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Abstrakt: Práce se zabývá využitím principů fuzzy spolehlivosti pro technické systémy. 

Využívá vstupní informace získané klasickými metodami pro analýzu a vyhodnocení 

spolehlivosti s využitím teorie pravděpodobnosti a statistických metod a propojením 

s technikami fuzzy spolehlivosti a množin posuzuje vhodnost aplikace fuzzy přístupu pro 

spolehlivost. Modeluje strukturu průmyslového objektu tak, aby spolehlivosti jednotlivých 

bloků odpovídali vztahům mezi modelovanými částmi a umožňovali simulaci. Úvod práce je 

zaměřen na popis základů spolehlivosti, seznámení s nástroji na sběr informací, analýzu a 

vyhodnocení spolehlivostních ukazatelů s podpůrným matematickým aparátem. Další část se 

zabývá algoritmizací modelování a navazuje na ní popis různých přístupů k fuzzy 

spolehlivostnímu modelování. Následuje implementace modelu řešící daný problém pomocí 

fuzzy teorie spolehlivosti. Práce poukazuje na klady i zápory řešení problému aplikací fuzzy 

přístupů oproti řešením daného problému pomocí odlišných metod, konkrétně pomocí 

klasického určení a výpočtu pravděpodobnosti poruch a spolehlivosti.  
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Abstract: The key part of this work is concerning about solution of industrial systems 

reliability. It is exploiting input data obtained by conventional methods of reliability analysis 

and evaluation by probability theory and statistical methods. Combining those with fuzzy 

reliability tools and sets it is qualifying feasibility of fuzzy approach for reliability evaluation. 

Labor models fuzzy model structure corresponding to the structure of an industrial object, so 

that the conditional reliability of individual units corresponding to relations of blocks and 

there is ready to simulate them. Introduction of this subject is focused at getting acquainted 

with the tools of standard reliability tools and methods for data mining, analysis and 

evaluation of reliability indicators together with supporting mathematics. Next section 

explains and applies algorithm development of modelling. Then continue with various 

methods of fuzzy reliability simulation. Next it implements the model solving the problem by 

using fuzzy reliability principles used to demonstrate the calculation carried out by this 

method. Work refer to advantages and disadvantages of solving task by fuzzy reliability 

approach compare to use different methods- standard failure probability and reliability 

assignment and calculation. 
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1 Úvod 

S čím dál větším důrazem na řízení kvality a s ní nezbytně spojené spolehlivosti jako jednoho 

z jejich znaků, zcela přirozeně roste potřeba modelování, simulace a predikce spolehlivosti 

složitých systémů. To souvisí zejména s oblastí nasazování složitých technologií pro řízení, 

výrobu energií a nových technologicky náročných materiálů. V této oblasti se projevuje 

rostoucí složitost používaných systémů a technik a s tím spojená potřeba definovat a zaručit 

jejich spolehlivou funkčnost a řízení. Zde se čím dál víc profiluje jako použitelné zejména 

využití teorií podmíněné pravděpodobnosti a s tím spojené expertní spolehlivostní systémy 

předvídající nejpravděpodobnější chování a neméně užitečné fuzzy spolehlivostní systémy, 

které transformují složité vstupně – výstupní závislosti do množiny nutných a nezbytných, za 

to však relativně jednoduchých a bezpečných řešení.  

Hlavním zaměřením práce je vyšetřit rozšíření existujících klasických metod modelování 

spolehlivosti složitých systému. To zejména s ohledem na implementaci již existujících metod 

analýzy a získání popisu spolehlivosti systémů a jejich komponent, jejich začleněním do 

struktury fuzzy modelu, nebo bayesovské sítě. Jedná se hlavně o využití fuzzy spolehlivosti 

jako jednoho z odvětví umělé inteligence při algoritmizaci spolehlivosti složitých systémů, a 

práce s neurčitostí údajů vyplývající ze stochastičnosti spolehlivosti jako takové, vzhledem 

k množství faktorů které ji ovlivňují. (s nezanedbatelnou měrou vlivu faktoru lidského). 

Na začátku bude popsána současná situace teorie spolehlivosti, s vazbou na historii, základní 

pravidla jejího použití a užitečné statistické pojmy, jakými je například Weibullovo , normální 

či exponenciální rozdělení, na které naváže popis standardních nástrojů pro analýzu a 

modelování spolehlivosti systémů s definicí jejich charakteristických vlastností.  

Tyto modelovací nástroje doplňují a rozšiřují použitelnost a aplikaci osvědčených technik 

klasické analýzy pro odhad a předvídání spolehlivosti, jako jsou Analýza příčin a následků 

poruch (FMEA), analýza pomocí stromu poruch (FTA), Blokový diagram bezporuchovosti 

(RBD), Markovovy řetězce, bayesovské sítě, analýza ohrožení a provozuschopnosti 

HAZOP(Hazard and Operability Study) a mnoho dalších ať již standardních, či speciálně 

modifikovaných metod a jejich kombinací (CRAM, COBRA, MELISA,). 

Je nutno rovněž zmínit bezpečnostní a rizikové inženýrství a safety management jako 

specifické případy spolehlivosti.[17]    
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Na definici nástrojů naváže popis principů fuzzy teorie a fuzzy spolehlivosti, způsoby 

algoritmizace modelování fuzzy spolehlivosti systémů s využitím blokových schémat a 

příklady jednoduchých modelů v provedení sériovém i paralelním. 

Hlavní část práce obsahuje 2 - úrovňový model spolehlivosti průmyslového bloku počítaný 

v sérii od nejvyšší úrovně. Zohledněna bude rozdílná struktura a rozsah dostupnosti vstupních 

informací o spolehlivosti celku, podsystému, respektive komponenty, nebo, naopak, využití 

zabudované diagnostiky s porovnáním dopadu takových informací na hodnocení celé sestavy. 

Závěr zhodnotí výsledky a přínos použití uvedených technik a na druhou stranu omezení 

jejich použití a specifika, která je nutno brát v potaz při rozhodování u výběru jak nástrojů 

analýzy, třízení a vyhodnocení vstupních údajů, tak i vlastních prostředků na jejich 

zpracování za účelem modelování a simulace spolehlivosti. 

Některé názvy byly ponechány v původním jazyce s ohledem na jejich běžné a frekventované 

použití u nás taky proto, že neexistují jejich jednotné zažité české ekvivalenty. 
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2 Metody modelování spolehlivosti systémů. 

Disciplína, která se zabývá spolehlivostí technických (a jiných) systémů je disciplína 

aplikované statistiky - Teorie spolehlivosti. Pracuje se v ní většinou s veličinou "průměrná 

doba bezporuchového provozu" přičemž z její hodnoty pro jednotlivé komponenty pak lze 

odhadnout spolehlivost celého systému. U složitých technologických celků (např. atomová 

elektrárna, plynovod, systémy pro spolehlivé napájení, atp.), kterých nefunkčnost by vedla k 

závažným problémům, jsou součástí návrhu spolehlivostní výpočty. Zde se ve výpočtech 

uvažuje kromě střední doby do poruchy dané části, také střední doba do opravy (nebo 

výměny) této části. Na základě tohoto odhadu spolehlivosti jednotlivých komponent je pak 

navrhována redundance. Používaná je rovněž převrácená hodnota této veličiny -neboli 

"frekvence poruch", 

V této souvislosti je vhodné zmínit rovněž odvětví prolínající se přímo ať již metodologicky 

nebo strategicky s teorií spolehlivosti. Tím je bezpečnostní a rizikové inženýrství, zahrnující 

systém řízení bezpečnosti (SMS – Safety Management Systems) [17], které se zabývá tou 

specifickou částí spolehlivosti, kde již nedochází „jenom“ k ovlivnění základní efektivnosti 

daného systému, ale riziko poruchy již zasahuje do oblasti bezpečnosti a/nebo zásadních 

ekonomických ztrát (zničení samotného nebo navazujících zařízení, úrazy, ztráty na životech).  

Nejistota a neurčitost 

Zde je nutno podotknout, že mezi hlavní znaky každého problému, který v praxi řešíme, jsou 

nejistoty a neurčitosti v datech, interpretaci, nebo samotné povaze zkoumaných procesů.  

Zdroje těchto nejistot dělíme do tří kategorií:  

• odchylky vznikající při specifikaci obvyklého průběhu děje za normálních podmínek 

okolí (nejistoty);  

• skutečný průběh děje včetně rozdělení odchylek, které byly vyvolány změnami procesu 

v časoprostoru, který děj vyvolává včetně příležitostných extrémních hodnot (nejistoty 

a neurčitosti);  

• rozsah změn procesu, který je vyvolán vnějšími změnami (neurčitosti). 

Definice bezporuchovosti jako “schopnosti objektu plnit požadovanou funkci v daných 

podmínkách a v daném časovém intervalu" navazuje na rozbory bezporuchovosti součástek, 

které se většinou opírají o data, získaná experimentem či pozorováním souboru vzorků 
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hodnocených součástek. Existují různé metody pro získání, analýzu a interpretaci dat z testů 

životnosti nebo z provozu. Takové metody využívají zpravidla teoretická statistická rozdělení, 

která modelují dobu bezporuchového provozu sledovaných komponent.  

Tab. 1  Přehled některých technik identifikace zdrojů rizika 

Zkratka  Anglický název  Český název  

SR  Safety Review  Bezpečnostní prohlídka  

CL  Checklist Analysis  Analýza kontrolním seznamem  

RR  Relative Ranking  Relativní klasifikace  

PHA  Preliminary Hazard Analysis  Předběžná analýza zdrojů rizika  

QRA Quantitative Risk Analysis Analýza kvantitativních rizik procesu 

W-I  What-If  „Co se stane, když …“  

W-I/CL  What-If/Checklist  „Co se stane, když …“ / kontrolní seznam  

HAZOP  Hazard and Operability Analysis  Identifikace zdrojů rizika a provozuschopnosti  

FMEA  Failure Modes and Effects Analysis  Analýza způsobů poruch a jejich účinků  

FTA  Fault Tree Analysis  Analýza stromu poruch  

ETA  Event Tree Analysis  Analýza stromu událostí  

CCA  Cause-Consequence Analysis  Analýza příčin a následků  

HRA  Human Reliability Analysis  Analýza lidské spolehlivosti  

FL-VV Fuzzy Set and Verbal Verdict Method Metoda mlhavé logiky verbálních výroků 

 

Tab. 2  Přehled použití některých technik identifikace zdrojů rizika v jednotlivých etapách života 

zařízení (S- standardně se používá; N/O – nepoužívá se, nebo omezené použití) 

Etapa 
Metoda 

SR CL RR PHA 

W-

I 

W-

I/CL HAZOP FMEA FTA ETA CCA HRA 

Výzkum a 

vývoj 
N/O N/O S S S N/O N/O N/O N/O N/O N/O N/O 

Studie 

(koncepce) 
N/O S S S S S N/O N/O N/O N/O N/O N/O 

Poloprovoz N/O S N/O S S S S S S S S S 

Detailní 

inženýring 
N/O S N/O S S S S S S S S S 

Design / 

Náběh 
S S N/O N/O S S N/O N/O N/O N/O N/O S 

Sériový 

provoz 
S S S S S S S S S S S S 

Rozšíření/ 

Obměna 
S S S S S S S S S S S S 

Analýza 

incidentů 
N/O N/O N/O N/O S N/O S S S S S S 

Ukončení 

provozu 
S S N/O N/O S S N/O N/O N/O N/O N/O N/O 

 

V Tab. 1 [10] můžeme vidět výčet několik z mnoha metod a nástrojů využívaných v této 

oblasti a v  
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Tab. 2 [10] příklad jejich aplikovatelnosti v různých podmínkách. Je jich však podstatně více. 

