=V4+1
V3:=V3-1
V3:=V3-1
V3:= V3-1
V4:= V4-1
V3:=V3-1
V7:=V7-1
V7:=V7-1
V3:=V3+1; V4:=V4-1

1/SА

V4:=V4+1; V6:=0

1/SР
1/ТРМ

V3:=V3-1;

(SР–1)/SР
1/SР
(SА–1)/SА

1/ТРМ

2. (V5=1) AND (V1=N) AND (V2<K)

V4:=V4+1; V3:=V3-1

V1:=V1+1; V7:=0;
V3:=V3+1
V1:=V1+1; V7:=0;
V3:=V3+1; V5:=0
V2:=V2+1
V2:=V2+1; V5:=0
V4:=V4+1

(SР–1)/SР
6. Відновлення працездатності
несправного модуля блоку
живлення

ПМКВС
V2:=V2-1
V1:=V1-1; V2:=V2-1
V1:=V1-1; V7:=1;
V3:=V3-1
V1:=V1-1
V1:=V1-1
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Верифікація структурно-автоматної моделі шляхом порівняння графів

• Дозволяє виявити:
• Відсутні стани
• Зайві стани
• Відсутні переходи
• Зайві переходи
• Помилки в значеннях
переходів

інтенсивностей

Дозволяє локалізувати вираз САМ, що став
причиною помилки (при побудові графа зі
структурно-автоматної моделі зберігаються
зв’язки з виразами, що породили перехід)
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Метод побудови тестового (опорного) графа

Для кожного утвореного стану циклічно
повторюється процедура формування станів на
основі подій.
Процедура закінчується за умови,
розглянуто усі події для усіх станів

Event -…

що
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Задача побудови САМ з тестового (опорного) графа
Модель будується двічі

Побудова
тестового
графа

Побудова
тестового
графа

Побудова
САМ

Верифікація
САМ

Генерування
графа станів
та переходів

Генерування
САМ

Верифікація
САМ

Генерування
графа станів
та переходів
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Приклад: фрагмент тестового (опорного) графа

Фрагмент
Номер
тестового
стану
графа 1

Подія

Інтенсивність

Стан після
події

Відмова обчислювального елемента

1

Відмова перемикача

2

Відмова обчислювального елемента

2

Відмова перемикача

2

Відновлення обчислювального елемента

3

Відмова обчислювального елемента
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Побудова САМ на основі опорного графа: переваги
Автоматизація

Спрощення роботи
проектанта
Зниження затрат на
побудову складних моделей

Можливість врахування
альтернативних наслідків
подій в системі

• Задача «передбачити все» заміняється на набір задач «що
відбудеться, якщо»
• Відсутня потреба оволодівати складними методами
проектування, фокус на предметній області
• Зниження часових витрат
• Зменшення вартості процесу проектування

• Проектант має змогу врахувати ймовірність невдалого
відновлення системи тощо
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САМ і немарковського процеси
 обмеження САМ – допущення, про експоненційний закон тривалості перебування
системи в кожному стані

 конкретний приклад – процедури зі сталою тривалістю
ДСТУ 2862 – 94 Методи розрахунку показників надійності:
Експоненційний розподіл, як однопараметрична функція, є грубою моделлю для
опису розподілу наробітків і має значні методичні похибки при прогнозуванні
значень;
тому експоненційний розподіл рекомендується використовувати тільки для
порівняльних оцінок показників надійності
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Метод фаз Ерланга
E
D

BE

DA
A

C

CA

AB

B

BF

F

BG
G
p(tв ) 

k

 q p (t
i 1

i

i

в

) для tв  0

Використання методу фаз Ерланга для апроксимації тривалості процесу в стані A з довільним законом розподілу
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Конфігурація відмовостійкої системи з мажоритарною структурою «2 з 3»
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Використання методу фаз Ерланга

Надійнісна модель відмовостійкої системи з
мажоритарною структурою «2 з 3»: тривалості всіх
процедур у відмовостійкій системі представлено
експоненційним законом розподілу ймовірності

