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Förord

Denna analys har genomförts på uppdrag av statens

trafiksäkerhetsverk.
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SAMMANFATTNING

 

Föreliggande rapport ger en analys av den statistiska styr-

kan i de beslut om fortsatt godkännande, som görs utifrån

resultaten av efterkontrollen av bilbälten. Efterkontrollen

går i princip så till att ett stickprov av bälten av den typ,

som skall kontrolleras, utsättes för en dynamisk belastning

motsvarande den vid typgodkännandet. Stickprovets storlek är

9, och testet"utföres som ett sekvenstest (se sid 7) något

förenklat kan man dock säga att det krävs att minst 6 av de

9 bältena skall hålla för att bältestypen skall godkännas.

Den statistiska styrkan i de beslut, som fattas utifrån re-

sultatet av dessa prov har beräknats som sannolikheten för

att bältestyper av olika kvalitet skall ges fortsatt god-

kännande (se figur 2).

Det visar sig att med den storlek på det testade stickprovet,

som man i dag använder, så får den statistiska styrkan i de

beslut som fattas betraktas som mycket låg. Exempel: En bäl-

testyp av så låg kvalitet att endast 50% av denna typ av bäl-

ten skulle hålla för testbelastningen om de utsattes för den

har trots detta 30% chans att bli godkännda.

Önskvärt är att det test man använder sig av skall ha sådana

statistiska egenskaper att sannolikheten för att godkänna

bälten av en låg kvalitet är liten samtidigt som sannolik-

heten för att underkänna bältenaav hög kvalitet också är

liten. För att åstadkomma detta krävs väsentligt större stick-

prov. I rapporten har som ett exempel den statistiska styrkan

beräknats, som skulle föreligga om stickprovet vid efterkon-

trollen utökades till 100 bälten varav högst 4 får brista.

Ett sådant test skulle ge en styrka i besluten, som innebär

att en bältestyp, som är av så låg kvalitet att 10% eller

fler av denna typ av bälten skulle brista om de utsattes för

testbelastningen har mindre än 5% chans att bli godkännt.

Samtidigt är risken för att underkänna bälten, av så hög
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kvalitet att högst 2,5% inte skulle klara testbelastningen,

mindre än 5%. Då en efterkontroll med så stora stickprov

som i detta exempel kan antas bli mycket kostsam har i rap-

porten en alternativ testmetod skisserats. Denna kan ge be-

sluten om fortsatt godkännande en acceptabel statistisk

styrka med något mindre stickprov. Denna metod kräver dock

att kvaliteten på en bältestyp inte endast uppskattas i ter-

mer av hur stor proportion av bältena som skulle hålla för

testbelastningen, utan att man även tar hänsyn till varian-

sen i de belastningar, som krävs för att bilbältena skall

brista.
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SUMMARY

The preceeding report gives an analysis of the statistical

power of the decisions about the strength of seat belts

based on a recurrent production control of the belts. The

production control is made on a sample of seat belts of the

type to be tested. The sample is subjected to an impact test,

corresponding to that used in the compliance test. The pre-

sently used sample size in Sweden is nine belts and the test

is carried out as a so called sequence test. Somewhat sim-

plified it could be said that it is required that at least

six of the nine belts is capable of withstanding the stress

in order for a particular belt type to be accepted. The

statistical power of the decisions based on the results of

those tests has been defined as the probability of belt

types of different quality to be accepted.

It appears that with the present sample size the statistical

power of the decisions made could be regarded as very low.

For example, a belt type of so low a quality that only 50%

of this type of belts can withstand the stress still has a

30% chance of being accepted.

It is desirable that the test to be used is such that the

probability of accepting belt types of low quality as well

as the probability of rejecting belt types of high quality

is small. In order to attain this it is necessary that a

relatively large sample is used. In the report, as an

example, the statistical power is calculated for decisions

based on the result of a test using a sample size of 100

belts of which, at most, four is allowed to fail to with-

stand the stress exposure. With a sample of this size a

belt type of so low a quality that 10% or more of the belts

of this type would not withstand the stress exposure has

less than 5% chance of being accepted. The probability of

the rejection of belts of so high a quality that, at most,

only 2.5% would not withstand the stress exposure is also

less than 5%. Since a production control using a sample of

this size could be expected to be extremely costly, an

alternate methode has been outlined in the report which
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would provide substantial statistical strength while

requiring a somewhat smaller sample. This method however,

requires that a quality of a seat belt type be measured

not only in terms of how large a proportion of belts can

withstand the stress exposure, but also in terms of the

variances in the amount of stress which can be withstood.



Inledning

 

Om man önskar pröva kvaliten på en produkt, bör man natur-

ligtvis helst undersöka alla tillverkade exemplar av den

aktuella produkten. Detta sker också som regel, då de flesta

tillverkningsprocesser brukar avslutas med en avsyning av

den Färdiga produkten. Önskar man använda dyrbarare mätmeto-

der eller mätmetoder, som fördärvar den prövade produkten,

som fallet är med efterkontrollen av bälten, är det dock

nödvändigt att begränsa det antal exemplar som skall prövas.

Dvs i stället För att pröva hela produktionen så drar man ett

stickprov ur denna, på vilket man utför sina mätningar. Men

det är viktigt att komma ihåg, att man icke primärt är in-
1)

tresserad av stickprovet utan av den population ur vilken

det är draget. Vid efterkontroll av bälten önskar man uti-

från resultatet av prövningen av stickprovet fatta beslut

om, huruvida den bältestyp stickprovet representerar har en

sådan kvalitet, att den kan ge det skydd i tratiken man öns-

kar.

 

1)Med population avses här den grupp av bälten ur vilken
stickprovet är draget, och om vilken man önskar dra slut-

satser angående kvaliteten. Exempel på hur en sådan grupp
kan detinieras: samtliga bälten som tillverkats av en
viss typ eller samtliga bälten av en viss typ som till-
verkats under en viss tidsperiod. Det är av stor vikt att
man har en väl definierad population, då denna deFinition
bestämmer hur stickprovet skall dras och till vilka bälten
ett provningsresultat kan generaliseras.



SÄKERHETEN I DE BESLUT SDM FATTAS UTIFRÅN STICKPRDVS-

UNDERSÖKNINGAR.