Třeba všeobecně známé metody algebry, aritmetiky, geometrie, logiky apod. Pak následují 

shluková a faktorová analýza, metody matematické statistiky, aplikace časových řad, metody 

síťové analýzy, metody operačního výzkumu, metody pro podporu rozhodování a řízení, a 

specifické pro bezpečnostní a rizikové inženýrství. Dají se rozdělit do několika kategorií[17]:  

Obecné metody: Analýzy, myšlenkové mapy, obrazová schémata, benchmarking, citlivostní 

analýza a testy citlivosti, diagram příčin a následků (ISHIKAWA), Fullerova metoda, 

Gordonova metoda, hodnocení techniky, Kauzální analýza, Kvantifikace rizika, Heuristické 

metody pro strukturování problémů: kauzální model (Causal loop models); klasifikační 

analýza; myšlenkové mapy, strom problémů, analýza aktérů (Stakeholders analysis); analýza 

rozhraní; analýza událostí; brainstorming; matematické programování; matice odpovědnosti;  

Metody: cílového prognózování; delfská (DELPHI) jednostupňová a vícestupňová  

extrapolace hlavního článku; hodnocení dosažitelnosti (Goals Achievement Matrix – GAM); 

hodnocení variant - obvykle vícekriteriální; hodnotové analýzy; mezních odhadů; mlhavých 

množin (Fuzzy Set); Monte Carlo; orientovaná na cíle (MBO - Management by Objectives); 

párového srovnávání kritérií;  

Metody operační analýzy, (Operation Research) zde se uplatňují zejména metody 

matematické pravděpodobnosti, matematické analýzy, teorie grafů, analytické geometrie, ale i 

matematické ekonomiky a matematického modelování.  

Metoda případové studie je používaná při tvorbě variant v případě nestrukturovaných nebo 

špatně strukturovaných procesů. 

Metody pro multikriteriální (vícekriteriální) hodnocení: využití zde mají mimo jiné strom 

hierarchie kritérií; párové srovnání; bodovací metoda; a metoda založená na dílčí funkci 

užitku. 

Metody pro stanovení vah: sem spadají kompenzační metody- metoda kompromisu, odpor ke 

změnám, MACBETH, swingující metoda a holistická metoda.  

Metody pro zlepšení práce s informacemi a pro strukturování problému, kupříkladu: makro 

blokové schéma, které za použití max. šesti kroků vytváří vizuální schéma obecného procesu, 

kontrolní tabulka, afinitní diagram, Pareto diagram (pravidlo 80/20), kauzální diagram, 

orientovaný graf vzájemných vztahů, analýza silového pole, priorizační matice a rozhodovací 

matice. 



 - 7 - 

 

Metody síťové analýzy - příklady jsou: CPM (Critical Path Method); MPM; PERT(Program 

Evalution and Review Technique); a RAMPS (metoda analýzy síťových grafů). GERT, 

Petriho sítě, Colour Petri Net, Fuzzy Colour Net  

PCDA (Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej, Plan-Do-Check-Act), Saatyho metoda, SWOT, 

Systémové metody používané pro: inženýrský proces (např. aplikace analýzy změn, HAZOP, 

FMEA, Co - Kdyby, FTA, ETA, analýza spolehlivosti); systémový přístup (např. analýza 

přežití systému – SSA Survivability System Analysis, tj. analýza odchylek a identifikace 

zranitelnosti částí systému z hlediska houževnatosti a obnovy);  analýzu rizik spojených 

s lidskou činností (např. HRA, funkční analýza, a Technique for Human Error Analysis); a 

analýzu rizik spojených se zařízením (PSA, Discrete Event Analysis, Event and Barrier 

Function). 

Technika aplikace DSS (systémů na podporu rozhodování) 

Technika stanovení vah kritérií  - alokace 100 bodů aplikace bodové stupnice, postupný 

rozvrh vah,  Saatyho metoda 

Teorie extrémů – výpočet ohrožení dle teorie velkých čísel, aplikace Probit funkce                               

Teorie her 

Kromě uvedených nástrojů se pro studium spolehlivosti systémů, jejich chování a selhání 

nejčastěji používají specifické metody pro sestavení modelů, a to[17]: Bayesian Method, 

Bayesian Network, Mixed Bayesian Network, Fuzzy Bayesian Network Model, Bayesian 

Reliability Model, Fuzzy Rule-based Bayesian, Reasoning (FuRBaR) Petri Nets (PN), 

Coloured Petri Nets (CPN), Stochastic Petri Nets (SPN), Coloured Stochastic Petri Nets 

(CSPN); Case Study (CS); Multi-Attribute Utility Theory (MAUT); Multi-Criteria Analysis 

(MCA); Weighted Sum Approach (WSA); Concordance, Discordance Analysis (CDA); 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS); Ideal Point 

Analysis (IPA); Aggregation Preferences (AGREPREF); Preference Ranking Organisation 

Method;  for Enrichment Evaluations (PROMETHEE); Markov Chain (MC); Multi-Objective 

Genetic Algorithm (MOGA); Multiplicative Intuitionist Linear Logic (MILL) [19] 
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2.1 Základ spolehlivosti – pravděpodobnost, rozdělení. 

Kvantifikace bezporuchovosti využívá metod matematické statistiky a teorie 

pravděpodobnosti, přičemž základní podstatou je využití vhodného teoretického rozdělení. 

Jedním z těchto rozdělení je Weibullovo rozdělení. Obecně může toto rozdělení modelovat 

datové soubory, jejichž hodnoty jsou větší než nula. 

Definice 1: Pravděpodobnost 

Nechť je dáno n elementárních jevů E1, E2, ..., En, které tvoří úplný systém neslučitelných 

jevů a jsou stejně možné. Rozkládá-li se jev A na m (m ≤ n) elementárních jevů z tohoto 

systému pak pravděpodobnost jevu A je reálné číslo P (A)=m/n 

Definice 2: Pravděpodobnost 

Označme Q množinu všech elementárních jevů. Každý pozorovatelný jev je reprezentován 

nějakou podmnožinou množiny Q. Označme dále A jako množinu všech pozorovatelných 

jevů, tzn. že )(QPA , kde )(QP je množina všech podmnožin množiny Q. 

Pravděpodobnost jevu A je reálné číslo P (A), pro něž platí:  

1. P (A) ≥  0 ...  axiom nezápornosti  

2. P (I) = 1 ... axiom jednotky  

3. P(A1 + A2 + ... + An + ...) = P(A1) + P(A2) + ...P(An) + ..., přičemž A1, A2, ..., An, 

...∈ a tvoří skupinu navzájem neslučitelných jevů . . . axiom aditivity 

4. )()()(0,, bPaPbaPbaAba   

5. 
ii aAaNji ,,,   jsou po dvojicích disjunktní tj. 0 ji aaji , 


i

i

i

i aPaP )()(
         (1) 

Věta o vlastnostech pravděpodobnosti: 

1. P (Ø) = 0  

2. P (A) = 1 - P(A)  

3. Jestliže A⊆B pak:  

a) 0 ≤ P (A) ≤ P (B)  

b) P (B - A) = P (B) – P (A)  

4. P (A + B) = P (A) + P (B) – P (A.B) 
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V teorii bayesovských sítí je možné se často setkat rovněž s pojmem pravděpodobnostní 

distribuce, proto je zde uvedena také její definice. 

Definice 3: Pravděpodobnostní distribuce 

Pro náhodný jev A, který může nabývat konečně mnoho hodnot a1, …, an, pro které platí, že 

jsou po dvou disjunktní (neslučitelné). Potom pravděpodobnostní distribucí rozumíme vektor 

[P (A=a1), …, P (A=an)] značíme P (A) a platí [44]: 

1)(
1




n

i

iaAP

                                                                                            (2) 

Pro jednotlivé pravděpodobnosti P (A=ai) z definice platí, že jsou větší než 0. 

Značení: 

Pro termín vzájemně jednoznačné stavy, budeme mínit, že máme-li náhodný jev A, který 

může nabývat konečně mnoho hodnot a1, …, an, pak tyto stavy (hodnoty) jsou vzájemně 

disjunktní, neboli všechny stavy se navzájem vylučují a žádný stav není závislý na jiném.  

Uvedené definice vycházejí z předpokladu jevu závisejícího pouze na nějakém souboru 

podmínek. Obecně ale může nastat situace, kdy nás zajímá pravděpodobnost jevu A 

podmíněná existencí jevu B. Takovou pravděpodobnost nazýváme podmíněnou 

pravděpodobností - je základem teorie bayesovských sítí. 

Definice 4: Podmíněná pravděpodobnost 

Pravděpodobnost uskutečnění jevu A za předpokladu, že nastal jev B, se zapisuje P (A/B) a 

nazývá se podmíněná pravděpodobnost [44]. Je rovna vzorci (3) 

)(

)(
)|(

BP

BAP
BAP




                                                                                            (3) 

Značení: 

Pro zjednodušení je )( BAP   často značena jako P (A.B) (součin jevů, neboli 

pravděpodobnost že nastanou současně). 

Vzorec z předchozí definice se také často uvádí ve tvaru (4) 

)(

).(
)|(

BP

BAP
BAP                                                                                 (4) 

Dva jevy A, B nazýváme nezávislé, jestliže platí: P (A / B)=P (A)  
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Pro pravděpodobnost součinu dvou jevů A, B platí: P (A.B) = P (A).P(B / A) = P (B). P (A / B) 

Dva jevy A, B nazýváme nezávislé, jestliže platí: P (A / B) = P (A)  

Jsou-li jevy A, B nezávislé, pak P (A.B) = P (A) . P (B).  

Pojem nezávislosti není totožný s pojmem neslučitelnosti.  

Jsou-li A, B neslučitelné jevy, pak P (A+B) = P (A)+P (B).  

