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Τα δηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα αμηνπηζηίαο βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο ηόζν ζηε 

ζεσξία αμηνπηζηίαο όζν θαη ζε άιιεο επηζηήκεο (επηηήξεζε ρώξσλ, παξαθνινύζεζε 

εμάπισζεο αζζελεηώλ, νηθνινγηθέο κειέηεο θ.α.). Τέηνηα ζπζηήκαηα δεκηνπξγνύληαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε κνλάδσλ ζε θάπνηα νξζνγώληα δηάηαμε θαη ππνζέηνληαο όηη ε ιεηηνπξγία ή 

απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηελ θαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ ζε ππνπεξηνρέο ηνπ 

ρώξνπ όπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη κνλάδεο. Η ζεσξεηηθή κειέηε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ δελ 

είλαη εύθνιε, γη’ απηό ην ελδηαθέξνλ έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ αλάπηπμε 

πξνζεγγηζηηθώλ ηύπσλ, θξαγκάησλ θαη αζπκπησηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα γίλεη κηα ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ δηάθνξσλ παξαιιαγώλ 

δηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ εκθαληζζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζα 

παξνπζηαζζνύλ πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο κε κεζόδνπο 

πξνζνκνίσζεο θαη ζα εμεηαζζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ, θξαγκάησλ θαη 

αζπκπησηηθώλ απνηειεζκάησλ γηα εθείλα ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί ηέηνηα 

απνηειέζκαηα. 

 



 

 

Abstract 

 

 

Two-dimensional reliability systems are used in interesting applications of reliability 

theory as well as other sciences such as space monitoring, disease propagation, ecological 

studies etc.  Such systems are created by placing units in a rectangular arrangement and 

assuming that the operation of the system is determined by the status of the components in 

specific areas. The exact reliability formula of such systems is quite complicated, therefore 

our presentation will be focused mostly in the presentation of approximating formulas, 

bounds and asymptotic results. 

This dissertation provides a systematic bibliographic review of several two-dimensional 

systems, offers algorithms for calculating the reliability for selected structures using 

simulation, and examines the effectiveness of the approximations, bounds and asymptotic 

results that have appeared in the literature for these systems. 
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xi Γείθηξηα ζπλάξηεζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο i 

x Γηάλπζκα θαηάζηαζεο  

φ(x) Σπλάξηεζε δνκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην δηάλπζκα x 

ε.ζ.δ.(ε.ζ.ι.) Διάρηζηα ζύλνια δηαθνπήο (ιεηηνπξγίαο) 
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CC(k,n: F/G) Σύζηεκα θπθιηθό ζπλερόκελν-k-από-ηα- n: F/G 

γj Σπλάξηεζε δνκήο ηνπ j ε.ζ.ι. 

δj Σπλάξηεζε δνκήο ηνπ j ε.ζ.δ. 

In Σύλνιν κνλάδσλ ελόο ζπζηήκαηνο 


D
(x) Σπλάξηεζε δνκήο ηνπ δπτθνύ ζπζηήκαηνο   

Mi Υπνζύλνιν ηνπ In 
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Mi 

Γηάλπζκα κε ζπληεηαγκέλεο ηηο δείθηξηεο ησλ κνλαδσλ πνπ αλήθνπλ 

ζην Mi 

φSS Σπλάξηεζε δνκήο ηνπ ζεηξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

φPS Σπλάξηεζε δνκήο ηνπ παξάιιεινπ ζπζηήκαηνο 
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Χ Τπραίν δηάλπζκα θαηαζηάζεσλ όισλ ησλ κνλάδσλ 
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x i
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SPS Λνγηθή ζπλάξηεζε ηνπ παξάιιεινπ ζπζηήκαηνο 

MPi Τν ειάρηζην ζύλνιν ιεηηνπξγίαο i 

MCj Τν ειάρηζην ζύλνιν δηαθνπήο j 

S(k, n: G /F) Σύζηεκα k-από-ηα-n: G /F 

MIS Markov Chain Imbeddable System 

Λt Πίλαθαο κεηάβαζεο 

sN Καηάζηαζε απνξξόθεζεο 

Rn (Fn) Αμηνπηζηία (αλαμηνπηζηία) MIS ζπζηήκαηνο 

R(k,n; F/G) Αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνύ ζπλερόκελνπ k-από-ηα- n: F/G ζπζηήκαηνο 

R(k,n) Αμηνπηζηία ηνπ ζπλερόκελνπ k-από-ηα- n: F ζπζηήκαηνο 
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ζπζηήκαηνο 

|Α| Πιήζνο ζηνηρείσλ ηνπ ζπλόινπ Α 

[Α] Αθέξαην κέξνο ηνπ αξηζκνύ Α 

k
2 

/ n
2
:F Γηζδηάζηαην ζπλερόκελν k-από-ηα-n:F ζύζηεκα 

rs/mn:F, (r,s)/(m,n):F Γξακκηθό (r,s)-από-ηα-(m,n):F ζύζηεκα 

RL(k,n), RC(k,n) Αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνύ, θπθιηθνύ ζπλερόκελνπ k-από-ηα- n: F 



 

 

RL(k,n;p), RC(k,n;p) ζπζηήκαηνο κε i.i.d. κνλάδεο κε αμηνπηζηία p 

PL(k,n), PC(k,n) 

Πηζαλόηεηα απνηπρίαο ηνπ γξακκηθνύ, θπθιηθνύ ζπλερόκελνπ k-από-

ηα- n: F ζπζηήκαηνο κε i.i.d. κνλάδεο 

RL(k,n);[pi]),  

RC(k,n);[pi]) 

Αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνύ, θπθιηθνύ ζπλερόκελνπ k-από-ηα- n: F 

ζπζηήκαηνο κε αλεμάξηεηεο αιιά όρη απαξαίηεηα όκνηεο κνλάδεο 

RL((r,s),(m,n)), 
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RL((r,s),(m,n);[pij]), 
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Αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνύ, θπθιηθνύ (r,s)-από-ηα-(m,n):F ζπζηήκαηνο 

κε αλεμάξηεηεο αιιά όρη απαξαίηεηα όκνηεο κνλάδεο 

RL((1,2)-ή-(2,1),(m,n)), 

RL((1,2)-ή-(2,1),(m,n);[p]), 

Αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνύ (1,2)-ή-(2,1)-από-ηα-(m,n):F ζπζηήκαηνο κε 

i.i.d. κνλάδεο κε αμηνπηζηία p 

YM Yamamoto-Miyakawa 

RL((r,s),(m,j);hi;[pij]) 

Αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνύ ζπλερόκελνπ (r,s)-από-ηα-(m,j):F 

ζπζηήκαηνο κε αλεμάξηεηεο αιιά όρη απαξαίηεηα όκνηεο κνλάδεο, 

επαπμεκέλνπ κε ηα πιέγκαηα απνηπρίαο r x hi 

RL((r,s),(m,j);hi;[p]) 

Αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνύ ζπλερόκελνπ (r,s)-από-ηα-(m,j):F 

ζπζηήκαηνο κε i.i.d. κνλάδεο κε αμηνπηζηία p, επαπμεκέλνπ κε ηα 

πιέγκαηα απνηπρίαο r x hi 

RC(i;h1,h2,…,hn),                   

RC ((r, s),(i,n);[pij]) 
Αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνύ ζπλερόκελνπ (r,s)-από-ηα-(i,n):F ζπζηήκαηνο  

R(n,k;kC),Q(n,k;kC) 
Αμηνπηζηία, αλαμηνπηζηία ζπλδπαζκνύ ζπζηεκάησλ j-από-ηα-i:F θαη 

ζπλερόκελν  kC -από-ηα- i:F 

R(m,j,u,r,s), R(m,j,u,r,s;s1) 
Αμηνπηζηία ζπλδπαζκνύ ησλ ππνζπζηεκάησλ  u-από-ηα-mj:F θαη 

ζπλερόκελν (r,s)-από-ηα-(m,j):F 

UB,LB Άλσ, θάησ θξάγκα 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

 

Ζ ζεσξία αμηνπηζηίαο αζρνιείηαη κε πξνβιήκαηα πηζαλνηήησλ θαη ζηαηηζηηθήο, ηα νπνία 

πεξηέρνπλ θαηαλνκέο ρξφλσλ δσήο κνλάδσλ ε ζπζηεκάησλ. Αλαπηχρζεθε μερσξηζηά απφ ην 

ξεχκα ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο. Ήηαλ αξρηθά έλα εξγαιείν γηα λα βνεζήζεη ηηο 

εηαηξίεο λαπηηιηαθψλ αζθαιίζεσλ θαη ηηο εηαηξίεο αζθαιίζεσλ δσήο λα ππνινγίζνπλ ηέιε γηα 

λα ρξεψζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ψζηε λα έρνπλ θέξδνο .  

Ζ απνηπρία κεραληθψλ ζπζθεπψλ φπσο πινία, ηξέλα θαη απηνθίλεηα, είλαη παξφκνηα κε 

πνιινχο ηξφπνπο κε ηε δσή θαη ην ζάλαην βηνινγηθψλ νξγαληζκψλ. Σα ζηαηηζηηθά κνληέια 

ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα λα πεξηγξάςνπλ νπνηνλδήπνηε απφ απηνχο ηνπο ηνκείο 

νλνκάδνληαη κνληέια «ρξφλνπ κέρξη εκθαλίζεσο ελδερνκέλνπ» (time to event). Ζ απνηπρία ή 

ν ζάλαηνο θαινχληαη «ελδερφκελν» θαη ν ζθνπφο απηψλ ησλ κνληέισλ είλαη λα κειεηήζνπλ ή 

λα πξνβιέςνπλ ηελ αλαινγία ησλ ελδερνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ ή ηελ πηζαλφηεηα ελφο ελδερνκέλνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν. 

Απφ ηε πιεπξά ηνπ πειάηε κίαο ηερλνινγίαο ή κηαο ππεξεζίαο, ηα πξαγκαηηθά κέηξα 

αμηνπηζηίαο κπνξεί λα δηαθέξνπλ δξακαηηθά απφ ηελ αμηνπηζηία πνπ παξαηεξείηαη. Μία 

άζρεκε εκπεηξία κπνξεί λα κεγεζπλζεί ζην κπαιφ ελφο πειάηε, απμάλνληαο ηελ αλαμηνπηζηία 

ελφο πξντφληνο. Μία ζπληξηβή αεξνπιάλνπ ζα πξνζδψζεη άκεζα θφβν ζε κεγάιν πνζνζηφ 

πειαηψλ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα αμηνπηζηίαο 

ηεο αζθάιεηαο ησλ ελαέξησλ κεηαθνξψλ. 

 

ύνηομη Ιζηοπική Αναδπομή 

Ζ έλλνηα ηεο αμηνπηζηίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθά γηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα 

κφιηο ηα ηειεπηαία 60 ρξφληα. Δκθαλίζζεθε κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχγθξηζε ηεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο κνλνθηλεηήξησλ, δηθηλεηήξησλ 

θαη ηεηξαθηλεηήξησλ αεξνπιάλσλ. Ωο νξηζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ηφηε ν 

αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ αλά ψξα πηήζεο. 

ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1930, οι Walter Shewhart, Harold F. Dodge θαη Harry G. 

Romig, έζεζαλ ηε ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ ζηνλ 
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πνηνηηθφ έιεγρν βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Σέηνηεο κέζνδνη, φκσο, δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

εθηεηακέλα κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Έηζη, δε κπνξνχζαλ λα 

εξκελεχζνπλ πσο πξντφληα ηα νπνία είραλ θαηαζθεπαζζεί κε ρξήζε κεγάινπ αξηζκνχ 

«πνηνηηθψλ» εμαξηεκάησλ, ζπρλά δε ιεηηνπξγνχζαλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη επί κέξνπο 

κνλάδεο ήηαλ πςειήο πνηφηεηαο. 

 Καηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, κηα Γεξκαληθή νκάδα, πνπ εξγαδφηαλ ππφ ηηο 

εληνιέο ηνπ Wernher Von Braun εθεχξε ηνλ πχξαπιν V-1. Μεηά ηνλ πφιεκν, αλαθέξζεθε 

φηη νη 10 πξψηνη πχξαπινη V-1 είραλ παηαγψδε απνηπρία. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα παξέρνπλ 

πςειήο πνηφηεηαο εμαξηήκαηα, θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο, φινη νη πξψηνη 

πχξαπινη, είηε αλαηηλάρζεθαλ ζηελ εμέδξα εθηφμεπζεο, είηε πξνζεδαθίζζεθαλ πνιχ γξήγνξα 

(ζην ηελφ ηεο Μάγρεο). Έλαο καζεκαηηθφο, ν Robert Lusser, πξνζθιήζεθε σο ζχκβνπινο  

κε απνζηνιή λα αλαιχζεη ην ζχζηεκα ηνπ ππξαχινπ, θαη ζχληνκα παξήγαγε ηνλ 

Πνιιαπιαζηαζηηθφ Νφκν ησλ Πηζαλνηήησλ ζεηξηαθψλ κνλάδσλ. 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα αληηζηαζκίζνπλ ηε ρακειή αμηνπηζηία 

ελφο ζπζηήκαηνο βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Απαηηήζεθαλ 

θαιχηεξεο πξψηεο χιεο θαη θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ. Δπηηεχρζεθε πςειφηεξε 

αμηνπηζηία ζπζηεκάησλ, αιιά πηζαλφηαηα εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν, δελ έγηλε πεξαηηέξσ 

ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Μεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ε αλάπηπμε ζπλερίζζεθε αλά ηνλ θφζκν, αθνχ 

παξάγνληαλ κε απμαλφκελν ξπζκφ πην πνιχπινθα πξντφληα, κε κεγάιν αξηζκφ κνλάδσλ, 

(ηειενξάζεηο, Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο θ.η.ι.). Με ηνλ απηνκαηηζκφ, ε αλάγθε γηα 

πνιχπινθν έιεγρν θαη ζπζηήκαηα αζθάιεηαο γηλφηαλ νινέλα θαη εληνλφηεξε. 

Πξν ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην 

ελδηαθέξνλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο επηθεληξψζεθε ζηνπο δηεπεηξσηηθνχο βαιιηζηηθνχο 

ππξαχινπο θαη ηε δηαζηεκηθή έξεπλα, ηδηαίηεξα ζηα πξνγξάκκαηα Mercury θαη Gemini. ην 

ζπλαγσληζκφ κε ηνπο Ρψζνπο γηα ην πνην ζα είλαη ην πξψην έζλνο πνπ ζα ζηείιεη αλζξψπνπο 

ζην δηάζηεκα, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή ε επηηπρήο πξνζεδάθηζε ησλ επαλδξσκέλσλ 

δηαζηεκφπινησλ. χληνκα ηδξχζεθε κηα νξγάλσζε γηα κεραληθνχο πνπ αζρνινχληαη κε 

ζέκαηα αμηνπηζηίαο. Σν πξψην πεξηνδηθφ ζην αληηθείκελν (IEEE Transactions on Reliability) 

άξρηζε λα θπθινθνξεί ην έηνο 1963, θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 εθδφζεθε έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο εηζαγσγηθψλ βηβιίσλ ζην αληηθείκελν ηεο αμηνπηζηίαο. 
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Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φπσο θαη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, 

απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ζε έλλνηεο θηλδχλνπ θαη αζθάιεηαο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ζηαζκψλ ππξεληθήο ελέξγεηαο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζρεκαηίζηεθε κηα 

κεγάιε εξεπλεηηθή επηηξνπή θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ θαζεγεηή Norman Rasmussen, γηα λα 

αλαιχζεη ην πξφβιεκα. Σν πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πξφγξακκα είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ αλαθνξά Rasmussen Report, WASH-1400 (NUREG-75/014) ε νπνία, παξά ηηο αδπλακίεο 

ηεο, παξνπζηάδεη ηελ πξψηε «ζνβαξή» αλάιπζε αζθάιεηαο ελφο ηφζν πνιχπινθνπ 

ζπζηήκαηνο φπσο έλαο ζηαζκφο ππξεληθήο ελέξγεηαο.  

ήκεξα ε Αμηνπηζηία απνηειεί πιένλ κηα αλεμάξηεηε εξεπλεηηθή πεξηνρή, κε ζεκαληηθέο 

δεκνζηεχζεηο θαη ζπλερείο αλαδεηήζεηο ησλ αζρνινχκελσλ κε ην ζέκα, κε θχξην ζηφρν φρη 

κφλν ηε κειέηε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο κε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ (κνλάδσλ θαη ηξφπσλ ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΔΩΡΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα εηζάγνπκε βαζηθέο θαη απαξαίηεηεο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο 

αμηνπηζηίαο. Θα νξίζνπκε αξρηθά ηη ελλννχκε σο ζχζηεκα αμηνπηζηίαο θαη ζα δνχκε 

παξαδείγκαηα ησλ πην δηαδεδνκέλσλ ζπζηεκάησλ, ζηε ζπλέρεηα ζα νξίζνπκε ηε ζπλάξηεζε 

δνκήο θαη ηα κνλφηνλα ζπζηήκαηα αμηνπηζηίαο, ηα νπνία είλαη απηά πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ο νξηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο αμηνπηζηίαο ζα καο δψζεη 

ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπκε κηα πηπρή ηεο ζηνραζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηχπνπο θαη κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο γηα δηάθνξα ζπζηήκαηα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην πιήζνο κνλάδσλ είλαη κεγάιν, ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο 

αμηνπηζηίαο είλαη δχζθνινο ε αθφκα θαη αδχλαηνο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα νξίζνπκε ηελ έλλνηα 

ησλ θξαγκάησλ αμηνπηζηίαο θαη ζα δνχκε ηα πην γλσζηά απφ απηά. 

 

1.1. ςζηήμαηα Αξιοπιζηίαρ 

χζηεκα αμηνπηζηίαο νλνκάδεηαη έλα ζχλνιν κνλάδσλ ηνπνζεηεκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ, 

κε θάπνηα δνκή. ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα ελδεηθηηθφ ζχζηεκα αμηνπηζηίαο (ην 

ζχζηεκα ζεσξείηαη φηη απνηπγράλεη αλ δελ ππάξρεη κηα δηαδξνκή κε ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο 

απφ ην ζεκείν   ζην ζεκείν  ). 

 

ρήκα 1.1.1 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα ζεσξνχκε φηη έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο ζα απνηειείηαη απφ   ην πιήζνο 

κνλάδεο (components), θάζε κία απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηηο εμήο δχν 

θαηαζηάζεηο: 

 Λεηηνπξγία (functioning, working, on) 

 Με ιεηηνπξγία (failed, not working, off). 
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Σν ζχζηεκα, αλάινγα κε ην πνηεο κνλάδεο ηνπ ιεηηνπξγνχλ θαη πνηεο φρη, κπνξεί θαη απηφ 

λα βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο δχν θαηαζηάζεηο: ιεηηνπξγία ή κε ιεηηνπξγία. 

ε γεληθέο γξακκέο, ν φξνο “Αμηνπηζηία” ελφο ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα 

λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

1.2. ςνάπηηζη δομήρ 

Έζησ έλα ζχζηεκα   κνλάδσλ, ζπλδεδεκέλσλ κε θάπνην ηξφπν. Ζ θαηάζηαζε ηεο  -

κνλάδαο (          )  θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

δείθηξηα ζπλάξηεζε: 

    
                          

                              
  

Σν δηάλπζκα   (           , ην νπνίν έρεη γηα ζπληεηαγκέλεο ηηο θαηαζηάζεηο ησλ   

κνλάδσλ, ιέγεηαη διάνςζμα καηάζηαζηρ ηνπ ζπζηήκαηνο. κνηα κπνξνχκε λα νξίζνπκε 

άιιε κία δείθηξηα ζπλάξηεζε, ε νπνία ζα νξίδεη ηε ιεηηνπξγία ή κε ηνπ ζπζηήκαηνο, έζησ:  

   
                          

                              
  

Γεδνκέλνπ φηη ε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

ησλ κνλάδσλ ηνπ, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε    ζα είλαη ε ζπλάξηεζε ηνπ δηαλχζκαηνο 

θαηάζηαζεο, δειαδή       , φπνπ   (            είλαη ην δηάλπζκα θαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

ΟΡΙΜΟ 1.2.1. Ζ ζπλάξηεζε                ε νπνία ζε θάζε δηάλπζκα θαηάζηαζεο   

ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθνλίδεη ηελ θαηάζηαζε      ηνπ ζπζηήκαηνο, ιέγεηαη 

ζςνάπηηζη δομήρ (structure function) ηνπ ζπζηήκαηνο.                                                           

 

ΠΡΟΣΑΗ 1.2.1. Γιάζπαζη με ζηοισείο οδηγό (pivotal decomposition)  

Αλ   είλαη ε ζπλάξηεζε δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο   κνλάδσλ, ηφηε γηα θάζε 

  (                    ηζρχεη: 

 

1.                                         

2.           
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φπνπ        είλαη ην δηάλπζκα x κε άζζν ζηε ζέζε   θαη        ην δηάλπζκα x κε κεδέλ ζηε 

ζέζε  .                                                                                                                                           

Ζ πξφηαζε είλαη πνιχ ρξήζηκε γηαηί αλάγεη ηε κειέηε ελφο ζπζηήκαηνο κε   κνλάδεο ζηε 

κειέηε ελφο ζπζηήκαηνο     κνλάδσλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο ηεο 

πξφηαζεο βέβαηα είλαη αξθεηά δχζθνινο, θαζψο ζα πξέπεη λα αζξνίζνπκε     φξνπο. 

 

1.3. Παπαδείγμαηα ςζηημάηων Αξιοπιζηίαρ 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα πεξηγξάςνπκε ηα πην γλσζηά ζπζηήκαηα αμηνπηζηίαο θαη ζα 

βξνχκε ηε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπο. 

 

 εηξηαθφ ζχζηεκα (Series system) 

 Έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί αλ θαη κφλν αλ ιεηηνπξγνχλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ, ιέγεηαη 

ζεηξηαθφ ζχζηεκα.  Έλα ζεηξηαθφ ζχζηεκα ηάμεο   , έρεη ζπλάξηεζε δνκήο:  

                

 

   

    
 

               

 

 

ρήκα 1.3.1 

 

 Παξάιιειν ζχζηεκα (Parallel system) 

Έλα ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί αλ θαη κφλν αλ κφλν κηα κνλάδα ηνπ ιεηηνπξγεί, 

νλνκάδεηαη παξάιιειν ζχζηεκα. Έλα παξάιιειν ζχζηεκα ηάμεο   , έρεη ζπλάξηεζε δνκήο: 

                                    

 

   

 

                  
 

    

 

   

           

 

ρήκα 1.3.2 
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 Γέθπξα (Bridge structure) 

Δίλαη έλα απφ ηα πιένλ δεκνθηιή ζπζηήκαηα ζηελ ειεθηξνινγία / ειεθηξνηερλία. 

Απνηειείηαη απφ     κνλάδεο θαη ιεηηνπξγεί φηαλ είλαη δπλαηή ε δηέιεπζε ξεχκαηνο απφ 

ηε ζέζε   ζηε ζέζε  , ζηε δνκή ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο. Έρεη ζπλάξηεζε δνκήο:  

                                             

 

ρήκα 1.3.3. 

 χζηεκα  -απφ-ηα- :  ( ) ( -out-of- :  ( ) system) 

Έλα ζχζηεκα ην νπνίν απνηπγράλεη αλ θαη κφλν αλ απνηχρνπλ ηνπιάρηζηνλ   απφ ηηο   

κνλάδεο ηνπ, νλνκάδεηαη ζχζηεκα  -απφ-ηα- : . Ζ ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ έρεη ηε κνξθή: 

     

 
 
 

 
               

 

   

              

 

   

  

Έλα ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί αλ θαη κφλν αλ ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ   απφ ηηο   

κνλάδεο ηνπ, νλνκάδεηαη ζχζηεκα  -απφ-ηα- : . Ζ ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ έρεη ηε κνξθή: 

     

 
 
 

 
           

 

   

          

 

   

 

  

 

ρήκα 1.3.4 
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 χζηεκα ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  ( ) (Consecutive  -out-of- :  ( ) system) 

Έλα ζχζηεκα ην νπνίν απνηπγράλεη (ιεηηνπξγεί) αλ θαη κφλν αλ απνηχρνπλ (ιεηηνπξγνχλ) 

ηνπιάρηζηνλ   ζπλερφκελεο απφ ηηο   κνλάδεο ηνπ, νλνκάδεηαη ζχζηεκα ζπλερφκελν  -απφ-

ηα- :  ( ). Πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Kontoleon (1980) θαη παξαθάησ δίλνπκε κία 

ζρεκαηηθή απεηθφληζε γηα    : 

 

 

ρήκα 1.3.5 

 

 χζηεκα ζηαζκηζκέλν  -απφ-ηα-    θαη ζπλερφκελν ζηαζκηζκέλν  -απφ-ηα-     

(Weighted  -out-of- :  system , consecutive weighted  -out-of- :  system ) 

Οη Wu & Chen (1994) επέθηεηλαλ ηα ήδε γλσζηά  -απφ-ηα- :  θαη ζπλερφκελν  -απφ-ηα-

 :  ζπζηήκαηα αληηζηνηρψληαο βάξε    ζε θάζε κία απφ ηηο   κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

ππνζέηνληαο φηη ην ζηαζκηζκέλν  -απφ-ηα- :  απνηπγράλεη αλ ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ 

κνλάδσλ πνπ απέηπραλ είλαη ηνπιάρηζηνλ  . Αληίζηνηρα ην ζπλερφκελν ζηαζκηζκέλν  -απφ-

ηα-  :   απνηπγράλεη αλ ην ζπλνιηθφ βάξνο ζπλερφκελσλ κνλάδσλ πνπ απέηπραλ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ    

 

 χζηεκα  -απφ-  -ζπλερφκελα-απφ-ηα-  :   (  -within-consecutive-  -out-of-     

system) 

Ζ έλλνηα ηνπ  -απφ- -ζπλερφκελα-απφ-ηα- :  πξνηάζεθε απφ ηνλ Griffith (1986), αλ θαη ε 

κειέηε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ θαζφξηδε ηε δνκή ηνπ είρε γίλεη λσξίηεξα. Σν 

ζχζηεκα απηφ απνηπγράλεη αλ ππάξρνπλ   ζπλερφκελεο κνλάδεο  ζηηο νπνίεο πεξηέρνληαη 

ηνπιάρηζηνλ   κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη. 

 

 χζηεκα  -ζπλερφκελσλ- -απφ-ηα- :  ( -consecutive- -out-of- :  system) 

Καη απηφ ην ζχζηεκα παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Griffith (1986). Απνηπγράλεη 

αλ θαη κφλν αλ εληφο ησλ   κνλάδσλ ηνπ, ππάξρνπλ   κε επηθαιππηφκελεο ξνέο   

ζπλερφκελσλ κνλάδσλ πνπ απέηπραλ. 
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 χζηεκα θπθιηθφ-ζπλερφκελν-  -απφ-ηα-     (Circular consecutive   -out-of-     

system) 

Έλα ζχζηεκα   κνλάδσλ δηαηεηαγκέλσλ ζε έλα θχθιν (ε πξψηε κνλάδα ελψλεηαη κε ηελ 

ηειεπηαία), ην νπνίν απνηπγράλεη αλ θαη κφλν αλ απνηχρνπλ ηνπιάρηζηνλ   ζπλερφκελεο 

κνλάδεο ηνπ, νλνκάδεηαη ζχζηεκα θπθιηθφ ζπλερφκελν  -απφ-ηα- : . ην παξαθάησ ζρήκα 

δηαθξίλνπκε ην ζχζηεκα γηα    . 

 

ρήκα 1.3.6 

 

 χζηεκα αμηνπηζηίαο δηπιήο γέθπξαο. 

Σν ζχζηεκα απηφ πξνηάζεθε απφ ηνπο Kuo & Zuo (2003), ιεηηνπξγεί αλ θαη κφλν αλ ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ κία δηαδξνκή απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β κε ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο. Ζ 

κνξθή ηνπ θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα θαη ε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:  

                                                         

                                           

 

ρήκα 1.3.7 

 Παξαιιαγέο ζπζηήκαηνο αμηνπηζηίαο γέθπξαο  

Σα δχν ζπζηήκαηα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε εδψ, πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Rausand & Hoyland 

(2004) θαη απνηεινχλ παξαιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γέθπξαο. 
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ρήκα 1.3.8 

                                                       

                              

 

ρήκα 1.3.9 

                                                                  

 

1.4. Μονόηονα ςζηήμαηα Αξιοπιζηίαρ 

Έζησ έλα απζαίξεην ζχζηεκα αμηνπηζηίαο πνπ παξνπζηάδεη θάπνηεο κνλάδεο πνπ έρνπλ 

απνηχρεη. Αλ αληηθαηαζηήζνπκε κία κνλάδα πνπ δελ ιεηηνπξγεί κε κία πνπ ιεηηνπξγεί, ηφηε 

αλακέλνπκε ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα (ε ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε λα κελ 

ρεηξνηεξεχζεη). ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα αζρνιεζνχκε απνθιεηζηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη μονόηονα. 

 

Οπιζμόρ 1.4.1. Έλα ζχζηεκα νλνκάδεηαη μονόηονο (ή κνλφηνλεο δνκήο, coherent structure ή 

monotone structure) αλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

1. Ζ ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ      είλαη αχμνπζα κε ηελ εμήο έλλνηα:         

                                               

2. Κάζε κνλάδα ηνπ επεξεάδεη ην ζχζηεκα, δειαδή ε   δελ είλαη ζηαζεξή σο πξνο 

θάπνηα ζπληεηαγκέλε.                                                                                                      

Οη κνλάδεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην δεχηεξν ζθέινο ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ νλνκάδνληαη 

ζσεηικέρ (relevant). 
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Οπιζμόρ 1.4.2. Έζησ έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο κε ζπλάξηεζε δνκήο     . Ζ κνλάδα   ζα 

νλνκάδεηαη μη ζσεηική (irrelevant) γηα ην ζχζηεκα αλ ηζρχεη:  

                                    

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα νλνκάδεηαη ζσεηική.                                                                     

 

Οη Birnbaum et al (1961) πξσηνεηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο, ην 

φξηζαλ σο έλα ζχζηεκα γηα ην νπνίν ηζρχνπλ ηα εμήο: 

               

        θαη         

Δπίζεο φξηζαλ σο semi-coherent ην ζχζηεκα γηα ην νπνίν ηζρχεη κφλν ε πξψηε ζπλζήθε. 

Βέβαηα ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δψζακε, απνδεηθλχεηαη φηη έλα κνλφηνλν ζχζηεκα 

ηθαλνπνηεί θαη ηε δεχηεξε ζπλζήθε. Σα κφλα ζπζηήκαηα πνπ είλαη semi-coherent θαη φρη 

coherent είλαη ηα ηεηξηκκέλα        θαη       . Ο κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα ειέγμνπκε 

αλ έλα ζχζηεκα είλαη κνλφηνλν είλαη λα βξνχκε ηηο ηηκέο ηεο      γηα φια ηα δηαλχζκαηα 

θαηάζηαζεο θαη λα εμαθξηβψζνπκε ηελ ηζρχ ησλ δχν πξνυπνζέζεσλ. Σέινο γηα θάζε 

ζπλάξηεζε               , ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο ηνπ Οξηζκνχ 1.4.1, ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα κνλφηνλν ζχζηεκα, κε ζπλάξηεζε δνκήο  . 

 

Ππόηαζη 1.4.1. Αλ   είλαη κηα κνλφηνλε ζπλάξηεζε δνκήο, ηφηε γηα θάζε          ηζρχεη: 

   

 

   

               

 

   

                                                    

Ζ παξαπάλσ πξφηαζε νπζηαζηηθά καο ιέεη φηη θάζε κνλφηνλν ζχζηεκα είλαη θαιχηεξν 

απφ ην αληίζηνηρν ζεηξηαθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο κνλάδεο, θαη ρεηξφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν παξάιιειν. 

 

1.5. Δλάσιζηα ύνολα Λειηοςπγίαρ και Γιακοπήρ  

Ζ κειέηε ησλ κνλφηνλσλ ζπζηεκάησλ αμηνπηζηίαο γίλεηαη πνιχ απινχζηεξε κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειάρηζησλ ζπλφισλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαθνπήο απφ ηνπο Birnbaum et al 

(1961) θαη αθνινχζσο δίλνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπο. 
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ΟΡΙΜΟ 1.5.1. Έζησ   ε ζπλάξηεζε δνκήο ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχκελνπ 

απφ   κνλάδεο. Σφηε:  

 Έλα δηάλπζκα          ζα θαιείηαη διάνςζμα λειηοςπγίαρ (δ.ι., path vector) αλ 

      . Δπηπιένλ έλα δηάλπζκα          ζα θαιείηαη ελάσιζηο διάνςζμα 

λειηοςπγίαρ (ε.δ.ι., minimal path vector) αλ        θαη        γηα θάζε    . 

 Έλα δηάλπζκα          ζα θαιείηαη διάνςζμα διακοπήρ (δ.δ., cut vector)  αλ 

      . Δπηπιένλ έλα δηάλπζκα          ζα θαιείηαη ελάσιζηο διάνςζμα 

διακοπήρ (ε.δ.δ., minimal cut  vector) αλ        θαη           γηα θάζε    . 

                                                                                                                                                      

ΟΡΙΜΟ 1.5.2. Έζησ   ε ζπλάξηεζε δνκήο ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχκελνπ 

απφ   κνλάδεο. Σφηε: 

 Αλ   είλαη έλα δηάλπζκα ιεηηνπξγίαο, ηφηε ην ζχλνιν                        

θαιείηαη ζύνολο λειηοςπγίαρ (ζ.ι., path set). Αληίζηνηρα αλ ην   είλαη έλα ειάρηζην 

δηάλπζκα ιεηηνπξγίαο, ηφηε ην                        θαιείηαη ελάσιζηο 

ζύνολο λειηοςπγίαρ (ε.ζ.ι., minimal path set). Σν ζχλνιν φισλ ησλ ειάρηζησλ 

ζπλφισλ ιεηηνπξγίαο ζα ζπκβνιίδεηαη κε  . 

 Αλ   είλαη έλα δηάλπζκα δηαθνπήο, ηφηε ην ζχλνιν                        

θαιείηαη ζύνολο διακοπήρ (ζ.ι., path set). Αληίζηνηρα αλ ην   είλαη έλα ειάρηζην 

δηάλπζκα δηαθνπήο ηφηε ην                        θαιείηαη ελάσιζηο ζύνολο 

διακοπήρ (ε.ζ.δ., minimal path set). Σν ζχλνιν φισλ ησλ ειάρηζησλ ζπλφισλ 

δηαθνπήο ζα ζπκβνιίδεηαη κε  .                                                                                   

Παξαηεξήζεηο 

1. Αλ   είλαη έλα δ.ι. ηφηε θάζε     είλαη επίζεο δ.ι. κνηα αλ   είλαη έλα δ.δ. ηφηε 

θάζε     είλαη επίζεο δ.δ. 

2. Έλα κνλφηνλν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί (      ), αλ θαη κφλν αλ φιεο νη κνλάδεο 

ελφο ε.ζ.ι. ιεηηνπξγνχλ. (                 . 

3.  Έλα κνλφηνλν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί (      ), αλ θαη κφλν αλ φιεο νη 

κνλάδεο ελφο ε.ζ.δ. έρνπλ ραιάζεη. (                 . 
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Παπάδειγμα 1.5.1. Σν παξαθάησ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο κνλάδεο θαη ιεηηνπξγεί 

αλ θαη κφλν αλ είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε απφ ην ζεκείν Α ζην Β κέζσ κνλάδσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ. 

 

ρήκα 1.5.1                                                          

Παξαηεξνχκε φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί αλ θαη κφλν αλ ιεηηνπξγνχλ νη κνλάδεο 1 θαη 2 ή νη 

κνλάδεο 1 θαη 3. Σν ζχζηεκα απνηπγράλεη φηαλ δελ ιεηηνπξγεί ε κνλάδα 1 ή νη κνλάδεο 2 θαη 

3 ηαπηφρξνλα. Έηζη: 

 Σα                         είλαη δηαλχζκαηα ιεηηνπξγίαο κε αληίζηνηρα ζχλνια 

ιεηηνπξγίαο ηα {           θαη {        

 Σα δηαλχζκαηα                                         είλαη δηαλχζκαηα δηαθνπήο κε 

αληίζηνηρα ζχλνια δηαθνπήο ηα {                         θαη      

 Σα ειάρηζηα δηαλχζκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα         θαη         κε 

αληίζηνηρα ειάρηζηα ζχλνια ιεηηνπξγίαο ηα       θαη      . 

 Σα ειάρηζηα δηαλχζκαηα δηαθνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα         θαη         κε 

ειάρηζηα ζχλνια δηαθνπήο ηα     θαη                                                                          

 

Παπάδειγμα 1.5.2.  

1. Σν ζεηξηαθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φηαλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ ιεηηνπξγνχλ. Άξα ην 

κνλαδηθφ ηνπ ε.ζ.ι. είλαη ην            ελψ φια ηα  κνλνζχλνια                

είλαη ε.ζ.δ.  

2. Αληίζεηα, ην παξάιιειν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φηαλ ηνπιάρηζηνλ κία κνλάδα ηνπ 

ιεηηνπξγεί. Άξα φια ηα  κνλνζχλνια                είλαη ε.ζ.ι. ελψ ην κνλαδηθφ ηνπ 

ε.ζ.δ. είλαη ην             

3. Γηα ην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο ηα ε.ζ.ι. είλαη ηα                             ελψ ηα 

ε.ζ.δ. είλαη ηα                            . Παξαηεξνχκε φηη ηα                 είλαη 

ε.ζ.ι. θαη ε.ζ.δ. ηαπηφρξνλα. 
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4. ην ζχζηεκα ζπλερφκελν  -απφ-ηα-  :   ηα ε.ζ.δ. είλαη φια ηα ζχλνια πνπ 

απνηεινχληαη απφ k ζπλερφκελεο κνλάδεο, δειαδή ηα ζχλνια: 

                                           

Σα ε.ζ.ι. ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πεξηγξαθνχλ, ζηελ γεληθή 

ηνπιάρηζηνλ πεξίπησζε. 

5. ην ζχζηεκα  -απφ-ηα- :  , ηα ε.ζ.ι. είλαη φια ηα ππνζχλνια ηνπ           πνπ 

πεξηέρνπλ   ζηνηρεία, ελψ ηα ε.ζ.δ. είλαη φια ηα ππνζχλνια ηνπ           πνπ ζα 

πεξηέρνπλ       ζηνηρεία.                                                                             

 

Παξαηήξεζε 

Αλ   είλαη έλα ζ.ι., ηφηε θάζε    κε      είλαη ζ.ι. Δπίζεο αλ   είλαη έλα δ.δ., ηφηε 

θάζε    κε      είλαη ζ.δ. Απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα λα ηζρχνπλ ηα πξνεγνχκελα είλαη ε 

δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη κνλφηνλε. Γηα λα γίλεη απηφ πην θαηαλνεηφ δίλνπκε ην 

αθφινπζν παξάδεηγκα. 

 

Παπάδειγμα 1.5.3.  ηελ δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 Σν           είλαη δ.ι. θαη ην       είλαη ε.ζ.ι. κσο ην            δελ 

είλαη ζ.ι. αθνχ           . 

 Σν           είλαη δ.δ. θαη ην       είλαη ε.ζ.δ. κσο ην            δελ 

είλαη ζ.δ. αθνχ           . 

 

                                                                 Πίλαθαο 1.5.1                                                                        
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Δπίζεο ζε κε κνλφηνλεο δνκέο δελ ηζρχεη φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φηαλ φιεο νη κνλάδεο 

ελφο ε.ζ.ι. ιεηηνπξγνχλ θαη φηη ην ζχζηεκα απνηπγράλεη φηαλ φιεο νη κνλάδεο ελφο ε.ζ.δ. 

έρνπλ απνηχρεη.  

 

Ππόηαζη 1.5.1. Μηα κνλάδα είλαη ζρεηηθή αλ θαη κφλν αλ πεξηέρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα 

ειάρηζην ζχλνιν ιεηηνπξγίαο ή δηαθνπήο.                                                                                    

 

1.6. Δύπεζη ηηρ ςνάπηηζηρ Γομήρ με Υπήζη ηων ε.ζ.λ. και ε.ζ.δ. 

Έζησ φηη γηα θάπνην κνλφηνλν ζχζηεκα αμηνπηζηίαο έρεη βξεζεί ε νηθνγέλεηα ησλ ε.ζ.ι. 

                ή ησλ ε.ζ.δ.               . Οη επφκελεο πξνηάζεηο καο επηηξέπνπλ 

λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Ππόηαζη 1.6.1. Αλ                είλαη ε νηθνγέλεηα ησλ ε.ζ.ι. κηαο κνλφηνλεο δνκήο, 

ηφηε: 

          
     

   

    

      

    

 

   

       

 

   

   

    

                                

Ππόηαζη 1.6.2. Αλ                 είλαη ε νηθνγέλεηα ησλ ε.ζ.δ. κηαο κνλφηνλεο δνκήο, 

ηφηε: 

        
     

           

    

     

 

   

        

    

     

    

 

   

           

Παπάδειγμα 1.6.1. Έζησ ην ζχζηεκα πνπ πεξηγξάςακε ζην παξάδεηγκα 1.5.1. 

