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ANALIZA NIEZAWODNO ŚCI SIECI SENSOROWYCH I AKCYJNYCH 

Streszczenie. Obliczenie niezawodności sieci sensorowej i akcyjnej jest złoŜonym 
zagadnieniem. Skomplikowana struktura sieci powoduję, Ŝe jest niemoŜliwe opracowanie 
bezpośredniej metody obliczeń. Zaproponowano zastosowanie metody, polegającej na 
skonstruowaniu równowaŜnej pod względem niezawodności struktury równoległo-
szeregowej na podstawie zbioru przekrojów grafu sieci sensorowej i akcyjnej. W pracy 
pokazano, jak liczba i rząd uwzględnionych przekrojów wpływają na dokładność 
obliczeń niezawodności sieci.  

Słowa kluczowe: niezawodność, SANET, graf, przekroje w grafach  

ALGORITHM FOR FINDING CUTS IN UNDIRECTED GRAPH 

Summary. Computing the reliability of a sensor and actor network is a complex 
task. The complicated network structure causes that it is impossible to work out a direct 
computation method. To compute the network reliability, there is proposed a method 
consisting in construction of a parallel-series structure of equivalent reliability with use of 
graph cuts of the sensor and actor network. In the paper it is shown how the number and 
order of elements in the considered cuts used for computations influence the accuracy of 
reliability calculations.   
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1. WSTĘP 

Zadania stawiane sieciom sensorowym i akcyjnym to z jednej strony zbieranie informacji 

w węzłach sieci i jej przesyłanie przez sieć do węzłów odbiorczych, z drugiej przesyłanie 

przez sieci rozkazów do węzłów akcyjnych. Naturalne jest postawienie pytania, w jakim 

stopniu struktura sieci zapewnia niezawodność rozumianą, jako prawdopodobieństwo 

poprawnej transmisji przez sieć informacji z wyróŜnionego węzła nadawczego do 

wyróŜnionego węzła odbiorczego. Jeśli są określone niezawodności elementów składowych 

sieci, to analizę niezawodności struktury sieci moŜna wykonać za pomocą zbioru przekrojów 

w grafie reprezentującym badaną sieć.  
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2.  ANALIZA STRUKTURY SIECI SENSOROWEJ I AKCYJNEJ 

Ze względu na złoŜoność struktury sieci sensorowej i akcyjnej nie jest moŜliwe 

bezpośrednie obliczenie jej niezawodności. Aby tego dokonać naleŜy zastosować jedną  

z niŜej przedstawionych dwóch metod. Pierwsza opiera się na znalezieniu ścieŜek 

prowadzących z węzła nadawczego do odbiorczego [1]. Druga opiera się znalezieniu zbioru 

przekrojów rozdzielających węzeł nadawczy od odbiorczego [2]. W tej pracy wykorzystano 

drugą z metod. Jej zaletą jest moŜliwość ograniczenia zbioru analizowanych przekrojów przy 

zachowaniu niewielkiego błędu obliczeń parametrów niezawodności systemu. Jest to moŜliwe 

dzięki temu, Ŝe wkład w parametry niezawodnościowe systemu zaleŜy od liczby krawędzi 

przekroju. Prawdopodobieństwo wystąpienia jednoczesnej awarii wszystkich elementów 

przekroju jest tym mniejsze, im więcej jest elementów w przekroju. Zatem, jest moŜliwe 

pominięcie przekrojów o większej liczbie krawędzi, gdy tylko prawdopodobieństwo awarii 

pojedynczych elementów sieci reprezentowanych przez krawędź jest wystarczająco niskie.  

W tej pracy zakłada się, Ŝe poziom niezawodności elementów połączeniowych sieci jest 

znana. Dodatkowo, zakłada się, Ŝe poziom ten jest dany jako prawdopodobieństwo awarii 

elementu w czasie T trwania misji sieci. Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa )(tf  

zmiennej losowej czasu zdatności dla typowych elementów elektronicznych ma postać 

funkcji wykładniczej [1, 2]: 

 tetf λλ −=)(  (1) 

Niezawodność, czyli prawdopodobieństwo braku awarii i-tego elementu sieci równa się:  

 ( ) i

t

pdttftR == ∫
+∞
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Prawdopodobieństwo awarii elementu:  

 ( )tRpq ii −=−= 11  (3) 

RozwaŜmy przykładową sieć sensorową i akcyjną o strukturze z rysunku 1. W sieci 

wyróŜniono dwa węzły, jeden nazwiemy źródłem, drugi nazwiemy ujściem.  
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Rys. 1. Prosty system transmisyjny [1] 
Fig. 1. A simple transmitting system [1] 
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Aby obliczyć niezawodność sieci rozumianą jako prawdopodobieństwo prawidłowej 

transmisji między węzłem reprezentowanym przez źródło a węzłem reprezentowanym przez 

ujście, najkorzystniej jest uŜyć metody opartej na identyfikacji zbioru przekrojów.  

