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Úvod

V této mezinárodní normě jsou stanoveny základní principy a postupy techniky spolehlivosti známé
jako analýza stromu událostí (ETA – Event Tree Analysis).

V normě IEC 60300-3-1 je technika ETA výslovně uvedena jako vhodná metoda pro všeobecné
posuzování spolehlivosti. Tato metoda se též používá pro studie analýzy rizika a bezpečnosti.
Technika ETA je stručně popsána též v IEC 60300-3-9.

Základní principy této metodiky se nezměnily od vypracování koncepce techniky ETA v šedesátých
letech dvacátého století. ETA byla poprvé úspěšně použita v jaderném průmyslu ve studii
vypracované americkou komisí U.S. Nuclear Regulatory Commission v tak zvané zprávě WASH 1400
v roce 1975 [31]1.

V následujících letech se technice ETA dostalo širokého přijetí jako vyzrálé metodice pro analýzu
spolehlivosti a rizika a tato technika se používá v rozmanitých průmyslových odvětvích sahajících od
leteckého průmyslu, přes jaderná zařízení, automobilový průmysl, chemický zpracovatelský průmysl,
těžbu ropy a plynu na pobřeží a v moři až po obranný průmysl a přepravní systémy.

Narozdíl od jiných technik spolehlivosti, jako je použití Markovova modelování, je ETA založena na
relativně elementárních matematických principech. Jak je však zmíněno v IEC 60300-3-1,
implementace ETA vyžaduje vysoký stupeň odborných znalostí při použití této techniky. To je zčásti
způsobeno skutečností, že je nutné dávat zvlášť pozor na zacházení se závislými událostmi. Kromě
toho je možné využít těsné příbuznosti mezi analýzou stromu poruchových stavů (FTA – Fault Tree



Analysis) a kvalitativní a kvantitativní analýzou stromů událostí.

Tato norma je zaměřena na stanovení ustálených základních principů techniky ETA a na aktuální
použití této techniky jako prostředku pro posuzování ukazatelů týkajících se spolehlivosti a rizika
systému.

1 Předmět normy

V této mezinárodní normě jsou specifikovány ustálené základní principy analýzy stromu událostí
(ETA – Event Tree Analysis) a poskytuje se v ní návod pro modelování následků iniciační události,
jakož i pro kvalitativní a kvantitativní analyzování těchto následků v kontextu ukazatelů týkajících se
spolehlivosti a rizika.

Tato mezinárodní norma se tedy ve vztahu ke stromům událostí specificky zabývá následujícími
tématy:

definování základních termínů a popis použití značek a způsobů grafické reprezentace;a.
specifikování procedurálních kroků použitých při konstrukci stromu událostí;b.
rozvedení předpokladů, omezení a přínosů provádění analýzy;c.
identifikování souvislosti s jinými technikami týkajícími se spolehlivosti a rizika a objasnění vhodných oblastíd.
použití;
poskytování směrnic pro kvalitativní a kvantitativní hlediska vyhodnocení;e.
poskytování praktických příkladů.f.

Tato norma je vhodná pro všechna průmyslová odvětví, ve kterých je nutné posoudit ukazatele
týkající se spolehlivosti a rizika s ohledem na následky iniciační události.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