Kvaliteten på det stickprovstest man använder För att Fatta

beslut om, hur den population man dragit stickprovet ur kom-

mer att.Fungera i verkligheten, kan sägas vara bestämd av

hur säkra dessa beslut är. Denna säkerhet eller risk För att

Fatta Felaktiga beslut kan sägas vara beroende av tre Fak-

torer.

I. Testets validitet.

 

 

Med ett tests validitet avses i vilken utsträckning testet

verkligen mäter det man önskar att mäta. Dvs hur väl Över-

ensstämmer den belastning, som bälten utsätts För vid eFter-

kontrollen med de belastningar man önskar att den testade

bältestypen skall hålla För i verklig traFik.

Denna Fråga är i grunden en teknisk Fråga och skall icke vi-

dare behandlas i denna PM. Det kan dock Finnas skäl att göra

två påpekanden i samband med Frågan om testets validitet.

För det Första: Om man Önskar att bälten i traFiken skall

hålla För de Flesta typer av kollisioner krävs det av testet,

att det motsvarar de största belastningar, man kan vänta att

säkerhetsbälten utsätts För i verklig traFik. För det andra:

Testets validitet är troligen icke endast beroende av hur

representativ den belastning är, som de testade bältena ut-

sätts För, utan även av hur traFikanterna använder dessa bäl-

ten. Dvs om en bältestyp är så konstruerad, att man kan vänta,

att traFikanter oFta kommer att använda bältet på ett Fel-

aktigt sätt, t ex så att bältet kommer att vara vridet eller

så att låsmekanismen kommer att användas på ett Felaktigt

sätt, så kommer testets validitet att sjunka, eFtersom man i

provet Fäster bältet kring dockan på det sätt som kan antas

vara optimalt ur hållFasthetssynpunkt.



II. Testets ;eliapilitet

 

Med ett tests reliabilitet avses hur pass väl man mäter det

man faktiskt mäter oberoende av om detta mått överensstämmer

med de krav verkligheten kommer att ställa på den prövade pro-

dukten. Ett sätt att mäta ett tests reliabilitet är att testa

ett och samma stickprov för testet två gånger. Ju större över-

ensstämmelsen i testresultaten är mellan det första och det

andra testtillfället, desto större är reliabiliteten. En full-

ständig reliabilitet kräver givetvis att de två testresultaten

är identiska. Ett sådant förfarande är icke möjligt när det

gäller efterkontrollen av bälten. Men principen för, hur re-

liabiliteten mätes, bör ge en uppfattning om vilka krav, som

ställs på testet, för att det skall ha en hög reliabilitet,

dvs testsituationen skall i alla avseenden, som kan antas på-

verka testresultatet, vara identisk från test till test.

Frågan om testets reliabilitet är liksom frågan om validi-

teten i huvudsak en teknisk fråga, varför den icke vidare

kommer att behandlas i denna PM. Det är dock viktigt att

komma ihåg att de uppskattningar av risken för att fatta

felaktiga beslut med nuvarande och alternativa modeller för

efterkontroll, som gives nedan, göres under antagandet att

testet är fullständigt reliabelt. Detta innebär att det är

minimirisker som anges.



III. Samplingfelet.

 

Den risk för felaktiga beslut, som beror på bristande vali-

ditet och reliabilitet, är på intet sätt unik För stickprovs-

undersökningar, utan ?öreligger i lika hög grad vid total-

undersökningar, dvs då en hel population undersökes. Men

vid stickprovsundersökningar tillkommer en Faktor som ökar

risken för Felaktiga beslut. Denna Faktor brukar benämnas

samplingFel 2).

Med samplingfel avses en avvikelse mellan en parameter 3) i

populationen och motsvarande värde i stickprovet. Ett exem-

pel: Um man visste, att en bestämd proportion 5 av samtliga

bälten av en viss typ skulle brista, om de utsattes ?ör den

belastning, som används i efterkontrollen av bälten, och

man i en eFterkontroll med ett stickprov draget ur denna

population ?ann att proportionen E brast, kan samplingfelet

uttryckas som i ekvation 1.

P - p. = 9. (1]

där P står För proportionen bälten i populationen som skulle

brista om hela populationen utsattes För testet, pi står för

den proportion av stickprovet i, som faktiskt brast i testet,

och eistår för samplingfelet ?ör proportionen bälten, som ej

skulle klara testet.

 

2)Då man önskar ta reda på något mått som karaktäriserar en
population - t ex ett medelvärde - men ej har möjlighet att
undersöka populationen i sin helhet tvingas man, som ovan

sagts, att tillgripa ett stickprovsFörfarande. Om vi an-
vänder oss av exemplet med medelvärdet innebär detta
att man använder stickprovsmedelvärdet som en uppskattning
av populationens medelvärde. Ett sådant uppskattat värde
avviker som regel alltid något ?rån det sanna populations-
värdet. Dvs när man låter ett stickprovsmått representera
ett mått, som karaktäriserar populationen, så är detta mått
som regel behäçtat med ett tel. Detta ?el brukar benämnas
samplingFelet.

3)Med en parameter avses varje egenskap hos en population som
är mätbar. Exempel på parametrar är en populations arits
metiska medelvärde, median, varians, standardavvikelse

OSV.

 



Av ekvation 1 och det ovan sagda ?ramgår att man endast kan

vara fullständigt säker på att resultatet av en efterkontroll

av bälten ej är behäFtat med ett samplingfel, om någon av

Följande två omständigheter gäller. För det första: Om stick-

provet är så stort att det omfattar hela populationen, i det-

ta Fall-gäller ju att P = pi varför ei i ekvation 1 med nöd-

våndighet måste bli 0. För det andra: Om bältena i den testa-

de populationen ej varierar i kvalitet, deFinierad i termer

av om de håller För testbelastningen eller ej. Detta innebär,

att antigen skulle alla bälten i populationen klara testet,

eller också skulle samtliga bälten brista, om de utsattes För

testet. Dvs antingen skulle P = pi = 0 eller P = pi = 1 gälla,

och i båda dessa Fall skulle naturligtvis ei = 0 gälla.

