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Förord till utgåva 1 
I samband med att kursen “Säkerhetsanalyser inom energisektorn” skulle ges för andra gången under 
höstterminen 2017 på civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala Universitet uppstod ett behov att 
sammanställa räkneövningar på kursens innehåll. Detta kompendium är resultatet av arbetet för att tillgodose 
det behovet. Materialet är uppdelat i lektioner med rubriker som är anpassade efter innehållet på kursen. I 
slutet finns det lösningar till varje räkneuppgift, dessa och själva uppgifterna kan förbättras och eventuellt 
kompletteras med kod för datorberäkningar. Det är vår förhoppning att läsarna kan återrapportera eventuella 
fel eller förbättringsförslag till författarna. 
 
Uppsala i januari 2018, 
Peter Jansson och Mattias Lantz 
 

Förord till utgåva 2 
Till höstterminen 2018 kommer detta kompendium att användas på två kurser; “Säkerhetsanalyser inom 
energisektorn” på civilingenjörsprogrammet Energisystem samt “Komplexa system i teknik och samhälle - 
teknik” på civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle, båda vid Uppsala Universitet. En del 
figurer har gjorts om och diverse små justeringar i text och uppgifter har genomförts. 
 
Uppsala i augusti 2018, 
Peter Jansson och Mattias Lantz 

Förord till utgåva 3 
Lagom till höstterminen 2020 finns denna tredje utgåva. Kompendiet har fortsatt att användas på kurserna 
“Säkerhetsanalyser inom energisektorn” och “Komplexa system i teknik och samhälle - teknik”. Den tredje 
utgåvan kommer även att användas på kursen “Kärnkraftsäkerhet” som ges inom 
högskoleingenjörsprogrammet Kärnkraftteknik vid Uppsala Universitet.  Diverse små korrigeringar av uppgifter 
har genomförts samt någon extra uppgift och ett appendix med en tabell över den kumulativa 
normalfördelningen har skapats. 
 
Uppsala i oktober 2020, 
Peter Jansson och Mattias Lantz 
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Lektion 1: Sannolikhetslära och statistik 

Kortfattad härledning av Bayes sats 

 

Ω =∪
 

i
Ai =0i =∀ / j : Ai ⋂ Aj  

B =∪
 

i
(B )⋂ Ai (1) 

 P A( j ⋀ B) = P A |B( j )P (B) = P B|A( j)P A( j)⇒ P A |B( j ) = P (B)
P A ⋀B( j ) = P (B)

P B|A P A( j) ( j) (2) 

(1) ⇒ oförenliga}  P (B) = P (∪ 

i
(B )⋂ Ai ) = { = ∑

 

i
P (B )⋀ Ai = ∑

 

i
P (B|A )i P (A )i (3) 

(2), (3) ⇒  P A |B( j ) =
P B|A P A( j) ( j)

(B|A )P (A )∑
 

i
P i i

◻ Q.E.D 

Uppgift 1.1: Oberoende och oförenlighet 
Låt A och B vara oberoende och oförenliga händelser och antag att P(A)≠0. Bestäm P(B). 

Uppgift 1.2: Summan av fördelningar 
Man kastar en sexsidig tärning hundra gånger och adderar de antal prickar som kommer upp. Beräkna med 
lämplig approximation sannolikheten att summan överstiger 370. 
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Uppgift 1.3: Normalfördelningen, symmetriskt kring noll 
Låt N vara en Normalfördelning. Beräkna P1(X>0.1), P2(X>1.0) och P3(X>2.0) om X∈N(0,1). Använd ett 
tabellverk, se t.ex. appendix,  för att hämta lämpliga siffror för beräkningarna. 
 
Täthetsfunktionen för Normalfördelningen N(μ,σ) är given av uttrycket 
 

 

Uppgift 1.4: Normalfördelningen, allmänt 
Låt N vara en Normalfördelning. Beräkna P1(X>37.2), P2(X>42), P3(X>54) och P4(51<X<58) om X∈N(50,5). 
Använd ett tabellverk, se t.ex. appendix, för att hämta lämplig siffror för beräkningarna. 

Uppgift 1.5: Normalfördelningen i kvadrat 
Låt N vara en Normalfördelning. Beräkna P(X2>4) om X∈N(3,1.4). Använd ett tabellverk, se t.ex. appendix, för 
att hämta lämpliga siffror för beräkningen. 

Uppgift 1.6: Poissonfördelningen 
Låt Po vara en Poissonfördelning. Beräkna P1(X>1.0), P2(X>2.0), P3(X>7.5) och P4(X>15) om X∈Po(7.5). 
Använd ett tabellverk, se t.ex. appendix, samt räkna för hand. 

Uppgift 1.7: Weibullfördelningen 
Livslängden för en viss komponent anses vara Weibullfördelad med parametrarna b=2 och c=2. Bestäm 
förväntad livslängd (väntevärde) för ett system som byggs upp som en seriekoppling av två komponenter. 
 
Täthetsfunktionen för Weibullfördelningen är given av uttrycket och den  kumulativae  f (x) = b

c( b
x)c−1 −(x/b) c  

fördelningsfunktionen ges av uttrycket  F (x) = 1 − e −(x/b) c  
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Uppgift 1.8: Bayes sats - komponenter i lådor 
Consider three shipping cartons labeled I, II, III. The cartons are all alike in size, shape, and general 
appearance and they contain various numbers of items from companies X, Y, Z as shown in the figure below. 
 

 
 
A random experiment is conducted as follows. First, one of the cartons is chosen at random. Then two items 
are chosen from the selected box. When they are examined, it is found that both items are from Company Z. 
This latter event is identified with event B. The “causes” of B are readily identified: either carton I was chosen 
or carton II was chosen or carton III was chosen. Thus, 
 

A1 = choice of carton I 
A2 = choice of carton II 
A3 = choice of carton III. 

 
Calculate the probability that, given event B, it was carton I, II or III that was originally chosen, i.e. calculate 
P(A1|B), P(A2|B) and P(A3|B). 

Uppgift 1.9: Bayes sats - Toalett från tre rum 
Vi befinner oss i ett rum med tre dörrar framför oss. Dessa tre dörrar leder till tre rum (R1, R2, R3) från vilket det 
finns möjlighet att nå en toalett (T) som vi behöver. I rummet R1 finns det två dörrar varav en leder till T. I R2 
finns det fyra dörrar varav en leder till T. I R3 finns det tre dörrar varav två leder till T. Vi kan endast nå T 
genom att först välja ett rum och sedan välja korrekt dörr i det rummet. 

a) Hur stor är sannolikheten att vi når till T? 
b) Givet att vi nått T, hur stor är sannolikheten att vi började med att välja R2? 
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Lektion 2: Felfrekvenser och badkarskurvan 

Begrepp 
(Alla ospecificerade integraler går från 0 till ∞.) 
 

Fördelningsfunktion 
(eng: distribution function, 
unreliability): 

F(t) = P(T ≤ t) Antalet som inte fungerar vid tiden t delat 
med antalet från start. 

Funktionssannolikhet 
(eng: survival probability, reliability): 

R(t) = P(T > t) = 1 - F(t) Antalet som ännu fungerar vid tiden t 
delat med antalet från start. 

Täthetsfunktion 
(eng: probability density, failure 
density): 

f(t) = F’(t) = -R’(t) f(t) dt = Ovillkorad sannolikhet för fel i 
intervallet (t,t+dt). 

Intensitetsfunktion 
(eng: hazard function, failure rate): 

λ(t) = f(t)/R(t) 
= -R’(t)/R(t) 
= F’(t)/(1-F(t)) 

Antalet fel per tidsenhet vid en viss tid. 
λ(t)dt = Betingad sannolikhet för fel i 
intervallet (t,t+dt), givet att inget fel fanns 
vid tiden t. 

Förväntad livstid, väntevärde: μ = ∫tf(t)dt = ∫R(t)dt (Via partiell integration.) 

 
Sannolikheten att livslängden är större än x: 

 

Uppgift 2.1: Linjär felintensitet 
För en viss typ av komponent tycks felintensiteten öka linjärt med tiden: λ(t)=kt, k>0, t≥0. Bestäm 
täthetsfunktionen, funktionssannolikheten och väntevärdet av livslängden. 

Uppgift 2.2: Livslängd på komponent 
En komponent har felintensiteten λ(t) = 0.1 + 0.2 * sqrt(t) där t mäts i år. 

a) Bestäm sannolikheten att komponenten håller i minst 5 år. 
b) Bestäm sannolikheten att komponenten håller i minst 5 år givet att den redan hållit i 2 år. 
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Uppgift 2.3: Seriekopplade komponenter 
a) Ett seriekopplat system fungerar om och endast om alla n komponenter fungerar. Komponent i (ki) har 

intensiteten λi och funktionssannolikheten Ri. Ställ upp uttryck för systemets totala funktionssannolikhet 
och intensitet. 

b) En viss typ av stålvajer har en draghållfasthet som är Weibullfördelad med parametrarna λ och β, dess 
täthetsfunktion är f(x) = λββxβ-1e-(λx)^β och dess fördelningsfunktion är F(x)=1-e-(λx)^β. Om tio sådana vajrar 
seriekopplas, vilken fördelning får hela systemets dragstyrka? 

