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INTRODUCERE
Prezentul Ghid este destinat sustinerii unor aplicatii la cursul de
Fiabilitate si diagnozǎ din programul de pregǎtire al anului V la
specializǎrile Automaticǎ si informaticǎ industrialǎ si Electronicǎ.
Ghidul contine sase lucrǎri de dificultǎti variate. Unele, mai simple se
intind pe durata unei singure sedinte, altele, mai complexe pot dura panǎ
la trei sedinte consacrate lucrǎrilor aplicative.
La una din lucrǎri, uzual la Lucrarea 3, se cere un Referat tehnic care se
doreste o simulare a unor rapoarte explicative relativ la lucrǎri pe care
în calitate de inginer, viitorul absolvent le va avea de realizat întru
satisfacerea unor comenzi ale unor potentiali solicitanti. Se sugereazǎ
imediat o structurǎ a unui asemenea Referat.
GHID DE REDACTARE A REFERATELOR TEHNICE
Referatele tehnice asupra unor lucrǎri efectuate în orele de aplicatii au ca
prim scop o verificare partialǎ a cunostintelor.
Al doilea scop urmǎrit, care nu este mai putin important constǎ în testarea
capacitǎtii autorului de a aseza în paginǎ, în stil concis si clar, enuntul,
scopul si solutia problemei care constituie obiectul lucrǎrii. Este, sub
acest aspect, o simularea a cazurilor în care un inginer este pus în situatia
de a elabora un raport scris asupra lucrǎrilor sale. Punctualitatea depunerii
raportului este, de asemenea, apreciatǎ.
Cu aceste precizǎri, referatele trebuie sǎ continǎ:
• formularea obiectivului lucrǎrii
• un minim suport teoretic cu eventuale trimiteri bibliografice
• în ce constǎ solutia si mijloacele prin care a fost obtinutǎ
• rǎspunsuri sustinute de explicatii la chestiunile ridicate în ghidul scris
al lucrǎrii
• concluzii
În plus:
• Raportul trebuie sǎ se întindǎ pe cel mult 5-6 pagini
• Raportul trebuie sǎ fie individual; rapoartele identice, diferite doar
prin semnǎturǎ vor fi apreciate negativ
• Raportul trebuie predat exact la data indicatǎ verbal de conducǎtorul
lucrǎrilor
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Lucrarea slectatǎ pentru Referat, termenul de predare si alte posibile
detalii se stabilesc în una din primele sedinte de aplicatii.
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LUCRAREA 1

GENERAREA DE NUMERE ALEATOARE, VERIFICAREA
EXPERIMENTALǍ A UNOR LEGI DE REPARTITIE

1. Obiectivele lucrǎrii

•

Studiul generatoarelor de numere aleatoare de bibliotecǎ (PASCAL,
C++, BASIC, MATLAB etc.)

•

Studiul altor generatoare de numere aleatoare

2. Aparaturǎ si suport documentar

•

Calculatoare PC în configuratie obisnuitǎ

•

Prezentul Ghid de lucrǎri

•

Notele de curs la disciplina Fiabilitate si diagnozǎ

•

Manuale de programare, documentarea on-line (Help)
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3. Breviar teoretic

Bibliotecile limbajelor de programare cele mai utilizate contin cel putin o
functie generatoare de numere aleatoare repartizate uniform pe o multime
precizatǎ. În PASCAL de pildǎ, functia random fǎrǎ argument genereazǎ
numere aleatoare reale, uniform repartizate pe intervalul (0,1). Aceasta
înseamnǎ cǎ numerele subunitare pozitive sunt produse la întâmplare si au
sanse egale de aparitie. Utilizarea prealabilǎ a procedurii randomize are
un efect de initializare si asigurǎ un start totdeauna diferit în generarea
unei secvente de astfel de numere aleatoare.
Aceeasi functie, dar cu un argument de tip word, random(w), genereazǎ
numere aleatoare de tipul argumentului, cuprinse între 0 si w – 1.
Pentru cazul (pseudo)continuu al functiei random fǎrǎ argument se poate
figura functia densitate de repartitie si functia de repartitie ceea ce s-a si
fǎcut în graficele alǎturate.
Cu generatorul de numere aleatoare random sau cu generatoarele similare
din alte limbaje se pot genera numere aleatoare repartizate dupǎ legi
diferite de cea uniformǎ. Pentru aceasta se pot utiliza metode derivate pe
cale analiticǎ sau o metodǎ directǎ care are în vedere functia de repartitie
a variabilei de generat.
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Legea de repartitie normalǎ normatǎ (de medie nulǎ si de de dispersie 1)
este legatǎ de legea de repartitie uniformǎ prin una sau alta dintre relatiile
urmǎtoare
u1 = − 2ln x1 cos(2π x 2 )
u2 = −2 ln x1 sin( 2 π x2 )

în care x1 si x2 sunt douǎ numere aleatoare independente cu repartitie
uniformǎ în intervalul (0,1). Este un exemplu de generare analiticǎ a unor
numere aleatoare care au altǎ lege de repartitie, diferitǎ de cea uniformǎ.
Un alt exemplu este cel al generǎrii de numere aleatoare uniform
repartizate pe un interval oarecare finit (a,b), a < b. Trecerea la noua
variabilǎ se realizeazǎ prin mijlocirea relatiei
u = a + (b – a)x
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cu x generat de functia de bibliotecǎ random. Variabila u este uniform
repartizatǎ pe intervalul finit specificat.
Variantele analitice de generare a unor numere aleatoare repartizate
conform unei legi particulare nu sunt totdeauna posibile si accesibile.
Modul de generare alternativ este descris în continuare.
Fiind datǎ functia de repartitie F(u) sau functia densitate de repartitie f(u)
– caz în care se poate calcula F(u) – pentru o variabilǎ care urmeazǎ o
anumitǎ lege de repartitie, se genereazǎ valori x uniform repartizate pe
intervalul (0,1) cu ajutorul functiei de bibliotecǎ random (sau similara din
alte limbaje de programare). Se calculeazǎ de fiecare datǎ u = F −1 ( x ) ,
unde F −1 (.) este inversa functiei de repartitie a variabilei u, care trebuie
generatǎ. Functia de repartitie este totdeauna o functie monotonǎ, deci
este inversabilǎ pentru orice x ∈( 0,1) . Intervalul (0,1) este multimea de
valori comunǎ tuturor functiilor de repartitie. Variabila aleatoare u este cu
sigurantǎ repartizatǎ conform legii date de functia F(u) (sau de f(u)).
Uneori, pe cale experimentalǎ sau prin generare conform algoritmilor
expusi mai devreme, se acumuleazǎ o listǎ de valori ale unei variabile
aleatoare. În ambele cazuri, dar mai ales în cazul unei liste de sursǎ
experimentalǎ, se poate pune problema verificǎrii legii de repartitie
statisticǎ pe care o urmeazǎ variabila aleatoare observatǎ/generatǎ. Între
metodele de verificare a ilustrǎrii prin experiment a unei legi de repartitie
sau de verificare a adecvǎrii unui model teoretic la realitatea sondatǎ prin
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valorile din lista mentionatǎ, cea mai eficace pare a fi cea bazatǎ pe
variabila χ 2. Variabila χ 2 este o variabilǎ aleatoare care rezultǎ din
însumarea pǎtratelor unor variabile aleatoare z normale normate (de medie
nulǎ si de dispersie 1). Numǎrul variabilelor z reprezintǎ numǎrul gradelor
de libertate ale variabilei χ 2. Dacǎ lista de valori observate/generate este

