CAPITOLUL 4
ECHIPAMENTE TOLERANTE LA DEFECT RI
4.1. Introducere
Dezvoltarea tehnologic din ultimele decenii a condus la apari ia unor
domenii de activitate ce necesit echipamente care s nu se defecteze pe
durata misiunii (centrale nucleare, sateli i de telecomunica ii, transport
aerian i cosmic etc). În unele cazuri, starea de defectare poate avea
consecin e catastrofale, iar în altele, odat cu prima defectare, se termin i
durata de via
a echipamentului, datorit faptului c interven ia
operatorului uman nu este posibil (ex. sateli ii de telecomunica ii, sondele
spa iale etc). Rezolvarea problemei defect rilor în aceste cazuri a condus la
elaborarea unor structuri de echipamente tolerante la defect ri. Un
echipament tolerant la defect ri este acel echipament care î i poate
continua execu ia corect a func iilor sale de intrare / ie ire, f r o
interven ie din exterior, în prezen a unei anumite mul imi de defect ri ce
apar în timpul func ion rii sale.
Prin execu ie corect se în elege c rezultatele ob inute (m rimile de ie ire)
nu sunt afectate de erori, iar timpul de execu ie nu dep e te o limit
precizat .
O defectare ce apare în timpul func ion rii opera ionale a unui echipament
este o schimbare în valoarea uneia sau a mai multor variabile de ie ire sau
de stare ce caracterizeaz echipamentul, defectarea fiind consecin a
imediat a evenimentului “defect”. Evenimentul fizic “defect” poate fi o
imperfec iune fizic a unui element al echipamentului, care conduce la o
func ionare permanent, temporar sau intermitent eronat sau poate fi un
factor extern (varia ii necontrolabile ale parametrilor mediului ambiant:
temperatur , umiditate, vibra ii, ocuri etc; perturba ii prin câmp electric
sau electromagnetic etc.) care pot conduce la nefunc ionarea
echipamentului. Defect rile se clasific dup durat în permanente sau
temporare, iar dup extindere pot fi singulare sau multiple.
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Defect rile permanente sunt cauzate de defectele permanente ale
componentelor echipamentului. Protec ia împotriva acestor defect ri se
poate face fie prin utilizarea de componente de rezerv care vor fi puse în
func iune în locul celor defecte, fie prin m suri de reconfigurare în urma
c rora componenta defect este izolat , iar func iile ei sunt preluate de alt
component aflat în rezerv .
Defectele temporare sunt de durat limitat , fiind cauzate de nefunc ion ri
temporare ale componentelor sau de interferen e externe, echipamentul
revenind la parametrii normali de func ionare f r o interven ie extern .
Defect rile pseudo-temporare sunt defect ri determinate de defectele
permanente ale componentelor echipamentului, pentru a c ror manifestare
este necesar o anumit combina ie a valorilor semnalelor de intrare.
Defect rile singulare (locale) afecteaz o singur variabil corespunz toare
unui semnal de ie ire sau unei st ri interne, în timp ce defect rile multiple
(distribuite) afecteaz mai multe variabile de ie ire sau de stare ale
echipamentului.
Eroarea este un simptom al unui defect, fiind cauzat de prezen a unei
defect ri. Se consider c în momentul utiliz rii unui echipament au fost
deja eliminate erorile de proiectare i de fabrica ie. Eliminarea acestor
erori/defecte se realizeaz în timpul testelor de laborator efectuate în
vederea omolog rii echipamentului respectiv.
O interpretare mai general dat toleran ei la defect ri presupune ca
aceasta s includ i totalitatea erorilor de proiectare, nedetectate înainte de
utilizarea opera ional a echipamentului. Prin tolerarea defectelor nu se
în elege o amânare a defect rii echipamentului, ci posibilitatea localiz rii
automate a elementelor defecte i a dezactiv rii elementului afectat de
erori, echipamentul continuând s func ioneze corect pe baza elementelor
redundante.
Defect rile de proiectare sunt de regul consecin a unor specifica ii de
proiectare incomplete sau incorecte i se pot manifesta atât pe partea de
hardware cât i pe partea de software a unui echipament. Toleran a la
