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Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-03-01 používat dosud platná ČSN IEC 1078 (01 0677) z
listopadu 1993 v souladu s předmluvou k EN 61078:2006.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě k EN 61078.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60050-191:1990 zavedena v ČSN IEC 50(191):1993 (01 0102) Medzinárodný elektrotechnický
slovník -
Kapitola 191: Spoµahlivos» a akos» služieb

IEC 60812 zavedena v ČSN EN 60812 (01 0675) Techniky analýzy spolehlivosti systému -
Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

IEC 61025 zavedena v ČSN IEC 1025 (01 0676) Analýza stromu poruchových stavov

IEC 61165 zavedena v ČSN IEC 1165 (01 0691) Použití Markovových metod

ISO 3534-1:1993 zavedena v ČSN ISO 3534-1:1994 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1:
Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

Informativní údaje z IEC 61078:2006

Mezinárodní norma IEC 61078 byla připravena Technickou komisí IEC 56: Spolehlivost.

Toto druhé vydání nahrazuje první vydání publikované v roce 1991 a je jeho plnou technickou revizí.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS Zpráva o hlasování
56/1071/FDIS 56/1089/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu s Částí 2 Směrnic ISO/IEC.

Komise rozhodla, že se obsah této publikace nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
webové stránce IEC s adresou http://webstore.iec.ch v údajích týkajících se této publikace. Po tomto
datu bude tato publikace buď

·         znovu potvrzena,
·         zrušena,
·         nahrazena revidovaným vydáním, nebo

http://webstore.iec.ch


·         změněna.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu, ke kapitole 4, k článku 8.1.3, k bodu 3 D v příloze A a k Bibliografii doplněny
informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČ 41127749
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Předmluva

Text dokumentu 56/1071/FDIS, budoucího 2. vydání normy IEC 61078, vypracovaný v technické
komisi IEC TC 56 „Spolehlivost“ byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 61078 dne 2006-03-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 61078:1993.

Hlavní změny proti předchozí normě spočívají v přidání kapitoly o booleovských metodách vytváření
disjunkcí (přílohy B).

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                       (dop)       2006-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2009-03-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61078:2006 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
Pro analýzu spolehlivosti jsou k dispozici různé analytické metody, jednou z nich je metoda blokového
diagramu bezporuchovosti (RBD - Reliability Block Diagram). Před zahájením práce na diagramu RBD
má pracovník provádějící analýzu zkoumat účel každé metody a její individuální či kombinovanou
použitelnost při hodnocení bezporuchovosti a pohotovosti. Má též věnovat pozornost výsledkům,
které lze získat z každé metody, datům požadovaným k provedení analýzy, složitosti analýzy a jiným
faktorům uvedeným v této normě.

Blokový diagram bezporuchovosti (RBD) je obrazová reprezentace bezporuchovosti systému.
Znázorňuje logické spojení (fungujících) součástí potřebných pro úspěšný provoz systému (který se
dále označuje jako „úspěch systému“ *)).

_______________

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Úspěchem systému se rozumí bezporuchové vykonání požadované funkce
systému.
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1 Předmět normy
V této mezinárodní normě jsou popsány postupy pro modelování spolehlivosti systému a pro použití
modelu za účelem výpočtu jeho ukazatelů bezporuchovosti a pohotovosti.

Technika modelování RBD se má používat především u systémů bez opravy a v případech, kdy
nezáleží na pořadí vzniku poruch. U systémů, v nichž je nutné brát v úvahu pořadí vzniku poruch,
nebo když se u nich mají provádět opravy, je vhodnější použít jiné techniky modelování, jako je
Markovova analýza.



Je třeba poznamenat, že ačkoliv se v této normě často používá slovo „opravit“, stejně použitelné je
slovo „obnovit“. Povšimněte si též, že se v celé této normě ve značné míře používají slova „objekt“ a
„blok“, která jsou ve většině případů zaměnitelná.

-- Vynechaný text --