 

Uppgift 2.4: Parallellkopplade komponenter 
Ett parallellkopplat system fungerar så länge minst en av alla n komponenter fungerar. Komponent i (ki) har 
funktionssannolikheten Ri. Ställ upp ett uttryck för systemets totala funktionssannolikhet. 
 

Uppgift 2.5: Seriekopplade parallellkopplade system 
I ett system finns fyra enheter med samma funktionssannolikhet R(t) = e^(-λt^2). De är kopplade som figuren 
nedan visar. Bestäm systemets funktionssannolikhet. 
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Uppgift 2.6: Livslängd i kohort 
En kohort med 1 miljon personer följs genom livet från födelse till död. Tabellen nedan anger hur många av 
dem som ännu lever vid varje födelsedag. 

a) Räkna fram funktionssannolikheten (reliability), fördelningsfunktionen (unreliability), täthetsfunktionen 
(failure density) och intensitetsfunktionen (failure rate) för alla födelsedagar i tabellen. 

b) Räkna sedan fram sannolikheten för att en person hinner uppleva sin 75-årsdag. 
c) Räkna därefter fram sannolikheten att samma person får uppleva dagen efter sin 75-årsdag. 

 
Tabell 
t (år)    Antal R(t) F(t) f(t) λ(t) 
    0 1 000 000 
    1    977 421 
    2    971 784 
    3    967 776 
    4    964 492 
    5    961 623 
  10    949 863 
  15    940 548 
  20    930 145 
  30    903 728 
  40    863 497 
  50    792 589 
  60    662 475 
  65    564 772 
  70    444 280 
  75    308 857  
  80    177 664 
  85      76 455 
  90      21 094 
  95        2 943 
  99           122 
100               0 
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Lektion 3: Händelseträd och felträd 

 
 

Att bygga felträd och dess symboler 
Man ska arbeta efter principen att för varje feltillstånd leta efter 

● Nödvändiga, 
● Tillräckliga och 
● Omedelbart föregående... 

...feltillstånd som ger upphov till aktuellt feltillstånd. 
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Uppgift 3.1: ETA: Kan inte hitta bilnycklarna 
En tidig morgon när bilen ska användas så ligger inte bilnycklar på sin sedvanliga plats, vår initierande 
händelse (IE) är alltså "bilnycklarna ligger inte på sedvanlig plats". Vi genomför då en sökning (S) av alla rum 
där bilnycklarna kan finnas. Resultatet av sökningen blir antingen "bilnycklarna funna" eller "bilnycklarna ej 
funna". 
Om vi efter sökningen ej har funnit bilnycklarna så frågar (F) vi alla andra i hushållet om någon av dem vet var 
bilnycklarna finns. Resultat av frågan blir antingen "bilnycklarna fortfarande borta" eller "bilnycklarna finns i rum 
X". 
Om bilnycklarna fortfarande är borta så ställer vi oss och funderar en stund över vart de kan tänkas ha lagts 
senast bilen användes. Resultatet av tänkandet (T) blir antingen "bilnycklarna hittades inte" eller "bilnycklarna 
återfunna efter tänkande". 
 

a) Konstruera ett sekvensdiagram över de ovan beskrivna scenarierna. Sekvensdiagrammet skall 
innehålla både initierande händelse och varje möjlig påföljande händelse. 

b) Konstruera ett händelseträd för alla scenarier beskrivna ovan. Händelseträdet skall innehålla både 
initierande händelse och påföljande händelser. 

c) Beräkna sannolikheten för var och en av de konsekvenser som kan uppstå, det vill säga sannolikheten 
för konsekvensen som följer varje möjligt scenario. Sannolikheterna för lyckade händelser är givna på 
förhand: 
P(S="bilnycklarna funna") = 0.1 
P(F="bilnycklarna finns i rum X") = 0.7 
Sannolikheten för att den initierande händelsen skall uppstå är också given: P(IE) = 0.01 

Uppgift 3.2: ETA: Armering av missil 
På ett bombflygplan finns det missiler som av misstag kan lossna från flygplanet under färd. För att förhindra 
att en tappad missil exploderar så finns det ett inbyggt system av skyddsbarriärer i missilen. Om en missil 
skulle lossna finns det olika scenarier som kan uppstå, beroende på vilket eller vilka av skyddsbarriärerna som 
fungerar eller inte. 
 
Den första barriären är en första armering. Om den första barriären håller så är missilen säker. Sannolikheten 
för att den första barriären håller är 0.9. 
Den andra barriären är en andra armering. Om den andra barriären håller så är missilen säker. Sannolikheten 
för att den andra barriären håller är 0.7. 
Den tredje barriären är ett skydd för strömförsörjning av missilens armeringssystem. Om armeringen inte har 
strömförsörjning så missilen säker. Sannolikheten för att den tredje barriären håller är 0.8. 
 

a) Rita ett sekvensträd (“event sequence diagram”) för alla scenarier som kan uppstå, utgående från 
beskrivningen enligt ovan. Sekvensträdet skall innehålla både initierande händelse och varje möjlig 
påföljande händelse (“pivotal event”) enligt beskrivningen ovan. 

b) Rita ett händelsträd (“event tree”) för alla scenarier beskrivna enligt ovan. Händelseträdet skall 
innehålla både initierande händelse och påföljande händelser. 

 
 

12 (49) 



c) Beräkna sannolikheten för var och en av de konsekvenser som kan uppstå, det vill säga sannolikheten 
för konsekvensen som följer varje möjligt scenario. Det är också givet att sannolikheten för att en missil 
skall lossna är 1·10-2. 

Uppgift 3.3: ETA: Utsläpp från kärnkraftverk 
I ett kärnkraftverk finns flera system för att förhindra utsläpp av radioaktivt material till omgivningen vid den 
händelsen att ett rör till kylsystemet går sönder. Konsekvensen av att ett eller flera system inte fungerar är att 
det kan uppstå mer eller mindre utsläpp av fissionsprodukter till omgivningen. Konsekvenserna rangordnas i 
denna uppgift med hjälp av storleken på dessa utsläpp. 
 
I det aktuella kärnkraftverket kan flertalet scenarion uppstå, givet den initierande händelsen att ett rör till 
kylsystemet går sönder, där följande fyra av varandra oberoende händelser (“pivotal events”) ingår: 
 

A. Strömförsörjning för att driva övriga system finns (alternativt inte finns). 
B. Nödkylningen av härden fungerar (alternativt inte fungerar). 
C. Det filtersystem som installerats i denna reaktortank för att omhänderta fissionsprodukter som 

eventuellt släpps ut från härden ut fungerar (alternativt inte fungerar). 
D. Reaktorinneslutningen fungerar och håller inne fissionsprodukter som eventuellt följer med vattnet från 

nödkylsystemet ut från härden (alternativt inte fungerar). I denna reaktor är reaktorinneslutningens 
funktion relevant endast om nödkylningen (B) fungerar. I annat fall bedöms reaktorinneslutningen 
upphöra att fungera som en direkt följd av (B). 

 
Inga andra händelser än de ovan beskrivna skall beaktas i denna uppgift. Använd följande information när du 
genomför uppgiften 
 

Om (A) inte finns så fungerar inget av de andra systemen och det största utsläppet av 
fissionsprodukter sker då (kallat konsekvens K7). Om (A) finns så försöker man starta (B). 
 
Om (B) inte startar så skall (C) skydda mot utsläpp av fissionsprodukter som frigörs. I detta scenario 
så testas inte (D) eftersom reaktorinneslutningen inte är relevant i detta händelseförlopp. 
Om (C) misslyckas sker ett något större utsläpp (kallat konsekvens K6) än då (C) skulle lyckas. 
Om (C) lyckas så sker ett mindre utsläpp än om det inte fungerar (kallat konsekvens K5). 
 
Om (B) istället startar så sker följande händelseutveckling. 
Efter att (B) startar så försöks (C). Efter (C) försöks (D), oberoende av om (C) fungerat eller inte. 
 
Om varken (C) eller (D) fungerar sker det 4:e största utsläppet (kallat K4). 
Om (C) inte fungerar men (D) fungerar så sker det 3:e största utsläppet (kallat K3). 
Om (C) fungerar men inte (D) så sker det näst minsta utsläppet av fissionsprodukter (kallat K2). 
Om (C) och (D) fungerar så sker det minsta utsläppet av fissionsprodukter (dvs den minsta 
konsekvensen, kallat K1). 

 
De sju konsekvenserna är rangordnade enligt: K1 < K2 < K3 < K4 < K5 < K6 < K7 
 

a) Rita ett sekvensträd och ett händelseträd för alla scenarier beskrivna enligt ovan. Träden skall 
innehålla både initierande händelse och varje möjlig påföljande händelse enligt beskrivningen ovan. 

b) Beräkna sannolikheten för var och en av de konsekvenser som kan uppstå, det vill säga sannolikheten 
för konsekvensen som följer varje möjligt scenario. Sannolikheter för händelserna ovan, i de fall 
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respektive system fungerar, är på förhand framtagna: P(A) = 0.95, P(B) = 0.9, P(C) = 0.7, P(D) = 0.9. 
Det är också givet att sannolikheten för att ett rör i kylsystemet överhuvudtaget skall gå sönder är 
1·10-2. 

