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1 Sammanfattning

I den Bayesianska trendmodell som använts för beräkning av intensiteten för inledande
händelser (Pörn et al, 1993 & 1994) analyseras trender på basis av antalet inträffade
händelser under på varandra följande tidsintervall (t ex driftår). Själva trendmodellen
utgörs av en Poissonprocess med tidsberoende intensitet. I åldringsanalyser är det ofta
mera relevant att betrakta sekvensen av tider mellan inträffade fel för en given
komponent som ingångsdata, där vi med tid avser en storhet som bäst karakteriserar
komponentens ålder (kalendertid, verklig drifttid, antalet aktiveringar etc). Därför har
trendmodellen och programmet utvidgats så att den möjliggör analys också av den
sortens indata samt även analys av tider mellan fel för flera komponenter samman-
tagna. Rapporten beskriver denna modellutvidgning och dess tillämpning på en
inledande åldringsanalys av centrifugalpumpar av den typ som ingår i T-bokens Tabell
5. Tillämpningen i sin tur pekar på behov av ytterligare utveckling av såväl modell
som databas.

Detta projekt har finansierats av Statens Kärnkraftinspektion, enligt beställning 94310
(Dnr 14.2-940971), vilket härmed tacksamt noteras.

1 Summary

The Bayesian trend analysis model that has been used for the computation of initiating
event intensities (I-book) is based on the number of events that have occurred during
consecutive time intervals. The model itself is a Poisson process with time-dependent
intensity. For the analysis of aging it is often more relevant to use times between
failures for a given component as input, where by "time" is meant a quantity that best
characterizes the age of the component (calender time, operating time, number of
activations etc). Therefore, it has been considered necessary to extend the model and
the computer code to allow trend analysis of times between events, and also of several
sequences of times between events. This report descibes this model extension as well
as an application on an introductory ageing analysis of centrifugal pumps defined in
Table 5 of the T-book. The application in turn directs the attention to the need for
further development of both the trend model and the data base.

This project has been funded by the Swedish Nuclear Power Inspectorate, under the
contract 94310 (Dnr 14.2-940971), which is gratefully acknowledged.



2 Bakgrund

I den trendmodeO som använts för I-boksberäkningarna, bade version 1 (Pöm et al
1993) och version 2 (Pöm et al, 1994) analyseras trender på basis av antal inträffade
händelser under på varandra följande tidsperioder (t ex drtftår). Modellen bygger vidare
på antagandet att antalet händelser kan beskrivas med en kke-homogen Poissonprocess,
vars intensitet varierar i tiden som en potensfimktk» (se Bilaga A). Processen brukar
därför kallas polensprocess (Power Law Process). Periodisering i driftår är naturlig i I-
bokssammanhang, där man i regel utgår frän data för endast en enhet (anläggning). I en
preliminär tillämpning av modellen på åldringsanalys av centrifugalpumpar, Tabell S i T-
boken, (Bilaga B) fokuserades analysen på antalet fel i den givna gruppen komponenter
per åldersår. Eftersom flera enheter ingick i analysen måste dataunderlaget avgränsas så
att man fick en komponentgrupp, vars sammansättning var oförändrad under den
betraktade tidsperioden. En sådan avgränsning hade inte behövts om modellen kunnat
utgå ifrån tider mellan inträffade fel för varje given komponent som ingångsdata och
dessutom kunnat hantera censurerade tider. Med tid avser vi här en storhet som bäst
karaktäriserar komponentens ålder (verklig drifttid, stand-by tid, antalet aktiveringar
etc).

I en åldringsanalys vore det givetvis enklast att kunna fokusera studien på endast en
komponent. Nackdelen är dock att dataunderlaget i sådant fall kan vara så begränsat att
trcnttaarys blir meningslös (den statistiska osäkerheten dominerar). I T-bokens (T-
boken, Ver 4, 1994) dataunderlag finner vi många komponenter som inte alls felat
kritiskt under deras hittillsvarande livslängd. I fall med magert statistiskt underlag ligger
det därför nära till hands att betrakta en hel grupp av komponenter som kan förväntas ha
ett likartat tillförlitlighetsbeteende. Trendmodellen bör sålunda generaliseras så att den
möjliggör analys av tider mellan fel för flera komponenter sammantagna Det som en
sådan analys kommer att resultera i kan följaktligen betraktas som en genomsnittlig
trend.

Risken med att analysera en hel grupps åldringsbeteende är dock att de enskilda
individerna i gruppen kan uppvisa stor variation med avseende på trend, och att de
därmed inte uppfyller modellens krav på homogenitet. Man bör sålunda vinnlägga sig om
att analysera så homogena grupper som möjligt. Extrema komponenter kan upptäckas
med ett förfarande som skisseras i rapporten.