t i ( i = 1,2,..., n) , algoritmic se parcurg urmǎtoarele etape:
a) Se sorteazǎ valorile ti pe m intervale succesive, adiacente, de lǎrgime
convenabilǎ, care formeazǎ o asa-numitǎ partitie a intervalului care
contine valorile ti
b) Se calculeazǎ frecventele nk si frecventele relative nk/n pentru fiecare
interval I k (k = 1,2,..., m)
c) Se calculeazǎ pentru aceleasi intervale probabilitǎtile conform den-

sitǎtii de repartitie presupusǎ pentru variabila t, pk =

∫ f (t )dt

Ik

( nk − npk ) 2
d) Se calculeazǎ valoarea ∑
, care este o variabilǎ χ 2 cu m
npk
k =1
m

grade de libertate
e) Se comparǎ valoarea χ 2 calculatǎ cu date tabelare corespunzǎtoare
gradelor de libertate specifice si unui nivel de semnificatie ales, uzual
de 95%. În tabelul alǎtrurat sunt date câteva valori corespunzǎtoare
nivelului de semnificatie de 95%, pentru grade de libertate f diferite.
Depǎsirea valorilor tabelare conduce la concluzia cǎ modelul admis
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nu este adecvat materialului experimental sau, invers, dacǎ evaluarea
bazatǎ pe lista experimentalǎ produce o valoare inferioarǎ fatǎ de
tabele, lista de valori provine dintr-o populatie statisticǎ guvernatǎ de
legea de repartitie presupusǎ si supusǎ verificǎrii.

f
χ2
f
χ2

5
6
7
8
11.070 12.592 14.067 15.507
9
10
15
20
16.919 18.307 24.996 31.410

4. Modul de lucru

A. Se scrie un program capabil de a genera o secventǎ de numere
aleatoare uniform repartizate în intervalul (0,1). Se împarte intervalul în
subintervale acoperitoare, se face cu alte cuvinte o partitie a intervalului
(0,1). Se aplicǎ algoritmul de verificare experimentalǎ a unei legi de
repartitie prezentat mai sus.
B. Se scrie un program (sau se completeazǎ cel de la punctul A) care sǎ
genereze pe cale analiticǎ numere aleatoare repartizate normal. Pe o
partitie potrivitǎ a axei reale se efectueazǎ o verificare urmând algoritmul
de mai sus.
C. Se construieste o functie de repartitie (de pildǎ din segmente) si se
genereazǎ numere aleatoare care sǎ urmeze legea de repartitie propusǎ
prin constructie (a se vedea algoritmul de generare prezentat în Breviarul

12

teoretic). Generatorul poate fi un program separat sau o secventǎ în
programul anterior.
Programele pot avea, se recomandǎ chiar a avea secvente grafice.

5. Chestiuni de studiu

•

Tendinta de uniformizare a frecventelor absolute si relative ale aparitiilor numerelor generate cu functia random (sau similara) pe mǎsurǎ ce
numǎrul de generǎri creste

•

Tendinta de apropiere a frecventelor relative ale numerelor aleatoare
normal repartizate generate analitic de probabilitǎtile calculate din
functia densitate de repartitie teoreticǎ, pe mǎsurǎ ce numǎrul de generǎri creste

•

Verificarea cu criteriul χ 2 a impresiei vizuale, numerice si/sau grafice,
de apropiere între frecventele relative si probabilitǎti

6. Glosar

Frecventǎ absolutǎ: rezultatul numǎrǎrii valorilor experimentale care
apartin unui subinterval precizat
Frecventǎ relativǎ: raportul frecventei absolute pentru un subinterval la
suma tuturor frecventelor absolute asociate tuturor subintervalelor definite
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Histogramǎ: Echivalentul grafic (prin segmente verticale sau prin
dreptunghiuri) al unui tabel al frecventelor absolute/relative
Poligon al frecventelor cumulate: Graficul echivalent unei functii de
repartitie
random: functie din biblioteca PASCAL, generatoare de numere uniform
repartizate în intervalul (0,1) când este apelatǎ fǎrǎ argument, sau de
numere uniform repartizate pe multimea finitǎ {0, 1, …, w – 1} când este
apelatǎ cu argumentul w, întreg de tipul word;
randomize: procedurǎ care initializeazǎ totdeuna alt fel generatorul
random.
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LUCRAREA 2

LEGI DE REPARTITIE UTILIZATE IN TEORIA FIABILITǍTII
SISTEMELOR

1. Obiectivele lucrǎrii

•

Cunoasterea unor legi de repartitie a duratei de viatǎ a sistemelor,
frecvent utilizate în studiile de fiabilitate

•

Verificarea adecvǎrii unei legi de repartitie la un set de observatii experimentale asupra defectǎrii sistemelor

2. Aparaturǎ si suport documentar

•

Calculatoare PC în configuratie obisnuitǎ

•

Prezentul Ghid de lucrǎri
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•

Notele de curs de la disciplina Fiabilitatea si diagnoza si orice alte
surse bibliografice din domeniu

•

Manuale de programare, documentarea on-line (Help)

3. Breviar teoretic

Pentru sistemele fǎrǎ reînnoire, adicǎ acele sisteme care odatǎ defecte sunt
iremediabil defecte, durata lor de viatǎ este o variabilǎ aleatoare. O
variabilǎ aleatoare este complet definitǎ de functia ei de repartitie. Durata
de viatǎ este o variabilǎ aleatoare de tip continuu, prin urmare functia de
repartitie este o functie continuǎ si derivabilǎ în raport cu timpul pânǎ la
prima (si ultima) defectare. În cazul continuitǎtii variabilei, densitatea ei
de repartitie este de asemenea capabilǎ sǎ o descrie complet. Tabelul dat
în aceste pagini contine un numǎr de densitǎti de repartitie a duratei de
viatǎ a sistemelor, densitǎti foarte frecvent utilizate si confirmate de
practicǎ.