Som tidigare sagts år en totalundersökning omöjlig att genom-

föra av så väl ekonomiska som testtekniska orsaker, och hur

kvaliteten i en båltespopulation varierar kan vi aldrig vara

säker på, om icke hela populationen testas. Vid en etterkon-

troll av bilbälten måste vi alltså alltid räkna med att vi

har ett större eller mindre samplingFel. Av de två Fall då

samplingfelet är lika med 0, som angivits ovan, bör det Fram-

gå att storleken av samplingfelet är beroende av För det För-

sta stickprovets storlek och ?ör det andra av variationen i

kvaliteten på bältena i den population som skall testas.

Med kunskap om värdet på B är det möjligt att räkna ut den

risk, man löper att erhålla ett samplingfel av en viss stor-

lek vid olika storlek på det stickprov, som testas. Ekvation

2 visar hur denna sannolikhet kan beräknas.

 

N! 'Pm-em'H-PlHäFHEW = 2 (2)
[ZP-eml! [(1-P+e]N:I ! 8

E står För storleken på stickprovet,

P står ?ör den proportion av bältena i populationen som

skulle brista i testet om de utsattes ?ör det,

å står för samplingfelet,

Ze står ?ör sannolikheten att Få ett samplingtel av stor-



leken e då stickprovets storlek är N ooh proportionen bäl-

ten i populationen som skulle brista i testet är i.

I Figur 1 visas som ett exempel, hur sannolikheten För att

erhålla olika stora samplingFel varierar vid P = .5 resp.

.9 och då N = 10 resp. 5.
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Figur 1.

Sannolikheten för att erhålla ett samplingfel
(e) vid uppskattning av proportioner Från
stickprov dragna ur dikotoma p0pulationer
där den ena proportionen är .9 resp. .5 och
stickprovets storlek är 10 resp. 5.

' N 10 P = .9 O N = 10 P .5

D N 5 P = .9 O N = 5 P .5



NUVARANDE EFTERKDNTROLL AV BILBÄLTEN.

För närvarande går etterkontrollen av bilbälten i_

princip till på Följande sätt ur statistisk synpunkt.

Efterkontrollen görs på ett stickprov om 9 bälten, och har

formen av ett s.k. sekvenstest uppdelat i tre deltest.

Prov A: tre bälten prövas om samtliga häller ges Fortsatt

godkännande, annars utföres Baprov.

Prov B: ytterligare tre bälten testas om totalt 5 av de 6

i prov A och B testade bältena häller ges Fortsatt godkän-

nande, annars utFöres C-prov.

Prov C: ytterligare tre bälten prövas om totalt minst 6 av

de 9 i prov A, B och C testade bältena håller ges Fortsatt

godkännande, annars dras godkännandet in.

I ett test av denna typ är man inte i första hand intresse-

rad av att Fastställa hur stor den proportion av den testa-

de bältestypen är, som skulle brista - om populationen i

sin helhet skulle testas -. Vad man snarare bör vara intres-

serad av är att risken För att underkänna bältestyper med en

mycket liten/respektive godkänna bältestyper med en oaccep-

tabelt stor proportion bälten, som skulle brista - om hela

populationerna testades - skall vara så liten som möjligt.

 

Nedan härleds en Formel ?ör att beräkna sannolikheten, För

att bältestyper med en given proportion (P) bälten, som

skulle brista - om populationen i sin helhel testades - skall

godkännas med nuvarande metod För etterprövning. Den som

inte är intresserad av den matematiska beräkningen av denna

sannolikhet kan gå direkt till kommentarerna till Fig. 2

på sidan 9.

Sannolikheten, ?ör att en bältestyp med proportionen E bäl-

ten, som skulle gå sönder - om hela populationen testades -,

skall godkännas i prov Ai är den samma som sannolikheten
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för att erhålla ett samplingfel lika med P. Detta framgår

av ekvation 1, eftersom pA skall vara 0 om bältet skall

godkännas i A-provet, alltså är eA = P för ett stickprov

som godkännes i detta prov. Om eA = P och N = 3 sättes in

i ekvation 2 erhålles ekvation 3.

(1-P)3 = (3)ZA

där ZA anger sannolikheten för bältestypen att bli godkänd

i A-provet.

Sannolikheten för samma bältespopulation att godkännas i

B-provet om den blivit underkänd i Auprovet är lika med

sannolikheten att erhålla ett samplingfel lika med P-1/3

i prov A samtidigt som ett samplingfel lika med P erhålles

4). Sannolikheten för ett samplingfel om P-1/3 ii prov B

A-provet fås genom insättning av e=P-1/3 ooh N=3 i ekv. 2,

vilket ger uttrycket i ekvation 4.

3 P (1-Plz = 2 (4)
APa1/3

där ZAP_,|/3 står för sannolikheten att erhålla ett sampling-

fel om P-1/3 i prov A.

 

 

Sannolikheten för att erhålla ett samplingfel oá P 1 prov

B är naturligtvis den samma som sannolikheten för samma

samplingfel i prov A, alltså zA = ZBP - ZBP står för sann-

olikheten att erhålla ett samplingfel om P i B-provet - (se

ekvation 3). Den kombinerade sannolikheten för att först er-

hålla ett samplingfel, P-1/3, i A-provet EEE därefter ett

samplingfel, P, i B-provet är lika med produkten av de båda

sannolikheterna var för sig. Vi får alltså uttrycket i ekv.5,

som anger sannolikheten för att bältestypen skall godkännas

i B-provet om den underkänts i A-provet.

 

4)För att en bältestyp skall godkännas i B'provet måste ett
bälte men ej fler ha gått sönder i A-provet, dvs p =1/3,
varav följer att e =P-1/3. Dessutom måste samtliga bälten
i B-provet hålla, varav följer att pB=D ooh eB=P.



= 3 P (1-P)5 = (5)ZAP-1/3'ZBP 28

där zB står För sannolikheten för att bältestypen skall god-

kännas i B-provet.

På samma sätt som ekvation 5 härletts, kan vi härleda ett

uttryck-För att bältestypen skall godkännas i prov C givet

att den underkänts i prov A och 8. Detta uttryck ges i ekv.6.

12 (1-PJ7PZ + 55 (1-P15P3 = 56)Zc

där zC står För sannolikheten för att bältestypen skall god-

kännas i C-provet givet att den underkänts i A och B-provet.

