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1. A rendszermegbízhatóság optimalizálásának igénye
A rendszer megbízhatóságának optimalizálása az életciklus különbözı fázisában válhat szükségessé:
A koncepcionális (konfigurációs) szakaszban általában még nincs mód statisztikai alapokon - mennyiségi elemzésekre. A felhasználni tervezett rendszerelemek korábbi alkalmazásainak tapasztalataiból lehet következtetni azok
várható viselkedésére. Ezt természetesen támogathatják statisztikai adatok. Ebben a fázisban elsısorban az FMEA-n alapuló elemzés jöhet szóba.
A részletes mőszaki tervezés során egyaránt figyelembe kell venni a beszállítói adatokat, illetve a korábbi mőködési tapasztalatokat. Nemcsak az fontos, hogy a beszállítói adat igaz legyen, de ismerni kell a azokat a körülményeket amelyek között igazak. A legtöbb esetben sajnos meg kell elégedni az
MTBF értékével. Ugyancsak figyelembe kell venni a költségadatokat. Ez egyaránt fontos az összetevık kiválasztásához és a párhuzamosításokkal kapcsolatos döntésekhez. Ebben a fázisban tehát felmerül az optimalizálás problematikája.
Ebben a fázisban – beleértve a prototípusokkal és a próbagyártás során
szerzett tapasztalatokat is – kell dönteni a leendı karbantartási rendszerrıl. Jó
döntéseket kell hozni az alkatrészek, részegységek szintjén a stratégiáról, módszerrıl, gyakoriságról, mőszaki tartalomról, árazásról.

A használat során az optimalizálás több vonatkozásban válhat szükségessé:
− a tartalékolás kialakítása,
− a pótalkatrészekkel kapcsolatos döntések meghozatala,
− a karbantartási költségek felosztása,
− mőszaki (konstrukciós), szervezési változtatások.
Az öregedési fázisban csökken a megbízhatóság, ekkor az élettartam
meghosszabbításával kapcsolatban kell döntéseket hozni:
− felújítás, élettartamnövelés, konstrukciós módosítás,
− selejtezés.
Ilyen esetben szintén a költségek célszerő felosztása a cél.
A fentiekbıl az is következik, hogy a megbízhatóság optimalizálása több
területen hasznosítható:
− a termékek tervezése, különös tekintettel a minıségre,
− karbantartás és kapcsolódó tevékenységek, (Gaál – Kovács 1980,
Gaál 1988, Kövesi – Andor 1998, 1999)
− biztonságtechnika. , (Bencsik - Gaál, 1986)

2. Az optimalizálás elvi alapja
A költségfelosztással kapcsolatos optimalizálás egy lehetséges megközelítését (Gaál – Kovács , 1994) tanulmány tartalmazza. Az eltelt idıben a táblázat
kezelı programok fejlıdése – szélsıérték keresés - lehetıvé tette azt, hogy a
modellek megoldásához nem szükséges célszoftvert használni. (Kovács et al.
1996) A továbbiakban ezekre mutatunk példát.
Egy elem megbízhatóságának a ráfordított költségektıl való függését mutatja az 1. ábra. Ez az összefüggés igaz a tartalékolással történı megbízhatóság
növelésre, de hasonlóan alakul a racionálisan felhasznált egyéb költségek esetén is.

p ( x) = 1 − (1 − p0 )
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ahol:
− p0: a kiinduló megbízhatóság,
− x0: költségtényezı (egy tartalék beépítésével egyenértékő
megbízhatóságnövelés költsége),

Megbízhatóság

− x: a megbízhatóság növelése érdekében ráfordított költség.