U skupiny více než dvou jevů rozlišujeme nezávislost podvojnou a vzájemnou   

Definice 5:   

Mějme jevy A, B a C. Řekneme, že jev A je pravděpodobnostně nezávislý na jevu B dáno C, 

jestliže platí ),|()|( CBAPCAP  . Značíme CBA | [14].  

Definice 6: 
R  

Pro pravděpodobnostní distribuci ))(( ViiXR 
, následně značením CBA R |  rozumíme 

pravděpodobnostní nezávislost jevu A na jevu B dáno C za pravděpodobnostní distribuce R 

[14]. 

Způsob jak zachytit pravděpodobnost P (A|B) pro jev A se stavy a1, …, ax a jev B se stavy b1, 

…, by, je tabulka yx , obsahující hodnoty P (ai|bj). (viz Obr. 1) 

  b1 b2 b3 

a1 0.3 0.2 0.5 

a2 0.5 0.4 0.8 

Obr. 1  Příklad tabulky udávající pravděpodobnost P (A|B) 

Pravděpodobnost P (A, B), se pak dá obdobným způsobem také zachytit v tabulce yx   

obsahující tentokrát hodnoty: P (ai,bj). (viz Obr. 2) 

  b1 b2 b3 

a1 0.35 0.20 0.18 

a2 0.02 0.82 0.19 

Obr. 2  Příklad tabulky udávající pravděpodobnost P (A, B) 

Rozdělení ukazatelů bezporuchovosti zpravidla nebývají stejná díky rozdílnost výrobních 

podmínek, časování, specifikům provozu a s ohledem na další vlivy. Reálně se nejvíce blíží 
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modelování těchto vlastností pomocí Weibullova rozdělení a zvláštního případu tohoto 

rozdělení - exponenciálního rozdělení. Exponenciální rozdělení ukazatelů poruchovosti 

charakterizuje dobře provozní dobu, v níž ještě nenastalo opotřebování součástek a kdy doba 

časných poruch je již ukončena. Pro exponenciální rozdělení je využití u poruchovosti 

systémů s plánovanou a důslednou údržbou a složitých, z velkého počtu komponentů s různým 

rozdělením pravděpodobnosti poruchy. [1] Výhodou je, že u většiny produktů a systémů se 

zpravidla plánuje dlouhý zkušební provoz překrývající údobí časných poruch.  Běžný časový 

vývin intenzity poruch u neobnovovaných objektů zobrazuje vanová křivka [1] na Obr. 3. 

 

Obr. 3  Vanová křivka průběhu intenzity poruch 

Pro popis období stárnutí lze užít všeobecně známé normální (Gaussovo) rozdělení 

pravděpodobnosti. Pokud intenzita poruch nevykazuje typický průběh, užíváme s výhodou 

Weibullův zákon rozdělení pravděpodobnosti. 

Weibullovo rozdělení je pojmenováno po švédském profesoru Waloddi Weibullovi. 

Weibullův článek z roku 1951 "Statistická rozdělovací funkce široké platnosti - A Statistical 

Distribution Function of Wide Applicability" demonstroval širokou použitelnost tohoto 

rozdělení pro modelování vlastností různých statistických souborů [10].  

Exponenciální rozdělení: Za podmínek kdy λ (t ) = l = konst, λ > 0 pravděpodobnost vzniku 

poruchy nezávisí na době, po kterou je zařízení v bezporuchovém stavu. (Obr. 4) 

Pravděpodobnost poruchy: 

 ( )                 (5) 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu: 

  ( )     ( )              (6) 
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Hustota poruch: 

tetf  )(          (7) 

Intenzita poruch: 

konstt   )(          (8) 

Střední doba bezporuchového provozu: 

   ∫  ( )    
 

 

 

 
         (9) 

Pro určení exponenciálního zákona rozdělení je postačující určení velikosti intenzity poruch 

. Bodovou metodou lze odhadnout   buď pomocí výběrového průměru podle vztahu 






n

i i
t

n

t
1

1�           (10) 

nebo pomocí výběrové směrodatné odchylky: 

s

1�    kde  






n

i

i tt
n

s

1

2)(
1

1
      (11) 

 

Obr. 4  Průběh bezporuchového provozu u exponenciálního rozdělení [19] 

Pro strojírenské výrobky je vhodnější použít Weibullovo rozdělení známé rovněž jako 

Freudenthalovo - Gumbelovo, nebo rozdělení minimálních hodnot[1]: 
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Pravděpodobnost poruchy Weibullova rozdělení: 

 ( )     (   )
 

 nebo 01)(
t

t

etF

m



       (12) 

Kde je obecný tvar intenzity poruch:  

a

bctb
t

1)(
)(


           (13) 

přičemž obvykle se parametr c volí nulový. 

a je parametr měřítka a  0; c    t    , 

b   parametr tvaru b  0, 

c  parametr plochy c   0. 

Pak  

t0 - parametr měřítka (
0

1

t
 ), 

m - parametr tvaru. 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu Weibullova rozdělení 

 ( )   (   )
 

          (14) 

Pokud m = 1, jedná se o zvláštní případ, kdy Weibullovo rozdělení je totožné s 

exponenciálním. Když λ > 0, m > 0, m ≠ 1, dochází k deformaci exponenciály a je vidět vliv 

nekonstantní intenzity poruch v době provozu výrobku. 

 

Obr. 5  Průběh bezporuchového provozu W- rozdělení v závislosti na parametru m 
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Z grafu na Obr. 5 [1] je zřejmé, že když m < 1, má nový výrobek více poruch (stárne rychleji 

na počátku užívání), než u exponenciálního rozdělení.  

Další ukazatele spolehlivosti pro W- rozdělení:  

Hustota poruch: 

mtetmtf m    1)(        (15) 

Intenzita poruch: 

1)(  mtmt           (16) 

Weibullovo rozdělení skýtá široké možnosti při analytickém vyjádření distribuční funkce, jak 

doby do poruchy, tak doby na opravu resp. doby prostojů. S parametrem m > 1 se hodí jako 

model bezporuchovosti resp. životnosti u mnoha neopravovaných výrobků jako jsou valivá 

ložiska, různé elektronické prvky a přístroje, různé mechanické díly, které podléhají 

únavovému poškození, korozi apod. U výrobků, které nejsou ještě dokonale zvládnuty 

konstrukčně, technologicky nebo výrobně se často hodí Weibullovo rozdělení s parametrem 

m < 1. 

Normální rozdělení, [1] jehož distribuční funkce je definována vztahem: 








 




t
tF )( ,         (17)  

Je charakterizováno dvěma parametry  a  je symetrické kolem střední hodnoty, která se 

rovná parametru ; druhý parametr rozdělení  je směrodatná odchylka. Protože náhodná 

veličina v teorii spolehlivosti může nabývat jen nezáporných hodnot, je nutné provést úpravu 

definičního oboru normálního rozdělení, musí splňovat podmínku t   0. 

Přichází v úvahu prakticky všude, kde je sledovaná náhodná veličina ovlivněna velkým 

počtem faktorů s malým účinkem na sledovanou veličinu. Základní spolehlivostní ukazatele 

bezporuchovosti: 

Pravděpodobnost poruchy: 


















 










 t

tF 1)(          (18) 
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Pravděpodobnost bezporuchového provozu:    
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tR )(          (19) 

Hustota poruch: 
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tf )(          (20) 

Intenzita poruch:   








 









 














t

t

t)(          (21) 

Střední doba bezporuchového provozu: 
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t

Ts







         (22) 

kde 

 u  je  distribuční funkce normálního normovaného rozdělení 

 u   hustota pravděpodobnosti normálního normovaného rozdělení 

Logaritmicko-normální rozdělení, jehož distribuční funkce je definována vztahem 













 


z

zz
tF




)( ,         (23) 

kde z = log10 t; je charakterizováno dvěma parametry  a . 
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Přichází v úvahu zejména tam, kde dochází k ubývání odolnosti výrobku proti vnějšímu 

zatížení tak, že přírůstek poškození je úměrný dosavadnímu rozsahu poškození. Např. při 

zkoumání únavové životnosti. 

Pravděpodobnost poruchy: 

dz

z

eutF

u








 2

2

1
)()(

2


       (24) 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu: 

)(1)(1)( utFtR          (25) 
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Intenzita poruch: 
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Střední doba bezporuchového provozu: 

2

2

4343.02 



 eTs          (28) 

V praxi se mohou vyskytnout i jiné typy rozdělení, jako např. Studentovo, Gamma, 

Binomické a Poissonovo.  

2.2 FMEA 

FMEA je často prvním krokem studie spolehlivosti. Je to primárně jakostní analýza. 

Procedura řídící FMEA(FMECA) [27] byla popsaná v dokumentu US Armed Forces Military 

Procedures MIL-P-1629 (1949); revidovaná v 1980 jako MIL-STD-1629A). Dříve od roku 

1960s, dodavatelé pro U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

používali varianty FMECA nebo FMEA pod různými jmény. Programy NASA včetně 

Apollo, Viking, Voyager, Magellan, Galileo, a Skylab používají varianty FMEA [27] Civilní 
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letecký průmysl a společnost techniků v automotive (Society for Automotive Engineers 

(SAE)) jako jedni z prvních adaptovali FMEA publikací ARP926 v roce 1967.[28] 

nahrazenou na ARP4761, která je v současnosti široce používána civilním letectvem. Od roku 

1970 se použití FMEA a souvisejících technik rozšířilo do ostatního průmyslu.  

FMEA zahrnuje tolik dílů, sestav a podsystémů, kolik je možné k rozpoznání poruchových 

stavů a jejich příčin a následků. Chybové stavy a jejich příčinné důsledky na zbytek systému 

jsou pro každý díl zapsány do specifického listu FMEA Obr. 6 [18]. Existuje nesčetně variant 

listu. 

 

Obr. 6  Příklad členění formuláře FMEA [18] 

Tvorba dokumentace je dnes řízena dle standardů a manuálů pro tvorbu FMEA, které popisují 

nejen samotný proces, ale začínají tvorbou týmu, který se na ní podílí, úkoly a funkcemi 

jednotlivých členů, systematický návod pro jednotlivé kroky a tvorbu rozhodnutí. Zohledňuje 

specifický přístup pro FMEA designovou (konstrukční) a FMEA procesní. Uvádí nejen 

správné ale rovněž i špatné příklady při tvorbě.  

Při tvorbě FMEA se u složitých sestav a systémů s výhodou využívá funkční strom[18], jenž 

zahrnuje všechny hlavní i vedlejší funkce a jejich návaznosti a hierarchii. Součástí je také 

vytvoření tzv. „Boundary diagramu“ – příklad na Obr. 7 [18]. Tento vymezuje vnitřní a vnější 

funkce systému a definuje rovněž interface (rozhraní) mezi systémem a jeho okolím. 

