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La meg med en gang gj¢re det klart at jeg opprinnelig hadde 

tenkt a ta opp temaet "Om utdanning i palitelighetsanalyse ved 

Universitetet i Oslo", noe jeg mener jeg har rimelig bra greie pa. 

Etter foresp¢rsel fra arrang¢ren v/Gunnar Holm ble jeg imidlertid 

bedt om a utvide siktepunktet til a ornfatte hele Norden. En forut·

setning for at dette skulle ga bra var et skikkelig nordisk samar

beid: dvs. at representanter for de ulike nordiske land fremskaffet 

relevant materiale om utdanningsressursene i sitt eget land. Dette 

har gatt over all forventning dels pga. at Gunnar Holm ga meg 2 navn 

fra hver av landene utenom Norge og dels pga at enkelte hadde fatt 

nyss om at det var jeg som skulle holde foredraget, og sendte inn 

haugevis av materiell i et fors¢k pa a skape nogenlunde balanse. 

Bortsett fra a dekke Universitetet i Oslo har min oppgave 

hovedsakelig bare vcert a sette det hele sammen. Stort sett har jeg 

latt mine medforfattere slippe til uten sensur. La det dog V<£re 

klart at dette pa ingen mate representerer en fullstendig oversikt 
~ 

over utdanningsressursene i palitelighetsanalyse i Norden. 

Sannsynligvis fins det mer virksornhet i Danmark og Finland enn en 

kan fA inntrykk av gjennom de opplysningene som gis her. Videre er 

det undervisningstilbud som gis i bedrifter, av bransjeorganisa

sjoner, ulike foreninger sarnt brevskoler viet liten plass rett og 

slett fordi den informasjon jeg har mottatt pa dette omradet er 

svcert sparsom. 

F¢r jeg gar over til en kanskje noe langtekkelig gjennomgang av 

virksomheten i de ulike nordiske land, kan jeg ikke motsta fristel

sen til a papeke at palitelighetsteorien slik den er utviklet i fag~ 



omradet rnatematisk stat istil::K/ sannsynlighetsregn har en helt sen-

tr al plciss. Uansett om en er interessert i paliteli9hetsberegninger 

av stal-konstruksjoner eller kjernekraftverk vil nemlig basisverk-

t¢yet te hentes fra denne teorien. Videre stiller en rekke anven-

delsesomrader store krav til bade raffinement og realisrne i byg

gingen av matematiske modeller for de systerner en er interessert i. 

Da hjelper det lite med en basisutdanning i faget som baserer seg pa 
teori som ble utviklet for 10-15 ar siden og det hjelper lite med 

standard programpakker av samme argang. En er f¢lgelig av a 
ha utdanningsinstitusjoner som driver forskning i palitelighetsteori 

og som kan fange opp den forskning som drives i andre land. Videre 

m~ forskningsresultatene bli presentert i undervisningen. 

Det er ingen motsetning mellom dette ¢nskemal og behovet for: 

i) at undervisningen i ren pali telighetsteori krydres med "case"-

studier" fra industrielle anvendelser, 

ii) at forskningen i ren palitelighetsteori henter inspirasjon og 

kunnskap fra mer anvendt orienterte milj¢er, 

iii) a ha tekniske h¢yskoler og forskningsinstitusjoner som med ut

gangspunkt i nyere forskning i palitelighetsteori utvikler egen 

teori og egne metoder som er rettet mot spesielle anvendelses

omrader. 

For a konkretisere hva jeg mener la oss se pa et av de 

viktigste og sterkest voksende forskningsfel t innen moderne pal i te·

lighetsteori, sakalt multin<Er palitelighetsteori. La ass bare 

rnotivere teorien med f¢lgende enkle nettverk hentet fra [10]: 

Figur 1 • Eksempel pa mul tin<Ert systef'l 

Vi lar parallellmodulen av grenene a 1 og b 1 utgj¢re -1. komponent 

i nettverket og parallellmodulen av grenene a 2 og b 2 2. komponent. 

Lana x. (i=l,2) betegne i-te komponents tilstand. Vi setter na 
1 

{i=l, 2) 
= 3 hvis to grener virker 

= hvis gren virker 

= 0 ingen grener virker 



Nettverkets tilstand som funksjon av komponentenes tilstdnder kan 

v~re gitt ved f¢lgende tabell: 

Tabell 1 . Systemtilstand for nettverket i Figur l 

3 0 2 3 
Komponent 2 1 0 1 2. 

