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Úvod

V této mezinárodní normě je popsán mocninový model a jsou v ní uvedeny pokyny pro jeho použití.
Existují různé modely pro popis bezporuchovosti opravitelných objektů, jedním z nejpoužívanějších
modelů je mocninový model. V této normě jsou uvedeny postupy pro odhad parametrů mocninového
modelu a pro test dobré shody tohoto modelu s daty; tento postup poskytuje konfidenční intervaly
parametru proudu poruch a předpovědní intervaly délky doby do budoucích poruch. K tomu je nutný
vstup skládající se z množiny dat o časech, v nichž došlo ke vzniku platných poruch opravitelného
objektu nebo více kusů stejných objektů, nebo o časech, kdy byly tyto poruchy pozorovány, a o čase,
kdy bylo pozorování objektu ukončeno, jestliže se liší od času vzniku poslední poruchy. Všechny
výstupní výsledky odpovídají uvažovanému typu objektu.

Některé postupy mohou vyžadovat, aby se použily počítačové programy, které však nejsou příliš
složité. V této normě jsou uvedeny algoritmy, na jejichž základě lze počítačové programy snadno
sestavit.

1 Rozsah platnosti

V této mezinárodní normě jsou specifikovány postupy pro odhad parametrů mocninového modelu
poskytující konfidenční intervaly parametru proudu poruch a předpovědní intervaly délky doby do
budoucích poruch, jakož i test dobré shody tohoto modelu s daty získanými od opravitelných objektů.
Předpokládá se, že data o dobách do poruchy byla shromážděna od objektu nebo několika identických
objektů provozovaných za stejných podmínek (například prostředí a zatížení).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


