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4. Приложение на статистически методи при
обработка на данни

Надеждност на газоснабдителни системи, лектор: гл. ас. д-р инж. Т. Игнева

НАДЕЖДНОСТ НА

4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Области на изменение на променливите
Единична стойност, при която различни източници дават
идентични резултати за променливата
 Две стойности, които определят област на изменение. В
някои случаи областта се изменя с порядък и в този
случай трябва да се извърши инженерна преценка при
избора на стойност. Тази преценка се извършва като се
вземе под внимание размерът и приложението на обекта.
 Три стойности, които определят област. Това предполага,
че има достатъчно данни, които се различават с повече от
порядък. Причината е, че някои от данните се отнасят за
катастрофални повреди, докато други включват намалени
повреди вследствие извършена работа или малки
дефекти, открити по време на текуща поддръжка.


Надеждност на газоснабдителни системи
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Използване на областите на изменение на
променливите
Надеждност на газоснабдителни системи

Когато областта се състои от единична стойност, се
използва без нужда от допълнителна преценка, освен ако
няма някакви специфични обстоятелства за определяне
на по-оптимистична или по-песимистична стойност.
 Две или три стойности: При липса на специфична причина
за предпочитание към екстремна стойност, се предпочита
преобладаващата стойност
 При широк обхват при отношение по-голямо от 10:1 се
използва средно геометрично по следната причина:
Използването на средно аритметично не е удачно за
избор на представителна стойност, когато двете граници
на изменение са широки, тъй като афинитетът е към поголямото
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Средно аритметично

i

n

Надеждност на газоснабдителни системи

n
1



Средно геометрично
1
n



 i   n 1.2 ........n
 i 
n
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ



Пример: При степен на повреда 0,1 и 1 (на 100 000 h)
Средно аритметично

i

Надеждност на газоснабдителни системи

n

 n  0,55
1



Средно геометрично





1
n



 i   n 1.2  0,316
 i 
Ср. аритметичното е 5 пъти по-голямо от по-малката
стойност и е половината от по-голямата стойност, затова е
по-близо до по-голямата стойност
Ср. геометричното е 0,316 и се свързва и с двете
стойности чрез умножение с 3. Ср. геометричното има
среден порядък
n
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Доверителни интервали


Надеждност на газоснабдителни системи

Отношението на предсказаната степен на повреда към
измерената степен на повреда:
 предсказано

 получено


1,5
2,5
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Доверителен интервал

Евентуални измерени степени на повреда:

Надеждност на газоснабдителни системи

по-добри от:



95%

3,5 х предсказаната

90%

2,5 х предсказаната

60%

1,5 х предсказаната

90%

измерените данни ще са в областта 3,5:1 до 2,86:1

Източник: данни от газови компании, специфични данни от индустрията
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Смесени доверителни интервали:
При два различни източника на информация
 Област: R и R
S
I


Надеждност на газоснабдителни системи



( S .RS )  ( I .RI )

  
S

I

,където  S и  I са общите степени на повреда
на първия и втория източник
 Пример: 3,5:1 и 8:1 с 90% доверителен интервал




S

 20(на106 h) и  I  100(на106 h)

(20.3,5)  (100.8)
 7, 25 :1
120
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Надеждност на газоснабдителни системи



Използването на регресионния анализ налага прецизно
определяне на параметъра степен на повреда
Степента на повреда дава ефект на системно ниво. Не се
изчерпва напълно с повредата на отделен компонент
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Разглеждат се четири случая:
Постоянна степен на повреда

Променлива степен на повреда

Малко повреди

Статистическа интерпретация

Неадекватни данни

Много повреди

l=k/T

Използване на вероятности

Надеждност на газоснабдителни системи



Интерпретиране на данни и демонстриране на
надеждност
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


При постоянна степен на повреда:






k

T
T

k
Когато k е малко (дори
интерпретация на данните

0)

се

използва

статистическа

Надеждност на газоснабдителни системи



При k – голямо (напр.>10) неточността в набирането на данни от
извадката може да се пренебрегне
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Дисперсия и доверително ниво
Концепция за точкова степен на повреда или
точково средно време между повреди
 При повторение на тестовете може да се получи
друго T/k и ако имаме известен брой, следователно
получаваме определен брой стойности за MTBF
 Това определяне е в резултат
на извадка и


стойностите са точкови  и 




MTBF    
0



N s (t )dt
N

Всички елементи трябва да се повредят, за да се
определи истинското MTBF

Надеждност на газоснабдителни системи
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Статистическа извадка и доверително ниво








Надеждност на газоснабдителни системи



На практика трябва да се извършват тестове, които
завършват след определен брой часове или повреди
Прави се заключение относно MTBF или степента на
повреда
В случаи на много висока надеждност времето,
което е необходимо ще бъде нереалистично
Процеса на извеждане на заключение за популация
от елементи, базирано върху данни от извадка е
познато като статистическа извадка
При
статистическата
извадка
се
избира
математическо разпределение, което най-добре
пасва на данните
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Статистическа извадка и доверителен интервал