0 0 0 0 

0 3 

Komponent l ' 

Legg merke til at for b~de kor~onenter og syst~n svarer 0-tilstan-

den til totalfeil, mens 3~tilstanden svarer til perfekt funksjon. 

1-tilstanden er en kritisk tilstand bAde for komponenter og system i 

den forstand at svikt av en eneste gren leder til 0-tilstanden. Vi 

ser endelig at vi bare har behov for en 2-tilstand for systemet og 

ikke for komponentene. I klassisk bincer teori ville funksjonstil-

standen for nettverket m~tte omfatte de multin~re tilstander {l ,2,3} 

hvilket bare gir en veldig grov beskrivelse av virkeligheten. 

En hovedfagsstudent ved Universitetet i Oslo arbeider n~ med ~ 

anvende den eksisterende multin~re teori p~ elektriske kraftsystemer 

i samarbeid med bl.a. dosent Arne T. Holen ved Norges Tekniske 

H¢gskole. Deter A h~pe at det ikke m~ g~ 10-15 !r £¢r denne teorien 

blir en naturlig del av undervisningstilbudet i p~litelighetsanalyse 

i Norden. 

I de etterf¢lgende avsnitt vil jeg behandle undervisningstilbu

det i henholdsvis Finland, Danmark, Sverige og Norge. Referanseliste 

over ~ undervisningsmateriell samt l~reb¢ker vil bli gitt til slutt. 

2. Utdanningsressurser i Finland 

v/Tuomas Mankamo, Statens Tekniska Forskningscentral, Bergsmans

vagen 5, 02150 ESBO 15, Finland. 

Jorma Saari, Institutet for Arbetshygien, Bredangsvagen 1, 01620 

VANDA, Finland. 

Sistnevnte har gitt informasjonene om virksomheten ved den tekniske 

h¢yskole i 1ramrnersfors samt ved Ins ti tutet for Arbetshygien. De 

¢vrige opplysninger er gitt av f¢rstnevnte. 



2A. Uoiversitetskurs 

Grunnleggende kurs i 

eering) s ved alle finskc':' 

litelighetsteknikk (= reliability engin

tekniske universiteter (Helsingfors, 

Villmanstrand, TaMnersfors). Kursene baseres pa en finsk l~rebok 

[4 ]. Kurset i Tammersfors gar annethvert ar og omfatter 2 arbeids~ 

uker (= 30 timer forelesninger + ¢vinger). 

2B. Andre kurs 

INSKO (= Ingeni¢renes undervisningsorganisjon) har arrangert 

flere kurs i palitelighetsteknikk. Et typisk eksernpel er~ Planleg

ging av tilgjengelighet (= availabili ) ved utviklingen av produk

ter, 

Andre kurs har gitt enkeltforelesninger om anvendelser av palitelig

hetsteknikk i f.eks. prosessautomatisering. 

Ved Institutet for Arbetshygien gis det hvert ar fra 1-5 korte 

kurs som tar opp palitelighet av menneskelige komponenter (= human 

reliability) samt 1-2 kurs som tar opp sikkerhetsanalytiske metoder. 

Deltagerne kommer fra ulike arbeidsplasser og arbeider hovedsakelig 

med arbeidervern. Instituttet planlegger a ¢ke antall kurs pa sse 

omradene, men ettersp¢rselen har til na ikke v~rt stor nok. 

2C. Forskning knyttet til undervisningstilbudet 

Det er vanskelig a skille mellom teoretisk og anvendt forskning 

pa dette omradet. I det f¢lgende gis en liste (pa engelsk) over noen 

av de siste diplomarbeider fra de tekniske universitetene: 

Reliability of electric power supply systems at TVO nuclear power 

plant. 

Reliability of electric power distribution grids. 

Reliability of stand-by diesel generators in NPP (= nuclear power 

plants) . 

Reliability of microprocessor based distributed automation systems. 

Simulation code for the analysis of production line availability. 

Reliability of non--destructi ve testing of mechanical components in 

NPP. 

Planning of spare parts procedures for a paper mill. 



v/ Ole Platz, Ris¢ Fors¢gsan 

ROSKILDE, Danmark. 

Elektronika fde 1 in9en, DI<·~4000 

Leif Poulsen, Danmarks Tekniske H¢jskole, AM'f.. DK-2800 

LYNGBY, Danmark. 

Palle Thoft-Christensen, Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg 

Universitetscenter, ardsholrnsvej 57, DK-9000 AALBORG 

Danmark. 

Sistnevnte har gitt informasjonen om kurset i Aalborg, Leif Poulsen 

har fremskaffet det meste av de rige opplysninger mens Ole Platz 

rst og fremst har v&rt kontaktledd og ansvarlig for konklusjonen. 

