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ČSN IEC 61649

Předmluva

1)  IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující
všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat
mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a
elektroniky. Za tím účelem IEC, kromě jiných činností, vydává mezinárodní normy. Jejich příprava je
svěřena technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se
může těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC
navázala pracovní styk, se této přípravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní
organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma
organizacemi.

2)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře
mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, jelikož jsou v každé technické komisi
zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

3)  Vypracované dokumenty mají formu doporučení pro mezinárodní použití publikovaných formou
norem, technických zpráv nebo pokynů a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.



4)  Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC
transparentně v maximální možné míře do svých národních a regionálních norem. Každý rozdíl mezi
normou IEC a odpovídající národní nebo regionální normou se v těchto normách jasně vyznačí.

5)  IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za
prohlášení o shodě předmětu s některou jeho normou.

6)  Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma IEC 61649 byla připravena Technickou komisí IEC 56 Spolehlivost. Text této normy
vychází z těchto dokumentů:

FDIS Zpráva o hlasování
56/532/FDIS 56/574/RVD

Úplné informace týkající se hlasování o schválení této normy jsou obsaženy ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Příloha A tvoří nedílnou součást této normy.

Přílohy В а С jsou pouze pro informaci.
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Úvod

Neopravované objekty, u nichž intenzita poruch monotónně roste nebo klesá s časem, vykazují
typicky Weibullovo rozdělení dob do poruchy. To je případ, kdy je podezření na mechanismus
opotřebení nebo na časné poruchy, které mohou vznikat v důsledku špatného návrhu nebo
nesprávných výrobních postupů.

1     Předmět normy

V  této mezinárodní normě jsou uvedeny numerické metody, které jsou doplňkem grafických metod
při provádění testů dobré shody pro doby do poruchy s Weibullovým rozdělením, a jsou v ní uvedeny
přibližné postupy získání konfidenčních intervalů pro parametry dvouparametrického Weibullova
rozdělení, pokud jsou odhadnuty metodou maximální věrohodnosti. Kromě toho jsou v ní uvedeny
doporučené postupy získání dolních konfidenčních mezí pro 10 % kvantily technického života a pro
pravděpodobnost bezporuchového provozu.

Tato norma je použitelná, kdykoliv je náhodný výběr objektů podroben zkoušce pro zjištění dob do
poruchy za účelem odhadování ukazatelů bezporuchovosti základního souboru, ze kterého byly tyto
objekty vybrány.
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