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Předmluva
Text dokumentu 56/1591/FDIS, budoucího prvního vydáni normy IEC 62741, který vypracovala
technická komise IEC/TC 56 Spolehlivost, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 62741:2015.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2015-12-24
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-03-24
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62741:2015 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
Spolehlivost je schopnost fungovat tak, jak je požadováno, a tehdy, když je to požadováno. Přijatelné
úrovně spolehlivosti jsou tudíž pro nepřetržitou funkceschopnost a dosažení optimalizovaných
nákladů životního cyklu zásadní.

K dosažení spolehlivosti systému mají být stanoveny požadavky na spolehlivost, mají být
identifikována rizika nesplnění těchto požadavků a má být vypracován vhodný soubor činností ke
splnění a prokázání požadavků a zvládnutí rizik. Průkaz spolehlivosti poskytuje vhodný a přesvědčivý
prostředek pro zaznamenávání výstupu těchto činností na jednom místě a prezentování argumentu
podepřeného důkazy, že byla rizika přiměřeně ošetřena a že bylo nebo bude dosaženo nezbytné
spolehlivosti a bude se neustále pokračovat v jejím dosahování v průběhu času. Slouží jako hlavní
prostředek komunikace o spolehlivosti mezi zákazníky, dodavateli a jinými zainteresovanými
stranami a podporuje spolupráci mezi nimi. Toto je zásadně důležité pro dosažení spolehlivosti
a poskytování ujištění jako součást vztahu zákazník/dodavatel.

Příprava průkazu spolehlivosti může též zlepšit spolehlivost činnostmi prováděnými k vypracování
a vývoji argumentů v průkazu spolehlivosti. To může zlepšit nákladovou efektivnost programu
spolehlivosti, protože jestliže nějaká činnost neposkytuje důkaz k podpoře průkazu, může to
naznačovat, že tato činnost není nezbytná.

Činnosti požadované k dosažení spolehlivosti závisejí na povaze a stavu vývoje systému
a pravděpodobně se budou významně měnit od jednoho projektu k jinému.

V celé této mezinárodní normě termín „spolehlivost“ zahrnuje všechna hlediska bezporuchovosti,
pohotovosti, udržovatelnosti a podporovatelnosti, jakož i ostatní atributy, jako je použitelnost,
testovatelnost a životnost/trvanlivost. Kromě toho se do spolehlivosti systému zahrnují všechna
hlediska tohoto systému včetně součástí, procesů, hardwaru, softwaru a rozhraní mezi nimi.

Tato norma je zamýšlena jako návod: tyto směrnice nejsou svou povahou nařizující, jsou generické,
mají být přizpůsobeny specifickým cílům a nejsou vyčerpávající.

Tato norma není zaměřena na bezpečnost nebo životní prostředí.



1 Předmět normy
V této mezinárodní normě je uveden návod pro obsah a provádění průkazu spolehlivosti a jsou v ní
stanoveny obecné principy pro vypracování průkazu spolehlivosti.

Tato norma je napsána v kontextu základního projektu, kde zákazník objednává od dodavatele
systém, který splňuje požadavky na spolehlivost, a potom systém řídí až do jeho vyřazení. Metody
uvedené v této normě mohou být modifikovány a přizpůsobeny jiným situacím, pokud je to zapotřebí.

Průkaz spolehlivosti obvykle vytváří zákazník a dodavatel, ale používat a aktualizovat jej mohou též
jiné organizace. Například certifikační orgány a orgány státní správy mohou předložený průkaz
zkoumat s cílem podpořit svá rozhodnutí a uživatelé systému mohou průkaz aktualizovat/rozšířit
zejména tehdy, když daný systém používají k odlišnému účelu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


