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Předmluva
1)    IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující všechny národní
elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které
se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem IEC, kromě jiných činností, vydává mezinárodní
normy. Jejich příprava je svěřena technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět,
se může těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se
této přípravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s
podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)    Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v
názoru na předmět, kterého se týkají, jelikož jsou v každé technické komisi zastoupeny všechny zainteresované národní
komitéty.

3)    Vypracované dokumenty mají formu doporučení pro mezinárodní použití publikovaných formou norem, technických
specifikací, technických zpráv nebo pokynů a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

4)    Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC transparentně v maximální



možné míře do svých národních a regionálních norem. Každý rozdíl mezi normou IEC a odpovídající národní nebo regionální
normou se v těchto normách jasně vyznačí.

5)    IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodě
předmětu s některou jeho normou.

6)    Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. IEC
nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma IEC 60300-3-5 byla připravena Technickou komisí IEC 56: Spolehlivost.

Toto první vydání normy IEC 60300-3-5 ruší a nahrazuje první vydání normy IEC 60605-1 (1978), jakož
i její změnu 1 (1982).

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS Zpráva o hlasování
56/722/FDIS 56/730/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Přílohy A, B a C jsou pouze pro informaci.

V komisi bylo rozhodnuto, že tato publikace zůstane v platnosti do roku 2004. Při dovršení tohoto data
bude tato publikace v souladu s rozhodnutím komise:

·         znovu potvrzena;

·         zrušena;

·         nahrazena revidovaným vydáním nebo

·         změněna.
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Úvod
Tato část normy IEC 60300 nahrazuje normu IEC 60605-1 a považuje se za návod k použití pro řadu
norem pro zkušební podmínky, jakož i norem pro statistické nástroje používané k analýze dat ze
zkoušek bezporuchovosti opravovaných nebo neopravovaných objektů.

Tato norma je míněna jako návod pro vhodnou volbu použitelných norem pro zkušební podmínky a
statistickou analýzu. Je to též všeobecný návod k plánování, provádění a analýze dat ze zkoušek
bezporuchovosti. Pomocí této normy může být uživatel schopen zvolit jiné normy, které jsou vhodné a
nezbytné pro plánování, provádění a analyzování dat získaných při specifické zkoušce bezporuchovosti.

Tato norma tudíž obsahuje odkazy na statistické nástroje pro analýzu konstantního i nekonstantního
parametru proudu poruch a intenzity poruch i jiných ukazatelů, jako je podíl úspěšných pokusů/podíl



poruch.

Tato norma odkazuje na podmínky prostředí a provozu a na statistické metody dostupné jako normy
IEC, poněvadž se jak podmínky, tak metody mají volit současně.
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1 Předmět normy
Tato část normy IEC 60300 poskytuje směrnice pro plánování a provádění zkoušek bezporuchovosti a
pro použití statistických metod k analýze zkušebních dat.

Jsou v ní popsány zkoušky týkající se opravovaných i neopravovaných objektů spolu se zkouškami pro
konstantní i nekonstantní parametr proudu poruch a konstantní i nekonstantní intenzitu poruch.

Je použitelná:

–      při zkoušení bezporuchovosti specificky nebo nepřímo vyžadovaném ve smlouvě;

–      při plánování zkoušky bezporuchovosti;

–      během zkoušky bezporuchovosti;

–      při analýze dat ze zkoušky bezporuchovosti a při zpracování jejích výsledků do zkušebního
protokolu.

Tato norma se též používá tehdy, když je ve smlouvě nebo v plánu zkoušky specifikováno použití
statistických norem IEC bez specifického odkazu na konkrétní normu.

Během vývoje, ověřování návrhu a validace návrhu nového výrobku se provádí mnoho různých
zkoušek. Účelem těchto zkoušek je odhalit slabá místa v návrhu a provést opatření k odstranění
těchto slabých míst a tím zlepšit výkonnost, jakost, bezpečnost*), robustnost**), bezporuchovost a
pohotovost, jakož i snížit náklady. Tato norma pokrývá pouze případy, kdy se k analýze zkušebních
dat používají statistické metody, ačkoliv směrnice pro zkušební podmínky, plánování zkoušky a
zkušební dokumentaci bývají použitelné pro většinu zkoušek.

Následující témata jsou důležitá a ačkoliv je o nich v této normě pojednáno, plně se jimi zabývají
příslušné normy pro zkoušení pohotovosti (viz IEC 61070), zkoušení ukazatelů udržovatelnosti (viz IEC
60706) a ukazatele růstu bezporuchovosti (viz IEC 61014 a IEC 61164).

Tato norma nepokrývá zkoušení softwaru (viz IEC 61704), je však použitelná pro objekty obsahující jak
hardware, tak software. Tato norma je tudíž použitelná pro široký rozsah výrobků zahrnujících
spotřební, průmyslové, vojenské i letecké aplikace. Tato část IEC 60300 pokrývá analýzu pro
ověřování, určování, srovnávání a hodnocení podílu úspěšných pokusů/podílu poruch. Vývojový
diagram poskytující návod pro plánování statistického zpracování dat ze zkoušek bezporuchovosti je
uveden v kapitole 9.

Ačkoliv to není v této normě popsáno, lze úvahy a statistické nástroje v ní uvedené použít rovněž při
zkouškách vlivů prostředí, zrychlených zkouškách stupňovitým namáháním a zkouškách zvýšeným
namáháním.



-- Vynechaný text --


