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FÖRORD

Den föreliggande avhandlingen är ej avsedd att ut-

göra en avslutad genomgång av ett delområde. Avsikten är

i stället att visa på tillförlitlighetsteknikens bredd

och sammanföra ett antal rapporter med varierande in-

riktning inom ämnesområdet.

De tre första arbetena är framtagna i samverkan med

Sveriges Mekanförbunds kormitte Te 5/2 Tillförlitlighet,

vars ledamöter jag härmed vill tacka för stimulerande

diskussioner och konkreta förslag. Arbetena har delvis

finansierats med medel från ramavtalet Sveriges Mekan-

förbund/STU.

Det fjärde arbetet är framtaget inom STU projekt

85-3289. Som idegivare och kritisk diskussionspartner har

därvid Bo Bergman fungerat på ett utmärkt sätt, varför jag

vill framföra ett särskilt tack till honom.
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ENGLISH SUVMARY

The present thesis consists of four papers, three

of which are of a expositary nature and one more theo-

retical. The first two papers have a natural coupling

to the man-machine interface. The first paper is de-

voted to the concept of maintainability and the role

of man as maintenance technician. The second paper

discusses aspects of human reliability, mainly studying

man as operator. However, maintenance tasks can be

studied in the same manner.

The third paper concerns reliability prediction

for mechanical components. This is an area of vital

importance for the reliability practicioner, who needs

realistic and easy-to-use mathematical models for

different failure modes.

The fourth paper discusses mathematical models for

repairable systems, especially the problem of testing

whether a constant event intensity model is adequate

or not.
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INLEDNING

Ämnesområdet tilllörlitlighetsteknik har tilldragit

sig ett alltmer ökande intresse under de senaste decenni-

erna. Såväl praktisk tillämpning som teoretisk utveckling

har fått mycket stor omfattning.

Som ämnesområde betraktat är tillförlitlighetstekni-

ken uttalat tvärvetenskaplig. Huvuddelen av den forskning

som har bedrivits har däremot varit av mer ämnesspecifik

karaktär. Den har i olika fall haft en jämförelsevis

ensidig inriktning mot någon enskild disciplin, såsom

matematisk statistik, maskinelement, konstruktionsteknik,

hållfasthetslära eller materialteknik. Det har dock

förekommit mer omfattande tvärvetenskapliga ansatser,

t ex inom kärnkraftsäkerhet.

Inom Sveriges Mekanförbund har kommittén Te 5/2 Tillför-

litlighet varit mycket livaktig och fungerat som stödkorrmi tte

för ett antal projekt. Målsättningen har varit att föra at

information om tillförlitlighetsteknikens användning.

Såväl väl etablerade delar som mer undanskymda har ägnats

intresse. I den här aktuella avhandlingen ingår tre resultat:

UnderhålIsmässighet, Mänsklig tillförlitlighet samt Mekanisk

tillförlitlighet - livslängdsmodeller.

Gemensamt för de två första är den naturliga kopplingen

till gränsytan människa-maskin, där underhål 1smässigheten be-

rör människans roll som underhållstekniker. Avsnittet om

metoder för analys av mänsklig tillförlitlighet berör i förs-

ta hand människans roll som operatör och övervakare, men även

underhålIsuppgifter kan studeras med 1ikartade metoder.



Avsnittet om mekar.i sk tillförlitlighet tar upp ett område,

som är av synnerlig vikt för den praktiskt arbetande tillför-

litlighetsteknikern. För att på ett underbyggt sätt prediktera

fel intensiteter m m för mekaniska system måste man utgå från

realistiska och lättanvända matematiska modeller för olika

typer av fel. Sådana model ler finns inom hållfasthetsläran och

närliggande områden. Avsikten med Mekanresultåtet är att göra

stoffet bekant för en bredare läsekrets.

Avsnittet om reparerbara system tar upp den matematiska

modellapparaten för system, utsatta för reparationer m m .

Här används ofta, tyvärr också ofta felaktigt, alltför

förenklade model ler. I rapporten studeras närmare en

metod att testa huruvida en modell med konstant händelse-

intensitet räcker till för tolkning*av observationsdata

från ett befintligt system.



UNDERHÅLLSMÄS SIGHET

Syftet med det projekt som ledde fram till Mekan-

resultat 79001, "Underhållsmässighet - analysmetoder och

konstruktionsanvisningar", var att för en bredare publik

beskriva begreppet underhållsmässighet samt att samman-

ställa, värdera och presentera lämpliga metoder för

analys av en produkts underhållsmässighet. I första

hand studerades metoder tillämpbara på mekaniska produkter.

UnderhålIsmässigheten hos en produkt karakteriserar

produktens utformning och uppbyggnad för att möjliggöra

underhåll av olika slag. Liksom andra tillförlitlighets-

egenskaper påverkas underhålIsmässigheten i första hand

av insatser i tidiga faser av konstruktionsarbetet.

För att dessa insatser ska göras krävs styrmedel, t ex

i form av kravspecificering, underhållsmässighetsprogram

för konstruktionsarbetet och kvantitativa analysmetoder.

