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Úvod

V dnešních prostředích použití narůstá složitost systémů. Spolehlivost systému se stala důležitým
atributem funkčnosti, který ovlivňuje obchodní strategie při pořizování systému a nákladovou
efektivnost vlastnictví a provozování systému. Celková spolehlivost systému je kombinovaným
výsledkem složitých interakcí prvků systému, prostředí použití, rozhraní člověk-stroj, rozmístění
služeb podpory a ostatních ovlivňujících faktorů.

V této části normy IEC 60300 je uveden návod na inženýrství celého systému pro dosažení jeho
spolehlivostních cílů. Inženýrský přístup popsaný v této normě representuje použití patřičných
vědeckých vědomostí a příslušných technických oborů pro splnění požadované spolehlivosti systému,
který je předmětem zájmu.

Norma se zaměřuje na čtyři hlavní hlediska inženýrství spolehlivosti ve vztahu k systému:

proces,●

dosažení,●

posuzování, a●

měření.●

Inženýrské obory se skládají z technických procesů, které jsou použitelné v různých etapách životního
cyklu systému. Specifické technické procesy popsané v této části normy IEC 60300 jsou podpořeny
sledem příslušných procesních činností k dosažení cílů každé etapy životního cyklu systému.

Tato část normy IEC 60300 je použitelná pro generické systémy se vzájemně reagujícími funkcemi
systému sestávajícího z hardwarových, softwarových a lidských prvků pro dosažení cílů funkčnosti
systému. V mnoha případech může být funkce uskutečňována komerčními běžně dostupnými
produkty. Systém může být spojen s jinými systémy, čímž utváří síť. Hranice, které oddělují produkt
od systému a systém od sítě, mohou být rozlišovány vymezením použití dané entity. Například
digitální časovač může být jako produkt použit k synchronizaci provozu počítače; počítač jako systém
může být spojen s jinými počítači v obchodní kanceláři pro zajištění komunikace jako lokální síť.



Aplikační prostředí je použitelné pro všechny druhy systémů. Příklady použitelných systémů zahrnují
řídicí systémy pro výrobu elektrické energie, výpočetní systémy odolné vůči poruchovým stavům
a systémy pro poskytování služeb zajištěnosti údržby.

Návod pro inženýrství spolehlivosti je poskytován pro generické systémy. Nejsou v něm klasifikovány
systémy pro speciální použití. Většina používaných systémů je z ekonomických důvodů a při
praktických aplikacích obecně opravitelná po celou dobu provozu v rámci životního cyklu.
Neopravitelné systémy, jako jsou sdělovací družice, dálkově ovládána zařízení pro
snímání/monitorování a zařízení pro jednorázové použití, jsou považovány za systémy pro specifické
použití. Pro dosažení úspěšného splnění jejich zadání vyžadují takové systémy další identifikaci
specifického prostředí použití, provozních podmínek a doplňujících informací o jedinečných
charakteristikách funkce. Neopravitelné subsystémy a součásti jsou posuzovány jako spotřební
objekty. Výběr použitelných procesů pro zabudování spolehlivosti do specifického systému se provádí
pomocí přizpůsobení projektu a procesu managementu spolehlivosti.

Tato část normy IEC 60300 tvoří součást rámcových norem zabývajících se hledisky spolehlivosti
systémů a doplňuje normy pro management spolehlivosti IEC 60300-1 a IEC 60300-2. Jsou v ní
uvedeny odkazy na činnosti managementu, které jsou použitelné pro systémy. Tyto normy obsahují
identifikaci prvků spolehlivosti a úkolů týkajících se systému a směrnice pro přezkoumání
managementu spolehlivosti a přizpůsobení projektů spolehlivosti.

1 Předmět normy

V této části IEC 60300 jsou uvedeny návody pro inženýrství spolehlivosti systému a jsou popsány
procesy pro dosažení spolehlivosti systému během životního cyklu systému.

Tato norma je použitelná na vývoj nových systémů a pro zdokonalování existujících systémů, které
zahrnují interakce funkcí systému, sestávajících z hardwaru, softwaru a lidí.

Tato norma je rovněž použitelná pro poskytovatele subsystémů a dodavatele produktů, kteří hledají
informace o systému a kritéria pro integraci systému. Pro posouzení spolehlivosti systému a ověření
výsledků pro dosažení cílů spolehlivosti jsou v ní poskytovány metody a nástroje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


