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Úvod

Tato mezinárodní norma je určena pro předpověď bezporuchovosti součástek za podmínek, za nichž
se používají v zařízení, je zaměřena na organizace, které mají svá vlastní data, a je v ní popsáno, jak
se mají tato data udávat a používat k předpovědím bezporuchovosti.

Tato norma se může též používat k tomu, aby umožnila organizaci zřídit databázi intenzit poruch,
a jsou v ní popsány referenční podmínky, pro které se mají intenzity poruch v provozu udávat.
Referenční podmínky přijaté v této normě jsou typické podmínky ve většině použití součástek
v zařízení, avšak když jsou součástky provozovány za jiných podmínek, mohou uživatelé uvážit, že
budou jako své referenční podmínky uvádět tyto jiné podmínky.

Použití prezentovaných modelů namáhání umožňuje extrapolaci intenzit poruch na jiné provozní
podmínky, což dále umožňuje předpovědět intenzity poruch na úrovni sestavy. To umožňuje
odhadnout vliv změn návrhu nebo změn podmínek prostředí na bezporuchovost součástek. Předpověď
bezporuchovosti je nejužitečnější v časné etapě návrhu elektrického zařízení. Tato předpověď se
může použít například k identifikaci potenciálních problémů s bezporuchovostí, k plánování strategií
logistické podpory a k hodnocení návrhů.

Modely namáhání obsažené v této normě jsou generické a jsou co nejjednodušší, přičemž stále
zůstávají srovnatelné se složitějšími rovnicemi obsaženými v jiných modelech.

Tato norma neobsahuje intenzity poruch, ale popisuje se v ní, jak mohou být tyto intenzity udávány
a používány. Tento přístup umožňuje, aby si uživatel k předpovědi zvolil ze zdroje, který si vybral,
intenzity poruch, které jsou pro něho nejvíce relevantní a aktuální. Tato norma též obsahuje informace
o tom, jak zvolit data, která je možné použít v prezentovaných modelech.

1 Předmět normy

V této mezinárodní normě je uveden návod pro použití dat o intenzitě poruch k předpovědi
bezporuchovosti elektrických součástek v zařízení.



Referenční podmínky jsou číselné hodnoty namáhání, které jsou typicky pozorovány u součástek ve
většině jejich použití. Referenční podmínky jsou užitečné, protože jsou základem pro výpočet intenzity
poruch za libovolných podmínek pomocí použití modelů namáhání, ve kterých se berou v úvahu
skutečné provozní podmínky. Intenzity poruch udávané za referenčních podmínek umožňují v časné
etapě návrhu vypracovat realistické předpovědi bezporuchovosti.

Modely namáhání popsané v této normě jsou generické a mohou se použít jako základ pro přepočty
dat o intenzitách poruch za těchto referenčních podmínek na skutečné provozní podmínky, když je to
zapotřebí, a to zjednodušuje přístup používaný při předpovědi. Přepočet dat o intenzitách poruch je
přípustný pouze ve specifikovaných funkčních mezích součástek.

V této normě je též uveden návod, jak lze vybudovat databázi dat o poruchách součástek, aby
poskytovala intenzity poruch, které lze použít s modely namáhání obsaženými v databázi. Referenční
podmínky pro data o intenzitách poruch jsou specifikovány tak, aby mohla být jednotně porovnávána
data z různých zdrojů. Jestliže jsou data o intenzitách poruch uváděna v souladu s touto mezinárodní
normou, potom nejsou nutné žádné další informace o specifikovaných podmínkách. 

V této normě nejsou poskytovány základní intenzity poruch součástek – spíše jsou poskytovány
modely, které umožňují převést intenzity poruch získané jinými prostředky z jedněch provozních
podmínek na jiné provozní podmínky.

V metodice předpovědi popsané v této normě se předpokládá, že se díly budou používat v rozmezí
své užitečné doby života. Metody uvedené v této normě mají obecné použití, ale při volbě typů
součástek se používají specificky, jak je popsáno v kapitolách 6 a E.2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