Genom att summera sannolikheterna 2A, 2B och zC erhålles den

totala sannolikheten ZABC, För att bältestypen skall godkän-

nas i testet. Detta uttryck ges i ekvation 7.

(1-P)3 + 3(1-P)5P + 12(1-P)7P2 + 55(1-P)6P3 = 2 (7)
ABC

I Figur 2 har sannolikheten för att en bältestyp skall god-

kännas i testet prickats som en ?unktion av den proportion

bälten P i populationen som skulle brista - om populationen

i sin helhet utsattes Förkäestet -. Av denna Figur ?ramgår

t ex att en bältestyp av så låg kvalitet att varannat bälte

skulle brista om hela populationen utsattes För testet trots

detta har så stor chans som 3 på 10 att bli godkändái efter:

 

 

kontrollen. En bältestyp, som har en kvalitEt, som innebär

att vart ?emte bälte skulle brista riskerar att bli under-

känd mindre oçta än var tionde gång det testas.

HUR DFTA KAN MAN ANTAS HA FATTAT FELAKTIGA BESLUT DM FDRT-

SATT GODKÄNNANDE MED NUVARANDE METDD FÖR EFTERKDNTRDLL AV

BILBÄLTEN?

Ett beslut, som Fattas utiFrån stickprovsintormation, löper

alltid risken att bli ett Felaktigt beslut, ettersom den in-

Formation man Får Från stickprovet som regel är behättad med
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Figur 2.

Sannolikheten för att en bältestyp skall er-
hålla fortsatt godkännande vid nuvarande efter-
kontroll som en funktion av den proportion av
samtliga bälten av denna typ, som ej skulle
klara testbelastningen om de utsattes för den. ._

 

 

 

m

ett större eller mindre fel. När beslutet består i att välja

en av två kategorier, så som vid efterkontrollen av bälten -

godkänd respektive ej godkänd - så kan två typer av felaktiga

beslut uppkomma. De möjliga utfallen vid ett beslut av denna

typ har skisserats i tabell 1. Utfall I och IV i tabell 1.,

innebär att man fattat korrekt beslut om att godkänna resp.

underkänna bältestypen. Utfall II och III innebär att man

fattat felaktigt beslut om att underkänna resp. godkänna

bältestypen.

För att det över huvud tagetskall vara meningsfullt att tala

om korrekta och felaktiga beslut är det emellertid nödvändigt

att speoifieera någon minimikvalitet, som man kräver för att

man skulle godkänna bältestypen om man kände till den verk-

liga kvaliteten. Helst önskade man natürligtvis, att samt-

liga bälten skulle klara testet om de utsattes för det. Ett

sådant krav är emellertid antagligen orealistiskt ur såväl

tillverkarsynpunkt som ur testsynpunkt. Låt oss för det fort-

satta resonemanget antaga att man kräver att högst 10% av

bältena i populationen skulle få brista - om de utsattes för



testet - För att man skall vara villig att ge bältestypen

Förnyat godkännande.

Tabell 1.

I tabellen anges de Fyra möjliga utFallen man

kan erhålla av ett beslut om att godkänna resp.

underkänna en bältestyp utiFrån den inFormation

man Får genom ett stickprovstest beroende på om

stickprovet är representativt För den population

det dragits Från eller ej.

UtiFrån resultatet i eFter-
kontrollen ges bältestypen

Förnyat god- Ej Förnyat
kännande godkännande

 

Förnyat god- I korrekt beslut II Felaktigt beslut

 

Om man kännande att godkänna att underkänna
känt till givits bältestypen bältestypen

bältesty- g*

gin: :Såå-Ej Förnyat III Felaktigt IV korrekt beslut
liået ha_ godkännande beslut att att underkänna
d givits godkänna bältestypen
e bältestypen

Vi kan då Från Figur 2 utläsa att oberoende av hur kvalite*

ten varierar mellan olika bältestyper kommer ytterst Få Fel-

aktiga beslut av typ II içtabell 1 att Fattas, dvs Felaktiga

underkännande av bälten. Hur pass oFta man kommer att Fatta

Felaktiga beslut av typ III, dvs att Felaktigt godkänna bäl-

ten, är det icke möjligt att uttala sig lika kategoriskt om.

Om en stor andel av de Förekommande bältestyperna har en

större proportion än 10% som ej skulle klara testet, då kan

också Felaktiga beslut av typ III antas vara mycket vanliga.

Dm å andra sidan alla Förekommande bältestyper har en mindre

Felprocent än 10% så Förekommer givetvis icke heller några

Felaktiga beslut av typ III. Generellt kan sägas att med

kvalitetsgränsen 10% Felaktiga bälten så löper tillverkarna

så gott som ingen risk att bli Felaktigt underkända medan

man icke vet vilken risk konsumenterna löper att Få även

mycket dåliga bälten.
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HUR KAN RISKEN FÖR FELAKTIGA BESLUT UTIFRÅN RESULTATET I

EFTERKDNTROLLEN MINIMERAS?

Även om man på mer eller mindre goda grunder kunde anta att

kvaliteten på de olika bältestyper, som Förekommer på den

svenska marknaden i dag, är av sådan kvalitet att de borde

godkännas, så bör det För den kontrolleraade myndigheten

vara otillfredsställande att icke kunna ange med vilken sä-

kerhet man Fattar sina beslut. Idealet vore, om man kunde Få

ett test med sådana statistiska egenskaper, att relationen

mellan Felprocenten i populationen och sannolikheten För att

populationen skulle ges Förnyat godkännande i eFterkontrollen,

är av den Form som beskrivs i Figur 3. Den i Figur 3 beskriv-

na relationen innebär att sannolikheten att Få Fortsatt god-

kännande För samtliga bältestyper, som ligger över den sämsta

accepterade kvaliteten, är lika med 1.0, samtidigt som sann-

olikheten För ett godkännande av en bältestyp, som ligger un-

der denna kvalitetsgräns, är lika med 0.0. En sådan relation
___u-

mellan kvaliteten på de provade populationerna och sannolik-

heten För att de skall godkännas är givetvis omöjlig att

åstadkomma, men den anger den relation man bör söka eFter-

sträva.