3A. Universitetskurs 

Ved Danmarks Tekniske H¢jskole (DTH) gis det ved Elektronisk 

Institut et etsemesters kurs "4221 Palidelighedsteori". Kursets 

formal er a gi studentene en forstaelse av palitelighetsteori og 

-praksis som setter dem i stand til: 

i) a 1¢se alminnelig forekomrnende problem av palitelighetsmessig 

art innenfor elektronikken, 

ii) a f¢lge med i den fremtidige utvikling pa et niva svarende til 

f.eks. tidsskriftet IEEE Trans. on Reliability. 

L&remiddel er [3]. Videre gis det ved Institut for Kemiindustri, DTH 

to kurs i industriell risikoanalyse. 

Ved Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitetscenter 

gis et 60 timers kurs "Last- og sikkerhedsteori". Kurset baserer 

seg pa l~reboken [15] som er sa langt jeg vet den eneste internasjo

nale l&rebok innen feltet palitelighetsanalyse med en nordisk 

forfatter (Palle Thoft~Christensen). Boken virker da ogsa sv~rt 

interessant. I ovennevnte kurs tar en opp: 

0 

sa 

Behandling av usikkerhet i bygningsteknologi, element~r sannsynlig

hetsregning, "level 2 metoder", pali tel ighetsanalyse i bygnings

teknologi, innf¢ring i stokastiske prosesser med anvendelser, last

kombinasjoner. 



38, Andre kurs 

Ved Darnna.rks Ingeni¢rakademi, Elektroafdelingen, g is to kurs. I 

kurset "5262 Palidelighedsteknik'" tar en opp: 

Total kvalitetsstyr og palitelighet, laststyrke modellen, 

badekars-kurven, prediksjon av palitelighet med konstant feilhyppig

het (herunder termiske forhold), risikoanalyse (feileffekt og feil~ 

treanalyse) , pali tel ighetstest ing, burn-- in forhold. 

Lcerebok er [12]. Kurset "52xx Palidelighedssortering~ og testing" 

inneholder: 

Bi/trimodale levetidsfordelinger, S-kurve analyse, burn-in optimer

ing for reparerbare og ikke~reparerbare systemer, palitelighets

verifikasjon, palitelighetsbestemmelse, akselerert testing. 

LCErebok er [ 7 J • 

3C. Sluttkommentar 

Generelt ma det sies at utdannelsestilbudet fortsatt er noe 

begrenset, men det er meget som tyder pa at aktiviteten pa omradet 

er stigende. 

4. Utdanningsressurser i Sverige 

v/ Bo Bergman, Saab-Scania AB, Flygdivisjonen S-581 88 LINK¢PING, 

Sverige. 

Bengt Klefsj5, Hogskolan i Lulea, S-951 87 LULEA, Sverige. 

Jan Schnittger, Institutionen for Maskinelement, Kungliga 

Tekniska Hogskolan, Brinellvagen 68, 100 44 STOCKHOLM 70, Sverige 

Den f¢lgende fremstilling er kun en direkte oversettelse av et 

notat fra Bo Bergman. I tillegg har jeg supplert med en del opplys

ninger om virksomheten ved Hogskolan i Lulea utarbeidet av Bengt 

Klefsjo samt om virksomheten ved Institutionen for maskinelement, 

KTH, utarbeidet av Jan Schnittger. 

4A. Grunnutdanning ved universitet og h¢yskoler 

Ved samtlige tekniske h¢yskoler forekommer kurs i palitelig

hetsteknikk; noen eksempler gis i Tabell 2. 



"rabell 2. Noen eksernpler pa kurs sorn har et vesentlig inns lag av 

palitelighetsteknikk. 

Teknisk h¢vskole In /Avd. 

Chalmers 
(Goteborg) 

KTH 
(Stockholm) 

Li TH 
(Linkoping) 

Lu lea 

Kraft och varmeanl Maskin 
systemteknik. 

Mat"stat. och 
Maskinelement 

Flygteknik 

Teletrafiksystem 

El. anl. teknik 
och Mat. stat. 

