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Sebuah motivasi untuk methode State-Based

• Mengingat kembali bahwa availability mengukur pergantian antara 
pelayanan proper dan improper.

-A(t) bernilai satu jika proper, 0 jika improper

- E[A(t)] adalah kemungkinan yang mana pelayanan adalah proper 
pada waktu t.

- A(0,t) adalah bagian dari waktu sistem mengirim pelayanan proper 
selama [0,t].

• Untuk beberapa sistem , availability adalah pengukuran yang lebih user 
oriented daripada reliability.

• Bagaimanapun , availability sering kesulitan untuk menghitung, ketika 
harus memberi alasan untuk  memperbaiki dan atau mengganti.

Contoh availability

• Sebuah pemancar radio mempunyai sebuah waktu harapan kerusakan 
500 hari. Penggantian mengambil rata-rata 48 jam. 

• sebuah transmitter yang lebih murah dan kurang bisa diandalkan 
mempunyai sebuah waktu harapan kerusakan 150 hari, tetapi untuk 
biaya, sebuah penggantian memungkinkan lebih siap dan penggantian 
dapat dikerjakan rata-rata 8 jam. 

• untuk t  -> tak hingga,1 A(t) = 0.996 untuk pemancar lebih andal dan A(t) 
= 0.998 untuk pemancar yang kurang handal.

• Reliability yang lebih tinggi tidak memerlukan avalability yang lebih 
tinggi.
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• Model availability dapat dikerjakan dengan metode kombinatorik, tetapi 
hanya dengan asumsi perbaikan independent. Model yang lebih akurat 
dengan metode state-based yang bisa mengurangi asumsi independent.

- Kerusakan tidak diperlukan independent. Kerusakan komponen bisa 
membuat komponen lain lebih rusak.

 - Perbaikan tidak memerlukan independent. Strategik Perbaikan dan 
penggantian adalah komponen yang penting yang harus dimodelkan 
didalam sistem yang lebih availability. 

 - sistem yang mempunyai availability tinggi bisa beroperasi pada 
beberapa tingkatan, sistem bisa mengirim hanya sebuah bagian dari 
pelayanannya, dan proses perbaikan bisa mulai hanya setelah sistem 
pada tingkatan yang baik.

• Kita menggunakan proses acak untuk model sistem ini. 

Proses Acak :

Proses acak lebih berguna untuk karakteristik kelakuan sistem nyata.

Sebuah proses acak adalah sebuah kumpulan variabel acak dengan index 
waktu.

Contoh :

X(t) adalah proses acak; X(1) hasil dari undian sebuah kematian. X(2) hasil 
dari undian kematian selanjutnya dan seterusnya. Catatatn waktu (T) = 
{ 1,2, 3,…..}
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Jika X sebuah proses acak, x(t) adalah variabel acak.

Ingat bahwa sebuah variabel acak Y adalah fungsi pemtaan elemen Ω ke 
elemen   

Untuk itu, sebuah proses acak X memetakan elemen dua dimensi Ω X T ke 
elemen 

Ketika menetapkan t, kemudian X menjadi sebuah fungsi dari Ω ke     . 
Bagaimanapun , jika kita tetapkan ω kemudian X menjadi sebuah fungsi dari 
T ke 

Dengan penetapan ω dan mendapatkan X sebgai sebuah fungsi T, kita akan 
observasi sebuah contoh path X. Ini bisa digunakan untuk simulasi.

Penggambaran sebuah proses Acak

Sebuah variabel acak X, kita dapat menggunakan distribusi kumulatif Fx 
untuk menggambarkan variabel acak.

Sebuah proses acak dapat digambarkan dengan ringkas didalam beberapa 
cara. Contoh, jika Y adalah sebuah variabel acak menggambarkan aktor dari 
sebuah kematian dan X(t) adalah jumlah setelah t aktor, kemudian kita dapat 
menggambarkan X(t) dengan 

Klasifikasi Proses Acak : karakteristik dari T

Jika banyaknya titik waktu didefinisikan untuk sebuah proses acak [T] 
bilangan bulat( integer ), kemudian proses acak dikatakan sebagai sebuah 
proses acak waktu discrete.

Jika [T] bukan bilangan bulat ( real ) kemudian proses acak dinamakan 
proses acak waktu kontinyu.
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Proses Markov

Sebuah tipe khusus dari proses acak yang mana kami akan mengujinya 
lebih detail dinamakan proses Markov. Sebuah proses Markov dapat 
didefinisikan secara formal seperti dibawah :

Berikan state (nilai) dari proses markov X pada waktu t X(t), prilaku 
kedepan X dapat digambarkan secara komplit pada bagian X(t).

Proses markov sangat membantu property yang prilaku kedepannya adalah 
independent dari nilai yang lewat.



ASK3 6



ASK3 7



ASK3 8



ASK3 9



ASK3 10



ASK3 11



ASK3 12



ASK3 13



ASK3 14



ASK3 15



ASK3 16



ASK3 17