Vlastní funkce FMEA spočívá v identifikaci problémových míst dílu či procesu a jeho 

vyhodnocení a kvalifikace na základě tří hlavních kritérií [18]: 
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 Závažnost (Severity) – označuje v podstatě přímý důsledek chyby v rozsahu od 

kosmetické vady až po bezpečnostní riziko. (například od 0,01 na 1000 výrobků po 

víc jak 100 na 1000 výrobků) 

 

 

Obr. 7  Příklad Boundary diagramu 

 Výskyt (Occurence) – potenciální možnost výskytu neboli frekvence vady.  

 Rozpoznatelnost (Detection) – Schopnost zachytit vadu tak, aby nedošlo k jejímu 

efektu. (například testováním výrobku na výrobní lince, nebo finální kontrola před 

balením) 

V současnosti je kromě vojenského průmyslu a letectví, hlavním uživatelem automobilový 

průmysl, kde jednotlivé koncerny vydávají své příručky pro tvorbu a udržování FMEA [18]. 

Důraz je kladen na neustálou potřebu zlepšování, co podtrhují zejména hlavní vlastností a tou 

je, že FMEA je dokument „živý“ po celou dobu návrhu vývoje výroby a distribuce produktu. 

2.3 FTA  

Analýza pomocí stromu poruch (FTA – Fault Tree Analysis) je deduktivní technika, zaměřená 

jen na jednu specifickou poruchu nebo selhání systému -  grafický model, zobrazující různé 

kombinace chyb zařízení a lidských chyb které můžou vyústit do selhání sledovaného 

základního systému (tzv. vrcholová událost) [21], [10].   

 FTA byla původně vyvinuta v roku 1962 v Bell Laboratories H.A. Watsonem, pro zakázku 

od  U.S. Air Force Ballistics Systems Division na vývoj řídícího systému mezikontinentálních 
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balistických střel Minuteman I (Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) Launch Control 

System. Definovaná je normou „IEC 1025 Analýza stromu poruchových stavů“ [23]. 

Podstata metody spočívá ve vytvoření systému logických modelů chyb, který využívá logické 

hradla (AND, OR – A, NEBO) k popisu kombinací selhání zařízení a lidských chyb a 

následnému selhání. Analytik začíná nežádoucí vrcholovou událostí a v následném kroku je 

určena okamžitá příčina éto události. Každá z okamžitých příčin (nazývaných chybové 

události) je dále zkoumaná stejným způsobem až do nalezení základní příčiny každé chybové 

události, nebo dosažení stanovené hranice hloubky analýzy. Vzniklý model stromu poruch 

zobrazuje logické vztahy mezi základními událostmi a vybranou vrcholovou událostí [21].  

Události ve stromě poruch (FT) jsou asociovány se statistickou pravděpodobností [29]. 

Například poruchy součástek se typicky vyskytují s určitou pravidelnou frekvencí (hustotou) 

λ . V tomto jednoduchém případě závisí pravděpodobnost chyby na hustotě chyb λ a čase. 

                  (29) 

FT je často normalizován do určitého časového intervalu, jako například letové hodiny, či 

průměrný čas činnosti. Pravděpodobnost události závisí na vztahu tohoto intervalu k rizikové 

funkci události. 

Na rozdíl od konvenčních logických diagramů, kde mají vstupy a výstupy logickou hodnotu 

„0“ a „1“, hradla FT generují pravděpodobnosti vztažené k množině booleovských operací. 

Pravděpodobnost výstupní události hradla závisí na pravděpodobnosti vstupních událostí. 

Hradlo AND představuje kombinaci nezávislých událostí. Tj. pravděpodobnost jakékoliv 

vstupní události není ovlivněna (je nezávislá) jakoukoliv jinou vstupní událostí stejného 

hradla. To je ekvivalentem průniku vstupních množin a pravděpodobnost výstupu je daná: 

P (A and B) = P (A ∩ B) = P(A) P(B)      (30) 

Na druhou stranu hradlo OR představuje sjednocení: 

P (A or B) = P (A ∪ B) = P(A) + P(B) - P (A ∩ B)     (31) 

Protože pravděpodobnost chyby u FT má sklon být malou (méně než 0.1), P (A ∩ B)  se 

obvykle jeví jako výrazně malá chybová podmínka a výstup hradla OR může být 
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konzervativně aproximován použitím předpokladu, že vstupy jsou navzájem se vylučující 

události (jevy): 

P (A or B) ≈ P(A) + P(B), P (A ∩ B) ≈ 0      (32) 

Dvouvstupové hradlo exclusive OR představuje pravděpodobnost jedné ze vstupních událostí 

na vstupu, s vyloučením výskytu obou událostí najednou: 

P (A xor B) = P(A) + P(B) - 2P (A ∩ B)      (33) 

Opět, protože P (A ∩ B) se obvykle jeví jako výrazně malá chybová podmínka, je hodnota 

hradla exclusive OR v FT limitovaná následně: 

P (A and B) = P (A ∩ B) = P(A) P(B)      (34) 

2.3.1 Analýza 

I když může být použito mnoho přístupů k modelování FTA, základní a nejoblíbenější způsob 

může být shrnutý v pěti krocích [20]. Jeden strom poruch je použit k analýze pouze jedné 

nežádoucí události, nebo kořenové události, které můžou být následně propojeny do dalšího 

FT jako základní událost. Přesto, že se podstata nežádoucího děje může dramaticky měnit, 

FTA následuje stejný postup pro jakoukoliv nežádoucí událost: ať již to je zpoždění 0,25 ms 

pro generování elektrické energie, nežádoucí požár ložného prostoru atd. Kvůli náročnosti je 

FTA používána normálně jen pro závažnější nežádoucí události. 

FTA analýza obsahuje pět kroků[20]: 

1. Definice nežádoucího děje k analýze – Může být hodně náročná, ačkoliv některé události 

jsou jednoduše a běžně analyzovatelné. Technik s širokými znalostmi systému, nebo 

systémový analytik (pokud má technické znalosti), je tou správnou osobou, která může 

definovat a ohodnotit nežádoucí události. Následně jsou události použity k tvorbě FTA – 

jedna událost pro jednu FTA; nesmí být použito víc než jedna událost pro jeden strom poruch. 

2. Pochopení systému. - Po výběru nežádoucí události jsou studovány a analyzovány všechny 

příčiny s pravděpodobností ovlivnění nežádoucí události s hodnotou rovnou nebo větší než 

nula. Získávání přesných hodnot pravděpodobností směřujících k události je obvykle 

nemožné díky nákladnosti a časové náročnosti. Počítačové programy můžou systémovou 

analýzu zlevnit. Analýza může usnadnit porozumění celému sytému. Systémový konstruktéři 
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mají ucelené znalosti o systému což je důležité, aby se neztratila žádná příčina ovlivňující 

nežádoucí chování. Pro zvolenou událost jsou všechny příčiny očíslované, seřazeny v pořadí 

výskytu a použity v následujícím kroku, kterým je nakreslení nebo sestavení stromu poruch. 

3. Sestavení stromu poruch -  Po výběru nežádoucí události a analýze systému jsou dostupné 

všechny informace o příčinách poruch (a nejlépe i jejich pravděpodobností) a lze přistoupit 

k sestavení FT. Základem jsou hradla AND a OR definující většinu vlastností FT.  

4. Vyhodnocení stromu poruch Analýza sestaveného FT na možná zlepšení, neboli risk 

management studie a hledání cest ke zlepšení systému. To je úvodem k poslednímu kroku, 

který bude řídit identifikovaná rizika. Zkratka se zde rozpoznávají všechny rizika ovlivňující 

přímo či nepřímo systém. 

5. Řízení rozpoznaných rizik – Specifický krok, odlišný systém od systému. Vždy je však 

hlavním bodem využití všech dostupných metod pro zmenšení pravděpodobnosti výskytu 

rizik. 

Nejčastěji jsou při výpočtech stromu poruch používány následující tři metody[23]: 

• metoda přímého výpočtu; 

• metoda minimálních kritických řezů; 

• simulační metody (Monte Carlo);  

2.3.2 Kvantitativní analýzy FTA – Sériová konfigurace systému 

Pokud jsou známy parametry spolehlivosti elementárních jevů (vstupní údaje do stromu) je 

možné provést kvantitativní analýzu stromu poruch. Cílem této analýzy může být určení celé 

řady ukazatelů charakterizujících vrcholovou událost. [19] [20] 

U sériové konfigurace systému způsobí jakákoliv událost modelované poruchy (bloku 

v blokovém diagramu bezporuchovosti) poruchu systému. Při předpokladu vzájemné 

nezávislosti poruch prvků platí, že pravděpodobnost bezporuchového stavu pro sériově 

seřazené prvky odpovídá součinu dílčích pravděpodobností jednotlivých prvků.[19] 

  ( )  ∏   ( )
 
            (35) 

Pravděpodobnost poruchy sériového systému: 

   ( )    ∏ (    ( ))
 
           (36) 
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Pro FTA analýzu je použita opačná logika. Poruchový výstup se aktivuje (vzniká) buď při 

poruše prvku 1, nebo poruše prvku 2 atd. Proto je sériová konfigurace systému 

reprezentována hradlem OR. 

2.3.3  Kvantitativní analýzy FTA - Paralelní konfigurace systému 

Jestli nastala výstupní událost hradla jen tehdy, když nastaly všechny vstupní děje hradla, jsou 

tyto události spojovány hradlem AND. Této konfiguraci systému se říká aktivní záloha[19]. 

Předpokladem je nezávislost každého vstupu do bloku aktivních záloh. 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu systému aktivní zálohy: 

  ( )    ∏ (    ( ))
 
          (37) 

Tento model, označovaný též jako „1 z k“, má však omezenou technickou realizovatelnost v 

podobě tzv. stálého neboli statického zálohování na úrovni prvků nižší úrovně funkční 

složitosti (např. elektronické součástky, integrované obvody apod.). Záložní prvek či prvky 

jsou pevnými součástmi systému, plní stejné funkce jako základní prvek. Je nutné pamatovat 

na to, že porouchaný prvek zůstává v systému. [22] 

Složitějším případem stálého zálohování je můstkové zapojení bloků, které je typické např. 

pro hardwarovou realizaci složitějších informačních sítí, počítačových systémů apod. [23]. 

