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Národní předmluva
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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
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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
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dop)

(dow)

2006-12-01

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 --

