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Úvod
Weibullovo rozdělení se používá k modelování dat bez ohledu na to, zda je intenzita poruch stoupající,
klesající či konstantní. Weibullovo rozdělení je pružné a přizpůsobivé pro data v širokém rozsahu.
U všech objektů je třeba zaznamenávat dobu do poruchy, cykly do poruchy, přepravní vzdálenost,
mechanické namáhání nebo obdobné spojité parametry. Rozdělení doby života může být modelováno
dokonce i tehdy, jestliže všechny objekty neměly poruchu.
V normě je uveden návod, jak provádět analýzu s použitím programu tabulkového procesoru. Je v ní

též uveden návod, jak samostatně analyzovat různé způsoby poruch a jak identifikovat základní
soubor možných slabých objektů. S použitím tříparametrického Weibullova rozdělení lze získat
informace o době do první poruchy nebo o minimu výdrže (dlouhodobé odolnosti) ve výběru.
1 Rozsah platnosti
V této mezinárodní normě jsou uvedeny metody pro analyzování dat z Weibullova rozdělení s použitím
spojitých parametrů, jako je doba do poruchy, cykly do poruchy, mechanické namáhání atd.
Tato norma je použitelná kdykoliv, když jsou k dispozici data o parametrech, jako jsou například doby
do poruchy, cykly, namáhání atd., pro náhodný výběr objektů provozovaných za podmínek zkoušky
nebo v provozu za účelem odhadu ukazatelů bezporuchovosti základního souboru, ze kterého byly
tyto objekty odebrány.
Tato norma je použitelná, když jsou analyzovaná data nezávisle a stejně rozdělena. Toto má být buď
testováno, nebo se má předpokládat, že to platí (viz IEC 60300-3-5).
V této normě jsou popsány numerické a grafické metody pro zakreslení dat do grafu, pro provedení
testu dobré shody, k odhadu parametrů dvou nebo tříparametrického Weibullova rozdělení a pro
zakreslení konfidenčních mezí do grafu. Je v ní uveden návod, jak interpretovat grafickou závislost
v podobě rizika vzniku poruchy jako funkce času, způsobů poruch a možného základního souboru
slabých objektů a doby do první poruchy nebo minima výdrže.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