För att minska risken För Felaktiga beslut av typ III ( se

tabell 1.) bör man alltså söka kapa den högra svansen på den

sannolikhetsFördelning, som beskrivs i Figur 2. Hur mycket

man skall kapa den, är beroende på vilken risk, man är villig

att acceptera För att Felaktigt godkänna en bätestyp, som

ligger under den lägsta kvalitet man kräver För ett godkännan-

de. En i statistiska sammanhang oFta använd risknivå är 5%.

Medlet att kapa den högra svansen i sannolikhetsFördelningen

i Figur 2 är att öka stickprovets storlek. Om man önskar kapa

den så mycket att en bältespooulation, som har strax över 10%

Felaktiga bälten, endast har 5% chans att bli godkänd i tes-
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tet, krävs att man ökar stickprovet till N=29. Den sannolik-

hetsfördelning man erhåller med ett sådant stickprov, om

kravet ?är godkännande är att samtliga bälten håller, erhäl*

les ur ekvation 8.

(1-P)29 = (8)Z29/0

P står för proportionen Felaktiga bälten i populationen,

zzg/0 står ?ör sannolikheten att populationen skall god-

kännas om man kräver att samtliga 29 testade bälten skall

hålla.  
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Figur 3.

Den relation mellan proportionen bälten i en
population, som ej skulle klara testet och
sannolikheten för att bältestypen skulle god-
kännas i efterkontrollen, som skulle innebära
att inga Felaktiga beslut om godkännande eller
underkännande skulle tattas.
K anger den största proportion av bältena, som
man accepterar att den ej skulle klara av test-
belastningen.
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I Figur 4 har den ur ekvation 8 erhållna sannolikhetsFör-

delningen återgivits.

I ..

I
n
u

v
i
l
l

i.
,

n
,

v
I.

c
I

'
'

H
.

.
_

0
v

0
v
a

0
4
-

v
.
Y

G
'

.
.,

'
,'

0
1

h
0
-
ø
n
o
o

0
v
a

I
0
0
"

I 0
.
-
I 0
0
»

I I I

1

0
0
-
0
.

l1 I l l i I I s P 4 1 i l a i I

3

9 C
D I 1

 

3
33

I
i

5
%
:

I

z
1 l i 5 l

.

i I i I 1 i I | I 9 !
.
Q 7 i I I

..
.i i 3

"I
i

  

x 1 l 1 I v 5 l l l i 8

-
1.

.

! i

 

I 0
.
.
.
.
.
-
o
»
.

_
.

4
.
.
_

i

  

2;»

/2
i

.

r

 

I I I

  

 

s
m
m
;
n
u
n
m
u
m
n
m
n
s
u
m
e
f
"

t
w
m
w
w
m
m
z
m
w
i
e
a
m
m
M
;

  

 

   

 

 

 

 

...nu L-....-- -...._ ...un -_ _.-- - . -__- -_. _----. .. _ _ _....-_ _- _,_. .. -i _ _.

_ x . _!,__ PROPOTIONEN BÄLTEN I DEN PRÖVADE POPULA-
TIONEN sou SKULLE BRISTA om 05 UTSATTES ä

3 FÖR TESTET
i "i

   

 

Figur 4.

Sannolikheten För att en bältestyp skall god-
kännas i eFterkontrollen som en Funktion av an-
delen bälten i populationen, som ej skulle klara
testet om de utsattes För det, då stickprovets
storlek är 29 och kravet För godkännande är att
samtliga bälten i stickprovet håller.

Som Framgår av Figur 4 så kan man med ett stickprov om

29 bälten högst väsentligt minska risken att Felaktigt

godkänna bälten, dvs Felbeslut av typ III (se tabell 1).

Samtidigt har emellertid risken För att Felaktigt under-

känna bälten, dvs Felaktiga beslut av typ II (se tabell 1),

ökat på ett oacceptabelt sätt. En bältestyp av så god kva-

litet, att mindre än 2% av bältena är Felaktiga riskerar

att bli underkänd ungeFär varannan gång den testas.
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För att kunna minska risken För typ II Fel utan att risken

För typ III Fel ökar krävs att man utökar stickprovet vä-

sentligt och tillåter att en viss andel av bältena i stick-

provet brister. Som ett exempel har Fördelningen över sann-

olikheten att bli godkänd i en eFterkontroll, som en Funktion

av andelen Felaktiga bälten i populationen, beräknats, då

stickprovet ökats till N = 100, och bältet godkännes, om

högst 5 bälten brister. Denna sannolikhet Fås ur ekvation 9.

398 + 161700(1-P)97P +2
(1-P3100 + 100(1-P)99P + 4950(1-P) P

5
4 + 75287520(1-P)95P = 2100/5 (9)+ 3921225(1-P]96P

2100/5 står För sannolikheten att en bältestyp skall god-

kännas då stickprovet är lika med 100 och högst 5 bälten

tilläts brista För att Fortsatt godkännande skall ges.

I Figur 5 har den erhållna sannolikhetsFördelningen åter-
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Figur 5.

Sannolikheten För att en bältestyp skall god-
kännas i eFterkontrollen som en Funktion av an-
delen bälten i populationen, som ej'skulle klara
testbelastningen om de utsattes För den, då
stickprovets storlek är 100 och kravet För god-
kännande är att högst 4 bälten brister.
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Som framgår av figur 5 löper man ungefär samma risk att fel-

aktigt godkänna en bältestyp som då stickprovet bestod av

29 bälten varav samtliga skulle hålla för godkänt resultat.

medan risken för att felaktigt underkänna bälten av god kva-

litet väsentligt minskat (jmf figur 4). Om vi konstanthåller

den, för ett fortsatt godkännande, största accepterade pro-

portionen bälten av ett testat stickprov, som får brista,

gäller generellt att den relation, som beskrives i figur 5

kommer att närma sig den ideala relationen i figur 3 då

stickprovsstorleken ökas.

Som framgår av figur 5 krävs det mycket stora sampel för

att erhålla en rimlig nivå på och balans mellan riskerna

för de två typer av felaktiga beslut som kaotfattas. Ett

sätt att hålla risken för felaktiga beslut på en låg nivå

men trots detta icke vara tvungen att testa så många bälten

är att liksom man för närvarande gör använda ett så kallat

sekvens test (se sid 7 ). Om man önskar, att den största

risk för att godkänna en bältestyp med en felprocent på

10% skall vara 5%, krävs dock, att man minst testar 29 bäl-

ten i det första deltestet.