Många underhållsmässighetsproblem kan identifieras

och analyseras med hjälp av allmänna kvalitativa analysme-

toder, vanligen byggande på någon typ av feleffektanalys.

Det väsentliga är den systematiska genomgången av produk-

tens konstruktion med avseende på olika egenskaper.

De generella metoderna kan understödjas med mer konkreta

anvisningar, checklistor och konstruktionsriktlinjer.

En mycket viktig punkt är gränssnittet mellan den

tekniska produkten och människan, här huvudsakligen i

rollen som underhållstekniker. En stor del av de under-

hål lsmässighetsproblem som identifieras kan ses som en

felaktig anpassning mellan människa och maskin. På senare



år har just människans roll i underhållsarbetet varit före-

mål för ett flertal omfattande studier (Seminara et al).

Det är inte bara de fysiska relationerna mellan människan

och maskinen som påverkar den aktuella produktens under-

hål Ismässighet. Mjukvara i form av t ex underhållsanvis-

ningar spelar en mycket viktig roll.

I de fall det ställs kvantitativa krav på underhålls-

mässigheten används vanligen standardiserade metoder för

verifiering av att kraven innehålls. Det är därvid väsentligt

att de statistiska frågeställningarna ges en korrekt behand-

ling. För att en underhål 1smässighetsprovning ska vara någor-

lunda rättvisande krävs att man tar stor hänsyn till övriga

driftsäkerhetsegenskaper, i första hand funktionssäkerheten.

Detta medför ofta att separata underhållsmässighetsverifie-

ringar utgår till förmån för driftsäkerhetsmätningar. Dessa

kan utföras direkt, t ex som tillgänglighetsmätningar,

eller indirekt i samband med 1ivstidskostnadsmätningar.

Se t.ex. Hällgren (1985) och Gröttvedt (198*).

MÄNSKLIG TILLFÖRLITLIGHET

Syftet med det projekt som ledde fram till Mekan-

resultat 83005 "Aspekter på mänsklig tillförlitlighet" var

att genomföra en litteraturstudie och göra en begränsad

inventering av befintliga metoder för analys av mänskligt

felhandlande och mänsklig tillförlitlighet. Resultatet ska

belysa i vilken utsträckning det existerar eller finns

möjlighet att ta fram metoder, lämpliga för användning inom



svensk tillverkningsindustri.

Intresset för analys av mänsklig tillförlitlighet,

särskilt kvantitativ analys, väcktes i början av 60-talet,

främst inom rymd- och mi 1itärindustrin. Detta intresse ökade

i takt med den ökade användningen av systematisk tillförlit-

lighetsanalys för tekniska system. Olika analyser av data

om felhändelser visade att mänskligt felhandlande var mycket

frekvent, i vissa fall orsak till mer än hälften av alla

rapporterade felhändelser.

Efter entusiastiska insatser rörande mänsklig tillför-

litlighet under sextiotalet och början av sjuttiotalet tycktes

forskningsintensiteten inom området avta. Sannolikt har

detta samband med att man insåg nödvändigheten av tillgång

till empiriska data från relevant systemanvändning. Även

om resurser fanns tillgängliga för metodutveckling genom-

fördes mycket litet av planerade storskaliga datainsamlings-

projekt. En bidragande orsak härtill var den känsliga naturen

hos information om mänskligt felhandlande.

I samband med ett ökande utnyttjande ./ fissionsreaktorer

för generering av energi ökade återigen intresset för mänsklig

tillförlitlighet. I den omfattande reaktorsäkerhetsstudien

W A S H - U 0 0 , "Rasmussenrapporten", behandlas mänskligt fel-

handlande explicit. Många andra studier har bidragit till att

ämnesområdet i dag tilldrar sig stort intresse. Även Three

Mile Island-händelsen har bidragit till det ökade intresset.

Analys av mänsklig tillförlitlighet kan ske både kvalita-

tivt och kvantitativt. I den kvalitativa analysen måste analy-

tikern skaffa sig en grundlig kunskap om människans roll i

systemet, om vilken typ av människa-maskin-växelverkan



som är aktuell samt om vilka egenskaper hos systemet som

leder operatören till att handla på ett visst sätt. I analy-

sen bör också studeras vilka andra åtgärder än den antagna

en operatör kan tänkas vidta. Detta är speciellt viktigt

när det gäller uppgifter på högre kunskapsnivå, där åtgär-

derna är svåra att specificera i förväg. I den kvantitativa

analysen utgår man från en uppgjord modell, i vilken man

anger skattningar av sannolikheter för fel (eller avsaknad

av fel) för olika operatörsåtgärder. Här är det av stor

vikt att beroendestrukturen kartläggs.

I tillförlitlighetsanalyser har handhavandet tradi-

tionellt hanterats ganska mekaniskt. Man har i första hand

varit intresserad av sannolikheten för att en angiven upp-

gift utförs korrekt inom angiven tidsram. Det faktum att

en mänsklig operatör kan reagera på en mångfald olika sätt

på en störning i systemet gör att det är mycket väsentligt

att man beaktar operatörens växelverkan med systemet.