4. Chestiuni de studiu

+∞

•

Verificarea numericǎ a calitǎtii de densitǎti de repartitie

∫ f (t)dt = 1 a

−∞

functiilor din tabel;
•

Verificarea prin calcul a expresiilor pentru medii si dispersii;
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Legi de repartitie utilizate în teoria fiabilitǎtii sistemelor
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•

Reprezentarea graficǎ a functiilor din tabel, pentru valori ale
parametrilor continuti, la liberǎ alegere;

•

Reprezentarea graficǎ a functiilor de repartitie, a functiilor de fiabilitate si a ratei de defectare pentru fiecare din functiile din tabel;

•

Simularea unui proces de observare a n sisteme identice sub aspectul
fiabilitǎtii lor.

5. Modul de lucru

Pentru verificarea faptului cǎ functiile din tabel sunt densitǎti de
repartitie, precum si pentru reprezentarea lor graficǎ se cere a se realiza
scurte programe într-un limbaj de programare convenabil, indiferent cǎ
unele sugestii formulate în continuare sunt cu referire la limbajul Pascal
sau la Matlab.
Pentru unele functii se sugereazǎ scriptul Matlab care urmeazǎ:
% Curbe f(t), F(t) si h(t) în cazul repartitiei Weibull
% b<1 => rata de defectare scǎzǎtoare
% b>1 => rata de defectare crescǎtoare
% b=1 => rata de defectare constantǎ
clear x y z u
a=0.02;b=2.2;
i=0;c=0;
while c<0.99
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i=i+1;
x(i)=i;
z(i)=weibcdf(x(i),a,b);c=z(i);
y(i)=weibpdf(x(i),a,b);
u(i)=y(i)/(1.0-z(i));
end
subplot(1,3,1)
plot(x,y);grid on;title('f(t)')
subplot(1,3,2)
plot(x,z);grid on;title('F(t)')
subplot(1,3,3)
plot(x,u);grid on;title('z(t)')

Functiile weibpdf si weibcdf, ca si altele câteva din tabel, sunt
implementate ca functii de bibiliotecǎ în pachetul stats.
Pentru simularea unui proces de observare, se selecteazǎ o lege de
repartitie convenabilǎ, si se genereazǎ n durate de viatǎ la întâmplare, care
sǎ se distribuie statistic conform legii de repartitie aleasǎ. Procedura care
trebuie urmatǎ este:
t

•

Calculati functia de repartitie F ( t ) =

∫ f (t )dt

−∞

•

Calculati inversa acesteia F–1 si prin generarea de numere aleatoare ri
uniform repartizate pe intervalul (0,1) (cu functia Pascal random fǎrǎ
argument, de pildǎ) rezolvati de n ori ecuatia F −1 = ri ( i = 1,2,..., n) în
care ri este numǎrul aleator generat în “experienta” i
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•

Sortati solutiile ti pe m intervale succesive, adiacente, de lǎrgime convenabilǎ

•

Calculati frecventele nk si frecventele relative nk/n pentru fiecare interval I k ( k = 1,2,..., m)

•

Calculati pentru aceleasi intervale probabilitǎtile conform densitǎtii de

repartitie, pk =

∫ f (t )dt .

Ik

Desi este de asteptat ca frecventele relative rezultate “experimental” sǎ
confirme legea de repartitie teoreticǎ aleasǎ, faceti o verificare a
reprezentativitǎtii legii de repartitie teoretice pentru “experimentul”
observat, prin intermediul criteriului statistic χ 2. Calculati valoarea

( nk − npk ) 2
. Se obtine o valoare χ 2 cu m
np
k =1
k
m

2
criteriului cu relatia χ = ∑

grade de libertate. Valoarea obtinutǎ se comparǎ apoi cu date tabelare
pentru nivelul de semnificatie de 95%.

f
χ2
f
χ2

5
6
7
8
11.070 12.592 14.067 15.507
9
10
15
20
16.919 18.307 24.996 31.410

Modificarea arbitrarǎ a unor observatii poate fi instructivǎ referitor la
sensibilitatea criteriului statistic χ 2.
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6. Glosar de termeni

frecventǎ (absolutǎ) – numǎrul de observatii care întrunesc o anumitǎ
conditie, de pildǎ apartenenta la un interval
frecventǎ relativǎ – numǎrul subunitar care se obtine prin împǎrtirea
frecventei unor observatii grupate dupǎ un anumit criteriu la numǎrul total
de observatii
functie de repartitie – functie care exprimǎ probabilitatea ca o variabilǎ
aleatoare sǎ ia o valoare inferioarǎ unei valori precizate
densitate de repartitie (de probabilitate) – functia derivatǎ a functiei de
repartitie, dacǎ aceastǎ derivatǎ existǎ
functia eulerianǎ de specia I, Γ(x) – functie definitǎ de integrala

∞

x−1 −x
improprie cu parametru Γ( x) = ∫ t e dt , convergentǎ pentru orice x >
0

0; functia are proprietatea importantǎ Γ(x + 1) = x Γ(x), ceea ce face
posibil calculul functiei pentru orice valoare a lui x dacǎ sunt cunoscute
valorile pe un interval de lungime egalǎ cu unitatea. În particular, pentru x
întreg functia ia valoarea Γ( x + 1) = x! .
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LUCRAREA 3