Uppgift 3.4: FTA: Pumpning från reservoar 
Figuren nedan beskriver ett system som används för att med hjälp av en pump (A) flytta vätska genom två rör 
(B och C) från en reservoar (D) till en behållare (E). Systemet används på ett sådant sätt att det är viktigt att 
det alltid finns ett flöde till behållaren E. Med andra ord är det oönskade toppfelet i denna uppgift ”inget flöde till 
E”. Pilarna i figuren indikerar vätskans enda möjliga väg och riktning i systemet men hur detta är ordnat är inte 
relevant för uppgiften. 

 
Följande fyra oberoende och oförenliga grundfel kan uppstå i systemet: 

1. Blockering har uppstått i rör B. 
2. Blockering har uppstått i rör C. 
3. Pumpen A är trasig. 
4. Reservoaren D är tom. 

 
Felen 1-4 kan ge upphov till följande (och endast dessa) fel: 
 

5. Inget flöde från rör B. 
6. Inget flöde från rör C. 
7. Inget flöde till rör B. 
8. Inget flöde till rör C. 

 
a) Utgående från beskrivningen ovan, konstruera ett felträd för toppfelet som inkluderar samtliga fel 1-8. 

Varje val logisk grind skall motiveras. Inga andra fel än de ovan nämnda skall beaktas. Inga fel med 
gemensamma orsaker (engelska: common cause failures) skall beaktas. 

b) Ställ upp ett logiskt uttryck för toppfelet. Förenkla det logiska uttrycket med hjälp av Booelsk algebra. 
Konstruera ett förenklat felträd utgående från det förenklade Booelska uttrycket för toppfelet. 

c) Beräkna sannolikheten för att toppfelet händer, givet följande sannolikheter, där P(x) betecknar 
sannolikheten för att felet x skall inträffa. P(1) = P(2) = 2·10-6, P(3) = 1·10-7, P(4) = 2·10-8. 

Uppgift 3.5: FTA: Trycktank 
En trycktank fylls på av en pump som drivs av en motor enligt figuren nedan. En oändlig vattenreservoar 
används som källa till pumpen för vidare transport till tanken. En tryckvakt på tanken stänger av strömmen till 
motorn via ett relä när det maximalt tillåtna trycket i tanken har uppnåtts. En ventil, som öppnas manuellt, leder 
till att tanken töms på försumbar tid. När tanken har tömts så slås motorn på igen och processen upprepas. 
Efter att pumpen har startats så vill man inte att tanken skall brista. 
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 Det oönskade toppfelet är alltså “trycktank brister” vilket kan ske på grund av två av varandra oförenliga 
orsaker: 
 

i. Tanken brister på grund av konstruktionsfel. 
ii. Tanken brister på grund av att övertryck bildas i tanken vilket sker om pumpen är igång i mer än 60 

sekunder. 
 
Felet ii (“pumpen är igång > 60 s”) sker om reläet är stängt mer än 60 sekunder, vilket i sin tur kan ske på 
grund av tre av varandra oförenliga orsaker: 
 

I. Reläet öppnar inte på grund av ett konstruktions- eller installationsfel. 
II. Reläet kan inte att öppna på grund av förslitning. 

III. Tryckvakten är ger signal till reläet att vara stängd i mer än 60 sekunder. 
 
Felet III (“tryckvaktssignal > 60 s”) kan ske om tryckvaktens switch är stängd i mer än 60 sekunder samtidigt 
som (och oberoende av att) den har matningsspänning i mer än 60 sekunder. 
 

a) Konstruera ett felträd, utgående från informationen ovan. Varje val logisk grind skall motiveras. Inga 
andra fel än de ovan nämnda skall beaktas. Felaktig hantering av den manuella ventilen skall inte 
beaktas. Inga fel med gemensamma orsaker (“common cause failures”) skall beaktas. 

b) Beräkna sannolikheten för att toppfelet “trycktank brister” händer, givet följande sannolikheter: 
P(i) = 5·10-6, P(I) = 5·10-6, P(II) = 1·10-4, P(“switch stängd > 60 s”) = 1·10-4 , P(“switch har 
matningsspänning > 60 s”) = 1·10-4. 

Uppgift 3.6: FTA: ABS-System 
Information från svenska Wikipedia: ”ABS (på tyska Antiblockiersystem, engelska anti-lock braking system) är 
ett tekniskt system på motorfordon som förhindrar att hjulen låser sig när man bromsar. Syftet och fördelarna 
med detta är dels att styrförmågan bibehålles vid hårda inbromsningar, minskat slitage samt att bromssträckan 
förkortas på de flesta underlag. Nackdelen är att oerfarna förare löper risk att vaggas in i en falsk trygghet och 
inte fullt förstå systemets funktioner och begränsningar.” 
 
ABS-systemet bör alltså vara så konstruerat att trycket i bromsarna inte ökar okontrollerat. I denna uppgift kan 
topp-felet ”Okontrollerat bromstryck” uppstå om alla följande tre av varandra oberoende fel inträffar samtidigt: 
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A: Fel på servot. 
B: Fel på avstängningsventilens watchdog. 
C: Den elektroniska övervakningen av ABS-systemets felstatus fungerar inte. 
 
Felet C kan inträffa om något av följande två fel sker: 
 
D: Fel på watchdog för ABS:ens armering. 
E: Fel på kretsarna för övervakning av servot och avstängningsventilen. 
 
Felen D och E är oberoende av varandra men de kan inträffa samtidigt. 
 

a) Konstruera ett felträd, utgående från informationen ovan. Varje val logisk grind skall motiveras. Inga 
andra fel än de ovan nämnda skall beaktas. Inga fel med gemensamma orsaker (engelska: common 
cause failures) skall beaktas. 

b) Beräkna sannolikheten för att toppfelet händer, givet följande sannolikheter: 
P(A) = 4·10-7, P(B) = 1·10-6, P(D) = 1·10-9, P(E) = 2·10-8. 
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Uppgift 3.7: FTA: Bil som inte startar 
Betrakta följande beskrivning av de enda möjliga orsakerna till att en bil inte kan starta. Vi har alltså ett toppfel 
(T) som är "bilen startar inte". En bil kan inte starta om någon av följande tre oförenliga feltillstånd inträffar: 

1. Ingen bensin finns. 
2. Nycklarna till bilen återfinns inte (ett basfel). (Notera: I uppgift 3.1 skapades ett händelsträd där 

konsekvenserna av detta fel analyserades.) 
3. Bilens elsystem fungerar inte. 

Feltillståndet (1) att bensin inte finns inträffar om det både, och oberoende: 

4. ...saknas bensin i tanken (ett basfel) samtidigt... 
5. ...som att ingen bensin finns i reservdunken (ett basfel). 

Feltillståndet (3) att elsystemet inte fungerar inträffar på grund av följande oberoende orsaker: 

6. Batteriet är urladdat (ett basfel) samtidigt... 
7. ...som det saknas någon annan strömkälla. 

Feltillståndet (7) att det saknas någon annan strömkälla kan bero på att någon av följande oförenliga basfel 
inträffar: 

8. Startkablar att koppla till extra batteri saknas. 
9. Extra batteri saknas. 

 

Uppgifter: 

a) Konstruera ett felträd utifrån ovanstående beskrivning. 
b) Skriv upp ett matematiskt uttryck för sannolikheten P(T) att toppfelet T inträffar, givet att 

sannolikheterna för respektive bashändelse som vi kallar P(2), P(4), P(5), P(6), P(8) och P(9) är givna. 
Beräkna även P(T) givet att P(2) = 0.01, P(4) = 0.01, P(5) = 0.3, P(6) = 0.005, P(8) = 0.1 och P(9) = 0.1 
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Lektion 4: Reliability block diagrams 
A reliability block diagram (RBD) provides a success oriented view of the system. RBD’s provide a framework 
for understanding redundancy. RBD’s facilitate the computation of system reliability from component 
reliabilities. RBD’s and fault trees provide essentially the same information. Notice that the fault tree takes a 
failure perspective, whereas the RBD takes a success perspective. 
 
A RBD is defined as follows: 

● A reliability block diagram is a graph whose edges are the system components.  
● There are a pair of nodes called terminal nodes. 
● If there is a path between the terminal nodes which contains only edges with functional components, 

the entire system is functional. Otherwise it is not functional. 
 

 
 
A system with n components is called a system of order n. 
 
Structure function or System function φ(x) = { 1 if the system is functioning for vector x, 0 if system is failed for 
vector x }, where x = {x1, x2, …, xn} and xi = { 1 if component i is functioning, 0 if component i is failed}. 
 
Series system: 

 
Parallell system: 

 
k-out-of-n system (the system is functioning if at least k components are functioning): 
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Example: 2-out-of-3 structure: 

 
 

A 1-out-of-n structure is a parallel structure. 
 