 

Δίδακε φηη ην ζχλνιν ησλ ε.ζ.ι. είλαη ην                 θαη ησλ ε.ζ.δ. ην              . 

χκθσλα κε φζα δηαηππψζακε ζηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα ηζρχεη:  
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ή ηζνδχλακα: 

         

 

   

       

    

                              

                                                                                                    

Παπάδειγμα 1.6.2. 

1. ην ζεηξηαθφ ζχζηεκα είδακε φηη               θαη                  . Άξα ε 

ζπλάξηεζε δνκήο ζα είλαη ε 

           

 

   

   

    

                        

ή ηζνδχλακα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ε.ζ.δ.:  

         

 

   

       

    

  

                                                     

 

2. ην παξάιιειν ζχζηεκα ηζρχεη φηη                   θαη              . Άξα 

ε ζπλάξηεζε δνκήο ζα είλαη ε: 

 

           

 

   

   

    

      

 

   

       

    

  

                        

 

3. Γηα ην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο βξήθακε φηη                                  θαη 

                                . Έηζη, ε ζπλάξηεζε δνκήο ηεο ζα έρεη ηε κνξθή 
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ή αληίζηνηρα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ε.ζ.δ.: 

         

 

   

       

    

                                    

                                                               

   

                                                     

                                                      

 

4. ην ζπλερφκελν  -απφ-ηα-  :   ζχζηεκα, ην ζχλνιν ησλ ε.ζ.δ. είλαη ην   

                               θαη επνκέλσο: 

                

     

   

  

     

   

 

ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ          έρνπκε: 

 

                                     

                                                     

 

5. ην ζχζηεκα  -απφ-ηα-  :   είδακε φηη                            θαη 

                              . Άξα: 

               
 

 

                         

            
   

     

                         

 

ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ          έρνπκε: 

                                                                     

Σα ε.ζ.ι. θαη ε.ζ.δ. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε νπνηνπδήπνηε 

κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο. πσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, έλα ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φηαλ φιεο νη 

κνλάδεο ελφο ε.ζ.ι. ιεηηνπξγνχλ. Γειαδή, εάλ γηα θάζε ε.ζ.ι.   , ππνινγίζνπκε ηηο πνζφηεηεο 

          
 , ηφηε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηα ε.ζ.ι. ζαλ απιέο κνλάδεο (κε αμηνπηζηία 

  ), κε ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί αλ κία απφ απηέο δνπιεχεη. Ζ κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη, 

παξίζηαηαη ηζνδχλακα κε έλα παξάιιειν ηδεαηφ ζχζηεκα κε κνλάδεο ηα ε.ζ.ι. (ηδεαηφ γηαηί 
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νη κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζε παξαπάλσ απφ έλα ε.ζ.ι. ζεσξνχληαη σο δηαθνξεηηθέο, πνπ 

φκσο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, πξάγκα πνπ είλαη δχζθνιν λα ζπκβαίλεη). Παξφκνηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ε.ζ.δ. ιέκε φηη ην ζχζηεκα ζα απνηχρεη εάλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

ε.ζ.δ.  κε φιεο ηνπ ηηο κνλάδεο ραιαζκέλεο. Δάλ ινηπφλ κεηαρεηξηζηνχκε πάιη ηα ε.ζ.δ. ζαλ 

απιέο κνλάδεο, αλάγνπκε ην ζχζηεκα ζε έλα ηδεαηφ ζεηξηαθφ ζχζηεκα. 

Αλαιπηηθά, γηα έλα ζχζηεκα κε ε.ζ.ι.                 θαη ε.ζ.δ.                 

νξίδνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο: 

       
                                         

                                                  
            

       
                                               

                                            
                   

Ζ ηζνδχλακα: 

      

    

              

    

  

Σφηε γηα ηε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπκε ην αθφινπζν απνηέιεζκα: 

 

Ππόηαζη 1.6.3. Γηα έλα κνλφηνλν ζχζηεκα κε ε.ζ.ι.                 θαη ε.ζ.δ.            

                ηζρχεη: 

           

 

   

        

 

   

               

ή ηζνδχλακα: 

                          
     

      
     

   
    

               
     

      
     

   
    

                         

Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε ζχζηεκα κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζαλ παξάιιειν ή ζεηξηαθφ, 

γλσξίδνληαο φια ηα ε.ζ.ι. ή ε.ζ.δ. αληίζηνηρα. 

 

Παπάδειγμα 1.6.3. ην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο είδακε φηη ηα ε.ζ.ι. ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα 

                                         θαη ηα ε.ζ.δ. ηα             

                              . Άξα, νη ηζνδχλακεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γέθπξαο είλαη: 
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       Αλαπαξάζηαζε κέζσ ε.ζ.ι.                             Αλαπαξάζηαζε κέζσ ε.ζ.δ.            

                  ρήκα 1.6.1                                                       ρήκα 1.6.2.                                     

 

Παπάδειγμα 1.6.4. ην ζχζηεκα  -απφ-ηα- :  , ηα ε.ζ.ι. ηνπ είλαη φια ηα ππνζχλνια ηνπ 

          πνπ πεξηέρνπλ   ην πιήζνο ζηνηρεία. Δηδηθά γηα ην  -απφ-ηα- : , ε ηζνδχλακε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ είλαη:  

 

                                                                ρήκα 1.6.3.                                                                 

 

1.7. Ανάλςζη ςζηημάηων ζε Modules 

Οη Birnbaum & Esary (1965) παξέζεζαλ κηα λέα κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο 

δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο. Απηή βαζηδφηαλ ζηε δηάζπαζε ελφο ζπζηήκαηνο, ζε έλαλ αξηζκφ 

κηθξφηεξσλ ππνζπζηεκάησλ, ηα modules.  

 

ςμβολιζμόρ: Αλ                       ηφηε ζα ζπκβνιίδνπκε κε    ην 

δηάλπζκα        
    

      
 . 

 

ΟΡΙΜΟ 1.7.1. Έζησ έλα κνλφηνλν ζχζηεκα κε ζχλνιν κνλάδσλ ην               θαη 

ζπλάξηεζε δνκήο   (ην δεχγνο ζα ζπκβνιίδεηαη κε        . Έζησ αθφκα               

ππνζχλνια ηνπ    ηέηνηα ψζηε           γηα     θαη          (ην               

είλαη κηα δηακέξηζε ηνπ    . Σφηε εάλ νη κνλάδεο θάζε     μερσξηζηά είλαη ζπλδεδεκέλεο έηζη 
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ψζηε λα απνηεινχλ έλα κνλφηνλν ζχζηεκα κε ζπλάξηεζε δνκήο     
    θαη επηπιένλ ε 

ζπλάξηεζε δνκήο   κπνξεί λα γξαθεί ζηε κνξθή: 

           
        

          
      

φπνπ   είλαη κηα ζπλάξηεζε δνκήο κε δηάλπζκα θαηαζηάζεσλ ην 

         
        

          
   , ζα ιέκε φηη έρνπκε κία διάζπαζη ζε modules 

(modular decomposition) ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο κε οπγανωηική (organizing) ζςνάπηηζη 

ηελ  .                                                                                                                                            

 

Παπάδειγμα 1.7.1. (ζεηξηαθφ-παξάιιειν ζχζηεκα). Θεσξνχκε ην παξαθάησ ζχζηεκα ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί αλ είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε απφ ην ζεκείν A ζην B κέζσ κνλάδσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ. 

 

ρήκα 1.7.1 

Τπάξρνπλ   ππνζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά, θάζε έλα απφ ηα νπνία είλαη έλα 

παξάιιειν ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ    κνλάδεο. Γηα ηε ζπλάξηεζε δνκήο    ηνπ  -

ππνζπζηήκαηνο έρνπκε: 

    
                 

  

   

                              
   

ελψ ε ζπλάξηεζε δνκήο νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη: 
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Παπάδειγμα 1.7.2. (παξάιιειν-ζεηξηαθφ ζχζηεκα). Θεσξνχκε ην παξαθάησ ζχζηεκα ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί αλ είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε απφ ην ζεκείν A ζην B κέζσ κνλάδσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ. 

 

 

ρήκα 1.7.2 

Τπάξρνπλ   ππνζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλα παξάιιεια, θάζε έλα απφ ηα νπνία είλαη έλα 

ζεηξηαθφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ    κνλάδεο. Γηα ηε ζπλάξηεζε δνκήο    ηνπ  -

ππνζπζηήκαηνο έρνπκε: 

    
           

  

   

                              
  

ελψ ε ζπλάξηεζε δνκήο νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη: 

                                             
    

 

   

              

  

   

 

 

   

                                 

Παπάδειγμα 1.7.3. Αο ζεσξήζνπκε ην επφκελν ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ     

κνλάδεο. 

 

ρήκα 1.7.3 
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Οξίδνπκε                                   θαη έηζη ην ζχζηεκα αλαιχεηαη ζε 

ηέζζεξα modules κε νξγαλσηηθή δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

                                                                                       

 

        

ρήκα 1.7.4 

 

           
        

          
     

φπνπ: 

    
              

    
                                   

    
                                   

    
                                    

Γηα ηελ νξγαλσηηθή ζπλάξηεζε ζα έρνπκε: 

                                             

θαη άξα: 

                                              

                                                                                                        

 

Παπάδειγμα 1.7.4. Έζησ ην ζχζηεκα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο: 

 

                         χζηεκα αμηνπηζηίαο                   Αλαπαξάζηαζε κέζσ Δ..Λ 

             

ρήκα 1.7.5 
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη ε δηάζπαζε ζε modules δελ είλαη εκθαλήο εχθνια. 

Κάλνληαο φκσο ρξήζε ησλ ε.ζ.ι. ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζρεκαηίδνληαο ην ηζνδχλακν κε απηφ 

ζχζηεκα, παίξλνπκε ηε δηακέξηζε                . Έηζη: 

    
              

        

θαη άξα: 

                          
        

          
   

 

   

                                    

Δίλαη αλακελφκελν ζε κεξηθά ζπζηήκαηα λα κελ κπνξεί λα γίλεη modular decomposition. 

Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο θαη ην  -απφ-ηα- :  ή  . Γεληθά, αλ 

έλα ζχζηεκα έρεη ε.ζ.δ. (ή ε.ζ.ι.) μέλα αλά δχν, ηφηε κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε modules. 

 

Ππόηαζη 1.7.1. Γηα έλα κνλφηνλν ζχζηεκα αμηνπηζηίαο κε   κνλάδεο, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 

        θαη        

                  

                

φπνπ   (                (            ,                         ,    

                   θαη                     .                                                      

Ζ δεχηεξε ζρέζε ηνπ παξαπάλσ ζεσξήκαηνο καο ιέεη φηη, αλ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο    

κνλάδεο θαη ζέινπκε λα θηηάμνπκε κνλφηνλα ζπζηήκαηα κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή (ή 

ζπλάξηεζε δνκήο), ηφηε είλαη πξνηηκφηεξν λα ζεσξήζνπκε σο κία κνλάδα δχν παξάιιεια 

ζπλδεδεκέλεο κνλάδεο (κία    θαη κία   ), παξά λα ζπλδέζνπκε παξάιιεια δχν φκνηα 

ζπζηήκαηα κε   κνλάδεο ην θαζέλα. 

 

Παπάδειγμα 1.7.1. Έζησ φηη έρνπκε ζηε δηάζεζε καο 6 φκνηεο κνλάδεο θαη ζέινπκε λα 

θηηάμνπκε έλα ζεηξηαθφ ζχζηεκα κε απηέο. Σφηε αλ ζπκβνιίζνπκε κε   (          ηηο 

ηξεηο πξψηεο κνλάδεο θαη κε   (          ηηο ππφινηπεο, ην ζχζηεκα ηνπ ζρήκαηνο 1.7.6 κε 

ζπλάξηεζε δνκήο:  
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είναι καλφτερο από ςφςτθμα του Σχιματοσ 1.7.7, του οποίου θ ςυνάρτθςθ δομισ είναι:  

                                      

Η   ςτθν περίπτωςθ μασ δίνεται από τθν ςχζςθ: 

               

 

   

 

                  

                     Σχιμα 1.7.6                                                                      Σχιμα 1.7.7 

Αςφαλϊσ και τα δφο ςυςτιματα είναι χειρότερα ι το πολφ ίδια, με το «απλό» ςειριακό 

ςφςτθμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν Πρόταςθ 1.4.1.                                                                          

 

1.8. Σο Γςικό ύζηημα 

Έζησ   ε ζπλάξηεζε δνκήο ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ   κνλάδεο 

(            ). Απνδεηθλχεηαη φηη ε ζπλάξηεζε πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

                

κε               ,   (             θαη                         είλαη 

επίζεο ζπλάξηεζε δνκήο ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ ίδην αξηζκφ κνλάδσλ. Σν 

ζχζηεκα ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε       νλνκάδεηαη δςικό ζύζηημα (dual system) ηνπ 

αξρηθνχ (ή πξσηεχνληνο) ζπζηήκαηνο. Δθφζνλ                 ζα έρνπκε      

              , θαη κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

                 θαη                   

Δπνκέλσο ζα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 Σν   είλαη ε.δ.ι. (δ.ι.) ηνπ πξσηεχνληνο αλ θαη κφλν αλ ην     είλαη ε.δ.δ. (δ.δ.) ηνπ 

δπηθνχ. 

 Σν   είλαη ε.δ.δ. (δ.δ.) ηνπ πξσηεχνληνο αλ θαη κφλν αλ ην     είλαη ε.δ.ι. (δ.ι.) ηνπ 

δπηθνχ. 

Δπίζεο: 
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 Κάζε ε.ζ.ι. (ζ.ι.) ηνπ πξσηεχνληνο είλαη ε.ζ.δ. (δ.δ.) ηνπ δπηθνχ. 

 Κάζε ε.ζ.δ. (δ.δ.) ηνπ πξσηεχνληνο είλαη ε.ζ.ι. (ζ.ι.) ηνπ δπηθνχ. 

Δπνκέλσο, φηαλ γλσξίδνπκε ηα ε.ζ.δ. ή ε.ζ.ι. ελφο ζπζηήκαηνο, ηφηε κπνξνχκε εχθνια λα 

θαηαζθεπάζνπκε ην δπηθφ ηνπ. Αθφκα ηζρχεη φηη (      , δειαδή ην δπηθφ ηνπ δπηθνχ, 

είλαη ην πξσηεχσλ. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, νξηζκέλεο θνξέο ην δπηθφ  κεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζπκπίπηεη κε ην πξσηεχνλ. 

 

Παπάδειγμα 1.8.1. Αλ ζπκβνιίδνπκε κε           
 
    ηε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ 

ζεηξηαθνχ ζπζηήκαηνο (SS) θαη κε                 
 
    ηε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ 

παξάιιεινπ ζπζηήκαηνο (PS), είλαη πξνθαλέο φηη: 

                

 

   

            

                             

 

   

    

 

   

         

Γειαδή ην δπηθφ ηνπ ζεηξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην παξάιιειν θαη αληίζηξνθα.                   

 

Παπάδειγμα 1.8.2. Αο ζεσξήζνπκε ην ζχζηεκα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο πνπ απνηειείηαη 

απφ 6 κνλάδεο  

 

ρήκα 1.8.1 

 

ηνπ νπνίνπ ηα ε.δ.δ. είλαη ηα        θαη          θαη .             Σν δπηθφ ηνπ κπνξεί 

λα βξεζεί λα ζρεκαηίζνπκε έλα ζχζηεκα κε ε.ζ.ι.        θαη          θαη                    

          , ην νπνίν δίλνπκε γξαθηθά ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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                                                                ρήκα 1.8.2                                                                  

Παπάδειγμα 1.8.3. Αο  ζεσξήζνπκε ην ζχζηεκα  -απφ-ηα- : . Δίδακε φηη: 

     

 
 
 

 
         

 

   

       

        

 

   

       

   

Γηα ην δπηθφ ηνπ ζα ηζρχεη : 

                                       

 

   

      

 

   

        

 

   

   

ελψ: 

                                       

 

   

      

 

   

        

 

   

    

 

Άξα: 

      

 
 
 

 
           

 

   

          

 

   

  

Γειαδή ην δπηθφ ζχζηεκα ηνπ  -απφ-ηα- :  είλαη ην ζχζηεκα  -απφ-ηα- : .                        
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Παπάδειγμα 1.8.3. Αο  ζεσξήζνπκε έλα ζχζηεκα κε ε.ζ.ι.                      

         θαη         . Έλα ηέηνην ζχζηεκα απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζχζηεκα, ζην 

νπνίν ε κνλάδα δχν εκθαλίδεηαη δχν θνξέο. Παξαηεξνχκε φηη ηα ε.ζ.δ. απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ίδηα κε ηα ε.ζ.ι., δειαδε                              θαη           

        . 

 

               

    
 

 

 

   

          

    

 

 

   

          

    

 

 

   

 

θαη άξα           .                                                                                                               

 

1.9. Η ςνάπηηζη Αξιοπιζηίαρ και Τπολογιζμόρ ηηρ Μέζω ηηρ ςνάπηηζηρ Γομήρ 

Ωο ηψξα, πεξηγξάθακε ηα ζπζηήκαηα κε βάζε ηε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπο. Θεσξψληαο φηη 

κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε ηε ιεηηνπξγία θάπνησλ κνλάδσλ, εμεηάδακε ηη γίλεηαη κε ηελ 

θαηάζηαζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. κσο κηα ηέηνηα ληεηεξκηληζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ δελ είλαη ξεαιηζηηθή, θαζψο ε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη θάπνηα 

ζηνραζηηθφηεηα. Δπνκέλσο, ζα είρακε κηα θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλ 

ζεσξνχζακε ηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε κνλάδαο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, σο 

ηπραίεο κεηαβιεηέο (η.κ.) θαη εμεηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε ηνπο ζε κηα ηπραία ρξνληθή ζηηγκή 

 . 

Έηζη, γηα θάζε κνλάδα ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο κε             , νξίδνπκε ηηο 

ηπραίεο κεηαβιεηέο: 

    
                                                         

                                                      
  

πκβνιίδνληαο κε    ηελ πηζαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο  -κνλάδαο, ζα έρνπκε         

         θαη                . Σν δηάλπζκα θαηάζηαζεο   (          ) είλαη 

έλα ηπραίν δηάλπζκα, ελψ γηα ηηο η.κ.    ζα ππνζέηνπκε φηη είλαη αλεμάξηεηεο. Ζ πηζαλφηεηα 

   θαιείηαη αξιοπιζηία ηηρ μονάδαρ    ηελ πεξίπησζε πνπ ηζρχεη     , γηα θάζε   
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      , δειαδή φιεο νη κνλάδεο έρνπλ ηελ ίδηα αμηνπηζηία, ζα ιέκε φηη ζα έρνπκε έλα 

ζχζηεκα i.i.d. (identically, independently distributed).  

κνηα θαη γηα ην ζχζηεκα, αλάινγα κε ην πνηεο κνλάδεο ηνπ ιεηηνπξγνχλ θαη πνηεο φρη, 

ηελ ρξνληθή ζηηγκή  , ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ή κε ιεηηνπξγία. Έηζη, ε ζπλάξηεζε δνκήο 

γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή   είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή θαη κάιηζηα ζα εμαξηάηαη απφ ηηο η.κ. 

          . Γειαδή: 

   
                                                         

                                                     
                 

Αλ ζπκβνιίζνπκε κε θ(   θ(          ) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αξιοπιζηία 

  ηος ζςζηήμαηορ (Reliability) ηελ ρξνληθή ζηηγκή  , ζα δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

                                             

Ζ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ ρξνληθή ζηηγκή  , ζα ζπκβνιίδεηαη κε   θαη 

ιέγεηαη αναξιοπιζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

                                     

H  , ζηελ πεξίπησζε πνπ δνπιεχνπκε κφλν κε αλεμάξηεηεο κνλάδεο, απνδεηθλχεηαη φηη 

γξάθεηαη κφλν ζπλαξηήζεη ησλ πηζαλνηήησλ   . Άξα        κε               . 

Αο ζεσξήζνπκε έλα κνλφηνλν ζχζηεκα θαη αο ππνζέζνπκε φηη γλσξίδνπκε ηα ε.ζ.ι. θαη 

ε.ζ.δ. ηνπ ζπζηήκαηνο, έζησ   θαη   αληίζηνηρα. Δίδακε φηη ε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ δίλεηαη 

απφ ηνπο ηχπνπο: 

           

   

   

   

      

   

      

   

    

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο αληίζηνηρεο ηπραίεο κεηαβιεηέο κπνξνχκε έλα γξάςνπκε: 

           

   

   

   

      

   

      

   

   

θαη άξα ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ηζνχηαη κε:  
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Παπάδειγμα 1.9.1. Τπνινγηζκφο αμηνπηζηίαο γηα κεξηθά απφ ηα γλσζηά ζπζηήκαηα. 

 

 εηξηαθφ ζχζηεκα. 

Δίδακε φηη: 

           

 

   

   

    

                         

Άξα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλεμαξηεζία ησλ η.κ.            κπνξνχκε λα γξάςνπκε:  

               

 

   

        

 

   

          

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ζα έρνπκε: 

               

 Παξάιιειν ζχζηεκα 

Δίδακε φηη: 

              

 

   

                        

Άξα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλεμαξηεζία ησλ η.κ.            κπνξνχκε λα γξάςνπκε:  

                     

 

   

             

 

   

     

           

 

   

             

 

   

   

                        

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ζα έρνπκε : 

                     

 

 χζηεκα κε ηξεηο κνλάδεο 
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Δίδακε φηη: 

              

    

 

 

   

                    

                          
                      

Άξα ε αμηνπηζηία ηνπ ζα είλαη ίζε κε: 

                     

    

 

 

   

                      

                                            

                       

 

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ζα έρνπκε: 

                   

 

 χζηεκα  -απφ-ηα- :  

Δίδακε φηη: 

               

 

   

 
                      

 

                       
 

     

   

  

                      

  

Δπνκέλσο: 
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Παξαηεξνχκε φηη ε αμηνπηζηία δελ είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί, ηδηαίηεξα γηα κεγάια    , 

αθνχ ζηε γεληθή πεξίπησζε εκθαλίδεηαη έλα γηλφκελν   
 
 
  φξσλ. ηελ i.i.d. πεξίπησζε 

ηζρχεη ν παξαθάησ ηχπνο, εθφζνλ ε η.κ.      
 
          , 

       
 
 
           

 

   

  

Δηδηθά γηα ην  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα: 

                                                         

                                                           

                                           

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ηζρχεη φηη                 .                                                       

 

Έζησ                   ην ζχλνιν ησλ ε.ζ.ι. ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο. Σφηε ε 

ζπλάξηεζε δνκήο ζα γξάθεηαη σο εμήο: 

           

 

   

   

    

             

 

   

     

     

 

          

  

           

 

   

    

      
 
   

       

    

νπφηε: 

                    

 

   

    

      
 
   

       

  

θαη ε αμηνπηζηία, ιφγσ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ   , ζα είλαη ίζε κε: 
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Με φκνην ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ ε.ζ.δ.                απνδεηθλχεηαη 

φηη: 

            

 

   

        

      
 
   

 
       

 

Παξαηεξήζεηο 

 Ζ αμηνπηζηία                             είλαη πνιπψλπκν πξψηνπ βαζκνχ 

σο πξνο θάζε κία απφ ηηο   κεηαβιεηέο            κε        θαη       . 

 ηελ i.i.d. πεξίπησζε, ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιπψλπκν σο πξνο 

       , κε βαζκφ ην πνιχ  . Δπηπιένλ ηζρχεη        θαη        

 Αλ    είλαη ε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ δπηθνχ ζπζηήκαηνο ηφηε: 

 

                                                 

                                                         

 

Ππόηαζη 1.9.1. Γηα θάζε κνλφηνλν ζχζηεκα κε n κνλάδεο ηζρχεη: 

                                              

 

   

            

 

   

                                              

Ζ παξαπάλσ πξφηαζε νπζηαζηηθά καο ιέεη πσο ε αμηνπηζηία ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμηνπηζηία ελφο ζεηξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο ίδηεο κνλάδεο, θαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ αμηνπηζηία ηνπ αληίζηνηρνπ παξάιιεινπ. 

 

Ππόηαζη 1.9.2. Γηα θάζε ζχζηεκα κε ζπλάξηεζε δνκήο   ηζρχνπλ ηα εμήο: 

                                       . 

           
   

                  
         .                                                                    

 

Ππόηαζη 1.9.3. 

 α. Ζ αμηνπηζηία      ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο κε     κνλάδεο είλαη αχμνπζα 

ζπλάξηεζε γηα θάζε   ,           . Αλ επηπιένλ      , ηφηε ε   είλαη γλεζίσο 

αχμνπζα. 
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β. Ζ αμηνπηζηία                ελφο i.i.d. κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο είλαη γλήζηα αχμνπζα 

ζπλάξηεζε ηνπ  , κε: 

                                                                                                 

 

1.10. Τπολογιζμόρ ηηρ αξιοπιζηίαρ μέζω ηηρ διάζπαζηρ ζε modules 

Έζησ έλα κνλφηνλν ζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε modules. Ζ ζπλάξηεζε 

δνκήο ηνπ ζα γξάθεηαη ζηε κνξθή: 

           
        

          
      

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο η.κ.       
              , ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

ηζνχηαη κε: 

                                                   

              
    

      
   

φπνπ    είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπλάξηεζε δνκήο   θαη κνλάδεο ηα   

ππνζπζηήκαηα (modules), ελψ    
 είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπλάξηεζε δνκήο 

ηελ    θαη κνλάδεο ηηο      

Δπνκέλσο, γηα λα ππνινγηζζεί ε αμηνπηζηία ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο, αξθεί λα 

ππνινγηζζεί ε αμηνπηζηία ησλ modules, θαζψο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

έρνπκε ζεσξήζεη σο κνλάδεο ηα modules. 

 

Παπάδειγμα 1.10.1. (ειπιακό-Παπάλληλο ζύζηημα) 

Δίδακε φηη απνηειείηαη απφ   ππνζπζηήκαηα (modules), θάζε έλα απφ ηα νπνία είλαη έλα 

παξάιιειν ζχζηεκα κε    κνλάδεο. Γηα ηε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ  -ππνζπζηήκαηνο έρνπκε: 

    
                 

  

   

                              
   

ελψ ε νξγαλσηηθή ζπλάξηεζε είλαη ε: 

                         

Γηα ηηο αληίζηνηρεο αμηνπηζηίεο έρνπκε: 
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θαη                       , νπφηε ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ηζνχηαη κε: 

            
    

      
     

   
    

               

  

   

 

   

  

ηελ i.i.d. πεξίπησζε έρνπκε: 

                                                                         

 

   

                                                            

Παπάδειγμα 1.10.1. (Παπάλληλο-ζειπιακό ζύζηημα) 

Δίδακε φηη απνηειείηαη απφ   ππνζπζηήκαηα (modules), θάζε έλα απφ ηα νπνία είλαη έλα 

παξάιιειν ζχζηεκα κε    κνλάδεο θαη κπνξεί λα κειεηεζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δλαιιαθηηθά, 

κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ην δπηθφ ζχζηεκα ηνπ ζεηξηαθνχ-παξάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο, νπφηε: 

              
       

        
               

  

   

 

 

   

  

ηελ i.i.d. πεξίπησζε έρνπκε: 

                                                                          

 

   

                                                            

 

1.11. Τπολογιζμόρ Αξιοπιζηίαρ με Υπήζη ηηρ Απσήρ Δγκλειζμού-Αποκλειζμού 

Έλαο αξθεηά δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο ελφο κνλφηνλνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη κέζσ ηεο αξρήο εγθιεηζκνχ-απνθιεηζκνχ (Inclusion-exclusion), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηα ε.ζ.ι. θαη ε.ζ.δ. ελφο ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα έζησ έλα κνλφηνλν 

ζχζηεκα κε ε.ζ.ι.                 θαη ε.ζ.δ.               . Οξίδνπκε ηα 

ελδερφκελα: 

     ιεηηνπξγνχλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ ε.ζ.ι.    ,           . 

     ιεηηνπξγνχλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ ε.ζ.δ.              .  
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Δθφζνλ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί, εθφζνλ φιεο νη κνλάδεο ελφο ε.ζ.ι. ιεηηνπξγνχλ, κπνξνχκε 

λα γξάςνπκε: 

                           

κνηα, αθνχ ην ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί φηαλ φιεο νη κνλάδεο ελφο ε.ζ.δ. απνηχρνπλ, 

κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

                               

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελψζεσλ, ζα θάλνπκε ρξήζε ηνπ ηχπνπ ηνπ Poincare. 

 

Ππόηαζη 1.11.1 (Σχπνο ηνπ Poincare). Αλ            είλαη νπνηαδήπνηε ελδερφκελα, ηφηε 

ηζρχεη: 

                        

 

   

                       

φπνπ:  

                                                        
    

      
 

            

          

                                            

Γηα παξάδεηγκα, γηα δχν ελδερφκελα έρνπκε: 

                             

θαη γηα ηξία ελδερφκελα: 

                                                                 

 

Ππόηαζη 1.11.2. Έζησ έλα κνλφηνλν ζχζηεκα κε ε.ζ.ι.                 θαη ε.ζ.δ. 

              . Σφηε ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δίλεηαη απφ ηνπο ηχπνπο: 

       

 

   

             

 

   

 

φπνπ: 
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θαη: 

         

 

   

              

 

   

  

φπνπ: 

          

 

   

   
            

          

               

 

   

         

      
 
   

  

Παπάδειγμα 1.11.1. Έζησ ην ζχζηεκα κε ηξεηο κνλάδεο: 

 

Δίδακε φηη ηα ε.ζ.ι. ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα          θαη         . Οξίδνληαο: 

    : Να ιεηηνπξγνχλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ ε.ζ.ι.   , δειαδή νη κνλάδεο 1 θαη 2 

    : Να ιεηηνπξγνχλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ ε.ζ.ι.   , δειαδή νη κνλάδεο 1 θαη 3, 

ζα έρνπκε: 

                            

                          

                              

                              

                                                                        

Παπάδειγμα 1.11.2. ην ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα, ην ζχλνιν ησλ ε.ζ.δ. είλαη ην 

                                 , θαη επνκέλσο ε αμηνπηζηία είλαη αξθεηά 

δχζθνιν λα ππνινγηζζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα   θαη   είλαη κεγάια. ηελ εηδηθή 

πεξίπησζε ηνπ ζπλερφκελνπ 2-απφ-ηα-4:  ζπζηήκαηνο έρνπκε                           
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1.12. Τπολογιζμόρ Αξιοπιζηίαρ Μέζω Αναδπομικών σέζεων 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε αμηνπηζηία ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί εχθνια λα 

ππνινγηζζεί κέζσ ελφο αλαδξνκηθνχ ηχπνπ. Γηα παξάδεηγκα αο ζεσξήζνπκε ην ζπλερφκελν 

 -απφ-ηα- :  ζχζηεκα θαη έζησ    ε αμηνπηζηία ηνπ. Οξίδνπκε ηα ελδερφκελα: 

  : Σν ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κνλάδεο        , δελ 

ιεηηνπξγεί.  

Σφηε γηα     ηζρχεη : 

                               
                    

    

                                                      
  

                                       

 

       

  

Άξα γηα ηελ αμηνπηζηία    ηνπ ζπλερφκελν`π  -απφ-ηα- :  ζπζηήκαηνο, ζα ηζρχεη ε 

αλαδξνκηθή ζρέζε :  

                         

 

       

  

κε αξρηθέο ζπλζήθεο : 

      γηα     

             
 
     

 

1.13. Η Μέθοδορ Αθποίζμαηορ Ξένων Γινομένων 

Ζ κέζνδνο αζξνίζκαηνο μέλσλ γηλνκέλσλ (Sum of disjoint products, SDP) αλαθέξζεθε γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνπο Fratta and Montanari to 1973. Ο Abraham ην 1979 παξνπζίαζε κία 

βειηησκέλε εθδνρή ηεο SDP, αιιά ν Locks ήηαλ απηφο πνπ ηελ αλέπηπμε σο κέζνδν 

ππνινγηζκνχ αμηνπηζηίαο κε ηα άξζξα ηνπ ην 1980, 1982, 1984 θαη 1987. Ζ κέζνδνο SDP 

ρξεζηκνπνηεί ηα ε.ζ.ι. ή ηα ε.ζ.δ. ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα ππνινγίζεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο 

έλσζεο νξηζκέλσλ ελδερνκέλσλ κέζσ ζπλαξηήζεσλ Boole. O ζηφρνο ηεο είλαη λα εθθξάζεη 

ηε ζπλάξηεζε δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο σο έλσζε μέλσλ φξσλ. Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο 

μέλνπο φξνπο, είλαη έλα γηλφκελν απφ ελδερφκελα πνπ δείρλνπλ αλ κεκνλσκέλεο κνλάδεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είηε ιεηηνπξγνχλ ή απνηπγράλνπλ. Ζ κέζνδνο SDP, δηαθέξεη απφ ηελ αξρή 

εγθιεηζκνχ-απνθιεηζκνχ ζηα πξφζεκα (ζπλ ή πιελ) ησλ φξσλ ζηνπο φξνπο ηνπ ηχπνπ ηεο 

ζπλάξηεζεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ αξρή εγθιεηζκνχ-απνθιεηζκνχ, ηα πξφζεκα 
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ησλ φξσλ ελαιιάζζνληαη απφ ζπλ ζε πιελ, ιφγσ ηεο δηπιήο πξνζκέηξεζεο ζηηο 

πξνεγνχκελεο πξάμεηο εγθιεηζκνχ. Με ηε κέζνδν SDP φκσο, φινη νη φξνη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, θαλείο δελ κεηξηέηαη δχν θνξέο θαη φινη νη φξνη έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν. 

Έλαο SDP ηχπνο γηα νπνηαδήπνηε, αιιά κηθξά ζπζηήκαηα, είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ηχπν 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρή εγθιεηζκνχ-απνθιεηζκνχ. 

Ζ κέζνδνο SDP βαζίδεηαη ζηνλ πξνζζεηηθφ λφκν ησλ πηζαλνηήησλ. Θπκίδνπκε φηη αλ δχν 

ή πεξηζζφηεξα ελδερφκελα δελ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία, ε πηζαλφηεηα φπσο έλα ηνπιάρηζηνλ 

ελδερφκελν πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ πηζαλνηήησλ ησλ κεκνλσκέλσλ 

ελδερνκέλσλ. Αλ δχν ελδερφκελα   θαη   έρνπλ θνηλά ζηνηρεία, ηφηε ε έλσζε ηνπο     

είλαη ίζε κε ηελ έλσζε ηνπ ελδερνκέλνπ   θαη ηνπ ελδερνκέλνπ    , φπνπ    είλαη ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ ελδερφκελν ηνπ   θαη         . Έηζη έρνπκε ηελ παξαθάησ εμίζσζε γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο    : 

                                     

Γηα ηξία ελδερφκελα έρνπκε: 

                               

ελψ γηα   ελδερφκελα           έρνπκε: 

                       
           

    
        

Ζ ηειεπηαία εμίζσζε εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο έλσζεο   ελδερνκέλσλ σο άζξνηζκα   

φξσλ πηζαλφηεηαο. Κάζε επηπιένλ φξνο εθθξάδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ επηπιένλ ελδερνκέλνπ 

ζηελ πηζαλφηεηα ηεο έλσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν φξνο       εθθξάδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ 

πξψηνπ ελδερνκέλνπ,   , ζηελ πηζαλφηεηα ηεο έλσζεο. Ο δεχηεξνο φξνο     
     εθθξάδεη 

ηελ επηπιένλ ζπλεηζθνξά ηνπ ελδερνκέλνπ    πνπ δελ έρεη κεηξεζεί, σο πξνο ηελ πηζαλφηεηα 

ηεο έλσζεο. Ζ έθθξαζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεο έλσζεο   ελδερνκέλσλ, σο άζξνηζκα   φξσλ 

πηζαλνηήησλ, είλαη άκεζε. κσο, ε πξαγκαηηθή πξφθιεζε είλαη λα εθηηκήζνπκε ηελ επηπιένλ 

ζπλεηζθνξά ελφο επηπιένλ ελδερνκέλνπ, πνπ δελ έρεη ινγαξηαζζεί ζε θαλέλα απφ ηα 

πξνεγνχκελα ελδερφκελα. 

Οη Abraham (1979), Locks (1987) θαη Wilson (1990) ρψξηζαλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνζζεηηθνχ λφκνπ ζε δχν βξφρνπο (loops), ηνλ εμσηεξηθφ θαη ηνλ εζσηεξηθφ. Δηδηθνί 

θαλφλεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ βξφρν γηα ηελ απνδνηηθφηεξε εθηίκεζε ηεο 
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επηπιένλ ζπλεηζθνξάο ζηελ έλσζε, απφ έλα ελδερφκελν ην νπνίν δελ έρεη ινγαξηαζζεί ζε 

θαλέλα απφ ηα πξνεγνχκελα ελδερφκελα. Σψξα ζα πεξηγξάςνπκε ηνπο δχν βξφρνπο. 

 

Δξωηεπικόρ βπόσορ (outer loop). Ο εμσηεξηθφο βξφρνο ηεο κεζφδνπ SDP βαζίδεηαη ζηνλ 

ηχπν ηνπ αζξνίζκαηνο   ελδερνκέλσλ. Έζησ φηη ηα   ε.ζ.ι. ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα 

               Έζησ φηη    είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ  -νζηνχ ε.ζ.ι. ζηελ έλσζε φισλ ησλ 

ε.ζ.ι. γηα        Έηζη, έρνπκε ηηο παξαθάησ επαλαιεπηηθέο εμηζψζεηο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ   : 

       

          
        

         
               

Έζησ                 Σφηε ην    είλαη ε πηζαλφηεηα φηη ην  -νζηφ ε.ζ.ι. είλαη ην 

πξψην ε.ζ.ι. ην νπνίν θάλεη ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί. Με άιια ιφγηα,    είλαη ε πηζαλφηεηα 

φηη ηα πξψηα     ε.ζ.ι. έρνπλ απνηχρεη, θαη ην  -νζηφ ε.ζ.ι. ιεηηνπξγεί. Ζ αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 

               

Μέζα απφ ηηο επηηπρείο επαλαιήςεηο ηνπ εμσηεξηθνχ βξφρνπ, βξίζθνπκε φιν θαη πην ζηελά 

θάησ θξάγκαηα ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. ηαλ φια ηα ε.ζ.ι. έρνπλ απαξηζκεζεί, ε 

αθξηβήο αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη σο εμήο: 

          

                 

                 

  

                

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία παίξλνπκε ηα ε.ζ.ι. ή ηα ε.ζ.δ. παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ. Έηζη ν Locks (1987) θαη ν Wilson (1990) έδσζαλ ηηο 

παξαθάησ νδεγίεο, κε αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο: 

1. Σα ε.ζ.ι. (ή ε.ζ.δ.) κε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ κνλάδσλ ζεσξνχληαη πξψηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο, έρνπκε                         

       ,             
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2. Αλάκεζα ζηα ε.ζ.ι. ή ε.ζ.δ. ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (δειαδή κε ηνλ ίδην αξηζκφ κνλάδσλ), 

απηφ πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηλψλ κνλάδσλ κε ην πξνεγνχκελν ε.ζ.ι. ή 

ε.ζ.δ. είλαη ην επφκελν. Γηα παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηα ε.ζ.ι. bc, cde, adf θαη adg, ε 

ζσζηή ζεηξά κε βάζε ηνπο δχν πξψηνπο θαλφλεο είλαη:                 θαη ηα 

άιια δχν κπνξνχλ ηα ηαμηλνκεζνχλ απζαίξεηα σο     θαη    . 

3. Σα ε.ζ.ι. ή ε.ζ.δ. κε ηνλ ίδην αξηζκφ κνλάδσλ ηαμηλνκνχληαη ζε αχμνπζα ζεηξά (αλ νη 

κνλάδεο είλαη αξηζκεκέλεο) ή αιθαβεηηθή ζεηξά (αλ νη κνλάδεο έρνπλ νλνκαζζεί κε 

γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ). Γηα παξάδεηγκα ζην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο έρνπκε 

                  . Γηα ηα δχν ε.ζ.ι. ηνπ δεχηεξνπ θαλφλα, κε βάζε απηφλ ηνλ 

θαλφλα παίξλνπκε         θαη        . 

4. Οη κνλάδεο κέζα ζε έλα ε.ζ.ι. .ε έλα ε.ζ.δ. ηαμηλνκνχληαη κε αχμνπζα ή αιθαβεηηθή 

ζεηξά. Γηα παξάδεηγκα, αλ νη κνλάδεο 1 θαη 2 ζρεκαηίδνπλ έλα ε.ζ.ι., ηφηε γξάθνπκε 

        . Αλ νη κνλάδεο a θαη c ζρεκαηίδνπλ έλα ε.ζ.ι., ηφηε γξάθνπκε       . 

