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Úvod
V této mezinárodní normě jsou poskytnuty směrnice k lidským hlediskům spolehlivosti systémů. Plní
potřebu normy, která je zaměřena na spolehlivost systémů člověk/stroj.
V normě je uveden návod, jak mohou být lidská hlediska spolehlivosti uvažována ve všech etapách
životního cyklu systému včetně ergonomických principů během návrhu a pochopení bezporuchovosti
lidské činnosti pro aplikace systému.

V této normě je poskytnut přehled principů spolu s některými příklady typů metod, které mohou být
použity.
Předpokládá se, že v patřičnou dobu po vydání této normy bude vydána doprovodná norma, ve které
budou popsány podrobnější metody zahrnující kvantifikaci bezporuchovosti lidské činnosti.
V této normě jsou obsažena doporučení, ale nejsou do ní zahrnuty žádné požadavky. Pozornost je
zaměřena na možnost existence požadavků vyplývajících z předpisů a nařízení na systémy pokryté
rozsahem platnosti této normy.
1 Předmět normy
V této mezinárodní normě je poskytnut návod k lidským hlediskům spolehlivosti a metodám návrhu
zaměřeného na člověka a praktikám, které lze použít v průběhu celého životního cyklu systému
s cílem zlepšit spolehlivost. V této mezinárodní normě jsou popsány kvalitativní přístupy. Příklady
kvantitativních metod jsou uvedeny v příloze A.
Tuto mezinárodní normu lze použít v jakékoliv průmyslové oblasti, ve které existují vztahy
člověk/stroj, a jejím záměrem je, aby ji používal technický personál a jeho manažeři.
Tato mezinárodní norma není určena pro certifikaci, předpisy a nařízení nebo pro použití ve
smlouvách.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