defect ri este un aspect esen ial al realiz rii echipamentelor fiabile i, în
sensul cel mai general, înseamn execu ia corect a unui set de opera ii
specificate în prezen a unui anumit num r de defecte.
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Pentru ca echipamentul s fie considerat tolerant la defect ri este necesar
ca dezactivarea elementului defect s se execute automat de c tre
echipamentul în cauz .
Atunci când se utilizeaz forme ale redundan ei de tip static pentru a
implementa toleran a la defect ri a unui echipament, se spune c
echipamentul are o toleran static la defect ri, iar când se utilizeaz
procedee de detec ie a defect rilor elementelor echipamentului urmate de
înlocuirea modului defect cu unul de rezerv , sau se realizeaz
reconfigurarea automat a acestuia, echipamentul va fi cu toleran
dinamic la defect ri.
Pentru implementarea toleran ei la defect ri a echipamentelor se pot utiliza
urm toarele trei tipuri de strategii:
strategii bazate pe diagnosticarea defect rilor i înlocuirea
elementelor defecte;
strategii bazate pe mascarea defect rilor;
strategii hibride bazate pe mascarea defect rilor, diagnosticarea i
înlocuirea elementelor defecte.
În toate strategiile intervine “redundan a”: fie la nivel hardware sau
software, fie o redundan a func iilor echipamentului. Metodologia de
implementare a toleran ei la defect ri implic parcurgerea urm toarelor
etape:
specificarea cerin elor de fiabilitate pentru echipament;
selectarea metodelor de diagnosticare a defect rilor i a algoritmilor
de mascare a defect rilor sau de reconfigurare a echipamentului;
evaluarea toleran ei la defect ri;
calculul performan elor de fiabilitate;
determinarea avantajelor ob inute din punct de vedere economic.
4.2. Algoritmi de detec ie i diagnosticare a defect rilor
Detec ia i diagnosticarea defect rilor constituie punctul de pornire a
oric rei implement ri a toleran ei la defect ri, atunci când aceasta este
realizat prin reconfigurarea echipamentului. Algoritmul de diagnosticare a
defect rilor con ine de regul i toate ac iunile de localizare a acestora.
Într-un algoritm de diagnosticare a defect rilor se disting mai multe
abord ri [2]:
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Testarea ini ial , care are loc înaintea utiliz rii normale a
echipamentului. În aceast etap se pot identifica erorile de
proiectare sau de fabrica ie, elementele defecte (hardware i
software).
Testarea ”on-line” ce are loc simultan cu func ionarea normal a
echipamentului. Aceasta se poate realiza fie cu mijloace hardware
fie cu mijloace software. Se pot utiliza circuite autotestabile, coduri
detectoare de erori, module redundante etc. Aceast testare are
avantajul c detec ia sau diagnosticarea defect rii se poate face
înainte de a se produce pierderi importante în echipament.
Testarea echipamentelor în vederea detec iei sau diagnostic rii
defect rilor atunci când operarea normal este întrerupt . Aceast
metod de testare se realizeaz prin programe speciale de test sau
prin execu ii repetate ale aceleia i secven e, pentru a se compara
rezultatele ob inute. Aceast testare se desf oar în timpul
opera iilor de mentenan
preventiv , sau când s-a constatat
defectarea echipamentului.
Testarea modulelor redundante const în verificarea dac modulele
de rezerv sunt în bun stare de func ionare. Se pot utiliza metode
on-line (pentru echipamentele autotestabile) sau metode off-line ce
utilizeaz programe de diagnoz , în func ie de tipul redundan ei
folosite.
4.2.1. Algoritmi de reconfigurare a echipamentelor
Implementarea toleran ei la defect ri a echipamentelor utilizând tehnici de
reconfigurare presupune în primul rând diagnosticarea defectelor. Toate
ac iunile întreprinse din momentul diagnostic rii defectului i pân la
repunerea în func iune, la parametri nominali, constituie algoritmul
reconfigur rii echipamentului [2].
Metodele de reconfigurare se pot clasifica în func ie de starea
echipamentului dup reconfigurare astfel:
Metode ce realizeaz o reconfigurare total a echipamentului, atunci