 

Δζωηεπικόρ βπόσορ (inner loop). Ο εμσηεξηθφο βξφρνο ιακβάλεη ππφςε έλα ή πεξηζζφηεξα 

ε.ζ.ι. ζε θάζε επαλάιεςε. ην  -ζην βήκα ηνπ εμσηεξηθνχ βξφρνπ, φηαλ παίξλνπκε ην  -ζηφ 

ε.ζ.ι., ν εζσηεξηθφο βξφρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ελδερνκέλνπ 

πνπ πεξηιακβάλεη ην  -ζηφ ε.ζ.ι., αιιά θαλέλα απφ ηα πξνεγνχκελα     ε.ζ.ι. Σα επφκελα 

βήκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ  -ζηνχ  φξνπ,   , φπνπ    , ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ εμίζσζε πνπ είδακε ζηνλ εμσηεξηθφ βξφρν: 

1. Αθαίξεζε ηηο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζην     απφ θάζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα 

ε.ζ.ι., δειαδή ηα                . Βξεο ηε ινγηθή έθθξαζε ηεο έλσζεο απηψλ 

ηνλ ηξνπνπνηεκέλσλ     ε.ζ.ι. Υξεζηκνπνίεζε ηελ άιγεβξα Boole γηα λα 

απινπνηήζεηο ηελ έθθξαζε ηεο. 

2. Αληέζηξεςε ηελ απινπνηεκέλε ινγηθή έθθξαζε, δειαδή βξεο ην ζπκπιήξσκα ηεο. 

3. Δμέθξαζε ηελ ινγηθή έθθξαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο ζαλ έλα άζξνηζκα μέλσλ 

γηλνκέλσλ. 

4. Πνιιαπιαζίαζε θάζε φξν ηεο ινγηθήο έθθξαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο κε ηε 

ινγηθή έθθξαζε ηνπ  -ζηνχ ε.ζ.ι. Απηφ ζα δψζεη ηελ έθθξαζε ηεο    πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ επηπιένλ ζπλεηζθνξά ηνπ     θαη είλαη μέλε κε θάζε έλα απφ ηα 

πξνεγνχκελα ε.ζ.ι. 
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ηαλ βξνχκε ηελ   , ε    ππνινγίδεηαη απεπζείαο απφ απηήλ. ηαλ βξεζεί ε    γηα φια 

ηα        , κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα βξνχκε ηελ    σο ην άζξνηζκα φισλ ησλ     Θα 

δνχκε ηψξα δχν παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηε κέζνδν. 

 

Παπάδειγμα 1.13.2. Αο ζεσξήζνπκε ην θιαζηθφ ζχζηεκα ηεο γέθπξαο. Δίδακε φηη ηα ε.ζ.ι. 

ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ βξεζεί θαη ηαμηλνκεζεί σο εμήο :                         

       ,           . ηνλ πξψην εμσηεξηθφ βξφρν, ζεσξνχκε ην πξψην ε.ζ.ι.     . ηνλ 

εζσηεξηθφ βξφρν βξίζθνπκε ηελ   , απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε    σο εμήο: 

        

               

ηνλ δεχηεξν εμσηεξηθφ βξφρν, ζεσξνχκε ην δεχηεξν ε.ζ.ι.       ηνλ εζσηεξηθφ βξφρν 

ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηα    θαη   ,ηα νπνία είλαη ηκήκαηα ηνπ δεχηεξνπ ε.ζ.ι., απφ ην 

πξνεγνχκελν ε.ζ.ι. Δθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην    , πξνθχπηεη φηη ε ινγηθή έθθξαζε 

είλαη     , ε νπνία δελ κπνξεί λα απινπνηεζεί παξαπάλσ. Αληηζηξέθνληαο ηελ έθθξαζε 

απηή παίξλνπκε                   . Δθθξάδνληαο απηή ηε ινγηθή έθθξαζε σο άζξνηζκα μέλσλ 

γηλνκέλσλ παίξλνπκε          . Πνιιαπιαζηάδνληαο ην     κε απηή ηελ έθθξαζε, 

παίξλνπκε ηελ    σο εμήο: 

                                      

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, ην    είλαη έλα άζξνηζκα δχν μέλσλ γηλνκέλσλ, θάζε έλα απφ ηα 

νπνία είλαη μέλν απφ θάζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα ε.ζ.ι. Απφ ηελ έθθξαζε ηεο   , 

πξνθχπηεη ε    σο εμήο: 

                    

ηνλ ηξίην εμσηεξηθφ βξφρν, παίξλνπκε ην ε.ζ.ι.       . ηνλ εζσηεξηθφ βξφρν έρνπκε 

ηηο παξαθάησ ινγηθέο εθθξάζεηο: 

 

                  (Αθαίξεζε ηα          απφ απηή ηελ έθθξαζε, αλ ππάξρνπλ) 

                      (Γελ ρξεηάδεηαη απινπνίεζε, αληέζηξεςε ηελ έθθξαζε)  

                            (Πνιιαπιαζίαζε ηελ έθθξαζε κε         
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ηνλ ηέηαξην εμσηεξηθφ βξφρν, παίξλνπκε ην ε.ζ.ι.       . ηνλ εζσηεξηθφ βξφρν έρνπκε 

ηηο παξαθάησ ινγηθέο εθθξάζεηο: 

                      (Αθαίξεζε ηα          απφ απηή ηελ έθθξαζε) 

                           (Απινπνίεζε ψζηε ην      λα „απνξξνθεζεί‟) 

                                  (Αληέζηξεςε ηελ έθθξαζε) 

                                        (Πνιιαπιαζίαζε ηελ έθθξαζε κε         

                

               

Έηζη, ζεσξήζακε φια ηα ε.ζ.ι. Ζ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

                                                           

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε i.i.d. κνλάδεο ηφηε: 

                                                                                                                                   

Παπάδειγμα 1.13.3. 

Αο ζεσξήζνπκε πάιη ην θιαζηθφ ζχζηεκα ηεο γέθπξαο. Θα ππνινγίζνπκε ηψξα ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ε.ζ.δ. ηνπ ζπζηήκαηνο. Έρνπκε ήδε βξεη φηη ηα ε.ζ.δ. ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο γέθπξαο είλαη ηα                                        . 

πκβνιίδνπκε κε     ηελ ζπλάξηεζε ινγηθήο ηνπ  -νζηνχ ε.ζ.δ. Σφηε: 

                                                     

Έζησ:  

          
         

           
           

  

          

Σφηε γηα ην πξψην ε.ζ.δ. έρνπκε: 

                               

               

Γηα ην δεχηεξν ε.ζ.δ. έρνπκε: 

                                             (Αληέζηξεςε ηελ έθθξαζε) 

                           (Πνιιαπιαζίαζε ελ έθθξαζε κε       ) 
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Γηα ην ηξίην ε.ζ.δ. έρνπκε: 

                             (Αθαίξεζε ηα             απφ ηελ έθθξαζε) 

                               (Αληέζηξεςε ηελ έθθξαζε) 

                                 (Πνιιαπιαζίαζε ηελ έθθξαζε κε          ) 

                        

               

Γηα ην ηέηαξην ε.ζ.δ. έρνπκε: 

                             (Αθαίξεζε ηα             απφ ηελ έθθξαζε) 

                                (Απινπνίεζε ηελ έθθξαζε) 

                                      (Αληέζηξεςε ηελ έθθξαζε) 

                                        (Πνιιαπιαζίαζε ηελ έθθξαζε κε          ) 

                 

               

Ζ αλαμηνπηζηία θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη απφ ηηο ζρέζεηο: 

               

                                                      

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε i.i.d. κνλάδεο ηφηε: 

                                                                                                                             

 

1.14. ςζηήμαηα Δμθςηεύζιμα ζε Μαπκοβιανέρ Αλςζίδερ. 

Έζησ έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο πνπ απνηειείηαη απφ   αλεμάξηεηεο κνλάδεο. ε πνιιέο 

εθαξκνγέο κεραληθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα κειεηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αμηνπηζηίαο ηνπο αληηθαζηζηψληαο ηηο    δπλαηέο θαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ θαη ηε 

ζπλάξηεζε δνκήο, κε      θαηαζηάζεηο θαη κία θαηάιιειε καξθνβηαλή αιπζίδα. ηαλ ην 

  είλαη κηθξφ ζε ζχγθξηζε κε ην   , απηή ε πξνζέγγηζε είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν φρη κφλν 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη γηα ηελ κειέηε άιισλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνκήο, φπσο ε αζπκπησηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά, ε γελλήηξηα ζπλάξηεζε, 

ε αλάπηπμε θξαγκάησλ αμηνπηζηίαο θαη πξνβιήκαηα βέιηηζηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Μηα πξψηκε δεκνζίεπζε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλε απφ ηνλ Fu ην 1986, ελψ 

αθνινχζεζαλ δεκνζηεχζεηο απφ ηνπο Chao and Fu (1989, 1991), Fu and Lou (1991), νη 
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νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ επηηπρεκέλα ηε κέζνδν ζηα ζπζηήκαηα  -απφ-ηα-  θαη ζπλερφκελν 

 -απφ-ηα- , ηα νπνία εκθχηεπζαλ ζε κία κε νκνγελή Μαξθνβηαλή αιπζίδα (νξηζκέλε ζε έλα 

πεπεξαζκέλν ρψξν θαηαζηάζεσλ κε θαηάζηαζε απνξξφθεζεο), θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχζεθαλ κε ηελ εμέηαζε ηεο εξγνδηθφηεηαο (ergodicity) ηνπ γηλνκέλνπ ησλ πηλάθσλ 

κεηάβαζεο. Ζ πξψηε δεκνζίεπζε πνπ έθαλε κία ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο, 

έγηλε απφ ηνλ Koutras (1996). 

Έζησ κηα δνκή αμηνπηζηίαο n κνλάδσλ, νη νπνίεο είλαη γξακκηθά ηνπνζεηεκέλεο θαη 

αλαθέξνληαη κε αξηζκνχο        . Δπηπιένλ ππνζέηνπκε φηη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (principle of operation) έρεη λφεκα γηα θάζε ππνζχζηεκα         κε    . 

πλήζσο ε θαηάξξεπζε κηαο κνλφηνλεο δνκήο επηηπγράλεηαη απφ πξννδεπηηθέο κεηαβάζεηο 

κέζα απφ δηάθνξα ζηάδηα «ρεηξνηέξεπζεο», έζησ        , φπνπ ην   δειψλεη ηελ ηέιεηα 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (θακία ειαηησκαηηθή κνλάδα), θαη ην   δειψλεη φηη ην ζχζηεκα 

βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

ΟΡΙΜΟ 1.14.1. Έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο ζα ιέγεηαη εκθπηεχζηκν ζε κηα Μαξθνβηαλή 

αιπζίδα (Markov Chain Imbeddable System, MIS), αλ: 

1. Τπάξρεη έλαο πεπεξαζκέλνο ρψξνο θαηαζηάζεσλ               , ν νπνίνο κπνξεί 

λα δηαζπαζηεί σο      
 
   , φπνπ         γηα θάζε     θαη 

2. Τπάξρεη κηα Μαξθνβηαλή αιπζίδα              νξηζκέλε ζην   έηζη ψζηε: 

       αλ θαη κφλν αλ ην ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ηηο κνλάδεο         

έθηαζε ζην  -νζηφ επίπεδν ρεηξνηέξεπζεο,            . 

       αλ θαη κφλν αλ ην ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ ηηο κνλάδεο         

ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί.                                                                                    

Υσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ην ρψξν θαηαζηάζεσλ   έηζη 

ψζηε        
                 ,            , (            θαη        . Έζησ  

                            νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ηεο Μαξθνβηαλήο αιπζίδαο, 

θαη             ν αληίζηνηρνο             πίλαθαο κεηάβαζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ην ζχλνιν         πεξηγξάθεη ηελ απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζηάδην    αληηζηνηρεί ζε 

κηα θαηάζηαζε απνξξφθεζεο (Absorbing state), νπφηε: 

      
     
      

  

Με άιια ιφγηα, ε ηειεπηαία ζεηξά ηνπ πίλαθα κεηάβαζεο    είλαη ίζε κε            . 
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Έζησ                  ηα κνλαδηαία δηαλχζκαηα (ζηήιε) ηνπ ρψξνπ     ,   

   
   
               θαη                    . πκβνιίδνπκε επίζεο κε    

                                     ην δηάλπζκα αξρηθψλ πηζαλνηήησλ 

(Vector of initial probabilities) ηεο Μαξθνβηαλήο αιπζίδαο, θαη κε       ηελ αμηνπηζηία θαη 

αλαμηνπηζηία αληίζηνηρα, ηνπ ππνζπζηήκαηνο               ). Σν επφκελν ζεψξεκα 

αθνινπζεί άκεζα ηνλ νξηζκφ ηνπ MIS ζπζηήκαηνο. 

ΘΔΩΡΗΜΑ 1.14.1. Ζ αμηνπηζηία θαη αλαμηνπηζηία ελφο MIS ζπζηήκαηνο δίλεηαη απφ ηνπο 

ηχπνπο: 

                                           
     

 

   

              
     

 

   

                                               

Σν παξαπάλσ ζεψξεκα δίλεη έλαλ αθξηβή ηχπν ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

αλαμηνπηζηίαο ελφο MIS ζπζηήκαηνο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί νη απινί απηνί ηχπνη είλαη 

θαηάιιεινη θαη γηα i.i.d. θαη γηα κε i.i.d. ζπζηήκαηα. Σν επφκελν ζεψξεκα παξέρεη έλα 

απνηειεζκαηηθφ επαλαιεπηηθφ ζρήκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ    θαη    ελφο MIS 

ζπζηήκαηνο. 

 

ΘΔΩΡΗΜΑ 1.14.2. Έζησ                                     ην δηάλπζκα 

αθνινπζίαο ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο αλαδξνκηθέο ζρέζεηο: 

              

 

   

                 

κε αξρηθέο ζπλζήθεο         (γηα παξάδεηγκα         
                .Σφηε: 

                                                               

   

   

                                                               

ΘΔΩΡΗΜΑ 1.14.3. Έζησ                                     ην δηάλπζκα 

αθνινπζίαο ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο αλαδξνκηθέο ζρέζεηο: 

              

 

   

                     

κε αξρηθέο ζπλζήθεο         (γηα παξάδεηγκα                       ). 
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Σφηε: 

        

   

   

               

   

   

          

ηε ζπλήζε πεξίπησζε φπνπ      , ζα έρνπκε 

                                                                                                                               

ΘΔΩΡΗΜΑ 1.14.4. Γηα έλα MIS ζχζηεκα κε               νη γελλήηξηεο ζπλαξηήζεηο:  

          

 

   

            

 

   

 

ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αλαμηνπηζηίαο αληίζηνηρα, δίλνληαη απφ ηνπο ηχπνπο: 

                                     
                   

                                                 

ηε ζπλήζε πεξίπησζε φπνπ      , ηφηε ν ππνινγηζκφο ησλ           επηηπγράλεηαη 

εχθνια ππνινγίδνληαο ηελ ηειεπηαία είζνδν        ηεο πξψηεο γξακκήο ηνπ πίλαθα    

     . Έηζη έρνπκε: 

                  
 

   
         

Παπάδειγμα 1.14.1. Θεσξνχκε έλα ζεηξηαθφ ζχζηεκα    κνλάδσλ, κε αμηνπηζηίεο       

               Γηα λα αληηκεησπίζνπκε κηα ηέηνηα δνκή σο έλα  MIS ζχζηεκα, αξθεί λα 

ζεσξήζνπκε ηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ                , ηε δηακέξηζε  ηνπ        , 

                θαη ηε Μαξθνβηαλή αιπζίδα         , πνπ νξίδεηαη απφ ηηο 

επφκελεο ζρέζεηο: 

i.     , αλ νη κνλάδεο         ιεηηνπξγνχλ,        . 

ii.     , αλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο κνλάδεο         δελ ιεηηνπξγεί        . 

Πξνθαλψο ν πίλαθαο κεηάβαζεο είλαη ν εμήο: 

                                                                            
    

  
                                                                       

Παπάδειγμα 1.14.2. Θεσξνχκε έλα παξάιιειν ζχζηεκα    κνλάδσλ, κε αμηνπηζηίεο 

                     Γηα λα αληηκεησπίζνπκε κηα ηέηνηα δνκή σο έλα  MIS ζχζηεκα, 

αξθεί λα ζεσξήζνπκε ηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ                         , ηε δηακέξηζε  

ηνπ        ,         θαη ηε Μαξθνβηαλή αιπζίδα         , πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 
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ζρέζε:     , αλ αθξηβψο   απφ ηηο κνλάδεο         δελ ιεηηνπξγνχλ ,        . Ο 

πίλαθαο κεηάβαζεο είλαη ν εμήο: 

                                                                                    

Παπάδειγμα 1.14.3. Θεσξνχκε έλα  -απφ-ηα-   ζχζηεκα    κνλάδσλ, κε αμηνπηζηίεο 

                     Γηα λα αληηκεησπίζνπκε κηα ηέηνηα δνκή σο έλα  MIS ζχζηεκα, 

αξθεί λα ζεσξήζνπκε ηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ                         , ηε δηακέξηζε  

ηνπ        ,         θαη ηε Μαξθνβηαλή αιπζίδα         , πνπ νξίδεηαη απφ ηηο 

επφκελεο ζρέζεηο: 

i.     , αλ αθξηβψο   απφ ηηο κνλάδεο         δελ ιεηηνπξγνχλ ,        . 

ii.     , αλ ηνπιάρηζηνλ   απφ ηηο κνλάδεο         δελ ιεηηνπξγνχλ. 

Έηζη, ν πίλαθαο κεηάβαζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

Οη αλαδξνκηθέο ζρέζεηο δίλνληαη απφ ηνπο ηχπνπο: 

                 

                           

                            ,             

        

                                    ,              

ηελ i.i.d. πεξίπησζε            , ε δηαθξίλνπζα ηνπ πίλαθα      ηζνχηαη κε 

            , θη έηζη: 
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Παπάδειγμα 1.14.4. Θεσξνχκε έλα ζπλερφκελν  -απφ-ηα-   ζχζηεκα    κνλάδσλ, κε 

αμηνπηζηίεο                      Γηα λα αληηκεησπίζνπκε κηα ηέηνηα δνκή σο έλα  MIS 

ζχζηεκα, αξθεί λα ζεσξήζνπκε ηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ                         , ηε 

δηακέξηζε  ηνπ        ,                  θαη ηε Μαξθνβηαλή αιπζίδα         , 

πνπ νξίδεηαη απφ ηηο επφκελεο ζρέζεηο: 

i.     , αλ ην πιήζνο ησλ ηειεπηαίσλ ζπλερφκελσλ κνλάδσλ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ 

είλαη  ,        . 

ii.     , αλ ην πιήζνο ησλ ηειεπηαίσλ ζπλερφκελσλ κνλάδσλ πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ 

είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν απφ  . 

Έηζη, ν πίλαθαο κεηάβαζεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

Οη αλαδξνκηθέο ζρέζεηο δίλνληαη απφ ηνπο ηχπνπο: 

                

   

   

                

                           

                 ,             

        

                                    ,            . 

ηελ i.i.d. πεξίπησζε            , ε δηαθξίλνπζα ηνπ πίλαθα      ηζνχηαη κε 

                   
    , θη έηζη: 
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1.15.  Μεηαζσημαηιζμοί Γέληα-Αζηέπι και Αζηέπι-Γέληα. 

πσο είδακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, φηαλ έρνπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ αμηνπηζηία 

πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα θάλνπκε δηάζπαζε ζε ππνζπζηήκαηα, θπξίσο 

ζεηξηαθά θαη παξάιιεια, ψζηε ην αξρηθφ ζχζηεκα λα απινπνηεζεί. Οη κεηαζρεκαηηζκνί 

Γέιηα-Αζηέξη θαη Αζηέξη-Γέιηα (Delta-Star and Star-Delta Transformations) απνηεινχλ έλα 

εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ απινπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζεηξηαθά 

θαη παξάιιεια ππνζπζηήκαηα.  

πγθεθξηκέλα, νη δνκέο νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνληαη ακνηβαία παξνπζηάδνληαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. Τπνζέηνπκε φηη νη θφκβνη δελ απνηπγράλνπλ πνηέ, ελψ είλαη δπλαηφλ λα 

απνηχρνπλ νη κνλάδεο πνπ ελψλνπλ ηνπο θφκβνπο. Οη κνλάδεο είλαη κεηαμχ ηνπο 

αλεμάξηεηεο. 

 

ρήκα 1.15.1 

ε έλα κεηαζρεκαηηζκφ Γέιηα-Αζηέξη αιιάδνπκε ηε δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηε κνξθή ηξηγψλνπ ζηε κνξθή ελφο αζηεξηνχ, ελψ ζην κεηαζρεκαηηζκφ 

Αζηέξη-Γέιηα θάλνπκε ην αληίζηξνθν. Με ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ θάλνπκε παξάγνπκε 

έλα θαηλνχξγην ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ηζνδχλακν κε ην πξσηεχνλ. Υξεζηκνπνηνχκε ηνπο 

παξαθάησ ζπκβνιηζκνχο: 
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     είλαη ην ελδερφκελν φηη ν θφκβνο   ζπλδέεηαη κε ηνλ θφκβν  . 

     είλαη ην ελδερφκελν φηη ν θφκβνο   ζπλδέεηαη κε ηνλ θφκβν  . 

     είλαη ην ελδερφκελν φηη ν θφκβνο   ζπλδέεηαη κε ηνλ θφκβν  . 

Γηα λα θαζνξίζνπκε ηελ ηζνδπλακία κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ αξθεί λα ππνινγίζνπκε 

ηηο παξαθάησ πηζαλφηεηεο: 

                                                  . 

  Οη ππφινηπεο πηζαλφηεηεο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ απηέο. Δδψ, ε θάζε πηζαλφηεηα 

ζπκβνιίδεη ηελ αμηνπηζηία θάπνηαο ή θάπνησλ κνλάδσλ. ηε ζπλέρεηα ζα ππνινγίζνπκε ηηο 

πηζαλφηεηεο απηέο κεηά ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, φηαλ έρνπκε έλαλ θφκβν είζφδνπ (Input 

Node) θαη δχν θφκβνπο εμφδνπ (Output Nodes), φηαλ έρνπκε δχν θφκβνπο εηζφδνπ θαη έλαλ 

θφκβν εμφδνπ, θαζψο θαη φηαλ φινη νη θφκβνη είλαη είηε εηζφδνπ είηε εμφδνπ. 

ύζηημα Γέληα ή Αζηεπιού με έναν κόμβο ειζόδος και δύο κόμβοςρ εξόδος. 

Απηή είλαη ε πην απιή εθδνρή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Γέιηα-Αζηέξη θαη Αζηέξη-Γέιηα. 

Τπνζέηνπκε φηη έλαο απφ ηνπο ηξεηο θφκβνπο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο θαη ζηηο δχν 

δνκέο, ιακβάλεη ζήκα απφ έμσ απφ ηε δνκή, ελψ νη άιινη δχν θφκβνη ζηέιλνπλ ην ζήκα ζην 

ππφινηπν δίθηπν. Υσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο ππνζέηνπκε φηη ν θφκβνο   είλαη ν θφκβνο 

εηζφδνπ, ελψ νη θφκβνη   θαη   είλαη νη θφκβνη εμφδνπ.  Έηζη ην ζήκα κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

απφ ηνλ θφκβν    ζηνλ θφκβν  , θαη απφ ηνλ θφκβν   ζηνλ θφκβν  , ελψ κπνξεί λα 

κεηαθέξεηαη κε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε απφ ηνλ θφκβν   ζηνλ θφκβν  . Με βάζε ηα 

πξνεγνχκελα, αξθεί λα ππνινγίζνπκε ηηο πηζαλφηεηεο: 

                                       

Έηζη ινηπφλ έρνπκε: 

                           

                            

                                                     

Θέηνληαο: 
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θαη εθθξάδνληαο             κέζσ ησλ          παίξλνπκε ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ Γέιηα-Αζηέξη: 

   
  

 
     

 

 
      

 

 
  

φπνπ : 

                                      

                                      

                                               

                                                   

                            

Θέηνληαο: 

                                         

θαη ιχλνληαο ψο πξνο          ζε φξνπο ησλ             παίξλνπκε ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο 

γηα ηνλ Αζηέξη-Γέιηα κεηαζρεκαηηζκφ: 

   
     

    
  

   
     

    
 

        
                          ή ηζνδχλακα 

   
                                          

       
  

 

Παπάδειγμα 1.15.1. Θεσξνχκε ην θιαζηθφ ζχζηεκα ηεο γέθπξαο. 

 

Οη κνλάδεο     θαη   ζρεκαηίδνπλ κία δνκή Γέιηα. Ο θφκβνο   δέρεηαη ην ζήκα απφ έμσ 

απφ ηε δνκή ελψ νη θφκβνη   θαη   ζηέιλνπλ ην ζήκα ζηνπο θφκβνπο   θαη  . Οη ζπλζήθεο 

γηα ηε ρξήζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Γέιηα-Αζηέξη ηθαλνπνηνχληαη, θη έηζη παίξλνπκε ηηο 

ζρέζεηο: 
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ρήκα 1.15.2 

Μεηά απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ Γέιηα-Αζηέξη, ε ζπλάξηεζε δνκήο θαίλεηαη ζην 

παξαπάλσ ζρήκα. Αλάγνληαο ηελ θαηλνχξγηα απηή δνκή ζε ζεηξηαθά θαη παξάιιεια 

ζπζηήκαηα, παίξλνπκε ηελ αθφινπζε έθθξαζε ηεο αμηνπηζηίαο: 

                            

               
   

 
    

     

 
   

            
              

  
 

            
                  

 

  
  

       
  

 
 

               
 

  
               

                                                            

ηαλ νη κνλάδεο ηεο γέθπξαο είλαη i.i.d. ηφηε έρνπκε: 
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Παξαηεξνχκε φηη θαηαιήμακε ζηελ ίδηα έθθξαζε αμηνπηζηίαο πνπ πήξακε θαη απφ ηηο 

άιιεο κεζφδνπο. Δπίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο Γέιηα-Αζηέξη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηηο κνλάδεο  ,  θαη  , ζηηο νπνίεο ν θφκβνο   είλαη ν θφκβνο εμφδνπ 

θαη νη θφκβνη   θαη   είλαη νη θφκβνη εηζφδνπ. κσο ν κεηαζρεκαηηζκφο Αζηέξη-Γέιηα δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζην ζχζηεκα ηεο γέθπξαο γηαηί δελ ππάξρνπλ δνκέο αζηεξηνχ πνπ λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ.                                                             

 

Παπάδειγμα 1.15.2. Θεσξνχκε ην παξαθάησ ζχζηεκα αμηνπηζηίαο. Μπνξνχκε λα 

εθαξκφζνπκε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ Γέιηα-Αζηέξη ζηηο δνκέο δέιηα πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ 

ηηο κνλάδεο  , , θαη  , θαη απφ ηηο κνλάδεο  , , θαη  . Γελ ρξεηάδεηαη λα εθαξκφζνπκε ην 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη γηα ηηο δχν δέιηα δνκέο, θαζψο κφλν κε έλαλ κπνξνχκε λα αλαγάγνπκε 

ην ζχζηεκα ζε ζεηξηαθέο θαη παξάιιειεο ζπλδέζεηο θαη λα βξνχκε έπθνια ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ. 

 

ρήκα 1.15.3 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκφ Αζηέξη-Γέιηα γηα απηφ ην ζχζηεκα. Οη δνκέο 

αζηεξηνχ πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο κνλάδεο 1,2,θαη 3, θαη 5,6,θαη 7 κπνξνχλ λα 

κεηαζρεκαηηζζνχλ ζε δνκέο δέιηα. ηαλ εθαξκφζνπκε θαη ηνπο δχν κεηαζρεκαηηζκνχο, ην 

ζχζηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην παξαθάησ: 
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ρήκα 1.15.4 

Αθνχ ρξεζηκνπνηήζνπκε αλαγσγή ζε παξάιιεια ζπζηήκαηα, ζα θαηαιήμνπκε ζην 

θιαζηθφ ζχζηεκα ηεο γέθπξαο. Έλαο αθφκα Γέιηα-Αζηέξη κεηαζρεκαηηζκφο ρξεηάδεηαη, 

φπσο ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, γηα λα βξνχκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Με άιια ιφγηα, 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δχν κεηαζρεκαηηζκνχο Αζηέξη-Γέιηα θη έλαλ αθφκα Γέιηα-

Αζηέξη γηα λα βξνχκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Απηφ καο δείρλεη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο Αζηέξη-

Γέιηα δελ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφο, αθνχ κε έλαλ κφλν κεηαζρεκαηηζκφ Γέιηα-Αζηέξη 

ζην ίδην ζχζηεκα, ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ.                                            

Παπάδειγμα 1.15.3. Σν ζχζηεκα ηεο δηπιήο γέθπξαο έρεη ηέζζεξηο δνκέο δέιηα, ηηο νπνίεο 

ζπκβνιίδνπκε κε             αληίζηνηρα. Παξαηεξνχκε φηη ν θφκβνο   είλαη ν θφκβνο 

εηζφδνπ γηα ηα δέιηα    θαη   . κσο νη θφκβνη   θαη   δελ είλαη απαξαίηεηα θφκβνη εμφδνπ 

γηα ην δέιηα    θαη νη θφκβνη   θαη   δελ είλαη απαξαίηεηα θφκβνη εμφδνπ γηα ην δέιηα   . 

Μπνξεί λα είλαη θφκβνη εηζφδνπ ή εμφδνπ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη φ θφκβνο   είλαη θφκβνο εμφδνπ γηα 

ηα δέιηα    θαη   . κσο νη θφκβνη   θαη   δελ είλαη απαξαίηεηα θφκβνη εηζφδνπ γηα ην 

δέιηα    θαη νη θφκβνη   θαη   δελ είλαη απαξαίηεηα θφκβνη εηζφδνπ γηα ην δέιηα   . Έηζη 

νη κεηαζρεκαηηζκνί Γέιηα-Αζηέξη θαη Αζηέξη-Γέιηα δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζην 

ζχζηεκα ηεο δηπιήο γέθπξαο. 

 

                                                                ρήκα 1.15.5                                                                  
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ύζηημα Γέληα ή Αζηεπιού με δύο κόμβοςρ ειζόδος και έναν κόμβο εξόδος. 

Ζ δνκή απηή, είλαη νπζηαζηηθά ηζνδχλακε κε ηελ πξνεγνχκελε, αθνχ δελ καο απαζρνιεί 

αλ έρνπκε δχν θφκβνπο εηζφδνπ θη έλαλ εμφδνπ, ή αλ έρνπκε δχν θφκβνπο εμφδνπ θαη έλαλ 

εηζφδνπ. Σν κφλν πνπ ζα αιιάμεη είλαη λα ζεσξήζνπκε σο θφκβνπο εηζφδνπ ηνπο Β θαη Γ θαη 

σο θφκβν εμφδνπ ηνλ Α, νπφηε ν κεηαζρεκαηηζκφο παξακέλεη ν ίδηνο. 

 

ύζηημα Γέληα όπος κάθε κόμβορ μποπεί να είναι είηε ειζόδος είηε εξόδος. 

ε κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα αμηνπηζηίαο είλαη πην εχθνιν λα βξνχκε ππνζπζηήκαηα κε ηε 

δνκή δέιηα, είλαη ζπάλην φκσο λα έρνπλ κφλν θφκβνπο εηζφδνπ ή κφλν θφκβνπο εμφδνπ. 

Δπνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ φινη νη θφκβνη είλαη είηε 

εηζφδνπ είηε εμφδνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα νξίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα   , ε νπνία ζα 

είλαη ε πηζαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί ν θφκβνο  , ή αιιηψο ε αμηνπηζηία απηνχ ηνπ θφκβνπ. Οη 

ηέζζεξηο πηζαλφηεηεο πνπ καο ελδηαθέξνπλ παίξλνπλ ηψξα ηε κνξθή:  

                             

                              

                               

                                                       

Απφ απηέο ηηο εμηζψζεηο παίξλνπκε ηηο αθφινπζεο πηζαλφηεηεο γηα ηε δνκή ηνπ αζηεξηνχ: 

   
     

 
     

     

 
      

     

 
    

   

        
  

φπνπ: 

                       

                       

                       

                                                              

                                     

Παπάδειγμα 1.15.4. Θεσξνχκε ην ζχζηεκα ηεο δηπιήο γέθπξαο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 

1.15.3. Οη αμηνπηζηίεο ησλ κνλάδσλ θαζψο θαη νη αλαμηνπηζηίεο    θαη          είλαη 

γλσζηέο. Δθαξκφδνληαο κεηαζρεκαηηζκνχο Γέιηα-Αζηέξη ζηηο δνκέο δέιηα    θαη   , 

παίξλνπκε ην παξαθάησ ζχζηεκα αμηνπηζηίαο: 
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ρήκα 1.15.6 

κε πηζαλφηεηεο γηα ηηο θαηλνχξγηεο κνλάδεο: 

   
        

  
     

        

  
      

        

  
 

   
      

           
  

φπνπ: 

                 

                 

                 

                  

θαη 

    
           

   
      

           

   
       

           

   
 

    
         

              
 

φπνπ: 

                  

                  

                  

                    

Κάλνληαο αλαγσγή ζε παξάιιεια ζπζηήκαηα θαηαιήγνπκε ζην επφκελν ζρήκα θαη 

δίλνπκε ηηο πηζαλφηεηεο ησλ λέσλ κνλάδσλ: 
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ρήκα 1.15.7 

            

                    

               

Σν θαηλνχξγην απηφ ζχζηεκα κνηάδεη αξθεηά κε ην θιαζηθφ ζχζηεκα ηεο γέθπξαο, κε ηελ 

δηαθνξά φηη νη θφκβνη   θαη    είλαη επηξξεπείο ζηελ απνηπρία (failure prone). Μπνξνχκε λα 

δηαζπάζνπκε ην ζχζηεκα πάλσ ζε απηνχο ηνπο θφκβνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο 

σο εμήο: 

                                       

φπνπ    είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θιαζηθήο γέθπξαο, ηελ νπνία έρνπκε 

ππνινγίζεη ήδε. Αθνχ κεηνλνκάζνπκε ηηο κνλάδεο, παίξλνπκε: 

                                                                                               

 

1.16. Φπάγμαηα Αξιοπιζηίαρ 

Ωο ηψξα είδακε αξθεηέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο ελφο ζπζηήκαηνο. κσο 

φπσο είλαη ινγηθφ, φζν κεγαιψλεη ν αξηζκφο κνλάδσλ ελφο ζπζηήκαηνο, ηφζν δπζθνιεχεη ν 

αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη νπζηαζηηθά 

αλέθηθηνο. Γηα απην ην ιφγν, ε εχξεζε θξαγκάησλ ηεο αμηνπηζηίαο θξίλεηαη αλαγθαία απφ 

πξαθηηθήο πιεπξάο.  

Θα εμεηάζνπκε ηψξα ηα βαζηθά θξάγκαηα αμηνπηζηίαο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, θαη ζα 

επαλέιζνπκε ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηα δηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα αμηνπηζηίαο ζε επφκελν 

θεθάιαην. Σν πξψην θξάγκα αμηνπηζηίαο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζηελ Πξφηαζε 1.9.1. 

 

Ππόηαζη 1.16.1. Γηα θάζε κνλφηνλν ζχζηεκα αμηνπηζηίαο κε   κνλάδεο, ηζρχεη:  
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Δηδηθά γηα i.i.d. ζπζηήκαηα: 

                                                                                                             

Σα παξαπάλσ θξάγκαηα είλαη ηδηαίηεξα απιά θαη ρξήζηκα κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

είλαη γλσζηά ηα ε.ζ.ι. θαη ε.ζ.δ. αθνχ ε πνηφηεηα ηνπο είλαη πνιχ θαθή. Ζ παξαπάλσ 

πξφηαζε καο ιέεη φηη ε αμηνπηζηία ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ ζεηξηαθνχ κε ηηο ίδηεο κνλάδεο, θαη ρεηξφηεξε απφ ηνπ παξάιιεινπ. 

 

Φξάγκαηα minimax 

Πξνηάζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Barlow and Proschan (1975) θαη δεκηνπξγνχλ άλσ 

θαη θάησ θξάγκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ε.ζ.ι. θαη ε.ζ.δ. ελφο ζπζηήκαηνο. Σα θξάγκαηα 

απηά είλαη πάληα θαιχηεξα απφ ηα θξάγκαηα ηεο Πξφηαζεο 1.16.1. 

 

Ππόηαζη 1.16.2. Έζησ έλα κνλφηνλν ζχζηεκα κε ε.ζ.ι. ηα               θαη ε.ζ.δ. ηα 

            . Σφηε ζα ηζρχεη: 

           
         

     
    

              
         

     
    

               

Αλ νη κνλάδεο είλαη αλεμάξηεηεο, θαηαιήγνπκε ζηε ζρέζε: 

           
         

   

    

         
         

          

    

           

Δπηπιένλ γηα i.i.d. ζπζηήκαηα: 

         
   

 
    

              
   

 
    

          

φπνπ      είλαη ν πιεζάξηζκνο ηνπ    (αληίζηνηρα ηνπ   ).                                                         

χκθσλα κε απηή ηελ πξφηαζε, ε αμηνπηζηία      θξάζζεηαη απφ θάησ απφ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ θαιχηεξνπ ζεηξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε κνλάδεο ηηο κνλάδεο ελφο ε.ζ.ι.   , θαη 

απν πάλσ απφ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ρεηξφηεξνπ παξάιιεινπ ζπζηήκαηνο κε κνλάδεο ηηο 

κνλάδεο ελφο ε.ζ.δ.   . 

 

Παπάδειγμα 1.16.1. Έζησ ην θιαζηθφ ζχζηεκα ηεο γέθπξαο. Θα έρνπκε: 
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ηελ i.i.d. πεξίπησζε: 

         
   

 
    

           

                
   

 
    

                                      

 

Φξάγκαηα Esary & Proschan 

Ίζσο ηα πην δηαδεδνκέλα πνιιαπιαζηαζηηθά θξάγκαηα, πξνηάζεθαλ ην 1963. 

Ππόηαζη 1.16.3. Γηα ηε ζπλάξηεζε αμηνπηζηίαο θάζε κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο κε αλεμάξηεηεο 

κνλάδεο, ζα ηζρχεη: 

                   

    

  

 

   

             

    

 

   

          

Δπηπιένλ γηα i.i.d. ζπζηήκαηα: 

                                 

 

   

                  

 

   

                          

Σα θάησ θξάγκαηα         είλαη ζπλήζσο θαιά (δίλνπλ ηηκέο θνληά ζηελ πξαγκαηηθή 

ηηκή ηεο αμηνπηζηίαο) φηαλ νη αμηνπηζηίεο ησλ κνλάδσλ είλαη θνληά ζην  , νπφηε θαη ην 

αληίζηνηρν ζχζηεκα ζα είλαη αμηφπηζην. Αληίζεηα, ηα άλσ θξάγκαηα         είλαη ζπλήζσο 

θαιά, φηαλ νη αμηνπηζηίεο ησλ κνλάδσλ είλαη θνληά ζην   

 

Παπάδειγμα 1.16.2. Έζησ ην θιαζηθφ ζχζηεκα ηεο γέθπξαο. Θα έρνπκε: 
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ηελ i.i.d. πεξίπησζε: 

                                                                                

Φξάγκαηα Bonferroni 

Γηα νπνηαδήπνηε ελδερφκελα            ηζρχνπλ νη παξαθάησ αληζφηεηεο: 

                              

 

   

     

φπνπ: 

         

            

          

    
      

   

Ππόηαζη 1.15.4. Αλ νξίζνπκε 

       

      
 
   

            

            

  
                     

      
 
               

 

ηφηε γηα ηε ζπλάξηεζε αμηνπηζηίαο θάζε κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο ζα ηζρχνπλ νη αληζφηεηεο: 

     

        

           

              

  

θαη  
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Έηζη παίξλνπκε κηα αθνινπζία άλσ θαη θάησ θξαγκάησλ πνπ βαζίδνληαη κφλν ζηα ε.ζ.ι. 

(θξάγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα               ή κφλν ζηα ε.ζ.δ. (θξάγκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα   
            . ζν απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ φξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε, ηφζν ηα παξαπάλσ θξάγκαηα βειηηψλνληαη, αιια δπζθνιεχεη ν 

ππνινγηζκφο ηνπο. ηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα              ή φια ηα   
    

        , θζάλνπκε ζε αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο. εκεηψλνπκε φηη ηα θξάγκαηα 

κπνξνχλ λα πάξνπλ θαη αξλεηηθέο ηηκεο, θαζψο θαη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδνο. 

