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Úvod

1)  Oficiálne rozhodnutia alebo dohody IEC, týkajúce sa technických otázok spracovaných technickými
komisiami, v ktorých sú zastúpené všetky zainteresované národné komitéty, vyjadrujú v najvačšej
možnej miere medzinárodnú zhodu názorov na predmet, ktorého sa týkajú.

2)  Majú formu odporúčaní na medzinárodné použitie a v tomto zmysle sú prijímané národnými
komitétmi.
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3)  Na podporu medzinárodného zjednotenia IEC vyjadruje prianie, aby všetky národné komitéty
prevzali text odporúčaní IEC do svojich národných predpisov v rozsahu, ktorý národné podmienky
dovožujú. Akýkol'vek rozdiel medzi odporúčaním IEC a odpovedajúcimi národnými predpismi by mal
byť pokiaž je to možné v národnom predpise jasne vyznačený.

4)  IEC nestanovila žiadny postup týkajúci sa vyznačovania schválenia a nenesie žiadnu zodpovednosť
za prehlásenie o zhodnosti predmetu s niektorým jej odporúčaním.

Úvodné údaje

Túto normu pripravila pracovná skupina Y zo Spoločnej koordinačnej skupiny IEC (angl. skratka JCG
Joint Co-ordination Group of IEC and the ITU) a Medzinárodná telekomunikačná únia (angl. skratka ITU
International Telecommunication Union) a pracovná skupina 1 z technickej komisie IEC č. 56:
Bezporuchovosť a udržiavatežnosť pod vedením technickej komisie IEC č. 1: Terminológia.

Táto norma predstavuje kapitolu 191 Medzinárodného elektrotechnického slovníka (International
electrotechnical Vocabulary - IEV)

Text tejto normy je založený na nasledujúcich dokumentoch:

Pravidlo šesťmesačného konania Správa o hlasovaní
1  1243    
(IEV 191) (CO) 1 (IEV 191) (CO) 1263
56  119    
  
Dvojmesačný postup Správa o hlasovaní
1  1265 1  1271
(IEV 191) (CO) (IEV 191) (CO)
56  134 56  135

Úplnú informáciu o hlasovaní o tejto norme je možno nájsť v Správe o hlasovaní v uvedenej tabužke.

Zoznam značiek a skratiek
- (okamžitá) intenzita porúch
- stredná intenzita porúch



- (okamžitá) intenzita opravy
- stredná intenzita opravy

A - súčinitež asymptotickej pohotovotosti
- funkcia okamžitej pohotovosti
- súčinitež asymptotickej strednej pohotovosti
- súčinitež strednej pohotovosti [v časovom intervale (t1, t2)]

FMEA - analýza druhov poruchových stavov a ich dôsledkov (Fault modes and effects analysis)

FMECA - analýza druhov, dôsledkov a kritickosti poruchových stavov (Fault modes, effects and
criti-

 cality analysis)
FTA - analýza stromu poruchových stavov (Fault tree analysis)

- pravdepodobnosť času aktívnej údržby
MADT - stredný kumulovaný čas nepoužitežného stavu (Mean accumulated down time)
MAD - stredné administratívne oneskorenie (Mean administrative delay)
MDT - stredný čas nepoužitežného stavu (Mean down time)
MLD - stredné logistické oneskorenie (Mean logistic delay)
MMH - prácnosť údržby (Maintenance man-hours)
MRT - stredný čas opravy (Mean repair time)
MTBF - stredný čas prevádzky medzi poruchami (Mean operating time between failures)
MTTF - stredný čas do poruchy (Mean time to failure)
MTTFF - stredný čas do prvej poruchy (Mean time to first failure)
MTTR - stredný čas na obnovu (Mean time to restoration)
MUT - stredný čas použitežného stavu (Mean up time)
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