W pierwszym etapie jest tworzony graf równowaŜny strukturze z rysunku 1, który 

pokazano na rysunku 2.  

W drugim etapie metody jest znajdowany zbiór wszystkich przekrojów grafu. Znalezienie 

przekrojów pozwala zidentyfikować kombinacje jednoczesnych uszkodzeń elementów, które 

prowadzą do awarii systemu przesyłowego. Te kombinacje to:  

 
 { } { } { } { }{ }9758769685 ,,,,,,,,, eeeeeeeeee .  (4) 

 
Wszystkie przekroje pokazano na rysunku 2. 
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b) 
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Rys. 2.  Przekroje w grafie reprezentującym strukturę mostkową z rysunku 1 
Fig. 2.  Cuts in graph of the system shown in Fig 1 

 
Następnie, na podstawie znalezionego zbioru przekrojów jest tworzona równowaŜna pod 

względem niezawodności struktura równoległo-szeregowa (rys. 3). KaŜda sekcja równolegle 

połączonych elementów odpowiada jednemu przekrojowi.  
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Rys. 3.  RównowaŜna struktura równoległo-szeregowa systemu z rysunku 1 
Fig. 3.  Equivalent parallel-series structure of network shown in Fig 1 
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Na końcu jest obliczana niezawodność sieci z rysunku 1 z wykorzystaniem informacji  

o niezawodności elementów. Jeśli oznaczymy przez iA , gdzie mi ,...,2,1= , zdarzenie, 

polegające na awarii wszystkich elementów wchodzących w skład przekroju i , to:  
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Wówczas niezawodność systemu wynosi: 

 
 ( )mS AAAPR ∪∪∪−= ...1 21  (6) 

 
Aby obliczyć prawą stronę równania (6), naleŜy skorzystać z zasady włączeń i wyłączeń: 
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Jeśli prawdopodobieństwa awarii i-tego elementu systemu równe jest qi , to dla przykładu 

z rysunku 1 prawdopodobieństwo awarii systemu dane jest wzorem: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )312143214321 AAPAAPAPAPAPAPAAAAPQS II −−+++=∪∪∪=  

 ( ) ( ) ( ) ( )+−−−− 43423241 AAPAAPAAPAAP IIII   

 ( ) ( ) ( ) ( )−++++ 432431421321 AAAPAAAPAAAPAAAP IIIIIIII  

 ( )4321 AAAAP III−  (8) 

  

876596859758769685 qqqqqqqqqqqqqqqqqqQS −−+++=  

 86975697598769875 *2 qqqqqqqqqqqqqqqqq −−−−  (9)  

 
Wtedy niezawodność systemu: 

 SS QP −= 1  (10) 

3.  PROGRAM KOMPUTEROWY OBLICZAJ ĄCY NIEZAWODNO ŚĆ SIECI 

Na potrzeby badania przekrojów opracowano autorski program komputerowy w języku 

C++ [3, 4], który działa w znakowej linii poleceń. Struktura grafu jest zapisana w pliku 

tekstowym w postaci listy krawędzi. Dodatkowo, program odczytuje plik tekstowy, 

zawierający wartości niezawodności elementów systemu, w postaci par identyfikator-wartość. 

Program implementuje autorski algorytm [5] w celu znajdowania zbioru przekrojów. 

Algorytm wykorzystuje metodę podziału grafu na warstwy oraz wyliczanie kombinacji 

podzbioru wierzchołków poszczególnych warstw.  
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4.  PRZYKŁAD OBLICZENIOWY SIECI SENSOROWEJ I AKCYJN EJ 

Na rysunku 4 podano przykład sieci SANET [6]. Węzły oznaczone jako S oznaczają 

sensory, węzły oznaczone jako A oznaczają elementy wykonawcze (ang. actuators).  

Na rysunku 5 pokazano graf systemu z rysunku 4 wraz z zaznaczonymi wierzchołkami źródła 

s i ujścia t. Źródło i ujście zostały wybrane dowolnie. Jest moŜliwe zbadanie niezawodności 

połączenia dla dowolnej innej pary wierzchołków.  

 
 

Rys. 4. Przykład sieci sensorowej i akcyjnej [6] 
Fig. 4. An example of SANET network [6] 

 

Rys. 5. Graf  sieci z rysunku 4 
Fig. 5. The graph of network shown in Fig 1 

 
Dla s=1 i t=10, w wyniku działania algorytmu przedstawionego w pracy [5], 

otrzymujemy następujący zbiór przekrojów grafu: 

 
2-elementowe: {15,16}, {15,17},{25,27}, {25,28}, {26,27}, {26,28}, 
 
3-elementowe:{15,18,21},{19,20,21},{19,23,27},{19,23,28},{20,21,22},{21,24,25}, 

{21,24,26},{22,23,27},{22,23,28}, 
 



66 Ł. Piątek 

4-elementowe:{15,18,24,27}, {15,18,24,28}, {16,18,19,20}, {16,18,20,22},  
{16,18,24,25}, {16,18,24,26}, {17,18,19,20},{17,18,20,22}, 
{17,18,24,25},{17,18,24,26}, {19,21,23,24}, {19,20,24,27},  
{19,20,24,28}, {20,22,24,27}, {20,21,23,25}, {20,22,24,28},  
{20,21,23,26}, {21,22,23,24}, 