FIABILITATEA SISTEMELOR CU SCHIMBARE/REÎNNOIRE

1. Obiectivele lucrǎrii

•

Studiul fiabilitǎtii unor sisteme cu schimbare/reînnoire pe exemple
simulate

•

Evaluarea unor parametri de naturǎ economicǎ legati de siguranta în
functionare a sistemelor cu reînnoire

2. Aparaturǎ si suport documentar

•

Calculatoare PC în configuratie obisnuitǎ

•

Prezentul Ghid de lucrǎri

•

Notele de curs de la disciplina Fiabilitate si diagnozǎ si orice alte
surse bibliografice din domeniu
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•

Manuale de programare, documentarea on-line (Help)

3. Breviar teoretic

Un sistem cu reînnoire este caracterizat de momentele de reînnoire

t 1, t2 ,..., t n si de intervalele între reînnoiri X1 , X 2 ,..., X n . Numǎrul Nt de
reînnoiri petrecute într-un interval precizat (0, t) se constituie într-un
proces aleator discret. În ceea ce priveste relatia între variabilelele
aleatoare X i , i = 1,2 ,..., n , independenta statisticǎ reciprocǎ pentru indici
diferiti este o ipotezǎ acceptatǎ ca rationalǎ. Acest fapt permite tratarea în
fiecare interval a acelorasi indicatori de fiabilitate ca în oricare din
intervalele premergǎtoare, independeti unii de altii.
Cu notatia Ri(x) pentru functia de fiabilitate pe intervalul ( t i− 1 , t i ) ,
reînnoirile se clasificǎ dupǎ relatia între functiile de fiabilitate pe diferite
intervale. Reînnoire propriu-zisǎ este o reînnoire care aduce sistemul de
fiecare datǎ în starea de dinaintea defectǎrii, adicǎ Ri(x) = R(x) pentru
orice i. Un asemenea proces se numeste proces de reînnoire simplu.
Între cazurile multiple posibile se disting reînnoirile pozitive si reînnoirile
negative

cu

R1 ( x ) > R2 ( x ) >... > Rn ( x ) ,

respectiv

cu

R1 ( x ) < R2 ( x ) <... < Rn ( x ) .
Dacǎ se noteazǎ cu Tr variabila aleatoare definitǎ ca durata scursǎ pânǎ la
reînnoirea a r-a si cu Nt numǎrul de reînnoiri pânǎ la momentul t, atunci,
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în cazul unui sistem cu reînnoire propriu-zisǎ, are loc egalitatea de
probabilitǎti

P( N t ≥ r ) = P( Tr < t )
cu alte cuvinte, numǎrul de reînnoiri produse în intervalul (0, t) este mai
mare decât r dacǎ si numai dacǎ durata Tr scursǎ pânǎ la reînnoirea cu
numǎrul r este inferioarǎ lui t.
Se noteazǎ cu Kr(t) functia de repartitie a duratei Tr si cu kr(t) densitatea ei
de probabilitate. Procesul aleator Nt poate fi exprimat cu ajutorul acestor
functii

P( N t = r ) = P( N t ≥ r ) − P( N t ≥ r + 1) = Kr ( t ) − Kr + 1 (t )
cu r = 1, 2, ... si K0(t) = 1.
Variabila Tr = X 1 + X 2 +...+ X r are ca densitate de repartitie, totuna cu
densitatea de probabilitate, o convolutie multiplǎ de r factori identici

kr ( t ) = f ( t ) ⊗ f ( t ) ⊗...⊗ f (t )
care are transformata Laplace (scrisǎ pretutindeni ca o functie de s cu
acelasi nume/semn grafic marcat cu un asterisc)
kr* ( s) = [ f * ( s)]r
Conform unei reguli binecunoscute, functia de repartitie are transformata
Laplace
Kr* ( s) = (1 / s)[ f * ( s)] r
Functia de reînnoire este
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∞

∞

∞

r =1

r =1

r =1

H ( t ) = ∑ rP ( N t = r ) = ∑ r[ Kr ( t ) − Kr +1 ( t )] =∑ Kr ( t )
si densitatea de reînnoire este

dH ( t ) ∞
h ( t) =
= ∑ k r (t )
dt
r =1
În domeniul Laplace, pentru reînnoirea simplǎ
∞

f * (s)
h ( s) = ∑ [ f ( s)] =
1 − f * ( s)
r =1
*

*

r

si
f * ( s)
H ( s) =
s[1 − f * ( s)]
*

4. Modul de lucru

Se propune pentru analizǎ un sistem cu reînnoire propriu-zisǎ, cu alte
cuvinte un sistem care la fiecare defectare este readus la parametrii
initiali, astfel încât functia de fiabilitate este Ri(x) = R(x), aceiasi pentru
orice indice i, adicǎ în orice interval Xi dintre douǎ defectǎri succesive.
Pentru sistemul cu reînnoire, pentru intervalul premergǎtor primei
reînnoiri, se preia din tabelul studiat în Lucrarea 2 una din legile de
repartitie a duratelor de viatǎ, de pildǎ legea Weibull
tβ

β t β −1 − α
f (t ) =
e
α
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Se dau valori particulare parametrilor distributiei retinute; pentru
densitatea de repartitie Weibull se considerǎ potrivite valorile α =
800.000, β = 2,5 + p/100, cu p numǎrul de ordine al studentului în
catalogul grupei.
Cu sau fǎrǎ referire la lucrarea precedentǎ, se cere elaborarea unui
program care sǎ modeleze sistemul cu reînnoire propus, pe o duratǎ
indefinitǎ.
Problema se poate rezolva pe mai multe cǎi. Se propun mai jos câteva cǎi
de abordare posibile.
Posibilitatea primǎ este datǎ de transformarea Laplace conform sectiunii
Breviar teoretic de mai sus. Calculul efectiv ar putea fi dificil pentru
motivul simplu cǎ functia densitate de repartitie f(t) nu este printre cele
uzuale, care sǎ poatǎ fi gǎsite în tabelele de perechi de functii
[ f ( t ), f * ( s)] . Se poate recurge la calculul numeric uzând de o aproximare
a functiei în domeniul timp, de pildǎ cea prin segmente de linie dreaptǎ.
Transformarea Laplace inversǎ se poate face, de asemenea, numeric.
Pentru aceasta se reaminteste aici formula lui Stehfest

f (t ) + eroare =

ln 2 N
 ln 2 
Vi f *  i

∑
t i =1
 t 

în care N este un numǎr par arbitrar dar legat de precizia de calcul
(numǎrul de digiti semnificativi cu care se opereazǎ) si în care valorile
functiei transformate f * ( s) sunt însumate ponderat cu ponderile
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Vi = ( −1)