Megbízhatóság - költség kapcsolat egy elemre
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1. ábra. A megbízhatóság növelése költséggel jár.
Vannak természetesen olyan esetek is , amikor a megbízhatóság növelése
aránytalanul kicsi - például jó ötletek, fegyelmezett munka – és vannak olyanok is, amikor aránytalanul nagy költséggel – rossz döntések, pazarlás – jár.
Az elemekbıl összerakott rendszerek megbízhatósága függ az elemek
megbízhatóságától és a kapcsolatuktól. Egy kételemő rendszer megbízhatóság
– költség függvényét mutatja a 2. ábra. (A független változók az egyes elemekre fordított költségek, a független a megbízhatóság. )
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2. ábra. Kételemő rendszer megbízhatóság – költség függvénye
3. Az optimalizálás kivitelezése
A táblázatkezelı felhasználásával végzett optimalizálást a következı példán mutatjuk be:
Vegyünk egy kételemő soros kapcsolású rendszert, amelynek elemeire az
alábbi megbízhatóság – költség összefüggés igaz:
x

p1 ( x) = 1 − (1 − 0,8) 9
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p 2 ( x) = 1 − (1 − 0,9) 5
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A rendszer megbízhatóság – költség függvénye tehát:
x

x
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p = p1 p2 = ( 1 − (1 − 0,8) 9 )( 1 − (1 − 0,9) 5 )
A szorzási szabály csak egyszerő esetben alkalmazható. Logikai kapcsolatok, például függés esetén a rendszer megbízhatóság kiértékelésére más eljárások is használhatók. Ezek leírása a szakirodalomban megtalálható. (Kovács
2001).
Alapesetben (0 költségek esetén) a rendszer megbízhatósága 0,72.
A rendszer megbízhatóság – költség függvénye a 3. ábrán látható.
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3. ábra. A vizsgált rendszer megbízhatóság – költség függvénye.
Az optimalizálási feladatot kétféleképpen fogalmazhatjuk meg:

A: Egy adott költséggel a maximális megbízhatóság elérése. Ekkor a feladat egy összköltség optimális felosztása (allokálása) a különbözı elemek között.
B: Adott megbízhatóság elérése a minimális költséggel.

Az „A” esetet alapul véve legyen a felhasználható költségkeret 20 Euro.
Az eredmények az alábbi táblázatban láthatók.
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A rendszer eredı megbízhatósága: 0,9774.
Ha a teljes összeget az 1. elemre fordítanák, akkor a rendszer megbízható20
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sága p = p1 p2 = ( 1 − (1 − 0,8) 9 ) 0,9 = 0,895 lenne.
Ha a teljes összeget a 2. elemre fordítanánk, akkor a rendszer megbízható20
+1
5

sága p = p1 p2 = 0,8 ( 1 − (1 − 0,9)
) = 0,8. Az optimális felosztás – megosztás
a két elem között – mindkettınél jobb megoldást eredményez.
A „B” esetben legyen az elıírt megbízhatóság 0,99. Mennyi az a legkisebb
költség, amivel ez elérhetı és ez a költség hogyan osztandó fel a két elem között?
A számítási eredmények:
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A számítások hasonlóan végezhetık el párhuzamos és vegyes kapcsolású
rendszerre. A táblázatkezelı – egyébként eléggé kiszámíthatatlan sikerességő –
numerikus szélsıérték keresıjét a kellemes (konkáv és szigorúan monoton növekvı) célfüggvény teszi lehetıvé.
A 3. ábra egy háromelemő, soros és párhuzamos kapcsolatot egyaránt tartalmazó rendszer számításait mutatja táblázatkezelıben.

3. ábra. Háromelemő rendszer optimalizálásának eredménye táblázatkezelıben.
Kétváltozós esetben a megoldás érzékenysége jól megfigyelhetı az ábrán.
Többváltozós esetben fejlettebb érzékenységvizsgálati módszer alkalmazására
van szükség. (Koltai et al. 1994)

4. Következtetések
A megbízhatóság optimalizálásához kapcsolódó bizonyos számítások gyakorlati
kivitelezése ma már a mindennapi számítástechnikai eszköztárral elvégezhetı. Ha a

kapott eredmények a modellek egyszerősítése miatt közvetlenül nem is alkalmazható,
a kapott eredmények orientálóak lehetnek a gyakorlati döntéshozatalhoz.
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