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Bylo vypracováno mnoho zkušebních metod pro bezporuchovost nebo zkoumání poruch a většina
z nich se v současné době používá. Tyto metody se používají buď ke stanovení bezporuchovosti
výrobků, nebo ke zjištění potenciálních způsobů poruch výrobků a byly považovány za efektivní jako
metody prokazování bezporuchovosti:

zkouška s pevnou dobou trvání,●

postupná zkouška poměrem pravděpodobnosti,●

zkoušky růstu bezporuchovosti,●

zkoušky do poruchy atd.●

Takové zkoušky, ačkoliv jsou velmi užitečné, jsou obvykle zdlouhavé, zejména když byla
bezporuchovost
výrobku, kterou bylo nutné prokázat, vysoká. Zkrácení období pro včasné dodání na trh, jakož
i konkurenční náklady na výrobek, velmi zvyšují potřebu účinného a efektivního zrychleného zkoušení.
Zde jsou zkoušky zkracovány aplikací zvýšených úrovní namáhání nebo zvýšením rychlosti aplikace
opakovaného namáhání, a tak usnadňují rychlé posouzení a růst bezporuchovosti výrobku
prostřednictvím odhalení způsobů poruch a zmírnění jejich následků.

Existují dva zřetelně odlišné přístupy k činnostem týkajícím se bezporuchovosti:

při prvním přístupu se prostřednictvím analýzy a zkoušení ověřuje, že ve výrobku neexistují žádné potenciální●

způsoby poruch, které mohou být pravděpodobně aktivovány během očekávané doby života výrobku za
očekávaných provozních podmínek;
při druhém přístupu se odhaduje, kolik poruch lze očekávat po dané době za očekávaných provozních●

podmínek.

Zrychlené zkoušení je metoda vhodná pro oba případy, ale používá se zcela odlišně. První přístup je
spojen s kvalitativním zrychleným zkoušením, kde je cílem identifikace potenciálních poruchových
stavů, které by eventuálně mohly vést k poruchám výrobku v provozu. Druhý přístup je spojen
s kvantitativním zrychleným zkoušením, při kterém může být odhadnuta bezporuchovost na základě
výsledků zrychleného simulačního zkoušení, které lze zpětně vztáhnout k použití profilu (časového
průběhu) prostředí a používání.

Zrychlené zkoušení lze použít u několika úrovní objektů obsahujících hardware nebo software.
Kandidáty pro zrychlené metody zkoušek mohou být různé typy zkoušení bezporuchovosti, jako je
zkouška s pevnou dobou trvání, postupná zkouška do poruchy, zkouška úspěchu (bezporuchového
provozu), prokázání bezporuchovosti nebo zkoušky růstu/zlepšení bezporuchovosti. V této normě je
uveden návod pro vybrané obecně používané typy zrychlených zkoušek. Tato norma se má používat
spolu s normami obsahujícími statistické zkušební plány, jako jsou normy IEC 61123, IEC 61124, IEC
61649 a IEC 61710.

Před volbou specifické zkušební metody nebo kombinace metod má návrhový tým výrobku (včetně
spolehlivostního inženýrství) přezkoumat relativní výhody různých metod a jejich samostatnou nebo
kombinovanou použitelnost při hodnocení daného systému nebo objektu. U každé metody je též
nutné mít na zřeteli dobu zkoušky, získané výsledky, věrohodnost výsledků, data požadovaná
k provedení smysluplné analýzy, dopad na náklady životního cyklu, složitost analýzy a další zjištěné
faktory.

1 Předmět normy

V této mezinárodní normě je uveden návod pro použití různých technik zrychlených zkoušek pro
měření nebo zlepšení bezporuchovosti výrobků. Zjištění potenciálních způsobů poruch, se kterými by
bylo možné se setkat při používání výrobku/objektu, a zmírnění jejich následků je nástrojem pro



zajištění spolehlivosti objektu.

Cílem těchto metod je buď zjistit potenciální slabiny návrhu či poskytnout informace o spolehlivosti
objektu, nebo dosáhnout nezbytného zlepšení bezporuchovosti, a to vše ve zhuštěném nebo
zrychleném časovém období. Tato norma je zaměřena na zrychlené zkoušení neopravitelných
i opravitelných systémů. Může se používat pro postupné zkoušky poměrem pravděpodobnosti,
zkoušky s pevnou dobou trvání a zkoušky zlepšení/růstu bezporuchovosti, ve kterých se ukazatel
bezporuchovosti může lišit od standardní pravděpodobnosti výskytu poruch. 

Tato norma se týká též současných metod zrychlených zkoušek nebo výrobního třídění, které by
identifikovaly slabiny vnesené do výrobku výrobní chybou, které by mohly snížit spolehlivost výrobku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


