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Předmluva

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

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským organizacím 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 zodpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech
patentových práv.

ISO 28801 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomisí SC
5 Statistické přejímky.

Úvod

ISO 2859-1 poskytuje přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním. Tyto plány jsou
indexovány přípustnou mezí kvality (AQL) a tudíž navrženy pro plynulou sérii dávek. Pro každé
preferované rozmezí rozsahů dávek, tzn. pro každé kódové písmeno rozsahu výběru, jsou rozsahy
prvého a druhého výběru v přejímacím plánu dvojím výběrem v ISO 2859-1 konstantní a stejné napříč
AQL, přičemž přejímací čísla vzrůstají s AQL.

Protože výrobní procesy a úrovně kvality byly v průběhu druhé poloviny dvacátého století zlepšovány,
došlo k posunu zájmu směrem k přejímacím plánům s nižšími přejímacími a zamítacími čísly, než jaká
jsou ve většině plánů v ISO 2859-1.

Ve snaze se zaměřit na zvláštní požadavky zákazníků se kromě toho v některých průmyslových
odvětvích projevuje také trend krátkých výrobních sérií. Někdy však jsou tyto výrobní série příliš
krátké na to, aby mohla být efektivně aplikována přechodová pravidla vázaná na přejímací plány



indexované AQL (tyto plány jsou obsaženy v ISO 2859-1).

Ve snaze podpořit rozvíjející se potřebu trhu byla vypracována tato mezinárodní norma, aby nabídla
přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním indexované kvalitou odpovídající riziku
dodavatele (PRQ) a kvalitou odpovídající riziku odběratele (CRQ) a mající nejmenší možná přejímací
a zamítací čísla. Přitom na relativní velikosti prvých a druhých rozsahů výběrů nebylo vloženo žádné
omezení; místo toho rozsahy prvých a druhých výběrů byly odvozeny tak, aby minimalizovaly celkový
očekávaný objem vzorkovaného celku s přihlédnutím k nominálnímu riziku dodavatele a a riziku
odběratele b, která jsou nepřekročitelná. V této mezinárodní normě se pracuje s následujícími
číselnými kombinacemi (a, b) nominálních rizik dodavatele a odběratele (5 %, 5 %), (5 %, 10 %) a (10
%, 10 %).

Tedy přejímací plány dvojím výběrem uvedené v této mezinárodní normě jsou následujícího typu.
V případě vzorkování zaměřeném na neshodné jednotky je dávka přijatelná, nezjistí-li se v prvém
náhodném výběru žádné neshodné jednotky, a dávka není přijatelná, obsahuje-li výběr dvě nebo více
neshodných jednotek. Obsahuje-li prvý výběr právě jednu neshodnou jednotku, odebere se druhý
náhodný výběr menšího rozsahu; není-li ve druhém výběru žádná neshodná jednotka, je dávka
přijatelná; jinak přijatelná není. Pro každou dvojici nominálních rizik dodavatele a odběratele se nabízí
až 17 preferovaných nominálních hodnot CRQ a až 17 preferovaných nominálních hodnot PRQ.

Podobné plány jsou nabídnuty pro neshody.

Rozsahy výběrů při vzorkování dvěma výběry jsou nejmenší mezi přejímacími plány pro přejímací
kontrolu izolovaných dávek nebo pro krátké série dávek. Protože však plány v ISO 28801 nejsou
podpořeny ochranou založenou na přechodových pravidlech, jsou rozsahy výběrů nutně větší než ty,
které jsou použity pro kontrolu každé dávky v sérii, tak jak je tomu v ISO 2859-1 pro podobné úrovně
kvality dodavatelů a odběratelů, kde tato ochrana existuje. To je ukázáno v následujících dvou
příkladech, přičemž oba jsou pro neshodné jednotky s nominálními maximálními riziky dodavatele
a odběratele nebo s riziky 5 % a 10 %.