Maskinelement 

Kvalitets- och 
underhallsteknik I 
Produktionsekonomij 

Medicinsk teknik 

Matematik 

Mask in 

Flyg- ! 
teknik I 
Elektro,-I 
teknik 

Forsker 
og 
videre 
utdan
ning 

MaskJ.r1 

Ind. 
ekonomi 

'Teknisk 
F'ys. och 
Elektro
nik 

Mask in 

Ku rs 

SystemtillfBrlit
lighet (2 deler) 

Probabilistisk 
maskinkonstruktion 

Teknisk tillfBrlit
lighetslara 

Systemtillforlit
lighet 

Feltradsanalys 
(var 82). Statistis
ka metoder inom 
tillforlitlighets~ 

tekniken (host 82) 

Reliability for 
mechanical engineers 

Kvalitets- och 
underhallsteknik 

Konstruktions- och 
systemekonomi 

Inkops- och under
hal ls teknik 

Informationsbehand
ling och Tillforlit
lighetsteknik 

Felles for f lertallet av disse kursene er at de ikke er 

spesielt omfattende og at de bare er obligatoriske for en liten del 

av studentene. Det fins dog unntak; nesten samtlige som studerer 

maskinteknikk ved h¢yskolen i Lulea deltar i palitelighetsanalyse

kursene der, og i Linkoping tar alle som spesialiserer seg pa 

kvalitets- og vedlikeholdsteknikk en del palitelighetsanalyse. 

La oss f¢r vi f¢lger Bo Bergman videre ga litt i deltalj om 

kurset i Lulea og kurset ved Institutionen for Maskinelement, KTH. 

Palitelighetsanalysedelen av kurset i Lulea er pa 30 timer med 

pensum hentet fra [8]. Emner som tas opp er: 

Palitelighetstekniske grunnbegrep, bestemmelse av driftssikkerhets

parametre fra test- og driftsdata, Weibullanalyse, TTT transforma

sjon, systemets avhengighet av komponenter og delsystem, kvalitative 
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metoder under utvik.lingsarbeidet ( som feiltreanalyse, feil1nodiana~ 

lyse og konstruksJonsgjennomgang), produktansvar. 

Mulighetene for utbygging av kurstilbudet i Lule& synes gode. 

Penswu i kurset ved Institutionen for Maskinelement er hentet 

fra [13] som for¢vrig er skrevet pA engelsk for spr~ktreningens 

skyld, Ernner her er: 

Introduction to reliability engineering, basic distributions, ana

lysis of failures, statistical methods in mechanical engineering, 

stress-strength analysis, interference, system reliability, product 

development, reliability growth, reliability testing, system relia~ 

bility performance. 

Undervisningen omfatter ogsa et prosjekt som i ar har tatt opp "How 

to sell and buy reliability?" 

Tilbake til Bo Bergman. Det er ogsa slik at i en rekke kurs har 

man tatt inn en del palitelighetsteknikk; dette er f.eks. slik i 

"Simulering av elkraftsystem, fortsattningskurs", gitt ved El anl 

teknik/K'l'H, i "Operationsanalys" gitt ved Matematisk statistik LTH/ 

Lund og sikkert i en hel del andre kurs. 

Sett i et st¢rre perspektiv er det fortsatt slik at en stor del 

av dagens nyutdannede sivilingeni¢rer ikke har noen kontakt med 

palitelighetsteknikk i sin utdannelse. Dette ma betraktes som h¢yst 

beklagelig. Situasjonen er irnidlertid mye bedre enn for bare noen fa 
ar siden og denne utviklingstendens synes a holde seg, Malet b¢r 

v~re at hver ny sivilingeni¢r en eller annen gang i 1¢pet av 

studiene har fatt innsikt i palitelighetsteknikkens fundament. 

4B. Forskerutdanning 

Mer eller mindre regelmessig gis det pa de fleste tekniske 

h¢yskoler i Sverige doktorgradskurs i palitelighetsteori, mens 

derirnot doktorgradskurs som retter seg mot den mer tekniske delen av 

fagomradet i prisippet savnes. 

I dag holder ca 10 personer pa med doktorgradstudier som er 

rettet mot palitelighetstekniske problemstillinger. Disse studentene 

er spredd pa et stort antall ulike emner: elektrisk anleggsteknikk, 

energiteknikk, matematisk statistikk, matematikk, reaktorteknologi, 

osv. I fremtiden vil det her kreves en bedre samordning av forsk

ningen. 
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Heldigvis pagar det en styrking av utdanningsressursene. P& KTH 

fins na en professor II i palitelighetsteknikk med bl.a. som oppgave 

a veiledning til doktorgradstudenter som arbeider med palitelig-

hets tekniske problems ti 11 inger pa and re ornrader. ·ro professor a ter 

med arbeidsomrader som delvis er rettet mot palitelighetsteknikk er 

for tiden under besettelse (Kraft ocl1 v~rmeanl~ggningars system

teknik/ Chalmers og Kva li tetsteknikk/ Li'TH) 

4C. Konklusjon 

Som en sanunenfatning kan en konstatere at selv om den pali

telighetstekniske betraktningsmate sakte har fatt innpass i svensk 

industri de siste 20 ar, har de tekniske h¢yskolene £¢rst i den 

senere tid blitt oppmerksom pa fagomradet. Heldigvis er tendensen i 

dag positiv; fler og fler sivilingeni¢rer far en grunnutdannelse i 

palitelighetsteknikk og forskningen pa omradet har begynt a kormne i 

gang selv om den enna ikke helt har funnet sin form. 