För att det skall vara möjligt att specificera hur stort

stickprov som måste användas i efterkontrollen och hur ett

sekvenstest skulle kunna ordnas är det nödvändigt att den

prövande myndigheten specificerar en lägsta acceptabel kva-

litetsnivå, viken risk man är villig att acceptera att bäl-

testyper sämre än denna kvalitetsgräns kommer att godkännas

i efterkontrollen och vilken risk man är villig att accep-

tera att bälten av god kvalitet kommer att underkännas i
vv.

efterkontollen.

 

FÖRSLAG TILL EN METOD ATT MINSKA STICKPROVSSTORLEKEN UTAN

ATT MAN HELT FÖRLDRAR KDNTROLLEN ÖVER DEN RISK UNDER VILKEN

BESLUTEN FATTAS:

Det bör betonas att den bästa kontrollen över den risk man

löper att fatta felaktiga beslut, har man med en metod av

den typ som skisserats i föregående kapitel. Men även om ett

test av denna typ ordnas som ett sekvenstest, får man räkna

med, att mycket stora stickprov krävs, för att en acceptabel
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säkerhet i besluten skall erhållas. Metoden innebär emeller-

tid att man utnyttjar sitt stickprov på ett oekonomiskt sätt,

dvs man skaffar sig i denna typ av test*mindre information

om varje enskilt bälte, än vad man kunde få, och minskar där-

igenom sina möjligheter till en mer nyanserad bedömning av

den population ur, vilken stickprovet dragits.

Med den metod, som för närvarande används, och den som skis-

serats i föregående kapitel, kan ett bälte endast ha ett av

två möjliga kvalitetsvärden, antingen håller bältet, eller

också håller det inte. Det är ungefär som att mäta avstånd

i "korta" och "långa" avstånd och pengar i "litet pengar

och "mycket pengar". Det är givet, att alla bälten, som går

av, inte är av lika dålig kvalitet, liksom inte alla bälten,

som håller är av samma goda kvalitet. Men detta är en infor-

mation, som inte kan utnyttjas med den metod som nu används:

,eller med den statistiska modell, som föreslagits i före-
\Nwç. -m _,..._._ M_

gående kapitel.

Låt oss säga att vi testade samtliga bälten i två population

ner på så sätt att alla bälten utsattes för en så stor be-

lastning att de brast. Som kvalitetsmått på bältena skulle

vi då kunna använda den kraft ett bälte utsattes för då det

brast. Denna kraft kommer nedan att benämnas brottkraft. Vi

kan då rita upp fördelningarna över brottkrafter för dessa

båda populationer. Detta har gjorts i figur 6 A och B. I

figur 6 har även den kraft (L) markerats som man utsätter

bältena för vid den nuvarande efterkontrollen.

Som framgår av figuren så ligger en lika stor andel av var-

dera populationen på brottkrafter under den kraft (L), som

användes i efterkontrollen. Detta innebär, att om dessa båda

populationer efterkontrollerats på nuvarande sätt med lika

stora stickprov, skulle de haft lika stora chanser att bli

godkända. Är detta rimligt?
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Figur 6.

Två hypotetiska frekvensfördelningar över bäl-
tens brottkrafter i två bältespopulationer.
Den kraft bälten utsättas för vid en efterkon-
troll har markerats med L. I båda populationer-
na ligger 25% av bältena-på brottkrafter under
kraften L. Dvs 25% av bältena skulle brista om
hela populationen utsattes för efterkontroll.
Eftersom fördelning B har en tre gånger så
stor spridning som fördelning A kommer en större
andel av fördelning B att ligga på brottkrafter,
som är mycket lägre än L, medan större delen av
de 25% i fördelning A, som har brottkrafter lä-
gre än E, ligger på Erottkrafter omedelbart un-
der L.

Som framgår av figur 6 har visserligen fördelning B högre

medelbrottkraft än A och en stor andel bälten, som ligger

på väsentligt högre brottkrafter än de bästa bältena i för-

delning A. Men detta är knappast väsentligt så länge vi kan

anta att kraften L är representativ för de största krafter

vi kan vänta oss att finna vid verkliga kollisioner. Där-

emot är det uppenbart, att om L representerar de största

krafter vi kan förvänta oss i verklig trafik, så är kvali-

teten på population Å ej sa dalig, eftersom större delen

av de 25%, ägre brottkrafter än L, ligger på brott-s

krafter omedelbart under denna kraft. I population B agandra
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sidan ligger en mycket stor andel av de 25%, som-har lägre

brottkrafter än L, på mycket låga brottkrafter. Om man accep-

terar, att en stor andel mycket låga brottkrafter icke kan

kompenseras av en stor andel så höga brottkrafter, att det

ej är troligt att de förekommer i verklig trafik, bör det

framgå, att man borde ha möjlighet att underkänna den bältes-

typ, som representeras av fördelning B i figur 6, medan man

samtidigt kunde godkänna den bältestyp, som representeras av

fördelning A.

Den bästa metoden för att åtstadkomma detta, ovs att i provet
ta hänsyn till spridning, är att i efterkontrollen alltid
mäta brottkrafter och beräkna ett konfidensintervall kring
den percentil, som man kräver skall ligga över en specifiåe-
rad minimibrottkraft. Om konfidensintervallets lägre gräns
faller ovanför minimibrottkraften godkännes bältet om den
faller under minimibrottkraften underkänns bältet. Denna me-
tod skulle ge en bättre uppfattning om den verkliga kvalite?
ten på en prövad bältestyp än man kan få med den metod som
nu används för efterkontroll eller med den i föregående ka-
pitel föreslagna metoden. Detta skulle kunna genomföras till
en lägre kostnad eftersom men troligen skulle kuñha klärå sig
med väsentligt mindre sticknrov. Eftersomfden prövandélmyn-'
digheten är banden att använda enfmetod, som ej tillåter att'
alla bälten körs tillçbrott kommer denna metod emellertid ej

vidare att diskuteras. N

En kompromiss mellan ovan nämnda och i föregående kapitel be-

skriven metod kan åstadkommas genom att man tar hänsyn till

uppskattade spridningar i brottkrafter i de populationer, som

skall testas. På så sätt kan man nedbringa storleken på de

stickprov, som skall testas med en metod av den typ, som nu

används_och, som beskrivs i föregående kapitel, dvs testmeto-

 

der, som i sin ortodoxa form endast tar hänsyn till om de

testade bältena håller eller ej.