când echipamentul este adus în starea anterioar defect rii prin
înlocuirea elementelor defecte.
Metode ce realizeaz o reconfigurare par ial , adic aduc
echipamentul într-o stare de func ionare, dar cu o restrângere a
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func iilor sale anterioare. Aceasta se realizeaz prin înl turarea
elementului defectat i prin preluarea func iilor sale de c tre alte
elemente din structura echipamentului.
Metode de deconectare automat a echipamentului. Acestea au
drept scop evitarea unor pierderi sau avarii mai mari decât cele
produse prin defectarea elementelor în cauz .
Algoritmii de reconfigurare a echipamentelor pot fi implementa i atât la
nivel hardware cât i la nivel software
4.2.2. Algoritmi de mascare a defect rilor
Ace ti algoritmi se implementeaz utilizând structuri redundante statice
(logic majoritar , logic cuadrupl , logic cablat etc). În cazul acestor
algoritmi defect rile componentelor nu sunt prezente la ie irea
echipamentului, decât numai atunci când ele afecteaz în totalitate, sau în
majoritate elementele de rezerv .
Elementele de rezerv sunt conectate permanent, astfel încât mascarea
defect rilor se realizeaz instantaneu. Folosirea tehnicilor de mascare a
defect rilor se bazeaz pe presupunerea c defect rile modulelor de rezerv
sunt evenimente independente.
4.3. Structuri redundante pentru implementarea
toleran ei la defect ri
Teoria redundan ei folose te câteva “teoreme-limit ” care ghideaz
proiectarea echipamentelor cu structur redundant [2].
Redundan a este o metod comod de cre tere a fiabilit ii
echipamentelor dac defect rile elementelor din componen a
echipamentului sunt evenimente independente.
Probabilitatea de defectare a unui echipament cu structur
redundant , scade exponen ial cu cre terea costului alocat
echipamentului.
Implementarea redundan ei se poate face prin tehnici de tip static, numite
i tehnici de “mascare” a defect rilor i prin tehnici de tip dinamic sau de
comuta ie.
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Realizarea echipamentele tolerante la defect ri utilizând tehnicile de tip
static prezint urm toarele avantaje:
corec ia defect rii se face instantaneu;
nu este necesar diagnosticarea defect rilor;
trecerea pe la proiectarea unui echipament f r redundan e la
proiectarea unui echipament cu redundan e este relativ simpl .
Redundan a de tip dinamic implic
existen a în componen a
echipamentului a mai multor module identice, din care doar o parte sunt
opera ionale, celelalte fiind în a teptare pentru a fi comutate în momentul
diagnostic rii unui defect. Acest tip de redundan este utilizat pentru a
realiza echipamente autoreparabile, când comutarea rezervelor se face în
mod automat, sau în realizarea echipamentelor reconfigurabile.
Redundan a de tip dinamic presupune îndeplinirea condi iilor urm toare
(uneori considerate dezavantaje):
echipamentul trebuie s tolereze întreruperile i s poat executa o
reluare a opera iilor pentru a corecta erorile;
se presupune existen a unui comutator sigur care s conecteze
rezervele sau s execute reconfigurarea în caz de defectare a unui
element;
diagnoza se desf oar în timpul func ion rii normale a
echipamentului, ceea ce presupune utilizarea unor metode i tehnici
de diagnosticare mai complicate.
Avantajele utiliz rii redundan ei de tip dinamic sunt urm toarele:
se alimenteaz electric numai o rezerv a echipamentului;
comutatorul realizeaz o izolare a defectului;
num rul de rezerve poate fi ajustat f r a fi nevoie de modificarea
proiect rii echipamentului;
nu apar probleme de cuplare intrare / ie ire a modulelor redundante.
Implementarea redundan ei, în scopul alegerii schemei convenabile,
presupune precizarea aprioric a nivelului la care aceasta trebuie aplicat :
component , modul func ional sau la nivelul întregului echipament.
În continuare sunt prezentate exemple de structuri redundante statice de tip
individual i global rezultate prin multiplicare (figura 4.1):
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a). Echipament cu structur neredundant