Pravděpodobnost poruchy systému aktivní zálohy: 

  ( )  ∏   ( )
 
            (38) 

Pravděpodobnost poruchové události systému se může s přibývajícím počtem prvků zvyšovat 

v případě provozování záložních prvků v režimu se sdíleným zatížením. Tato konfigurace 

systému porušuje zásady pro systém s pravidlem AND. Zde je pro modelování nutné použít 

majoritní hradlo. Podmínkou úspěchu takového systému je, aby k z n vstupních bloků zůstalo 

v provozu. 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu systému s majoritním hradlem: 

  ( )    ∑
  

  (   ) 
(  ( ))

    
   (    ( ))

         (39) 

Pravděpodobnost poruchy systému s majoritním hradlem: 

  ( )  ∑
  

  (   ) 
(    ( ))

    
   (  ( ))

        (40) 
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Počet událostí nutných k tomu aby se událost šířila ve stromu FTA dále vyznačuje prahová 

hodnota majoritního hradla m, která je uvedená v grafické značce. m = n - k +1 

Konfiguraci systému kdy je aktivních pouze několik prvků a v případě poruchy jednoho nebo 

více těchto prvků se jeden, nebo více záložních prvků aktivuje pro převzetí těchto funkcí, se 

nazývá pasivní zálohování (pohotovostní). Pro posouzení zálohy se uvažuje[23]: 

 Studená záloha – prvky, které nemají sklon k poruše. 

 Teplá záloha – prvky mají sklon k dílčí poruše, dokud nebyly přivedeny do 

aktivního provozu. 

 Horká záloha – prvky mají stejný sklon k poruše, jako když jsou v 

provozu. 

Pasivní zálohy se nedají popsat statickými hradly a k analýze tohoto hradla je nutné použít 

Markovovu analýzu. Tato se musí použít i u podmíněných pravděpodobností. 

 

2.3.4  Kvalitativní analýza stromu poruchových stavů 

Cílem kvalitativní analýzy u stromu poruch je nalezení všech rozumně možných kombinací 

faktorů provozních podmínek, podmínek prostředí, chyb lidského faktoru a poruch prvků 

systému, které by mohly vést ke vzniku vrcholové události, zpravidla události nežádoucí 

(kritická porucha systému). 

Cílem analýzy stromu poruch je nalezení množiny všech minimálních kritických řezů, 

případně množiny všech minimálních úspěšných cest.  

Kritickým řezem rozumíme takovou konečnou množinu základních, dále nerozvíjených a 

jinde analyzovaných událostí (události (jevy) elementární) která, pokud nastane současně, 

vede ke vzniku vrcholové události [23]. 

Minimálním kritickým řezem MKR FT rozumíme konečnou množinu základních událostí, 

která je sama kritickým řezem, ale zároveň nemá žádnou vlastní podmnožinu která je 

kritickým řezem.  

V případě znalosti množiny všech minimálních kritických řezů MKRi (i = 1, 2, ..i, ... s) je 

možné logickou strukturu FT vyjádřit pomocí sériově paralelního blokového diagramu 
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vyjadřujícího logiku poruchy systému. Zde každá větev diagramu představuje jeden 

minimální kritický řez (viz Obr. 8).  

 

Obr. 8  Příklad množiny minimálních kritických řezů [23] 

Podobně lze u FT určit protějšky kritických řezů, tj. úspěšné, minimální úspěšné, a množinu 

všech úspěšných cest, popisujících situace kdy vrcholová událost nenastává (systém v 

bezporuchovém stavu).  

Hodnocení závažnosti MKR [23]:  Kvalitativní posouzení FT lze provést rovněž na základě 

rozboru MKR uvážením různých kritérií důležitosti. Prvním je počet elementárních jevů řezu, 

který vyjadřuje závažnost každého MKR. Tento počet různých elementárních jevů se nazývá 

řád řezu. 

Obvykle bývá MKR prvního řádu v porovnání s řezy druhého nebo vyšších řádů obvykle 

kritičtější (závažnější). V případě řezu složeného pouze z jednoho jevu může nastat vrcholová 

událost již v případě samostatného výskytu tohoto jevu. V případě dvou či více elementárních 

jevů dojde k vrcholové události pouze u výskytu všech jevů současně, tj., v případě jejich 

průniku. Protože průnik je adekvátní součinu pravděpodobností jevů, platí, že čím více je 

potřebných dějů k výskytu vrcholové události, tím je její pravděpodobnost menší. 

Dále je důležité zohlednit typ uvažovaných jevů, které lze na základě zkušenosti uspořádat 

následovně [23]: 

1) chyby lidského faktoru; 

2) poruchy aktivních prvků; 

3) poruchy pasivních prvků. 
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Toto pořadí je založeno na frekvenci výskytu. (lidský faktor nejčastější). Následně lze 

analogicky sestavit pořadí závažnosti i pro MKR 2. řádu, (řezy tvořené současně dvěma 

elementárními jevy) : 

1) chyba lidského faktoru + chyba lidského faktoru; 

2) chyba lidského faktoru + porucha aktivního prvku; 

3) chyba lidského faktoru + porucha pasivního prvku; 

4) porucha aktivního prvku + porucha aktivního prvku; 

5) porucha aktivního prvku + porucha pasivního prvku; 

6) porucha pasivního prvku + porucha pasivního prvku. 

Obdobně se posuzují i závažnosti minimálních kritických řezů vyšších řádů při znalosti 

charakteru jejich elementárních jevů. 

FTA může být použita k [20],[29]:  

 Pochopení logiky (zákonitostí) vedoucích k hlavní události – nežádoucímu stavu 

 Zobrazení souvislostí se vstupní bezpečností systému – požadavky na spolehlivost 

 Stanovení priorit faktorů vedoucích k hlavní události – vytvoření seznamů 

kritických zařízení, dílů, činností pro rozdílné důležitosti opatření. 

 Sledování a řízení úrovně bezpečnosti složitých systémů (například zda je dané 

letadlo schopné letu v případě poruchy ventilu x a jak dlouho je schopno letět 

s touto poruchou) 

 Minimalizovat a optimalizovat náklady 

 Pomáhat při konstrukci systémů. 

 Pracovat jako diagnostický nástroj pro rozpoznání a nápravu příčin hlavní události. 

Může být nápomocna při tvorbě diagnostických návodů a postupů. 

Softwarové produkty pro výpočet analýzy stromu poruchových stavů umožňují počítat se 

vstupními hodnotami zadanými nejen jako pravděpodobnost poruchy, ale dokáží si poradit i s 

jinými charakteristickými veličinami, jako např. intenzita poruch a MTBF. Pak je nutné zadat 

i dodatečnou informaci, kterou je časový interval, pro který se pravděpodobnosti poruch 

uvažují. 
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Sumárně lze definovat na základě uvedeného FTA jako deduktivní sestupnou (top-down) 

metodu zaměřenou na analýzu příčin počátečních poruch a událostí složitých systémů. Tím je 

v kontrastu s metodou FMEA, která je induktivní (bottom up) a zaměřená na analýzu 

důsledků poruch jednotlivých součástek nebo funkcí na zařízení nebo systém. FTA je 

výhodné používat pro identifikaci úrovně odolnosti systému vůči jedné nebo více počátečních 

poruch. Není vhodná pro identifikaci všech možných zdrojů poruch. FMEA je ideální pro 

vyčerpávající výčet primárních poruch a identifikaci jejich místních (okamžitých) důsledků. 

Není vhodná pro popis více poruch nebo jejich důsledků na systémové úrovni.  FTA posuzuje 

vnější události, FMEA nikoli. Příklad značek pro tvorbu FTA je v Tab. 3, příklad FTA na 

Obr. 9 

Alternativy k metodě FTA : DD (dependencies diagram – diagram závislostí), rovněž známý 

jako RBD (Reliability block diagram – blokový diagram spolehlivosti) a Markovská analýza. 

DD je ekvivalentem pro strom analýzy úspěchu (STA- success tree analysis), logické inverze 

FTA a zobrazuje průchodnost systému, ne překážky ve funkčnosti. Výsledkem DD a STA je 

pravděpodobností úspěchu (neboli předcházení příčinné události) spíše než pravděpodobnosti 

příčinné události [10].    

Blokový diagram bezporuchovosti RBD [10] - Bezporuchový stav systémů je určen alespoň 

jedním úspěšným propojením vstupu a výstupu. K sestavení blokového diagramu je třeba 

provést důsledné kvalitativní analýzy – jedna z nejnáročnějších částí Pro kvantitativní 

vyjádření je třeba znát pravděpodobnostní model funkce každého prvku v diagramu. Používá 

se pro jednodušší modely, na které se dá aplikovat dvoustavový poruchový model. 

Dalším nástrojem z této oblasti je ETA - Event Tree Analysis vyvinut a použit na žádost 

jaderného průmyslu po havárii na Three Mile Island [23]. Princip je podobný jako u FTA, 

pouze se vyhodnocují jakékoliv události, ne jenom selhání. 
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Tab. 3  Příklady grafických značek pro FT [10], [21] 
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Obr. 9  Příklad stromu poruch [20] 

2.4 Markovovské řetězce a spolehlivostní modely. 

Markovské modely ve spolehlivosti představují metodu, která umožňuje řešit dynamickou 

závislost charakteristik poruchy či obnovy jednotlivých součástek a přizpůsobit je stavům 

přechodového diagramu systému. Markovskými modely lze zachytit vlivy jak poruch 

komponent závislých na pořadí, tak změny intenzit přechodů vyplývající z namáhání či jiných 

faktorů. Z tohoto důvodu je markovská analýza vhodná metoda pro hodnocení spolehlivosti 

funkčně složitých konstrukcí systému a složitých strategií oprav a údržby. Markovská metoda 

je založena na teorii markovských procesů, kde argument je obvykle čas. Pro výpočet 

ukazatelů spolehlivosti jsou obvykle v současnosti využívány homogenní markovské procesy, 

které vyžadují, aby byly intenzity přechodů mezi stavy konstantní.[16] 
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Markovské modely umožňují popsat systémy pomocí více než dvou stavů. Každému stavu je 

možno definovat zda je provozuschopný, částečně provozuschopný nebo neprovozuschopný. 

Každému stavu je přidána informace o velikosti míry degradace. Popis systému pomocí více 

než dvou stavů je zásadní výhoda markovské analýzy, protože lépe popisuje systém než jiné 

metody popisující dvoustavový systém. 

 

Obr. 10  Jednoduchý přechodový diagram 

Ukázka jednoduchého přechodového diagramu, což je grafická reprezentace modelu 

spolehlivosti systému, je uvedena na Obr. 10. Stavy jsou označeny čísly a příslušné přechody 

mezi stavy jsou intenzity přechodů. 

Markovův řetězec je možno popsat dvěma způsoby: 

 vektorem absolutních pravděpodobností p(n) = [p1(n), p2(n),... pN(n)] pro n = 0,1,2.., 

kde pi(n) značí pravděpodobnost, že proces je v okamžiku n ve stavu i. 

 maticí pravděpodobností přechodu P(n) = [pij(n)] , kde i = 1, 2, .. N a j = 1, 2, .. N 

Pravděpodobnosti pij musí splňovat podmínky: 

 pij >= 0 

 součet každého jednotlivého řádku matice P musí být roven 1, protože jde o úplnou 

soustavu jevů 

Markovův řetězec dokážeme popsat pomocí vztahu: p(n+1) = p(n)*P 

a postupným dosazováním můžeme dojít ke vztahu: p(n+1) = p(0)*P
n+1

 

Existují dva typy M – řetězců: 

 Homogenní – musí platit, že pij(n) nezávisí na n. 