Consider a system with state vector x = {x1, . . . , xn} and structure function φ1(x), and a second system with 
state vector y = {y1, . . . , ym} and structure function φ2(y); 

● if these systems are connected in series then the whole system is of order n + m, and its structure 
function is φ(x,y) = φ1(x)φ2(y) 

● if these systems are connected in parallel then the whole system is of order n + m, and its structure 
function is φ(x,y) = max {φ1(x), φ2(y)} 

Uppgift 4.1: Tre komponenter 
Antag tre stycken komponenter A, B och C i ett relä, med följande sannolikheter att de fungerar korrekt vid 
yttre signal. P(A)=0.9, P(B)=0.6, P(C)=0.8 
 

a) De tre komponenterna är sammankopplade i parallellkoppling. Vad är sannolikheten att reläet fungerar 
korrekt när signalen kommer? 

b) De tre komponenterna är sammankopplade i serie. Vad är sannolikheten att reläet fungerar korrekt när 
signalen kommer? 

c) Komponent B byts ut mot en mer tillförlitlig variant som har P(B)=0.89. Beräkna de nya sannolikheterna 
för korrekt funktion vid parallellkoppling. 

d) Komponent B byts ut mot en mer tillförlitlig variant som har P(B)=0.89. Beräkna de nya sannolikheterna 
för korrekt funktion vid seriekoppling. 

e) Vid en säkerhetsgenomgång kommer man fram till att de angivna sannolikheterna inte kan anges så 
noggrant, de är istället olika sannolikhetsfördelningar med följande antagna spridning enligt 
normalfördelningen N. 
A ∈ N(0.9,0.3) 
B ∈ N(0.89,0.2) 
C ∈ N(0.8,0.2) 
Visa hur funktionen som beskriver sannolikheten att reläet fungerar ser ut, för båda fallen 
(parallellkoppling och seriekoppling). 
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Uppgift 4.2: Tre komponenter i seriekoppling och garanti 
Consider a system consisting of 3 exponential units, connected in series, with the following failure rates (in 
failures per hour): λ1 = 0.0002, λ2 = 0.0005, λ3 = 0.0001 
 

a) Obtain the reliability equation for the system. 
b) What is the reliability of the system after 150 hours of operation? 
c) Obtain the system's pdf. 
d) Obtain the system's failure rate equation. 
e) What is the Mean Time To Failure (MTTF) for the system? 
f) What should the warranty period be for a 90% reliability? 

 

Uppgift 4.3: Komponenter i parallellkoppling 
Consider the system shown next. 

 

 
 
Components A through E are Weibull distributed with β=1.2 and λ=1/1230 h-1. The starting and ending blocks 
cannot fail. A Weibull distribution is defined by the two parameters β and λ with a probability density function 
(pdf) given by f(x)=λββxβ-1exp[-(λx)β] , for x ≥ 0. The unreliability and reliability functions are correspondingly 
given by F(x) = 1-exp[-(λx)β] and  R(x) = 1-F(x) = exp[-(λx)β] , respectively. Determine the following: 
 

a) The reliability equation for the system and its corresponding plot. 
b) The system's pdf and its corresponding plot. 
c) The system's failure rate equation and the corresponding plot. 
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Lektion 5: Cut Sets och Path Sets mm 
Some general definitions and considerations: 

● The set of components of a system of order n is C = {1, 2, . . . , n} 
● A path set, P, is a subset of C which by functioning ensures that the system is functioning. A path set 

is minimal (MPS) if it cannot be reduced without losing its status as a path set. 
● A cut set, K, is a subset of C which by failing causes the system to fail. A cut set is minimal (MCS) if it 

cannot be reduced without losing its status as a cut set. 
● For a given set of MCS, the cut set probability, Pi, is the product of the probabilities of all the basic 

events contained in that particular cut set. 
Example: 

# MCS P# 

1 {1,2} P1=P(1)P(2) 

2 {1,3} P2=P(1)P(3) 

3 {3,4} P3=P(3)P(4) 

4 {3,5} P4=P(3)P(5) 
 

● The top event probability, PT, is the sum of the probabilities of all the minimal cut sets, i.e., PT= Pi∑
 

i
 

Please note that PT for the MCS derived from a simplified fault tree usually results in (much) larger 
probability than the probability for the top event calculated from the original fault tree. This is still a 
useful measure, though sometimes very conservative. 
 

● Qualitative measure of MCS structural importance 
○ Short MCS indicate high vulnerability (few components have to fail in order for at top event to 

occur) 
○ Long MCS indicate low vulnerability (many components have to fail in order for a top event to 

occur) 
○ Many MCS indicate high vulnerability for the system (it may fail in many different ways) 

● Quantitative measure of MCS structural importance 
The quantitative importance Ii of cut-set i is the numerical probability that given that the top event has 
occurred , that particular cut set has caused it: 

I i = P i
P T

 

● Basic event importance is the probability that, given that the top event has occurred, a given basic 
event has contributed to it. 
In the example above, the probability for the basic event 1 to contribute is the sum of the Ii for the MCS 
where 1 is included, i.e., 

B1=I1+I2 = P T

P +P1 2 = P T

P (1)P (2)+P (1)P (3)  

Similarly, the probability for the basic event 3 to contribute is 
B3=I2+I3+I4 = P T

P +P +P2 3 4 = P T

P (1)P (3)+P (3)P (4)+P (3)P (5)  

● Remember the properties of boolean algebra, e.g. the idempotent and absorption properties and the 
laws of De Morgan. 
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Uppgift 5.1: From FTA to RBD, cut sets and relative importances 
We start with the following fault tree. We assume that all events are independent of each other and disjunct. 
 

 
 

P(1) = 0.005 P(4) = 0.01 
P(2) = 0.001 P(5) = 0.002 
P(3) = 0.05 P(6) = 0.004 
 

a) Draw the equivalent reliability block diagram (RBD) 
b) Derive the boolean expression for the top event A. 
c) Determine all cut sets and path sets, MCS and MPS. Use the information in parts a) and b) for help. 
d) Calculate the probability for the top event A, the quantitative importance of each MCS, and the basic 

event importance for each basic event. 
e) Now assume that basic events 2 and 5 are the same, i.e. P(2) = P(5) = 0.001 

Redo everything in parts a)-d) with this new condition. 
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Uppgift 5.2: Six components in three parallel trains of an RBD 
 

 
 

a) Determine the equivalent fault tree for the RBD above. 
b) Derive the boolean expression for the top event in the fault tree. 
c) Determine all cut sets and path sets, MCS and MPS. Use the information in parts a) and b) for help. 
d) Set up the expressions for the probabilities for the top event, the quantitative importance of each MCS, 

and the basic event importance for each basic event. 

Uppgift 5.3: Känsligheter i felträd med matrisalgebra 
För ett system är ett felträd konstruerat så att sannolikheten för toppfelet, PT, ges av uttrycket (*). 
 
(*) PT = P1P3P5 + P1P3P6 + P1P4P5 + P1P4P6 + P2P3P4 + P2P3P5 + P2P4P5 + P2P5P6 + P2P4P7 + P2P6P7 

 
där Pi är sannolikheten för ett basfel komponent i, med i = [1, 2, …, 7]. Toppfelet består alltså av 10 cut sets 
och 7 basfel. Sannolikheterna Pi=1,..., 7 kan skrivas i en vektor som Pi=1,..., 7 = [0.2 0.3 0.001 0.002 0.004 0.005 
0.003]. Matrisen T som har 7 rader och 10 kolumner ges av 
 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Värdet på index (i,j) i matrisen T visar huruvida bashändelse nummer i bidrar till toppfelets sannolikhet genom 
cut set nummer j. Låt matrisen D vara en diagonalmatris formad av x:  D = diag(Pi=1,..., 7).  Definiera matrisen F 
på samma form som T så att, om Tij = 1 så är Fij = Pi, annars så är Fij = 1. Man kan inse att F kan skrivas som 
F = (D - I)T + J, där I är en identitetsmatris på formen 7x7 och J är en 7x10 matris med ettor. Låt vektorn C, 

som har formen 1x10, beskriva produkterna ur kolumnerna i matris F så att C  
j = ∏

7

i=1
F  

ij  

Referens [2] ger fler användbara uttryck formade med matrisalgebra, till exempel uttryck för riskreducering och 
kvantifiering av osäkerheter. 
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a) Visa att P  
T = ∑

10

j=1
C j  

b) Den partiella derivatan av PT med avseende på Pi ger ett mått på känsligheten i sannolikheten för 
toppfelet med avseende på förändringar i sannolikheten för basfelet i. Låt oss kalla vektorn med alla 
partiella derivator för Q. Visa att man kan beräkna Q genom uttrycket Q = D-1TCT, där CT betecknar 
transponatet av vektorn C. 
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Facit 

Uppgift 1.1: Oberoende och oförenlighet 
Oberoende ⇒ P(A ∩ B) = P(A)*P(B) 
Oförenlighet ( A ∩ B = 0 ) ⇒ P(A ∩ B) = 0 
∴  0 = P(A)*P(B) ⇔ P(A) = 0 eller P(B) = 0 
Men P(A) ≠ 0 ⇒ P(B) = 0 

Uppgift 1.2: Summan av fördelningar 
Låt X vara antalet prickar i ett kast. 
pX(k) = ⅙ (likformigt), k = {1,2,3,4,5,6} 

 

 

 
Låt 

 

 
Alla X är oberoende ⇒ 

 
Centrala gränsvärdessatsen ger nu att 

 

 

 
Den stokastiska variabeln (Y-350)/sqrt[10500/36]  är alltså approximativt N(0,1). 
⇒ P(Y>370) = 1-Φ(20/sqrt[10500/36]) ≈ 1-Φ(1.17) ≈ {tabell} ≈ 0.12 
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Uppgift 1.3: Normalfördelningen, symmetriskt kring noll 
Generellt gäller P(X > x1) = 1 - P(X ≤ x1). 
Läs av i tabell med fördelningsfunktion för standardiserade normalfördelningen X∈N(0,1), exempelvis i 
Appendix A i referens [1]. 
 