N
+i
2

min(i ,

N
)
2

∑

k =[

i +1
]
2

N

k 2 ( 2k )!
(

N
+ k )! k !( k − 1)!( i − k )!( 2 k − i)!
2

pentru fiecare moment t luat în considerare. Metoda a fost propusǎ si
aplicatǎ în una din lucrǎrile de la disciplina Modelarea si simularea
dinamicii sistemelor.
A doua posibilitate de solutionare a problemei modelǎrii constǎ în
simularea Monte Carlo, adicǎ în generarea de durate de viatǎ aleatoare
care sǎ respecte legea de repartitie aleasǎ (Weibull) si în înlocuirea
probabilitǎtilor diverse cu frecventele relative ale observatiilor, frecvente
care tind în probabilitate cǎtre acele probabilitǎti teoretice. Generarea se
realizeazǎ pe calea cunoscutǎ. Se utilizeazǎ un generator de numere
(pseudo)aleatoare x repartizate uniform în intervalul (0,1) si se rezolvǎ
repetat ecuatia în t, F(t) = x, unde F(t) este functia de repartitie a duratei
de viatǎ, în cazul particular al repartitiei Weibull
−

F (t ) = 1 − e

tβ
α

Se recomandǎ revederea pe scurt a Lucrǎrii 1 din acest Ghid.
O a treia posibilitate, poate cea mai comodǎ, face apel la functii
implemetate în Matlab. Functiile prefix + pdf [+ cdf etc.] din
subpachetul stats, cu prefix = weib (de la Weibull) etc. si functia
conv faciliteazǎ calculele necesare în lucrarea prezentǎ. Functiile grafice

pe care pachetul Matlab le detine oferǎ posibilitǎti de reprezentare în
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imagini foarte instructive a unor functii legate de fiabilitatea sistemelor cu
schimbare. Se recomandǎ utilizarea intensivǎ a acestor posibilitǎti.

5. Chestiuni de studiu

Se cer a fi studiate si/sau evaluate urmǎtoarele:
•

media duratelor între douǎ schimbǎri succesive

•

functia de reînnoire H(t) si/sau functia densitate a reînnoirilor h(t)

•

probabilitatea ca în decurs de 500 de unitǎti de timp sǎ se producǎ cel
mult trei reînnoiri

•

probabilitatea ca în decurs de 500 de unitǎti de timp sǎ se producǎ cel
putin trei reînnoiri

•

probabilitatea ca în decurs de 500 de unitǎti de timp sǎ se producǎ
exact trei reînnoiri
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LUCRAREA 4

FIABILITATEA SISTEMELOR SOFTWARE

1. Obiectivele lucrǎrii

•

Studiul fiabilitǎtii programelor de calcul pe exemple simulate

•

Estimarea unor parametri ai modelelor de fiabilitate a produselor software

2. Aparaturǎ si suport documentar

•

Calculatoare PC în configuratie obisnuitǎ

•

Prezentul Ghid de lucrǎri

•

Notele de curs de la disciplina Fiabilitate si diagnozǎ si orice alte
surse bibliografice din domeniu

•

Manuale de programare, documentarea on-line (Help)
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3. Breviar teoretic

Între modelele fiabilitǎtii programelor de calcul modelele datorate lui
Jelinski si Moranda sunt foarte populare printre specialistii în studii de
fiabilitate software.
Modelele Jelinski-Moranda au rata de defectare proportionalǎ cu numǎrul
de erori latente si este constantǎ în intervalul dintre douǎ manifestǎri
succesive ale erorilor din program.
Modelul clasic presupune cǎ înaintea incidentului numǎrul k rata
defectǎrii are expresia
z (t ) = λ k = ϕ N ( t ) = ϕ ( N − k + 1)
Se considerǎ cǎ la fiecare oprire din cauza unei erori se si remediazǎ acea
eroare.
Modelul geometric utilizeazǎ o expresie diferitǎ pentru rata defectǎrii
λ0 = ϕ N

 λ = ϕ cN = cλ
0
 1
λ2 = ϕ c 2 N = c 2 λ0
z (t ) = 


λ k = ϕc k N = c k λ0




t ∈ [0, t1 )
t ∈ [t1 , t 2 )
t ∈ [t 2 , t 3 )

t ∈ [t k , t k +1 )


si la fiecare “panǎ” se rezolvǎ o fractie, (1 – c), din erorile existente în
program.
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În ambele variante modelul contine câte doi parametri, ϕ si N în cazul
clasic, c si λ0 în cazul scǎderii geometrice a numǎrului de erori.
Parametrii modelelor se pot estima din observatii experimentale, ceea ce
poate crea premisa unor evaluǎri predictive asupra comportǎrii unui
produs software în timpul verificǎrilor sau în exploatare, fǎrǎ a conduce
testǎrile pânǎ la ultima eroare din program.
Dacǎ observatiile experimentale sunt duratele de functionare între douǎ
întreruperi succesive datorate erorilor din program, x1 , x2 ,..., xn , atunci
estimarea parametrilor N si ϕ, ca si a parametrilor c si λ0 se poate face
prin alegerea potrivitǎ a unei functii de verosimilitate si maximizarea
acesteia în raport cu parametrii de estimat.
Pentru modelul Jelinski-Moranda originar, clasic, într-unul, oricare din
intervalele dintre douǎ defectǎri, densitatea de repartitie pentru xk este
f k ( x k / N ,ϕ ) = ϕ ( N − k + 1) e −ϕ ( N − k + 1) x k
Densitatea de repartitie pentru vectorul observatiilor

x1, x2 ,..., xn

presupuse independente este
n

n

f ( x1 , x2 ,..., xn / N ,ϕ ) = ϕ n ∏ ( N − k + 1)e

−

∑ ϕ ( N − k + 1) x k
k =1

k =1

si este tocmai functia de verosimilitate. Logaritmul acestei functii este de
asemenea o functie de verosimilitate care este mai convenabilǎ pentru
maximizat
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n

n

k =1

k =1

L( x1 , x2 ,..., xn / N ,ϕ ) = n ln ϕ + ∑ ln( N − k + 1) − ϕ ∑ ( N − k + 1) xk
Anularea derivatelor partiale ale acestei functii conduce la un sistem de
douǎ ecuatii neliniare în necunoscutele N si ϕ
n
n
∂L
1
=∑
− ϕ ∑ xk = 0
∂N k =1 N − k + 1
k =1