 Nehomogenní - musí platit, že pij(n) závisí na n. 

Markovská analýza je v praxi používána pouze velmi výjimečně, protože příprava 

přechodového diagramu, který je grafickou reprezentací spolehlivostního modelu systému, je  
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mnohem složitější než příprava analýzy spolehlivosti metodou stromu poruchových stavů 

FTA nebo blokových diagramů bezporuchovosti RBD.. 

2.5 Bayesovské sítě 

Teorie bayesovských sítí je založena na teorii pravděpodobnosti. Tato je zaměřena na 

základní části teorie pravděpodobnosti potřebné pro pochopení bayesovských sítí a obsahuje 

základní definice používané v dalších kapitolách  

Základní definicí této teorie je definice pravděpodobnosti. Jsou známé dvě různé definice 

tohoto pojmu [24]. První definice je obecní – akademická, ta druhá, mnohem formálnější je 

známa jako takzvaná axiomatická definice, která pochází od významného ruského matematika 

A. N. Kolmogorova, vychází z toho, že pravděpodobnost je objektivní vlastnost náhodného jevu, 

která nezávisí na tom, zda ji umíme nebo neumíme měřit. 

podmínkou Bayesovské teorie jsou pravděpodobnostní vztahy mezi jednotlivými jevy, takže 

se používá hlavně tam, kde chceme korektně spočítat pravděpodobnost určitých jevů. 

Z toho, co již bylo napsáno, můžeme vyvodit, že jednotlivé závislosti lze kvantifikovat 

přidáním hodnot k jednotlivým hranám. Pro uzly, kde B je následníkem A, je touto hodnotou 

pravděpodobnost P (B|A). V případě existence uzlu C, který je rovněž předchůdcem B nám 

pravděpodobnosti P (B|A) a P (B|C) nevypovídají nic o vzájemné závislosti mezi A a 

C(mohou se vyvracet nebo podporovat v mnoha variantách). Z tohoto nám plyne potřeba 

pravděpodobnosti P (B|A,C). 

Existuje možnost výskytů cyklení v těchto vztazích. Takové cyklení je extrémně těžké na 

kvantitativní modelování. Protože nebyla vyvinuta adekvátní metoda pro jeho zpracování, 

vyvstal požadavek, aby model takové cyklení neobsahoval. 

 Nyní si můžeme definovat bayesovské sítě, a využít již popsané zásady, závislosti a 

poznatky.  

Definice 8: Bayesovská síť  

Bayesovskou síť můžeme definovat následovně (Obr. 11) [25] : 

 Množina uzlů s definovaným konečným počtem vzájemně nezávislých stavů  

 Uzly jsou propojeny orientovanými hranami, které představují podmíněné 

pravděpodobnosti.  
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 Orientace (A -> C) znamená, že A ovlivňuje C, neboli C je podmíněno A 

 Uzly propojené hranami tvoří acyklický graf. 

 Každému uzlu A s původci B1 … Bn. Je přiřazena tabulka udávající podmíněnou 

pravděpodobnostní distribuci P (A|B1,…,Bn). 

 Uzly bez původců (=zdrojové) mají tuto distribuci nepodmíněnou P (A) 

 

 

Z uvedeného plyne, že bayesovská síť obsahuje informace dvojího druhu. Jednou informací 

(kvalitativní) jsou závislosti ve formě orientovaného grafu, druhé - kvantitativní - vyčísleny 

pomocí pravděpodobnostní distribuce, zadávanou zpravidla formou tabulky potenciálů. (Obr. 

12)  

U2 S1 S2 S3 

U3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 

S1 
0.6 0 0 0 0.2 1 0 1 0.2 

S2 
0.2 0 1 0 0.6 0 1 0 0.2 

S3 
0.2 1 0 1 0.2 0 0 0 0.6 

Obr. 12  Příklad tabulky bayesovské sítě 

V tabulkách se napevno definují pravděpodobnosti jednotlivých stavů, v závislosti na 

konkrétních stavech předchůdců uzlu. Počet sloupců pro daný uzel je tedy dle vzorce (41) 

)|)(|(
)(


 ipaj

jhod                                                                                                (41) 

U1 

U2 U4 U3 

U5 

U7 

U6 

U8 

Obr. 11  Graf bayesovské sítě 
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|hod (j)| označuje počet nabývaných hodnot daného uzlu j. 

 

Příklad výpočtu pomocí marginalizace si můžeme ukázat na bayesovské síti z Obr. 13 

s distribucí pro uzel 5 na obr. 10. V případě že uzel 3 nabývá hodnot S2 je nutností vymezit 

neznámou uzlu 2. Pro jeho hodnotu S1 je rozložení pravděpodobností (0, 0, 1), pro S2 (0.2, 

0.6, 0.2) a pro S3 (1, 0, 0). Z uvedeného vypočítáme celkovou pravděpodobnost použitím 

vzorce (42) 





)()(

)()|(),()(
jj Xdomy

jji

Xdomy

jii yXPyXXPyXXPXP

                  (42) 

V případě předpokladu rovnoměrného rozložení pravděpodobností pro uzel 2 nám tedy vyjde 

rozložení pro uzel 5: (1.2, 0.6, 1.2) * (1/3, 1/3, 1/3) = )4.0,2.0,4.0( .  

2.6 HAZOP 

HAZOP (Hazard and Operability Study) - analýza ohrožení a provozuschopnosti je jednou z 

nejjednodušších a nejrozšířenějších přístupů k identifikaci rizik vyvinuta společností ICI 

(divizí ICI Petrochemical) v roce 1970 k systematické podrobné analýze bezpečnosti složitého 

technologického zařízení. Metoda je založena na hodnocení pravděpodobnosti ohrožení a z 

nich plynoucích rizik. Jejím hlavním cílem je identifikace scénářů potencionálního rizika - 

umožňuje tedy identifikovat nebezpečné stavy, které se mohou na zkoumaném zařízení 

vyskytnout. Metoda hledá tzv. kritická místa a následně vyhodnocuje potenciální rizika a 

U8   P(U8 | U6) U5   P(U5 | U2, U3) 

U2   P(U2) 

U1   P(U1) 

U4   P(U4 | U1) 

U3   P(U3 | U1) 

U6   P(U6 |U4,U3) 

U7   P(U7 | U5, U6) 

U1 

U2 U4 U3 

U5 U6 

Obr. 13  Příklad bayesovské sítě 
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nebezpečné stavy. Jedná se o týmovou expertní multioborovou metodu, kdy členové týmu 

hledají scénáře na společném jednání například s využitím metody brainstormingu. Výsledky 

jsou formulovány v závěrečném doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu nebo 

systému.[13] 

Kroky metody HAZOP: 

 Identifikace příčin 

 Odhad možných následků a rizik 

 Návrhy opatření eliminace rizik 

 Ocenění  

Umožňuje studium procesu od jeho návrhu, zdrojů a aktivit, které mohou zvýšit nebo 

aktivovat hrozby a zahrnuje[14]:  

Návrh - jak je proces navrhován a jak má pracovat. 

Odchylky - jak návrh a pravidla umožňují vyrovnávat se s odchylkami. 

Slovník - klíčová slova, která popisují proces a mohou být zdrojem pro identifikaci hrozeb, 

například pomocí brainstormingu 

Situace - kdy může dojít k odchylce. 

Následky - co odchylky způsobí. 

Ochrana - návrh systému nebo kontrola, omezující odchylky. 

Kategorie rizik - zhodnocení rizik (např. podle MIL-STD-882D Hazard Risk Assessment 

Matrix) 

Doporučení - doporučené změny návrhu, procedur nebo hlubší kontroly. 

Prakticky se metoda HAZOP používá zejména v chemickém průmyslu. Její flexibilita jí 

předurčuje k využití pro velké technologické celky, ale využití najde i u malých zařízení. 

Vhodná je pro velké i malé organizace. 
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2.7 Metoda Monte Carlo 

Je zde na místě zmínit metody třídy Monte Carlo, která sice přímo nespadá mezi nástroje pro 

analýzu, modelování a simulaci spolehlivosti, ale je jednou ze základních metod využívaných 

pro generování a posouzení údajů při vyhodnocení stochastických modelů zejména v 

případech, kdy běžné metody nejsou efektivní. 

Princip metody: při určení střední hodnoty veličiny, která je výsledkem náhodného děje, se 

vytvoří počítačový model toho děje a po proběhnutí dostatečného množství simulací se 

mohou data zpracovat klasickými statistickými metodami, například se určí průměr a 

směrodatná odchylka.  

Metoda Monte Carlo byla formulována již ve 40. letech 20. století a svého využití se dočkala 

ještě v průběhu druhé světové války. Jejími zakladateli byli: Stanislaw Marcin Ulam a John 

von Neumann, kteří v té době pracovali v americké Národní laboratoři Los Alamos, kde 

zkoumali chování neutronů, především je zajímalo, jaké množství neutronů projde různými 

materiály (např. nádrží vody).[17] Přes velké množství informací nebylo možné tento problém 

vyřešit teoreticky ani prakticky. K výsledku dopomohla až metoda Monte Carlo, kdy se autoři 

nechali inspirovat kolem rulety (odtud také název Monte Carlo). Bylo jim známo, že k 

pohlcení neutronu jiným atomem dojde v přibližně jednom případu ze sta. Každé roztočení 

rulety by simulovalo pohyb neutronu, pokud by se zastavila na dílku, který znázorňuje 

pohlcení neutronu, neutron by cestu neprošel. To by se opakovalo vždy tak dlouho, dokud by 

neutron nebyl pohlcen nebo dokud by úspěšně prošel celou cestu.[17]  

Typickou úlohou metody Monte Carlo je zjištění hodnoty Ludolfova čísla π (Obr. 14). 

Základem je čtverec, kterému je vepsaná čtvrtkružnice. Analogicky jako u Buffonovy jehly je 

možné jeho hodnotu zjistit náhodným házením jehlou, popřípadě jakýmkoliv jinými 

drobnými předměty do prostoru čtverce, a výsledný poměr počtu všech hodů a hodů do kruhu 

dá hodnotu čísla π – vztahy (43) – (46).  

 

Obr. 14  Výpočet π 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vypocet-pi.JPG
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obsah čtvrtkružnice:    

          (43) 

obsah čtverce:     

          (44) 

jejich poměr je pak :   

         (45) 

pak:      

          (46) 

2.7.1 Aplikace MC  

Přesnost a efektivnost celého výpočtu metodou Monte Carlo pomocí výpočetní techniky je 

dána těmito faktory: 

 kvalitou generátoru náhodných čísel, resp. pseudonáhodných čísel 

 výběrem racionálního algoritmu výpočtu 

 kontrolou přesnosti získaného výsledku. 