b). Echipament cu redundan

c). Echipament cu redundan

la nivel individual

la nivel global

Fig. 4.1. Structuri redundante statice realizate prin multiplicare

Modul de conectare fizic a elementelor de rezerv poate s coincid sau
nu cu modelul logic de fiabilitate. Un exemplu de aplicare a redundan ei la
nivel global este prezentat în figura 4.2.

Fig. 4.2. Echipament cu redundan

la nivel global

Echipamentul ini ial format din unit ile A, B, a fost dublat, ambele
echipamente lucrând on-line i executând sarcini identice pentru a putea
compara ie irile. Echipamentul va fi în bun stare de func ionare chiar dac
unul dintre module se va defecta, identificarea i izolarea elementului
defect urmând a fi f cut de un modul suplimentar de verificare a
func ion rii corecte.
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Dac se consider ipotezele urm toare:
modulele func ionale sunt nereparabile;
circuitele care asigur conectarea modulelor sunt perfecte;
defect rile elementelor func ionale sunt independente i sta ionare,
atunci se pot scrie în continuare expresiile func iilor de fiabilitate pentru
structurile redundante de tip individual i global (figura 4.1). Pentru prima
structur avem:
R SI

n

(t ) = ∏

i=1

[1 − (1 −

R i (t

))k i

]

(4.1)

iar pentru structura redundant la nivel global:
n
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K

(4.2)

unde Ri (t ) este func ia de fiabilitate a elementului i, iar ki - 1 , num rul de
rezerve utilizate pentru elementul i.
Pentru acela i num r de rezerve, func ia de fiabilitate a structurii
redundante individuale are o valoare mai mare decât func ia de fiabilitate a
structurii redundante globale, ceea ce rezult u or din analiza calitativ a
celor dou structuri. În cazul structurii redundante la nivel global,
defectarea unui element oarecare scoate din func iune i celelalte n-1
elemente aflate în serie cu el, ceea ce nu se constat la structura redundant
individual , ansele de bun func ionare fiind mai mari pentru structura
redundant de tip individual.
Aplicarea redundan ei individuale sau globale se poate face relativ simplu
în cazul echipamentelor de tip analogic.
În cazul echipamentelor digitale aplicarea de redundan e trebuie f cut
luând m suri speciale, în caz contrar putându-se observa o înr ut ire a
performan elor de fiabilitate.
Exemplu: Se consider un circuit basculant monostabil (CBM) c ruia i se
aplic redundan a prin multiplicare, ob inând schema din figura 4.3.
Dac unul dintre circuite se defecteaz astfel încât nu va da impuls de
ie ire, schema func ioneaz în continuare în mod normal, iar dac circuitul
defect va genera impulsuri cu durat incorect (mai mare decât constanta
de timp a CBM) sau va func iona ca astabil, func ionarea echipamentului
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va fi eronat . Rezult de aici c este necesar s se cunoasc toate modurile
posibile de defectare ale echipamentului i s se ia m suri speciale de
protec ie, specifice fiec rui caz în parte.

Fig. 4.3. Circuit basculant monostabil cu structur redundant static

Trebuie precizat faptul c dublarea componentelor unui echipament nu
conduce întotdeauna la o cre tere a fiabilit ii acestuia. Se poate
exemplifica acest lucru cu ajutorul echipamentelor autotestabile realizate
prin dublare (figura 4.4).

Fig.4.4. Echipament cu structur autotestabil
Comparatorul eviden iaz defectarea unuia din cele dou module identice
prin formarea semnalului de STOP. Prezen a unui defect în echipament este
sesizat numai dac cele dou module nu sunt afectate simultan de acelea i
erori (defecte).
4.3.1. Structuri redundante statice de tip individual i global
rezultate prin multiplicare
Pentru realizarea unei structuri tolerante la defect ri, pornind de la
echipamentul autotestabil din figura 4.4 se poate utiliza structura din figura
4.5. Defectarea unui modul M nu va mai produce apari ia semnalului de
"STOP", informa ia eronat fiind blocat spre ie ire de una din por ile G1 .
Semnalul de ie ire va fi dat doar de grupul de module aflate în bun stare
de func ionare.