Ovan beskrivna generalisering av modellen har genomförts och beskrivs i korthet i kap.
3. På basis av ett mera detaljerat datamaterial ur TUD-databasen (Skagerman, 1994) har
modellen ånyo tillämpats på tidigare nämnda centrifugalpumpar. I kap. 4 redogörs för
trendanalyser, dels av tider mellan fel av alla kategorier och dels av tider mellan kritiska
fel. Även censurerade tider kan beaktas i modellen. Den i trendanalysen erhållna
åldersberoende felintensheten för kritiska fel kan då jämföras med T-bokens konstanta
felintensitet.

För att utnyttja så mycket som möjligt av befintlig information bör man i framtida,
systematiska åldringsanaryser inkludera även icke-kritiska fel. Via gemensamma
felmekanismer kan starka samband föreligga mellan kritiska och icke-kritiska fel.



Åldrmg karaktäriseras av en tflkagmde fdbenägenbet, såvida denna inte förorsakas av
ett försämrat undahållsarbete. I iMringsaaalyser bör man därför sträva tu! att skatta s.k.
nakna fefintensiteter, vilka karaktäriserar fdbeteendet om inget förebyggande underhäll
utförs.

3 Modellutveckling

Som ovan framgått bygger här berörda trendanalysmodell på den s k potensprocessen,
d v s en icke-homogen Poissonprocess med en intensitetsfunktion Ml) som anges i
Bilaga A. En sådan process kan "observeras'' på två olika sätt. Antingen räknar man
antalet händelser i givna tidsintervall eller observerar man successiva tider till
händelser T,; i=1 N. Om totala antalet händelser är relativt begränsat är det
senare alternativet mera tilltalande. Med det alternativet slipper man den ibland
godtyckliga indelningen i tidsintervall. Valet av alternativ bestäms dock i många fall
av i vilken form befintliga data föreligger.

Alternativet med rider mellan händelser, som vi här för korthets skull betecknar TBE
(Time Between Events), har införts i trendmodellen. Nödvändiga förändringar i
programmet (TENDENC , 1994) berör framförallt hanteringen av indata, beräkningen
av likelihoodfunktionen där även censurerade tider beaktas samt presentationen av
resultat i diagramform. In- och utdata-aspekterna framgår av det exempel vi strax
skall beskriva, varför vi här begränsar oss till beräkningen av likelihoodfunktionen.
Beräkningen av a priori- och posteriori funktionerna berörs inte av
modellutvidgningen.

Antag att vi observerat tider mellan händelser av något givet slag, t ex tider mellan fel
för någon komponent, x,; i = l , . . . , N . Vi söker likelihoodfunktionen för tiden xn. Låt
tider till händelser vara

T = T"x

Då kan likelihoodfunktionen för xn, betingad ?v ett givet T^,, skrivas

L = - exp(- fir*'" Mt)dt)

Om xn är en censurerad tid, d v s xn är tiden sedan närmast föregående händelse till
observationsperiodens slut, är motsvarande likelihood lika med exponentuttrycket i
formeln ovan.

Tack vare Poissonprocessens egenskap att händelser i disjunkta tidsintervall är
oberoende (för givet k(t)) fås den totala likelilioodfunktionen som produkten av de
enskilda observationernas likelihood. Den produkten utvidgas ytterligare om



observationenia omfattar flera enheter (kompone er), som kan antas ha samma
intensitet X(t).

Som ett första enkelt test av programutvidgningen gjordes en trendanalys av följande
fiktiva dau. Tiderna mellan händelser är genomgående ökande, varför vi rimligtvis
kan förvänta oss en avtagande trend. Den i tabellen sist angivna tiden är negativ,
vilket indikerar att den tiden är censurerad. Observationsperioden har avslutats 180
tidsenheter efter senast iakttagna händelse.

TRENDANALYS AV TIDER MELLAN FEL, STEG 1

ENHET 1 150.
230.
250.
340.
500.
560.
620.

-ISO. (censurerad tid)

Tabell 1: Indata för testfall 1, visande tider mellan händelser för en enhet.

Resultatet av trendanalysen "isas i Figur 1 med hjälp av några utvalda diagram. Låt
oss först se på trendstyrkeparametem C. Dess a priorifördelning är exponentiell med
medianen 1, d v s en avtagande trend är lika sannolik som en tilltagande, innan vi
beaktat verkliga observationer. I första diagrammet har C's posteriorifördelning en
karaktär som i stora drag påminner om a prior ifördel ningens, men an fördelningen
förskjutits nästan helt och hållet till vänster om C = 1. Vi kan dock se en puckel
koncentrerad kring C=0.5 som beskriver inflytandet från de observerade tiderna. Det
?.ngivna C-värdet indikerar en klart avtagande trend, vilket vi också kan se i det andra
diagrammet som för varje tidpunkt t visar medelvärdet av alla trendkurvekandidater.
Spridningen av dessa kurvkandidater vid periodens slut framgår av det tredje
diagrammet. I det fjärde, nyutvecklade diagrammet visar trappstegsfunktionen den
ackumulerade frekvensen. De vågräta delarna av trappan motsvarar de observerade
tiderna mellan händelser. Den kontinuerliga kurvan visar det förväntade,
ackumulerade antalet händelser före varje given tidpunkt på x-axeln. Kurvan är
konvex, vilket också understryker den avtagande trenden.