Metoda MC zahrnuje: 

 vytvoření modelu skutečného systému, se stejnými pravděpodobnostními 

charakteristikami jako má reálný systém (vliv náhody - náhodná čísla) 

 model musí zahrnovat veškeré relevantní skutečnosti, podstatně ovlivňující reálný 

systém 

 experimentování s modelem, mnohanásobné zkoumání chování modelu  

o s pevným časovým krokem – sledujeme chování systému po určitých 

konstantních časových intervalech a zjišťujeme, zda došlo ke změnám) 

o s proměnným časovým krokem – generujeme interval, po který v systému 

nedojde k žádným změnám 

Řešení problému metodou Monte Carlo můžeme rozdělit do tří kroků (Obr. 15): 
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1. Rozbor problému a návrh modelu - z hlediska řešení problému se jedná o 

nejdůležitější krok. I když je MMC použitelná prakticky u všech problémů a její 

formulace není složitá, nalezení vhodného postupu může nezkušenému řešiteli dělat 

problémy. 

2. Generování náhodných veličin, jejich transformace na veličiny s daným 

pravděpodobnostním rozdělením. Rychlost konvergence chyby výsledku k nulové 

hodnotě je u MMC rovna přibližně převrácené hodnotě odmocniny z počtu 

realizovaných pokusů N, z čehož plyne, že nepatří mezi metody nejefektivnější. 

 

Obr. 15  Schéma postupu metody Monte Carlo 

 

3. Statistické zpracování výsledků - hledaná hodnota je zpravidla dána některým z 

momentů statistických veličin, nejčastěji střední hodnotou. 

 Je možné ji použít všude tam, kde je řešení možné nalézt pomocí mnohokrát opakovaných 

náhodných pokusů. Je však nutné znát pravděpodobnost rozdělení sledovaných faktorů. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema-MC.JPG
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2.8 Algoritmizace modelování systémů 

Základem pro efektivní využívání modelování spolehlivosti složitých systémů je 

algoritmizace tohoto procesu, která zajistí využití vyvinutých aplikací, pravidel a postupů 

v širším měřítku. Algoritmizace jako taková, je dnes chápána zejména jako specifikum 

softwarového inženýrství, založena na spojení algoritmu a datové struktury. Obecně ji však 

můžeme definovat jako zavedení ustáleného postupu při řešení daného typu úloh nebo 

provádění činností za použití předem určených vstupních podmínek (dat, nástrojů, 

organizačních struktur, omezení …). Výstupem je jedno nebo více řešení, výsledků nebo 

údajů, jejichž forma a struktura je rovněž dána použitým algoritmem.  

2.8.1 Definice algoritmu 

Algoritmus je efektivní metoda vyjádřená jako konečný počet (pro názornost lze říct jako 

postup vyjádřený konečným počtem výrazů) přesně definovaných instrukcí (přesně 

definovaných pro vykonavatele ať již se jedná o člověka nebo stroj, či program) pro řešení 

daného úkolu. 

Přesněji lze vlastnosti algoritmů tj. metod používaných k algoritmizaci definovat: 

Konečnost neboli finitnost – určuje, že každý algoritmus musí zahrnovat konečný počet kroků 

a jeho velikost je libovolná, určená množstvím a složitostí vstupních údajů. (Nekonečné 

postupy se nazývají výpočetní metodou. 

Obecnost neboli univerzálnost použití definuje určení algoritmu, který není specifikován pro 

jeden určitý problém (3+2) ale pro obecnou třídu podobných problémů (součet prvků dvou 

množin), tj. má větší množství výstupů. 

Determinovanost vypovídá o tom, že každý krok algoritmu je definován jednoznačně a 

přesně, a v každé fázi musí být jasné a zřejmé určení postupu a následných kroků – tj zajištění 

opakovatelnosti výsledků pro identická vstupní data. Prostředkem k tomu jsou zpravidla 

programy. Existují i výjimky, kdy např. pravděpodobnostní algoritmy mají jistou dávku 

stochastičnosti. 

Výstup – resultativnost zaručuje každému algoritmu minimálně jeden výstup relevantní ke 

vstupním údajům – odpověď na řešený problém. (ne vždy musí být konkrétní – napři náhodné 

a pravděpodobnostní jevy) 
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Elementárnost – algoritmus se skládá z jednoduchých (elementárních) kroků, kterých je 

konečný počet.  

2.8.2 Metody algoritmizace 

Směr návrhu algoritmu: 

Horizontální:  

 Odshora dolů – celkové řešení se postupně dělí na jednodušší operace až na úroveň 

elementárních kroků 

 Zdola nahoru – ze zavedených elementárních kroků se skládá postupně řešení daného 

problému (tvorbou složitějších struktur) 

 Kombinace z obou směrů – postup odshora dolů se částečně doplní opačným krokem 

využitím knihoven funkcí (ustálených elementárních operací, činností dtto). 

Nejznámější metody návrhu: 

Rozděluj a panuj – využívá rekurzivní rozdělení problémů na dílčí až po dosažení triviální 

úrovně řešitelné přímo a následné sloučení vhodným způsobem. Množina V složená z n údajů 

se disjunktně rozdělí na „k“ podmnožin. Výsledky se spojí a odvodí se řešení pro množinu V. 

Hladový algoritmus – k množině V se hledá podmnožina W vyhovující určitým podmínkám 

a optimalizující předepsanou funkci. Jakákoliv taková množina W se nazývá přípustné řešení. 

Přípustné řešení na kterém nabývá účelová funkce optimální hodnoty se nazývá optimální 

řešení. Skládá se z kroků, které hodnotí jednotlivé prvky z V a v nich rozhoduje o příslušnosti 

prvku k optimálnímu řešení. K tomu slouží výběrová procedura založena na optimalizační 

funkci – míře odvozené od účelové funkce. Každý krok musí být zdrojem přípustného řešení, 

které již není dále přehodnoceno. 

Dynamické programování – podobné jako hladový algoritmus s tím rozdílem že se zkoumají 

všechny posloupnosti s tendencí být optimální a z těchto se vylučují na základě dílčích 

výsledků z průběhu výpočtu ty, které nepřipadají v úvahu. 

Známá je např. metoda hrubé síly, kdy se vygenerují všechny varianty a vybere se ta nejlepší, 

s tím, že se negenerují ty, které určitě nemohou být optimální. Je zde uplatněn princip 

optimality - neboli bez ohledu na počáteční stav a rozhodnutí, musí všechna následující být 

optimální vzhledem ke svému předchůdci. (grafové úlohy atd.) 
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Hledání s návratem (backtracking) – metoda založená na prohledávání stavového stavu 

problému. Známé jsou i názvy metoda pokusů a oprav, zpětného sledování.  

Je využitelná tam, kde je řešením vektor (x1, ..., xn) z n prvků, jehož jednotlivé složky 

vybíráme ze známé množiny Si, xi∈Si.  Úkolem je najít n-tici optimalizující účelovou funkci 

P(x1, ..., xn), nebo n-tice splňující podmínku. Jedná se o postupnou metodu, kdy se postupně 

mění prvky vektoru a testuje se optimalita řešení. Pokud není optimální, testuje se s další 

hodnotou v řadě. Po vyčerpání hodnot i-té složky vrátí se o krok zpět a pokračuje s další 

možnou hodnotu xi-1. 
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3 Principy fuzzy spolehlivosti 

Fuzzy techniky modelování spolehlivosti vychází z teorie fuzzy množin poprvé zmíněné a 

vysvětlené profesorem kalifornské univerzity Lotfi A. Zadehem v roce 1965. Tato teorie na 

rozdíl od klasických ostře vymezených (crisp) množin uvažuje neurčitost příslušnosti 

k jednotlivým množinám přiřazením vah (míry) příslušnosti k těmto množinám.[9] 

fuzzy – nejasný, mlhavý, neostrý (potažmo neurčitý). 

Je nutno podotknout že na počátku se tato teorie setkala s rozporuplnými reakcemi a 

odmítavým postojem. Toto bylo podmíněno zejména dvěma důvody (dle prof. Mandaniho): 

 Jednoduchost fuzzy logiky, která je v rozporu se zažitým pojetím vědy a výzkumu 

západní civilizací. Nenaplňuje výzkumný étos vyžadující dostatečné intelektuální 

zásluhy, obtížnost použitého matematického aparátu. Naproti tomu fuzzy logika, 

velmi praktická, je považována za příliš jednoduchou, nevyžadující intelektuální úsilí. 

 Jako alternativní přístup proti mysli vědcům hlavního proudu a ti rozdělují fondy. 

I z toho důvodu se fuzzy teorie začala šířit z Japonska, které nebylo zatíženo evropskými 

předsudky, ve formě aplikací pro spotřební elektroniku jako jsou pračky, kamery, ale také 

řízení metra v Sendai. 
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3.1 Fuzzy teorie, množiny a pravidla 

Fuzzy teorie má velké uplatnění zejména v oblasti řízení a regulace a postupně se dostává i do 

jiných oblastí a technologií obecně. 

V případě fuzzy řízení není dominantní řízená soustava a její model, ale především se věnuje 

pozornost chování člověka, který danou soustavu zná a umí ji řídit [9]. Fuzzy regulátor pak 

využívá znalostí tzv. experta, který je se systémem důvěrně seznámen, aniž by měl jakoukoliv 

představu o jeho klasickém matematickém modelu. Tento expert jej pak řídí podle pravidel 

IF-THEN. 

 

Obr. 16  Porovnání klasických a fuzzy množin [9] 

Jak již bylo zmíněno - v teorii klasických množin je příslušnost prvek x do množiny A buď 

patří (prvek x1) nebo nepatří (prvek x2), grafické znázornění je na obrázku Obr. 16. V případě 

fuzzy teorie, zobecnění teorie abstraktních množin, je definicí fuzzy množiny Bx třída 

přiřazující prvkům svého univerza x neurčitost využitím vlastnosti jejich částečné příslušnosti 

formou tzv. míry příslušnosti B(x). (prvek x1 do f-množiny Bx zcela jistě patří a prvek x2 

určitě nepatří. A tak vyjádříme míru příslušnosti prvku x1 k množině Bx jako  B(x1) = 1 a pro 

prvek x2 bude platit hodnota B(x2) = 0. Další dva prvky x3 a x4, které k fuzzy množině Bx 

patří zřejmě jenom částečně vyjádříme pomocí míry příslušnosti např. B(x3) = 0,3 a B(x4) = 

0,7. 