∂L n n
= − ∑ ( N − k + 1) x k = 0
∂ϕ ϕ k =1
Solutiile rezultate N si ϕ sunt estimǎrile maximum verosimile ale
parametrilor teoretici N si ϕ.
Analog, pentru modelul geometric, functia densitate de probabilitate
pentru una din variabilele xk este
f k ( xk / c, λ0 ) = λ0 c k −1e − λ0c

k −1

xk

functia de verosimilitate are expresia
n

 n
 −λ0 ∑ c
f ( x1 , x 2 ,..., xn / c, λ0 ) = λ  ∏ c k −1 e k =1
 k =1

n
0

k −1

xk

si logaritmul ei este
n
 n

L( x1 , x 2 ,..., x n / c , λ0 ) = n ln λ0 + ln c  ∑ ( k − 1)  − λ0 ∑ c k −1x k
k =1
 k =1


pentru care maximul se localizeazǎ prin rezolvarea sistemului în c si λ0

∂L
∂L
= 0,
=0
∂c
∂ λ0
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Literatura din domeniu sustine cǎ, adesea, tendinta celor doi parametri de
estimat este ca unul sǎ devinǎ foarte mare, celǎlalt sǎ tindǎ cǎtre zero. În
asemenea împrejurǎri este necesarǎ prelungirea observatiilor asupra
programului, asadar adǎugarea de noi valori în secventa x1 , x2 ,..., xn .

4. Modul de lucru

Cu script-ul Matlab
clear
rand('state',sum(100*clock))
ner=100;
fi=0.0001;
for k=1:50
lam=fi*(ner-k+1);
u=rand;
x(k)=-log(1-u)/lam;
end

se genereazǎ o secventǎ aleatoare de valori x1, x2 ,..., xn asociatǎ unui
program care contine N = 100 de erori (ner), iar coeficientul ϕ din
modelul Jelinski-Moranda este 0,0001 (fi). “Experimentul” este condus
numai pânǎ la a 50-a întrerupere.
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Pe baza unor portiuni mai scurte din secventa generatǎ, apoi din ce în ce
mai lungi, se evalueazǎ prin metoda verosimilitǎtii maxime parametrii
modelelor. Se rezolvǎ, asadar, sistemele de ecuatii rezultate prin anularea
derivatelor partiale.
Pentru modelul Jelinski-Moranda geometric se pot utiliza aceleasi date
“experimentale” sau se poate scrie o secventǎ Matlab generatoare
asemǎnǎtoare celei de mai sus (procedurǎ recomandatǎ).

5. Chestiuni de studiu

§

Se evalueazǎ N si ϕ si se comparǎ cu valorile N = 100 si ϕ = 0,0001

§

Se evalueazǎ λ 0 si c , se comparǎ cu valori teoretice dacǎ acestea existǎ (cazul script-ului Matlab speific)

§

Se comparǎ calitativ cele douǎ modele

§

Se observǎ tendinta estimǎrilor pentru parametrii modelelor de a deveni extrem-de-mare – extrem-de-mic, tendintǎ semnalatǎ în literaturǎ, si efectul pe care îl are îmbogǎtirea materialului experimental
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LUCRAREA 5

ANALIZA COMPONENTELOR PRINCIPALE (ACP) ÎN
DIAGNOZǍ

1. Obiectivele lucrǎrii

•

Studiul datelor experimentale corelate prin analiza componentelor
principale (ACP)

•

Realizarea algoritmicǎ a aproximǎrilor prin directii principale

•

Studiul unor cazuri simulate sau reale legate de functionarea unor instalatii automatizate

2. Aparaturǎ si suport documentar

•

Calculatoare PC în configuratie obisnuitǎ

•

Prezentul Ghid de lucrǎri
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•

Notele de curs de la disciplina Fiabilitate si diagnozä si orice alte
surse bibliografice din domeniu

•

Manuale de programare, documentarea on-line (Help)

3. Breviar teoretic

Analiza componentelor principale (ACP) este una din cele mai rǎspândite
metode statistice de analizǎ a sistemelor descrise de varabile multiple. În
esentǎ, variabilele observate, afectate uzual de zgomote si mutual corelate
statistic sunt reduse la o multime de variabile latente care reprezintǎ un
gen de sumar al informatiei relevante din datele recoltate. Operatia se
realizeazǎ prin proiectarea informatiei brute pe un subspatiu de
dimensiune mai redusǎ. ACP este o procedurǎ de a explica întreaga
variatie a datelor observate, grupate într-o matrice X ∈ R m + n , cu m si n
numǎrul de observatii, respectiv numǎrul de variabile observate.
Descompunerea conformǎ ACP este datǎ de
X = t1 p1T + t 2 p 2T + ... + t k p kT + E
unde ti si pi sunt, pentru orice i = 1, 2, …, k, vectori score/loading, iar E
este o matrice de diferente reziduale. Vectorii ti sunt ortogonali si de
lungime egalǎ cu unitatea. Vectorii pi la rândul lor sunt ortogonali, dar ei
nu mai sunt si unitari. Prima componentǎ principalǎ este aceea care
explicǎ cea mai mare parte a variatiilor: t1 = Xp1. În spatiul n-dimensional
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al vectorilor pi, vectorul p1 este pe directia celei mai mari variabilitǎti si
vectorul t1 este alcǎtuit din proiectiile vectorului de observatii pe directia
datǎ de p1.
A doua componentǎ principalǎ este aceea care este a doua ca
importantǎ/magnitudine. Ea este, ca si prima, o combinatie liniarǎ a
vectorilor variabilelor observate si este ortogonalǎ în raport cu prima. Mai
departe, componentele sunt ordonate descrescǎtor, în ordinea contributiei
lor la variatia generalǎ a datelor observate. Pentru o matrice X de rang n se
pot stabili asemenea componente. Dacǎ sunt corelatii puternice si zgomot
important atunci se retin k < n astfel de componente, care sunt suficiente
uzual pentru a explica variabilitatea datelor observate. Celelalte
componente sunt la nivelul zgomotelor si prin eliminarea lor, procedurǎ
obisnuitǎ, se obtine un benefic efect de filtrare.
Calculul componentelor principale se poate face pe cǎi diverse. Una din
posibilitǎti constǎ în determinarea asa-numitelor valori singulare ale
matricei X si apoi descompunerea acesteia conform relatiei
X = UΣV T = σ 1u1v1T + σ 2 u 2 v 2T + ... + σ n u n v nT
în care valorile singulare sunt ordonate crescǎtor σ 1 < σ 2 <...< σ n . Prima
componentǎ principalǎ este σ1u1, primul vector “loading” este v1.
Algoritmul alternativ este cel al celor mai mici pǎtrate partiale, este
iterativ si neliniar. Acest algoritm calculeazǎ pe rând fiecare componentǎ
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principalǎ. Perechea t1, p1 este calculatǎ din matricea X, celelalte din
matricile rezidualelor rezultate la fiecare etapǎ
X = t1 p1T + E1
E1 = t 2 p 2T + E 2
si analog în continuare. Algoritmul în detaliu contine pasii de mai jos si se
aplicǎ pentru fiecare componentǎ principalǎ inlocuind în pasii urmǎtori X
cu Ei , i = 1,2 ,..., n − 1 :
(1) Se selecteazǎ un vector xj din X si se redenumeste t1 :t1 = x j
(2) Se calculeazǎ p1 : p1 = t1T X / t1T t1
(3) Se normalizeazǎ p1: p1 = p1 / p1
(4) Se calculeazǎ t1 :t1 = Xp1 / p1T p1
(5) Se comparǎ vectorul t1 utilizat în pasul (2) cu vectorul t1 calculat la pasul (4); dacǎ sunt sensibil aceiasi ca valori calculul se încheie, dacǎ nu
se reia cu pasul (2)