P1(X > 0.1) = 1 - P1(X ≤ 0.1) = 1 - 0.5398 = 0.460 
 
På samma sätt: P2(X > 1.0) = 0.159,    P3(X > 2.0) = 0.023 

Uppgift 1.4: Normalfördelningen, allmänt 
För fördelningen X∈N(50,5) gäller att Y = (X - 50)/5 har en standardiserad normalfördelning, dvs Y∈N(0,1). 
 
P1(X>37.2) = 1 - P( (37.2-50)/5 ≤ Y ) = 1 - P(-2.56 ≤ Y) = {rita upp, symmetri} = 

       = 1 - (1- P(2.56 > Y) )=1-(1-0.9948)=0.9948 
 

På samma sätt: P2(X>42) = 0.9452 
P3(X>54) = 1 - P(0.8 ≤ Y) = 0.212 

 
P4(51<X<59) = P(0.2 < Y < 1.8) 

= {Rita upp integralen} 
= P(Y<1.8) - P(Y<0.2) 
= 0.964 - 0.579 
= 0.385 

 

Uppgift 1.5: Normalfördelningen i kvadrat 
P(X2>4) = 1 - P(X2 ≤ 4) 

= 1 - P(-2 ≤ X ≤ 2) 
= 1 - P((-2-3)/1.4 ≤ (X-3)/1.4 ≤ (2-3)/1.4) 
= { (X-3)/1.4 ∈ N(0,1) } 
= 1 - [Φ(-1/1.4) - Φ(-5/1.4)] 
= 1 - [1-Φ(1/1.4) - (1-Φ(5/1.4)] 
= 1 + Φ(1/1.4) - Φ(5/1.4) 
≈ 1 + Φ(0.714) - Φ(3.571) 
≈ {tabell} ≈ 1 + 0.7611 - 1.000 
≈ 0.76 
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Uppgift 1.6: Poissonfördelningen 
Tabell för normalfördelning finns exempelvis i Appendix A i referens [1]. 
Integralen för poissonfördelning är där m är väntevärdet.   e −x · x!

m x   
   
P1(X>1.0) = 1 - P(X<1.0) = {rita upp fördelningen approximativt} = 1 - 0.0047 = 0.9953 
På samma sätt: P2(X>2.0) = 1 - P(X<2.0) = 0.9797 

P3(X>7.5) = 1 - P(X<7.5) = {läs av och beräkna medelvärdet} = 0.4067 
P4(X>14) = 1 - P(X<14) = 0.0103 

 
 

Uppgift 1.7: Weibullfördelningen 
bserie = b/21/c = sqrt(2) 
respektive 
cserie = c = 2 
⇒ E(X) = b*Γ((c+1)/c) = sqrt(2) *Γ(3/2) ≈ 1.25 

Uppgift 1.8: Bayes sats - komponenter i lådor 
Bayes sats: 

 

 
Dragning utan återläggning ger: 

 

 

 
Den första faktorn representerar dragning ur en full burk och den andra faktorn representerar dragning ur en 
burk med ett färre objekt. 
Med hjälp av Bayes sats beräknas: P(A1|B) = … = 5/71, P(A2|B) = … = 36/71 och P(A3|B) = … = 30/71 
Alltså, om B observeras så är chansen ungefär 50-50 att det var kartong II som valdes ursprungligen. 
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Uppgift 1.9: Bayes sats - Toalett från tre rum 
a) P(T) = P(R1)P(T|R1)+P(R2)P(T|R2)+P(R3)P(T|R3) 

P(R1) = P(R2) = P(R3) = ⅓ 
P(T|R1) = ½ 
P(T|R2) = ¼ 
P(T|R3) = ⅔ 
⇒ P(T) = 1/6 + 1/12 + 2/9 ≈ 0.47 

b) P(R2|T) = P(R2)P(T|R2) / P(T) = (1/12) / (1/6 + 1/12 + 2/9) ≈ 0.18 

Uppgift 2.1: Linjär felintensitet 

 
⇒ 

 

 

Uppgift 2.2: Livslängd på komponent 

a) P(T ≥ 5) = R(5) = 1 - F(5) =  ≈ 0.14e
− .1+0.2 dt∫

5

0
0 √t

 
b) P( T ≥ 5 | T > 2 ) 

= 1 - P( T < 5 | T > 2 ) 
= {definition av betingad sannolikhet} = 1 - P( T < 5  & T > 2 ) / P(T > 2 ) 
= 1 - P( 2 < T < 5 ) / P(T > 2 ) 
= 1 - [P( T < 5 ) - P( T < 2 )] / P(T > 2 ) 
= [ P(T > 2 ) - P( T < 5 ) + P( T < 2 ) ] / P(T > 2 ) 
= [ 1 - P( T ≤ 2 ) - P( T < 5 ) + P( T < 2 ) ] / P(T > 2 ) 
= [ 1 - P( T < 5 ) ] / P(T > 2 ) 
= [ 1 - P( T < 5 ) ] / [ 1 - P(T ≤ 2 ) ] 
= R(5) / R(2) 

=   ≈ 0.24e
− .1+0.2 dt∫

5

2
0 √t

 

Uppgift 2.3: Seriekopplade komponenter 
a) Sannolikheten för ett fungerande system 

= P(k1 fungerar OCH k2 fungerar … OCH kn fungerar) 
= {oberoende} 
= P(k1 fungerar) * P(k2 fungerar) * … * P(kn fungerar) 
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⇒ R(t) = R1(t) * R2(t) *...* Rn(t) 
 
λ(t) = -R’(t)/R(t) 

= [- d/dt ( R1R2...Rn ) ] / R1R2...Rn 

= {kedjeregeln} = -[R1’R2R3...Rn + R1R2’R3...Rn + … + R1R2R3...Rn’] / R1R2...Rn 

= λ1(t) + λ2(t) + … + λn(t) 
 

b) Fördelningar för enskild vajers dragstyrka: Xi ;  i = 1, 2, …, 10 
Kalla fördelningen för systemet för Y. 
R(y) = R1(x) * R2(x) *...* R10(x) = (1-(1-e-(λx)^β))^10 =  (e-(λx)^β)^10 = e-10(λx)^β 
F(y) = 1 - R(y) = 1 - e-10(λx)^β     vilket också är en Weibullfördelning 

Uppgift 2.4: Parallellkopplade komponenter 
Sannolikheten för ett fungerande system 

= P(k1 fungerar ELLER k2 fungerar … ELLER kn fungerar) 
 
R(t) = P(T>t) = 1 - P(T≤t) 
 
P(T≤t) = Sannolikheten för att systemet inte fungerar vid tiden t = Sannolikheten för att alla komponenter 
fallerar. 
 
⇒ R(t) = 1 - P(T≤t) = 1 - F1F2F3...Fn = 1- (1-R1)(1-R2)(1-R3)...(1-Rn) 
 
För två komponenter: R(t) = 1- (1-R1)(1-R2) = 1-(1-R1-R2+R1R2) = R1 + R2 - R1R2 
 
Jämför med uttrycket för P(A eller B ) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) 

Uppgift 2.5: Seriekopplade parallellkopplade system 
Kalla de enskilda funktionssannolikheterna för R1, R2, R3 och R4. 
Kalla funktionssannolikheten för en parallellkoppling “mellan Ri och Rj“ för Rij. 
R13(t) = R1+R3-R1R3 

R24(t) = R2+R4-R2R4 

R(t) = R13 * R24 
= … = R1R2+R1R4-R1R2R4+R2R3+R3R4-R2R3R4-R1R2R3-R1R3R4+R1R2R3R4 

= 4e^(-2λt^2)-4e^(-3λt^2)+e^(-4λt^2) 
= e^(-2λt^2) * (2-e^(-λt^2))^2 

Uppgift 2.6: Livslängd i kohort 
a) 
 
t (år)      N(t) R(t)=N(t)/N(0) F(t)=1-R(t) f(t)=F’(t)=dF/dt λ(t)=f(t)/R(t) 

=F’(t)/R(t) 
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    0 1 000 000 1.00000 0.0 0.02258 0.02258 
    1    977 421 0.97742 0.02258 0.00564 0.00577 
    2    971 784 0.97178 0.02822 0.00398 0.00410 
… 
  70    444 280 0.44428 0.55572 0.02708 0.06095 
  75    308 857 0.30886 0.69114 0.02624 0.08496 
  80    177 664 0.17766 0.82234 0.02024 0.11393 
… 
 
b) Avläses direkt från den framräknade tabellen 
R(75) = 0.3089 
F(75) = 0.6911 
f(75)  = 0.0262 
λ(75) = 0.0850 
 
c) Definiera om tabellen från 75 år och framåt 
 
t (år)      N(t) R(t)=N(t)/N(75) F(t)=1-R(t) f(t)=F’(t)=dF/dt λ(t)=f(t)/R(t) 
  75    308 857 1.00000 0.0 0.08495 0.08495 
  80    177 664 0.57523 0.42477 0.06554 0.11393 
  85      76 455 0.24754 0.75246 0.04529 0.18296 
… 
 
Interpolera linjärt från 75 till 80 år för att ta fram steget för en dag: 
R(t) = kt + m 
 

 k = 0−5·365
R(75)−R(80) = 0−5·365

R(75·365)−R((75+5)·365)  
 
m = R(75) 
 
T = 75 år, 1 dag: 

(T ) (75) .. .9998R = R + 0−5·365
R(75)−R(5·365) · 1 = . = 0  

F(T) = 0.0002 
f(T) = 0.0850 
λ(T) = 0.0850 
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Figur 2.6-1: Kumulativa täthetsfunktioner (=distributioner), dvs sannolikhetsfunktioner, för överlevnad (svart) 
och död (orange). De streckade linjerna är motsvarande funktioner från 75 års ålder. 
 

