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ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO.
Každý člen ISO zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být
v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž
ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech otázkách elektrotechnické normalizace.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 Směrnic ISO/IEC.



Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní
normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech
patentových práv.

ISO 7870-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomisí
SC 4 Aplikace statistických metod v managementu procesu.

Toto první vydání ISO 7870-1 ruší a nahrazuje ISO 7870:1993.

ISO 7870 se skládá z následujících částí pod společným názvem Regulační diagramy:

Část 1: Všeobecné pokyny●

V plánu prací jsou následující části:

Část 2: Shewhartovy regulační diagramy●

Část 3: Přejímací regulační diagramy pro proces●

Část 4: Regulační diagramy pro nastavení procesu●

Část 5: Zvláštní typy regulačních diagramů●

Část 6: Pokyn k používání statistických regulačních diagramů●

Úvod

Každá výroba, služba nebo administrativní proces obsahuje určité složky variability vyvolané
přítomností velkého počtu příčin. Pozorované výsledky z procesu nejsou ve svém úhrnu konstantní.
Studium této variability zaměřené na pochopení jejich charakteristik poskytuje základnu pro realizaci
opatření v procesu.

Regulační diagramy jsou základním nástrojem statistického řízení procesu (SPC). Představují
jednoduchou grafickou metodu, která může být použita:

k upozornění, zda proces je nebo není stabilní, tzn. zda proces pracuje jako stabilní systém ovlivňovanýa.
náhodnými příčinami, který je rovněž znám jako systém s inherentní variabilitou a je označován jako proces
ve „statisticky zvládnutém stavu“;
k odhadu velikosti inherentní variability procesu;b.
k porovnání informací z výběrů představujících aktuální stav procesu s mezemi zohledňujícími tutoc.
variabilitu s cílem stanovit, zda proces zůstal stabilní nebo ne a zda variabilita byla snížena nebo ne;
k identifikování, vyšetření a možnému snížení/odstranění vlivu zvláštních příčin variability, které mohoud.
proces posouvat k nepřijatelné úrovni výkonnosti;
jako pomoc při řízení procesu prostřednictvím identifikace takových projevů variability jako jsou trendy,e.
iterace, cykly apod.;
ke stanovení, zda proces zachovává rysy predikovatelnosti a stability, takže bude možné posoudit, zdaf.
proces je schopen splnit požadavky specifikace;
ke stanovení, zda lze nebo nelze od procesu očekávat, že splní požadavky na produkt nebo službug.
a způsobilost procesu vůči měřenému(měřeným) znaku(znakům);
k poskytnutí podkladů pro nastavení procesu pomocí predikce za použití statistických modelů;h.
k podpoře při posuzování výkonnosti systému měření,i.

Hlavní předností regulačního diagramu je snadnost jeho konstrukce a používání. Poskytuje operátorovi
výroby nebo služby, technikovi, administrativnímu pracovníkovi nebo manažerovi určitý on-line
ukazatel o chování procesu. Avšak, aby regulační diagram byl spolehlivým a účinným ukazatelem



stavu procesu, musí být – již ve stadiu plánování – věnována péče celé řadě otázek, jako jsou volba
vhodného typu diagramu pro sledovaný proces a stanovení vhodného schématu vzorkování.

Obecné pojmy užitečné pro úspěšný návrh regulačního diagramu jsou shrnuty v této části ISO 7870.

1 Předmět normy

Tato část ISO 7870 stanovuje klíčové prvky a filosofii regulačních diagramů a popisuje široké
spektrum regulačních diagramů (včetně těch, které souvisí se Shewhartovými regulačními diagramy,
a těch, které kladou důraz na přejímání procesu nebo na on-line nastavení procesu).

Podává celkový přehled základních principů a pojmů a objasňuje vztah mezi různými typy regulačních
diagramů s cílem napomoci při volbě nejvhodnějšího standardu pro dané podmínky. Nepředepisuje
metody statistické regulace pomocí regulačních diagramů. Tyto metody budou specifikovány v dalších
částech ISO 7870.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