5. Utdanningsressurser i No~ 

v/ Bent Natvig, Matematisk institutt, avd. for statistikk og 

forsikringsmatematikk, Universitetet i Oslo, Blindern, Oslo 3, 

Norge. 

Marvin Rausand og Rannveig K. Tinmannsvik, SINTEF 18, 

7034 Trondheim-NTH, Norge. 

De to sistnevnte har gitt informasjonen om kurstilbudet ved Norges 

Tekniske H¢gskole (NTH) i Trondheim, mens f¢rstnevnte har ansvar for 

det ¢vrige. 

SA. Utdanningsressurser ved NTH 

I Norge har en pr. i dag bare en teknisk h¢yskole - nemlig NTH. 

De konklusjoner Bo Bergman trakk om aktiviteten ved de tekniske 

h¢yskoler i Sverige gjelder nesten uavkortet ogsa for NTH. En har et 

meget variert og godt kurstilbud i palitelighetsteknikk. Dette er 

dog valgfritt for de fleste studentene. Et unntak er Sikkerhetstek

nikk (hovedfag) ved Institutt for Maskinkonstruksjon. Dette faget 

(se oversikt nedenfor) er nettopp satt i gang med 6 studenter. 

Forskningen som er rettet mot palitelighetstekniske problernstil

linger er ogsa pa N'l'H i startfasen pa de fleste omrader. 
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Det sk]er videre en klac styrking av utdann1ngsressursene 

Institutt for Matematisk Statistikk vil det neste h¢st tiltre en 

professor som '"skal v,1~re med pa a bygge opp et milj¢ der en spesielt 

skal arbeide med problemstillinger som er aktuelle i forbindelse med 

risiko - og palite!jghetsana e". (En forsinkende faktor her er at 

vedko~nende som er ansatt ikke selv har arbeidet innen fagomr~det 

tidligere). I tillegg er det under besettelse et professorat pa 
Maskinavdelingen i Maskinkonstruksjon med fagomr~de palitelighet og 

vedlikeholdsteknikk. 

Styrken til NTH-milj¢ets utdanningstilbud i p~litelighetsanalyse 

og n~rliggende omr~der er det intime samarbeid mellom selve NTH og 

SINTEF, som arbeider med industriell og teknisk forskning og derfor 

sikrer de n¢dvendige impulser fra anvendelsessiden. 

I det f¢lgende gis en oversikt over noen kurs innen sikkerhet og 

p&litelighet ved NTH. En fullstendig oversikt er gitt i [14]; her be

skrives ogsa etterutdanningskurs gitt av NTH. Noen aktuelle l<.eremidler 

ved NTH er [5], [6]. 

Tabell 3. Noen ordin~re NTH-fag 

innen sikkerhet og pAlitelighet h¢st 82/vAr 83 

Fagtittel I Ansvarlig 
I institutt 

P~litelig-,1 Matematisk 
hets- statistik 
analyse 

Risikoana- Matematisk 
lyse statistikk 
Statist~- !' 

iske rneto- 1. 
der ! 

Innho1d 

Kurset gir det sannsynlighetsteoretiske grunn
lag for beregning av palitelighet og tilgjeng
elighet av systemer. Det omfatter bl.a.: De 
vanligste levetidsfordelinger. Konstruksjon av 
logiske trcer (fault trees). Dekomponering av 
strukturer i serie- og parallellsystemer. 
Analyse av systerner der tilstandene for kompo
nentene ikke er uavhengige, men assosierte, og 
utledning av skranker for systempAliteligheten 
i slike situasjoner. Palitelighet av nettverk. 
Tilgjengelighet. Teorien blir belyst med enkle 
eksempler fra forskjellige anvendelsesomrader. 