Tidigare sarrmanstäl Iningar av metoder för analys av

mänsklig tillförlitlighet har bl a gjorts av Meister (1971)

och Embrey (1976). Genomgångna metoder har inriktning mot

såväl systemanalytisk teknik som teknik för analys av mer

begränsade arbetssituationer. I det aktuella Mekanresultatet

beskrivs

- systemanalyti ska metoder

MVISA, Man Machine Systems Analysis

MÖRT, Management Oversight Risk Tree

- kvalitativa metoder

Action Error Analysis

Ergonomic 3ob Safety Analysis

Avvikel semetöder



- kvantitativa metoder

THERP, Technique for Human Error Rate Prediction

SLIM, Success Likelihood Index Methodology

Av de genomgångna metoderna är det speciellt den av

D.Embtey utvecklade metoden SLIM som idag är föremål

för utforskning (Embrey (198*)).

MEKANISK TILLFÖRLITLIGHET

Mekanresultat 85005 "Mekanisk tillförlitlighet -

några model ler för livslängdsberäkning" redovisar resultat

från en förstudie. Syftet är att ge kortfattad information

samt litteraturreferenser avseende ett antal teoretiska

modeller och beräkningsmetoder avseende mekaniska kompo-

nenters livslängder.

Uppträdande fel på mekaniska komponenter kan ofta hän-

föras till kända felorsaker, t ex statisk överbelastning,

dynamisk ./erbelastning, korrosion, slitage och kemiska alt.

termiska förhållanden. Dessa kan resultera i ett flertal

olika felyttringar, t ex brott, sprickbildning och struktur-

förändringar.

Mekanresultåtet studerar ett antal metoder och diskute-

rar ett antal feltyper. Täckningen kan åskådliggöras med

följande metod-feltyp-matris.

Ämnesområdet täcks förvisso inte av en begränsad rap-

port. För att i någon mån förverkliga målsättningen med

Mekanförbundets satsning inom mekanisk tillförlitlighet är

det angeläget att mer uttörrmande studier av olika modeller



8

och beräkningsmetoder kommer till stånd. Lika viktigt är

att ett forum skapas för utbytande av erfarenheter och

tillhandahållande av information om litteratur, datorprogram

m m.
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REPARERBARA SYSTEM

Rapporten "On the influence of repair and replacement

on failure intensity" tar upp några aspekter på model ler ing

av reparerbara systems tillförlitlighetsegenskaper.

Reparerbara system kan i regel ej beskrivas med enk-

la stokastiska modeller för t ex tid till första fel. En

modell som utgår från en livslängdsfördelning förut-

sätter normalt att man har en population av likartade

system, om vilken man vill göra uttalanden. Dessa uttalan-

den kan inte omedelbart överföras till enstaka individer

i populationen. För reparerbara system krävs i stället

dynamiska model ler, som möjliggör att man för de olika

individerna tar hänsyn till tidigare händelsesekvenser,

t ex utförda inspektioner, reparationer och renoveringar.

I en nyligen publicerad bok av Ascher & Feingold (1984)

efterlyses sådana model ler med motiv från en omfattande

lista över brister hos ansatser av 1ivslängdsfördelningstyp.

Givetvis ska man inte eftersträva en mer komplicerad

modell än tillgängliga observationsdata tyder på. Om det

visar sig att förekomsten av felhändelser ej har något

märkbart samband med tidpunkter för olika typer av under-

hållsåtgärder, kan enkla matematiska modeller användas.

För att undersöka i vad mån utfört underhåll har in-

verkan på förekomsten av fel beskrivs här en testprocedur.

Denna bygger på en observation i situationen med konstant

felhändelseintensitet, oberoende av såväl kalendertid som

tid förfluten sedan föregående händelse. I detta fall är det
i

välkänt att de normerade fel tidpunkterna är fördelade som
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ett ordnat stickprov från en likformigt fördelad stokastisk

variabel. När man studerar tidsavstånden mel lan successiva

felhändelser och bildar de normerade TTT-statistikorna för

dessa observationer visar det sig att även dessa TTT-

statistikor är fördelade som ett ordnat stickprov från en

likformig fördelning.

En väsentlig del av rapporten är beviset för att de

båda likformigt fördelade stickproven uppvisar ett asymp-

totiskt oberoende. Simuleringar tyder på att man redan vid

mycket små stickprov, storleksordning 10 observationer,

med god approximation kan anta att oberoende föreligger.

Då oberoende föreligger korrmer det tvådimensionella

stickprovet på normerade feltidpunkter och normerade TTT-

värden att svara mot ett stickprov på en tvådimensionell

likformigt fördelad stokastisk variabel. Praktiskt intres-

santa avvikelser från denna nollhypotes svarar i regel mot

markerade hcpningstendenser. Om hopningstendenserna är mer

markerade än vad som kan förklaras som "normal" slumpvaria-

tion kan man förkasta hypotesen om konstant felhändelse-

intensitet till förmån för aktuellt alternativ.

Den föreslagna testprocedurens styrkeegenskaper är

föremål för fortsatt studium, liksom den mer allmänna

model ler ingen av reparerbara systems tillförlitlighet.
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