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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
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
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.



Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 7870-3 vypracovala technická komise ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomisí SC
4 Aplikace statistických metod v managementu procesu.

Toto první vydání ISO 7870-3 zrušuje a nahrazuje ISO 7966:1993.

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

Část 1: Všeobecné pokyny●

Část 2: Shewhartovy regulační diagramy●

Část 3: Přejímací regulační diagramy●

Část 4: Regulační diagramy CUSUM.●

V plánu prací jsou další části o zvláštních regulačních diagramech a aplikacích regulačních diagramů
pro statistickou regulaci procesu (SPC).

Úvod

Přejímací regulační diagram zahrnuje v sobě hledisko závěrů statistické regulace spolu s prvky
statistické přejímky. Představuje vhodný nástroj k uskutečnění rozhodnutí, zda je proces přijatelný.
Základy pro rozhodování lze formulovat těmito hledisky:

zda stanovené procento jednotek produktu nebo služby – získané z tohoto procesu – splňuje nebo nesplňujea.
požadavky specifikace;
zda úroveň procesu je nebo není posunuta mimo určitou oblast přípustných úrovní procesu.b.

Na rozdíl od většiny modelů statistických přejímek je zde kladen důraz na přijatelnost procesu spíše
než na rozhodnutí, jak s produkty naložit.

Rozdíl od běžných modelů regulačních diagramů je v tom, že vlastní pojem přejímání procesu je
zahrnut v řízení procesu. Proces nemusí být obvykle statisticky zvládnutým z hlediska jediné dané
úrovně procesu; pokud zůstává statisticky zvládnutým z hlediska variability uvnitř podskupiny a tato
variabilita je mnohem menší než šíře tolerančního pole, může proces probíhat (pro účely posouzení,
zda je vyhovující) na jakékoliv úrovni nebo úrovních uvnitř určité oblasti úrovní procesu, které lze
z hlediska požadavků daných tolerancí považovat za vyhovující. Tedy v podstatě se předpokládá, že
některé zvláštní příčiny vyvolávají posuny úrovní procesu, které jsou v porovnání s požadavky natolik
malé, že snažit se je důsledně řídit, když záměrem je pouhá přejímka, by bylo neekonomické.

Použití přejímacích regulačních diagramů však nevylučuje možnost identifikace a odstranění
zvláštních příčin s cílem proces neustále zlepšovat.

Požaduje se kontrola stability procesu. Měřitelné veličiny se tedy monitorují pomocí Shewhartových
regulačních diagramů pro inherentní rozpětí nebo výběrovou směrodatnou odchylku, aby se potvrdilo,
že inherentní variabilita uvnitř logických podskupin zůstává stabilní. Doplňkovým informačním
pramenem pro regulaci jsou dodatečná vyšetření rozdělení úrovní procesu, které se vyskytly.
Oprávněnost použití přejímacích regulačních diagramů má být ověřena předcházející analýzou pomocí
Shewhartových regulačních diagramů.



1 Předmět normy

Tato část ISO 7870 podává návod k používání přejímacích regulačních diagramů a formuluje obecné
postupy pro stanovení rozsahů výběrů, akčních mezí a rozhodovacích kritérií. Přejímací regulační
diagram má být použit pouze tehdy, když

je statisticky zvládnuto kolísání uvnitř podskupiny a kolísání je dostatečně dobře odhadnuto;a.
bylo dosaženo vysoké úrovně způsobilosti procesu.b.

Typickým rysem pro použití přejímacího regulačního diagramu je požadavek, aby studovaná veličina
procesu měla normální rozdělení, přestože tento diagram se může použít i v případě nenormálního
rozdělení. Příklady uvažované v této části ISO 7870 ilustrují celou škálu situací, za kterých tato
metoda přináší své výhody; tyto příklady řeší úlohy stanovení rozsahu výběru, akčních mezí
a rozhodovacích kritérií.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