I den metod som beskrevs i föregående kapitel krävdes att

en bältestyp, som hade 10% eller fler felaktiga bälten, dvs

bälten med brottkrafter lägre än L, skulle ha mindre än 5%

chans att bli godkända i efterkontrollen. Låt oss omformule-

ra våra krav, så att vi säger att de bältestyper, som har 5%

ten med brottkrafter lägre än en gräns G, som

representerar en brottkraft lägre än L, skall ha mindre än

5% chans att bli godkända i efterkontrollen. Om detta inne-

bär att testet görs hårdare eller liberalare än tidigare be-

ror på hur stor de prövade pooulationernas spridningar i

killnadeg mellan L och GEU1brottkrafter är i relation till
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Om vi antar att bältespopulationerna är normalfördelade vad

avser brottkrafter. kommer införandet av gränsen G och risk-

nivån 5% felaktiga bälten att innebära en liberalisering för

de bältestyper, som har spridningar som är'<:2,78'(L-G) me-

dan det innebär en skärpning för de bältestyper som har

spridning2>2,78'(L-Gl. Som framhållits ovan är denna effekt

önskvärd, dvs att testet är mer liberalt mot bältestyper med

en liten spridning i brottkrafter än mot de med stora sprid-

ningar.

Låt oss säga att vi skaffar information om spridningen i

brottkrafter i alla de bältespopulationer, som skall testas.

Låt oss vidare, i enlighet med vad som sagts ovan, formulera

om de krav vi ställer på den minsta belastning bältena skall

tåla och på hur stor den proportion av den prövade popula-

tionen högst får vara, vilken ej klarar denna belastning.

Vi använder emellertid fortfarande kraften L i efterkontrol-

len, dvs ur provteknisk synpunkt förändras ej provet. Vårt

krav är att en bältestyp som har 5% eller fler bälten, som

ej skulle klara kraften G, skall ha mindre än 5% chans att

bli godkända i testet.Som framgår av figur 7, innebär detta

att det av bältestyper med stora spridningar krävs att en

större andel skulle klara testbelastningen L, om de utsattes

f ö r d e n . ä n viadnlâgrn-, kriá v 8 _a_ y--._e_'êi_1 t e 8 t y p same? m ipod 1 9 8 P I id i'
ning i brottkrafter.

Detta innebär att vid efterkontroll av bälten med brottkraf-

ter med samma spridning som fördelning A i figur 7, behöver

vi av testet endast begära, att det icke ger en sådan bältes-

typ större chans än 5% att bli godkänt, om 50% eller fler av

bältena ej skulle klara belastningen L, om de utsattes för

den. För bältestyper med spridningar lika med den, som för-

delning E i figur 7, representerar, måste vi dock kräva, att

bältestyper med 30% eller fler bälten, som ej skulle klara

belastning L, högst har 59 chans att bli godkända. Färav

följer att då man testar bältestyper av typ A i figur 7, kla-

rar man 51 med väsentligt mirdre stickprov, än då man testar

4.

.E

bälten av typ E, utan at. risker för felaktiga beslut i de

två fallen förändras.
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Figur 7.

Två hypotetiska FrekvensFördelningar över bäl-
tens brottkrafter i två bältespopulationer. Den
kraft bälten utsättes ?ör vid en eFterkontroll
har markerats med L. Dessutom har en lägsta
acceptabel brottkräft G markerats. Som ?ramgår
av ?iguren, så Faller 5% av båda Fördelningarna
under gränsen G, medan 50% av Fördelning Agjäm-
Fört med endast 20% i fördelning B Faller-under
gränsen\L, beroende på att Fördelöing 8 har en
tre gångEr så stor spridning som Fördelning A.
Om man av eFterkontrollen kräver att bältestYper,
som har 5% Felaktiga bälten skall ha högst 5%
chans att bli godkända, skall bältestyper med
spridningar lika med den i fördelning A testas
med stickprov, som ger populationer med en fel-
procent på 50%, 5% chans att bli godkända, me-
dan man av bältestyper med spridningar lika med
den i Fördelning B skall kräva stickprov, som
ger populationer med en ?elprocent på 20%, 5%
chans att bli godkända.

Om man kan anta att ?ördelningen av brottkra$ter i oältespo-

1C'
.I .1

oulationerra ar normal ördelade, kan man räkna ut hur stor

andel av er orcvad :ältesoooulation, som 4?är ligga under brott-

kraFter L och trots :etta ha 5° chans att godkännas i testet,

på ?7 (
J

'
_
.
J

(_
1

(l
) 3

L
]

L
U I)

[L
J

L
'r *



I en normalFördelningstabell Finner man att den normalfördel-

ningspoäng eller standardpoäng, :, som skär av de nedersta

Si av nornaliördelningen har värdet -l.öá. Dvs z=-1.Eâ mot-

svarar brottkraFten G standardpoängen för brottkraFten L
J

Fås ur ekvation WP.

 

s står ?ör den uppskattade spridningen i den testade popula"

tionen,

z ?ör den standardpoäng, som motsvarar brottkraFten L.
L

_ .- .7

I en normalFördelningstabell är det därtör lätt att Finna

den andel av Fördelningen, som zL avskiljer.

Med denna kunskap, som alltså anger den största andel, P,

av en population, som ej behöver klara belastningen L om

populationen skall ha så hög sannolikhet som 5% att bli

godkänd, kan man genom att lösa ut N För olika värden på P

i ekvation 11, Få reda på hur stort stickprov, som krävs

?ör olika värden på P och därmed För olika värden på den

uppskattade spridningen i populationen. Ekvation 11, gäller

För test där man accepterar att högst 4 bälten brister om

Fortsatt godkännande skall ges.