Kurset gir en innfy)ring i en del av de vik
tigste statistiske metodene som nyttes i risi
koanalyse. 
Emner: Kvantifisering av risiko. Risikoanalyse 
san grunnlag for beslutning. Kvantitative risi
koanalytiske teknikker med spesiell vekt pa 
feiltreanalyse. Bruk av dataprograrnmer i feil-
treanalyse. Dataki lder. Analyse av feil med 
felles ~rsak. Gjennomgang av metodeverkt¢yet i 
et utvalg utf¢rte risikoanalyser. 



Vern og 1Elkraft-
sikkerhets-! teknikk 
analyse L I 
kraftsys~ I 
t.emer I 

I 
I 
I 
I i 

Sikkerhets-IMaskinkon-•1
1 

1 . ! ' 
~e~nikk . I struks]on l 
(hovedfag; ! 1.· 

I I 
.l i I ! 

! 
I 

I 
I I I 

I I 
I I 

Mekanisk !Maskinkon-1 
palitelig~ I struksjon i 
het i j 

I l I . 

I 
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Drift ov kraftsysterner inneba::rer i::.o ho ed~ 
kategorier av risikofaktorer: Risiko for 
svikt i kraftforsyn og risiko for s 

menneslcer O<J 1nateriell. Beg kategorier er 
lo1y t tet ti 1 fei 1 som kan opps i l;:raftsystem~

ene ug s¢f~es be(_)renset ved en rekke tiltak. 
fo'a tcir opp problemst_illinger i to hoved
deler: Prinsipper og tekniske 1¢sninger for 
vern av anle9(3scteler i kraftsystemer, .Ana 
semetoder for kdrtle99ing av risikofaktorer. 

I dette hovedfaget vil en undervise i 
forskjellige metoder og teknikker sorn kan 
benyttes til ~ ta vare p~ de sikkerhetsmessige 
aspekter under planlegging, konstruksjon og 
bygging. En vil legge vekt pA A analysere 
sikkerheten, stvre sikkerhetsarbeidet og se 
spesielt pa vediikehold sorn en viktig 
sikkerhetsparameter. 
Hovedfaget bes av: 
60578 Risikoanalyse, systemtekniske metoder H 
60580 Vedlikeholdsteknikk V 
60583 Sikkerhetsstyring V 
00783 Risikoanalyse. Statistiske metoder H 

Kurset gir en innf¢ring i den del av pAlite
lighetsteknikken som i hovedsak har anvendelse 
innen maskinkonstruksjon og prosjektering av 
prosessanlegg. 
Emner: PAlitelighetsteknikkens sannsynlig
hetsteoretiske grunnlag. Beskrivelse av feil
mekanismer - modeller. Analyse av systemer 
som utsettes for tilfeldig varierende belast~ 
ninger. l-\nalyse av data fra levetidsfors¢k. 

Tabell 3 Dr. ing. fag innen sikkerhet og pAlitelighet 

Fagtittel 

Palitelig
het av el~ 
kraftsys
temer 
(Undervises 
annethvert 
ar) 

Ansvarlig 
avd. 

Elektro
teknisk-
avdeling 

P~litelig- IElektro
het i tele~ nisk avd. 
systemer 
(Undervises 
annethvert 
ar) 

Innhold 

Paget tar sikte p& A utdype og videref¢re det 
analytiske grunnlag for A kartlegge systemers 
palitelighetsegenskaper. 
Noen hovedemner: Ulike former for beskrivelse 
av systemers palitelighet: gjennomsnittsbe
skrivelser basert p~ logiske skjema (feiltre 
o.l.), Markovmodeller, tidsavhengige beskri
velser pa integralform (fornyelsesteori). 
Palitelighetsanalyse i planlegging av elkraft
~¥~~eme~. Driftssikkerhet i elkraftnett. 
laL1teli sanalyse som verkt¢y og del av 
risikoanalyser. 

Faget gir oversikt over anvendte begreper og 
metoder innen palitelighetsteknikken og inn
f¢ring i praktisk p~litelighetsanalyse, med 
anvendelseseksemplsc for aktuelle telesyste
mer. De viktigste pAlitelighetsbegrep, teore
tisk grunnlag og praktisk anvendelse. Aktu
elle pAlitelighetsfordelingsfunksjoner. Til
standsdiagram, beregning av praktiske system
parametre. Analyse av systemer med ulike 



I 
I 
I 

P~litelig- IElektro
het i data-lteknisk 
systemer lavdeling 
(Undervises 
annethvert I 

i\r) I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 

I 
! 
I 

! 
Konstruk- Skipstek- I 
s joners pa- nisk av- I 
litelighet ideling I 
(Forelest I I 
varen 81 , I I 
neste gangi 
varen 84) 1 1 

I 

redundansformer. Bayes s trateg i. litelig-
hetsdata for elektriske komponenter, Kompo..:. 
nent.pr¢ving. Analy:~e av reservedelsbehov, 
!\nvendelseseksernpler for konkrete telesyste
me . 
PAlitel hetsaspekter for programsystemer, 
Datzwiaskinbasert l i tel irjhetsberegn ing. 