4. Modul de lucru

Se elaboreazǎ programul si se verificǎ pentru matrici de date X de
dimensiuni reduse. Se propune, de pildǎ, stabilirea componentelor
principale pentru o matrice de date în care liniile succesive contin douǎ
elemente care sunt suma, respectiv diferenta variabilelor u si v, prin
urmare valori care sunt vǎdit dependente una de alta. Analog se pot
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genera matrici de date/observatii X sub forma altor combinatii de variabile
“de bazǎ” similare celor notate mai devreme cu u si v. Se sugereazǎ ca
datele

sǎ

fie

generate

aleator

cu

relatia

binecunoscutǎ

t j = σ j − 2 ln(r1 ) sin( 2π r2 ) , care asigurǎ o lege de repartitie normalǎ de
2
medie nulǎ si de dispersie σ j dacǎ r1 si r2 sunt valori aleatoare repartizate

uniform pe intervalul (0, 1). Abaterile medii pǎtratice pot fi calculate în
prealabil cu relatia ο j = 5r3 , cu r3 o altǎ serie de valori aleatoare provenite
dintr-o distributie uniformǎ pe intervalul (0, 1).

5. Chestiuni de studiu

•

Eficienta algoritmului propus pentru stabilirea componentelor principale, sub aspectul vitezei de calcul

•

Raportarea evaluǎrilor la cele asteptate, adicǎ compararea numǎrului
de directii principale cu cele stabilite la crearea/generarea matricilor
de observatii X.
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LUCRAREA 6

RETELELE NEURONALE ARTIFICIALE ÎN DIAGNOZǍ

1. Obiectivele lucrǎrii

•

Studiul topologiei unor retele neuronale artificiale stratificate

•

Instruirea retelelor neuronale artificiale

•

Studiul capacitǎtii retelelor neuronale artificiale de a detecta si de a
dignostica disfunctionalitǎtile

2. Aparaturǎ si suport documentar

•

Calculatoare PC în configuratie obisnuitǎ

•

Prezentul Ghid de lucrǎri

•

Notele de curs de la disciplina Fiabilitate si diagnozǎ si orice alte
surse bibliografice din domeniu
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•

Manuale de programare, documentarea on-line (Help)

3. Breviar teoretic

Retelele neuronale artificiale (RNA) sunt sisteme de celule de calcul
similare neuronilor naturali, care împrumutǎ de la mediul biologic
topologii, functii de rǎspuns la anumite intrǎri, functii si praguri de
activare, capacitatea de a învǎta etc. Ca si celulele nervoase naturale,
celulele unei RNA pot avea capacitatea de a se structura si de a executa
calcule paralele de amploare. Structurile pot fi atât ciclice cât si
stratificate. În lucrarea prezentǎ retelele sunt de tipul stratificat, adicǎ ele
nu au reveniri: iesirea unei celule, nu poate fi, direct sau mijlocit, intrare
pentru o celulǎ care la rându-i generezǎ direct sau mijlocit o intrare pentru
celula în discutie. La retelele stratificate se disting un strat de celule de
intrare, un strat de iesire si unul sau mai multe straturi ascunse. Legǎturile
între straturi sunt numai într-un sens: dinspre intrare cǎtre iesire, de la un
strat la urmǎtorul, niciodatǎ invers sau între celulele aceluiasi strat.
Stratul de intrare are uzual un rol de centrare si scalare a intrǎrilor
numerice care pot fi foarte diferite ca ordin de mǎrime si ca variatie
relativǎ. Asadar, neuronii artificiali din primul strat au functii de
activare/de rǎspuns de cele mai multe ori liniare.
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Functiile de rǎspuns ale celorlalte celule componente ale unei RNA pot fi
de diverse forme, în raport cu scopul urmǎrit. În aceastǎ lucrare functia
intrare-iesire recomandatǎ este cea sigmoidalǎ

yj = f ( x j ) =

1
−λ x
1+ e j

în care indicele j marcheazǎ numǎrul neuronului, iar intrarea xj este o
intrare compusǎ conform relatiei
x j = ∑ w ji yi + b j
i