I nästa steg modifierades exemplet så att indatafilen utökades med en andra enhet
(Tabell 2), vars tider mellan händelser är praktiskt taget identiska med första enhetens
tider. I detta hypotetiska exempel har vi sålunda en god grund för antagandet att de
två enheterna har identiska intensitetsfunktioner.

Därmed kan tidsserierna för de två enheterna hanteras tillsammans på det sätt som den
utvidgade trendanalysmodellen förutsätter. Detta bekräftas också helt klart av



trendberäkningarna, som resulterar i diagram vilka är nästan identiska med
diagrammen i Figur 1. Enda undantaget är det tredje diagrammet, som i testfall 2
uppvisar en snävare fordelning (Figur 2). Vi har alltså i testfall 2 fått en precisare
kunskap om händelseiniensiteten tack vare ett större dataunderlag som på intet sätt
strider mot trenden i testfall 1.
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Figur 1: Resultat från trendanalys av testfall 1.



TRENDANALYS AV TIDER MELLAN FEL. STEG 2

ENHET 1

ENHET 2

150.
230.
250.
340.
500.
560.
620.

-180.

151.
231.
251.
341.
501.
561.
621.

-174.

(censurerad tid)

(censurerad tid)

Tabell 2: Indata för testfall 2, visande tider mellan händelser för två enheter.

TREND RNRLYSIS OF T3Es,Stagel vs Stage2
Trenc! uncertainty at tne end z* period

Stage 2
c t age 1

Intens:ty at T

Figur 2: Osäkerhetsfördelning för händelseintensiteten vid periodens slut, testfall 7
kontra testfall 2.



4 Trendanalys av pumpar i T-bokens tabell 5

I detta kapitel skall vi tillämpa den utökade modellen p i trendanalys av interminenta
centrifugalpumpar av den t>p som definieras i T-bokens tabell S. Analysen görs på
basis av data som speciellt för detta ändamål levererats från TUD-dacabasen. Dessa
data omfattar i grova drag driften från respektive anläggnings kommersiella stan till
halvårsskiftet 1994. och innehåller samtliga i databasen ingående felrapporter (alltså
inte enbart kritiska fel) och funktionstider till fel. Beträffande funktionstiderna kan vi
särskilja kalendertid och systemets drifttid. Det är inte alls självklan vilken typ av tid
som är den mest lämpade förklarande variabeln i en åldringsanalys. Här har vi valt
kalendertid.

4.1 Bl 322-pumpar, alla fd och fdmoder

För 322-pumpama (inneslutningens sprinklersystem) vid Bl har följande tider mellan
fel (TBF) noterats när alla felmoder och såväl kritiska som icke-kritiska fel beaktas
(Tabell 3). Andra kolumnen anger rapportnummer. Tider som är censurerade, t.ex.
tid från senast inträffat fel till observationsperiodens slut. föregås av "-" tecken.
Analysresultatet presenteras i form av diagram över intressanta parametrar i Bilaga C.
Här skall vi kon kommentera resultatet.

TRENDANALYS AV 322-PUMPAR VID Bl. ALLA FEL OCH FELMODER

Enhet TBF
Bl 322P1 4008

12623
8601

25775
34664
13449
43148
-12876

Bl 322P2 8688
16621
12233
310

-116928

Bl 322P3 1665
12091
1581

25749
688

21448

Rapport nr
718
3293
4796
9503

208526
1014%
3188

1296
4765
7268
7296

351
2419
3097
7655
7881
10246



10456
1944
1669
8016
19857
15214
8038
9267
16728

13159
13366
13367

210261
104379
105921
107045
10102

Tabell 3: Indata forBl 322-pumpar, visande TBFJor alla fel och felmoder. Tid som
föregås av'-' tecken är censurerad tid. (2:dra kolumnen anger rapport-
nummer)

Fördelningen for trendparametern C i Fig.C. 1 avviker ganska markant från
parameterns apriorifordelning och indikerar en avtagande trend. Den genomsnittliga
trenden visas i Fig.C.2 och dess osäkerhetsfördelning vid trendkurvans slut framgår
av Fig.C.3. Den avtagande trenden visas också i Fig.C.4 i form av det förväntade
kumulativa antalet fel, en kurva som är svagt konvex i hela sin sträckning. Kurvan
ansluter rätt väl till den observerade kumulativa frekvensen.