 

Παπάδειγμα 1.16.3. Έζησ ην θιαζηθφ ζχζηεκα ηεο γέθπξαο. Θα έρνπκε: 

 

                                               

                                                    

                                               

  
                                               

  
                                                   

  
                                              

θαη άξα: 

                      

                                                              

                                                                             

 

1.17. Μελέηη ςνεσόμενων ςζηημάηων  -από-ηα-    

Κιείλνληαο ην πξψην θεθάιαην θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζην ζπλερφκελν  -απφ-

ηα-   ζχζηεκα, θαη ζηηο παξαιιαγέο ηνπ, κηαο θαη ηα δηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα πνπ ζα 

κειεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα είλαη γεληθεχζεηο ηνπ. Δίλαη πνιχ δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα θαη 

πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ. πσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ηα 

ζπζηήκαηα ζα ιεηηνπξγνχλ ε ζα απνηπγράλνπλ κφλν αλ ππάξρνπλ   ζπλερφκελεο κνλάδεο ζε 

ιεηηνπξγία ή ραιαζκέλεο, Να ζεκεηψζνπκε φηη ην παξάιιειν θαη ζεηξηαθφ ζχζηεκα  είλαη 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ (γηα     θαη     αληίζηνηρα) 

Σν πξψην ζχζηεκα απηήο ηεο κνξθήο πνπ κειεηήζεθε, ήηαλ ην γξακκηθφ ζπλερφκελν  -

απφ-ηα- :  ζχζηεκα (          , γηα ην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη νη πεξηζζφηεξεο 
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εξγαζίεο. Ο πξψηνο πνπ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, 

είλαη ν Kontoleon (1980), ν νπνίνο φηαλ πξφηεηλε ην ζχζηεκα απηφ, έδσζε έλαλ αιγφξηζκν 

γηα αλεμάξηεηεο κνλάδεο, αιιά φρη θαηά αλάγθε ηζφλνκεο. Έπεηηα νη Chiang & Niu (1981) 

έδσζαλ έλαλ θιεηζηφ ηχπν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα κε 

i.i.d. κνλάδεο, ηνλ 

           
     

 
 

 
   

 
 

   

            

φπνπ  
   

 
  είλαη ην αθέξαην κέξνο ηνπ αξηζκνχ 

   

 
 θαη   ε αμηνπηζηία ησλ κνλάδσλ. Ο ηχπνο 

πξνέθπςε απφ ηελ παξαηήξεζε φηη άλ έρνπκε   ραιαζκέλεο κνλάδεο, ηφηε νη δπλαηέο  -άδεο 

ρσξίο δχν ζπλερφκελεο ραιαζκέλεο, είλαη  
     

 
 . Δπίζεο, αλέθεξαλ θαη έλαλ 

αλαδξνκηθφ ηχπν γηα ην γεληθφηεξν γξακκηθφ ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα. 

         

 
 
 

 
 

                                                                                                 
                                                                                        

                           

     

     

     

   

     

  

φπνπ          είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο πξψηεο     κνλάδεο ηνπ αξρηθνχ (ζέηνπκε            φηαλ 

     ). Ο ηχπνο πξνέθπςε απφ ηνλ νξηζκφ δχν η.κ., ησλ   θαη  , πνπ εθθξάδνπλ ηε 

ζέζε ηνπ πξψηνπ κεδεληθνχ θαη ηε ζέζε ηνπ πξψηνπ άζζνπ, κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ 

κεδεληθνχ (ζε έλα δηάλπζκα θαηάζηαζεο), αληίζηνηρα. Σν δεηνχκελν πξνθχπηεη γξάθνληαο 

ηελ   σο: 

                                                     

  

  

Οη Derman et al (1982), εμέθξαζαλ ηελ   κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλδπαζηηθήο θαη γεληθεχνληαο 

θαηα θάπνην ηξφπν ηνλ ηχπν ησλ Chiang & Niu. Γηα ηελ i.i.d. πεξίπησζε έδεημαλ φηη ηζρχεη: 
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κε ην                λα εθθξάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ   

ραιαζκέλεο κνλάδεο, λα ηνπνζεηεζνχλ ζε       δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, έηζη ψζηε λα 

ππάξρνπλ ην πνιχ     ζπλερφκελεο. Οη πνζφηεηεο          ηθαλνπνηνχλ ηελ αλαδξνκηθή 

ζρέζε: 

                         

 

   

     

κε αξρηθέο ζπλζήθεο: 

          

                 

 
 

 
        

  

Δπηπιένλ, νη Bollinger & Salvia (1982), απέδεημαλ ηνλ παξφκνην ηχπν: 

                                  

   

   

  

φπνπ                      
    θαη              είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

    απνηπρίεο ηνπνζεηνχληαη ζε   ζέζεηο, ψζηε λα ππάξρνπλ     ζπλερφκελεο. Αξγφηεξα, 

απηή ε κέζνδνο αληηθαζηζηάηαη κε κία θαιχηεξε απφ ηνλ Bollinger (1982) (ε νπνία δίλεη ηα   

ζαλ δηαθνξά ελφο δησλπκηθνχ ζπληειεζηή θαη ελφο ζηνηρείνπ, θάπνηνπ πίλαθα). Ο 

Shanthikumar (1982) θαηάθεξε λα δψζεη κηα αλαδξνκηθή ζρέζε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

κνλάδεο δελ είλαη i.i.d. (ην ζθεπηηθφ ηνπ ήηαλ αλάινγν κε απηφ ησλ Chiang & Niu). 

Αλαιπηηθά: 

         

 
 
 

 
 

                                                                                                           

         

 

   

                                                                              

                                      

  

φπνπ           
 
    θαη        ε αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ απνηειείηαη απφ ηηο πξψηεο   κνλάδεο ηνπ αξρηθνχ. Γηα i.i.d. κνλάδεο ν ηχπνο γίλεηαη: 

          

                                                                                       
                                                                        

                              

  

θαη 
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Ο Hwang (1982) εμέθξαζε ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο κε έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ (απφ 

άπνςε ππνινγηζκψλ) ηχπν: 

         

 
 
 
 

 
 
 

                                                                         

         

 

   

                                           

   

 

       

    

 

     

              

  

Οη Chao & Lin (1984) θηλήζεθαλ πξνο κηα λέα θαηεχζπλζε, κειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα- :  ζπζηήκαηνο, κε ηερληθέο ησλ Μαξθνβηαλψλ 

αιπζίδσλ. πγθεθξηκέλα ζεψξεζαλ ηα δηαλχζκαηα θαηαζηάζεσο, πνπ ζρεκαηίδνληαη απν ηηο 

ζπλερφκελεο  -άδεο, ζαλ η.κ., θηηάρλνληαο κηα ζηάζηκε Μαξθνβηαλή Αιπζίδα, κε ρψξν 

θαηαζηάζεσλ   . Έηζη, γηα i.i.d. κνλάδεο δηαπίζησζαλ φηη: 

             
       

κε ηνπο πίλαθεο λα νξίδνληαη θαηάιιεια (   είλαη ν πίλαθαο κεηάβαζεο, κε δηεγξακκέλε ηελ 

ηειεπηαία γξακκή θαη ζηήιε). Αξγφηεξα φκσο ν Fu (1986b), θαηάθεξε λα κεηψζεη ηε 

δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ απφ    ζε       θαη σο επαθφινπζν, νη Fu & Hu (1987) θαη Chao & 

Fu (1989,1991), δεκηνχξγεζαλ ηνλ απιφ ηχπν γηα ηε γεληθή πεξίπησζε ησλ κε ηζφλνκσλ 

κνλάδσλ: 

               

 

   

    

θαη ζηελ i.i.d.: 

            
     

φπνπ: 
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Σο κςκλικό ζςνεσόμενο  -από-ηα-  ζύζηημα 

Σν θπθιηθφ ζπλερφκελν  -απφ-ηα-   ζχζηεκα (          ) δηαθνξνπνηείηαη απφ ην 

γξακκηθφ ζην φηη έρεη ηηο κνλάδεο ζπλδεδεκέλεο θπθιηθά, έηζη ψζηε ε πξψηε κνλάδα λα 

ελψλεηαη κε ηελ ηειεπηαία). Μειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Derman et al (1982), νη 

νπνίνη ππνιφγηζαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ηνπ           κε i.i.d. κνλάδεο, 

απφ ηνλ ηχπν: 

                              

   

   

  

Ο Hwang (1986) θαηάθεξε λα εθθξάζεη ηελ    απφ έλαλ θιεηζηφ ηχπν ν νπνίνο ρξεηάδεηαη 

άζξνηζε κφλν  
 

 
  φξσλ. Αλαιπηηθά: 

                   
    

 
 

 
 
 
 

   

                
          

 
 

 
 
 
 

   

  

(γηα      ελψ γηα ηελ πεξίπησζε           έρνπκε: 

             
                         

  
  

Ο Hwang (1982) είρε δψζεη επίζεο έλαλ αιγφξηζκν γηα ηελ εχξεζε ηεο  , πνπ δελ είλαη ηφζν 

γξήγνξνο φζν ν αληίζηνηρνο ησλ Antonopoulou & Papastavridis (1987). Ο ηειεπηαίνο,γηα κε 

ηζφλνκεο κνλάδεο, έρεη σο εμήο: 

          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                 

     

 

   

                                                                                               

     

 

   

        

   

     

                                                     

 

   

                                                                                

           

 

         

       
                     

 

   

  

φπνπ   
               είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ          , ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 

ηηο κνλάδεο     έσο        . Σέινο, νη Du & Hwang (1988) απέδεημαλ κηα 
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αλαδξνκηθή ζρέζε, ε νπνία πεξηέρεη κφλν αμηνπηζηίεο θπθιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηζρχεη γηα 

κεξηθέο επηινγέο ησλ   θαη  . Ζ ζρέζε απηή είλαη: 

              

   

   

                 

θαη  

                                    

 

Σο ζςνεσόμενο  -από-ηα- -από-ηα-  ζύζηημα 

Έλα ζπλερφκελν  -απφ-ηα- -απφ-ηα-  ζχζηεκα απνηειείηαη απφ   κνλάδεο ζπλδεδεκέλεο 

είηε ζε ζεηξά είηε θπθιηθά. Σν ζχζηεκα απνηπγράλεη αλ ζε   ζπλερφκελεο κνλάδεο, 

ηνπιάρηζηνλ   δελ ιεηηνπξγνχλ. Ο Tong (1985) αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ζε απηφ, ελψ 

κηα πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ έγηλε απφ ηνπο Sfakianakis, Kounias & Hillaris 

(1992). Οη ηειεπηαίνη θαηάθεξαλ λα δψζνπλ θιεηζηνχο ηχπνπο, κφλν γηα κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

ησλ     θαη  , κε i.i.d. κνλάδεο. Έδσζαλ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 

            
            

 
       

 
     

 
 

   

 

θαη γηα ην θπθιηθφ: 

           
 

        
 
        

 
        

 
 
 
 

   

 

Δπίζεο, απέδεημαλ θαη κηα αλαδξνκηθή ζρέζε, φηαλ      , κε    , ηελ: 

                    
   

   
             

 

   

  

κε             γηα    . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΓΙΓΙΑΣΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ 

 

Σα δηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα αμηνπηζηίαο απνηεινχλ γελίθεπζε ηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-

 :  ζπζηήκαηνο. ε απηφ ην θεθάιαην  ζα παξνπζηάζνπκε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηέηνηνπ 

είδνπο πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη κειεηεζεί ζηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη νξηζκέλεο εθαξκνγέο 

ηνπο.  

 

2.1. Η Γενική Πεπίπηωζη 

Σν πξψην ζχζηεκα πξνηάζεθε απφ ηνπο Salvia & Lasher (1990). Ολνκάζζεθε 

δηζδηάζηαην ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα (2-dimensional consecutive  -out-of-  : F, 

       ), απνηειείηαη απφ έλα ηεηξαγσληθφ πιέγκα πιεπξάο   (πεξηέρεη     ζηνηρεία ) θαη 

απνηπγράλεη φηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο              ηνπ 

νπνίνπ νη κνλάδεο έρνπλ φιεο απνηχρεη (   κνλάδεο). Μεξηθέο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη νη παξαθάησ:  

 Έλα ζχλνιν ξεπκαηνιεπηψλ (θηο, connector pins) ζε κία ειεθηξηθή ζπζθεπή 

παξνπζηάδεη πιενλαζκφ ζην ζρεδηαζκφ ηεο. Ζ ζχλδεζε είλαη θαιή εθηφο αλ έλα 

ηεηξάγσλν πιεπξάο   , πνπ πεξηιακβάλεη 4 ξεπκαηνιήπηεο, είλαη ειαηησκαηηθφ.  

 Ζ παξνπζία κίαο αζζέλεηαο κπνξεί λα δηαγλσζζεί δηαβάδνληαο κία αθηηλνγξαθία. 

Έζησ    ε πηζαλφηεηα έλα θχηηαξν (ε νπνηνδήπνηε άιιν κηθξφ κέξνο ηεο 

αθηηλνγξαθίαο) λα είλαη πγεηέο. Ο ηαηξφο δελ κπνξεί λα δηαγλψζεη ηελ αζζέλεηα αλ 

ηα θχηηαξα δελ είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε κία ηθαλνπνηεηηθά κεγάιε δνκή (π.ρ. έλα 

ηεηξάγσλν    ) . Ζ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε πηζαλφηεηα 

δηάγλσζεο ηεο αζζέλεηαο. 

Μία πην πξνρσξεκέλε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε αλίρλεπζε δνκψλ. Γεληθά, 

ζέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα λα αληρλεχζνπκε δνκέο απζαίξεηνπ κεγέζνπο θαη 

ζρήκαηνο  . Γηα κηα απζαίξεηε δνκή   , έζησ    θαη    ηα κεγέζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

εγγεγξακκέλνπ θαη ηνπ κηθξφηεξνπ πεξηγεγξακκέλνπ ηεηξαγψλνπ αληίζηνηρα ζηε δνκή   . 
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Έζησ       ε πηζαλφηεηα λα αληρλεχζνπκε ηε δνκή  . Σφηε απφ ζηνηρεηψδεηο ζπιινγηζκνχο 

ζα έρνπκε                         , φπνπ          θαη          είλαη νη πηζαλφηεηεο 

απνηπρίαο ησλ δηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ ζπλερφκελν   -απφ-ηα- :  θαη ζπλερφκελν   -

απφ-ηα- :  αληίζηνηρα. Πην απιά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε απζαίξεηε δνκή   κπνξεί λα 

θξαρζεί απφ έλα εγγεγξακέλν θαη έλα πεξηγεγξακέλν ηεηξάγσλν, ηα νπνία καο βνεζάλε ζην 

λα εθηηκήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο ηεο δνκήο. Σα θξάγκαηα αμηνπηζηίαο ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

ρήκα 2.1.1 

ην παξαπάλσ ζρήκα , αλ νη θνπθίδεο ζπκβνιίδνπλ ηελ δνκή   , ηφηε πξνθαλψο ηζρχεη φηη 

                     . 

Σέινο, κηα άιιε εθαξκνγή πνπ παξνπζίαζαλ νη Βoehme, Kossow & Preuss (1992) αθνξά 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο κε θάκεξεο. Έζησ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ παξαθάησ 

ζρήκαηνο : 

 

ρήκα 2.1.2 

Σν ζρήκα απηφ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξάθεη έλα ηεηξάγσλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

πιεπξάο     . Κάζε θάκεξα παξαθνινχζεζεο θαιχπηεη έλα δίζθν αθηίλαο  . Σν ζχζηεκα 

απνηπγράλεη αλ κηα πεξηνρή κέζα ζην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο δελ θαιχπηεηαη πηα. ην 

επφκελν ζρήκα δείρλνπκε θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ νη καχξνη θφκβνη 

ζπκβνιίδνπλ φηη ε θάκεξα έρεη ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί. 
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ρήκα 2.1.3 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα απνηπγράλεη αλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηεηξάγσλν 

πιεπξάο  
 

  
 , πνπ απνηειείηαη απφ θάκεξεο εθηφο ιεηηνπξγίαο ζηηο γσλίεο ηνπ. Πξνθαλψο 

ζηελ πεξίπησζε καο έρνπκε έλα δηζδηάζηαην ζπλερφκελν  -απφ-ηα-  ζχζηεκα αμηνπηζηίαο 

θαη ζην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνπκε κηα απιή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπκε 

απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ρήκα 2.1.4 

 

2.2. Σο γπαμμικό      -από-ηα-        ζύζηημα 

Οη  Βoehme, Kossow & Preuss (1992) παξνπζίαζαλ δηάθνξεο επεθηάζεηο ηνπ 

δηζδηάζηαηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-  :   ζπζηήκαηνο. Ζ πξψηε επέθηαζε, αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ην ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ δηάζηαζεο    . 

πγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ   γξακκέο κνλάδσλ , θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη απφ   κνλάδεο. Ζ κνλάδα πνπ βξίζθεηαη ζηε γξακκή   θαη ζηε ζηήιε   

ζπκβνιίδεηαη σο       κνλάδα. Έλα νξζνγψλην      -απφ-ηα-        ζχζηεκα (Rectangular 

     -out-of-                       ) , ε πην απιά γξακκηθφ (linear), απνηπγράλεη 

φηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν δηαζηάζεσλ     ζην νπνίν 

έρνπλ απνηχρεη φιεο νη κνλάδεο ηνπ           . Ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 Γηα       είλαη έλα ζεηξηαθφ ζχζηεκα 

 Γηα     θαη     είλαη έλα παξάιιειν ζχζηεκα 

 Γηα     θαη      θάζε γξακκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν 

 -απφ-ηα-    ππνζχζηεκα. Τπάξρνπλ   ππνζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλα ελ ζεηξά 
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γηαηί αλ έλα ηνπιάρηζηνλ απφ απηά απνηχρεη απνηπγράλεη φιν ην ζχζηεκα. 

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην γηλφκελν 

ησλ αμηνπηζηηψλ ησλ   ππνζπζηεκάησλ. 

 Γηα     θαη     θάζε ζηήιε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν 

 -απφ-ηα-    ππνζχζηεκα θαη επνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ην γηλφκελν ησλ αμηνπηζηηψλ ησλ   ηέηνησλ ππνζπζηεκάησλ. 

 Γηα     θαη       θάζε ζηήιε απνηειεί έλα παξάιιειν ππνζχζηεκα   

ζηνηρείσλ. Απηά ηα   παξάιιεια ππνζπζηήκαηα, απνηεινχλ έλα γξακκηθφ 

ζπλερφκελν  -απφ-ηα-    ζχζηεκα. 

 Γηα     θαη       θάζε γξακή απνηειεί έλα παξάιιειν ππνζχζηεκα   

ζηνηρείσλ. Απηά ηα   παξάιιεια ππνζπζηήκαηα, απνηεινχλ έλα γξακκηθφ 

ζπλερφκελν  -απφ-ηα-    ζχζηεκα. 

 Γηα           , έρνπκε ην δηζδηάζηαην ζπλερφκελν  -απφ-ηα-  :   

ζχζηεκα. 

Παξφκνηα νξίδεηαη θαη ε παξαιιαγή ηνπ, ην νξζνγψλην (ή γξακκηθφ)      -απφ-ηα-

        ζχζηεκα. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν δηαζηάζεσλ     ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ 

          . 

 

ρήκα 2.2.1 

 

Παπάδειγμα 2.2.1. Θα δνχκε ην νξζνγψλην      -απφ-ηα-        ζχζηεκα. χκθσλα κε ηα 

φζα νξίζακε παξαπάλσ, ην ζχζηεκα ζα απνηχρεη φηαλ ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ έλα ππνζχζηεκα 

ηνπ, δηάζηαζεο    , πνπ ζα έρεη φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ραιαζκέλεο. Να ζεκεηψζνπκε φηη ην 

ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί αλ παξνπζηαζηεί έλα ππνζχζηεκα δηάζηαζεο     πνπ λα έρεη φιεο 

ηηο κνλάδεο ηνπ ραιαζκέλεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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                                                               ρήκα 2.2.2                                                                

 

2.3. Σο κςλινδπικό (ή κςκλικό)      -από-ηα-        ζύζηημα 

Έζησ φηη κπνξνχζακε λα “ηπιίμνπκε” έλα παξαιιειφγξακκν δηθηπσηφ       ζχζηεκα 

έηζη ψζηε ε πξψηε ζηήιε ηνπ δηθηπσηνχ λα βξεζεί δίπια ζηελ ηειεπηαία θαη λα ελσζεί καδί 

ηεο. Έηζη νη κνλάδεο ζρεκαηίδνπλ έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ελφο 

θπιίλδξνπ. Έζησ φηη ππάξρνπλ   κνλάδεο δηαηεηαγκέλεο νξηδφληηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θπιίλδξνπ, θαη   κνλάδεο δηαηεηαγκέλεο θαηαθφξπθα. Σν θπιηλδξηθφ      -απφ-ηα-        

ζχζηεκα (Cylindrical      -out-of-        , Cylindrical          system) απνηπγράλεη 

φηαλ ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ έλα πιέγκα δηάζηαζεο     πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ, 

ηνπ νπνίνπ φιεο νη κνλάδεο έρνπλ απνηχρεη,           . ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηε 

βηβιηνγξαθία, ην ζχζηεκα ην ζπλαληάκε θαη κε ηελ νλνκαζία θπθιηθφ      -απφ-ηα-

        ζχζηεκα (Circular      -out-of-         , Circular          system). Tν 

ζχζηεκα απνηειείηαη απφ   θχθινπο θαη   αθηίλεο, θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, θαίλεηαη ε 

νκνηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

                                     

ρήκα 2.3.1 

Παπάδειγμα 2.3.1. Έλα θπιηλδξηθφ αληηθείκελν (γηα παξάδεηγκα έλαο αληηδξαζηήξαο) , 

θαιχπηεηαη κε έλα ζχζηεκα αηζζεηήξσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο . Κάζε έλαο απφ 

ηνπο   θχθινπο πεξηιακβάλεη   αηζζεηήξεο θαη ην ζχζηεκα κεηξήζεσλ απνηπγράλεη φπνηε 

ραιάζνπλ φινη νη αηζζεηήξεο ελφο     πίλαθα.                                                                       
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κνηα κπνξνχκε λα νξίζνπκε θαη ην θπιηλδξηθφ (ή θπθιηθφ)      -απφ-ηα-         

ζχζηεκα,  κε ηελ ίδηα δηάηαμε ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα 

ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν 

δηαζηάζεσλ     πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ, ζην νπνίν λα ιεηηνπξγνχλ φιεο νη 

κνλάδεο              

Οη Fu & Κούτρας (1994), παξνπζίαζαλ κία αθφκα παξαιιαγή ηνπ θπιηλδξηθνχ 

δηζδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ππνζέζνπκε φηη  ε δηαδηθαζία “ηπιίγκαηνο” ελφο 

παξαιιειφγξακκνπ δηθηπσηνχ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη φπσο ζηελ θπιηλδξηθή 

πεξίπησζε, κε ηε δηαθνξά φηη γίλεηαη θαη ζηηο γξακκέο θαη ηηο ζηήιεο ηνπ 

παξαιιειφγξακκνπ, ηφηε ζα πξνέθππηε έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο πάλσ ζηελ επηθάλεηα κηαο 

ζθαίξαο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα 3-δηάζηαηε πεξίπησζε. 

 

2.4. Σο ζύζηημα      -ή-     -από-ηα-         

Οη  Βoehme, Kossow & Preuss (1992) φξηζαλ έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα αμηνπηζηίαο. Έλα 

ζχζηεκα      -ε-     -απφ-ηα-        απνηπγράλεη φηαλ ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ έλα πιέγκα 

δηαζηάζεσλ     ή      , πνπ λα έρνπλ απνηχρεη φιεο νη κνλάδεο ηνπ (       , 

       ). Μπνξεί λα είλαη είηε γξακκηθφ είηε θπθιηθφ. 

 

Παπάδειγμα 2.4.1. Έζησ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο , ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ θάκεξεο νη νπνίεο θαιχπηνπλ απφζηαζε ελφο δίζθνπ αθηίλαο  , θαη νη 

θάκεξεο ζε θάζε γξακκή θαη ζηήιε απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε επίζεο  .  

 

ρήκα 2.4.1 

Σν ζχζηεκα απνηπγράλεη αλ ηνπιάρηζηνλ δχν  δηαδνρηθέο θάκεξεο ζε κία γξακκή ή ζε κία 

ζηήιε, είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. ηα παξαθάησ ζρήκαηα θαίλεηαη ε απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο 

αθνχ νη πεξηνρέο αλάκεζα ζηηο θάκεξεο       θαη       γηα ην πξψην θαη       θαη       γηα 
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ην δεχηεξν, βξίζθνληαη εθηφο παξαθνινχζεζεο, ην νπνίν ζπκβνιίδεηαη κε ηε καχξε πεξηνρή 

ζην γξάθεκα 

 

ρήκα 2.4.2 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ζχζηεκα ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη έλα γξακκηθφ      -ή-     -απφ-

ηα-        ζχζηεκα θαη ζην επφκελν ζρήκα ην κέγηζην ππνζχλνιν ελσκέλσλ κνλάδσλ  πνπ 

απνηπγράλνπλ απνηειείηαη απφ έλα ζηνηρείν (ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί). 

 

                                                                ρήκα 2.4.3                                                             

2.5. Σα ζςζηήμαηα        -ή-       -από-ηα-        και        -ή-       -ή-...-ή-

       -από-ηα-        

Πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Yamamoto (1996) θαη απνηεινχλ γελίθεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο      -

ε-     -απφ-ηα-       . Έλα (γξακκηθφ ή θπθιηθφ)        -ή-       -απφ-ηα-        

απνηειείηαη    κνλάδεο θαη απνηπγράλεη φηαλ έλα πιέγκα δηάζηαζεο       είηε έλα πιέγκα 

δηάζηαζεο       πεξηέρεη κνλάδεο πνπ έρνπλ φιεο απνηχρεη. Γηα         θαη       

  έρνπκε ην ζχζηεκα      -ε-     -απφ-ηα-       .  

Σν (γξακκηθφ ή θπθιηθφ) ζχζηεκα         -ή-       -ή-...-ή-       -απφ-ηα-        

είλαη γελίθεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ, θαη απνηπγράλεη φηαλ νπνηνδήπνηε πιέγκα δηάζηαζεο 

               , πεξηέρεη κνλάδεο πνπ έρνπλ φιεο απνηχρεη. 

 

2.6. Σο   -μεηαξύ-ζςνεσόμενων-διαζδιάζηαηων- -από-ηα- :  ζύζηημα 

Σν   -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ δηαζδηάζηαησλ  -απφ-ηα-  :   ζχζηεκα (  -within-  -

dimensional consecutive- -out-of- :  system) απνηειείηαη απφ έλα ηεηξαγσληθφ πιέγκα 

πιεπξάο   (απνηειείηαη απφ    κνλάδεο) θαη απνηπγράλεη αλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 
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ηεηξάγσλν πιεπξάο   (πνπ ζα απνηειείηαη απφ    κνλάδεο), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ   κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη (              . Γηα      πξνθχπηεη 

ην θιαζηθφ δηζδηάζηαην ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα. 

 

2.7. Σο  -μεηαξύ-ζςνεσόμενων-     - από-ηα-        ζύζηημα 

Σν γξακκηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        ζχζηεκα ζχζηεκα ( -within 

linear connected      -out-of-      :   system) είλαη έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν 

πιέγκα ηνπ νπνίνπ νη κνλάδεο είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζαλ ηα ζηνηρεία ελφο       πίλαθα. Σν 

ζχζηεκα απνηπγράλεη φηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο       ππνπίλαθαο πνπ πεξηέρεη   ή 

πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη. 

Αλ “ηπιίμνπκε” ηηο γξακκέο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε ε πξψηε γξακκή λα βξεζεί δίπια ζηελ 

ηειεπηαία, ηφηε παίξλνπκε ην θπθιηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-         

ζχζηεκα ζχζηεκα ( -within circular connected-     -out-of-     :  system). Σν ηειεπηαίν 

κπνξνχκε λα ην θαληαζηνχκε ζαλ έλα ζχζηεκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα ζεκεία ηνκήο   

νκφθεληξσλ θχθισλ θαη   αθηίλεο πνπ μεθηλνχλ απφ ην θέληξν ησλ θχθισλ θαη ηνπο 

ηέκλνπλ. 

Σα δπτθά ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ είλαη ηα ζπζηήκαηα γξακκηθφ  -κεηαμχ-

ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        θαη θπθιηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-

       . Λεηηνπξγνχλ φηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα     πιέγκα ηνπ νπνίνπ φιεο νη 

κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ. 

 

2.8. Σο  -ζςνεσόμενα-     -από-ηα-        ζύζηημα 

Σν  -ζπλερφκελα-     -απφ-ηα-        ζχζηεκα ζχζηεκα ( -consecutive-     -out-of-

     :  system) πξνηάζεθε απφ ηνπο Fu & Koutras (1994). Απνηπγράλεη φηαλ εκθαληζζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ   κε επηθαιππηφκελα     πιέγκαηα, ηα νπνία απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ 

κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη. 

Δθαξκφδνληαο ηελ δηαδηθαζία “ηπιίγκαηνο” πνπ παξνπζηάζακε ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, πξνθχπηεη ην θπθιηθφ  -ζπλερφκελα-     -απφ-ηα-        ζχζηεκα. Δπίζεο 

νξίδνληαη ηα δπτθά ηνπο ζπζηήκαηα, γξακκηθφ  -ζπλερφκελα-     -απφ-ηα-        θαη 

θπθιηθφ  -ζπλερφκελα-     -απφ-ηα-       , ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ φηαλ εκθαληζζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ   κε επηθαιππηφκελα     πιέγκαηα, ησλ νπνίσλ φιεο νη κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ. 
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2.9. ςνδςαζμόρ ζςζηημάηων  -από-ηα- : , ζςνεσόμενο   -από-ηα- :  και γπαμμικό 

ζςνεσόμενο-     -από-ηα-     :  

Σν ζχζηεκα απηφ πξνηάζεθε απφ ηνπο Zuo, Lin & Wu (2000) θαη βαζίζηεθε ζε κηα 

πξαγκαηηθή βηνκεραληθή εθαξκνγή. Μηα πεηξνρεκηθή εηαηξία ζηνλ Καλαδά παξάγεη αξγφ 

πεηξέιαην. Υξεζηκνπνηεί αξθεηά θακίληα αλαζρεκαηηζκνχ κεζαλίνπ γηα πδξν-εκπνηηζκφ 

(Hydro-treating). Απηά ηα θακίληα έρνπλ εθαηνληάδεο ζσιήλεο  γεκάηνπο κε θαηαιχηεο. 

Μεζάλην θαη αηκφο πεξλάλε κέζα απφ απηνχο ηνπο ζσιήλεο  ζε πνιχ κεγάιεο ηηκέο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο θη έηζη παξάγεηαη πδξνγφλν. Σν λα αιιάμεηο φινπο ηνπο ζσιήλεο 

ελφο θακηληνχ, ζα θφζηηδε έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ     δνιαξίσλ. Οη ζσιήλεο ζε θάζε θακίλη 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη νξηδφληηα, έζησ κε ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

                         

ρήκα 2.9.1 

ην πξψην θακίλη (πξψηνο πίλαθαο) νη ζσιήλεο είλαη ρσξηζκέλνη ζε δχν θειηά. Σα δχν 

θειηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαζψο θάζε θειί έρεη 

ηηο δηθέο ηνπ πεγέο ζεξκφηεηαο θαη εηζφδνπο γηα αηκφ θαη κεζάλην. ην δεχηεξν θακίλη 

(δεχηεξνο πίλαθαο) φινη νη ζσιήλεο βξίζθνληαη ζε έλα θειί. Οη ζσιήλεο ζηνπο δχν πίλαθεο 

είλαη αξηζκεκέλνη ζπλερφκελα απφ ην   σο ην  , φπνπ   είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζσιήλσλ 

ζην θακίλη. 

Οη ζσιήλεο είλαη ζρεδηαζκέλνη λα ιεηηνπξγνχλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (πεξίπνπ       ) 

θαη πςειή πίεζε (πεξίπνπ 382 ιίβξεο αλά ηεηξαγσληθή ίληζα) γηα έλα ειάρηζην αλακελφκελν 

ρξφλν δσήο    πεξίπνπ εηψλ. Κάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο νη κεραληζκνί 

απνηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνπλ νμείδσζε, θζνξά, ππνβάζκηζε ιφγσ 

παξακφξθσζεο απφ ηάλπζε θαη εμαλζξάθσζε. πνηε έλαο ζσιήλαο βξεζεί ραιαζκέλνο, γηα 

παξάδεηγκα ιφγσ ξήμεο απφ ηάλπζε, ε ξνή ηνπ κεζαλίνπ θαη ηνπ αηκνχ ζην ζσιήλα 

ηεξκαηίδεηαη. Αλ ραιάζεη έλαο κφλν ζσιήλαο ην θακίλη δελ παζαίλεη θαηαζηξνθηθή δεκηά. 

ηαλ φκσο ραιάζνπλ πνιινί ζσιήλεο, ηφηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θακηληνχ είλαη 
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ρακειή θαη ην θακίλη ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη φινπο ηνπο ζσιήλεο ηνπ. Με βάζε 

ζπδεηήζεηο κε κεραληθνχο  ηεο εηαηξίαο, αλαγλσξίζζεθαλ ηα παξαθάησ ζελάξηα απνηπρίαο:  

1. ηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ ζσιήλσλ ζην θακίλη έρνπλ απνηχρεη. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ηνπιάρηζηνλ ην     ησλ ζσιήλσλ (ηνπιάρηζηνλ 46 ζσιήλεο) 

ζηνπο 456 ζσιήλεο ηνπ πξψηνπ θακηληνχ έρνπλ απνηχρεη. 

2. ηαλ ηνπιάρηζηνλ κία γξακκή ζσιήλσλ έρεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ ζπλερφκελσλ ζσιήλσλ πνπ έρνπλ απνηχρεη. Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη ην 

δεχηεξν θακίλη απνηπγράλεη φηαλ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ζπλερφκελνη 

ζσιήλεο πνπ έρνπλ απνηχρεη. 

3. ηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πιέγκα κεγέζνπο     , πνπ πεξηιακβάλεη ζσιήλεο 

πνπ έρνπλ φινη απνηχρεη. 

Σν θακίλη απνηπγράλεη φηαλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαπάλσ ζελάξηα 

πξαγκαηνπνηείηαη. ηε γεληθή πεξίπησζε ινηπφλ, ν ζπλδπαζκφο ζπζηεκάησλ  -απφ-ηα- : , 

ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  θαη γξακκηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-     :  απνηειείηαη απφ 

   κνλάδεο ηαμηλνκεκέλεο ζε δηάηαμε νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ θαη απνηπγράλεη 

φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαθάησ ζελάξηα. 

1. Τπάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πιέγκα κεγέζνπο    , πνπ πεξηιακβάλεη ζσιήλεο πνπ 

έρνπλ φινη απνηχρεη. 

2. Τπάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία γξακκή πνπ λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ    ζπλερφκελεο 

κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη        . 

3. Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ   ζπλνιηθέο απνηπρίεο      ,         . 

 

2.10. ςζηήμαηα αξιοπιζηίαρ αςθαίπεηων δομών 

Έζησ έλαο πίλαθαο δηάζηαζεο    , ηνλ νπνίν ζεσξνχκε σο έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ    κνλάδεο. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην ζχζηεκα αμηνπηζηίαο 

απνηπγράλεη, φηαλ παξνπζηαζηεί κηα δνκή θάπνηνπ ζρήκαηνο θαη κεγέζνπο κέζα ζηνλ πίλαθα, 

ηελ νπνία πξνθαλψο νξίδνπκε εκείο, ε νπνία ζρεκαηίδεηαη απν κνλάδεο πνπ έρνπλ φιεο 

απνηχρεη. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη πνιχπινθα θαη δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή. Οη Aki & Hirano (2004) έδσζαλ δχν παξαδείγκαηα πνπ καο βνεζνχλ λα 

θαηαλνήζνπκε ηα παξαπάλσ. 
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Παπάδειγμα 2.10.1 (Η δομή ηος διαμανηιού) Θεσξνχκε ηελ παξαθάησ δνκή γηα κνλάδεο 

πνπ έρνπλ απνηχρεη. 

 

ρήκα 2.10.1 

 

Έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο     κνλάδσλ, ζα απνηπγράλεη φηαλ εκθαληζζεί έλα ζχλνιν 

κνλάδσλ κε ηελ παξαπάλσ κνξθή, ζην νπνίν φια ηα ζηνηρεία (κνλάδεο) έρνπλ απνηχρεη. Γηα 

      ππάξρεη, κφλν κία πεξίπησζε απνηπρίαο, ε παξαθάησ: 

     
 
 
 

   
   
   

 
 
 

     

 

ρήκα 2.10.2 

πνπ κε   ζπκβνιίδνπκε ηηο κνλάδεο πνπ δελ καο απαζρνιεί αλ ιεηηνπξγνχλ ή αλ έρνπλ 

απνηχρεη.                                                                                                                                      

 

Παπάδειγμα 2.10.2 (Η δομή ηος πόμβος). Θεσξνχκε ηελ παξαθάησ δνκή γηα κνλάδεο πνπ 

έρνπλ απνηχρεη. 

 

ρήκα 2.10.3 

Έλα ζχζηεκα αμηνπηζηίαο     κνλάδσλ, ζα απνηπγράλεη φηαλ εκθαληζζεί έλα ζχλνιν 

κνλάδσλ κε ηελ παξαπάλσ κνξθή, ζην νπνίν φια ηα ζηνηρεία (κνλάδεο) έρνπλ απνηχρεη.. Γηα 

      ππάξρεη, κφλν κία πεξίπησζε απνηπρίαο, ε παξαθάησ: 
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                                                                 ρήκα 2.10.4                                                               
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ 

ΓΙΓΙΑΣΑΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο γηα ζπζηήκαηα 

πνπ παξνπζηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Απηφ φκσο δελ είλαη θάηη εχθνιν λα γίλεη, 

θαζψο δελ ππάξρνπλ απινί ηχπνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, θαη έηζη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα 

βξεζεί ε αθξηβήο ηηκή, ηδίσο γηα ζπζηήκαηα αμηνπηζηίαο κε κεγάιν πιήζνο κνλάδσλ. Θα 

αλαθέξνπκε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξεί λα βξεζεί ε αθξηβήο 

ηηκή κέζσ ήδε γλσζηψλ κεζφδσλ ή αλαγσγή ζε πην απιά ζπζηήκαηα, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο 

κεζφδνπο πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηηο γεληθέο πεξηπηψζεηο δηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ θαη ηέινο, 

κέζσ πξνζνκνίσζεο, ζα δψζνπκε πίλαθεο κε εθηηκήζεηο ηεο αμηνπηζηίαο γηα δηάθνξεο ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο. 

 

3.1. Παπαδείγμαηα ςπολογιζμού αξιοπιζηίαρ απλών διζδιάζηαηων ζςζηημάηων 

Οη Βoehme, Kossow & Preuss (1992) παξνπζίαζαλ παξαδείγκαηα δηζδηάζηαησλ 

ζπλερφκελσλ ζπζηεκάησλ γηα ηα νπνία ππνιφγηζαλ ηελ αθξηβή ηηκή ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, 

ζηελ πεξίπησζε i.i.d. πκβνιίδνπκε κε         ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ 

ζπζηήκαηνο  -απφ-ηα-     θαη κε         απηή ηνπ αληίζηνηρνπ θπθιηθνχ. Δπίζεο 

ζπκβνιίδνπκε κε        ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ 

ζπζηήκαηνο  -απφ-ηα-   , θαη κε         απηή ηνπ θπθιηθνχ. 

 

Παπάδειγμα 3.1.1. Ζ αμηνπηζηία ελφο (γξακκηθνχ ή θπθιηθνχ) ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-

        ζπζηήκαηνο είλαη ίδηα κε ηελ αμηνπηζηία ελφο ζεηξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

πεξηιακβάλεη    κνλάδεο, επεηδή απνηπγράλεη φπνηε ηνπιάρηζηνλ κία κφλν κνλάδα 

απνηχρεη. Έηζη: 
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Παπάδειγμα 3.1.2. Έλα (γξακκηθφ ή θπθιηθφ) ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα 

απνηπγράλεη φηαλ απνηχρνπλ φιεο νη κνλάδεο ηνπ. Έηζη ε αμηνπηζηία ηνπ είλαη ίζε κε ηελ 

αμηνπηζηία ελφο παξάιιεινπ ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ    κνλάδεο. Έηζη: 

                                                                         

Παπάδειγμα 3.1.3. Θα κειεηήζνπκε ην γξακκηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-         

ζχζηεκα      . χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ καο ην ζχζηεκα απνηπγράλεη φηαλ ηνπιάρηζηνλ 

κία γξακκή παξνπζηάζεη    ζπλερφκελα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηχρεη. Έηζη ην ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί φηαλ θακηά γξακκή δελ πεξηέρεη   ζπλερφκελα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνηχρεη ή κε 

άιια ιφγηα αλ θακηά γξακκή (πνπ ζεσξείηαη έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν ζχζηεκα  -απφ-ηα-

 :F) δελ απνηχρεη. Δπεηδή νη κνλάδεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, ε πηζαλφηεηα λα 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ησλ πηζαλνηήησλ ε θάζε γξακκή λα κελ 

απνηπγράλεη. Έηζη: 

                           

                      

   
 
 
 

   

 

               
    
    

 

 
 
 
 

   

 
     

 
   

Γηα παξάδεηγκα: 

                         
 

                             

θαη επίζεο επαιεζεχεηαη θαη ην Παξάδεηγκα 3.1.1, αθνχ: 

                                                                         

Παπάδειγμα 3.1.4. Γηα έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα έρνπκε:  

                           

φπνπ ηελ         ηελ ππνινγίδνπκε απφ ηνλ ηχπν ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο.             

