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Úvod
Spolehlivost je schopnost fungovat tak, jak je požadováno a tehdy, když je to požadováno.
Spolehlivost má mnoho atributů, ale obvykle je charakterizována v podobě bezporuchovosti,
udržovatelnosti, podporovatelnosti (včetně údržby a podpory) a pohotovosti. Tyto atributy podléhají
během životního cyklu změnám a mohou mít z pravidelného přezkoumání přínos.

Přínosy z přezkoumání spolehlivosti během životního cyklu zahrnují:

–    objevování a snižování nebo odstraňování slabin v počátečních etapách životního cyklu před tím,
než se projeví jako problémy spolehlivosti v pozdějších etapách;

–    identifikování a ošetřování problémů, které by se mohly vyskytnout později v životním cyklu,
a poskytování zpětné vazby k zabránění jejich opakovaného výskytu a k přizpůsobení systémů ke
změnám v prostředí a jiných faktorům;

–    poskytování prokazování spolehlivosti a systémů a procesů, jež mají za cíl dosažení spolehlivosti;

–    nepřetržité zlepšování spolehlivosti systému za účelem udržovat nebo vylepšovat komerční
výhody.

Systémy se stávají stále složitějšími a neustále se mění. Toto přináší specifické problémy, kterým je
potřeba se věnovat. Systémy se mění následujícími způsoby. Jakýkoliv systém je často vyvinut a/nebo
užíván v organizacích napříč národními hranicemi a průmyslovými sektory. Změny, jako je legislativa
ovlivňující jednu zemi nebo průmyslový sektor, mohou vyžadovat změny v systému. Požadavky na
systém se rovněž mohou časem změnit tak, jak se mění technologie, podmínky prostředí
a společenské nároky.

Přezkoumání spolehlivosti se používají hlavně pro velké systémy, ale dokonce i malé produkty, jako
jsou mobilní telefony, jsou komplikované systémy, které mohou vyžadovat přezkoumání spolehlivosti.

Organizace zapojené do různých částí životního cyklu by nemusely být schopny sdílet společný účel.
Například firma zabývající se inženýrstvím návrhu během etap vývoje a realizace nemusí být schopna
plně předvídat potřeby zainteresovaných stran v etapě používání. Předpovídat v některé rané etapě
potenciální problémy spolehlivosti, které se mohou vyskytnout v pozdější etapě životního cyklu, se
obecně stává stále složitějším. Přezkoumání spolehlivosti prováděná ve vhodných bodech během
životního cyklu mohou napomáhat v zaměření se na všechny výše zmíněné problémy.

V tomto dokumentu se poskytuje návod na přezkoumání spolehlivosti jako součást procesů
technického přezkoumání organizace. Poskytuje se v něm ucelený soubor principů pro různá
přezkoumání spolehlivosti, která by mohla být užitečná kromě obecného monitorování a prokazování
spolehlivosti prováděného různými organizacemi v rozdílných etapách životního cyklu též k podpoře
těchto činností.

V mnoha případech jsou hlediska spolehlivosti systému pokryta v jiných přezkoumáních, jako například
při přezkoumání návrhu nebo vyrobitelnosti. V takových případech se mohou používat postupy
uvedené v tomto dokumentu. Informativní přílohy se mohou používat jako kontrolní seznamy
k pokrytí všech příslušných technických hledisek.

Přezkoumání spolehlivosti popsaná v tomto dokumentu jsou klíčovou součástí systému managementu
spolehlivosti, jak je popsáno v IEC 60300-1.



1 Rozsah platnosti
V tomto dokumentu je uveden návod na metodiku přezkoumání pro spolehlivost z technického
hlediska, jež je
použitelná ve všech etapách životního cyklu systému. Její použití může zlepšit spolehlivost systému
po celou dobu jeho životního cyklu pomocí spouštění vhodných zásahů ve vhodných časech
s cílem zaměřit se na potenciální problémy spolehlivosti.

Je zde uveden návod pro vývojové pracovníky, výrobce, uživatele a nezávislé posuzovatele z třetích
stran, jako jsou například konzultační organizace.

V tomto dokumentu je popsána metodika přezkoumání spolehlivosti soustředěná na:

–    ucelenost činností při přezkoumání napříč etapami životního cyklu a jejich dopadem na
spolehlivost;

–    identifikaci zainteresovaných stran a jak toto ovlivňuje činnosti při přezkoumání spolehlivosti;

–    vztahy mezi různými typy přezkoumání;

–    postupy pro efektivní přezkoumání spolehlivosti;

–    příklady činností při přezkoumání spolehlivosti.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