42 B2 322-pumpar, alla fd och fdmoder

För 322-pumpama vid B2 har följande tider mellan fel noterats när alla felmoder och
såväl kritiska som icke-kritiska fel beaktas (Tabell 4). Andra kolumnen anger
rapportnummer. Tider som är censurerade, t.ex. tid från senast inträffat fel till
observationsperiodens slut, föregås av "-" tecken. Analysresultatet presenteras i form
av diagram över intressanta parametrar i Bilaga D. Här skall vi kort kommentera
resultatet.

TRENDANALYS AV 322-PUMPAR VID B2, ALLA FEL OCH FELMODER

Enhet TBF
B2 322P1 21392

746
8326
1120
6 3 %
19

8761
25448
6856
3222
1216
16228

Rapport or
4309
4436
5101

200092
6639

7
7104
9751

100581
100582
100910
104998



1933
5379
8959
3163

-23472

B2 322P2 31138
1142
8365
1336

-102312

B2 322P3 2935
28712
10066
9799
13337
61216
-16728

105442
10101
10100
107289

5616
200192
6629
6816

1388
5679
6917
8172
9789

108064

Tabell 4: Indata for B2 322-pumpar, visande TBF for alla fel och felmoder. Tid som
föregås av "-" tecken år censurerad tid. (2:dra kolumnen anger rapport-
nummer)

I Fig.D. 1 ser vi att fördelningen för parametern C ligger definitivt till vänster om
C = 1 . vilket skulle kunna indikera avtagande trend. Ä andra sidan har fördelningen
samma karaktär som apriorifördelningen, vilket tyder på att observerade tider mellan
fel inte stöder någon specifik trendparameter C. Det kan också tyda på att de obser-
verade tiderna speglar ett förlopp som inte liter sig s i väl beskrivas av föreliggande
modell, särskilt inte av modellens antagande om identisk intensitetsfunktion för de tre
pumparna. Denna misstanke förstärks av Fig. D.4, där den empiriska kumulativa
frekvensen visar an de tre pumparna har relativt få fel i början av perioden för att
därefter följas av en linjär (trendlös) del upp till ca 50 000 timmar och en annan linjär
del resten av perioden. Det på trendanalysen baserade förväntade antalet fel ansluter
inte särskilt väl till det motsvarande empiriska.

4 3 Bl/B2's Tab.5-pumpar, obefogade stopp

Här intresserar vi oss för kritiska fel av typen "obefogat stopp" och inkluderar i
analysen Bl/B2's samtliga pumpar ingående i T-bokens Tabell 5, d.v.s. tre pumpar i
vardera av systemen 322, 712 och 721. Observerade tider mellan fel för totalt arton
pumpar återges i Tabell 5. Andra kolumnen anger rapportnummer. Tider som är
censurerade, t.cx. tid från senast inträffat fel till observationsperiodens slut, ange* i
negativ form. Analysresultatet presenteras i form av diagram över intressanta
parametrar i Bilaga E. Här skall vi kort kommentera resultatet.
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ANALYS AV Bl/B2s Tab5-PUMPAR, KRITISKA OBEFOGADE STOPP

Enhet
Bl 322P1
Bl 322P2

Bl 322P3

B2 322P1

B2 322P2

B2 322P3

Bl 712P1
Bl 712P2
Bl 712P3
B2 712P1
B2 712P2

B2 712P3
Bl 721P1
Bl 721P2
B2 721P1

B2 721P2
B2 721P3

TBF
-155144
37852

-116928
41086
64078
32519
-16728
37999
8761

35526
120
1096

16228
1933
5319
895S?
3163

-23472
41981

-102312
41713
23136
-77944
-155144
-155144
-155144
-144514
65384
-79075
-144361
-155408
-155417
85892
-58440
-144493
-144493

Rapport nr

7 2 %

7655
104379
10102

7
7104

100582
100580
100910
104998
105442
10101
10100
107289

6816

6917
9789

9686

101155

Tabell 5: Indata för centrifugalpumpar vidBUBl, definierade i Tab.5 i T-boken,
visande TBFför obefogade stopp. Tid som föregås av "-"tecken anger
censurerad tid. Q.dra kolumnen anger rapport- nummer)

Analysresultaten uppvisar en påfallande likhet med föregående fall. Enligt Fig.E.2 är
trenden mycket svag (Notera y-axelns skala). Fig. E.4 visar återigen att felprocessen

11



kommit igång först efter ca 40 000 timmar, men då med fem fel inom loppet av ett år.
Därpå följande fel följer en lägre men ganska konstant intensitet, varför vi inte kan
hävda att någon trend föreligger. Om en felstatistik är sammansatt av flera
trendstrukturer är en enkel potensprocess inte tillräcklig för en adekvat beskrivning.

