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Předmluva

Text dokumentu 56/747/FDIS, budoucího 1. vydání normy IEC 61703, vypracovaný v technické komisi
IEC TC 56 „Spolehlivost“ byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC
jako EN 61703 dne 2001-12-04.

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)       2002-09-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2004-12-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a přílohy A, B, C a D jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61703:2001 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
V části 1 normy IEC 60050-191 jsou uvedeny definice pro spolehlivost a faktory, které ji ovlivňují, tj.
bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby, spolu s definicemi mnoha jiných
termínů obecně používaných v tomto oboru. Některé z těchto termínů se vztahují ke specifickým
ukazatelům jednotlivých charakteristik dílčích vlastností spolehlivosti, které mohou být vyjádřeny
matematicky.

Tato norma, která se používá spolu s normou IEC 60050-191, poskytuje praktický návod, který je
zásadně důležitý pro kvantifikaci těchto ukazatelů spolehlivosti. U těch ukazatelů, které vyžadují další
informace, například o podrobných statistických metodách, je třeba použít normy řady IEC 60605.

V příloze A je pomocí diagramů uvedeno vysvětlení vztahů mezi některými základními matematickými
termíny, které se týkají náhodných proměnných, pravděpodobnostních deskriptorů a ukazatelů.

V příloze B je uveden souhrnný přehled ukazatelů spolehlivosti týkajících se doby do poruchy.

V příloze C jsou srovnávány některé ukazatele spolehlivosti trvale provozovaných objektů.

V příloze D jsou vysvětlena některá hlediska spolehlivosti softwaru.

V bibliografii jsou uvedeny odkazy na matematické základy této normy.
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1 Předmět normy
V této mezinárodní normě jsou uvedeny matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti,
pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby definované v IEC 60050-191. V této normě jsou
samostatně uvažovány následující třídy objektů:

–      neopravované objekty;

–      opravované objekty s nulovou dobou do obnovy;

–      opravované objekty s nenulovou dobou do obnovy.

Aby byly matematické vzorce co nejjednodušší, používají se ke kvantifikaci ukazatelů spolehlivosti
následující matematické modely:

–      náhodná proměnná (doba do poruchy) pro neopravované objekty;

–      prostý (řádný) proces obnovy pro opravované objekty s nulovou dobou do obnovy;

–      prostý (řádný) střídavý proces obnovy pro opravované objekty s nenulovou dobou do obnovy.

Pro snadnější nalezení úplné definice je bezprostředně za každým termínem uveden v závorkách
odkaz na IEC 60050-191, například:



střední doba do obnovy [191-13-08]

Použití každého ukazatele spolehlivosti je ilustrováno pomocí jednoduchého příkladu.

POZNÁMKA Tato norma je vhodná hlavně pro spolehlivost hardwaru, ale mnoho termínů a jejich
definic se může použít i pro objekty obsahující software. Některá hlediska spolehlivosti softwaru jsou
vysvětlena v příloze D.

-- Vynechaný text --


