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Úvod

Testovatelnost je důležitou základní vlastností při provozu a údržbě systému nebo zařízení a má
významný vliv na jeho pohotovost a udržovatelnost. Diagnostické zkoušení se může provádět ručně
nebo pomocí testovacího zařízení, které může mít různou úroveň automatizace. Optimální návrh
testovatelnosti vyžaduje úzkou spolupráci mezi organizacemi zabývajícími se návrhem, provozem



a údržbou. Tato norma je určena ke zdůraznění různých hledisek testovatelnosti a diagnostického
zkoušení a jako pomoc při jejich včasné koordinaci.

Objekty, které se mají uvažovat s ohledem na jejich návrh testovatelnosti, mohou být v této normě
systémy, zařízení nebo funkční jednotky, které jsou předmětem smlouvy a nadále budou označovány
jako „produkty“. Každý produkt musí vykonávat své požadované funkce, které mají být během etap
vývoje a výroby ověřovány a mají být zachovány po celou dobu životního cyklu. Aby byla zachována
funkčnost produktu, musí být znám status každé dílčí funkce v jakémkoliv čase, kdy je produkt ve
svých provozních podmínkách. Jestliže dojde k poruše, má se provést opatření k zajištění, že bude
poruchový stav zjištěn a porouchaný objekt bude lokalizován. Tento požadavek kladený na
testovatelnost produktu by se mohl jevit jako zcela jednoduchý, ale jestliže se neuvažuje na začátku
vývoje produktu, bude mít následná realizace za následek zvýšenou pracnost a významně zvýšené
náklady. Jestliže jsou všechny požadavky k dispozici na začátku vývoje, může vývojový inženýr
specifikovat funkční charakteristiku „testovatelnost“ bez velkého dodatečného úsilí a tudíž může
dosáhnout značných úspor nákladů, např. minimalizací počtu kroků testu pro ověřování výsledků
vývoje. Zkušenost ukazuje, že se zvýšené náklady a úsilí vynaložené v etapě vývoje mohou vrátit
například v etapě výroby, jelikož lze použít dostupné testovací zařízení. Spolehlivé zjišťování
poruchového stavu a nízké náklady na údržbu v provozu značně zvyšují tržní hodnotu testovatelného
produktu.

Jelikož se rozsah technologií používaných v produktech pokrytých touto normou stále rozšiřuje, byl
tento dokument psán s ohledem na technologie a techniky neutrálním způsobem. Tato norma tudíž
poskytuje pouze hodnotící základ pro provádění výpočtů a základní přístup pro dosažení požadované
testovatelnosti produktu. Technická realizace zjišťování poruchových stavů a jejich lokalizace
v produktu je úkolem vývojového inženýra a je nutné ji dosáhnout podle současného stavu vědy
a techniky v době, kdy je produkt vyvíjen. Není proto příliš důležité, zda je požadovaný úkol zkoušky
realizován ve formě hardwaru či softwaru, ale je zásadně důležité, aby byly prostřednictvím cest testu
zkontrolovány všechny funkce a aby charakteristické hodnoty stanovené pro testovatelnost
odpovídaly specifikovaným cílovým hodnotám. Jestliže existují odchylky od cílových hodnot, mají se
učinit opatření k zajištění, aby byly cílové hodnoty splněny. Tato opatření se mají provést v časné
etapě vývoje před tím, než bude návrh uzavřen.

1 Rozsah platnosti

Účelem této části normy IEC 60706 je:
poskytovat návod pro časné úvahy o aspektech testovatelnosti při návrhu a vývoji;●

napomáhat při stanovení efektivních zkušebních postupů jako nedílné součásti provozu a údržby.●

Tuto mezinárodní normu lze použít pro všechny typy produktů, do nichž mohou být zahrnuty komerční
běžně dostupné objekty (objekty COTS). V tomto ohledu není podstatné, zda produkt patří mezi
mechanické, hydraulické, elektrické či jiné technické výrobky. Kromě toho se tato mezinárodní norma
používá k vývoji jakýchkoliv produktů s cílem navrhovat charakteristiky produktu tak, aby byly
ověřitelné (testovatelné).

Cílem této mezinárodní normy je zajistit, aby nezbytné předpoklady týkající se testovatelnosti
produktů byly definovány v přípravných etapách vývoje, aby je formuloval zákazník a aby byly
implementovány, dokumentovány a ověřovány během vývoje.

V této mezinárodní normě jsou též poskytovány metody implementace a hodnocení testovatelnosti
používané jako nedílná součást návrhu produktu. Doporučuje se, aby dokumentace testovatelnosti
produktu byla nepřetržitě aktualizována po celou dobu životního cyklu produktu.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