För att kunna jämföra den uppnådda medelintensiteten 0.72-105 vid periodens slut
med T-bokens tidsoberoende felintensiteter måste vi beakta skillnader i tidsbegreppet.
Som tidigare nämndes är trendanalysen baserad på kalendertid, medan T-bokens
Tabell 5.1 grundar sig på systemens aktiva drifttid. Om Bl och B2 slås samman fås
enligt senaste version av T-boken (T-bok, 1994) ett anläggningsspecifikt värde å
4 .0510 s När detta värde transformeras med kalendertid som bas fås 0 .8210 s , vilket
måste anses vara i god överensstämmelse med trendanalysens resultat.

Som tidigare nämnts vilar här utförd trendanalys på antagandet att alla i analysen
ingående enheter är identiska m.a.p. sin intensitetsutveckling. En snabb blick på
felstatistiken i Tabell 5 ger vid handen att pumppopulationen innehåller en extrem
komponent (outlier), B2 322P1, som haft tio kritiska fel medan övriga pumpar
tillsammans felat nio gånger. Påståendet kräver ingen analys i ett så uppenbart fall
som detta. Vi vill dock gärna demonstrera ett analytiskt tillvägagångssätt för att
"upptäcka" sådana outliers.

Felstatistiken för B2 322P1 utesluts, varefter samma trendanalys som ovan görs på
resterande material. Trendkurvans slutintensitet halveras, från 0,7210"5 till 0,3610"5.
Om den nya intensitetskurvan skulle gälla även för den uteslutna pumpen skulle vi
kunna förvänta oss ett felutfall under dess drifttid enligt den prediktiva fördelningen i
Figur E.5. Ett utfall av tio fel ryms inte "inom" fördelningen. Enligt samma
resonemang kan övriga pumpar karakteriseras som "normala", möjligen med
undantag av B1322P3, som felat tre gånger.

5 Sammanfattning och rekommendationer

De system som här varit utsatta för trendanalys är reparerbara system. Den icke-
homogena Poissonprocess som ligger till grund för trendanalysen förutsätter att
reparationerna är av typen "minimal reparation", d.v.s. att man reparerar systemet till
det tillstånd det hade just innan felet inträffade. Processens intensitet är därigenom
helt deterministisk, d.v.s. oberoende av hur många fel som inträffat tidigare.

För att denna förutsättning skall vara realistisk bör systemet vara relativt komplext så
att reparationen av en defekt enhet har mycket liten inverkan på systemets
tillförlitlighetsegenskaper. Vi tror inte att de aktuella centrifugalpumparna eller de
komponenttyper som framkommit i en nyligen utförd inventering av åldringsbenägna
komponenter (Shen & Nyman, 1994) har den egenskapen. Studerar man det här
aktuella statistiska underlaget mera detaljerat finner man reparationsåtgärder av typen:
utbyte till reservpump, motorn utbytt, utbyte av pump, byte av spole, byte av lager,
byte av lager och plantätning, kretskort utbytt, byte av överströmsskydd, pilotventilen
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utbytt m.fl. Byte av pump eller motor kan knappast sägas ha liten inverkan på
systemets tillförlitlighet. Många av de nämnda åtgärdenia är förmodligen av den
karaktären att enheten får efter reparationen en tillförlitlighetsmässig status som är
bättre än just innan felet inträffade, men sämre än nyskick, d.v.s någonstans mellan
modellerna "minimal reparation" och "maximal reparation" ("utbytesmodellen").
Under sådana förhållanden blir felintensiteten klart beroende av förhistorien, och
därmed stokastisk.

En förhållandevis lätt genomförbar generalisering av trendmodellen vore att
implementera de trend-förnyelseprocesser (TRP) som beskrivs av Lindqvist (1993).
Den typen av processer karaktäriseras av en betingad felintensitet, som dels varierar
stokastiskt som funktion av tiden sedan senast inträffat fel och dels deterministiskt
som funktion av global tid (åldring). TRP innehåller förnyelseprocesser och den
föreliggande trendmodellen som specialfall.

"Utbyte till reservpump" pekar också på ett annat problem i förbindelse med TUD-
databasen. Det är inte möjligt att följa en viss enhet under dess livstid, vilket ju är ett
av grundkraven för en lyckad åldringsanalys. Att byte sker till en reservenhet
registreras i databasen, som en typ av åtgärd, men specifikt vilka individer som ingår
i utbytet kan inte följas.