PŘÍKLAD 1 
Pramen Reálné

riziko
dodavatele

Reálné
riziko
odběratele

Kvalita
odpovídající
riziku
dodavatele
(PRQ)

Kvalita
odpovídající
riziku
odběratele
(CRQ)

Rozsahy
výběrů

ISO 2859-1, kódové písmeno E, AQL = 1 % 5 % 10 % 0,394 % 20,6 % 8; 8
ISO 28801, tabulky 2 a 14 0,266 % 9,639 % 0,4 % 20 % 12; 9

PŘÍKLAD 2
Pramen Reálné

riziko
dodavatele

Reálné
riziko
odběratele

Kvalita
odpovídající
riziku
dodavatele
(PRQ)

Kvalita
odpovídající
riziku
odběratele
(CRQ)

Rozsahy
výběrů

ISO 2859-1, kódové písmeno F, AQL =0,65 % 5 % 10 % 0,256 % 10,9 % 13; 13
ISO 28801, tabulky 2 a 14 0,435 % 9,920 % 0,25 % 10 % 26; 16

Kompenzující rys plánů v ISO 28801 je ten, že reálná rizika dodavatele jsou mnohem menší než jejich
nominální hodnoty.
1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním pro



přejímací kontrolu dávek diskrétních jednotek. Plány jsou indexovány kvalitou odpovídající riziku
dodavatele (PRQ) a kvalitou odpovídající riziku odběratele (CRQ), kde nominální rizika dodavatele
a odběratele jsou buď (5 %, 5 %),(5 %, 10 %) nebo (10 %, 10 %). Plány jsou vypracovány pro kontrolu
procenta neshodných a kontrolu neshod na 100 jednotek. Dávka se přijímá, jestliže v prvém
náhodném výběru nebyla zjištěna žádná neshodná jednotka (žádná neshoda), a dávka se zamítá,
obsahuje-li prvý náhodný výběr dvě nebo více neshodných jednotek (dvě nebo více neshod). Jestliže
se v prvém výběru zjistí právě jedna neshodná jednotka, odebere se druhý náhodný výběr; dávka se
přijímá, jestliže druhý výběr neobsahuje žádnou neshodnou jednotku (žádnou neshodu); jinak se
dávka zamítá.

Předmětem této mezinárodní normy jsou postupy, které umožňují, aby rozhodování o dávce bylo
rychlé a hospodárné, zvláště v případech, je-li kvalita dávek velmi dobrá nebo velmi špatná. Pro
mezilehlou kvalitu se odebere druhý výběr, aby se umožnilo spolehlivě rozlišit mezi přijatelnými
a nepřijatelnými dávkami. Oba rozsahy výběru se zvolí tak, aby se minimalizoval maximální
očekávaný rozsah výběru a aby nominální rizika nebyla překročena.

Plány mohou být rovněž využity k testování hypotézy, že úroveň kvality procesu je rovna PRQ (tj. je
přijatelná), proti alternativní hypotéze, že úroveň kvality je rovna CRQ (tj. je nepřijatelná).

Plány mají své přednosti i proti přejímacím plánům jedním výběrem, u nichž jsou náklady na kontrolu
vysoké a kde průtahy a nejistota vyvolané možnými požadavky na druhé výběry jsou nepodstatné
a kde může být tolerován relativně vysoký podíl kvality odpovídající riziku odběratele vůči kvalitě
odpovídající riziku dodavatele.

Plány jsou vhodné také pro izolované dávky nebo krátké série dávek, kde součet dvou rozsahů výběrů
není větší než 10 % rozsahu dávky. Plány jsou rovněž vhodné pro spojité série dávek, když dochází ke
100% kontrole dávek nesplňujících přejímací kritéria a všechny neshodné jednotky jsou nahrazeny
shodnými jednotkami; pro spojité série dávek je třeba zvážit také použití výběrových plánů dvojím
výběrem z ISO 2859-1.

V příloze A je připojena statistická teorie vytvářející základ pro výpočet plánů, tabulek a obrázků
uvedených v této mezinárodní normě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