 
Figur 2.6-2: Täthetsfunktionen, dvs hur många dödsfall per år. 
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Figur 2.6-3: Intensitetsfunktionen λ(t) (eng: “hazard function”, “failure rate”). Detta är den så kallade 
badkarskurvan, med “barnsjukdomar” i början, följt av slumpmässiga fel i mitten, och till slut åldring och 
utmattningssympton. 
 
 
 

Uppgift 3.1: ETA: Kan inte hitta bilnycklarna 
Diskussion ger svaret. 
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Uppgift 3.2: ETA: Armering av missil 
Händelseträd med sannolikheter för respektive konsekvens: 
 

Inledande 
händelse 

Pivotal Events Konsekvens Sannolikhet 

Arm1 är säker Arm2 är säker Strömförsörjning 
är säkrad 

 
 
 

 
 

 
 

K1: Missil säker 0.009  
 Ja (P = 0.9)   

 
 
   

   
 
 

K2: Missil säker 0.0007 Missil tappad 
(P = 0.01)  Ja (P = 0.7)  

    

 Nej (P = 0.1)   

K3: Missil säker 0.00024    Ja (P = 0.8) 

  Nej (P = 0.3)  

    
K4: Missil 

armerad och 
strömförsörjd 

0.00006 

   Nej (P = 0.2) 

    

 
P(K1) = P(I) · P(Arm1) = 0.01 * 0.9 = 0.009 
P(K2) = P(I) · (1-P(Arm1)) · P(Arm2) = 0.01 * (1-0.9) * 0.7 = 0.0007 
P(K3) = P(I) · (1-P(Arm1)) · (1-P(Arm2) · P(Arm3) = 0.01 * (1-0.9) * (1-0.7 ) * 0.8 = 0.00024 
P(K4) = P(I) · (1-P(Arm1)) · (1-P(Arm2) · (1-P(Arm3)) 

= 0.01 * (1-0.9) * (1-0.7) * (1-0.8 ) = 0.00006 
 
Test av korrekt beräkning: P(K1)+P(K2)+P(K3)+P(K4) = 0.01 = P(I) (ok) 
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Uppgift 3.3: ETA: Utsläpp från kärnkraftverk 
3.3.a) 
 

Inledande 
händelse 

Pivotal Events Konsekvens 
(storlek på 
utsläpp) Elförsörjning Nödkylning Filtrering Reaktor- 

inneslutning 

 
 
 

 
  

 
Fungerar Mycket litet 

 
   Fungerar Fallerar Litet 

 
 
 Fungerar  Fungerar Litet 

 Fungerar  Fallerar 
 
Fallerar Medelstort 

      

Rörbrott   Fungerar  Stort 

  Fallerar    

   Fallerar  Mycket stort 

      

 Fallerar    Mycket stort 

      

3.3.b) 
P(IE) = 0,01 (givet) 
P(A) = 0,95 (givet) 
P(B) = 0,9 (givet) 
P(C) = 0,7 (givet) 
P(D) = 0,9 (givet) 
P(K1) = P(IE)*P(A)*P(B)*P(C)*P(D) = 5,39E-03 (oberoende händelser) 
P(K2) = P(IE) * P(A) * P(B) * P(C) * (1-P(D)) = 5,99E-04 (oberoende händelser) 
P(K3) = P(IE) * P(A) * P(B) * (1-P(C)) * P(D) = 2,31E-03 (oberoende händelser) 
P(K4) = P(IE) * P(A) * P(B) * (1-P(C)) * (1-P(D)) = 2,57E-04(oberoende händelser) 
P(K5) = P(IE) * P(A) * (1-P(B)) * P(C) = 6,65E-04 (oberoende händelser) 
P(K6) = P(IE) * P(A) * (1-P(B)) * (1-P(C)) = 2,85E-04 (oberoende händelser) 
P(K7) = P(IE) * (1-P(A)) = 5,00E-04 (oberoende händelser) 
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Uppgift 3.4: FTA: Pumpning från reservoar 
3.4.a) 

 
 

3.4.b) 
Toppfelet = F5*F6 = (F1+F7)*(F2+F8) = (F1+(F3+F4))*(F2+(F3+F4)) 
= {Distributive} = F1 * (F2+F3+F4) + F3 * (F2+F3+F4) + F4 * (F2+F3+F4) 
= {Absorption} = F1 * (F2+F3+F4) + F3 + F4 

= {Distributive} = (F1*F2 + F1*F3 + F1*F4) + F3 + F4 

= {Commutative} = (F1*F2 )+ F3*F1 + F4*F1 + F3 + F4 

= {Commutative} = F1*F2 + (F3*F1 + F3) + (F4*F1 + F4) 
= {Absorption} = (F1*F2) + (F3 + F4) 
 
Vilket motsvarar ett förenklat felträd, ett ”Minimal Cut Set”: 
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3.4.c) 
Utgående från det kompletta felträdet i deluppgift 1.a): 
P(T) = P(F5 och F6) 
= {oberoende}= P(F5) * P(F6) 
= P(F1 eller F7) * P(F2 eller F8) 
= {oförenliga} = (P(F1) + P(F7)) * (P(F2) + P(F8)) 
= (P(F1) + P(F3 eller F4)) * (P(F2) + P(F3 eller F4)) 
= {oförenliga} = (P(F1) + P(F3) + P(F4)) * (P(F2) + P(F3) + P(F4)) 
= (2·10-6 + 1·10-7 + 2·10-8) * (2·10-6 + 1·10-7 + 2·10-8) 
= 4.4944·10-12. 

Uppgift 3.5: FTA: Trycktank 
3.5.a) 
Oförenliga fel ⇒ OR-grindar 
Oberoende samtidiga fel ⇒ AND-grind 

 
 

3.5.b) 
Givet: P("Switch stängd > 60 s") = 1E-4 
Givet: P("Switch har matningsspänning > 60 s") = 1E-4 
P(III) = P("switch stängd > 60 s") * P("Switch har matningsspänning > 60 s") [oberoende] = 1E-8 
Givet: P(I) = 5E-6 
Givet: P(II) = 1E-4 
P(ii) = P(I)+P(II)+P(III) [oförenliga] = 1,05E-4 
Givet: P(i) = 5E-6 
P("Trycktank brister") = P(i)+P(ii) [oförenliga] = 1,1E-4 
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Uppgift 3.6: FTA: ABS-System 
3.6.a) 

 
3.6.b) 
P(C) = 
= {Något av felen {D,E} kan orsaka C} = P(D eller E) 
= {D och E är inte oförenliga} = P(D) + P(E) - P(D och E) 
= {D och E är oberoende} = P(D) + P(E) - P(D)·P(E) 
= 1E-9 + 2E-8 – 1E-9 · 2E-8 = 2.1E-8 
P(T) = 
= {Felen A, B och C måste alla inträffa samtidigt}= P(A och B och C) 
= {A, B och C är oberoende} = P(A)·P(B)·P(C) 
= 4E-7 · 1E-6 · 2.1E-8 = 8.4E-21 
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Uppgift 3.7: FTA: Bil som inte startar 
a)  

 

Uppgift 4.1: Tre komponenter 
a) R = R(A) ⨿ R(B) ⨿ R(C) = 1-(1-P(A))(1-P(B))(1-P(C)) = 1-(1-0.9)(1-0.6)(1-0.8) = 0.992 
b) R = R(A) R(B) R(C) = P(A) P(B) P(C) = 0.9 * 0.6 * 0.8 = 0.432 
c) R = 1-(1-0.9)(1-0.89)(1-0.8) = 0.9978 
d) R = P(A) P(B) P(C) = 0.9 * 0.89 * 0.8 = 0.6408 
e)  

 

 
Parallellkoppling: 
R(x) = RA ⨿ RB ⨿ RC = 1-(1-RA)(1-RB)(1-RC) = 1 - Φ((x-μA)/σA) Φ((x-μB)/σB) Φ((x-μC)/σC) 
 
Seriekoppling: 
R(x) = RA RB RC = [1-Φ((x-μA)/σA)][1-Φ((x-μB)/σB)][1-Φ((x-μC)/σC)] 
 
R code: 
x  <- seq(0, 2, 0.005) 

FA <- pnorm(x,mean=0.9,sd=0.3); 

FB <- pnorm(x,mean=0.89,sd=0.2); 
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FC <- pnorm(x,mean=0.8,sd=0.2); 

plot( x, 1-FA*FB*FC, ylab="R(x)", col="black"); 

points( x, (1-FA)*(1-FB)*(1-FC), col="red" ); 

 
 

Uppgift 4.2: Tre komponenter i seriekoppling och garanti 
For exponential life distributions: R(t) = exp(-λt), t ≥ 0. 
 

a) The analytical expression for the reliability of the system is given by:

 
b) At 150 hours of operation, the reliability of the system is: 

 
c) In order to obtain the system's pdf, the derivative of the reliability equation given in the first equation 

above is taken with respect to time, or: 

 
d) The system's failure rate can now be obtained simply by dividing the system's pdf given in the equation 

above by the system's reliability function given in the first equation above, and: 
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= 0.0008 failures / hour 

e)  

 
= 1250 hours 
 

f) Solving the first equation above with respect to time will yield the corresponding warranty period for a 
90% reliability. In this case, the system reliability equation is simple and a closed form solution exists. 
The warranty time can now be found by solving: 

 
Thus, the warranty period should be 132 hours. 