Mot bakgrund av det ovan sagda måste vi vara försiktiga vid tolkningen av de resultat
som här utförd trendanalys har gett. I inget av de tre exemplen synes vi ha någon
åldring. I det första exemplet - alla typer av fel i Bl 322-pumpar - förefaller vi ha en
svagt avtagande felintensitet, vilket är raka motsatsen till åldring. Oetta förhållande
kan vara resultatet av ett intensifierat underhållsarbete. De två andra exemplen ger
anledning till tveksamhet beträffande trendmodellens förutsättning om homogen
population. En procedur för att upptäcka s.k. outliers har skisserats.

Verktyget för trendanalys har utökats och generaliserats så att analys kan utföras på
basis av inlästa tider mellan händelser och för flera enheter sammantagna, om dessa
kan antas ha liknande intensitetsfunktion. Verktyget är klan användbart om
förutsättningarna för den teoretiska modellens tillämpbarhet är uppfyllda.

Mot bakgrund av ovanstående kan vi formulera några förslag till framtida insatser för
fortsatt utveckling inom åldringsanalys av säkerhetskomponenter:

* Fortsatt utveckling mot en mera realistisk trendmodell som tar hänsyn till
avhjälpande underhåll av olika karaktär (minimal, maximal eller annan
reparation) och till effekterna av förebyggande underhåll (naken felintensitet)

* En studie av TUD-databasens möjligheter att tillgodose de specifika krav som
åldringsanalysen ställer exempelvis beträffande flexibel selektering av indata
och klassificering av UH-åtgärder i förebyggande och avhjälpande UH. Kan
problemet med individuppföljning lösas?
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Utveckling av den stegvisa princip för identifiering av outliers som skisserats
här till en mer eller mindre automatisk procedur. Att kunna identifiera
outliers på ett trovärdigt sätt är kanske lika värdefullt som själva trend-
analysen.
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Bilaga A . Beskrivning av befintlig trendanalysmodell (Bidrag till kommande SIK-I
rapport om trendanalys)

Bayesian Trend Analysis

K. Pöm,
Studsvik Eco & Safety AB
S-611 82 NYKÖPING
Sweden

TREND MODEL

Very often statistical records subjected to trend analysis are made up of
recorded number of events, yj, of a certain type under corresponding operating
time tj. Let us now assume that a recorded time series, (yj, tj}; i = 1,..., n, is a
trajectory of an inhomogeneous Poisson process, which implies, among other
things, that the intensity is a time dependent function >^t), and that the number of
events in an arbitrary interval (s, t] is Poisson distributed with mean M(s,t) =

Is Å(t)dt. The intensity X(i) is denned as the probability in unit time that at least

one event occurs in an infinitesimal interval (t, t+At).
As the time dependent function A.(t), the following expression is chosen for

the sake of flexibility:

(1)

where C > 0, A.i > 0 and XQ > 0 are fictive model parameters. Due to this
intensity function, the process can be called an Extended Power Law process, i e
a Power Law process extended with the constant intensity parameter XQ in order
to achieve an arbitrary asymptotic level. The parameter C is the central trend
parameter since C < 1 leads to decreasing intensity, C = 1 to constant intensity
and C > 1 to increasing intensity. Thus this trend model can handle both
decreasing and increasing trends as well as concave and convex tendencies.

The parameters C, X\ and XQ are estimated, applying a Bayesian
methodology ' . The methodology is based on Bayes' theorem, which can be
presented briefly in the form

p(%)~p(y|e)-p(e) (2)

Here the a priori distribution p(0) describes the knowledge about the model
parameter 0 (0 = (C,X] ,XQ) m the application of this study) that exists before
any observations have been made. When observations y are available the a priori
distribution can be updated to the posterior distribution, p(0|y), through the
probability model, p(y|9), expressing the likelihood of getting the observations y
if the parameter 0 is known.
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Thus, in the specific application of this study, the estimation of the
parameters C,A,|,?io starts from an a priori distribution p(C,A.],^o), which is then
modified through the Poisson based likelihood function to the posterior
distribution p(C,A.],A-o| yi,.-,ynX conditioned by the available observations
vl>—>yji- A priori, the parameters are assumed to be mutually independent and to
have the distributions

p(M)~M-t/j and (3)

These distributions are so called "non-informative" and are mathematically
derived.

This means that each feasible combination of the three parameters is
assigned a probability weight, first a prior weight according to the non-
informative attributions above and second a posterior weight, where the latter is
determined to a great extent by the probability (likelihood) for the actual
recorded events, conditioned by the given parameter combination. Each
candidate m the given class of intensity functions is tried in this way and assigned
a weight based on the degree of agreement with the given records.

For each accumulated operating time t v/e have thus a distribution which
describes the uncertainty about the intensity value X(t) m question. The time
dependent mean value of this distribution may be considered as a trend curve for
each event group (Figure 2). Uncertainty about this mean value is shown only for

the total operating time T = ^ " t , . Further, the marginal distribution of the trend

parameter C is presented, from which one can find the strength of trend,
especially in the beginning of observation period. The graphic presentations
include also a predictive distribution, which gives the probability of various
outcomes of events during the next period of observation, after the record
period. This predictive distribution is based on the assumption that the trend
model used to describe the recorded events is valid also for the future behaviour.
Moreover, in the predictive distribution all parametric uncertainties of the trend
model have been taken into account through integration.