 

__.__ __

(1-P)N + N(1-P)N-1P + Niglll (W-PlN'ZPZ + (11)

+N(N-1å(N-2J (1_ij-3P3 + N(N-1)(§Ã2)(N-3)(1_P)N-4P4 = _05

 

I figur 8 har den stickprovsstorlek-som krävs För olika vär-

den på P priokats mot P. I figur 9 har den stickprovsstorlek,

som krävs För olika värden på P priokats mot motsvarande vär-

den på spridningen i de populationer, som skall testas,
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n spridning som ?ördelning A i ?igur 7 uppvisar. J

kprov på 15 bälten - Förutsatt
++ + » ' ° "tt man accepterar en risk oa hogst 56 att godkänna bältes-

om
.1

l

a

t mer som hest° CO 5" " "u pw u tar -4 eliel 1 lt *
yp av t r Färre bälten 5 ed skulle kla-
a oelastningen 8. För att på samma risknivå testa en bältes-

typ med en spridning lika med den som tördelning B i Figur 7

  

 

uppvisar krävs ett stickprov om N = 44'

100 man..- -i -.

2

CD

'G

E 60
E
5

§3 40.5 M

Q.m i
2

E: 20

_--.,_,__: 0

__,0 .1 .2 .3 .4 .5
_ñPROPDTIDNEN (P) AV EN BALTESTYP som

:W_Mg_m EJ §KULLE KLARA DEN BELASTNING BÄLTENA
: ' f UTSATTES FÖR I EFTERKDNTRDLLEN

 

Figur 8.

Storleken på de stickprov, som krävs, För att
en population med en proportion P, som ej skulle
klara den belastning, som användEs i efterkon-
trollen, högst skall ha 5% chans att bli god-
kända, om högst 4 bälten Får brista För att Fort-
satt godkännande skall ges, prickadasom en ?unk-
tion av 5.
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Storleken på de stickprov, som skall krävas
För att en population med en given spridning i
brottkraFter högst skall ha 5% chans att bli
godkänd i en eFterkontroll, om 5% eller mer
av populationen har brottkraFter lägre än en
kraFt G, som är lägre än den kraFt E som stick-
provet-högst utsättes För i eFterkontrollen,
prickad mot spridningens storlek, uttryckt
som en multipel av skillnaden L - G.

 

Av Figur 3 Framgår att man med denna metod kan minska det

erForderliga stickprovets storlek högst väsentligt jämFört

med den mer ortodoxa metod, som beskrivits i Föregående ka-

pitel, Förutsatt att spridningen i de populationer, som skall

testas är små jämFört med skillnaden L-G.

Problemet med denna metod är att den kräver att man känner

till spridningarna i brottkraFter För de populationer, som

skall testas. Detta är nödvändigt om man med denna metod

skall kunna erhålla samma kontroll som med den metod som be-

skrivits i Föregående kapitel över den risk man tar att Fatta

Felaktiga beslut. Det är givetvis omöjligt att ta reda på

hur stora spridningarna Faktiskt är. Man Får i stället skaFFa

sig en uppskattning av hur stora spridningarna är. Dessa upp-

skattningar kan inte erhållas Från de stickprov som dras För

att utFöra eFterkontrollen, eFtersom den metod För eFterkon-

troll man bundit sig För icke tillåter att man kör bältena



till brott. Man kan däremot dra separata stickprov i vilka

samtliga bälten körs till brott och utifrån den så erhållna

spridningen i brottkrafter uppskatta spridningen i popula-

tionen. En sådan uppskattning av spridningen görs lämpligen

så snart en ny bältestyp kommit i produktion, varefter den

kan användas för att bestämma hur stora stickproven av denna

bältestyp skall vara vid kommande efterkontroller, som ut-

förs med en testmetod, vilken ur provteknisk synpunkt är

identisk med den nu använda metoden. Det är emellertid nöd-

vändigt att då och då göra nya uppskattningar av spridningen

i brottkrafter i varje bältespopulation.

Det är väsentligt att påpeka att denna metod ger en sämre

kontroll över den risk, man tar, då man fattar ett beslut

om fortsatt godkännande, än vad den metod, som beskrivits i

föregående kapitel ger. Detta beror på att man med den senast

beskrivna metoden tvingas uppskatta två parametrar i popula-

tionen, spridningen och proportionen bälten med brottkrafter

>.L, medan man med den tidigare beskrivna metoden endast be-

höver uppskatta den senare parametern.

Med den ovan beskrivna metoden för efterkontroll anges

kvaliteten på en bältestyp av hur stor andel, som har brott-

krafter över en viss kraft G, som är lägre än den kraft bäl-

tena utsätts för i normal efterkontroll. âv den prövaoäe

myndigheten krävs att man specifieerar ett värde på G, vil-

kån lägsta kvalitet man är beredd att acceptera, vilken risk

man är villig att ta för att bälten av sämre kvalitet än den-

gå kommer att godkännas och vilken risk man är villig_att

agceptera att bälten med bättre kvalitet än denna kommer att

underkännas, för att storleken på de erforderliga stickproven
m

shall kunna bestämmas.

 

Även om man väljer att använda den mer ortodoxa metod, som be-

skrivits i föregående kapitel, är det lämpligt att skaffa sig

en uppfattning om spridning i brottkrafter i de populationer,

som skall testas. Om det nämligen visar sig att dessa sprid-

ningar är mycket små, är det knappast ekonomiskt försvarbart

att kräva den säkerhet i beslutssituationen som ett stickprov

om 100 bälten kan ge.
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KRAV ANGÅENDE SLUWPMÄSSIGT :EAGNA STICKPECV.

För att den analys av nuvarande metod av efterkontroll och de

förslag om nya metoder, som gjorts i denna PM, över huvud

taget skall vara meningsfulla, krävs att de stickprov, som

användes är slumpmässigt dragna. Med slumpmässigt dragna

stickprov avses att varje bälte i den population, som skall

testas har samma chans att komma med i stickprovet. Efter-

som man kan anta att mycket av den variation, som förekommer

i kvalitet inom en population, beror på Förändringar i till-

verkningsprocessen över tid, är det viktigt, att bälten från

alla tidpunkter, under den tid populationen tillverkats, har

samma chans att komma med i stickprovet. För att detta skall

vara möjligt är det troligen nödvändigt att stickproven tas

från återförsäljarledet i stället för från tillverkarledet.

Om icke kravet på slumpmässighet över tid kan tillfredsstäl-

las är det knappast meningsfullt att tala om att man har kon-

troll över den risk man tar då man fattar beslut om att ge

öälten fortsatt godkännande.