prin ponderarea cu coeficientii wji a iesirilor neuronilor din stratul
precedent sau, dupǎ caz, a intrǎrilor retelei. Adaosul bj exprimǎ
particularitatea celulei de a mentine o intrare fictivǎ sistematicǎ (bias)
chiar dacǎ toate intrǎrile efective sunt nule, intrare care poate fi asociatǎ
uneori cu pragul de sensibilitate. Constanta λ din functia intrare-iesire
este un parametru care poate modifica panta functiei în limite largi, ceea
ce permite aducerea functiei sigmoidale oricât de aproape de functia prag
caracteristicǎ neuronilor naturali dar ramânând încǎ o functie derivabilǎ.
Derivabilitatea functiei sigmoidale poate fi importantǎ pentru instruirea
retelelor neuronale artificiale stratificate. Instruirea în sine constǎ în
stabilirea ponderilor wji si a pragurilor exprimate prin numerele bj, pe baza
unei multimi de învǎtare sau de instruire. Multimea de învǎtare este un set
de perechi intrǎri-iesiri de provenientǎ experimentalǎ. Prin aplicarea
concomitentǎ sau succesivǎ a intrǎrilor, se modificǎ dupǎ o anumitǎ
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regulǎ ponderile pânǎ când este minimizat un criteriu de distantǎ între
iesirile experimentale si iesirile calculate cu reteaua. Prin urmare este
vorba de minimizarea unei functii, operatie care poate uza de metodele de
gradient care presupun lucrul cu functii derivabile.
În lucrarea prezentǎ se recomandǎ utilizarea metodei propagǎrii inverse
(back propagation) care combinǎ un criteriu pǎtratic de instruire cu
metoda gradientului. Mai în detaliu, criteriul este de forma

∑ (t

i

− oi ) T ( t i − oi )

i

în care indicele i parcurge toate perechile intrǎri-iesiri experimentale, cu
iesirile ti experimentale si cu iesirile oi obtinute prin aplicarea acelorasi
intrǎri retelei instruite. Criteriul este, evident, o functie de ponderile
utilizate în retea si de pragurile celulelor neuronale. Rǎspunsurile ti, oi
sunt în general vectori, dar pot fi si variabile simple. În cazul vectorial, în
produsul scalar din expresia de mai sus se poate intercala eventual o
matrice Q de ponderi

∑ (t

i

− oi ) T Q( t i − oi )

i

Metodele de gradient amintite mai devreme orienteazǎ cǎutarea în spatiul
ponderilor si al pragurilor pe directia datǎ de derivatele partiale ale
criteriului propus. Este un proces iterativ si la fiecare iteratie modificǎrile
efective ale ponderilor si pragurilor sunt combinatii liniare ale
diferentelor (ti – oi), care sunt toate multiplicate cu un asa-numit factor de
învǎtare α . Mai mult, calculul se realizeazǎ în etape, la început pentru
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stratul neuronal de iesire, în continuare pentru stratul penultim s.a.m.d.
cǎtre intrarea retelei. La fiecare etapǎ diferentele de la iesirea unui strat se
transformǎ în diferente în iesirile stratului precedent. De aici calificativul
de propagare inversǎ adoptat pentru metoda de instruire în discutie.
Singurele derivate care trebuie calculate sunt cele ale functiei sigmoidale.
Acestea au o expresie simplǎ, λy(1 – y) si sunt functii explicite exclusiv
de iesirea (genericǎ) y a celulei.
Ponderile se pot “acorda” pe realitatea datelor de instruire si aleator si
adaptiv. Asta înseamnǎ:
•

Initializarea aleatoare a ponderilor si pragurilor si retinerea acestui
punct din spatiul explorat ca centru al unui hipercub

•

Evaluarea criteriului de distantǎ experiment-calcul si memorarea valorii lui

•

Generarea la întâmplare a unui nou set de ponderi si praguri în hipercubul definit mai devreme si evaluarea criteriului de distantǎ

•

Dacǎ noua valoare a criteriului de distantǎ este mai bunǎ sau cel putin
la fel de bunǎ ca precedenta, se memoreazǎ aceasta si punctul din
spatiul ponderi-praguri, care este cel mai bun pânǎ la aceastǎ etapǎ si
care devine centrul hipercubului; dacǎ, dimpotrivǎ, valoarea este mai
slabǎ nu se întreprinde nimc special; se reia procedura de la punctul
anterior.
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Cǎutarea se încheie când dupǎ un numǎr de evaluǎri nu se produce nici o
nouǎ apropiere experiment-retea neuronalǎ.

4. Modul de lucru

Pentru efectuarea lucrǎrii sunt necesare datele experimentale care
alcǎtuiesc multimea de învǎtare. Pentru aceasta se presupune cǎ starea
unui sistem este descrisǎ de douǎ “simptome” cantitative, x1 si x2, pozitive
si subunitare. În planul (x1, x2) sunt delimitate trei diagnostice, A, B si C,
întocmai ca în figura alǎturatǎ
În cuvinte, zonele-diagnostic sunt definite de conturul diagramei, de douǎ
sferturi de cerc de raze 0,3 si 0,6 cu centrele în vârfurile (0, 1), respectiv
(1, 0) ale pǎtratului si de un segment din diagonala pǎtratului unitate.
Puncte generate aleator în pǎtratul unitate se vor situa în zonele A, B sau
C. Acestea sunt etichetate corespunzǎtor si asociate vectorilor (1 0 0)T, (0
1 0)T, respectiv (0 0 1)T. Se genereazǎ în acest mod 50-100 de puncte care
constituie multimea de învǎtare. Analog se poate genera mai târziu o
multime, uzual mai restrânsǎ, pentru verificare.
Functiile de activare ale celulelor neuronale din straturile urmǎtoare celui
de intrare sunt presupuse sigmoidale cu parametrul λ egal cu unitatea.
Este permisǎ atribuirea pentru λ si a altor valori pozitive.
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Se cere a se proceda la instruirea unei retele neuronale cu douǎ intrǎri si
trei iesiri, cu unul sau douǎ straturi ascunse, cu câte 5-10 celule fiecare.

5. Chestiuni de studiu

•

Algoritmul/algoritmii de instruire

•

Viteza de învǎtare/instruire si convergenta instruirii în general si în
functie de parametrul α dacǎ se foloseste algoritmul propagǎrii inverse

•

Pe baza multimii de verificare generatǎ dupǎ metoda enuntatǎ mai sus
se vor face aprecieri asupra eficacitǎtii diagnosticǎrii cu ajutorul
retelei (retelelor) neuronale instruite
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