Стойност на параметър



При статистическата извадка се избира математическо
разпределение, което най-добре пасва на данните

Надеждност на газоснабдителни системи

Брой елементи
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Хи-квадрат критерии

2

Важна задача на статистическия анализ е да даде
количествена
и
качествена
характеристика
на
проявлението на връзките и взаимозависимостите между
явленията при конкретните условия и в определени
пространствено-времеви граници.
 Изучаването
на връзките и зависимостите дава
възможност да се опознаят закономерностите на
развитието на явленията и процесите, да се измери
влиянието на факторите, влияещи върху тях и да се
подредят те по степента на тяхната важност.
 Почти
всички изводи и заключения,основани на
експериментални проучвания и обработка на масови
статистически данни, получават обществено признание и
оценка, само ако са били подложени на статистическа
проверка на хипотези и успешно са я издържали.


Надеждност на газоснабдителни системи
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


2

Хи-квадрат критерии

Статистическата хипотеза представлява предположение,
отнасящо се до някаква функция на честотите на
наблюдаеми случайни променливи.
 При всяка проверка на хипотези се осъществява реален
процес на научно познание без оглед на постигнатите
крайни резултати и на сигурността на изводите и
заключенията при този процес.
 Проверката на статистически хипотези с параметрични
методи, изисква да се познава или да бъде направено
достатъчно обосновано предположение за характера на
разпределението в генералната съвкупност, от която са
излъчени извадките.
 В редица случаи емпиричното разпределение силно се
отклонява от теоретичното нормално разпределение и
следователно, приложението на параметричните методи е
неправомерно.


Надеждност на газоснабдителни системи
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Хи-квадрат критерии  2
При
експерименталните
изследвания
най-често
характерът на емпиричното разпределение може да се
определи едва след провеждане на изследването.
 В тези ситуации приложението на непараметричните
методи за проверка на хипотези е напълно правомерно,
но те са по-малко мощни от параметричните.
 Непараметричните методи имат няколко преимущества
пред параметричните, които могат да се разглеждат и
като техни основни характеристики:
1. Независимост от формата на разпределение;


Надеждност на газоснабдителни системи

2. Неограниченост от скалата и точността на измерване на
резултатите;
3. При ограничен обем на извадката, непараметричните
методи позволяват да се направят, макар и ориентировъчно,
изводи от проверката на хипотези;
4. Изчислителните процедури са значително по-леки и
нетрудоемки;
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Хи-квадрат критерии

2

Методът Хи-квадрат, разработен от английския статистик К. Пирсън
е един от най-популярните непараметрични методи за проверка на
статистически хипотези при изучаване на неметрирани/качествени/
признаци. Главната особеност на метода се изразява в това, че с
него се изследват разликите в разпределението на два вида честоти
– фактически и очаквани/теоретични/.

С него освен това се проверява хипотезата за съвпадение на
емпирично с определен модел теоретично разпределение
/номинално, биноминално и т.н./. В този случай критерият е известен
като критерий за съгласуваност на емпирично с теоретично
разпределение.












Приложението на метода минава през етапите за проверка на статистически хипотези:
Дефиниране на нулевата и алтернативната хипотеза.
Определяне равнище на значимост α;
Избор на метод за проверка на хипотезата;
Определяне характера на критичната област;
Осигуряване на необходимите данни за проверка;
Оценка на емпиричната характеристика;
Определяне на теоретичната характеристика;
Вземане на решението.

Надеждност на газоснабдителни системи
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Хи-квадрат критерии

2

Хи-квадрат критерия има само положителни стойности и те зависят
само от степените на свобода, което е едно от най-важните свойства
на χ 2 разпределението.
 Методът може да бъде използван и при интервалното скалиране и
скалата на отношенията за проверка на съвпадението между
емпирично
и
определен
модел
на
теоретично
разпределение/нормално, биноминално, поасоново и т.н./.


Този метод показва:



Само дали съществува дадена предполагаема връзка, но не може да
даде отговор на въпроса дали тя е от причинно следствен или има друг
характер.
При практическото провеждане на χ квадрат метод винаги съществува
възможност една връзка да се докаже като обективно съществуваща
колкото и слаба да е тя.
Изходните данни за анализа трябва да бъдат събрани чрез
представителна извадка.
Метод е приложим само в случаите когато общият брой на изследваните
случаи е не по малко от 50 и когато теоретично очакваният брой случаи
в отделните клетки на таблицата е не по-малък от 5.







Надеждност на газоснабдителни системи
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ




2.k .



Изразът
има Хи-квадрат разпределение с 2.k

степени на свобода, където тестът е прекъснат при k-тата
повреда




Т 2.k. 2.k .T 2.T



k

k .












