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Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-07-01 používat dosud platná ČSN IEC 1165 (01 0691) ze
září 1996 v souladu s předmluvou k EN 61165:2006.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 61165:2006 v této
Národní předmluvě.

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 60300-3-1 zavedena v ČSN IEC 60300-3-1 (01 0690) Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k
použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

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

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

IEC 61078 zavedena v ČSN EN 61078 (01 0677) Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram
bezporuchovosti a booleovské metody

IEC 61508-4:1998 zavedena v ČSN EN 61508-4:2002 (18 0301) Funkční bezpečnost
elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností -
Část 4: Definice a zkratky

Informativní údaje z IEC 61165:2006

Mezinárodní normu IEC 61165 připravila technická komise IEC 56: Spolehlivost.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1995 a je jeho technickou revizí. Revize byla
nutná pro snadnější použití této normy při analýze bezpečnosti, jakož i z důvodů zvýšené důležitosti
numerického řešení ve srovnání s analytickým řešením Markovových technik.

Hlavní změny vzhledem k předchozímu jsou tyto:
·       Byly odstraněny dodatečné přílohy s příklady použití.
·       Byla aktualizována matematická terminologie a značky.

·       Byla harmonizována terminologie.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS Zpráva o hlasování
56/1096/FDIS 56/1111/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené
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 datech týkajících se této publikace. K tomuto datu bude tato
publikace

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

·         změněna.

Vypracování normy

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

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Čížek
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Předmluva

Text dokumentu 56/1096/FDIS, budoucího druhého vydání normy IEC 61165, připravený technickou
komisí IEC TC 56 „Spolehlivost“ byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 61165 dne 2006-07-01.

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)       2007-04-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2009-07-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61165:2006 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
K analýze bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti je k dispozici několik různých
analytických metod, jednou z nich je Markovova technika. V IEC 60300-3-1 je uveden přehled
dostupných metod a jejich obecných znaků.

V této normě je definována základní terminologie a jsou v ní stanoveny značky používané při Markovových
technikách. Vedle základních pravidel pro konstrukci, reprezentaci a použití Markovových technik jsou
v ní popsány i předpoklady a omezení tohoto přístupu.
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1 Předmět normy
V této mezinárodní normě je uveden návod pro použití Markovových technik k modelování a analýze
systému a k odhadu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti.

Tato norma je použitelná ve všech průmyslových odvětvích, ve kterých je nutné analyzovat systémy,
které vykazují chování závislé na stavu. V Markovových technikách popsaných v této normě se
předpokládají konstantní, na čase nezávislé intenzity přechodů mezi stavy. Takové techniky se často
nazývají homogenní Markovovy techniky.

-- Vynechaný text --


