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Σε μια μοντέρνα κοινωνία, οι

μηχανικοί και οι τεχνικοί

διευθυντές είναι υπεύθυνοι για

το σχεδιασμό, τη μελέτη, την

κατασκευή και τη λειτουργία

προϊόντων που μπορεί να είναι

είτε πολύ απλά, είτε να

αποτελούν εξαιρετικά

πολύπλοκα συστήματα.

Οι βλάβες, με την ευρεία

έννοια του όρου, αυτών των

προϊόντων ή συστημάτων,

μπορούν να προκαλέσουν από

απλή δυσαρέσκεια έως

σοβαρές βλάβες στον

πληθυσμό και στο περιβάλλον. 

Οι χρήστες των προϊόντων ή

συστημάτων και γενικότερα το

κοινό και η κοινωνία

προσδοκούν ότι τα διάφορα

προϊόντα, εγκαταστάσεις,

συστήματα κ.λ.π. είναι

αξιόπιστα και ασφαλή.

Το ερώτημα που προκύπτει

λοιπόν είναι το ακόλουθο:

Αξιοπιστία
Βιομηχανικών Προϊόντων

Συστημάτων και Εγκαταστάσεων
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«Πόσο αξιόπιστο ή
πόσο ασφαλές θα
είναι το σύστημα
σε όλη τη διάρκεια
της ζωής του;»

Αυτό το ερώτημα, μπορεί να

απαντηθεί εν μέρει, κάνοντας

μία ποιοτική εκτίμηση της

αξιοπιστίας του συστήματος.

Έτσι αναπτύχθηκαν διάφορες

τεχνικές για το σχεδιασμό –

μελέτη και λειτουργία απλών

και σύνθετων συστημάτων.

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η

ανάγκη, που είναι και συνεχώς

αυξανόμενη, για ένα νομοθετικό

πλαίσιο που να περιλαμβάνει

ζητήματα αστικής ευθύνης που

αφορούν τα προϊόντα ή

συστήματα καθώς και θεσμικές

οδηγίες.

Η ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης

της αξιοπιστίας συστημάτων ή

προϊόντων συστημάτων ή

προϊόντων ιστορικά άρχισε στην

αεροναυπηγική και στρατιωτική

βιομηχανία. Ακολούθησαν,

ταχύτατα εφαρμογές στην

πυρηνική βιομηχανία, η οποία

μάλιστα σήμερα βρίσκεται κάτω

από μία τρομερή κοινωνική

πίεση – απαίτηση για ασφαλείς

και αξιόπιστους πυρηνικούς

αντιδραστήρες, στην

βιομηχανία παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας από την

οποία το κοινό απαιτεί να

προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα

χωρίς τοπικές διακοπές ή black

out μεγάλης κλίμακας. Η

ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων

μεθόδων επεκτείνεται σε

βιομηχανικές εγκαταστάσεις

συνεχούς λειτουργίας όπως

χαλυβουργεία, χημικές

βιομηχανίες, οι οποίες είτε

μπορούν να υποστούν

τεράστιες οικονομικές ζημίες

και διακοπή λειτουργίας σε

περίπτωση αστοχίας ή βλάβης

είτε να προκαλέσουν θάνατο,

σοβαρό τραυματισμό και

γενικότερα σωματικές βλάβες

και μόλυνση στο περιβάλλον.

Σ’ όλους αυτούς τους

βιομηχανικούς τομείς που

αναφέραμε παρουσιάστηκαν

σοβαρά προβλήματα στο

πρόσφατο παρελθόν. Ας

θυμηθούμε την έκρηξη του

Challenger το 1986 καθώς και

τα διάφορα αεροπορικά

δυστυχήματα, τα ατυχήματα

στα πυρηνικά εργοστάσια του

Three Mile Island (1979) και του

Chernobyl (1986), το τεράστιο

black out της Νέας Υόρκης το

1977, καθώς και της ΔΕΗ το

1987, τα ατυχήματα στο

Flixborough (1974), Seveso

(1976), Bhopal (1984) καθώς και

πολλά άλλα, όπου η αστοχία ή

βλάβη των συστημάτων είχε

σαν αποτέλεσμα σοβαρές

συνέπειες στην κοινωνία και στο

περιβάλλον καθώς και πολλούς