 
5-elementowe:{15,18,20,23,27},{15,18,20,23,28},{16,18,19,23,24},{16,18,22,23,24},  

{16,18,20,23,25},{16,18,20,23,26},{17,18,19,23,24},{17,18,22,23,24}, 
{17,18,20,23,25},{17,18,20,23,26} 

 
Dla znalezionego zbioru przekrojów obliczono niezawodność PS sieci przesyłowej, 

rozumianą jako prawdopodobieństwo niezakłóconej transmisji z węzła s=1 do węzła t=10  

w czasie trwania misji T. Jako dane potraktowano niezawodności elementów, stanowiących 

połączenia sieci. ZałoŜono, Ŝe niezawodności pi elementów sieci, rozumiane jako 

prawdopodobieństwa ich poprawnej pracy w czasie trwania misji, są sobie równe.   

W tabeli 1 zawarto wartości niezawodności systemu wyznaczone dla róŜnych wartości 

niezawodności ich elementów pi. Pokazano równieŜ, jaki wpływ ma ograniczenie zbioru 

analizowanych przekrojów dla róŜnych wartości pi. Wyniki zaokrąglono do dwóch miejsc po 

przecinku. Ze względu na duŜą liczbę przekrojów w grafie z rysunku 5 kaŜdy przekrój 

potraktowano jak zdarzenie niezaleŜne.  

 
Tabela 1 

Porównanie niezawodności połączenia między s=1 i t=10 dla róŜnych wartości 
niezawodności krawędzi pi  

 

poziom niezawodności przekroju 
rząd przekrojów 

pi=0,75 pi=0,8 pi=0,9 pi=0,95 

2 PS=0,63 PS=0.76 PS=0.94 PS=0,99 

2; 3 PS=0,48 PS=0.69 PS=0.93 PS=0,99 

2; 3; 4 PS=0,41 PS=0.66 PS= 0.93 PS=0,99 

2; 3; 4; 5 PS=0,40 PS=0.66 PS= 0.93 PS=0,99 

5. WNIOSKI 

Za pomocą opisanej w pracy [1] analizy niezawodności przy uŜyciu przekrojów oraz 

autorskiego algorytmu znajdowania przekrojów w grafie o krawędziach niezorientowanych 

przedstawionego w pracy [5] moŜliwe jest oszacowanie niezawodności sieci SANET. 

Wymagana dokładność obliczenia niezawodności wraz z wartością niezawodności elementów 

struktury decyduje o tym, jak duŜy powinien być zbiór analizowanych przekrojów. Przy 

względnie niskiej niezawodności elementów konieczne jest uwzględnienie w obliczeniach 



Analiza niezawodności sieci…  67 

 

przekrojów o większej liczbie elementów niŜ 1, 2 i 3. Względnie niska niezawodność cechuje 

zwłaszcza sieci nienaprawialne lub o duŜej podatności na uszkodzenia. Warunki pracy tych 

sieci często wymuszają niemoŜność wykonania naprawy pojedynczego elementu albo  

z powodów ekonomicznych lub z powodów takich, jak zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia 

członków zespołu naprawczego. Prezentowane obliczenia pokazują, Ŝe dla grafu z rysunku 5, 

gdy niezawodność komponentów jest większa niŜ 0,8, nie ma potrzeby uwzględniania  

w obliczeniach przekrojów więcej niŜ trzyelementowych.  
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Abstract 

The complex structure of sensor and actor network forces to use effective method of 

structure reliability evaluation. The method consist of finding cut set of graph of the network 

and constructing equivalent parallel-series structure. Every section in parallel-series structure 

corresponds to one cut. The reliability of the parallel-series structure is equivalent to the 

reliability of sensor actor network structure. For the parallel-series structure an inclusion-

exclusion principle can be used for calculation of the system unreliability QS. System 

reliability is given by the formula 

 SS QP −= 1   

A sample sensor and actor network is given. The reliability of the network is defined as 

the probability of successful transmission between two nodes during the mission time T. The 
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two distinguished nodes are randomly chosen in the sample network. Any other nodes can be 

chosen. Each transmission element of the network has his own reliability. the reliability  

The algorithm for finding cuts in graph [5] is applied to the graph corresponding the 

structure of the network. A computer program is used to compute the network reliability. For 

illustration the network reliability is computed for different sets of cuts. The results show that 

when network is based on reliable component there is no need to include in calculation more 

than 3-elements cuts. However when components of the network are unreliable omitting some 

multiple elements cuts will decrease the accuracy of reliability calculations. 


