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MÅL

Etter dette kurset skal du

• ha kjennskap til de vanligste begreper og fordelinger fra
levetidsmodellering

• kunne bruke grafiske metoder for beskrivelse og sam-
menligning av levetidsdsata

• kunne bruke statistiske metoder for statistisk inferens
(estimering, konfidensintervall, hypotesetesting) i lev-
etidsdsata

• kunne analysere levetidsdata ved hjelp av dataprogram
(MINITAB)
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PÅLITELIGHET
Vanlig teknisk definisjon av p̊alitelighet (”reliability”):

Sannsynligheten for at et system eller komponent vil utføre sin

tiltenkte oppgave, under gitte operasjonsbetingelser, i en spesifis-

ert tidsperiode

LEVETIDER

• Tid til feil for en komponent eller et system

• Antall sykler til brudd ved styrketesting/utmatting

• Tid til utskriving fra sykehus for person innlagt med
bestemt sykdom

HVORFOR SAMLE OG
ANALYSERE LEVETIDS/PÅLITELIGHETSDATA?

• Tallfeste p̊aliteligheten til et system/komponent/produkt

• Sammenligne to eller flere produkter

• Predikere produktp̊alitelighet p̊a designstadiet

• Predikere garantiutbetalinger for et produkt p̊a markedet
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SPESIELLE ASPEKTER VED
LEVETIDSANALYSE

• Definisjon av starttid og feilingstid er vanskelig

• Definisjon av tidsskala (operasjonstid, kalendertid, antall
sykler)

• Sensurerte data (hva gjør vi med enheter som ikke har
feilet i løpet av observasjonsperioden?)

• Effekt av eksterne p̊avirkninger

• Hva om enhet feiler av annen årsak enn den vi ønsker å
studere? (”competing risks”)

• Rekurrente hendelser – hva om systemet kan feile flere
ganger, hva med tilbakefall av sykdom?
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BALL BEARINGS FAILURE DATA

Data: Millioner av omdreininger til tretthetsfeil for 23 en-
heter

17,88 28,92 33,00 41,52 42,12 45,60 48,40 51,84
51,96 54,12 55,56 67,80 68,64 68,64 68,88 84,12
93,12 98,64 105,12 105,84 127,92 128,04 173,40
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PROBLEMSTILLINGER

• Hvordan estimere fordelingen for feiltiden n̊ar det er sen-
surerte observasjoner?

• Sannsynlighet for feil før 100 timer?

• Sviktintensitet ved 100 timer?

• Andel feilet etter 10
5 timer?
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REKURRENTE HENDELSER/REPARERBARE
SYSTEMER
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