 

 



83 
 

Παπάδειγμα 3.1.5. Έλα θπθιηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα απνηπγράλεη 

φηαλ ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ έλαο θχθινο πνπ εκθαλίδεη   ζπλερφκελεο κνλάδεο πνπ έρνπλ 

απνηχρεη. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί φηαλ φινη νη θχθινη (πνπ ζεσξνχληαη θπθιηθά ζπλερφκελα 

ζπζηήκαηα   -απφ-ηα- :F) ιεηηνπξγνχλ. Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ινγηθή κε ην 

παξάδεηγκα 3.1.3, έρνπκε:  

                           

           

             

                  

   

   

                  

                   

              

 
 

   
 

   

 
    

 
                  

 
 

   
 

   

 
        

 
           

Γηα παξάδεηγκα: 

                         
 

                   

φπνπ                                     , επαιεζεχνληαο πάιη ην Παξάδεηγκα 

3.1.1.                                                                                                                                             

 

Παπάδειγμα 3.1.6. Έλα θπθιηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα απνηπγράλεη 

φηαλ απνηχρνπλ   ζπλερφκελεο κνλάδεο ζε κία νπνηαδήπνηε αθηίλα. Έηζη, ην ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί  φηαλ φιεο νη αθηίλεο (πνπ ζεσξνχληαη γξακκηθά ζπλερφκελα ζπζηήκαηα  -απφ-

ηα- :F) ιεηηνπξγνχλ.  

                         
 
  

Γηα παξάδεηγκα: 

                                                        

Δπίζεο                                      επαιεζεχνληαο ην Παξάδεηγκα 

3.1.1.                                                                                                                                             
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Παπάδειγμα 3.1.7. Θεσξνχκε ην γξακκηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα. 

Σν ζχζηεκα απηφ απνηπγράλεη φηαλ   ζπλερφκελεο ζηήιεο πεξηιακβάλνπλ   κνλάδεο ε θάζε 

κία πνπ έρνπλ απνηχρεη. Ζ πηζαλφηεηα    φπσο κία ζηήιε πεξηιακβάλεη   απνηπρεκέλεο 

κνλάδεο είλαη ίζε κε      . Σψξα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηηο ζηήιεο σο θαηλνχξγηεο 

“κνλάδεο” κε πηζαλφηεηα απνηπρίαο       θαη αμηνπηζηία         θαη έηζη ην ζχζηεκα 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν ζχζηεκα  -απφ-ηα-  :F πνπ έρεη αμηνπηζηία 

            

                                                  

   
 
 
 

   

 

φπνπ ε         ππνινγίδεηαη φπσο ζην Παξάδεηγκα 3.1.3. Έηζη: 

                                                              

                                            

            

κνηα, γηα έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα,    , ηζρχεη: 

                                                 

   
 
 

 

   

  

Παξαηεξήζεηο 

1. Γηα     ε αμηνπηζηία παίξλεη ηε κνξθή                         , πνπ 

ζπκθσλεί κε ην Παξάδεηγκα 3.1.4 γηα     , δηφηη 

                           
        . 

2. Γηα     ε αμηνπηζηία επαιεζεχεη ην παξάδεηγκα 3.1.3, αθνχ                 

       . 

3. Γηα     θαη    , έρνπκε φηη                        , πνπ επαιεζεχεη ην 

Παξάδεηγκα 3.1.2.                                                                                                            

Παπάδειγμα 3.1.8. Σν θπθιηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα απνηπγράλεη 

φηαλ   ζπλερφκελεο αθηίλεο πεξηιακβάλνπλ   κνλάδεο ε θάζε κία πνπ έρνπλ απνηχρεη. Ζ 

πηζαλφηεηα    φπσο κία αθηίλα πεξηιακβάλεη   απνηπρεκέλεο κνλάδεο είλαη ίζε κε      , 

θαη ην ζχζηεκα απνηπγράλεη φπσο έλα θπθιηθφ ζπλερφκελν ζχζηεκα  -απφ-ηα- :F πνπ έρεη 

ζαλ κνλάδεο ηηο αθηίλεο. Π.ρ. γηα     θαη             , 
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ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ    , ε         κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηνλ ηχπν:  

          
   

 
 

 

   
      

 
 
 
 

   

  

γηα      θαη     . Γηα παξάδεηγκα:  

                  
   

 
 

 

   
            

 
 
 
 

   

  

Δπίζεο                                          , ε νπνία επαιεζεχεη ην 

Παξάδεηγκα 3.1.6 γηα    .                                                                                                                    

Παπάδειγμα 3.1.9. Σν θπθιηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα απνηπγράλεη 

φηαλ         θχθινη πεξηιακβάλνπλ   κνλάδεο ν θαζέλαο πνπ έρνπλ απνηχρεη. Αλ 

ζεσξήζνπκε ηνπο θχθινπο ζαλ κνλάδεο κε πηζαλφηεηα απνηπρίαο       θαη αμηνπηζηία 

              , ηφηε ην ζχζηεκα απνηπγράλεη φπσο έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν 

ζχζηεκα  -απφ-ηα-    .Έηζη ε αμηνπηζηία ηνπ είλαη :  

                                                

δειαδή ε αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-     :F ζπζηήκαηνο, ηελ 

νπνία ππνινγίζακε ζην Παξάδεηγκα 3.1.7. 

 Γηα     ,                                          , ε νπνία 

επαιεζεχεη ην Παξάδεηγκα 3.1.5. 

 Γηα     ,                                             , ε 

νπνία επαιεζεχεη ην Παξάδεηγκα 3.1.2.                                                                          

Παξαηεξήζεηο 

Έζησ                 ν αξηζκφο φισλ ησλ     πηλάθσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αθξηβψο   

κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη θαη      κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, θαη λα κελ 

πεξηιακβάλνπλ έλα ελσκέλν     πίλαθα κε κνλάδεο πνπ έρνπλ φιεο απνηχρεη. Σφηε ε 

αμηνπηζηία ελφο γξακκηθνχ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο κπνξεί λα γξαθεί 

σο: 
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Σν πξφβιεκα είλαη λα βξνχκε έλαλ αθξηβή ηχπν ή έλαλ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν γηα ηελ 

               . Πξνθαλψο: 

                                   

                 
  
 

                

ηελ θπθιηθή πεξίπησζε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο αξηζκνχο                 

φισλ ησλ δνκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αθξηβψο   κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη, αιιά θαλέλα 

    πιέγκα κε κνλάδεο πνπ έρνπλ φιεο απνηχρεη, ζε αληίζεζε κε ηνλ                 . 

Γεληθά είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξνχκε ηνλ        θαη ηνλ       . 

 

Παπάδειγμα 3.1.10. Έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν      -ή-      -απφ-ηα-         ζχζηεκα 

απνηπγράλεη φηαλ δχν ελσκέλεο κνλάδεο απνηχρνπλ. Λεηηνπξγεί φπσο έλα θπθιηθφ 

ζπλερφκελν ζχζηεκα  -απφ-ηα-   . Έηζη: 

        -ή-                                    

  

ρήκα 3.1.1 

Εσγξαθίδνληαο ην θπθιηθφ     ζχζηεκα πνπ βιέπνπκε ζην ρήκα 3.1.1, κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη έλα θπθιηθφ ζπλερφκελν      -ή-      -απφ-ηα-         ζχζηεκα 

ζπκπεξηθέξεηαη θαη απηφ ζαλ έλα θπθιηθφ ζπλερφκελν ζχζηεκα  -απφ-ηα-    ζχζηεκα. 

Έηζη: 

        -ή-                                                                        

Παπάδειγμα 3.1.11. Έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν      -ή-     -απφ-ηα-        ζχζηεκα (ή 

έλα      -ή-     -απφ-ηα-        ζχζηεκα) απνηπγράλεη φηαλ ηνπιάρηζηνλ δχν ελσκέλεο 

κνλάδεο απνηχρνπλ. Έζησ    ην ελδερφκελν φηη ην ζχζηεκα απνηπγράλεη, έζησ     ην 
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ελδερφκελν φηη ε κνλάδα       έρεη απνηχρεη θαη έζησ   
  θαη   

   ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο 

ελδερφκελα. Σφηε: 

        -ή-                  
        

     
            

    

Σν ελδερφκελν   
     

  είλαη ηζνδχλακν κε ην ελδερφκελν φηη ην ζηνηρείν       θαη ην 

γξακκηθφ ζπλερφκελν ζχζηεκα  -απφ-ηα-    ζχζηεκα(πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κνλάδεο  

                              ιεηηνπξγνχλ. Έηζη: 

     
     

               

Σν ελδερφκελν        
   είλαη ηζνδχλακν κε ην ελδερφκελν φηη ην       ιεηηνπξγεί αιιά νη 

κνλάδεο            ,      ιεηηνπξγνχλ θαη νη κνλάδεο      ,       κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ή 

λα κε ιεηηνπξγνχλ. 

         
                  

 

ρήκα 3.1.2 

        -ή-                       -ή-             

                                                                
     

            
   

                                                                                     

                                                                                   

φπνπ ε         ππνινγίδεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ ελαιιαθηηθφ ηχπν: 

          
     

 
                                                        

 
   

 
 

   

 

 

Παπάδειγμα 3.1.12. Έλα θπθιηθφ ζπλερφκελν      -ή-      -απφ-ηα-         ζχζηεκα 

απνηπγράλεη φηαλ ηνπιάρηζηνλ δχν ελσκέλεο κνλάδεο απνηχρνπλ. 
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ρήκα 3.1.3 

Οη θαηαζηάζεηο απνηπρίαο ηνπ είλαη ίδηεο κε ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο. Έηζη: 

        -ή-                     -ή-               

Έζησ ηψξα ην θπθιηθφ ζπλερφκελν      -ή-     -απφ-ηα-        ζχζηεκα. 

 

ρήκα 3.1.4 

Ζ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ είλαη:  

        -ή-           )                 
     

φπνπ          είλαη ν αξηζκφο φισλ ηνλ θαηαζηάζεσλ απνηπρίαο πνπ πεξηέρνπλ αθξηβψο   

κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη. Πξνθαλψο                    . Δπίζεο           
 
 
    

επεηδή ππάξρνπλ 6 θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο πνπ πεξηέρνπλ αθξηβψο 2 κνλάδεο πνπ έρνπλ 

απνηχρεη. 

 

ρήκα 3.1.5 

Γηα           ππάξρνπλ πάληα δχν ελσκέλεο κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη, δειαδή 

          
 
 
 . Έηζη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 
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         -ή-            )           -ή-             

                                                                                                            

 

Παπάδειγμα 3.1.13. Γηα έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν      -ή-     -απφ-ηα-        , ηζρχεη:  

        -ή-                  
    

           
          

Δπεηδή      
    

               θαη      
             

      
      

      
        

έρνπκε: 

        -ή-                            

    
   

 
 

 

   
      

 

   

                               

 

3.2. Ο αλγόπιθμορ Yamamoto-Miyakawa  

Οη Yamamoto & Miyakawa (1995) πξφηεηλαλ έλαλ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν γηα ην 

γξακκηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-      :F ζπζηήκαηνο. Ο Zuo (1993) πξφηεηλε φηη ε 

κέζνδνο SDP, ηελ νπνία παξνπζηάζακε ζην πξψην θεθάιαην, κπνξεί λα εθαξκνζζεί γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηεο γεληθήο πεξίπησζεο ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-

ηα-      ζπζηήκαηνο, αιιά είλαη πνιχ πνιχπινθε. πγθεθξηκέλα, θάζε παξαιιειφγξακκν 

δηάζηαζεο     απνηειεί έλα ειάρηζην ζχλνιν δηαθνπήο ζηελ πεξίπησζε F θαη έλα ειάρηζην 

ζχλνιν ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίπησζε G. ηελ πεξίπησζε F ππάξρνπλ                                        

               ε.ζ.δ. ελψ ζηελ πεξίπησζε  G ππάξρνπλ                

ε.ζ.ι. ε έλα θπθιηθφ  F ζχζηεκα ππάξρνπλ          ε.ζ.δ. ελψ ζην θπθιηθφ  G 

ζχζηεκα ππάξρνπλ          ε.ζ.ι.  

Ο αιγφξηζκνο ησλ Yamamoto-Miyakawa, ηνλ νπνίν ζην εμήο ζα απνθαινχκε αιγφξηζκν 

YM, είλαη πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηελ κέζνδν SDP, αιιά εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

δχζρξεζηνο θαη ρξνλνβφξνο. Ο ρξφλνο ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο είλαη ηάμεο 

            ελψ νη απαηηήζεηο ζε κλήκε θζάλνπλ ηα               bits θαη 

        πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο. 

Τπνζέηνπκε φηη φιεο νη κνλάδεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. πκβνιίδνπκε κε 

              ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-   ππνζπζηήκαηνο, 

απνηεινχκελνπ  απφ ηηο κνλάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην ζχζηεκα-ζηήιε  . ηελ i.i.d. πεξίπησζε 
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ζα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ απινχζηεξν ζπκβνιηζκφ         . Δπίζεο έζησ 

                     ε αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-         

ππνζπζηήκαηνο απνηεινχκελνπ απφ ηηο πξψηεο   ζηήιεο-κνλάδεο. ηελ i.i.d. πεξίπησζε 

γξάθνπκε απιά                   

Έζησ ηψξα      ην ζχλνιν              . πκβνιίδνπκε κε     κηα η.κ. πνπ παίξλεη 

ηελ ηηκή 1 αλ φιεο νη κνλάδεο                           απνηχρνπλ, θαη 0 δηαθνξεηηθά, 

κε       ην        -δηάζηαην δηάλπζκα               , πνπ θαζνξίδεηαη  απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ                    , θαη κε    ην        -δηάζηαην δηάλπζκα 

     , ην νπνίν καο δείρλεη ηηο θαηαζηάζεηο φισλ ησλ κνλάδσλ ζε κηα ζηήιε.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, έζησ         ην ζχλνιν ησλ       πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα  , γηα            . Έζησ επίζεο          ην              , γηα 

             . Γηα παξάδεηγκα, γηα ην δηάλπζκα                               . 

Οξίδνπκε σο            ην ελδερφκελν φπσο ην    πξαγκαηνπνηείηαη, γηα            θαη 

σο                         , γηα            ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ. 

Οξίδνπκε ηέινο, κε                                 ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ 

ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-     :F ζπζηήκαηνο, επαπμεκέλνπ κε ηα πιέγκαηα απνηπρίαο 

(failure grids)                           . Κάζε έλα απφ ηα πιέγκαηα 

απνηπρίαο είλαη εμαξηεκέλν απφ ηα γεηηνληθά ηνπ πιέγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην    

ζπκβνιίδεη φηη ε κνλάδα          βξίζθεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξά γσλία ηνπ πιέγκαηνο 

απνηπρίαο δηάζηαζεο               . Σα    είλαη αθέξαηεο κεηαβιεηέο ζηνλ 

αιγφξηζκν ΥΜ,       , γηα        , θαη έζησ                  . ηελ i.i.d. 

πεξίπησζε γξάθνπκε απιά                            . 

εκεηψλνπκε φηη ην         είλαη αλεμάξηεην ηνπ            , θαη άξα κπνξνχκε λα 

ην παξαιείςνπκε ην   απφ ηνπο ζπκβνιηζκνχο                  θαη    . ηε ζπλέρεηα 

παξαζέηνπκε ηνλ αιγφξηζκν YM.  

 

Ππόηαζη 3.2.1.  

1. Έζησ      ,         έλα δηάλπζκα (             . Ηζρχεη ε επφκελε αλαδξνκηθή 

ζρέζε: 
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2. Έζησ   έλα δηάλπζκα             . Ηζρχεη ε επφκελε αλαδξνκηθή ζρέζε:  

                                

 

 
 
 
 

 
 
                                                                           

                                     

        

            

 
                                                                                                              

 
                                                                                                                      

  

    
             
                           

  

3. Ζ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-      ζπζηήκαηνο είλαη: 

                                                  

κε αξρηθή ζπλζήθε:  

                                 
                
                                    

                        

Ο αιγφξηζκνο YM έρεη ηα εμήο ηξία βήκαηα: 

1. Βξεο ηελ        απφ ηελ       , γηα        . 

2. Τπνιφγηζε ηελ           γηα θάζε          θαη          . 

3. Τπνιφγηζε ηελ                             , ε νπνία είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

To ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ        δελ μεπεξλά ην       . Δπεηδή ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε ρξφλν ηάμεο ηνπ      , ν ρξφλνο 

ππνινγηζκνχ θάζε           είλαη ηάμεο       . Ο αξηζκφο ησλ                    
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             είλαη                θαη άξα ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

ππνινγηζζεί ζε ρξφλν ηάμεο              Ο αιγφξηζκνο απαηηεί ηνπιάρηζηνλ       

        δπαδηθνχο πίλαθεο ζην πξψην βήκα, θαη 2 πξαγκαηηθνχο πίλαθεο δηάζηαζεο        

ζην ηξίην βήκα. 

Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν SDP  γηα ηα γξακκηθά ζπζηήκαηα                              

                           , φ αξηζκφο ησλ μέλσλ φξσλ πνπ ππνινγίδνληαη είλαη         

θαη      αληίζηνηρα. Άξα είλαη εκθαλέο φηη ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο κε ηελ 

κέζνδν SDP απμάλεηαη θαηά πνιχ, φζν απμάλεηαη ην   θαη ην  . Ζ κέζνδνο SDP απαηηεί 

ηνπιάρηζηνλ                 δπαδηθνχο πίλαθεο δηάζηαζεο    , ζηα δχν πξψηα 

βήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ βξφρνπ, θαη                           δπαδηθνχο πίλαθεο 

δηάζηαζεο    , ζηα δχν επφκελα βήκαηα. Δθφζνλ ην   είλαη ν αξηζκφο ησλ φξσλ πνπ 

έρνπλ απνξξνθεζεί, είλαη δχζθνιν λα ην ππνινγίζνπκε. ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ε 

κέζνδνο SDP  απαηηεί κλήκε ηάμεο                   ελψ ν αιγφξηζκνο YM κλήκε ηάμεο 

       . ηελ i.i.d. πεξίπησζε είλαη δπλαηφλ λα κεηψζνπκε ηνλ ρξφλν ππνινγηζκνχ θαη ηε 

κλήκε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο. 

Ππόηαζη 3.2.2. Έζησ                       
 

 
           . Σφηε: 

                                                                           

Παπάδειγμα 3.2.1. Θα ππνινγίζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ           

     -απφ-ηα-          ζπζηήκαηνο, γηα ηελ i.i.d. πεξίπησζε. χκθσλα κε φζα είδακε, 

ηζρχνπλ:  

             

                           

                                                          

Γηα           έρνπκε: 
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γηα         θαη άξα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη αλαδξνκηθνί ηχπνη: 

                          

 

 
  
 

  
 
                                                                         

                                

        

           

 
                                                                                                   

 
                                                                                                               

  

    
             
                           

           

 

Απφ ηελ Πξφηαζε       θαη γηα              έρνπκε:  

                                               

                                               

Έηζη, ε αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-         ζπζηήκαηνο, είλαη: 

                                                                                    

 

3.3. Αλγόπιθμοι για ηο κςκλικό ζςνεσόμενο      -από-ηα-        ζύζηημα 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο δχν αιγφξηζκνπο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα 

ην θπθιηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα. Τπνζέηνπκε φηη φιεο νη κνλάδεο 

είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

 Ο αλγόπιθμορ YM 

Ο πξψηνο αιγφξηζκνο πξνηάζεθε απφ ηνπο Yamamoto & Miyakawa (1996). πκβνιίδνπκε 

ηψξα κε     κηα ηπραία κεηαβιεηή, ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή   αλ ε κνλάδα       ιεηηνπξγεί, 

θαη ηελ ηηκή   δηαθνξεηηθά γηα           θαη          . Σφηε ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθθξαζζεί σο: 
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πκβνιίδνπκε κε                                                
     ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ ηηο 

κνλάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ θχθιν  . ηελ πεξίπησζε i.i.d. γξάθνπκε απιά          . 

Δπίζεο ζπκβνιίδνπκε κε      ην ελδερφκελν                     
   

     
   

           . Δπίζεο νξίδνπκε σο                               ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ θπθιηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο   

πξψηνπο θχθινπο ηνπ αξρηθνχ, γηα          . ηελ πεξίπησζε i.i.d. γξάθνπκε απιά 

                 .  

Θεσξνχκε ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ θχθινπ            . Γηα λα εθθξάζνπκε ηηο 

θαηαζηάζεηο απηέο, νξίδνπκε κία  -δηάζηαηε δπαδηθή η.κ.                    κε: 

     
                                                                   

                                                                  
  

γηα            θαη          . Γηα παξάδεηγκα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν ζρήκα, 

γηα     θαη    , ην              ζεκαίλεη φηη νη κνλάδεο             θαη       δελ 

ιεηηνπξγνχλ, αιιά ε κνλάδα       ιεηηνπξγεί θαη ην              ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρνπλ δχν ζπλερφκελεο κνλάδεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ θχθιν  . 

 

ρήκα 3.3.1 

Έζησ   ην  -δηάζηαην δηάλπζκα               Οξίδνπκε ην ζχλνιν 

                  , φπνπ   ην  -δηάζηαην δηάλπζκα          . Σν   εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηα   θαη  , θαη φρη απφ ην  , αθνχ φινη νη θχθινη έρνπλ ην ίδην ζρήκα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ     θαη    , γηα παξάδεηγκα, ην                            δελ 

είλαη ζηνηρείν ηνπ  , αθνχ      ζεκαίλεη φηη ε κνλάδα       δελ ιεηηνπξγεί αιιά ηα 



95 
 

     θαη      ζεκαίλνπλ φηη ε κνλάδα       ιεηηνπξγεί. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

    θαη    ,  

                                                      

                                        

 

ρήκα 3.3.2 

Οξίδνπκε σο                             
 
    , γηα     θαη          . 

Σέινο νξίδνπκε ηελ αμηνπηζηία                  σο εμήο: 

                 

 
 
 

 
 

                           
 

 

   

               

                                                                                                        
                                                                                                               

  

φπνπ                  , γηα              ,           θαη          . Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ     θαη    , ε               θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα. 
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ρήκα 3.3.3 

 

Ππόηαζη 3.1.3.  

1. Έζησ                έλα  -δηάζηαην δηάλπζκα. Ηζρχεη ν αθφινπζνο αλαδξνκηθφο 

ηχπνο: 

                 

 
  
 

  
 

                                                                               

                     

   

                                          

 
                                                                                                 

 
                                                                                                         

  

φπνπ:  

    
          

                         
  

 

γηα                                θαη           . 
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2. Ζ αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-         ζχζηεκαηνο,   

       , δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

                                                                                  

Ππόηαζη 3.3.2. Αλ        γηα           θαη           , 

                                               

γηα                                θαη          .                                                  

Ο αιγφξηζκνο έρεη ηα εμήο ηξία βήκαηα: 

1. Βξεο ηελ   

2. Τπνιφγηζε ηηο           γηα φια ηα     

3. Τπνιφγηζε ηελ               αλαδξνκηθά. 

Ο ρξφλνο ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο είλαη ηάμεο          . 

 Δύπεζη ηηρ   

 

ρήκα 3.3.4 

Παξαηεξνχκε φηη γηα    , ην   ηθαλνπνηεί ηελ αθφινπζε ζπλζήθε. Αλ            , 

ηφηε               γηα           θαη            . Οξίδνπκε σο        έλα 

ζχλνιν ησλ  -δηάζηαησλ δπαδηθψλ δηαλπζκάησλ                σο εμήο: 

        

                                                                             

                                                                  
 

                                                                                                                                  

  

Έζησ φηη ηα            βξίζθνληαη πάλσ ζε έλα θχθιν κε θνξά αληίζηνηρε κε ηε θνξά ησλ 

δεηθηψλ ελφο ξνινγηνχ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.3.4. Οξίδνπκε ηα δχν ζχλνια, ηα 
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         , γηα             θαη    , θαη           γηα                  

θαη    , σο εμήο: 

          

 
 
 

 
 

                                                                                     
                                                                    

                                                    
 

                                                                                        
                                                                      

  

φπνπ         γηα             θαη    . 

          

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                       

                                                           

                                                

                                                                                                            
 

                                                             

                                            

                                                                                                    

  

ην επφκελν ζρήκα, ην           ππνδειψλεη έλα ππνζχλνιν ηνπ 

                       θαη έλα ζχλνιν  -δηάζηαησλ δπαδηθψλ δηαλπζκάησλ, ζηνλ 

θχθιν ησλ νπνίσλ, ηα   θαη   αληίζηνηρα είλαη ν αξηζκφο ησλ   κέρξη ην πξψην  , κε ηε θνξά 

ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ, θαη αληίζηξνθα απφ ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ απφ ην    θαη    

αληίζηνηρα. 

 

ρήκα 3.3.5 

Σέινο, ζην ζρήκα, 3.3.6, ην           ππνδειψλεη έλα ππνζχλνιν ηνπ 

                       θαη έλα ζχλνιν  -δηάζηαησλ δπαδηθψλ δηαλπζκάησλ, ζηνλ 

θχθιν ησλ νπνίσλ, ην   είλαη ν αξηζκφο ησλ   κέρξη ην πξψην  , κε ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ 
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ξνινγηνχ απφ ην   , θαη   ν αξηζκφο ησλ   κέρξη ην πξψην  , κε ηε θνξά ηνπ ξνινγηνχ απφ 

ην     . 

 

ρήκα 3.3.6 

Αθνχ ηα           θαη           είλαη μέλα κεηαμχ ηνπο, ην   κπνξεί λα γξαθεί σο: 

              

     

   

   

   

              

       

   

   

   

              

 

 Δύπεζη ηος           

Δίλαη εκθαλέο φηη αλ             ηφηε               
 
   . Αλ            , ηφηε 

ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο ππνζέηνπκε φηη ε κνλάδα       ιεηηνπξγεί θαη νη κνλάδεο      , 

              δελ ιεηηνπξγνχλ. Έζησ      ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ          

γηα           θαη        ην  -νζηφ ζηνηρείν ηεο αθνινπζίαο πνπ παίξλνπκε, 

ηαμηλνκψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ          κε αχμνπζα ζεηξά πάλσ ζε κηα γξακκή, 

γηα             . Έηζη, κε βάζε ηα παξαπάλσ,         . Οξίδνπκε σο             

αλ         . Έζησ επίζεο         ε πηζαλφηεηα φπσο νη κνλάδεο 

                                         λα είλαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηείηαη 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ελδερφκελν       , γηα               Σφηε, ε           

δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 
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φπνπ, γηα             , ε         δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                            
 

     

          

        

                                                                    

 

     

            

        

                                                     

                                                                                              

  

φπνπ                 είλαη ε αμηνπηζηία ελφο γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-                     

          ζπζηήκαηνο, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κνλάδεο                      , γηα 

    θαη    , φπνπ                   αλ    . 

 

Παπάδειγμα 3.3.1. Θα ππνινγίζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-

ηα-        ζχζηεκαηνο. 

o ΒΗΜΑ 1. Βξεο ηελ  . 

                                                      

                                        

o ΒΗΜΑ 2. Βξεο ηελ           γηα θάζε     θαη          . 

                                                             

                                

                                                             

                             

                       

γηα          .  

o ΒΗΜΑ 3. Βξεο ηελ              . 

 

Δπεηδή                          γηα γηα          , ηζρχεη ν αθφινπζνο 

αλαδξνκηθφο ηχπνο: 
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φπνπ  

    
              

                     
             

Απφ ηελ Πξφηαζε 3.3.2 έρνπκε: 

                                                         

                                                         

θαη άξα ε αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-        ζχζηεκαηνο απφ ηελ 

Πξφηαζε 3.2.1 κπνξεί λα γξαθεί σο              .                                                                          

 

 Ο αλγόπιθμορ ηων Yamamoto-Akiba 

Οη Yamamoto & Akiba (2005a) παξνπζίαζαλ έλαλ βειηησκέλν αιγφξηζκν. πκβνιίδνπκε 

ηψξα κε     κηα ηπραία κεηαβιεηή, ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή   αλ ε κνλάδα       ιεηηνπξγεί, 

θαη ηελ ηηκή   δηαθνξεηηθά. Σφηε ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθθξαζζεί σο: 

            

     

   

     

   

 

 
 

   

     

   

   

φπνπ            γηα θάζε   θαη                  . Τπνζέηνπκε φηη φιεο νη 

κνλάδεο είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηεο. 

Οη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πεξηγξαθή πνπ δψζακε γηα ην ζχζηεκα ζην δεχηεξν 

θεθάιαην. πγθεθξηκέλα, θάλνληαο κηα ηνκή ζην θπθιηθφ ζχζηεκα αλάκεζα ζηηο αθηίλεο 1 

θαη n, παίξλνπκε έλα γξακκηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα. κσο απηφ 

δηαθέξεη απφ ην θιαζηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρνπκε παξνπζηάζεη, αθνχ εθηφο απφ ηηο 

ζπλήζεηο ζπλζήθεο απνηπρίαο, ην ζχζηεκα επίζεο ζα απνηχρεη αλ φιεο νη κνλάδεο κέζα ζε 

έλα πιέγκα δηάζηαζεο     κέζα ζε         αθηίλεο, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο αθηίλεο 

      σο   θαη   σο    . Θα νλνκάζνπκε απηφ ην ζχζηεκα εηδηθφ γξακκηθφ 
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ζπλερφκελν      -απφ-ηα-         (special linear consecutive      -out-of-         

system). Αξθεί λα βξνχκε ηελ αμηνπηζηία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα βξνχκε ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ ζπλερφκελνπ      -out-of-        ζπζηήκαηνο. Έηζη, ζε απηή ηελ 

παξάγξαθν ζα ππνινγίζνπκε ηελ αμηνπηζηία απηνχ ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ ζηηο        αθηίλεο, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο “αθηίλεο   σο 

   ” θαη απφ ηηο “αθηίλεο       σο  ”. Δλ ζπληνκία, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα 

γξακκηθφ               ζχζηεκα ζην νπνίν ζηελ θάζε κνλάδα ζηηο παξαπάλσ        

αθηίλεο έρεη δνζεί κία “εηδηθή θαηάζηαζε” (special condition). Έηζη ην ζχζηεκα θαηαιήγεη ζε 

έλα “γξακκηθφ               ζχζηεκα κε δνζείζεο θαηαζηάζεηο κνλάδσλ θαη ζηηο δχν 

άθξεο” (linear consecutive      -out-of-        system with component states given on both 

ends), ην νπνίν ζα πεξηγξάςνπκε αλαιπηηθά παξαθάησ. Τπνινγίδνληαο ηψξα ηελ αμηνπηζηία 

απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζνξίδεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ εηδηθνχ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ      -

απφ-ηα-         ζπζηήκαηνο, θαη θαηά ζπλέπεηα, απηή ηνπ θπθιηθνχ               

ζπζηήκαηνο.  

 

ρήκα 3.3.7 

Πξηλ πεξηγξάςνπκε ηνλ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν θαη ηα ζεσξήκαηα πνπ καο νδεγνχλ ζε 

απηφλ, ζα εηζάγνπκε θάπνηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη ζα νξίζνπκε ην γξακκηθφ               

ζχζηεκα κε δνζείζεο θαηαζηάζεηο κνλάδσλ θαη ζηηο δχν άθξεο.   

Έζησ                   ε αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ               ζπζηήκαηνο γηα 

        . Έζησ επίζεο          
     
   

     
    κηα η.κ. πνπ παίξλεη ηελ ηηκή   αλ 

απνηχρνπλ φιεο νη κνλάδεο ζε έλα πίλαθα (πιέγκα) δηάζηαζεο    , πνπ έρεη ζηηο γσλίεο ηνπ 

ηηο κνλάδεο                                        , θαη   δηαθνξεηηθά, γηα 

                       θαη            .  
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ζ 

ρήκα 3.3.8 

Έζησ ηψξα έλα πιέγκα πνπ έρεη ζηηο γσλίεο ηνπ ηηο κνλάδεο                ,           

               . Οξίδνπκε κε    ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλερφκελσλ αθηίλσλ ησλ νπνίσλ φιεο 

νη κνλάδεο έρνπλ απνηχρεη, θαη κε    ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλερφκελσλ αθηίλσλ ησλ νπνίσλ φιεο 

νη κνλάδεο έρνπλ απνηχρεη, κεηξψληαο φκσο αληίζηξνθα απφ ηελ αθηίλα  . Δπίζεο : 

             

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                           

 
                                                                

 
                                   

                                      

                                                                               
 
 

                                                                                                              

  

γηα                        φπνπ        ζπκβνιίδεη φηη ην ελδερφκελν φπσο  έλα 

γξακκηθφ                       ζχζηεκα ιεηηνπξγεί, κε γσλίεο ηηο κνλάδεο        

                                               . Οπζηαζηηθά κε ηνλ 

παξαπάλσ ζπκβνιηζκφ εθθξάζακε ηελ πεξίπησζε φπνπ φιεο νη κνλάδεο ελφο πιέγκαηνο 

    απνηπγράλνπλ, σο πεξίπησζε ηνπ              , γηα ηνπο αλαδξνκηθνχο ηχπνπο ηεο 

Πξφηαζεο 3.3.3. 

Σψξα, νξίδνπκε σο   έλα        -δηάζηαην κε αξλεηηθφ αθέξαην δηάλπζκα 

   ,             γηα              θαη σο   έλα        -δηάζηαην κε αξλεηηθφ 

αθέξαην δηάλπζκα    ,             γηα             . Οξίδνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

γξακκηθνχ               ζχζηεκα κε δνζείζεο θαηαζηάζεηο κνλάδσλ θαη ζηηο δχν άθξεο 

σο: 
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Δηδηθά, γηα      

          
                  

                                          
  

 

ρήκα 3.3.9 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ         , κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ 

              ζπζηήκαηνο, πξνζδηνξίδνληαο ηα   θαη   έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

απνθιεηζηηθά ραιαζκέλεο κνλάδεο ζε έλα     πιέγκα πάλσ ζε        αθηίλεο, πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο αθηίλεο       σο   θαη   σο    , σο εμήο: 

                            

           

  

φπνπ: 

               

     

   

                             

     

   

           

εκεηψλνπκε φηη θάζε φξνο ηνπ ζπλφινπ        ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη έλα     

πιέγκα κε φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ραιαζκέλεο πάλσ ζε        αθηίλεο, πνπ απνηειείηαη απφ 

ηηο αθηίλεο       σο   θαη   σο    . 

Ζ          κπνξεί λα ππνινγηζζεί αλαδξνκηθά απφ ην παξαθάησ ζεψξεκα, φπνπ      

είλαη έλα  -δηάζηαην δπαδηθφ δηάλπζκα                            θαη     
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είλαη ε πηζαλφηεηα φπσο ην ελδερφκελν           
 
    πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αθηίλα  , 

δειαδή ε πηζαλφηεηα             
 
    . Σέινο κε      ζπκβνιίδνπκε ην        -

δηάζηαην κε αξλεηηθφ αθέξαην δηάλπζκα    
      

            
    . 

 

Ππόηαζη 3.3.3.  

1. Γηα           ηζρχεη: 

         

 
 
 

 
 

    
                      

           

 

                    

                    

                       
 

                                                                                                                   

  

φπνπ: 

       

        
                                                             

  
                                                                                

  
                                                                       

 

θαη  

    
         

 
         

                  

κε αξρηθή ζπλζήθε γηα      

          
                  

 
                                          

   

2. Γηα             ηζρχεη: 

                             

           

 

φπνπ: 

               

     

   

                             

     

   

          

Με      ζπκβνιίδνπκε κία δείθηξηα ζπλάξηεζε πνπ παίξλεη ηελ ηηκή   φηαλ ε ζπλζήθε   

είλαη αιεζήο, θαη ηελ ηηκή   δηαθνξεηηθά.                                                                                   
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ηνλ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν, πξψηα ππνινγίδνπκε ηηο          γηα έλα δεδνκέλν   

θαη γηα νπνηνδήπνηε   γηα λα πάξνπκε ην                   γηα ην δεδνκέλν   ζηελ 

εμίζσζε        . Αθνινχζσο, δίλνπκε έλαλ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν γηα ην     
    . 

Δηζάγνπκε ηνλ εμήο ζπκβνιηζκφ: 

    
      

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                           

 

   

                                                                      

 

                                     

     

       

 

   

            

 

                      

     

   

 

   

                                                                           

   

Αλ    , ην   είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπλερφκελσλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ απνηχρεη κεηξψληαο 

αληίζηξνθα απφ ηελ κνλάδα           ζηελ αθηίλα    ηαλ    , ν αξηζκφο απηφο είλαη 

κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ  . Δπίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη θάπνηα     
       είλαη ίζα κε κεδέλ, 

γηα παξάδεηγκα                    θαη                    γηα            , φπνπ 

           θαη            είλαη ηα                  θαη                  αληίζηνηρα, θαη 

              . 

 

Ππόηαζη 3.3.4. Ηζρχνπλ νη αθφινπζεο αλαδξνκηθέο ζρέζεηο γηα  ην     
        : 

1. Γηα               ηζρχεη: 
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κε αξρηθή ζπλζήθε: 

         

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                    
 

              

 

       

                      

 

        

 

   

                                                            

 

 

                                                                                            

  

2. Γηα         θαη           ηζρχεη: 

    
          

 
 
 

 
 

                 

   

   

                                      

                                                                   

  

Οη ηδέεο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ν αιγφξηζκνο απηήο ηεο παξαγξάθνπ βξίζθνληαη ζηα 

παξαπάλσ δχν ζεσξήκαηα. Σα επφκελα ζεσξήκαηα θάλνπλ ηνλ αιγφξηζκν πην 

απνηειεζκαηηθφ. 

 

Ππόηαζη 3.3.5.  

ηελ πεξίπησζε πνπ          , φπσο        , ην ελδερφκελν                 

                                    πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί , δειαδή ζηελ αθηίλα 

       φιεο νη κνλάδεο απνηπγράλνπλ ζηηο κνλάδεο                              

            θαη ε κνλάδα              ιεηηνπξγεί. Έηζη, κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ην 

ελδερφκελν                                                           είλαη θελφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ          , ζεσξψληαο ηελ αθηίλα       , κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη 

ην ελδερφκελν                                                          είλαη 

θελφ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ζθεπηηθφ κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε.                                

 

Ππόηαζη 3.3.6. Γηα      ,             νξίδνπκε σο           ,          . Αλ 

             γηα νπνηνδήπνηε   θαη          , ηφηε: 

         

        

           

         

                                       



108 
 

 

ρήκα 3.3.10 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ν αιγφξηζκνο έρεη ηα εμήο βήκαηα: 

1. Γηάιεμε ην   έηζη ψζηε λα κελ ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο 

Πξφηαζεο        

2. Τπνιφγηζε ην     
          ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε        θαη ην 

                  γηα ην θαζνξηζκέλν   ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε      . 

3. Πήγαηλε ζην βήκα   αλ νη                   έρνπλ φιεο ππνινγηζζεί γηα φια ηα   

πνπ έρνπλ επηιερζεί, αιιηψο πήγαηλε ζην βήκα  . 

4. Τπνιφγηζε ηελ                   ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε      . 

ηαλ ηθαλνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο ηεο Πξφηαζεο      , κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε  

γηα λα κεηψζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ   πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ, γηαηί κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε  είηε ην                   ή ην                    . 

Γηα θάζε  , ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ          είλαη ίζνο κε           θαη γηα θάζε  , ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ησλ     
       είλαη κηθξφηεξνο απφ            . Έηζη, ε αμηνπηζηία 

ηνπ θπθιηθνχ               ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζζεί ζε ρξφλν ηάμεο ηνπ 

                      απφ απηφ ηνλ αιγφξηζκν. Γηα έλα θαζνξηζκέλν  , ν κέγηζηνο 

αξηζκφο ησλ κλεκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο          είλαη            

γηαηί πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπκε          κλήκεο γηα ίδην ή δηαθνξεηηθφ   αληίζηνηρα. κνηα, 
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ν αξηζκφο ησλ κλεκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ     
       είλαη  κηθξφηεξνο 

απφ            . Έηζη απαηηείηαη κλήκε ηάμεο ηνπ                  . Τπελζπκίδνπκε 

φηη  κε ηνλ αιγφξηζκν YM ρξεηαδφκαζηαλ ρξφλν ηάμεο             θαη κλήκε ηάμεο 

     . Παξαηεξνχκε φηη ν αιγφξηζκνο απηήο ηεο παξαγξάθνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθφο 

απφ ηνλ αιγφξηζκν YM φζν ην   κεγαιψλεη, φζνλ αθνξά ην ρξφλν θαη ην κέγεζνο ηεο κλήκεο 

πνπ απαηηείηαη. 