FageL omfctt ter pal i telJ_ghet i datasysterner, 
llvordan denne kan uttrykkes kvantitativt og 
p!virkes ved forskjellige konstruksjonsmeto
der. 
Faget er et konstruksjonsfag som tar sikte pa 
~ gjennomgA forskjellige metoder for ~ ¢ke 
p~liteligheten i datasystemer. 
Foruten det n¢dvendige grunnlag i pAlitelig
hetsteorien, vil emner som inng~r i faget 
v<£re; Feilmekanismer i utstyr og programmer. 
Feildetekterende systemer, feiltolerante sys
temer, Redundansteknikker, Rekonfigurerbare 
systerner, 

Hensikten med faget er ~ gi en innf¢ring i 
sannsynlighetsteoretisk analyse av 
konstruksjoners oppf¢rsel og sikkerhet. 
Spesiell vekt vil bli lagt pa skip, flytende 
og faste plattformkonstruksjoner og 
trykkskro9. 
Faget omfatter f¢1gende emner: Klassifikasjon 
av belastninger. Statistisk beskrivelse av 
stokastiske, mekaniske belastninger. Karak
terisering av korrosjon og andre slitasjefeno
mener. Metoder for last-effektanalyse. Usik
kerheten i last-effektanalysen. Sannsynlig
hetsteoretisk beskrivelse av konstruksjonskom
ponenters kapasitet mot spr¢ og duktile brudd 
og utmatting. P~litelighet av enkle konstruk
s jonskomponenter. Systernpa 1 i te lighet. Sub-
j ektiv oppdatering av paliteligheten ved bruk 
av Bayes'statistikk o.l, Dimensjoneringsreg~ 

ler basert pa sannsynlighetsteoretiske meto
der. Konstruksjoner som del av et overordnet 
teknolo9isk system. Konstruksjonspalitelig
hetens innflytelse pa total palitelighet. 

SB Utdanningsressurser ved Universitetet i Oslo (Uio) 

Utdannelsestilbudet i palitelighetsteori og risikoanalyse ved 

UiO er en av 12 prioriterte teknologisk orienterte studieveier (TOS). 

Hensikten med TOS-utbyggingen ved UiO er a SUJ2E_lere den virksomhet 

som foregar pa NTH pa enkelte n¢kkelomrader. l vart fagomrade ¢nsk

er en ved utbyggingen i Oslo f¢rst og fremst a styrke den malrettede 

grunnforskning i palitelighetsteori samt a sikre tilf¢rsel av kandi

dater med forskningsbakgrunn i palitelighetsteori til undervisnings

institusjoner, eksterne forskningsmilj¢er og til industrien. 
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Virkso~1eten er tiJlagt Matematisk institutt, avdeling for 

statistikk og forsikringsmatematikk. Denne avdeling har 4 studie-

retninger/mal under hovedfaget og en av disse er ''statistikk med 

palitelighetsanalyse". I Figur 2 har vi gitt et eksernpel pa en 

studievei under ctenne studieretningen. 
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v I ' ! Examen pn1- I 
j1osophicum !H 

5 l 0 

Vekttall 

MA-fag betegner her matematikk, S-fag statistikk og IN-fag informa

tikk. De ledige 15 vekttall (3 semesters arbeid) kan velges blant 

matematikk, mekanikk, fysikk, informatikk, samfunnsfaglige emner 

eller emner fra andre tekniske utdanningsinstitusjoner. 

N¢kkelfagene i studieretningen er S 105, S 380 og S 381 som er 

beskrevet i det £¢lgende. Det b¢r bemerkes at S 105 ogsa er passende 

som st¢ttekurs i andre fagkretser og som videre- og etterutdanning for 

realister og ingeni¢rer. Som l~remidler i S 105 brukes [1 ], [2], [9]. 