Фрагмент надійнісної моделі відмовостійкої системи з
мажоритарною структурою «2 з 3»:
Тривалість відновлення ПАС – закон Ерланга 2-го
порядку
Тривалість безвідмовної роботи МЕ – закон Ерланга
3-го порядку
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Метод включення в САМ порядку розподілу Ерланга

Базові події

Умови і обставини

ФРІБП

1.(V1=X) AND (V2>0)
AND (V3>0)

V1·ВМ

2.(V1=X) AND (V2=0)
AND (V3>0)

V1·ВМ

1.Вiдмова модуля блоку
живлення

ФРІАП

ПМКВС

РД·РПМ3

V2:=V2-1

1-РД·РПМ3

V1:=V1-1;
V2:=V2-1

РПМ

V1:=V1-1;
V7:=1; V3:=V3-1
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Залежності ймовірності безвідмовної роботи
відмовостійкої системи Рб.р від тривалості
експлуатації te при різних значеннях
порядку закону Ерланга

Експоненційний
закон розподілу

Закон розподілу
Показники надійн.
Порядок закону
Ерланга
Параметри графа

Закон розподілу Ерланга

Рб.р(1000)

0,9625

0,9665

0,9680

0,9774

0,9852

0,9894

Тб.р, год

2459

2476

2489

2588

2712

2835

Ке



5

10

50

100

150

к-ть станів

13

33

58

258

508

758

к-ть переходів

35

70

120

520

1020

1520
24 of 35

Моделювання надійності програмно-апаратних
систем за методом простору станів із використанням
структурно-автоматних моделей + результатів дисертації
Створення вербальної моделі
об’єкта дослідження
(документація, структурна
схема надійності тощо)

Методрозроблення
формалізованої
побудови
Ручне
дискретнографа станів
на основі
неперервної
стохастичної
структурно-автоматної
моделі
моделі (графа станів)

Метод формалізованої побудови
структурно-автоматної моделі на
основі опорного графа

Метод розроблення
опорного графа

Граф станів системи
марковського типу

Формування системи
диференціальних
рівнянь Колмогорова ‒
Чепмена

Граф станів системи
немарковського
типу
Метод
модифікації структурно-автоматної
моделі для
використання методу фаз Ерланга
Ручна
трансформація
графа станів за
методом фаз
Ерланга

Метод верифікації
структурно-автоматної
моделі
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Прототип програмного засобу для побудови дискретно-неперервних
стохастичних моделей
 Побудова опорного графа за методом базових подій
 Побудова структурно-автоматних моделей на основі опорного графа

 Верифікація структурно-автоматних моделей
 Побудова графів станів та переходів за структурно-автоматними моделями
 Для розробки використано TypeScript, React/Redux, Electron, Math.js

 Візуалізація графів станів та переходів з допомогою бібліотеки Microsoft Automatic Graph
Layout
 Підтримка LaTeX формул
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Наукова новизна:
1) Вперше запропоновано метод визначення компонент структурно-автоматних моделей на основі
опорного графа станів та переходів, що дозволяє автоматизувати процес побудови структурно-автоматної
моделі.
2) Удосконалено метод формування структурно-автоматних моделей для використання методу фаз Ерланга
в побудові дискретно-неперервних стохастичних моделей відмовостійких програмно-технічних комплексів у
вигляді графа станів та переходів, що дає змогу вирішувати задачу побудови моделей систем
немарковського типу.
3) Отримав подальший розвиток метод побудови опорного графа станів та переходів на основі базових
подій, в якому на відміну від відомого, закладено можливість врахування альтернативних наслідків базових
подій, що дозволяє підвищити ступінь адекватності дискретно-неперервних стохастичних моделей
відмовостійких програмно-технічних комплексів.
4) Отримав подальший розвиток метод валідації структурно-автоматних моделей поведінки
відмовостійких програмно-технічних комплексів, в якому на відміну від відомого повністю автоматизовано
процес локалізації невідповідностей в моделях.
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Практичне значення отриманих результатів
1) Автоматизоване розроблення структурно-автоматних моделей відмовостійких програмно-технічних
комплексів скорочує затрати часу на виконання проектних завдань та їх вартість, що є особливо
важливим на етапі системотехнічного проектування.
2) Запропоновані засоби побудови дискретно-неперервних стохастичних моделей дозволяють виконати
вимогу ДСТУ 2862 – 94 «Методи розрахунку показників надійності» про невикористання експоненційних
розподілів в розв’язанні задач надійнісного синтезу відмовостійких систем