 

3.4. Οι αλγόπιθμοι ηων Zuo, Lin και Wu 

Οη Zuo, Ling & Wu (2000) παξνπζίαζαλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ  -απφ-ηα- : , 

ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  θαη γξακκηθφ ζπλερφκελν-      -απφ-ηα-      : , ηνλ νπνίν 

παξνπζηάζακε ζηελ παξάγξαθν (2.8), θαη έδσζαλ επαλαιεπηηθνχο αιγνξίζκνπο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, θαζψο θαη άιισλ δχν ζπλδπαζκψλ ζπζηεκάησλ, ηνπο 

oπνίνπο θαη ζα παξνπζηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Τπνζέηνπκε φηη φιεο νη κνλάδεο είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη φηη νη αμηνπηζηίεο ησλ κνλάδσλ δελ είλαη απαξαίηεηα νη ίδηεο. 

 

 ςνδςαζμόρ ζςζηημάηων  -από-ηα- :  και ζςνεσόμενο   -από-ηα- :  

Αλ θαη πξνθαλψο θαλέλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα δελ είλαη δηζδηάζηαην, ν ζπλδπαζκφο 

απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηε ινγηθή ησλ επαλαιεπηηθψλ 

αιγνξίζκσλ πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζε απηή ηελ παξάγξαθν. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ 

  κνλάδεο ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά θαη απνηπγράλεη φηαλ απνηχρνπλ   κνλάδεο ή ηνπιάρηζηνλ 

   ζπλερφκελεο κνλάδεο. Αλ     , ηφηε ην ζχζηεκα ηαπηίδεηαη κε ην ζχζηεκα  -απφ-ηα-

 : . Άξα ππνζέηνπκε φηη     . ηαλ    , ε αμηνπηζηία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ίζε 

κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπλερφκελνπ   -απφ-ηα- :  ζπζηήκαηνο.  

Έζησ           ην ελδερφκελν φπσο ν ζπλδπαζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ   -απφ-ηα-    

θαη ζπλερφκελν   -απφ-ηα-  :   απνηπγράλεη. Ο ζπλδπαζκφο απηφο απνηειείηαη απφ ηηο 

κνλάδεο                   . Οξίδνπκε σο                        ηελ 

πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ θαη έζησ      ηo ελδερφκελν λα 

απνηχρεη ε κνλάδα  .  

Θα δψζνπκε ηψξα ηνλ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν γηα ηελ ππνινγηζκφ ηεο αλαμηνπηζηίαο 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ηεο          , θαη ζηε ζπλέρεηα καο είλαη πνιχ 

εχθνιν λα ππνινγίζνπκε ηελ αμηνπηζηία σο                       . Μπνξνχκε λα 

αλαιχζνπκε ην ελδερφκελν           ζε ηξία μέλα ελδερφκελα: 
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Σφηε: 

                                          

                                                 
   

 

        

 

           
                                  

 
                

  

      

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο            είλαη ηάμεο      . 

 

 ςνδςαζμόρ ζςζηημάηων  -από-ηα-  :  και γπαμμικό ζςνεσόμενο      -από-

ηα-        

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ    κνλάδεο ηαμηλνκεκέλεο ζε   γξακκέο, θάζε κία 

απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απφ   κνλάδεο. Σν ζχζηεκα απνηπγράλεη φηαλ εκθαληζζνχλ   

ραιαζκέλεο κνλάδεο ή φηαλ ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ έλα πιέγκα δηάζηαζεο    , ηνπ νπνίνπ νη 

κνλάδεο έρνπλ απνηχρεη φιεο            . Θα ζεσξήζνπκε δχν πεξηπηψζεηο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

     

Έζησ            ην ελδερφκελν φπσο ν ζπλδπαζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ   -απφ-ηα-

     θαη ζπλερφκελν      -απφ-ηα-     :  απνηπγράλεη. Ο ζπλδπαζκφο απηφο απνηειείηαη 

απφ ηηο κνλάδεο ζηηο   πξψηεο ζηήιεο ηνπ ζπζηήκαηνο,             . Με 

                         ζπκβνιίδνπκε ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. Έζησ 

επίζεο         ηo ελδερφκελν φπσο ππάξρνπλ αθξηβψο   απνηπρίεο απφ ηελ κνλάδα       σο 

ηελ κνλάδα      , ζηελ ζηήιε  , θαη                      ε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπ. 
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κνηα κε ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα, ζα αλαιχζνπκε ην ελδερφκελν            ζε ηξία 

μέλα ελδερφκελα θαη ζα δψζνπκε έλαλ απιφ αλαδξνκηθφ αιγφξηζκν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αλαμηνπηζηίαο ηνπ: 

                                             

   

   

        

 

       

  

                                                       

                                                        

   

   

   

Έηζη παίξλνπκε ηηο αθφινπζεο αλαδξνκηθέο ζρέζεηο: 

                                  

   

   

                 

 

   

 

       

 

                             

 

   

                      

                                              

κε αξρηθέο ζπλζήθεο: 

            
                                       
                 

  

           
                              
                       

  

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ αιγφξηζκνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο            είλαη ηάμεο 

          . Γηα       έρνπκε ηνλ ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηγξάςακε 

πξψην. 

     

Έζησ              ην ελδερφκελν φπσο ν ζπλδπαζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ   -απφ-ηα-

     θαη ζπλερφκελν      -απφ-ηα-     :  απνηπγράλεη. Ο ζπλδπαζκφο απηφο απνηειείηαη 

απφ ηηο κνλάδεο ζηηο   πξψηεο ζηήιεο ηνπ ζπζηήκαηνο,             . Οξίδνπκε κε 

         ηo ελδερφκελν φπσο ην παξαιιειφγξακκν κεγέζνπο    , ηνπ νπνίνπ ε πάλσ δεμηά 
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γσλία είλαη ε      , έρεη φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ραιαζκέλεο, γηα          . Αλ     είλαη 

ην θελφ ελδερφκελν. 

Έζησ ηψξα έλα        -δηάζηαην δηάλπζκα                   . Οξίδνπκε σο 

               ην ελδερφκελν                            
     
   . πκβνιίδνπκε κε 

             ηελ πηζαλφηεηα                  θαη κε                ηελ πηζαλφηεηα 

                 . 

Οξίδνπκε σο     κηα δίηηκε η.κ. πνπ παίξλεη ηελ ηηκή   αλ ε κνλάδα       απνηπγράλεη θαη 

  δηαθνξεηηθά, σο    ην δηάλπζκα                 θαη σο    ην ελδερφκελν φπσο έλα 

ζπγθεθξηκέλν    πξαγκαηνπνηείηαη. Έζησ                           θαη       

                             δχν        -δηάζηαηα δηαλχζκαηα θαη         

    
     
                 . Σέινο νξίδνπκε κε    κηα η.κ. πνπ παίξλεη ηελ ηηκή 

      αλ         , θαη   δηαθνξεηηθά. Ηζρχεη: 

                                   

 

   

        

  

 

θαη ν αλαδξνκηθφο ηχπνο είλαη ν αθφινπζνο: 

                              

 

   

       

  

    
     

 

   

   
    

                                  

                                                

Δπεηδή                             , φπνπ   είλαη έλα        -δηάζηαην 

δηάλπζκα ηνπ νπνίνπ φιεο νη κνλάδεο είλαη ίζεο κε ηε κνλάδα, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο παξαπάλσ αλαδξνκηθέο ζρέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο είλαη ηάμεο ηνπ              . 

Ο αιγφξηζκνο YM είλαη εηδηθή πεξίπησζε απηνχ, κε    . 

 

 

 



113 
 

 ςνδςαζμόρ ζςζηημάηων  -από-ηα-   :  , ζςνεσόμενο   -από-ηα-  :   και 

γπαμμικό ζςνεσόμενο      -από-ηα-        

πσο είδακε ζηελ Παξάγξαθν    , ην ζχζηεκα απνηπγράλεη φηαλ ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα πιέγκα κεγέζνπο    , πνπ πεξηιακβάλεη κνλάδεο πνπ έρνπλ φιεο απνηχρεη, ή αλ 

ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ κία γξακκή πνπ λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ    ζπλερφκελεο κνλάδεο πνπ 

έρνπλ απνηχρεη        , ή αλ ππάξμνπλ ηνπιάρηζηνλ   ζπλνιηθέο απνηπρίεο      , 

        . 

Έζησ                 ην ελδερφκελν φπσο ν ζπλδπαζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ   -απφ-

ηα-    , ζπλερφκελν   -απφ-ηα- :  θαη ζπλερφκελν      -απφ-ηα-     :  απνηπγράλεη. Ο 

ζπλδπαζκφο απηφο απνηειείηαη απφ ηηο κνλάδεο ζηηο   πξψηεο ζηήιεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

            . Έζησ επίζεο          ηo ελδερφκελν φπσο φιεο νη κνλάδεο        

         ,                     απνηπγράλνπλ,           . Αλ     είλαη ην θελφ 

ελδερφκελν. Σέινο έζησ                      ηo ελδερφκελν: 

                              
     
                 

 
   . 

Έζησ                            θαη               , φπνπ ην    είλαη ίζν 

κε      αλ       , θαη    δηαθνξεηηθά. Έζησ επίζεο                    φπσο 

αθξηβψο ην νξίζακε ζην πξνεγνχκελν ζχζηεκα πνπ κειεηήζακε. Οξίδνπκε κε 

                ηελ πηζαλφηεηα                     θαη κε                     ηελ 

πηζαλφηεηα                        Σψξα κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ην 

                    σο: 

                                        

 

   

             

  

 

Ο αλαδξνκηθφο ηχπνο είλαη ν αθφινπζνο: 

                                 

 

   

            

  

     
      

 

   

    
     

                                          

                                                      

                                            ή                            
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Δπεηδή                                                                   
 

  ν 

παξαπάλσ αιγφξηζκνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο 

                ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ είλαη ηάμεο          
        . 

ηαλ     , ηφηε ην ηξίην ζελάξην απνηπρίαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη πνηέ, θαη ην ζχζηεκα 

κεηαηξέπεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ  -απφ-ηα-  :  θαη γξακκηθφ ζπλερφκελν      -

απφ-ηα-        θαη ην ηξίην ζηνηρείν ζηελ                     κπνξεί λα αγλνεζεί. 

 

3.5. Ο αλγόπιθμορ ηων Lin-Zuo για ηο γπαμμικό  -μεηαξύ-ζςνεσόμενων-     - από-ηα-

        ζύζηημα 

Οη Lin & Zuo (2000) παξνπζίαζαλ ησλ πξψην επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν πνπ αθνξά 

γξακκηθά ζπζηήκαηα  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-                   

   θαη      , ζε ζπλέρεηα ηνπ αιγφξηζκνπ ησλ Zuo, Ling & Wu (2000). Ζ κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζείηαη είλαη παξφκνηα. πσο θαη πξηλ, ππνζέηνπκε φηη φιεο νη κνλάδεο είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο αιιά φρη απαξαίηεηα φκνηεο. Θα δηαθξίλνπκε θαη πάιη δχν 

πεξηπηψζεηο, ζεσξψληαο ην ζχζηεκα γξακκηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-

        γηα     θαη γηα    . 

 

     

Σν γξακκηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        απνηπγράλεη φηαλ βξεζεί 

έλα πιέγκα δηάζηαζεο      ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ   κνλάδεο νη νπνίεο 

έρνπλ απνηχρεη. Οξίδνπκε σο     κηα δίηηκε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηελ ηηκή   αλ ε κνλάδα 

      απνηπγράλεη θαη    δηαθνξεηηθά. Έζησ            ην ελδερφκελν λα ιεηηνπξγεί ην 

ζχζηεκα γξακκηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-      . Σν ζχζηεκα απηφ 

απνηειείηαη  απφ ηηο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο   πξψηεο ζηήιεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έζησ 

επίζεο          ηo ελδερφκελν φπσο ππάξρνπλ   απνηπρίεο κνλάδσλ, απφ ηελ κνλάδα       

σο ηελ κνλάδα      , ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Οξίδνπκε σο    έλα  -δηάζηαην κε αξλεηηθφ 

αθέξαην δηάλπζκα              . πκβνιίδνπκε κε               ην ελδερφκελν 

                       
 
       . Οξίδνπκε ηψξα ηηο πηζαλφηεηεο: 
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Σέινο ζπκβνιίδνπκε κε      ην ζχλνιν φισλ ησλ  -δηάζηαησλ κε αξλεηηθψλ αθέξαησλ 

δηαλπζκάησλ, έηζη ψζηε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε δηαλχζκαηνο λα βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ   

θαη ηνπ  , θαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε δηαλχζκαηνο λα είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ  . 

Γηα    , ην ζχζηεκα κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζχζηεκα  - απφ-ηα-  , ηνπ νπνίνπ ε 

αμηνπηζηία κπνξεί λα ππνινγηζζεί εχθνια. Γηα     δίλνπκε ηνπο αθφινπζνπο αλαδξνκηθνχο 

ηχπνπο: 

                         

       

           

 

       

 

Ζ πηζαλφηεηα               κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηηο παξαθάησ αλαδξνκηθέο 

ζρέζεηο: 

                                

 

      

                

αλ        , γηα          , φπνπ: 

                           

Ζ αξρηθή ζπλζήθε γηα ηνλ παξαπάλσ επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν είλαη: 

                                       

                            

Οη πηζαλφηεηεο           θαη               κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ απφ ηνλ 

αλαδξνκηθφ ηχπν: 

                                                        

κε αξρηθή ζπλζήθε: 
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Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο          είλαη ηεο ηάμεο 

    . Σν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ      δελ μεπεξλά ην        θαη έηζη, ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο            είλαη ηεο ηάμεο                 , γηα 

ζηαζεξφ  . 

 

     

Σν γξακκηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        απνηπγράλεη φηαλ βξεζεί 

έλα πιέγκα δηάζηαζεο      ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ   κνλάδεο νη νπνίεο 

έρνπλ απνηχρεη. Οξίδνπκε σο     κηα δίηηκε κεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηελ ηηκή   αλ ε κνλάδα 

      απνηπγράλεη θαη    δηαθνξεηηθά θαη σο     έλα  -δηάζηαην δπαδηθφ δηάλπζκα 

                . Δπίζεο νξίδνπκε σο     έλα        -δηάζηαην κε αξλεηηθφ αθέξαην 

δηάλπζκα                                                       θαη σο     

κηα αθνινπζία        -δηάζηαησλ κε αξλεηηθψλ αθέξαησλ δηαλπζκάησλ 

                . 

Έζησ               ην ελδερφκελν λα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα γξακκηθφ  -κεηαμχ-

ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-     . Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη  απφ ηηο κνλάδεο ζηηο   

πξψηεο ζηήιεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έζησ επίζεο           ηo ελδερφκελν λα ππάξρνπλ αθξηβψο 

  απνηπρίεο κνλάδσλ, απφ ηελ κνλάδα       σο ηελ κνλάδα          , ζηελ   ζηήιε ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, θαη        ην ελδερφκελν φπσο έλα ζπγθεθξηκέλν                      

πξαγκαηνπνηείηαη.  

πκβνιίδνπκε κε              ην ελδερφκελν             
     
   , κε                   ην 

ελδερφκελν                     θαη κε                   ην ελδερφκελν 

                       
 
       . Με βάζε ηα παξαπάλσ βνεζεηηθά ελδερφκελα, νξίδνπκε 

ηψξα ηηο πηζαλφηεηεο: 
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Σέινο ζπκβνιίδνπκε κε     ην Σν ζχλνιν φισλ ησλ  -δηάζηαησλ δπαδηθψλ δηαλπζκάησλ 

έηζη ψζηε ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο λα είλαη ίζν κε  . Δπηζεο ζπκβνιίδνπκε κε     

Σν ζχλνιν φισλ ησλ        -δηάζηαησλ κε αξλεηηθψλ αθέξαησλ δηαλπζκάησλ, ησλ 

νπνίσλ ηα ζηνηρεία παίξλνπλ ηηκέο απφ   έσο   θαη ηέινο κε       ζπκβνιίδνπκε ην ζχλνιν 

φισλ ησλ          -δηάζηαησλ κε αξλεηηθψλ αθέξαησλ δηαλπζκάησλ, ησλ νπνίσλ ηα 

ζηνηρεία παίξλνπλ ηηκέο απφ   έσο  , θαη θάζε ζηνηρείν ζην δηάλπζκα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ   

δηαλπζκάησλ παίξλεη ηηκέο απφ   έσο    . 

Αλ    , ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζζεί αλαδξνκηθά απφ ηνπο 

ηχπνπο πνπ δψζακε ζηελ πεξίπησζε πνπ    , παίξλνληαο ηνλ αλάζηξνθν     πίλαθα 

ηνπ αξρηθνχ πίλαθα θαηαζηάζεσλ κνλάδσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα γξακκηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        ζχζηεκα. 

ηαλ    , ηζρχνπλ νη παξαθάησ αλαδξνκηθέο ζρέζεηο: 

                                

         

              

 

       

  

Ζ πηζαλφηεηα                   κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηηο παξαθάησ αλαδξνκηθέο 

ζρέζεηο: 

                                         

 

          

                    

αλ          , γηα          , κε αξρηθέο ζπλζήθεο: 

                                             

                                  

Οη πηζαλφηεηεο               θαη                    κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ απφ 

ηνλ αλαδξνκηθφ ηχπν: 

                                 

               

                    

 

       

  

αλ                
, γηα                , κε αξρηθέο ζπλζήθεο: 
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Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο               είλαη ηάμεο 

      . Σν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ       δελ μεπεξλά ην               θαη έηζη, ν 

ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο               είλαη ηάμεο                     

                                  , γηα ζηαζεξά   θαη  . 

 

3.6. Ο αλγόπιθμορ ηων Akiba-Yamamoto για ηο (γπαμμικό ή κςκλικό)  -μεηαξύ-

ζςνεσόμενων-     - από-ηα-        ζύζηημα 

Οη Akiba & Yamamoto (2001) παξνπζίαζαλ έλαλ αιγφξηζκν γηα ην (γξακκηθφ ή θπθιηθφ) 

 -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-         ζχζηεκα. Έζησ                 

   κηα ηπραία κεηαβιεηή, ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή   αλ ε κνλάδα       ιεηηνπξγεί, θαη ηελ 

ηηκή   δηαθνξεηηθά,  κε            γηα ηελ θπθιηθή πεξίπησζε (γηα φια ηα   θαη γηα 

             ). Οξίδνπκε ηηο ηπραίεο κεηαβιεηέο    : 

          

     

   

 

       

                        

Ζ κεηαβιεηή     ζπκβνιίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ειαηησκαηηθψλ κνλάδσλ ζε έλαλ     πίλαθα 

ηνπ νπνίνπ ε θάησ αξηζηεξά κνλάδα είλαη ε      . Σφηε ε αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ  -

κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθθξαζζεί σο: 

                               

     

   

 

   

   

ελψ ηνπ θπθιηθνχ σο: 

                               

 

   

 

   

   

Αλ      ηφηε ην ζχζηεκα κεηαηξέπεηαη ζε έλα (γξακκηθφ ή θπθιηθφ) ζπλερφκελν      - 

απφ-ηα-        ζχζηεκα, γηα ην νπνίν ήδε έρνπκε παξνπζηάζεη αιγφξηζκνπο ππνινγηζκνχ 

ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Τπνζέηνπκε φηη φιεο νη κνλάδεο είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηεο. 

 

 Ο αλγόπιθμορ για ηο γπαμμικό ζύζηημα 

Θεσξνχκε έλαλ     πίλαθα, πνπ απνηειείηαη απφ   ζηήιεο, απφ ηελ ζηήιε   έσο ηελ 

ζηήιε       . Αλ ραιάζνπλ    κνλάδεο ζηελ γξακκή   (ε ηειεπηαία γξακκή απηνχ ηνπ 
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πίλαθα), ηφηε ε εκθάληζε      κνλάδσλ πνπ έρνπλ απνηχρεη ζηνλ         ππνπίλαθα, 

κέζα ζηνλ πίλαθα        , ζεκαίλεη φηη έρνπλ ραιάζεη   κνλάδεο ζηνλ     ππνπίλαθα 

ηνπ     αξρηθνχ πίλαθα, θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα ζα έρεη 

απνηχρεη. Δπηπξφζζεηα, αλ ραιάζνπλ    κνλάδεο ζηελ γξακκή    , ε εκθάληζε       

    κνλάδσλ πνπ έρνπλ απνηχρεη ζηνλ         ππνπίλαθα, κέζα ζηνλ πίλαθα       

 , ηφηε ην ζχζηεκα πάιη ζα απνηπγράλεη. Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηδέα, ζα δψζνπκε έλαλ 

επαλαιεπηηθφ αιγφξηζκν ζεσξψληαο έλα “εηδηθφ” ζχζηεκα. 

Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζε απηφ ηνλ αιγφξηζκν, ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε θάπνηνπο 

ζπκβνιηζκνχο. Αξρηθά, ζεσξνχκε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ ηεο γξακκήο  . Έζησ ην  -

δηάζηαην δπαδηθφ δηάλπζκα                θαη        ε πηζαλφηεηα φπσο ε θαηάζηαζε 

ηεο γξακκήο   λα είλαη  . Έηζη νξίδεηαη κία  -δηάζηαηε ηπραία κεηαβιεηή    

                έηζη ψζηε γηα          : 

                          

 

   

  

 

ρήκα 3.6.1 

ηαλ ε θαηάζηαζε ηεο γξακκήο   είλαη  , νξίδνπκε σο   
  ην πιήζνο ησλ κνλάδσλ πνπ 

έρνπλ απνηχρεη, αλάκεζα ζε   κνλάδεο, απφ ηελ κνλάδα       έσο ηελ κνλάδα          . 

Γειαδή   
     

     
   , γηα              . Γηα παξάδεηγκα αλ ε θαηάζηαζε ηεο 

γξακκήο   είλαη                , ηφηε   
      

      
      

   , γηα     θαη  

   . 
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Οξίδνπκε ηηο ηπραίεο κεηαβιεηέο       , σο             
     
   

 
       , γηα   

       ,           θαη              . πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.6.2, ε η.κ. 

       καο δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ απνηχρεη ζε έλαλ     πίλαθα πνπ 

έρεη ην       ζηνηρείν ηνπ ζηελ θάησ αξηζηεξά γσλία ηνπ. 

πσο πεξηγξάςακε πην πάλσ, νη αμηνπηζηίεο ησλ “εηδηθψλ ζπζηεκάησλ” ζπκβνιίδνληαη κε 

                              , φπνπ                        έλα  -δηάζηαην δηάλπζκα 

θαη      είλαη αθέξαηεο κεηαβιεηέο γηα           θαη                Σφηε ε 

πηζαλφηεηα: 

                              

 

 
 
 

 
 

              

     

   

   

   

                  

 

   

     

   

         

                                                                                                       

                                                                                                      

  

εθθξάδεη ηελ πηζαλφηεηα φπσο: 

1. Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ απνηχρεη, ζε έλαλ     πίλαθα κε ην ζηνηρείν 

      λα βξίζθεηαη ζηελ θάησ-αξηζηεξά γσλία, είλαη κηθξφηεξνο απφ     , γηα   

        

2. Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ απνηχρεη, ζε έλαλ     πίλαθα κε ην ζηνηρείν 

      λα βξίζθεηαη ζηελ θάησ-αξηζηεξά γσλία, είλαη κηθξφηεξνο απφ  , γηα       

        

 

ρήκα 3.6.2 
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Οη      κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη ζε     πίλαθα κε ην ζηνηρείν       λα βξίζθεηαη ζηελ 

θάησ-αξηζηεξά γσλία, είλαη ε ζπλζήθε απνηπρίαο ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο. εκεηψλνπκε φηη 

                                       , φπνπ   είλαη ην  -δηάζηαην δηάλπζκα 

           . Γίλνπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, νξίδνληαο ηελ δίηηκε ηπραία κεηαβιεηή 

     σο: 

      
                                       

                          
  

Ππόηαζη 3.6.1. 

1. Ηζρχνπλ νη παξαθάησ αλαδξνκηθέο ζρέζεηο. Γηα          , 

                              

 

 
 
 
 
 

 
 
 
    

   

                                              

                 
        

     

   

                       
 

           

                                                                   
 

             

                                                                                
 

         

  

φπνπ: 

          
           

                 

                                                            
  

γηα          ,               θαη                               

 

2. Ζ αμηνπηζηία ηνπ δηζδηάζηαηνπ γξακκηθνχ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-

        ζπζηήκαηνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

                                         

φπνπ   είλαη ην  -δηάζηαην δηάλπζκα            , γηα          .                     

 

Ππόηαζη 3.6.2. Αλ                        
 

 
  , ηφηε: 

                                                                          . 
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ε απηή ηελ πεξίπησζε, νξίδνληαο ηηο αμηνπηζηίεο ησλ “εηδηθψλ ζπζηεκάησλ” σο 

                         , παξφκνηα κε ην γξακκηθφ ζχζηεκα, φπνπ 

                       έλα  -δηάζηαην δηάλπζκα θαη       γηα            είλαη 

αθέξαηεο κεηαβιεηέο γηα           θαη          . 

                         

 

 
 
 

 
 

              

 

   

   

   

                  

 

   

 

   

         

                                                                                              

                                                                                              

  

εκεηψλνπκε φηη                                        , φπνπ   είλαη ην  -

δηάζηαην δηάλπζκα            . Σν παξαθάησ ζεψξεκα καο δίλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

δηζδηάζηαηνπ θπθιηθνχ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο 

 

Ππόηαζη 3.6.3.  

1. Ηζρχνπλ νη παξαθάησ αλαδξνκηθέο ζρέζεηο. Γηα          , 

                          

 
 
 
 
 

 
 
 
    

   

                                          

                 
        

 

   

                       
 

              

                                                             
 

             

                                                                          
 

         

  

φπνπ: 

          
           

                

                                                           
  

γηα          ,               θαη                              

 

2. Ζ αμηνπηζηία ηνπ δηζδηάζηαηνπ θπθιηθνχ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-

        ζπζηήκαηνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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φπνπ   είλαη ην  -δηάζηαην δηάλπζκα            , γηα          .                     

 

Ππόηαζη 3.6.4. Αλ                        
 

 
  , ηφηε: 

                                                                       

γηα           θαη          .                                                                                                         

 

 Σα βήμαηα ηος αλγοπίθμος 

Ο αιγφξηζκνο πνπ πξνηάζεθε απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

1. Βξεο ηελ   απεπζείαο. 

2. Τπνιφγηζε ηα        γηα φια ηα     θαη γηα φια ηα  . 

3. Τπνιφγηζε ηηο                                ,                           

αλαδξνκηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Πξνηάζεηο       θαη        

Οη                     θαη                     γίλνληαη νη αμηνπηζηίεο 

                    θαη                     ησλ δηζδηάζηαησλ γξακκηθψλ θαη θπθιηθψλ 

 -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-         ζπζηεκάησλ αληίζηνηρα. ηελ i.i.d. 

πεξίπησζε, απφ ηηο Πξνηάζεηο       θαη      , κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αμηνπηζηηψλ πνπ πξέπεη λα ππνινγηζζνχλ. Θα δψζνπκε ηψξα έλα παξάδεηγκα γηα λα γίλεη πην 

θαηαλνεηφο ν αιγφξηζκνο. 

 

Παπάδειγμα 3.6.1. Θα ππνινγίζνπκε ηελ αμηνπηζηία                 ηνπ δηζδηάζηαηνπ 

γξακκηθνχ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-         ζπζηήκαηνο, ζηελ i.i.d. 

πεξίπησζε        , γηα             θαη      Απφ ηελ Πξφηαζε       έρνπκε: 

 

ΒΗΜΑ 1. 

                                                                    

ΒΗΜΑ 2. 

Γηα           ηζρχεη: 
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ΒΗΜΑ 3. 

Απφ ηελ Πξφηαζε      , γηα          , έρνπκε:  

                                 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                           

                                                                                     

                                                               

                                                                                     

                                                               

                                                               

                                                                    

                                                                                                              
 

           

                                                                                                          
 

             

                                                                                                                       
 

        

  

Ζ αμηνπηζηία ηνπ δηζδηάζηαηνπ γξακκηθνχ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        

ζπζηήκαηνο, ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

                                        

Απφ ηελ Πξφηαζε       έρνπκε: 

                                                                     

γηα φια ηα                     θαη          . 

Σψξα, αλ γηα παξάδεηγκα ην             είλαη ίζν κε  , δειαδή       , ζηελ 

παξαπάλσ εμίζσζε ε                                 γίλεηαη ίζε κε   θαη έηζη, 

κπνξνχκε λα γξάςνπκε πην απιά ηελ εμίζσζε, γηα          , σο: 
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ζνλ αθνξά ην ρξφλν ππνινγηζκνχ ηνπ αιγνξίζκνπ, παξαηεξνχκε φηη ην πιήζνο ησλ 

       είλαη   , γηα θάζε  . Σν πιήζνο ησλ                                είλαη         

              . Άξα, γηα ην γξακκηθφ ζχζηεκα, ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

ππνινγηζζεί ζε ρξφλν ηάμεο                              , κηαο θαη ν αιγφξηζκνο κπνξεί 

λα εθαξκνζζεί θαη λα αληηζηξέςνπκε ηηο γξακκέο ζε ζηήιεο. Αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 

ππνινγηζκνχ γηα ην θπθιηθφ ζχζηεκα, είλαη ηεο ηάμεο        .  

 

3.7. Ο αλγόπιθμορ ηος Yamamoto για ηο ζύζηημα        -ή-       -ή-...-ή-       -από-

ηα-        

Ο Yamamoto (1996) πξφηεηλε έλαλ αλαδξνκηθφ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο        -ή-        -ή-...-ή-        -απφ-ηα-        . Γηα ράξελ επθνιίαο, 

ζπκβνιίδνπκε ηα ζχλνια        -ή-       -ή-...-ή-        κε         
 
   . Ο αιγφξηζκνο γηα 

ην γξακκηθφ ζχζηεκα απαηηεί ρξφλν ηεο ηάμεο           
     

     θαη γηα ην θπθιηθφ 

ρξφλν ηεο ηάμεο           
  

    . Έζησ ηψξα ε η.κ.  

     
                                                                

                                                                                                                        
  

κε           θαη                γηα ην γξακκηθφ ζχζηεκα, θαη κε           

θαη           γηα ην θπθιηθφ ζχζηεκα. Ζ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ         
 
   -απφ-ηα-

        νξίδεηαη σο: 
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ελψ γηα ην θπθιηθφ         
 
   -απφ-ηα-       , ε αμηνπηζηία ηνπ νξίδεηαη σο:  

                                   
 

 

   

      

   

 

   

    

Τπνζέηνπκε φηη φιεο νη κνλάδεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. πκβνιίδνπκε κε    
 

                       
       

     ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ   -απφ-

ηα-    ζπζηήκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κνλάδεο ηηο γξακκήο            . κνηα, 

νξίδνπκε    
                        

  
     ηελ αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ 

ζπλερφκελνπ   -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο κνλάδεο ηηο γξακκήο 

           . ηελ i.i.d. πεξίπησζε, γξάθνπκε απιά            θαη            γηα ην 

γξακκηθφ θαη θπθιηθφ ζχζηεκα αληίζηνηρα. Δπίζεο νξίδνπκε ηα ελδερφκελα: 

           

 

   

       

                                  
 

      

   

      

   

 

   

 

           

 

   

       

                                  
  

 

   

      

   

 

   

 

δειαδή ηα ελδερφκελα ην γξακκηθφ (ή θπθιηθφ)          
 
   -απφ-ηα-        ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο   πξψηεο γξακκέο (αληίζηνηρα θχθινπο),           . Πξνθαλψο ε 

αμηνπηζηία απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη: 
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αληίζηνηρα. ηελ i.i.d. πεξίπησζε γξάθνπκε απιά            
 
             θαη 

           
 
             αληίζηνηρα.  

 

 Ο αλγόπιθμορ για ηο γπαμμικό ζύζηημα 

Γηα λα εθθξάζνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο γξακκήο  , νξίδνπκε σο    έλα ζχλνιν         -

δηάζηαησλ δηαλπζκάησλ έηζη ψζηε: 

                                                          

Αλ     , απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνπλ    ζπλερφκελεο κνλάδεο πνπ δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ γξακκή  . Δπεηδή ηα    είλαη ίδηα γηα φια ηα  , ην   παξαιείπεηαη απφ ην 

ζπκβνιηζκφ. εκεηψλνπκε φηη ην    είλαη ην ίδην κε ην          ηνπ αιγνξίζκνπ YM. 

Γηα      θαη           νξίδνπκε σο    
         ηελ πηζαλφηεηα         

      
   

    , κε     
             

 λα είλαη ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ 

  -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κνλάδεο ηεο γξακκήο  . ηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηάζνπκε έλα  ρξήζηκν ελδερφκελν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

δεηνχκελνπ ζπζηήκαηνο. Οξίδνπκε σο: 

           

 

   

                   

                      

      

   

 

   

            
             

 

   

         

φπνπ                         , γηα                                 

        θαη          . Μία ζεκαληηθή ηδηφηεηα απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ είλαη: 
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γηα          , φπνπ    είλαη έλα         -δηάζηαην δηάλπζκα              γηα 

         . Σέινο νξίδνπκε ηελ αθφινπζε αμηνπηζηία: 

           

 

   

                        

 

 
 
 

 
 

             

 

   

                                 

                                                                                                         
                                                                                                                     

  

φπνπ                                                                     γηα 

                             θαη          . Ζ επφκελε πξφηαζε καο δίλεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ         
 
   -απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο. 

 

Ππόηαζη 3.7.1. 

1. Έζησ                          θαη                  δχν         -

δηάζηαηα δηαλχζκαηα, γηα          . Ηζρχεη ν αθφινπζνο αλαδξνκηθφο ηχπνο: 

           

 

   

                        

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
                        

 

   

                                                                 

             

 

   

                          

    

    
                

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 

  

φπνπ:  
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2. H αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ         
 
   -απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο, γηα 

     , βξίζθεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

           

 

   

                         

 

   

                              

 

Ο ηχπνο γηα ην    
         θαη ε αλαδξνκηθή ζρέζε γα ην    είλαη νη ίδηνη κε ηνπ 

αιγφξηζκνπ YM ηεο Παξαγξάθνπ 3.2. Γηα     ε Πξφηαζε 3.7.1. ηαπηίδεηαη κε ηελ 

Πξφηαζε 3.2.1. Γηα ηελ πεξίπησζε i.i.d. ηζρχεη ε αθφινπζε πξφηαζε: 

Ππόηαζη 3.7.2. Έζησ                                 
 

 
 . Σφηε: 

           
 
                                                       

                                                                   

=           
 
                                                                

                                                                        ).                                                      

ηαλ     , ζεσξψληαο ην γξακκηθφ ζχζηεκα       -απφ-ηα-        ή ην γξακκηθφ 

ζχζηεκα       -ή-       -απφ-ηα-        , κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ην ρξφλν θαη ηε 

απαηηνχκελε κλήκε ππνινγηζκνχ. Θεσξνχκε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο γξακκήο     φηαλ 

      , θαη ηηο θαηαζηάζεηο ησλ γξακκψλ      θαη     φηαλ         Ζ επφκελε 

πξφηαζε δίλεηαη γηα ην γξακκηθφ ζχζηεκα       -ή-      -απφ-ηα-        αιιά κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί θαη γηα ην γξακκηθφ ζχζηεκα       -απφ-ηα-       . 

 

Ππόηαζη 3.7.3. Έζησ ην γξακκηθφ ζχζηεκα       -ή-      -απφ-ηα-       . 

1. ηαλ       , αλ                                  , ηζρχεη: 
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φπνπ       αλ      ή       αλ     , γηα                θαη       γηα 

              . 

2. Έζησ                                           

                    ,                               , 

ηαλ        , αλ                                     ηζρχεη: 

                      

      
            

 
                                

 

       
                                            

       
                                              

    

       
                                              

    

       
                                               

       

 

φπνπ       αλ      ή       αλ     , γηα                θαη       γηα 

               θαη       αλ      ή       αλ     , γηα                

θαη       γηα               . 

Οη                                ,                                       θαη 

                                      βξίζθνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε 

3.7.1.                                                                                                                                             

Σν επφκελν πφξηζκα καο δίλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ      -ή-      -απφ-ηα-

        ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε i.i.d.  

 

Πόπιζμα 3.7.1. Αλ                     ηφηε γηα          ηζρχεη: 
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 Ο αλγόπιθμορ για ηο κςκλικό ζύζηημα 

Αξρηθά ζα πξνρσξήζνπκε ζε κεξηθνχο ζπκβνιηζκνχο φκνηνπο κε απηνχο ηνπ γξακκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Γηα λα εθθξάζνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο γξακκήο  , νξίδνπκε σο    έλα ζχλνιν 

 -δηάζηαησλ δηαλπζκάησλ έηζη ψζηε: 

                                               

Αλ     , απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνπλ    ζπλερφκελεο κνλάδεο πνπ δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζηνλ θχθιν  . Γηα      θαη           νξίδνπκε σο    
         ηελ 

πηζαλφηεηα            
 
    , κε     

             
 λα είλαη ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο 

ηνπ θπθιηθνχ ζπλερφκελνπ   -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κνλάδεο νπ 

θχθινπ  . Οξίδνπκε σο: 

           

 

   

                    

                                  
 

 

   

 

   

            

 

   

        

φπνπ                   , γηα                            θαη          . Σέινο 

έζησ                                                   γηα              θαη 

         . Οξίδεηαη ε αθφινπζε αμηνπηζηία: 

           

 

   

                        

 

 
 
 

 
 

             

 

   

                                

                                                                                                        
                                                                                                                  

  

γηα                         θαη          . Ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο, 

παξφκνηα κε ην γξακκηθφ ζχζηεκα. 
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Ππόηαζη 3.7.4. 

1. Έζησ                    θαη                  δχν  -δηάζηαηα δηαλχζκαηα, γηα 

         . Ηζρχεη ν αθφινπζνο αλαδξνκηθφο ηχπνο: 

           

 

   

                         

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

                        

 

   

                                                                 

             

 

   

                          

    

    
                

                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  

  

φπνπ:  

     
                                   

                                                                   
                             

 

2. H αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ         
 
   -απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο, γηα 

     , βξίζθεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

           

 

   

                         

 

   

                                        

Ο ηχπνο γηα ην    
         θαη ε αλαδξνκηθή ζρέζε γα ην    είλαη νη ίδηνη κε ηνπ 

αιγφξηζκνπ YM  ηεο Παξαγξάθνπ 3.3. Γηα ηελ πεξίπησζε i.i.d. ηζρχεη ε αθφινπζε πξφηαζε: 

 

Ππόηαζη 3.7.5. Έζησ                           . Σφηε: 

 

           
 
                                                                   

                  =           
 
                                                              

                                                                      ).                                                 
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Ππόηαζη 3.7.6. Έζησ ην γξακκηθφ ζχζηεκα       -ή-      -απφ-ηα-       . 

 

1. ηαλ       , αλ                                  , ηζρχεη: 

                               

      
                                            

 

       
                                                

    

 

φπνπ       αλ      ή       αλ      θαη       γηα          . 

2. Έζησ                                       

                                        . 

ηαλ        , αλ                                     ηζρχεη: 

                      

      
            

 
                                

 

       
                                            

       
                                              

    

       
                                              

    

       
                                              

       

  

φπνπ       αλ      ή       αλ      θαη       γηα           θαη       αλ 

     ή       αλ      θαη       γηα          . 

Οη                                ,                                       

θαη                                       βξίζθνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε 

3.7.4.                                                                                                                                             
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Παπάδειγμα 3.7.1. Θα ππνινγίζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ      -ή-     -απφ-ηα-

        ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε i.i.d. 

 

 ΒΗΜΑ 1. Βξεο ηελ   . 

                                                       

                                         

 ΒΗΜΑ 2. Βξεο ηελ    
          γηα      θαη ηελ            .  

   
                     

                     
                   

    
                       

   
                     

                     
                   

    
                      

 

   
                      

 

γηα          . Δπίζεο: 

                          

 ΒΗΜΑ 3. Δθάξκνζε ηνλ αλαδξνκηθφ ηχπν. 

                                                              

 

 
  
 

  
 

                                                                                                     

                                                                 

    

    
                                                                                                       

                                                                                                                         
                                                                                                                                     

  

φπνπ           αλ     ,       αλ     ,           αλ           θαη       

δηαθνξεηηθά, γηα           θαη                                         

 

Δπίζεο, γηα             ηζρχεη: 
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γηα             θαη                       . Έηζη, ε αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ      -ή-

     -απφ-ηα-         ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθθξαζζεί σο 

                                       .                                                                                  

 

3.8. Έναρ αλγόπιθμορ για ηο ζύζηημα      -ή-     -από-ηα-        

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ην ζχζηεκα      -ή-     -απφ-ηα-        απνηπγράλεη φηαλ 

ππάξμεη έλαο     ή έλαο     ππνπίλαθαο ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ λα πεξηιακβάλεη 

απνθιεηζηηθά κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη. Γηαηζζεηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ 

ιεηηνπξγεί φηαλ δχν ζπλερφκελεο κνλάδεο ζε κηα νπνηαδήπνηε γξακκή ή ζηήιε δελ 

ιεηηνπξγνχλ.  