HOW TO INTERPRET AND USE THE RESULT

This chapter is intended to be a guide for the reader to interpret and use the
results correctly. The arbitrarily chosen sample case describes the occurrence of
IE within the group Tg for a Swedish reactor unit during the operating years
1975-86. The accumulated operating time during these years is shown on the
x-axis of the first diagram in Figure 1. From the results obtained through
Bayesian trend analysis we have chosen to present four diagrams which are most
essential for the reader.

16



INlTIflTINC EVENT TS. Rl. 19?6 198?

lNITlfiTINC EVENT TS. Rl. 1976 198?
PROBfleiUTY DISTRIBUTION OF h(T)

0.75 -

INITIHTINC EVENT TS. Rl. 1976 1987
PREDICTIVE DISTRIBUTION 1.0 YEARS

0.4

0.3

0.2

O.I l l . . .
O i 2 3 « 5 6 7

ot «Cu

INITIflTINC EVENT TS. R l . )9?6 :987
HflRCINftl DISTRIBUTION OF C

Figure 1. A sample case diagram from the l-book2

17



The frequency and expected intensity (trend curve). The first diagram
presents the frequency of events versus the expected intensity, which can be
called the trend curve. The frequency of events in each year has been normalized
with respect to the actual annual exposure time. This will give a more realistic
and comparable basis in relation to the computed expected intensity. Thus heights
of columns of some events may be nonmteger In order to indicate that we did
have an observation in a certain year when no events occurred, a tiny column is
used.

The trend curve represents the expected (mean) intensity of M\) during the
record period. At each time instant t, the intensity M.t) is associated with an
uncertainty that is described by a distribution. We choose to present the mean
values of these distributions as our trend curve. Naturally other quantities such as
the median may be used instead but it is generally sufficient and practical to use
the mean. Visually examining this curve is usually enough to study the trend but
in some uncertain cases, consulting the distribution of C (see "marginal
distribution of trend parameter C" below) will be needed.

The uncertainty distribution of A.(T). The second diagram shows the
probability distribution of X(T), i.e. the distribution of the intensity at the end of
record period. This particular distribution is of greatest interest since it presents
our uncertainty about >.(T) at the moment. Knowing this will be helpful in making
predictions of the development of trend in the next observation period and the
occurrence of events.

The predictive distribution of occurrences of an event. The third
diagram presents the predictive distribution of number of occurrences during an
operating year ahead, that is , it gives the estimated probabilities of having 0, I,
2, ... occurrences of some event during the prediction period. From this diagram
one can also obtain roughly the probability of having, e.g., less than two events
or more than three events.

The marginal distribution of trend parameter C. The last diagram
presents the marginal distribution of parameter C and this distribution is obtained
from the joint distribution of X\, XQ and C.

Since the ranges C < 1 or C > 1 determine whether we have a decreasing or
an increasing intensity in time respectively, one can compare the area below I and
the area above I under the distribution curve of C. This comparison will indicate
the kind of trend (decreasing or increasing) as well as the strength (how strongly
we are convinced of such a trend). In case of a strong trend, this comparison
gives overwhelmingly support to the trend curve in the first diagram, but when
the areas differ little one has to examine the results together, both numerical and
graphical, to draw conclusions about the trend.

It should be noted, however, that the parameter C has impact on the
intensity only through the time dependent term C-X\-t^'^ in eqn. (1). That is,
>ne may have a clear decreasing trend e g m the beginning of the record period,

while the rest of the period is characterized by a rather weak trend around the
"asymptotic" level AQ .
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CONCLUSIONS

The Bayesian trend analysis approach described above seems both
promising and useful. Due to various tendencies in the available statistical
material concerning the occurrence of IE we feh obliged to abandon typical
reliability growth or learning models. Instead we chose a more general and
flexible trend model, based on the expanded Power Law Process.

Further, the statistical treatment is fully Bayesian, an approach which is in
accordance with the statistical analysis of component failure rates applied in
Sweden. Thanks to the Bayesian approach it is rather easy to compute the
uncertainty of the primary parameter, the degree of tendency and the predictive
probability distribution for IE.

The classification structure and the method of statistical inference outlined
above have been used in the recently issued 1-Book. a handbook for the treatment
of initiating events in Swedish nuclear power plants. The Bayesian trend analysis
approach has also been applied to accident records of commercial ah* taxi in the
Nordic countries-*.
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Bilaga B. Ang. preliminär trendanalys av pumpstatistik i
T-bokens Tabell5. (Brev tifl Ralph Nyman i maj 1994)

Med några rader vill jag kommentera det jag hittills har gjort i
rubricerad fråga.