s 1 05 Innf¢ring i palitelighetsanalyse 

Innhold: Koherente systemer, representasjon av koherente systemer 

ved hjelp av stier og kutt, palitelighetsberegninger for 

systemer av uavhengige komponenter, komponenters palite

lighetsmessige betydning, assosierte stokastiske (tilfel

dige) variable, grenser ~or systempalitelighet, statis

tiske slutninger for den eksponentielle levetidsfordeling, 

case studier fra anvendt palitelighetsanalyse, palitelig

hetsanalyse sett i et samfunnsmessig perspektiv. 
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F¢rst og fremst A ~i det sannsynl tsteoretiske grunnlag for 

a beregne litel heten til et system, dvs. sannsynli eten 

for at systemet funksjonerer, nar paliteligheten til enkelt

komponentene systernet bes tar av er kjent. Videre sDnsker en a 
gi en introduksJon av den Bayesianske slutningsteori som er 

rettet mot anvendelser i pa1itelighetsana se. 

s 380 Palitel steori 

Emnet er en direkte fortsettelse av grunnemnet S 105 og har til 

hensikt a presentere nae av det teoretiske grunnlag for A utf¢re 

palitelighetsanalyser av kompliserte systemer. Det vil lede frem til 

forskningsfronten i utvalgte delomrader. Slike omrader er: Mal for 

den palitelighetsmessige betydning av en komponent. Multin~r palite

lighetsteori der komponenter/systemer beskrives mer nyansert enn sorn 

funksjonerende eller ei. Optimale vedlikeholds-, inspeksjons- og 

utskiftningsstrategier. 'I'eori i grenselandet palitelighetsteori/ 

grafteori. 

s 381 Risikoteori 

I dette ernnet presenteres modeller for den usikkerhet som 

knytter seg til forretningsresultatet for forsikringsselskaper og 

metoder til a bringe slik risiko under kontroll. Ogsa andre slags 

risikoforretninger dekkes av teorien. Omrader som tas opp er: Sto

kastiske prosesser som brukes som modeller for risikoprosesser. 

Ruinproblemet for flere av disse prosesstypene. Sannsynlighetsfor

delingen for prosessens tilstand pa et gitt tidspunkt (f .eks. ars~ 

resultatet for forsikringsforretninger). Hvordan sannsynligheten 

for "ruin" kan bringes pa et akseptabelt niva ved passende valg av 

premiesystem, reassuranseplan og sikkerhetsreserve. 

I tillegg gis det ved Maternatisk institutt, avdeling for 

mekanikk et seminar i Ocean Engineering der en bl"a' tar opp 

konstruksjonsmessig pAlitelighetsanalyse. Seminaret ledes av en 

professor II fra Veritas, 

Takket V<Pre en iherdig innsats fra folk i ikke~permanente 

stillinger samt hovedfagsstudenter har en i dag et allsidig og 

slagkraftig forskningsmilj¢ i p~litelighetsteori ved Uio. Dette er 

reflektert i kurset S 380. En svakhet er at det store behov for 

detaljert faglig veiledning er knyttet til en eneste mellomstilling. 

Dette gj¢r at antall hovedfagsstudenter i dag ligger rundt 6, mens 

rekrutteringspotensialet er det dobbelte. 



En annen svakhet ved dette er at den fast ansatte far liten tid 

til a orientere seg i mer anvendt retning ved f.eks. deltidsarbeid 

eksternt. I dag dekkes case-studiene i S 105 av en cand.real. fra 

Veritas. For a papeke at stuclentene ved UiO likevel ikke bare 

arbeider med palitelighetsteori, Kan vi til slutt nevne at i tillegg 

ttl den ene sorn arbeider med anvendelser av rnultincer teori 

elektriske kraftsystemer (nevnt i innledningen), arbeider en for 

Shell International med studier av feildata for r¢rledninger utfra 

Bayesiansk metodikk. 

SC Andre kurs 

Vi skal her bare kort nevne at det stadig arrangeres kortere 

etterutdanningskurs i palitelighetsteknikk i Norge. I oktober 

arrangerte f.eks. Norges Kvalitetstekniske Forening et slikt 3-

dagers kurs. Likeledes star Norske Sivilingeni¢rers Forening stadig 

bak slike kurs og har i tillegg et eget brevkurs i risikoanalyse 

[ 11 J • 

6. Sluttkommentar 

La meg til slutt fa papeke nytten av at folk i de ulike nord

iske land, om de arbeider mest med anvendt eller teoretisk palite

lighetsanalyse, kan Jcomme sammen i et felles forum Samlet utgj¢r vi 

en betydelig ressurs, mens vi kanskje enkeltstaende har mindre a 
fare med. Seminarer som dette og som de arlige symposier arrangert 

av Society of Reliability Engineers (SRE), Scandinavian Chapter er 

derfor vel verdt a satse pA b~de fra den enkelte interessents side 

og fra samfunnets side. 
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