Uppgift 4.3: Komponenter i parallellkoppling 
a) Seriekoppling: 

R(t) = RAB(t) RC(t) RDE(t) 
Parallellkopplingar: 
RAB(t) = RA(t) + RB(t) - RA(t)RB(t) 
RDE(t) = RD(t) + RE(t) - RD(t)RE(t) 
⇒ R(t) = [RA(t) + RB(t) - RA(t)RB(t)] RC(t) [ RD(t) + RE(t) - RD(t)RE(t)] 
Weibull: 
Ri(t) = exp( -(λt)^β ), i = {A,B,C,D,E}. Ri(t) är oberoende av i, låt oss kalla funktionen för G. 
⇒ R(t) = [2G - G2] G [ 2G - G2] = [2G - G2] [ 2G2 - G3] = 4G3 -2G4 -2G4 +G5 = 4G3 -4G4 + G5  

= 4 exp( -3(λt)^β ) - 4 exp( -4(λt)^β ) + exp( -5(λt)^β ) 
R code: 
t  <- seq(0, 4000, 0.1); 

lamda <- 1/1230; 

beta <- 1.2; 

LTb <- (lamda * t)^beta; 

R <- 4*exp( -3*LTb ) - 4*exp( -4*LTb ) + exp( -5*LTb ) 

plot( t, R, ylab="R(t)", col="black"); 
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b) In order to obtain the system's pdf, the negative derivative of the reliability equation given above is 

taken with respect to time, resulting in: 
R(t) = 4 exp( -3(λt)^β ) - 4 exp( -4(λt)^β ) + exp( -5(λt)^β ) 
f(t) = -dR/dt = 12βλ(λt)β-1 exp( -3(λt)β ) - 16βλ(λt)β-1 exp( -4(λt)β ) + 5βλ(λt)β-1 exp( -5(λt)β ) 
R code: 
t  <- seq(0, 3000, 0.1); 

lamda <- 1/1230; 

beta <- 1.2; 

LTb <- (lamda * t)^beta; 

LTB1 <- beta*lamda*(lamda*t)^(beta-1); 

f <- 12*LTB1*exp( -3*LTb ) - 16*LTB1* exp( -4*LTb ) + 5*LTB1*exp( -5*LTb 

); 

plot( t, f, ylab="f(t)", col="black"); 
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c) The system's failure rate can be obtained by dividing the system's pdf, given in equation above, by the 
system's reliability function; 
λ(t) = f(t)/R(t) 

= [12βλ(λt)β-1 exp( -3(λt)β ) - 16βλ(λt)β-1 exp( -4(λt)β ) + 5βλ(λt)β-1 exp( -5(λt)β )] 
 / [ 4 exp( -3(λt)^β ) - 4 exp( -4(λt)^β ) + exp( -5(λt)^β )] 

R code:  
t  <- seq(0, 3000, 0.1); 

lambda <- 1/1230; 

beta <- 1.2; 

LTb <- (lambda * t)^beta; 

LTB1 <- beta*lambda*(lambda*t)^(beta-1); 

R <- 4*exp( -3*LTb ) - 4*exp( -4*LTb ) + exp( -5*LTb ); 

f <- 12*LTB1*exp( -3*LTb ) - 16*LTB1* exp( -4*LTb ) + 5*LTB1*exp( -5*LTb 

); 

plot( t, f/R, ylab="lambda(t)", col="black"); 
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Uppgift 5.1: From FTA to RBD, cut sets and relative importances 
a) The equivalent RBD is 

 

 
 

b) From the Fault Tree: 
A = x1+B 

= x1+CD 
= x1+(x2+x3)(x4+E) 
= x1+(x2+x3)(x4+x5+x6) 
= x1+x2x4+x2x5+x2x6+x3x4+x3x5+x3x6 

Complement of A: 
A’ = [x1+(x2+x3)(x4+x5+x6)]’ 

= {De Morgan} = x1’[(x2+x3)(x4+x5+x6)]’ 
= {De Morgan} = x1’[(x2+x3)’+(x4+x5+x6)’] 
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= {De Morgan} =x1’[x2’x3’+x4’x5’x6’] 
= {Distributive} = x1’x2’x3’+x1’x4’x5’x6’ 

Compare to the expressions from the RBD: 
A’ = x1’x2’x3’+x1’x4’x5’x6’ 
A = x1+(x2+x3)(x4+x5+x6) = x1+x2x4+x2x5+x2x6+x3x4+x3x5+x3x6 

c) MCS’s: {1}  {2,4}  {2,5}  {2,6}  {3,4}  {3,5}  {3,6} 
Cut sets: ...all combinations of all the events... 
MPS’s: {1’,2’,3’}, {1’,4’,5’,6’} 
Paths sets ... 

d) The probability for the top event:  
P(A)=P(1)+P(2)P(4)+P(2)P(5)+P(2)P(6)+P(3)P(4)+P(3)P(5)+P(3)P(6) = 0.005816 

The quantitative importance of each MCS: 
I1 = P1/P(A) = P(1) / P(A) = 0.005/0.005816 = 85.97 % 
I2 = P2/P(A) = P(2)P(4) / P(A) = 0.001·0.01 / 0.005816 = 0.17 % 
I3 = 0.034 % 
I4 = 0.069 % 
I5 = 8.60 % 
I6 = 1.72 % 
I7 = 3.44 % 

The basic event importance for each basic event: 
B1 = I1 = P(1) / P(A) = 85.97 % 
B2 = I2 + I3 + I4 = [P(2)P(4)+P(2)P(5)+P(2)P(6)] / P(A) = 0.27 % 
B3 = I5 + I6 + I7 = 13.76 % 
B4 = I2 + I5 = 8.77 % 
B5 = I3 + I6 = 1.75 % 
B6 = I4 + I7 = 3.51 % 

e) Redo a) Same RBD but it says “2” at the position of “5”. 
Redo b) A = x1+(x2+x3)(x4+x2+x6) = x1+x2x4+x2x2+x2x6+x3x4+x3x2+x3x6 

   = x1+x2(x2+x3+x4+x6)+x3x4+x3x6 = [absorption] = x1+x2+x3x4+x3x6 
Redo c) 

MCS’s: {1}  {2}  {3,4}  {3,6} 
Cut sets: ...all combinations of all the events... 
MPS: 

A’ = (x1+x2+x3x4+x3x6)’ = x1’x2’(x3’+x4’)(x3’+x6’) 
= x1’x2’(x3’x3’+x3’x6’+x3’x4’+x4’x6’) 
= x1’x2’(x3’+x3’x6’+x3’x4’+x4’x6’) 
= {Absorption} = x1’x2’(x3’+x3’x6’+x3’x4’+x4’x6’) 
= x1’x2’x3’+x1’x2’x4’x6’ 

⇒ MPS’s: {1’,2’,3’}, {1’,2’,4’,6’} 
Paths sets … 

Redo d) 
P(A)=P(1)+P(2)+P(3)P(4)+P(3)P(6) = 0.0067 

The quantitative importance of each MCS: 
I1 = P1/P(A) = P(1) / P(A) = 0.005/0.0067 = 74.62 % 
I2 = P2/P(A) = P(2) / P(A) = 0.001 / 0.0067 = 14.92 % 
I3 = P3/P(A) = P(3)P(4) / P(A) = 7.46 % 
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I4 = P4/P(A) = P(3)P(6) / P(A) = 2.99 % 
The basic event importance for each basic event: 

B1 = I1 = P(1) / P(A) = 74.62 % 
B2 = I2 = P(2) / P(A) = 14.92 % 
B3 = I3 + I4 = [P(3)P(4)+P(3)P(6)] / P(A) =  10.45 % 
B4 = I3 = P(3)P(4) / P(A) = 7.46 % 
B6 = I4 = P(3)P(6) / P(A) = 2.99 % 

Uppgift 5.2: Six components in three parallel trains of an RBD 
a)  

 
b) T = (x1+x2)(x3+x4)(x5+x6) 

= (x1x3+x1x4+x2x3+x2x4)(x5+x6) 
= x1x3x5+x1x3x6+x1x4x5+x1x4x6+x2x3x5+x2x3x6+x2x4x5+x2x4x6 

c) MCS’s: {1,3,5}  {1,3,6} {1,4,5}  {1,4,6}  {2,3,5}  {2,3,6} {2,4,5}  {2,4,6} 
MPS’s: T’ = ((x1+x2)(x3+x4)(x5+x6))’ 

= {De Morgan} = (x1+x2)’+(x3+x4)’+(x5+x6)’ 
= {De Morgan} = x1’x2’+x3’x4’+x5’x6’ 

⇒ MPS’s = {1’,2’}, {3’,4’}, {5’,6’} 
d) I1 = P1/P(T) = P(1)P(3)P(5)/P(T) 

I2 = P2/P(T) = P(1)P(3)P(6)/P(T) 
… 
I8 = P8/P(T) = P(2)P(4)P(6)/P(T) 
 
