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·
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·
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Předmluva
Text dokumentu 56/1110/FDIS, budoucího 1. vydání normy IEC 62308, vypracovaný v technické komisi
IEC TC 56 „Spolehlivost“, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC
jako EN 62308 dne 2006-11-01.
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)

2007-08-01

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

(dow)

2009-11-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy IEC 62308:2006 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
V této mezinárodní normě jsou popsány postupy, které jsou určeny k použití při posuzování
bezporuchovosti objektů na základě dat pocházejících z průzkumu trhu podobných objektů a dat z
provozu a ze zkoušek od dodavatelů součástí a modulů. Výsledky takových posuzování jsou určeny k
použití jako vstupy pro časná rozhodování o návrhu zařízení, jako je volba architektury systému, jakož
i obchodní rozhodnutí, jako je odhadování nákladů na záruční opravy nebo garance za náklady na

údržbu. Tyto výsledky lze dále použít jako počáteční odhad pro vstup do analýzy bezpečnosti,
například do analýzy FTA. Moderní elektronické součástky a objekty jsou tak málo poruchové, že je
odhadování nebo ověřování jejich bezporuchovosti zkoušením velmi obtížné, a tudíž jsou data z
provozu předchozích podobných objektů často jediným způsobem, jak získat počáteční odhad
bezporuchovosti. Výrobci součástí používali tuto metodu dlouhá léta pod názvem „princip
podobnosti“. Jestliže se zdůrazní použití dat od podobných produktů uvedených dříve na trh a
požaduje se, aby byla jejich podobnost zdokumentována, je tato metoda moderní alternativou klasické,
ale nyní již zastaralé metody předpovědi pomocí příručky.
Výsledky posuzování bezporuchovosti mají být vnímány jako časný odhad pravděpodobnosti, že lze
pomocí zvolené architektury, modulů, součástí a politiky údržby splnit cíle a záměry v oblasti
bezporuchovosti produktu. Tyto výsledky jako takové je možné použít například ke schválení postupu
do dalšího kroku ve vývoji produktu nebo ke schválení splátek či k provedení dodávky a přejímky
produktů. Výsledky posuzování bezporuchovosti se nikdy nemají používat jako podklad pro prohlášení, že
byly cíle, záměry nebo očekávání v oblasti bezporuchovosti splněny. Jediným jistým měřítkem toho, že
byly požadavky na spolehlivost splněny, je fungování ve službě/v provozu. V této normě je popsáno
použití výsledků posuzování bezporuchovosti a je v ní uveden seznam norem IEC, které takové
výsledky potřebují jako vstup.
V přístupu založeném na posuzování bezporuchovosti uvedeném v této mezinárodní normě
–
je výrobce zařízení vybízen, aby uvážil všechny příslušné informace týkající se bezporuchovosti
zařízení, do nichž lze zahrnout vlivy návrhu a výrobních procesů, jakož i problémy s volbou součástí. V
tom je rozdíl oproti tradičnějším metodám, které se zaměřují na bezporuchovost součástí jako na
faktor, který nejvýznamněji přispívá k bezporuchovosti zařízení;
–
je výrobce zařízení vybízen, aby specifikoval a používal procesy, které jsou pro vlastní zařízení
výrobce nejefektivnější;
–
je popsán nepřetržitý postup umožňující posuzování bezporuchovosti aktualizovat, jakmile je k
dispozici více informací během životního cyklu zařízení. Tyto informace se mohou použít ke zlepšení
jak bezporuchovosti zařízení, tak efektivnosti procesu posuzování.
V této mezinárodní normě je popsáno použití tří přístupů k posuzování bezporuchovosti, jmenovitě:
analýzy podobnosti, analýzy životnosti a předpovědí pomocí příručky. V této normě však nejsou
poskytovány informace o posuzování bezporuchovosti softwarových systémů, lze ji však použít k
posuzování bezporuchovosti hardwarových systémů obsahujících zabudovaný software.
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1 Předmět normy
V této mezinárodní normě jsou popsány metody časného posuzování bezporuchovosti objektů na
základě dat z provozu a ze zkoušek součástí a modulů. Tato norma je použitelná pro objekty, které
jsou kritické z hlediska zadání (mise), bezpečnosti a z obchodního hlediska, pro objekty s vysokou
integritou a pro složité objekty. Obsahuje informace o tom, proč se požadují časné odhady
bezporuchovosti a jak a kde by se posuzování mohlo použít. Konečně jsou v ní podrobně popsány
metody posuzování bezporuchovosti a data nutná jako podklady pro posuzování. K odhadu životnosti
(doby života nebo opotřebení) se používá metoda fyziky poruch.
Podrobně jsou rozebrány tři typy posuzování:

–

přístup s použitím podobnosti;

–

modely pro analýzu životnosti;

–

metody s použitím příručky.

V kapitole 6 je úvod do posuzování bezporuchovosti a v kapitole 7 je uveden management tohoto
procesu. V kapitole 8 je popsána potřebnost dat pro posuzování, jejich zdroje a typy a v kapitole 9
jsou uvedeny podrobnosti o metodách posuzování.
V přílohách A a B jsou poskytovány doplňkové informace, které pomáhají k pochopení analýzy
podobnosti a analýzy životnosti.
Tato norma je použitelná ke stanovení odhadů bezporuchovosti pro specifikace, návrh, modifikace
návrhu a inženýrství zajištěnosti.

-- Vynechaný text --