2.T



е Хи-квадрат разпределено

Надеждност на газоснабдителни системи



За MTBF е възможно да се приложи същата техника за
определяне заедно с доверителен интервал, ако е познато
разпределението на величината
Разглеждат се случайни величини
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Едностранен доверителен интервал

Вероятност за надвишение
на случайна величина

f ( )
2



1

А


2

за да се определи стойността на Хи-квадрат е необходимо да се
определят два параметъра:






Брой степени на свобода (=2.брой повреди)
Доверителен интервал
Ако доверителният интервал е 60%, долната граница ще бъде стойност, при
която MTBF надвишава 6 от 10 пъти
Ниво на значимост a = (1-0,6)=0,4

Надеждност на газоснабдителни системи

интервал на доверителност (доверителен интервал)
представлява границите,в които при определена гаранционна
вероятност се намира истинската стойност на показателя за
популацията като цяло.
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Едностранен доверителен интервал

f ( )



1

А


От

2.Т



2

2

може да се определи параметъра MTBF при 60%

доверителен интервал. С други думи това представлява такава
стойност на MTBF или по-добра, която ще бъде наблюдавана в
60% от времето. Означава се с  60%

Надеждност на газоснабдителни системи

Вероятност за надвишение
на случайна величина

2
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ











1. Тъй като е тест с подмяна Т се получава от бр. тествани
елементи х линейни тестово време, затова Т=100 000 h и k=3
Степени на свобода n=2.k=6
За 90% доверителен интервал a = (1-0,9)=0,1
За 60% доверителен интервал a = (1-0,6)=0,4
Отчита се  - 10,6 и 6,21
2

90%  2.100000 /10,6  18900h

Надеждност на газоснабдителни системи

Пример: В тест с подмяна на елементи (всеки повреден
елемент се подменя) 100 елемента се тестват 1000 h и
теста се преустановява. Да се изчисли MTBF за 90% и
60% доверителни интервали.

60%  2.100000 / 6, 21  32200h
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В сравнение с точково определяне Т/k=100 000/3=33 333 h

2 

2.Т



 200000 / 33333  6

За n=6 се отчита от таблица a малко по-голямо от 0,4
 По тази причина доверителният интервал е по-малък от 60%
 В горният пример тестът се преустановява при възникване на
грешка.
 За тест прекъснат по време трябва да се добави единица към
броя на грешките. По този начин се отчита възможността, ако
теста продължи още съвсем малко да се случи още една
повреда


Надеждност на газоснабдителни системи

Пример: В тест с подмяна на елементи (всеки повреден
елемент се подменя) 100 елемента се тестват 1000 h и
теста се преустановява. Да се изчисли MTBF за 90% и
60% доверителни интервали.
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Пример: 100 елемента 50 h без авария, 60%-тен
доверителен интервал



2.Т



2

 2.50.100 /  2

За 60% доверителен интервал a = (1-0,6)=0,4



За n=2.(k+1) = 2



2
Отчита се  = 1,83



  100000 /1,83  5464 h

Надеждност на газоснабдителни системи



60% 
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Пример: 100 елемента 50 h без авария, 60%-тен
доверителен интервал






Ако MTBF= 20 000 h

2 

2.Т



 20000 / 20000  1

При a =0,6
Доверителен интервал 40%

Надеждност на газоснабдителни системи
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Двоен доверителен интервал


f ( 2 )

1

 /2

а
1   / 2  1 / 2

 /2

Надеждност на газоснабдителни системи

Понякога се изисква MTBF да се намира между две
доверителни граници

2

b
 /2
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Двоен доверителен интервал


 2 се отчита два пъти:

 n=2.k (2.k+2 – за прекъснат по време тест) и a/2 –
горна граница на  2



2

Горната граница на
съответства на долната граница
на MTBF
2

Вероятността да излиза извън границите са площите
в дясно от всяка граница

Надеждност на газоснабдителни системи

2

 n=2.k и 1-a/2 – долна граница на
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Двоен доверителен интервал








Надеждност на газоснабдителни системи



Пример: Да се определи долната и горната граница
на MTBF за 80% от времето попада в тези граници
T=100 000h, k=3
n=6, a =0,9, = 2,2
2

n=8, a =0,1, = 13,4
2

MTBF: 14 925 h и 90 909 h
MTBF лежащо между тези две стойности има 80%
доверителност
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4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Обобщение на Хи-квадрат теста









Надеждност на газоснабдителни системи



Измерване на Т (акумулирано тестово време) и k
броя аварии
Избор на доверителен интервал и a=1-дов.
n=2.k (2.k+2), за долното ниво MTBF в прекъснат по
време тест
Отчитане на  2 от таблица
Нека MTBF при даден доверителен интервал да бъде
2

2.Т/
За двустранни граници се използва горната процедура
два пъти

30

4. ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Надеждност на газоснабдителни системи
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Надеждност на газоснабдителни системи
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