Jag har givetvis anpassat den gjorda trendanalysen till det jag kan
göra idag med befintligt analysprogram. Jag har alltså gjort en
trendanalys map pumparnas ålder, räknad i år från den
kommersiella starten. Sålunda har t ex fel som inträffat i Ol 1974
sammanförts med fel i Fl 1981 osv. För att på så sätt fi en lagom
population som är oföränderlig under hela det betraktade
åldersmtervallet av 0 - 11 år har jag uteslutit F3, O3 och R4
Dessutom är alla fel som inträffat senare än vid 11 års ålder ej
medtagna.

Sammantaget far jag en felstatistik av 55 obefogade stopp (av totalt
76) och 22 uteblivna starter (av totalt 30). De kommersiella
starttidpunkterna tog jag från T-boken. De tider Du hade använt för
BI och B2 var tidigare, så att säga. Vidare har jag, för enkelhetens
skull, inte beaktat verkliga drifttider. Det betyder att
komponenternas ålder skall tolkas i termer av genomsnittliga driftår

De resultat jag fatt kan tydas sa att vi har en svagt stigande trend för
obefogade stopp, medan utvecklingen för uteblivna starter är nära
nog "trendlös". Diagrammens y-axlar kall alltså tolkas som
genomsnittligt antal fel för ovan beskrivna population per åldersår.

Det står hett klart att den gjorda trendanalysen bör förfinas. Jag
trodde i min iver att jag skulle använda tider mellan fel som indata.
Programmet har en sådan option ifall vi har en enda enhet vars trend
vi analyserar (en typ av IH vid ett givet kärnkraftverk, en typ av
RO-rapporter som funktion av kalendertid etc). Här är det fråga om
många enheter (pumpar) som åldras mer eller mindre samtidigt. Det
vi söker är något slags genomsnittlig trend för alla pumpar i
populationen. Ovannämnda option kan nog utvidgas relativt enkelt.
Vad som också måste beaktas i det sammanhanget är alla enheter
som aldrig har felat under observationsperioden, liksom alla de tider
som förflutit sedan senast inträffat fel för övriga enheter.(Man kallar
det censurerade tider).
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Bilaga C. Resultat av trendanalys i avsnitt 4.1

flnalys av Bl-322Pumpar,alla fel/f
Marginal distribution ot

0.25 0.5 0.75

r

Figur C. I; Fördelning för trendparameter C för exempel i avsnitt 4. /

21



0.000075

Rnalys av Bl-322Pumpar,aila fe
Trend of intensity

Exp. intensity

0.00005 -

0.000025 -

Cum. ope ra 11ona1 11me

Figur C. 2: Genomsnittlig felintensitet för exempel i avsnitt 4.1
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Rnalys av Bl-322Pumpar,alla fel/feimoder
Trend uncertainty at T
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Figur C. 3: Osäkerhetsfördelning för trenden vid periodens slut, exempel i avsnitt 4I



Rnalys av Bl -322Ponpar/ al la fel'-felmcce1
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Figur C.4: Kumulativ frekvens och intensitet för exempel i avsnitt 4. /
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Bilaga D. Resultat av trendanalys i avsnitt 4.2

flnalys av B2-322Pumpar,alla fel/-felmoder
Marginal distribution ot C
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C

Figur D. I: Fördelning för trendparametern C för exempel i avsnitt 4.2
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Figur D.2: Genomsnittlig felintensitet för exempel i avsnitt 4.2
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Rnalys av B2-322Pumpar,a11a fel/felmoder
Trend uncertainty at T
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Figur D.3: Osäkerhetsfördelning för trenden vid periodens slut, exempel i avsnitt 4.2
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flnalys av B2-322Pumpar,alla felz+elmoder
Frequences and trend
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Figur D.4: Kumulativ frekvens och intensitet för exempel i avsnitt 4.2
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Klaga E. Resultat av trendanalys i avsnitt 4.3

Bl/B2's Tab5-pumpar,kritiska obef.stopp
Marginal distribution of C
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r

Figur E. I: Fördelning för trendparameter C för exempel i avsnitt 4.3
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Figur E.2: Genomsnittlig felintensitet för exempel i avsnitt 4.3
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Figur E.3: Osäkerhetsfördelning för trenden vid periodens slut, exempel i avsnitt 4.3
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Bl/B2's TabD-pumpar,kritiska obef.stopp
Frequences and trend
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Figur E.4: Kumulativ frekvens och intensitet för exempel i avsnitt 4.3
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Figur E.5: Predikterat antal kritiska fel (obefogat stopp) för pump B2322P1
i exemplet i avnitt 4.3
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