 

ρήκα 3.8.1 

Οη Yamamoto, Akiba, Nagatsuka & Moriyama (2008)  πξφηεηλαλ έλαλ αιγφξηζκν γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έζησ     κηα η.κ. ε νπνία παίξλεη ηελ 

ηηκή 0 αλ ε κνλάδα       ιεηηνπξγεί, θαη   δηαθνξεηηθά. Γηα          θαη           

νξίδνπκε ην ελδερφκελν: 
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To ελδερφκελν     ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα απνηπγράλεη κε ηελ κνλάδα       λα έρεη 

απνηχρεη, θαζψο θαη ηηο γεηλνηηθέο κνλάδεο λα κελ ιεηηνπξγνχλ (ζηελ πάλσ δεμηά πιεπξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο). ην παξαθάησ ζρήκα, ν άζπξνο θχθινο ζπκβνιίδεη κηα κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί, 

ν καχξνο θχθινο κηα κνλάδα πνπ έρεη απνηχρεη θαη ην ηξίγσλν κηα κνλάδα πνπ δελ ζρεηίδεηαη 

κε ην ελδερφκελν    . 

 

ρήκα 3.8.2 

 

ην ρήκα         θαίλεηαη φηη ε κνλάδα       θαη ε κνλάδα         απνηπγράλνπλ, θαη 

άξα ην ζχζηεκα απνηπγράλεη. κνηα ζην ρήκα         θαίλεηαη φηη ε κνλάδα       θαη ε 

κνλάδα         απνηπγράλνπλ, ελψ ζην ρήκα         νη κνλάδεο      ,          θαη 

          θαη άξα ην ζχζηεκα απνηπγράλεη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο      -ή-     -απφ-ηα-        

κπνξεί λα γξαθεί σο: 

       
 

 

   

 

   

   

Τπνζέηνπκε πσο φιεο νη κνλάδεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. Γηα           

νξίδνπκε ηα  -δηάζηαηα δηαλχζκαηα                θαη                φπνπ θάζε 

      παίξλεη ηελ ηηκή   ή  . πκβνιίδνπκε κε   ην ζχλνιν  

                                     

Έζησ      ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο      -ή-     -απφ-ηα-                 , 

δειαδή πνπ ππνζπζηήκαηνο ηνπ αξρηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ ηηο   πξψηεο ζηήιεο. Έζησ 

επίζεο        ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο      -ή-     -απφ-ηα-       , κε δνζείζεο 

θαηαζηάζεηο κνλάδσλ απφ ην δηάλπζκα    ζηε ζηήιε  , δειαδή ε πηζαλφηεηα:  
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Αλ     ηφηε         . πκβνιίδνπκε κε       ηελ πηζαλφηεηα              
     γηα 

          . Σέινο σο      ζπκβνιίδνπκε ην ζχλνιν: 

                          
  

 

   

           

 

   

                

 

   

      

Αλ     ηφηε       . Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ    , θαη νη θαηαζηάζεηο 

ησλ κνλάδσλ ηεο ζηήιεο   πεξηγξάθνληαη απφ ην          , ηφηε ην          είλαη ίζν κε 

                                  θαη ηα                                         . Σν 

     δελ εμαξηάηαη απφ ην  .  

Με πην απιά ιφγηα, αλ    , ην   καο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε κηαο ζηήιεο ζηελ νπνία 

νπνηεζδήπνηε δχν γεηηνληθέο κνλάδεο δελ απνηπγράλνπλ. Αλ       , ην   καο δείρλεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αξηζηεξά ζηήιεο απφ ηελ   (δειαδή ηεο ζηήιεο    ) ησλ δχν ζπλερφκελσλ 

ζηειψλ, ζηηο νπνίεο νπνηεζδήπνηε γεηηνληθέο κνλάδεο δελ απνηπγράλνπλ, δεδνκέλνπ φηη ην   

καο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο δεμηά ζηήιεο (δειαδή ηεο ζηήιεο  ). 

ΠΡΟΣΑΗ 3.8.1. Γηα           ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

       

 
 
 

 
                              

       
                                                     

  
                                                               

  

            

    

                                                                                                

Υξεζηκνπνηψληαο ην παξαπάλσ ζεψξεκα, κπνξνχκε λα βξνχκε ην ζχλνιν      κε ηε 

κέζνδν ηεο απαξίζκεζεο. κσο ππάξρεη πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο, ηνλ νπνίν ζα 

παξνπζηάζνπκε ζην επφκελν ζεψξεκα. Γηα          νξίδνπκε ην ζχλνιν: 

                            
  

 

   

           

 

   

                

 

   

     

Αλ     ηφηε         . Γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχκε ηελ πεξίπησζε πνπ     θαη    . 

Σν ρήκα 3.8.3 παξνπζηάδεη ηα                      γηα          . πσο θαη πξηλ, ν 

αζπξνο θχθινο ζπκβνιίδεη κηα κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί, ν καχξνο θχθινο κηα κνλάδα πνπ δελ 

ιεηηνπξγεί, θαη ην ηξίγσλν κηα κνλάδα πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ην       . 
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ρήκα 3.8.3 

 Ηζρχεη φηη                  γηαηί ην ελδερφκελν             δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο κνλάδαο      , είηε ιεηηνπξγεί είηε φρη (     ή     ), φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα        .                      γηαηί ην ελδερφκελν          

           δελ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε κνλάδα       ιεηηνπξγεί       , φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα        . Σέινο                                          γηαηί ην 

ελδερφκελν                             δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο κνλάδαο      , είηε ιεηηνπξγεί είηε φρη (     ή     ), φπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα        . εκεηψλνπκε φηη ην        δελ εμαξηάηαη απφ ην  . 

 

ΠΡΟΣΑΗ 3.8.2. Έζησ      έλα  -δηάζηαην δπαδηθφ δηάλπζκα                         

Σφηε ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

1. ηαλ          , γηα νπνηνδήπνηε    , 
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2. ηαλ    , γηα νπνηνδήπνηε ,                                                                                  

 

Αλ             ηφηε       . Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα δπαδηθφ δέληξν αλαδήηεζεο 

(search tree) γηα λα εμεγήζνπκε ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ηνπ     . Οη θφκβνη ζπκβνιίδνπλ ην 

 -δηάζηαην   ή ην  -δηάζηαην δηάλπζκα     . Ο θφκβνο “start” είλαη ε ξίδα. Οη θφκβνη πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην           βξίζθνληαη ζηελ πξψηε κεηάβαζε (first depth). Οη θφκβνη 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην              βξίζθνληαη ζηε δεχηεξε κεηάβαζε. Οη θφκβνη πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην              είλαη ηα θχιια (leaves). Οη θφκβνη ελψλνληαη κε κηα 

ζπλερφκελε ή δηαθεθνκκέλε γξακκή. Γηα        , ν θφκβνο θάησ απφ ηε δηαθεθνκκέλε 

γξακκή αθαηξείηαη αλ     . Γηα παξάδεηγκα ζην ρήκα 3.8.4 δείρλνπκε έλα δελδξφγξακκα 

γηα     θαη          . ην ρήκα 3.8.5 δείρλνπκε έλα δελδξφγξακκα γηα     θαη 

         . Γηα      θαη     , ην δέλδξν αλαδήηεζεο δελ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ 

         , φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.8.6. 

 

ρήκα 3.8.4 

 

ρήκα 3.8.5 
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ρήκα 3.8.6 

Ο αιγφξηζκνο απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

ΒΗΜΑ 0: (Θέηνληαο αξρηθή ηηκή). Θέζε     θαη αξίζκεζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ   

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε      . 

ΒΗΜΑ 1: Θέζε       θαη βξεο ηελ       γηα φια ηα    . 

ΒΗΜΑ 2: Γηάιεμε έλα    . 

ΒΗΜΑ 3: Αξίζκεζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ      ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε      . 

ΒΗΜΑ 4: Βξεο ηελ        ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε      . 

BHMA 5: Πήγαηλε ζην ΒΖΜΑ 6 αλ έρεηο βξεη ηελ        γηα φια ηα    . Γηαθνξεηηθά 

πήγαηλε ζην ΒΖΜΑ 2. 

ΒΗΜΑ 6:  ηαλ    , βξεο ηελ      ηελ Πξφηαζε      . ηαλ     πήγαηλε ζην ΒΖΜΑ 1 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Μπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε φια ηα ζηνηρεία ηνπ      γηα φια ηα     

ζην ΒΖΜΑ 0 θαη λα αθαηξέζνπκε ην ΒΖΜΑ 3. 

Σψξα ζα εθηηκήζνπκε ηνλ ρξφλν ππνινγηζκνχ θαη ην κέγεζνο ηεο κλήκεο απηνχ ηνπ 

αιγφξηζκνπ. Ο αξηζκφο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ   είλαη κηθξφηεξνο απφ   . Γηα θάζε  , ν 

αξηζκφο ησλ       γηα φια ηα     είλαη επίζεο κηθξφηεξνο απφ   . Ο αξηζκφο φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ      γηα φια ηα     είλαη κηθξφηεξνο απφ    . Γηα θάζε  , ν αξηζκφο ησλ 

       γηα φια ηα     είλαη επίζεο κηθξφηεξνο απφ   . Έηζη, ε      ππνινγίδεηαη ζε 

ρξφλν ηάμεο        . 

Δπίζεο, ε κέγηζηε κλήκε πνπ απαηηείηαη γηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ   είλαη    θαη  ε κέγηζηε 

κλήκε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο        είλαη     , επεηδή ρξεηαδφκαζηε    
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εηζφδνπο γηα     θαη   ηαπηφρξνλα. Έηζη, ε κλήκε πνπ απαηηείηαη είλαη ηεο ηάμεο      . 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαηήξεζε, ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ γίλεηαη            θαζψο 

βξίζθνπκε ηα      γηα φια ηα     κφλν κηα θνξά. κσο, ν κλήκε πνπ απαηηείηαη γίλεηαη 

       γηα ηα     . Καη κε ηνπο δχν αιγφξηζκνπο, ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ είλαη εθζεηηθφο 

σο πξνο   θαη πνιπσλπκηθφο γηα  . Ζ κλήκε πνπ απαηηείηαη είλαη επίζεο εθζεηηθή σο πξνο 

  αιιά δελ εμαξηάηαη απφ ην  . 

  

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3.8.1. Θα παξνπζηάζνπκε ηνλ αιγφξηζκν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο      -ή-     -απφ-ηα-        ζηελ πεξίπησζε i.i.d. 

 

ΒΗΜΑ 0: Θέηνπκε    . Σφηε: 

                                             

ΒΗΜΑ 1: Θέηνπκε    . Σφηε: 

                

                 

                 

                 

                  

ΒΗΜΑ 2: Γηάιεμε έλα    . Θα αλαιχζνπκε κφλν ηελ πεξίπησζε πνπ          . 

ΒΗΜΑ 3: Υξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε      , ηα ζηνηρεία ηνπ      είλαη:  

                                        

                                                                       

                                                    

                       =                                             

Άξα                                                       

ΒΗΜΑ 4: Υξεζηκνπνηψληαο ηελ Πξφηαζε      : 
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BHMA 5: Πεγαίλνπκε ζην ΒΖΜΑ 2 αθνχ δελ βξήθακε ηελ        γηα φια ηα    . 

Δπαλαιακβάλνληαο ηα βήκαηα 3 έσο 5, παίξλνπκε δηαδνρηθά απφ ην ΒΖΜΑ 3: 

                                      

                                      

                                              

                               

Απφ ην ΒΖΜΑ 4 παίξλνπκε: 

                              

                              

                              

                               

Πεγαίλνπκε ζην ΒΖΜΑ 6 εθφζνλ βξήθακε ηελ        γηα φια ηα    . 

ΒΗΜΑ 6:  Δθφζνλ     πεγαίλνπκε πάιη ζην ΒΖΜΑ 1. 

ΒΗΜΑ 1: Θέηνπκε    . Σφηε: 

                

                 

                 

                 

                  

Με φκνηα δηαδηθαζία φπσο γηα    , νη        γηα     κπνξνχλ λα ζπνινγηζζνχλ ζην 

ΒΖΜΑ 3 σο εμήο: 

                                                             

                                                          

                                                              

                                                         

Σέινο, ππνινγίδνπκε ηελ      σο εμήο: 
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3.9. Τπολογιζμόρ αξιοπιζηίαρ μέζω Μαπκοβιανών Αλςζίδων 

Οη Boutsikas & Koutras (2000) παξνπζίαζαλ κία κέζνδν εθηίκεζεο ηεο αμηνπηζηίαο 

ζπλεθηηθψλ δνκψλ, πνπ πεξηγξάθνληαη απφ πεπεξαζκέλεο Μαξθνβηαλέο Αιπζίδεο, δειαδή 

ηα ζπζηήκαηα MIS, πνπ νξίζακε ζηελ Παξάγξαθν 1.13. Ζ κέζνδνο δελ απαηηεί αλαιπηηθή 

έθθξαζε ησλ ε.ζ.ι. ή ε.ζ.δ. ηεο δνκήο, θαη παξφιν πνπ νη ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

βαζίδνληαη ζηηο γελλήηξηεο ζπλαξηήζεηο θαη ηνπο κε αξλεηηθνχο πίλαθεο, νη ηειηθνί ηχπνη 

ππνινγηζκνχ είλαη πάξα πνιχ απινί θαη ε κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζζεί αθφκα θαη ζε 

πνιχπινθεο δνκέο. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ, ζα πξέπεη 

λα εηζάγνπκε ηνπο θαηάιιεινπο ζπκβνιηζκνχο. 

Έζησ   ην ζχλνιν κνλάδσλ κηαο κνλφηνλεο δνκήο αμηνπηζηίαο. ε θάζε κνλάδα   

αληηζηνηρνχκε κία δπαδηθή ηπραία κεηαβιεηή    πνπ δείρλεη αλ ε κνλάδα ιεηηνπξγεί 

       ή απνηπγράλεη       . Ζ θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο κε ζχλνιν κνλάδσλ     

θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ ηνπ, θαη αληαλαθιάηαη ζηελ ηηκή ηεο 

ζπλάξηεζεο δνκήο            . Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο γηα λα πεξηγξάςνπκε κηα 

ζπλεθηηθή δνκή αμηνπηζηίαο, είλαη βξίζθνληαο ην ζχλνιν ησλ ε.ζ.δ. ηνπ ζπζηήκαηνο (έζησ 

   ). Δηζάγνπκε ηελ έλλνηα “ζπλεθηηθφ ζχζηεκα      ” ε πην απιά “ζχζηεκα      ” γηα 

λα πεξηγξάςνπκε ηαπηφρξνλα ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο    θαζψο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα φισλ ησλ ζπλφισλ δηαθνπήο ηνπ  .  

 

ΟΡΙΜΟ 3.9.1. Μία αθνινπζία δνκψλ                 ζα θαιείηαη  “Αθνινπζία 

εκθπηεχζηκε ζε κηα Μαξθνβηαλή Αιπζίδα” (Markov chain imbeddable sequence) αλ: 

1.           θαη        , γηα         

2. Τπάξρεη κηα Μαξθνβηαλή αιπζίδα              νξηζκέλε ζηνλ πεπεξαζκέλν 

ρψξν θαηαζηάζεσλ               , κε ηελ αθφινπζε ηδηφηεηα:       αλ θαη 

κφλν αλ ην  -νζηφ ζχζηεκα ηεο αθνινπζίαο απνηπγράλεη. 

 

Σα κέιε κηαο αθνινπζίαο εκθπηεπκέλεο ζε κηα Μαξθνβηαλή Αιπζίδα, είλαη ηα ζπζηήκαηα 

MIS, ζε αληηζηνηρία κε ηνλ νξηζκφ πνπ δψζακε ζηελ Παξάγξαθν 1.13, θαη πξνθαλψο ε 
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θαηάζηαζε    είλαη κηα θαηάζηαζε απνξξφθεζεο ηεο Μαξθνβηαλήο Αιπζίδαο       

      . ην εμήο ζα ζεσξήζνπκε φηη νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ηεο Μαξθνβηαλήο αιπζίδαο 

                     δελ εμαξηψληαη απφ ην  , δειαδή      (ν πίλαθαο 

κεηάβαζεο) γηα         , θαη ηηο αθνινπζίεο απηέο ζα ηηο νλνκάδνπκε νκνγελείο 

αθνινπζίεο εκθπηεπκέλεο ζε κηα Μαξθνβηαλή Αιπζίδα ή απιά νκνγελείο MIS. Έηζη, ε 

γελλήηξηα ζπλάξηεζε αμηνπηζηίαο κηαο νκνγελνχο MIS                  παίξλεη ηελ 

κνξθε: 

          

 

   

                                  

                                
 
       

Δπεηδή ε    είλαη κηα θαηάζηαζε απνξξφθεζεο, ν πίλαθαο κεηάβαζεο   κπνξεί λα γξαθεί 

σο: 

   
   

   
   

φπνπ    είλαη έλαο     πίλαθαο θαη        είλαη δηαλχζκαηα ζηήιεο. Έηζη 

θαηαιήγνπκε ζηελ έθθξαζε      
   

  , φπνπ ην       απνηειείηαη απφ ηηο   πξψηεο 

εηζφδνπο (entries) ηνπ   θαη                . Απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα ζεσξνχκε φηη ε 

αμηνπηζηία    δελ είλαη ζηαζεξή γηα          

Παξφιν πνπ νη ηχπνη πνπ αλαθέξακε κέρξη ηψξα είλαη πνιχηηκνη γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ελφο νκνγελνχο MIS, δελ κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα εθαξκνζζνχλ γηα κεγάιεο 

ηηκέο ηνπ  , δειαδή κεγάιεο δνκέο αμηνπηζηίαο, θαζψο γηα κεγάινπο θαη πνιχπινθνπο 

πίλαθεο, ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ πνπ ζα απαηηεζεί λα θάλεη ηε κέζνδν αδχλαηε πξνο 

εθαξκνγή. Απηφ νδήγεζε ηνπο ζπγγξαθείο ζην λα εθαξκφζνπλ ηελ κέζνδν  κεξηθήο 

θιαζκαηηθήο επέθηαζεο ζηελ γελλήηξηα ζπλάξηεζεο     . Ζ κέζνδνο απηή καο ιέεη φηη αλ ε 

γελλήηξηα ζπλάξηεζε κηαο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ             είλαη θιαζκαηηθή 

ζπλάξηεζε (δειαδή κπνξεί λα γξαθεί σο ιφγνο δχν πνιπσλπκηθψλ ζπλαξηήζεσλ), ηφηε θάησ 

απφ θάπνηεο “ήπηεο” πξνυπνζέζεηο, ε    κπνξεί λα εθηηκεζεί ηθαλνπνηεηηθά (γηα κεγάια  ) 

σο εμήο: 

     
     

 
  

 

 
 

 

 

φπνπ    είλαη ε κηθξφηεξε ζε απφιπηε ηηκή ξίδα ηνπ πνιπσλπκηθνχ παξνλνκαζηή ηεο 

γελλήηξηαο ζπλάξηεζεο,   ε πνιιαπιφηεηά ηεο θαη   κηα ζηαζεξά αλεμάξηεηε ηνπ  . 
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Παξαηεξψληαο ηνλ ηχπν γηα ηε γελλήηξηα ζπλάξηεζε      ηεο αμηνπηζηίαο, ζέινπκε λα 

βξνχκε ηε κηθξφηεξε ξίδα ηνπ παξνλνκαζηή          , πνπ πξνθαλψο ζπκπίπηεη me ηελ 

αληίζηξνθε ηηκή ηεο κεγαιχηεξεο ηδηνηηκήο ηνπ  . εκαληηθφ ξφιν ζηα ζπκπεξάζκαηα απηήο 

ηεο παξαγξάθνπ παίδεη ε ζεσξία κε αξλεηηθψλ πηλάθσλ θαη θπξίσο ην ζεψξεκα Perron-

Frobenius.  

Έλαο ηεηξαγσληθφο πίλαθαο          ζα ιέγεηαη κε αξλεηηθφο αλ       γηα φια ηα    . 

Έλαο ηεηξαγσληθφο κε αξλεηηθφο πίλαθαο   ζα ιέγεηαη πξσηαξρηθφο (primitive) αλ ππάξρεη 

έλαο ζεηηθφο αθέξαηνο   έηζη ψζηε     . 

 

Ππόηαζη 3.9.1. (Perron-Frobenius) Έζησ         έλαο     κε αξλεηηθφο πξσηαξρηθφο 

πίλαθαο. Σφηε ππάξρεη κηα ηδηνηηκή   ηνπ   έηζη ψζηε: 

1. Σν   είλαη έλαο ζεηηθφο πξαγκαηηθφο αξηζκφο. 

2.        γηα θάζε ηδηνηηκή      . 

3. Σν   είλαη κηα απιή ξίδα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνιπσλχκνπ                ηνπ 

 . 

4.         
 
              

 
   .                                                                               

Ζ ζεηηθή πξαγκαηηθή ηδηνηηκή ηεο Πξφηαζεο 3.7.1 ζα ιέγεηαη ηδηνηηκή Perron-Frobenius 

ηνπ πίλαθα  . 

Δπεηδή ν πίλαθαο   δελ είλαη πξσηαξρηθφο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην παξαπάλσ 

ζεψξεκα ζα πξέπεη λα βξνχκε κηα ελαιιαθηηθή έθθξαζε γηα ηε γελλήηξηα ζπλάξηεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο. Ο επφκελνο ηχπνο εθθξάδεη ηελ      κέζσ ηνπ    αληί γηα ηνπ  . 

       
        

                                    
 
  

Ζ παξαθάησ πξφηαζε εθθξάδεη ηελ αμηνπηζηία ελφο MIS κε βάζε ηηο ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα 

  . 

 

Ππόηαζη 3.9.2. Ζ αμηνπηζηία ελφο MIS, κε πίλαθα κεηάβαζεο  , κπνξεί λα εθθξαζζεί σο 

εμήο: 
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φπνπ            είλαη νη ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα    κε αληίζηνηρεο πνιιαπιφηεηεο 

               
 
       θαη     είλαη ζηαζεξέο αλεμάξηεηεο ηνπ  .                                   

 

Ππόηαζη 3.9.3. Έζησ    ε αμηνπηζηία ελφο MIS, κε πίλαθα κεηάβαζεο    
   

   
 . 

Τπνζέηνπκε φηη ν    είλαη πξσηαξρηθφο θαη έζησ    ε κεγαιχηεξε ζε κέηξν ηδηνηηκή ηνπ 

(ηδηνηηκή Perron-Frobenius) θαη    ε ακέζσο κεγαιχηεξε (ζε απφιπηε ηηκή) ηδηνηίκε. Σφηε 

       θαη 

      
             

    

φπνπ   είλαη κηα ζεηηθή ζηαζεξά, αλεμάξηεηε απφ ην  , θαη     είλαη ε πνιιαπιφηεηα ηεο 

ηδηνηηκήο   . Αλ ππάξρνπλ δχν ε πεξηζζφηεξεο ηδηνηηκέο κε ην ίδην κέηξν        , 

επηιέγνπκε ηελ    αλάκεζα ζε απηέο κε ηελ κεγαιχηεξε πνιιαπιφηεηα. Ζ ζηαζεξά   κπνξεί 

λα ππνινγηζζεί απφ ηνλ ηχπν: 

  
  

             

      
       

 

  
                                          

Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε δελ απαηηεί ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπ  , ην 

νπνίν είλαη αξθεηά πνιχπινθν, ηδηαίηεξα γηα κεγάιεο δηάζηαζεο πίλαθα   . Ζ παξαπάλσ 

πξφηαζε καο ιέεη φηη αλ ν    είλαη πξσηαξρηθφο, ηφηε       
              

  

  
 
 

    

θαη έηζη ε αμηνπηζηία ελφο νκνγελνχο MIS κπνξεί λα εθηηκεζεί, γηα κεγάια  , απφ ηνλ ηχπν: 

       
   

Απηή ε κέζνδνο εθηίκεζεο δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα κηθξέο θαη κεζαίεο ηηκέο 

ηνπ  . κσο απαηηεί ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ηεο ηδηνηηκήο    ηνπ πίλαθα   , θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο  . Καη νη δχν απηνί ππνινγηζκνί είλαη πνιχ δχζθνινη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ αξηζκεηηθνχο αιγνξίζκνπο κε κεγάιεο 

ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο. Σν επφκελν πφξηζκα καο δίλεη ην πιαίζην γηα λα βξνχκε κηα 

κέζνδν πνπ λα δίλεη απιέο εθηηκήζεηο γηα έλα MIS. 

 

Πόπιζμα 3.9.1. Έζησ               νη ίδηεο παξάκεηξνη ηεο Πξφηαζεο 3.7.3. Δάλ 

                      έηζη ψζηε 
    

      
  

              
  

  
    , ηφηε: 
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Με άιια ιφγηα, ην πφξηζκα ππνδεηθλχεη ηελ αθφινπζε εθηίκεζε, γηα κεγάια         : 

      
 
   

   

 

    
      

    
 
   

   

 

    
      

  

πσο θαη κε ηελ Πξφηαζε 3.7.3, ην παξαπάλσ πφξηζκα δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα κηθξέο θαη κεζαίεο ηηκέο ησλ        . Γηα λα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε ην πφξηζκα, 

ζα πξέπεη πξνθαλψο λα ππνινγίζνπκε ηηο    
 θαη    

. Πξέπεη ινηπφλ ηα    θαη    λα 

επηιεγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη    
 θαη    

 λα κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ απφ απινχο 

ηχπνπο ή απιά ππνινγηζηηθά ζρήκαηα, φπσο αλαδξνκηθέο δηαδηθαζίεο κε κηθξφ αξηζκφ 

επαλαιήςεσλ. Απηφ ζπλήζσο κπνξεί λα εθαξκνζζεί κφλν γηα κηθξέο ηηκέο ησλ      , θαη 

έηζη αληηκεησπίδνπκε ην δίιιεκα ηνπ λα επηιέμνπκε κεηαμχ πνηνηηθψλ εθηηκήζεσλ (πνπ 

απαηηνχλ κεγάια      ) ή ηελ επθνιία ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ    
 θαη    

. Θα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ, είλαη θαιφ λα απνθχγνπκε λα 

γξάςνπκε αλαιπηηθά ηνλ πίλαθα κεηάβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην MIS. κσο πξέπεη λα 

ειέγμνπκε αλ ν πίλαθαο    είλαη πξσηαξρηθφο. Μπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηνλ ππνινγηζκφ 

δπλάκεσλ ηνπ   , ρξεζηκνπνηψληαο ην γεγνλφο φηη ν    είλαη πξσηαξρηθφο αλ θαη κφλν αλ νη 

θαηαζηάζεηο ηεο καξθνβηαλήο αιπζίδαο              πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πίλαθα    

(δειαδή νη θαηαζηάζεηο             ) ζρεκαηίδνπλ κηα κε πεξηνδηθή θιαζε πνπ 

επηθνηλσλεί κε ηνλ εαπηφ ηεο (aperiodic and self-communicating class). 

 

Δθαπμογή ζηο ζύζηημα  -μεηαξύ-ζςνεσόμενων-     - από-ηα-         

Έζησ κία αθνινπζία i.i.d. δηζδηάζηαησλ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        

ζπζηεκάησλ,         , κε πηζαλφηεηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ         θαη    ,  ,   

ζηαζεξά (          . To  -νζηφ ζχλνιν κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην    

                           , ελψ ε νηθνγέλεηα ησλ ε.ζ.δ. ηνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

         
     
   

            
    , φπνπ                               

                      . Αλ       ηφηε     . Γηα λα βξνχκε κηα εκθχηεπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε Μαξθνβηαλή αιπζίδα, νξίδνπκε ηνλ ρψξν θαηαζηάζεσλ: 
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θαη κηα αθνινπζία πξαγκαηηθψλ δηαλπζκάησλ              έηζη ψζηε: 

       αλ θαη κφλν αλ ην ζχζηεκα         δελ ιεηηνπξγεί. 

                  
 αλ θαη κφλν αλ ην ζχζηεκα         ιεηηνπξγεί θαη νη 

θαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ                                       

πεξηγξάθνληαη απφ ηελ      

Γηα     ζέηνπκε            . Μπνξεί λα απνδεηρζεί εχθνια φηη ε              είλαη 

Μαξθνβηαλή αιπζίδα πάλσ ζηνλ   κε ηελ         λα ζρεκαηίδεη κηα κε πεξηνδηθή θιάζε πνπ 

επηθνηλσλεί κε ηνλ εαπηφ ηεο (ε θαηάζηαζε   επηθνηλσλεί κε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ζηελ 

       θαη είλαη κε πεξηνδηθή αθνχ                    ). Έηζη, ν πίλαθαο    πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε Μαξθνβηαλή αιπζίδα είλαη πξσηαξρηθφο θαη κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ 

Πξφηαζε 3.7.3 γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή. πκβνιίδνληαο κε             ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

δηζδηάζηαηνπ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-         ζπζηήκαηνο, κπνξνχκε λα 

γξάςνπκε ηνλ παξαθάησ ηχπν εθηίκεζεο: 

            
              

    
     

              

    
     

        

Δάλ επηζπκνχκε λα κεηψζνπκε ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ αληηθαζηζηψληαο ηελ παξάκεηξν   κε 

θάπνηεο θαιχηεξεο επηινγέο, κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε σο εμήο : Παξαηεξψληαο φηη 

                       , κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ Πξφηαζε 3.7.3 άιιε κηα θνξά, 

γηα λα πάξνπκε ηηο αθφινπζεο εθηηκήζεηο: 

             
               

    
     

               

    
     

              
               

    
     

               

    
     

  

πλδπάδνληαο ηνπο δχν παξαπάλσ ηχπνπο, γηα                  , παίξλνπκε: 
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Ίζσο ε πην απιή επηινγή ησλ παξακέηξσλ                   (φζνλ αθνξά ηελ επθνιία 

ππνινγηζκνχ) είλαη                                    . ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ν παξαπάλσ ηχπνο παίξλεη ηε κνξθή: 

            
             

              

                 
          

               
            

               
            

  

Οη αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί ησλ πνζνηήησλ ζηνλ παξαπάλσ ηχπν, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

παξαηεξψληαο φηη                     θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηχπνπο: 

                                   

   

   

 

                                   

   

   

 

               

              

 

           

   

     

   

     

                    

            
   

 
         

 
                 

                                                   

φπνπ         
 
 
        θαη                      

                       

είλαη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο θαη ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο 

δησλπκηθήο θαηαλνκήο. ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ      παίξλνπκε ηνλ εμήο απιφ ηχπν 

γηα ην δηζδηάζηαην ζχζηεκα      -απφ-ηα-       : 
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Γηα ην ζχζηεκα      -απφ-ηα-         κπνξνχκε λα πάξνπκε αθφκα πην αθξηβείο 

εθηηκήζεηο, εθαξκφδνληαο κηα πην πνιχπινθε αιιά ππνινγηζηηθά εθηθηή πξνζέγγηζε, εάλ 

ζηνλ αξρηθφ ηχπν επηιέμνπκε             . ε απηή ηελ πεξίπησζε, γξάθνληαο 

          αληί γηα             , παίξλνπκε:  

          
             

   

           
       

Ζ αμηνπηζηία           ζπκπίπηεη κε ηελ αμηνπηζηία ελφο ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-    i.i.d. 

ζπζηήκαηνο, κε πηζαλφηεηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ     , θαη άξα κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

εχθνια κε θάπνηνλ απφ ηνπο αλαδξνκηθνχο ηχπνπο πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο            , κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν εκθχηεπζεο ζε 

Μαξθνβηαλή αιπζίδα γηα απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλαλ πνιχ 

κηθξφηεξν πίλαθα κεηάβαζεο πηζαλνηήησλ απφ απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ αξρηθή δνκή.  

πγθεθξηκέλα, έζησ κηα αθνινπζία δηζδηάζηαησλ i.i.d. ζπλερφκελσλ ζπζηεκάησλ      -

απφ-ηα-                 , κε ζηαζεξά   θαη  . Οξίδνπκε: 

                                  

                                       γηα     

                                   

Γηα λα εκθπηεχζνπκε ην ζχζηεκά καο ζε κηα Μαξθνβηαλή αιπζίδα, νξίδνπκε ηνλ ρψξν 

θαηαζηάζεσλ: 

                                              

θαη νξίδνπκε κηα αθνινπζία απφ πξαγκαηηθά ηπραία δηαλχζκαηα              σο εμήο: 

 

       αλ θαη κφλν αλ ην ζχζηεκα         δελ ιεηηνπξγεί. 

            αλ θαη κφλν αλ ην ζχζηεκα         ιεηηνπξγεί θαη      
     
   

  

   

                        
          

     
     φπνπ ε       πεξηγξάθεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο        Δπίζεο ππνζέηνπκε φηη        γηα     ή     θαη 

φηη         ,       
    γηα    . 
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Μπνξεί εχθνια λα δεηρζεί φηη ε              είλαη κηα Μαξθνβηαλή αιπζίδα κε κε 

εμαθαληδφκελεο (non-vanishing) πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο: 

                                                        

                                                  

                                                  

                                                     

                                                            

                                            

                     

Αλ                           
             

 είλαη ν πίλαθαο πηζαλνηήησλ 

κεηάβαζεο ηεο Μαξθνβηαλήο αιπζίδαο              θαη    είλαη ν ζρεηηθφο ππνπίλαθαο 

ηνπ, ηφηε               
   

  . Απηφο ν ηχπνο πξνζθέξεη έλαλ αθξηβή θαη απιφ (αλ ην   

δελ είλαη κεγάιν) ηξφπν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο. 

Κιείλνληαο απηή ηελ παξάγξαθν, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα εθφζνλ ηα       

κπνξνχλ λα επηιεγνχλ, κπνξνχκε λα πάξνπκε ακέηξεηεο δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο. Βέβαηα, ζα 

πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη φζν ηα       απνθιίλνπλ απφ ην  , ν αθξηβήο 

ππνινγηζκφο ηνπ             κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο εκθχηεπζεο ζε Μαξθνβηαλή αιπζίδα, 

γίλεηαη πνιχπινθνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη μεθάζαξν αλ ε κηθξή αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθηίκεζεο, απμάλνληαο ηα        αμίδεη ηελ αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο 

απιφηεηαο. Έλαο γεληθφο θαλφλαο πνπ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε, είλαη λα θξαηήζνπκε ηα 

      φζν πην θνληά ζην   είλαη δπλαηφλ, εθηφο αλ κηα πνιχ αθξηβήο εθηίκεζε είλαη 

απαξαίηεηε. Μεξηθέο θνξέο, θαιχηεξε εθηίκεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ, παίξλνπκε 

αλ αιιάμνπκε ηα     θαη     κεηαμχ ηνπο (δελ επεξεάδεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο). 

 

3.10. Τπολογιζμόρ αξιοπιζηίαρ μέζω πποζομοίωζηρ 

πσο είδακε κέρξη ηψξα, φιεο νη κέζνδνη πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ δηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο. Με 

ηε βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ην πξφβιεκα απηφ 

απινπνηείηαη αξθεηά. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζνκνίσζε, ζα παξάγνπκε ηπραίνπο αξηζκνχο απφ ηελ θαηαλνκή 

Bernoulli κε παξάκεηξν  , θαη ζα ηνπο ηνπνζεηνχκε ζε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα. Κάζε ηηκή 
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απηνχ ηνπ πίλαθα, ζεσξνχκε φηη αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζεο κηαο κνλάδαο ελφο 

δηζδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο αμηνπηζηίαο, κε δηαζηάζεηο αληίζηνηρεο ηνπ πίλαθα πνπ παξάγνπκε. 

Απηφο ν πίλαθαο ζα ζεσξήζνπκε φηη κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

(κέζσ ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ κνλάδσλ ηνπ) ζε κηα ηπραία ρξνληθή ζηηγκή, θαη άξα ζα 

κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηπρία ηνπ. Παξάγνληαο έλαλ κεγάιν 

αξηζκφ δηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ, απφ κε ηνλ λφκν ησλ κεγάισλ αξηζκψλ (ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ν δεηγκαηηθφο κέζνο ζπγθιίλεη ζηνλ πιεζπζκηαθφ κέζν), ν κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ απνηπρηψλ ηνπο ζα εθθξάδεη ηελ αλαμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. πσο είλαη ινγηθφ, ε 

αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο καο ζα εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξάγνπκε. 

ζν πην πνιιά ζπζηήκαηα παξάγνπκε, ηφζν αθξηβέζηεξε ζα είλαη ε εθηίκεζε καο, αιιά 

ηαπηφρξνλα, ζα απμάλεηαη θαη ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ ηεο.  

Αλαιπηηθά, ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ην δηζδηάζηαην γξακκηθφ  -κεηαμχ-

ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        ζχζηεκα είλαη ηα εμήο: 

1. Γψζε ηηκέο ζηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο            , ζηελ πηζαλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ      θαη φξηζε ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ       . 

2. Γήισζε κηα κεηαβιεηή     πνπ παίξλεη ηελ αξρηθή ηηκή   θαη ζα εθθξάδεη ην πιήζνο 

ζπζηήκαηα έρνπλ απνηχρεη ζην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί. Κάζε 

θνξά πνπ έλα ζχζηεκα απνηπγράλεη, ε ηηκή ζα απμάλεηαη θαηά έλα. 

3. Παξήγαγε ηπραίνπο αξηζκνχο απφ ηελ θαηαλνκή Bernoulli κε παξάκεηξν   θαη 

ηνπνζέηεζε ζε έλαλ πίλαθα δηάζηαζεο    . 

4. Γηα φινπο ηνπο δπλαηνχο ππνπίλαθεο ηνπ αξρηθνχ, δηάζηαζεο    , ππνιφγηζε ην 

άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη θαηέγξαςε ην θάζε έλα απφ απηά ζε έλαλ 

θαηλνχξγην πίλαθα. 

5. Τπνιφγηζε ην ειάρηζην ζηνηρείν απηνχ ηνπ πίλαθα. Αλ απηφ είλαη ίζν κε     , ηφηε 

ην αξρηθφ ζχζηεκα ζα έρεη απνηχρεη, θαζψο ζα έρεη εκθαληζζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο 

ππνπίλαθαο ν νπνίνο πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ   κνλάδεο πνπ έρνπλ απνηχρεη. 

6. Αλ ην αξρηθφ ζχζηεκα απνηχρεη, αχμεζε ηνλ αξηζκφ   θαηά  . 

7. Δπαλέιαβε ηα βήκαηα  -  φζεο θνξέο έρεηο νξίζεη ζηνλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ       . 

8. Ζ αλαμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο εθηηκάηαη κε ηνλ κέζν φξν ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

έρνπλ απνηχρεη ζην ζχλνιν ησλ επαλαιήςεσλ, θαη άξα ε αμηνπηζηία ζα είλαη ίζε κε   

κείνλ ηνλ αξηζκφ απηφ. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 Γηα      o παξαπάλσ αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ 

ζπλερφκελνπ      - απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο. 

 Γηα    ,     θαη      ν αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ γξακκηθνχ 

δηζδηάζηαηνπ  -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο. 

 Γηα       ν αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-

    ζπζηήκαηνο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΡΑΓΜΑΣΑ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΑ 

ΘΔΩΡΗΜΑΣΑ 

 

πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν ππνινγηζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

δηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, πνπ γηα ζπζηήκαηα κε κεγάιν 

πιήζνο κνλάδσλ γίλεηαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη πνιιέο θνξέο θαη αδχλαηε. ε απηφ ην 

θεθάιαην, ζα παξνπζηάζνπκε δηάθνξα θξάγκαηα αμηνπηζηίαο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηα 

δηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα, ζα δψζνπκε πίλαθεο γηα δηάθνξεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ, ζα ζπγθξίλνπκε ηα θξάγκαηα κεηαμχ ηνπο, θαη ηέινο, ζα παξνπζηάζνπκε ηα 

νξηαθά ζεσξήκαηα πνπ έρνπλ απνδεηρζεί γηα ζπζηήκαηα κε κεγάιν πιήζνο κνλάδσλ (φηαλ 

   ). 

 

4.1. Φπάγμαηα αξιοπιζηίαρ διζδιάζηαηων ζςζηημάηων 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάζακε ηα πην γλσζηά θξάγκαηα ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί γηα απιά ζπζηήκαηα. Απηά φκσο βαζίδνληαη ζηελ εχξεζε ησλ ε.ζ.ι. θαη ε.ζ.δ. ελφο 

ζπζηήκαηνο, θαη φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, γηα ζπζηήκαηα κε κεγάιν πιήζνο κνλάδσλ δελ 

είλαη εθηθηφο ν ππνινγηζκφο ηνπο. Θα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα εηδηθά θξάγκαηα γηα ηα 

δηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα, ηα νπνία δελ βαζίδνληαη ζηελ παξαπάλσ κέζνδν 

Σα πξψηα θξάγκαηα πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Salvia & Lasher (1990), γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

δηζδηάζηαηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα- :  ζπζηήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κνλάδεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ ηελ ίδηα αμηνπηζηία  . πγθεθξηκέλα: 

      
   

 
 
           

 
   

   

        
   

 

      
           

 
 
 
 
  

Γηα ην θάησ θξάγκα      , νη ζπγγξαθείο ζηεξίρζεθαλ ζην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί αλ νη γξακκέο πνπ έρνπλ   ή πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο κνλάδεο πνπ δελ 

ιεηηνπξγνχλ, είλαη ην πνιχ     ην πιήζνο. Ζ πηζαλφηεηα φπσο κηα γξακκή           
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έρεη   ή πεξηζζφηεξεο ζπλερφκελεο κνλάδεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ είλαη         . Κάζε 

γξακκή είλαη ηζνδχλακε κε έλα ζπλερφκελν  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα. Έηζη ην θάησ θξάγκα 

είλαη ίζν κε ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρνπλ ην πνιχ     ηέηνηεο γξακκέο.  