3) Запропоновані методи дали змогу розробити алгоритм і програмний засіб для автоматизації процесу
розроблення дискретно-неперервних стохастичних моделей поведінки. В ньому реалізовано механізм
виявлення та усунення помилок в структурно-автоматних моделях.
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Висновки (1)
В дисертаційній роботі представлено розв’язання науково-прикладної задачі розроблення математичного
забезпечення, в основу якого покладено структурно-автоматну модель, і відповідного програмного засобу для
автоматизації процесу розроблення дискретно-неперервних стохастичних моделей поведінки відмовостійких
програмно-технічних комплексів у вигляді графа станів та переходів.
1. Удосконалено метод побудови опорного графа станів та переходів на основі базових подій. Це дало
можливість враховувати альтернативні варіанти завершення процедур, що, як наслідок, підвищує
адекватність отриманих моделей.
2. Розроблено метод побудови САМ на основі опорного графа станів та переходів, що дає змогу скоротити
матеріальні та часові витрати на розробку моделей, надає проектантам простий доступ до складних засобів
системотехнічного моделювання
3. Удосконалено метод побудови САМ можливістю використання розподілу Ерланга, що дало змогу
враховувати реальні розподіли тривалостей процедур в системі при побудові надійнісних моделей
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Висновки (2)
4. Розроблено алгоритми роботи програмних модулів «Побудова опорного графа станів на основі базових
подій», «Визначення компонент структурно-автоматних моделей на основі опорного графа станів»,
«Валідація структурно-автоматних моделей».
5. Розроблено прототип програмного засобу для комп’ютерної підтримки технології розроблення дискретнонеперервних стохастичних моделей відмовостійких програмно-технічних комплексів у вигляді графа станів
та переходів.
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Праці за темою дисертаційної роботи, апробація результатів
Опубліковано 15 наукових праць, серед яких 4 статті [1 ‒ 4] у фахових виданнях України, які
внесені до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття [5] у закордонному виданні, 6
публікацій [6 ‒ 11] у збірниках праць міжнародних конференцій, які внесені в міжнародну
наукометричну базу SCOPUS та 4 публікації [12 ‒ 15] у збірниках праць міжнародних і
всеукраїнських конференцій.
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Зв’язок дисертаційної роботи із ДБ
Робота виконувалася у відповідності до наукового напряму кафедри програмного
забезпечення Національного університету "Львівська політехніка", в рамках держбюджетних
науково-дослідних тем:
«Розроблення моделей, методів та алгоритмів для автоматизованої оцінки показників
надійності радіоелектронних та електромеханічних пристроїв та систем» (№ держреєстрації
0110U001098)

«Розроблення моделей надійності, ризику та безпечності програмно-апаратних технічних
систем» (№ держреєстрації 0113U001371)
«Розробка математичного забезпечення для програмного засобу аналізу функціональної
безпечності та надійності програмно-апаратних систем відповідального призначення» (№
держреєстрації 0117U004458)
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Впровадження результатів
Науковий центр Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:

• вирішення задачі надійнісного синтезу відмовостійких конфігурацій для складових
навігаційно-керуючих систем безпілотних літальних апаратів (БпЛА)
• вирішення задачі синтезу структури розвідувальних сигналізаційних комплексів (РСК)
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Запитання