 
B1 = I1+I2+I3+I4 
… 
B6 = I2+I4+I6+I8 
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Uppgift 5.3: Känsligheter i felträd med matrisalgebra 
a) Matrisen D, enligt definition: 

0.2 0 0 0 0 0 0 
0 0.3 0 0 0 0 0 
0 0 0.001 0 0 0 0 
0 0 0 0.002 0 0 0 
0 0 0 0 0.004 0 0 
0 0 0 0 0 0.005 0 
0 0 0 0 0 0 0.003 

 
Matrisen F, enligt definition: 

P1 P1 P1 P1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 
P3 P3 1 1 P3 P3 1 1 1 1 
1 1 P4 P4 P4 1 P4 1 P4 1 
P5 1 P5 1 1 P5 P5 P5 1 1 
1 P6 1 P6 1 1 1 P6 1 P6 
1 1 1 1 1 1 1 1 P7 P7 

 
 
Vektorn C, enligt definition: 
P1P3P5 P1P3P6 P1P4P5 P1P4P6 P2P3P4 P2P3P5 P2P4P5 P2P5P6 P2P4P7 P2P6P7 

 
Summan av elementen i vektorn C ger PT. 
 

b) Inversen av matrisen D: 
1/P1 0 0 0 0 0 0 

0 1/P2 0 0 0 0 0 
0 0 1/P3 0 0 0 0 
0 0 0 1/P4 0 0 0 
0 0 0 0 1/P5 0 0 
0 0 0 0 0 1/P6 0 
0 0 0 0 0 0 1/P7 

 
Matrisen Q: 

 

* 

 

* CT 

= 
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1/P1 1/P1 1/P1 1/P1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1/P2 1/P2 1/P2 1/P2 1/P2 1/P2 

1/P3 1/P3 0 0 1/P3 1/P3 0 0 0 0 
0 0 1/P4 1/P4 1/P4 0 1/P4 0 1/P4 0 

1/P5 0 1/P5 0 0 1/P5 1/P5 1/P5 0 0 
0 1/P6 0 1/P6 0 0 0 1/P6 0 1/P6 
0 0 0 0 0 0 0 0 1/P7 1/P7 

 
* CT  
= 

P3P5+P3P6+P4P5+P4P6 
P3P4+P3P5+P4P5+P5P6+P4P7+P6P7 

... 

... 

... 

... 

... 
 
Vilket är den eftersökta vektorn med partiella derivata. Med siffror blir vektorn: 
 

0.001*0.004+0.001*0.005+0.002*0.004+0.002*0.005 = 0.000027 
0.001*0.002+0.001*0.004+0.002*0.004+0.004*0.005+0.002*0.003+0.005*0.003 = 0.000055 

... 

... 

... 

... 

... 
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Appendix 

Normalfördelningen 
Tabellen nedan visar värden på fördelningsfunktionen för den standardiserade normalfördelningen, 

dtΦ (x) = 1
√2π ∫

x

−∞
e−t /22

 

För x < 0 så kan symmetrin i fördelningen utnyttjas: Φ (− )x = 1 − Φ (x)  
För stora värden på x så kan fördelningsfunktionen approximeras med följande intervall: 

 1
√2π

· e−x /22 · ( x
1 − 1

x3 ) < 1 − Φ (x) < 1
√2π

· e−x /22 · x
1  

 
x   0       1       2       3       4       5       6       7       8       9  

0.0 0.50000 0.50399 0.50798 0.51197 0.51595 0.51994 0.52392 0.52790 0.53188 0.53586 

0.1 0.53983 0.54380 0.54776 0.55172 0.55567 0.55962 0.56356 0.56749 0.57142 0.57535 

0.2 0.57926 0.58317 0.58706 0.59095 0.59483 0.59871 0.60257 0.60642 0.61026 0.61409 

0.3 0.61791 0.62172 0.62552 0.62930 0.63307 0.63683 0.64058 0.64431 0.64803 0.65173 

0.4 0.65542 0.65910 0.66276 0.66640 0.67003 0.67364 0.67724 0.68082 0.68439 0.68793 

0.5 0.69146 0.69497 0.69847 0.70194 0.70540 0.70884 0.71226 0.71566 0.71904 0.72240 

0.6 0.72575 0.72907 0.73237 0.73565 0.73891 0.74215 0.74537 0.74857 0.75175 0.75490 

0.7 0.75804 0.76115 0.76424 0.76730 0.77035 0.77337 0.77637 0.77935 0.78230 0.78524 

0.8 0.78814 0.79103 0.79389 0.79673 0.79955 0.80234 0.80511 0.80785 0.81057 0.81327 

0.9 0.81594 0.81859 0.82121 0.82381 0.82639 0.82894 0.83147 0.83398 0.83646 0.83891 

1.0 0.84134 0.84375 0.84614 0.84849 0.85083 0.85314 0.85543 0.85769 0.85993 0.86214 

1.1 0.86433 0.86650 0.86864 0.87076 0.87286 0.87493 0.87698 0.87900 0.88100 0.88298 

1.2 0.88493 0.88686 0.88877 0.89065 0.89251 0.89435 0.89617 0.89796 0.89973 0.90147 

1.3 0.90320 0.90490 0.90658 0.90824 0.90988 0.91149 0.91309 0.91466 0.91621 0.91774 

1.4 0.91924 0.92073 0.92220 0.92364 0.92507 0.92647 0.92785 0.92922 0.93056 0.93189 

1.5 0.93319 0.93448 0.93574 0.93699 0.93822 0.93943 0.94062 0.94179 0.94295 0.94408 

1.6 0.94520 0.94630 0.94738 0.94845 0.94950 0.95053 0.95154 0.95254 0.95352 0.95449 

1.7 0.95543 0.95637 0.95728 0.95818 0.95907 0.95994 0.96080 0.96164 0.96246 0.96327 

1.8 0.96407 0.96485 0.96562 0.96638 0.96712 0.96784 0.96856 0.96926 0.96995 0.97062 

1.9 0.97128 0.97193 0.97257 0.97320 0.97381 0.97441 0.97500 0.97558 0.97615 0.97670 

2.0 0.97725 0.97778 0.97831 0.97882 0.97932 0.97982 0.98030 0.98077 0.98124 0.98169 

2.1 0.98214 0.98257 0.98300 0.98341 0.98382 0.98422 0.98461 0.98500 0.98537 0.98574 

2.2 0.98610 0.98645 0.98679 0.98713 0.98745 0.98778 0.98809 0.98840 0.98870 0.98899 

2.3 0.98928 0.98956 0.98983 0.99010 0.99036 0.99061 0.99086 0.99111 0.99134 0.99158 

2.4 0.99180 0.99202 0.99224 0.99245 0.99266 0.99286 0.99305 0.99324 0.99343 0.99361 

2.5 0.99379 0.99396 0.99413 0.99430 0.99446 0.99461 0.99477 0.99492 0.99506 0.99520 

2.6 0.99534 0.99547 0.99560 0.99573 0.99585 0.99598 0.99609 0.99621 0.99632 0.99643 

2.7 0.99653 0.99664 0.99674 0.99683 0.99693 0.99702 0.99711 0.99720 0.99728 0.99736 

2.8 0.99744 0.99752 0.99760 0.99767 0.99774 0.99781 0.99788 0.99795 0.99801 0.99807 

2.9 0.99813 0.99819 0.99825 0.99831 0.99836 0.99841 0.99846 0.99851 0.99856 0.99861 

3.0 0.99865 0.99869 0.99874 0.99878 0.99882 0.99886 0.99889 0.99893 0.99896 0.99900 

3.1 0.99903 0.99906 0.99910 0.99913 0.99916 0.99918 0.99921 0.99924 0.99926 0.99929 

3.2 0.99931 0.99934 0.99936 0.99938 0.99940 0.99942 0.99944 0.99946 0.99948 0.99950 

3.3 0.99952 0.99953 0.99955 0.99957 0.99958 0.99960 0.99961 0.99962 0.99964 0.99965 

3.4 0.99966 0.99968 0.99969 0.99970 0.99971 0.99972 0.99973 0.99974 0.99975 0.99976 

3.5 0.99977 0.99978 0.99978 0.99979 0.99980 0.99981 0.99981 0.99982 0.99983 0.99983 

3.6 0.99984 0.99985 0.99985 0.99986 0.99986 0.99987 0.99987 0.99988 0.99988 0.99989 

3.7 0.99989 0.99990 0.99990 0.99990 0.99991 0.99991 0.99992 0.99992 0.99992 0.99992 

3.8 0.99993 0.99993 0.99993 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99995 0.99995 0.99995 

3.9 0.99995 0.99995 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99997 0.99997 

4.0 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 

4.1 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99999 0.99999 

4.2 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 

4.3 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 

4.4 0.99999 0.99999 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 
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Ovanstående tabell genererades med följande Python-kod: 

 
#!/usr/bin/env python 

 

from numpy import arange 

from scipy.stats import norm 

 

if __name__ == "__main__": 

   print('x   ',end='') 

   for x in arange(0,10): 

 print("{0} ".format(x), end='') 

   print("") 

   for x in arange(0.0,4.5,0.1): 

 print("{0:.1f}".format(x),end='') 

 for xx in arange(0.0,0.1,0.01): 

 print( " {0:.5f}".format(norm.cdf(x+xx)), end='' ) 

 print("") 
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