Δπίζεο πξφηεηλαλ έλα βειηησκέλν, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν, θάησ θξάγκα        , ην 

νπνίν πξνθχπηεη, αλ γξάςνπκε ηελ  αμηνπηζηία ηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-    σο         , 

γηα λα δείμνπκε ηελ εμάξηεζε ηεο αμηνπηζηίαο απφ ηελ πηζαλφηεηα ιεηηνπξγίαο  , αλ 

αληηθαηαζηήζνπκε ην άζξνηζκα ηνπ πξψηνπ κέινπο ηεο παξαπάλσ αληζφηεηαο κε 

               . Αλαιπηηθά: 

       
                  

Σν άλσ θξάγκα φκσο απεδείρζε ιάζνο (Ksir (1992)). Σν ζσζηφ, κε ηε κέζνδν ησλ Salvia & 

Lasher (1990),  δειαδή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ k-fold mesh, είλαη: 

       
               

 
 
 
 
  

Σα παξαπάλσ θξάγκαηα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη γηα ζπλερφκελα      -απφ-ηα-        ζπζηήκαηα. Έηζη παίξλνπκε:  

        
   

 
 
           

 
   

   

        
   

 

        
                 

 
 
 

 

  

Σν θάησ θξάγκα είλαη ε πηζαλφηεηα φπσο ην πνιχ      γξακκέο, εκθαλίδνπλ   ή 

πεξηζζφηεξεο ζπλερφκελεο κνλάδεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ, αθνχ ηφηε ην ζχζηεκα ζα 

ιεηηνπξγεί. Σν άλσ θξάγκα πξνθχπηεη αλ ρσξίζνπκε ηηο   γξακκέο ζε  
 

 
    νκάδεο. Ζ 

νκάδα   απνηειείηαη ηηο   ζπλερφκελεο γξακκέο, κε ηελ πξψηε γξακκή λα είλαη ε               

        ,       
 

 
   . Κάζε κία απφ απηέο ηηο νκάδεο απνηειεί έλα ζπλερφκελν 

     -απφ-ηα-        ζχζηεκα. Δθφζνλ ε ηειεπηαία νκάδα έρεη ιηγφηεξεο απφ   γξακκέο, 

ζα ιεηηνπξγεί. Κάζε νκάδα ιεηηνπξγεί, αλ ην αξρηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί, θη έηζη παίξλνπκε 

ην άλσ θξάγκα. εκεηψλνπκε φηη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-         

ηζνδπλακεί κε ηελ αμηνπηζηία έλνο γξακκηθνχ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο κε 

i.i.d. κνλάδεο πνπ έρνπλ αμηνπηζηία ίζε κε     . 
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Οη Koutras, Papadopoulos & Papastavridis (1993), κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Chen – 

Stein γηα  πξνζεγγίζεηο κέζσ Poisson (Poisson approximation), έδσζαλ θξάγκαηα γηα  ηελ 

αμηνπηζηία  ηνπ δηζδηάζηαηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα- :  ζπζηήκαηνο, κε αλεμάξηεηεο αιιά 

φρη απαξαίηεηα φκνηεο κνλάδεο. πγθεθξηκέλα: 

                                 
         

                                 
         

φπνπ: 

       : ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο εθζεηηθήο θαηαλνκήο. 

        : ε ζπκπιεξσκαηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηεο εθζεηηθήο θαηαλνκήο. 

     

   

       

     

   

     

   

 

   : έλα ειάρηζην ζχλνιν δηαθνπήο κε ηε κνλάδα       λα βξίζθεηαη πάλσ δεμηά, δειαδή 

                                                      

 : έλα ππνζχλνιν κνλάδσλ, δειαδή                              . 

              , δειαδή ε πηζαλφηεηα φπσο φιεο νη κνλάδεο ηνπ   απνηπγράλνπλ. 

             

 

   

   

 

   

 

ηελ πεξίπησζε i.i.d. ηζρχεη φηη              
 θαη       

, θαη έηζη ηα θξάγκαηα 

απινπνηνχληαη αξθεηά θαη παίξλνπλ ηελ παξαθάησ κνξθή: 

                    

                  

            
         

                    

                  

            
        . 

Έλα αθφκα θάησ θξάγκα πξνθχπηεη θάλνληαο εθαξκνγή ελφο γεληθνχ απνηειέζκαηνο ησλ 

Esary & Proschan (1970). Βαςίηεται ςε ε.ς.δ. και είναι το εξισ: 

       
           

     

   

     

   

 

     

   

     

   

  

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ην θάησ θξάγκα      γίλεηαη: 

       
       

 
        

  



158 
 

Σν θξάγκα απηφ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα απφ ην      . Σα θξάγκαηα             δίλνπλ 

θαιέο εθηηκήζεηο φηαλ ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο παίξλεη ηηκέο θνληά ζηε κνλάδα, δειαδή 

ηα ζπζηήκαηα είλαη πςειήο πνηφηεηαο. 

Οη Fu & Koutras (1994) παξνπζίαζαλ θαηλνχξγηα θξάγκαηα, βαζηδφκελνη ζηηο ηδηφηεηεο 

ηεο δησλπκηθήο θαηαλνκήο ηάμεο  . πγθεθξηκέλα, αλ           
 , κε     λα είλαη 

αλεμάξηεηεο Bernoulli η.κ., κε πηζαλφηεηα επηηπρίαο                          , είλαη ν 

πίλαθαο αμηνπηζηίαο ελφο δηζδηάζηαηνπ ζπζηήκαηνο, νξίδνπκε σο ππνπίλαθα επηηπρηψλ 

κεγέζνπο   (success block of size  ), έλαλ     ππνπίλαθα ηνπ αξρηθνχ, ηνπ νπνίνπ φιεο νη 

κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ. Έζησ      ν αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ κε επηθαιππηφκελσλ 

ππνπηλάθσλ κεγέζνπο  . Με ηνλ φξν κε επηθαιππηφκελνη ελλννχκε φηη δχν δηαθνξεηηθνί 

ππνπίλαθεο επηηπρίαο, δελ έρνπλ θαλέλα θνηλφ ζηνηρείν. Ζ αμηνπηζηία ελφο δηζδηάζηαηνπ 

ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-     ζπζηήκαηνο είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα          . Σα 

θξάγκαηα πνπ πξνηάζεθαλ είλαη ηα αθφινπζα: 

      
          

 

   

 

   

       
           

 

   

 

   

 

φπνπ: 

         

 

       

 

       

                          

ηελ πεξίπησζε i.i.d. ηα θξάγκαηα γξάθνληαη σο εμήο: 

      
       

 
        

       
         

 
        

  

Σα παξαπάλσ απνδίδνπλ θαιά φηαλ ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο     παίξλεη ηηκέο θνληά ζηε 

κνλάδα, δειαδή νη επηηπρίεο ζηε δηπιή αθνινπζία Bernoulli είλαη ζπάληεο. Παξαηεξνχκε φηη 

ην θάησ θξάγκα ηαπηίδεηαη κε ην        
. Ζ παξαπάλσ ζεσξία κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη 

ζην δηζδηάζηαην ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        ζχζηεκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα 

θξάγκαηα παίξλνπλ ηε κνξθή: 

        
          

 

   

 

   

         
           

 

   

 

   

 

φπνπ: 
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ηελ πεξίπησζε i.i.d. ηα θξάγκαηα γξάθνληαη σο εμήο: 

      
       

 
              

       
         

 
              

  

Οη Yamamoto & Miyakawa (1995), γηα ην γξακκηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        

ζχζηεκα κε i.i.d. κνλάδεο, πξφηεηλαλ ηα αθφινπζα θξάγκαηα: 

     
              

     
  

     
                                                

   
   

Οη Yamamoto & Miyakawa (1996), γηα ην θπθιηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        

ζχζηεκα κε αλεμάξηεηεο αιιά φρη απαξαίηεηα φκνηεο κνλάδεο, πξφηεηλαλ ηα αθφινπζα 

θξάγκαηα γηα              θαη             : 

     
             

                   

φπνπ, γηα            ,                            είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ θπθιηθνχ 

ζπλερφκελνπ      -απφ-ηα-        ζπζηήκαηνο, πνπ απνηειείηαη απφ   θχθινπο, απφ ηνλ 

θχθιν   σο ηνλ θχθιν      , θαη: 
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Αλ πάξνπκε κηθξή ηηκή ηνπ  , ηα θξάγκαηα ππνινγίδνληαη γξήγνξα, εθφζνλ ε αμηνπηζηία ηνπ 

θπθιηθνχ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα- :F ζπζηήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε πνιπσλπκηθφ ρξφλν γηα  . 

Γηα         ηα θξάγκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζζνχλ σο αμηνπηζηίεο θάπνησλ θπθιηθψλ 

ζπζηεκάησλ. ηελ i.i.d. πεξίπησζε ηα θξάγκαηα απινπνηνχληαη θαη παίξλνπλ ηε κνξθε: 

     
        

              

                
 

 
 
  

                                                   

     
                    

Οη Malinowski and Preuss (1996), πξφηεηλαλ θξάγκαηα πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζηα 

γξακκηθά θαη ζηα θπθιηθά ζπλερφκελα      -απφ-ηα-        ζπζηήκαηα κε αλεμάξηεηεο 

κνλάδεο. πγθεθξηκέλα: 

                      

     

   

           

  

   

  

         

 
 

 
                   

 
 
 

 

   

                  

 
 
 
 

   
 
 

 
  

φπνπ ην   είλαη έλαο δείθηεο πνπ ζπκβνιίδεη ην γξακκηθφ ζχζηεκα       ή ην θπθιηθφ 

ζχζηεκα      , κε               θαη: 

                                               

     

   

 

                                               

     

   

 

                                               

       

   

 

                      

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ηα θξάγκαηα παίξλνπλ ηελ παξαθάησ απινχζηεξε κνξθή: 
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Οη Barbour, Chryssaphinou & Roos (1996), κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Chen-Stein γηα 

πξνζέγγηζε κέζσ ζχλζεηεο Poisson (Compound Poisson approximation) πξνζέγγηζαλ ηελ 

αμηνπηζηία  ηνπ δηζδηάζηαηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο κε έλαλ εθζεηηθφ φξν 

θαη πξφηεηλαλ ηα εμήο θξάγκαηα γηα ζπζηήκαηα κε i.i.d. κνλάδεο, φηαλ       θαη 

   
 

  
: 

                                       
            

                                      
            

όπου:  

                    

   

   

   

   

   

   

  

                 ,              
 

                                                   

Σα παξαπάλσ θξάγκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

πηζαλφηεηεο απνηπρίαο δελ είλαη ίζεο, αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην   κε     , φπνπ      είλαη ε 

κέγηζηε απφ ηηο πηζαλφηεηεο απνηπρίαο. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φκσο φηη ηα   θαη    ζα 

πξέπεη λα ππνινγηζζνχλ κε βάζε ηηο πηζαλφηεηεο απνηπρίαο    . 

Οη Koutras, Papadopoulos & Papastavridis (1997), πξφηεηλαλ αθφκα έλα άλσ θξάγκα γηα 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηζδηάζηαηνπ ζπλερφκελνπ  -απφ-ηα-    ζπζηήκαηνο κε αλεμάξηεηεο 

αιιά φρη απαξαίηεηα φκνηεο κνλάδεο: 

        
                                               

 

     

 

φπνπ: 
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ηελ i.i.d. πεξίπησζε ην  θξάγκα παίξλεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

        
                                       

   

  

Οη Makri & Psilakis (1996) ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αληζφηεηεο  Bonferoni πξφηεηλαλ 

θξάγκαηα γηα ην  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ δηαζδηάζηαησλ  -απφ-ηα- :  ζχζηεκα κε i.i.d. 

κνλάδεο, ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: 

       
      

   

  
 

       
   

     
  

  

   
  

φπνπ:  
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Γηα      ηα ζχλνια    θαη    θαζνξίδνπλ ηα θξάγκαηα γηα ην δηζδηάζηαην ζπλερφκελν 

 -απφ-ηα-    ζχζηεκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε                       
 θαη φιεο νη 

άιιεο ζρέζεηο παξακέλνπλ νη ίδηεο. Σα θξάγκαηα απνδίδνπλ θαιχηεξα γηα πςειέο ηηκέο 

αμηνπηζηίαο. 

Σελ επφκελε ρξνληά, νη ίδηνη ζπγγξαθείο, ρξεζηκνπνηψληαο πάιη ηηο αληζφηεηεο Bonferoni, 

επέθηεηλαλ ηα θξάγκαηα ζην (γξακκηθφ ή θπθιηθφ)  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-

        ζχζηεκα κε i.i.d. κνλάδεο. Οξίδνπκε:  

    
   
 

       

   

   

       

         
  

  
 

  

     

  
  

  
 

  

     

  
  

  
 

  

     

                  

                        

                                               

        
      
      

  

Σα θξάγκαηα πνπ πξνηάζεθαλ είλαη ηα: 

         
      

   

  
 

         
   

     
  

  

   
 

φπνπ: 
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 Γηα ην γξακκηθφ ζχζηεκα: 

        

       
     

 
 

   

   

               

   

              

    
     

 
       

   

   

    
     

 
       

   

   

 

         

    
     

 
     

     
 

            
   

 
              

   

   

 

 Γηα ην θπθιηθφ ζχζηεκα: 
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Σα παξαπάλσ θξάγκαηα απνδίδνπλ θαιχηεξα γηα κεγάιεο ηηκέο αμηνπηζηίαο θαη γηα κηθξέο 

ηηκέο ησλ ιφγσλ  
     

   
 θαη 

       

   
. 

Οη Godbole, Potter & Sklar (1998), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αληζφηεηεο Janson,  

πξφηεηλαλ ην αθφινπζν άλσ θξάγκα γηα ην δηζδηάζηαην ζπλερφκελν  -απφ-ηα-    ζχζηεκα 

κε αλεμάξηεηεο αιιά φρη απαξαίηεηα φκνηεο κνλάδεο: 

       
    

 
      

 
  

φπνπ: 

 

              

   

   

   

   

     

   

     

   

 

     
   

          

   

   

   

   

 

                

   

   

   

   

             

     

   

     

   

      
      

    

     

   

     

   

 

                    

 

   

 

    
                                              

 

   

 

    
                                   

     

     

                          

     

     

 

 

κε 
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γηα                    . ηελ i.i.d. πεξίπησζε, ην θξάγκα απινπνηείηαη 

θαη παίξλεη ηε κνξθή: 

            
 
        

 
 
                              

      

  

Οη Boutsikas & Koutras (2000b), πξφηεηλαλ θαηλνχξγηα γεληθεπκέλα θξάγκαηα γηα 

κνλφηνλεο δνκέο, κε βάζε απηά ησλ Esary & Proschan (1970), Fu & Koutras (1994) θαη ην 

θξάγκα ζπλδηαθχκαλζεο ησλ Boutsikas & Koutras (2000a). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

βειηηψζεηο ησλ παξαπάλσ θξαγκάησλ, ηα νπνία βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζην ζπλερφκελν 

     -απφ-ηα-        . Δηζάγνπκε ηνπο αθφινπζνπο ζπκβνιηζκνχο. 

Έζησ   ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ελφο κνλφηνλνπ ζπζηήκαηνο αμηνπηζηίαο,   

             ην ζχλνιν φισλ ησλ ε.ζ.δ. θαη                ην ζχλνιν φισλ ησλ ε.ζ.ι. 

Έζησ   κηα ζπιινγή ππνζπλφισλ ηνπ  . Οξίδνπκε: 

                  

   

  

   

                 

   

   

   

 

θαη                              . Σφηε ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

γξαθεί σο                              . Σέινο, κε        ζπκβνιίδνπκε ην 

ζχλνιν ησλ ε.ζ.δ. ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεσξνχκε ηε δηακέξηζε                         

φπνπ                       . 

Tν θξάγκα EP ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

    
   

        

     

   

         

     

   

        

     

   

           

     

   

    

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ην θξάγκα απινπνηείηαη: 
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Σν θξάγκα ζπλδηαθχκαλζεο ηξνπνπνηείηαη σο εμεο: 

    
   

     
   

         

         

    

     

   

     

 

     

   
       

     

   

   

              

     

   

  

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ην θξάγκα απινπνηείηαη: 

    
   

     
   

                        

   

   

   

   

         

   

   

                   

Σέινο, ζεσξψληαο ηε δηακέξηζε           ην άλσ θξάγκα Fu & Koutras ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο: 

    
   

       

        

              

    

           

    

 

    

   

            

 

φπνπ                            
  . Ο ππνινγηζκφο ηνπ παξαπάλσ θξάγκαηνο 

είλαη αξθεηά πνιχπινθνο αιιά ζίγνπξα πην γξήγνξνο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα πην απιφ αιιά φρη εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ θξάγκα κπνξεί λα δνζεί, 

νξίδνληαο σο   
   ην ειάρηζην απφ ηα ζχλνια                    . Έηζη: 

    
           

        

            

   

 

    
  

   

    

  

            

 

ηελ i.i.d. πεξίπησζε ην θξάγκα απινπνηείηαη: 

    
                                         

 
   

                    
 
   

                    
 
            

  

φπνπ: 
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4.2. ύγκπιζη θπαγμάηων αξιοπιζηίαρ 

πσο είδακε, ππάξρνπλ αξθεηά θξάγκαηα αμηνπηζηίαο γηα δηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα. Έλα 

εχινγν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ινηπφλ, είλαη πσο απνδίδνπλ απηά ηα θξάγκαηα γηα δηάθνξεο 

ηηκέο ηεο αμηνπηζηίαο   θαζψο θαη πην είλαη ην βέιηηζην απφ απηά. ια ηα παξαπάλσ 

θξάγκαηα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην απιφ δηζδηάζηαην ζπλερφκελν  -απφ-ηα-    ζχζηεκα θαη 

γηα απηφ ην ιφγν ζα παξνπζηάζνπκε πίλαθεο κε ηηκέο ησλ θξαγκάησλ γηα ηέηνηα ζπζηήκαηα 

(κε i.i.d. κνλάδεο), θαη θαηφπηλ ζα ζπγθξίλνπκε ηα θξάγκαηα κεηαμχ ηνπο. Πνιιά θξάγκαηα 

παίξλνπλ ηηκέο πάλσ απφ ηε κνλάδα θαη θάησ απφ ην κεδέλ, θαη πξνθαλψο απηέο νη ηηκέο ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε   θαη   αληίζηνηρα. Με      ζπκβνιίδνπκε ηελ ηηκή ηεο αμηνπηζηίαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν πνπ 

παξνπζηάζζεθε ζηελ Παξάγξαθν 3.10, θαη κε        
            

 
 ην ηππηθφ ζθάικα 

απηήο ηεο εθηίκεζεο, κε ην   λα είλαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ. 

 

 Κάηω θπάγμαηα 

Παξαηεξψληαο ηα θξάγκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπκε, βιέπνπκε φηη ην θάησ 

θξάγκα       είλαη πάληνηε θαιχηεξν απφ ηα αληίζηνηρα θξάγκαηα      
 θαη     

   
, θαη σο 

εθ ηνχηνπ, ηα ηειεπηαία παξαιείπνληαη. Δπίζεο, ην θξάγκα       
 ηαπηίδεηαη κε ην        

 

θαη ηέινο, ην θξάγκα        
 είλαη πάληνηε θαιχηεξν απφ ην       

. Με βάζε ηνπο 

αξηζκεηηθνχο καο ππνινγηζκνχο, θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ: 

1. Σν θξάγκα       είλαη ην κεγαιχηεξν απφ φια ηα θξάγκαηα θαη άξα δίλεη ηηο 

θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Σα θξάγκαηα        
,      ,       θαη        

 απνδίδνπλ θαιά γηα πςειέο ηηκέο 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κνλάδσλ. Γηα κηθξέο ηηκέο αμηνπηζηίαο, παίξλνπκε πνιιέο θνξεο 

ην ηεηξηκκέλν απνηέιεζκα φηη ην θάησ θξάγκα είλαη ίζν κε κεδέλ. 

3. Μεηαμχ ησλ παξαπάλσ θξαγκάησλ, ην        
 απνδίδεη θαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα 

γηα πςειέο ηηκέο αμηνπηζηίαο, ελψ ην        
 θαίλεηαη λα απνδίδεη θαιχηεξα απφ ηα 

ππφινηπα γηα κηθξέο ηηκέο αμηνπηζηίαο. Δπίζεο ην       θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην      . 

4. Σν       
 δίλεη πνιχ θαιέο πξνζεγγίζεηο ηεο αμηνπηζηίαο, θνληά ζηηο ηηκέο ηνπ 

     , δελ είλαη φκσο πάληα θαιχηεξν απφ ην        
. 
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5. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ζθφπηκν λα ππνινγίδνπκε φια ηα θξάγκαηα αμηνπηζηίαο, θαη 

λα δηαιέγνπκε σο βέιηηζην θξάγκα, ην κέγηζην απφ απηα. Γειαδή νξίδνπκε ψο 

                 
             

                    
  ην βέιηηζην απφ ηα 

θάησ θξάγκαηα. 

 

 Άνω θπάγμαηα 

Με βάζε ηνπο αξηζκεηηθνχο καο ππνινγηζκνχο, θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ: 

1. ε αληίζεζε κε ηα θάησ θξάγκαηα, εδψ δελ ππεξέρεη πάληα θάπνην θξάγκα. ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ην     
    

 παίξλεη κηθξφηεξεο ηηκέο απφ ηα ππφινηπα,, 

ελψ δχν θνξέο βέιηηζην εκθαλίδεηαη ην     
   

 θαη άιιεο δχν ην      .  

2. Αληίζεηα, ζηα ζπζηήκαηα πνπ εμεηάζακε, ρεηξφηεξν άλσ θξάγκα είλαη ην      , ην 

νπνίν παίξλεη πάληα ηηκή ίζε κε ηε κνλάδα. Πνιχ πςειέο ηηκέο παίξλεη θαη ην      . 

3. Απφ ηα ππφινηπα θξάγκαηα, ηα              
         

 θαίλνληαη λα δίλνπλ 

θαιχηεξεο εθηηκήζεηο απφ ηα       
        

 . ια φκσο ηα θξάγκαηα δίλνπλ θαιέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο αμηνπηζηίαο γηα πςειέο ηηκέο ηνπ  . 

4. πσο θαη ζηα θάησ θξάγκαηα, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε φια ηα θξάγκαηα πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί θαη λα επηιέμνπκε ην βέιηηζην άλσ θξάγκα, ην νπνίν ζα ηζνχηαη κε ην 

ειάρηζην απηψλ. Γειαδή: 

                 
             

                     
        

           
   

     
    

   

Κιείλνληαο, κία πνιχ θαιε πξνζέγγηζε ηεο αμηνπηζηίαο κπνξεί λα δνζεί ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ ηχπν: 

      
           

 
  

κε ηππηθφ ζθάικα:  
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Πίλαθαο 3.2.1 

Κάηω θπάγμαηα, διζδιάζηαηο  -από-ηα-    ζύζηημα 

p        
             

                    
            

0.30 0.02678 0 0.012362 0.031698 0 0 0.06861 6.39027 10
-7

 

0.35 0.05561 0 0.043020 0.079282 0 0 0.13383 1.1592 10
-6

 

0.40 0.10309 0 0.108518 0.159860 0 0 0.22522 1.74496 10
-6

 

0.45 0.17353 0 0.215353 0.273030 0 0 0.33948 2.24233 10
-6

 

0.50 0.26829 0 0.356074 0.409200 0 0.102539 0.46860 2.49014 10
-6

 

0.55 0.38441 0 0.511744 0.552697 0 0.393614 0.59418 2.4113 10
-6

 

0.60 0.51411 0.285350 0.660384 0.687072 0 0.612764 0.71588 2.03396 10
-6

 

0.65 0.64578 0.616523 0.785119 0.799817 0 0.769058 0.81510 1.50712 10
-6

 

0.70 0.76648 0.812699 0.877983 0.884733 0.378092 0.873719 0.89171 9.65633 10
-7

 

0.75 0.86504 0.918350 0.939298 0.941802 0.686404 0.938519 0.94402 5.28462 10
-7

 

0.80 0.93502 0.969508 0.974705 0.975408 0.864097 0.974646 0.97729 2.21943 10
-7

 

0.85 0.97629 0.991061 0.991931 0.992061 0.953378 0.991940 0.99219 7.749 10
-8

 

0.90 0.99470 0.998329 0.998401 0.998423 0.989425 0.998400 0.99857 1.42796 10
-8
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Πίλαθαο 3.2.2 

Κάηω θπάγμαηα, διζδιάζηαηο  -από-ηα-     ζύζηημα 

p        
             

                    
            

0.300 0.01520 0 0.071634 0.140646 0 0 0.2422 0.0000183539 

0.325 0.02962 0 0.151173 0.235609 0 0 0.3486 0.0000227078 

0.350 0.05331 0 0.261981 0.349049 0 0 0.4488 0.0000247379 

0.375 0.08921 0 0.391345 0.469508 0 0.106885 0.5532 0.000024717 

0.400 0.13965 0 0.522963 0.585653 0 0.375937 0.6565 0.0000225508 

0.425 0.20560 0 0.64323 0.689070 0 0.571530 0.7323 0.0000196037 

0.450 0.28608 0.426147 0.744216 0.775250 0 0.711221 0.812 0.0000152656 

0.475 0.37802 0.645889 0.823485 0.843162 0.015598 0.809184 0.8681 0.0000114502 

0.500 0.47657 0.786796 0.882389 0.894170 0.296233 0.876579 0.9038 8.69456 10
-6

 

0.525 0.57588 0.874534 0.924197 0.930892 0.503552 0.922005 0.9385 5.77178 10
-6

 

0.550 0.67012 0.927810 0.952709 0.956330 0.654681 0.951953 0.9605 3.79397 10
-6

 

0.575 0.75442 0.959429 0.971457 0.973324 0.763388 0.971277 0.9740 2.5324 10
-6

 

0.600 0.82553 0.977779 0.983361 0.984277 0.840512 0.983304 0.9864 1.3415 10
-6

 

0.625 0.88213 0.988180 0.990658 0.991084 0.894440 0.990650 0.9893 1.05855 10
-6

 

0.650 0.92457 0.993923 0.994968 0.995156 0.931559 0.994970 0.9959 4.08319 10
-7

 

0.675 0.95450 0.996998 0.997414 0.997497 0.956666 0.997417 0.9978 2.19516 10
-7

 

0.700 0.97430 0.998586 0.998741 0.998771 0.973313 0.998742 0.9993 6.9951 10
-8
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Πίλαθαο 3.2.3 

Κάηω θπάγμαηα, διζδιάζηαηο  -από-ηα-     ζύζηημα 

p        
             

                    
            

0.300 0 0 0.000640 0.003421 0 0 0.0148 1.4581 10
-6

 

0.325 0 0 0.016467 0.037259 0 0 0.0823 7.55267 10
-6

 

0.350 0 0 0.106030 0.156030 0 0 0.2291 0.0000176613 

0.375 0 0 0.301850 0.360350 0 0 0.4300 0.00002451 

0.400 0 0 0.536188 0.580009 0.083105 0.377240 0.6348 0.0000231829 

0.425 0 0.559690 0.729470 0.754407 0.411067 0.684729 0.7771 0.0000173216 

0.450 0 0.785352 0.856512 0.868447 0.631622 0.845168 0.8814 0.0000104534 

0.475 0 0.901267 0.929063 0.934152 0.772158 0.926439 0.9398 5.6576 10
-6

 

0.500 0.000004 0.956614 0.966855 0.968849 0.859488 0.966299 0.9715 2.76877 10
-6

 

0.525 0.000132 0.981701 0.985274 0.986002 0.913385 0.985167 0.9871 1.27336 10
-6

 

0.550 0.002232 0.992594 0.993774 0.994023 0.946713 0.993755 0.9952 4.77696 10
-7

 

0.575 0.019285 0.997133 0.997500 0.997580 0.967414 0.997494 0.9985 1.49775 10
-7

 

0.600 0.091671 0.998945 0.999052 0.999075 0.980302 0.999905 0.9990 9.99 10
-8
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Πίλαθαο 3.2.4 

Άνω θπάγμαηα, διζδιάζηαηο  -από-ηα-    ζύζηημα 

p        
             

                     
        

           
   

     
    

            

0.30 0.549336 1 0.705016 0.178040 1 0.326937 0.306230 1 1 0.298886 0.06861 6.39027 10
-7

 

0.35 0.670752 1 0.702047 0.281572 1 0.397028 0.375348 1 1 0.339742 0.13383 1.1592 10
-6

 

0.40 0.772104 1 0.715149 0.397543 1 0.467849 0.422155 1 0.786917 0.395802 0.22522 1.74496 10
-6

 

0.45 0.850996 1 0.741365 0.52252 1 0.541962 0.533200 0.976063 0.669140 0.467732 0.33948 2.24233 10
-6

 

0.50 0.908447 1 0.777265 0.639688 1 0.620102 0.606771 0.792458 0.643575 0.553411 0.46860 2.49014 10
-6

 

0.55 0.947562 1 0.818967 0.743436 1 0.700389 0.695170 0.700390 0.681488 0.647407 0.59418 2.4113 10
-6

 

0.60 0.972341 1 0.862311 0.828898 1 0.778583 0.769323 0.797230 0.751953 0.741549 0.71588 2.03396 10
-6

 

0.65 0.986808 0.956575 0.903242 0.894325 1 0.849257 0.833164 0.851039 0.829210 0.826835 0.81510 1.50712 10
-6

 

0.70 0.994467 0.944195 0.938352 0.940603 1 0.907481 0.896950 0.905241 0.896368 0.896024 0.89171 9.65633 10
-7

 

0.75 0.998048 0.960476 0.965417 0.970465 1 0.950370 0.945648 0.948552 0.945647 0.945695 0.94402 5.28462 10
-7

 

0.80 0.999462 0.979942 0.983741 0.987627 1 0.977872 0.976366 0.977107 0.976390 0.976391 0.97729 2.21943 10
-7

 

0.85 0.999900 0.992804 0.994164 0.996023 1 0.992533 0.992224 0.992347 0.992229 0.992228 0.99219 7.749 10
-8

 

0.90 0.999991 0.998473 0.998705 0.999206 1 0.998457 0.998427 0.998436 0.998427 0.998426 0.99857 1.42796 10
-8
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Πίλαθαο 3.2.5 

Άνω θπάγμαηα, διζδιάζηαηο  -από-ηα-     ζύζηημα 

p        
             

                     
        

           
   

     
    

            

0.300 0.758599 1 0.792265 0.479234 1 0.628885 0.587965 1 1 0.470532 0.2422 0.0000183539 

0.325 0.827937 1 0.821234 0.581530 1 0.679083 0.639909 1 1 0.521587 0.3486 0.0000227078 

0.350 0.880884 1 0.849942 0.673897 1 0.727360 0.689887 1 1 0.580927 0.4488 0.0000247379 

0.375 0.919809 1 0.877129 0.753123 1 0.773245 0.738115 1 0.913257 0.645262 0.5532 0.000024717 

0.400 0.947467 1 0.901875 0.818211 1 0.815922 0.789036 0.896001 0.846929 0.710479 0.6565 0.0000225508 

0.425 0.966511 1 0.9236 0.869659 1 0.854496 0.826996 0.871233 0.839236 0.772464 0.7323 0.0000196037 

0.450 0.979238 1 0.942034 0.908951 1 0.888236 0.867135 0.880113 0.859040 0.827887 0.812 0.0000152656 

0.475 0.987495 1 0.957177 0.938030 1 0.916720 0.903799 0.901711 0.889881 0.874681 0.8681 0.0000114502 

0.500 0.992695 0.978198 0.969226 0.958920 1 0.939897 0.925529 0.925726 0.918523 0.912136 0.9038 8.69456 10
-6

 

0.525 0.995870 0.973950 0.978516 0.973503 1 0.971747 0.958056 0.947278 0.943419 0.940666 0.9385 5.77178 10
-6

 

0.550 0.997748 0.977643 0.985456 0.983395 1 0.974309 0.963763 0.964513 0.962563 0.961411 0.9605 3.79397 10
-6

 

0.575 0.998818 0.992932 0.983497 0.989912 1 0.981670 0.976784 0.977248 0.976313 0.975846 0.9740 2.5324 10
-6

 

0.600 0.999406 0.988947 0.997871 0.994074 1 0.988576 0.985830 0.986080 0.985654 0.985472 0.9864 1.3415 10
-6

 

0.625 0.999716 0.993137 0.996340 0.996647 1 0.993184 0.991573 0.991875 0.991690 0.991623 0.9893 1.05855 10
-6

 

0.650 0.999871 0.996014 0.997871 0.998181 1 0.996123 0.995430 0.995485 0.995409 0.995385 0.9959 4.08319 10
-7

 

0.675 0.999945 0.997831 0.998821 0.999059 1 0.937909 0.997598 0.997621 0.997592 0.997584 0.9978 2.19516 10
-7

 

0.700 0.999978 0.998896 0.999383 0.999539 1 0.998938 0.998809 0.998818 0.998808 0.998805 0.9993 6.9951 10
-8
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Πίλαθαο 3.2.6 

Άνω θπάγμαηα, διζδιάζηαηο  -από-ηα-     ζύζηημα 

p        
             

                     
        

           
   

     
    

            

0.300 0.589141 1 0.516437 0.234643 1 0.876129 0.318802 1 1 0.050837 0.0148 1.4581 10
-6

 

0.325 0.758805 1 0.648316 0.431725 1 0.918282 0.413407 0.422333 1 0.134098 0.0823 7.55267 10
-6

 

0.350 0.869908 1 0.759745 0.622316 1 0.944228 0.518448 0.429350 0.992906 0.280333 0.2291 0.0000176613 

0.375 0.934228 1 0.845012 0.770590 1 0.958732 0.633886 0.544912 0.714533 0.466827 0.4300 0.00002451 

0.400 0.968471 0.905284 0.905098 0.870163 1 0.971360 0.740708 0.684166 0.724241 0.647779 0.6348 0.0000231829 

0.425 0.985587 0.899283 0.94462 0.964628 1 0.979357 0.842305 0.804499 0.811449 0.789557 0.7771 0.0000173216 

0.450 0.993706 0.927681 0.969123 0.956492 1 0.985571 0.898411 0.889816 0.890299 0.884297 0.8814 0.0000104534 

0.475 0.997377 0.956861 0.983536 0.982759 1 0.990403 0.944409 0.942497 0.942235 0.940624 0.9398 5.6576 10
-6

 

0.500 0.998959 0.977096 0.991609 0.991953 1 0.994001 0.972307 0.971890 0.971724 0.971298 0.9715 2.76877 10
-6

 

0.525 0.999608 0.988478 0.995919 0.995211 1 0.996407 0.987135 0.987047 0.986981 0.986870 0.9871 1.27336 10
-6

 

0.550 0.999986 0.994953 0.998112 0.998470 1 0.998110 0.994378 0.994361 0.994340 0.994312 0.9952 4.77696 10
-7

 

0.575 0.999953 0.997867 0.999173 0.999381 1 0.999057 0.997686 0.997684 0.997677 0.997670 0.9985 1.49775 10
-7

 

0.600 0.999986 0.999258 0.999159 0.999763 1 0.999568 0.999105 0.999105 0.999103 0.999101 0.9990 9.99 10
-8
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4.3. Οπιακά θεωπήμαηα 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα κειεηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

δηζδηάζηαησλ ζπζηεκάησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ ηείλεη ζην άπεηξν. Οη 

πξψηνη πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ νη Fu & Koutras (1994), γηα ην 

δηζδηάζηαην ζπλερφκελν  -απφ-ηα-    ζχζηεκα. Τπνζέηνπκε φηη ε αμηνπηζηία ησλ κνλάδσλ 

είλαη ζπλάξηεζε ηνπ    (θαη αληίζηνηρα ε αλαμηνπηζηία), δειαδή ηεο ηζνδχλακε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κνλάδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φξνπο αμηνπηζηίαο. Γειαδή:             θαη           . 

Έηζη, θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ  , δειαδή     . 

Οξίδνπκε ηψξα:  

               

 

       

 

       

                                      

ΘΔΩΡΗΜΑ 4.3.1. Αλ 

   
   

 
 

 

 

   

          
 

 

   

 

   

    
   

 
 

 

 

   

          
 

 

   

 

   

    

ηφηε 

   
   

                                                                               

ηελ i.i.d. πεξίπησζε κε           θαη           ηζρχεη ην παξαθάησ πφξηζκα: 

 

Πόπιζμα 4.3.1. Αλ           
  

   ηφηε             .                                                      

Παξφκνηα απνηειέζκαηα παίξλνπκε φηαλ ην   εμαξηάηαη απφ ην         . 

Πόπιζμα 4.3.2. Αλ ε    δελ είλαη θξαγκέλε, θαη ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο: 

1.    
   

         

2.    
   

         
  

 

   

3.    
   

     

ηφηε             .                                                                                                                

Πόπιζμα 4.3.3 Αλ ε    είλαη άλσ θξαγκέλε θαη    
   

    
  

 

  , ηφηε             .       
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Οη Yamamoto & Miyakawa (1995) απέδεημαλ έλα ζεψξεκα γηα ην γξακκηθφ ζπλερφκελν 

     -απφ-ηα-        ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα:  

 

ΘΔΩΡΗΜΑ 4.3.2. Έζησ       ζηαζεξέο. Έζησ επίζεο: 

                
 
     

Σφηε γηα              ή  
 

   
     ηζρχεη:  

   
   

                             
                                             

Οη ίδηνη ζπγγξαθείο ηελ επφκελε ρξνληά (Yamamoto & Miyakawa (1996)) παξνπζίαζαλ ην 

αληίζηνηρν (θαη ζρεδφλ φκνην) ζεψξεκα γηα ην θπθιηθφ ζπλερφκελν      -απφ-ηα-        

ζχζηεκα. 

 

ΘΔΩΡΗΜΑ 4.3.3. Έζησ       ζηαζεξέο. Έζησ επίζεο                 
 

   . Σφηε 

γηα             ηζρχεη:  

   
   

                             
                                                      

Οη Yamamoto & Akiba (2005b) παξνπζίαζαλ νξηαθά ζεσξήκαηα γηα ην γξακκηθφ  -

κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-      - απφ-ηα-         ζχζηεκα κε i.i.d. κνλάδεο. ην αθφινπζν 

ζεψξεκα εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ θαη ην   θαη ην   ηείλνπλ ζην άπεηξν, ππνζέηνληαο 

φηη ην   είλαη ζπλάξηεζε ηνπ            κε ηελ ζπλάξηεζε   λα είλαη κνλφηνλε θαη 

αχμνπζα.  

 

ΘΔΩΡΗΜΑ 4.3.4. Έζησ     κία ζηαζεξά. Αλ    
   

             ηφηε: 

   
   

                               

φπνπ:  

      
   
 

   
      

 
   

      
 

   
          

 
                             

ην επφκελν πφξηζκα ππνζέηνπκε φηη ην   ηείλεη ζην άπεηξν θαη ην   είλαη ζηαζεξφ. 
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Πόπιζμα 4.3.4. Έζησ     κία ζηαζεξά θαη   έλαο ζηαζεξφο ζεηηθφο αθέξαηνο. Αλ 

   
   

           ηφηε: 

   
   

                                              

φπνπ:  

      
   
 

   
      

 
   

      
 

   
          

 
  

       
   
 

   
      

 
                                                          

Σέινο, νη Akiba, Yamamoto & Tsubone (2002) παξνπζίαζαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα 

ην θπθιηθφ  -κεηαμχ-ζπλερφκελσλ-     - απφ-ηα-        ζχζηεκα κε i.i.d. κνλάδεο. ην 

επφκελν ζεψξεκα εμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε φπνπ θαη ην   θαη ην   ηείλνπλ ζην άπεηξν, 

ππνζέηνληαο φηη ην   είλαη ζπλάξηεζε ηνπ            κε ηελ ζπλάξηεζε   λα είλαη 

κνλφηνλε θαη αχμνπζα.  

 

ΘΔΩΡΗΜΑ 4.3.5. Έζησ     κία ζηαζεξά. Αλ    
   

             ηφηε: 

   
   

                               

φπνπ:  

      
   
 

   
      

 
   

      
 

   
          

 
                              

ην επφκελν πφξηζκα ππνζέηνπκε φηη ην   ηείλεη ζην άπεηξν θαη ην   είλαη ζηαζεξφ. 

 

Πόπιζμα 4.3.5. Αλ    
   

           ηφηε: 

   
   

                                             

φπνπ:  

      
   
 

   
      

 
   

      
 

   
          

 
  

       
   
 

   
      

 
                                                         

 

 

 



179 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Παπάπηημα 3.10.1 (Πποζομοίωζη  -μεηαξύ-ζςνεσόμενων-     - από-ηα-        

ζςζηήμαηορ) 
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