Názvosloví pojmy a definice [9]: 

Fuzzy množinu – viz Obr. 17 je možno zapsat výčtem prvků, s přiřazenou hodnotou funkce 

příslušnosti. Množinu přirozených čísel mnohem menších než čtyři lze např. zapsat: 

A = {(1,1),(2,0.5),(3,0.3)} 
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Obr. 17  Definice pojmů pro fuzzy množiny 

Ustálená forma zápisu však vypadá následovně: 





n

i

iiAnnAAA xxxxxxxxA

1

2211 /)(/)(/)(/)(    

Výraz A(x1)/x1 čteme „ prvek x1 se stupněm příslušnosti A(x1)“. Je třeba zdůraznit, že 

součet je třeba chápat jako sjednocení! 

Univerzum: Množina všech povolených (uvažovaných) hodnot. 

Nosič fuzzy množiny (support) je ostrá množina, pro jejíž prvky platí, že jejich hodnoty 

funkce příslušnosti jsou rozdílné od nuly: 

supp A = (pro x  X, A(x)>0)       (47) 

Výška fuzzy množiny (height) je nejmenší horní hranice fuzzy množiny A: 

hght (A) = sup(pro x  X)A(x)        (48) 

pozn. sup zde znamená supremum, pozor na záměnu se supp. 

Normální (normal) fuzzy množina je fuzzy množina s výškou 1:  

 x  X, A(x) = 1          (49) 

Prázdná (empty) fuzzy množina je množina, u které funkce příslušnosti pro všechny prvky 

nabývá 0: 

∀x  X, A(x)=0         (50) 
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Jádro (kernel) fuzzy množiny je ostrá množina, pro jejíž prvky platí, že jejich hodnoty funkce 

příslušnosti jsou rovny 1: 

Ker A = x,  A(x)=1        (51) 

Fuzzy jednotka (singleton) je fuzzy množina s jediným prvkem: 

A=x/1          (52) 

- řez (-cut) je ostrá množina, pro jejíž prvky platí, že jejich hodnoty funkce příslušnosti 

jsou přinejmenším rovny : 

A =  pro x  X, A(x)         (53) 

-hladina (-level) je ostrá množina, pro jejíž prvky platí, že jejich hodnoty funkce 

příslušnosti jsou rovny : 

A

 =  pro x  X, A(x)=         (54) 

Skalární kardinalita (scalar cardinality) fuzzy množiny je součet hodnot funkce příslušnosti 

pro všechny prvky dané množiny: 






x

A xA )(          (55) 

Konvexní množina – je, když pro libovolná dvě čísla r a s náležící do R
n
 platí: 

 )(),(min))1(( srr AAA         (56) 

Fuzzy operace: 

Fuzzy komplement množiny A: 

  )(1 xx AA            (57) 

Fuzzy průnik množin A a B: 

))(),(min()()( xxx BABA          (58) 

Fuzzy sjednocení množin A a B: 

))(),(max()()( xxx BABA          (59) 
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n-tá mocnina fuzzy množiny A  (A
n
 = R): 

 nAR xx )()(            (60) 

Algebraický součet (pravděpodobnostní) C = A + B, pro jehož funkci příslušnosti dostaneme: 

)()()()()()( )( xxxxxx BABABAC        (61) 

Algebraický součin, jehož funkce příslušnosti je součinem funkcí příslušnosti obou složek: 

)()()()( )( xxxx BABAC           (62) 

Omezený součet, jehož funkci příslušnosti stanovíme takto: 

))()(,1min()()( xxx BABA          (63) 

Omezená diference, jehož funkci příslušnosti stanovíme takto: 

 )1)()(,0max()()(  xxx BABA        (64) 

3.2 Fuzzy spolehlivost 

Jak je již zřejmé z teorie spolehlivosti, rovněž u fuzzy spolehlivosti existuje mnoho přístupů 

v závislosti na úhlu pohledu na systém, způsobu přístupu k výpočtu nebo charakteru 

posuzovaných dějů.  

Z hlediska hloubky a složitosti výpočtů od přístupu striktně matematického, směřujícího svojí 

exaktností téměř až zpět na hranici klasické teorie spolehlivosti [8],[11] až k posuzování 

vágnosti (rozpětí nejistoty či nepřesnosti) charakteru údajů vstupujících do vyhodnocení 

spolehlivosti fuzzy způsobem [2] který je rovněž podpořen přesnou definicí vztahů, ale dává 

daleko větší prostor pro akceptování stochastičnosti vstupních (analyzovaných) údajů a 

následně rozpětí výsledného úsudku. 

Následuje aspekt, kdy bereme v úvahu povahu vstupních údajů. Zde je nutno poznamenat že 

v tomto případě již charakter analyzovaného procesu, systému či objektu často z velké míry 

ovlivňuje způsob zpracování a vyhodnocení jako i rozpětí či formu výstupů. Jedná se o to, zda 

se např. vychází z okamžitých hodnot nasnímaných, naměřených či zjištěných online přímo 

za účelem rozpoznání momentálního stavu a následné predikce stavu bezprostředně 

následujících (čidla, měřidla, ale i expertní posudek na základě okamžitého posouzení 

neměřitelných faktorů) [4], nebo se bere v úvahu „jenom“ dosavadní průběh poruchovosti 
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objektu, nebo objektů analogických a na jeho základě, s ohledem na charakter analyzovaného 

objektu se určuje okamžitý pravděpodobný očekávaný stav [11].  Prolíná se zde technická 

diagnostika s prognostikou. 

Třetí posuzovanou kategorií, kterou lze na rozdíl od dvou předešlých hodnotit jako 

kvantitativní je, zda se hodnotí objekty samostatné, nebo jako kombinace zařízení 

sestávajících z elementárních částí [15], které mají své vlastní charakteristiky, ať už se jedná o 

hodnoty odhadované na základě zjištění aktuálního stavu, či plynoucí ze znalosti původního a 

odhadu budoucího průběhu. I když je lepší vycházet z údajů identického charakteru pro jejich 

srovnatelnost a případné korekce a „adjustace“ parametrů modelu, právě zde lze s výhodou 

využít fuzzy charakter spolehlivosti na relativně jednoduché ujednocení vlivu různorodých 

faktorů na jeden společný výsledek a tím je odhadovaná pravděpodobná spolehlivost. 

Například převedením stáří zařízení pomocí funkce příslušnosti k jedné z 5 stupňů množin 

fuzzy a kombinací s výsledkem převodu poruchovosti v posledním období do stejných 5 

množin (za použití zcela odlišných parametrů a kritérií podstatných pro přiřazení funkce 

příslušnosti) za použití báze inferenčních pravidel a následné defuzzifikaci lze dospět 

k předpokládané spolehlivosti (životnosti) zařízení, aniž je potřebné znát přímé matematicko-

fyzikální vazby těchto faktorů.  

Kumar A., Zadav a Kumar S. [2] zmiňují dle Caie dva způsoby pro posuzování konvenční 

teorie spolehlivosti -   

a. Binární přístup kdy je spolehlivost systému kategoricky určena dvěma stavy jako 

funkční, nebo v poruše 

b. Pravděpodobnostní přístup – zde je systém charakterizován plně v kontextu teorie 

pravděpodobnosti. 

Nicméně nepřesnost a nejistota ovlivňující údaje způsobují v mnoha případech obtížné 

zajištění přesných pravděpodobnostních vstupů i výsledků. Proto Cai a kol. [5] prezentovali 

dvě následující hypotézy:    

a. Posuzování Fuzzy povahy: stav poruchy systému není možné dostatečně přesně 

smysluplně definovat. Systém může být kdykoliv v jednom z následujících stavů: 

fuzzy funkční, nebo fuzzy nefunkční. 

b. Posuzování způsobilosti: chování systému může být úplně popsáno v souvislostech 

míry způsobilosti. 
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Cai a kolektiv [5] prezentoval následující tři formy „teorie fuzzy spolehlivosti: 

a. Pofusttova teorie spolehlivosti, založená na posuzování pravděpodobnosti a 

posuzování „fuzzy stavu“. 

b. Posbistova teorie pravděpodobnosti na posuzování způsobilosti a binárním stavu. 

c. Posfustova teorie, založena na posuzování způsobilosti a posuzování „fuzzy stavu“. 

Kumar A., Zadav a Kumar S. [2] stručně uvádějí několik dalších přístupů k této problematice. 

Například dle Chenga a Mona [6] využití intervalu věrohodnosti k analýze fuzzy 

spolehlivosti. Dále Chen [7] prezentoval novou metodu analýzy fuzzy spolehlivosti systémů s 

využitím aritmetických operací s fuzzy čísly použitím zjednodušených fuzzy operací, které 

preferoval před složitými intervalovými fuzzy operacemi a čísly, nebo složitými 

algebraickými fuzzy čísly. 

3.2.1 Fuzzy stochastický model spolehlivosti 

Karpíšek Z. zmiňuje v [16] fuzzy stochastický model spolehlivosti, kde uvažuje Fuzzy 

množinu A  na univerzu X kterou rozumíme jako uspořádanou dvojici(X, μA ), kde μA  je 

funkce příslušnosti fuzzy množiny A  a její hodnota μA (x) je stupeň příslušnosti prvku x k 

fuzzy množině A .  

Fuzzy reálné číslo a  definuje jako normální fuzzy množinu: (R;μA ) jejíž funkce příslušnosti μA  

je po částech spojitá a všechny α- řezy jsou konvexní množiny. (R – množina všech reálných 

čísel). 

Nechť Ω=Rm
, kde m∈N, je základní prostor, Π je neprázdná množina pravděpodobnostních 

měr P, Σ je fuzzy borelovské jevové pole na Ω a A  ( Ω, μA  ) ∈ Σ,  je fuzzy jev. Nechť dále P =  

Π, μP ) je fuzzy funkce na Π, pro kterou existuje pravděpodobnostní míra P∈Π, pro niž μP  

(P)=1. Potom P  se nazývá fuzzy pravděpodobnost na Ω. Fuzzy pravděpodobnost fuzzy jevu A   

je fuzzy množina:  

P (A ) = ( [0;1], μP (A )  ) kde: 

  ̰( ̰)( )  
   
 
   ̰ ( )
 

     ∫   ̰
 

 
   pro ∀p ∈ [0;1]  

Fuzzy pravděpodobnost P   a pravděpodobnost P mají řadu vlastností podobných. Nechť X je 

neprázdná množina náhodných veličin X na R, Φ je množina jejich distribučních funkcí a Σ je 
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fuzzy borelovské jevové pole Ω = R. F = Φ,μF ) je svazek distribučních funkcí F na R pro který 

platí, že existuje distribuční funkce F ∈ Φ , pro kterou μF  (F  =  pro ∀x ∈ R. Fuzzy náhodná 

veličina je taková fuzzy množina: X  = ( X, μX   ), kde klademe μX  (X) = μF  (F) ∀X. Její fuzzy 

distribuční funkcí je fuzzy svazek F  (Φ,μF ). Fuzzy rozdělení pravděpodobnosti je zde 

uspořádaná dvojice (X , F ). 

Předpoklad, že doba bezporuchového provozu objektu je fuzzy náhodná veličina T, která má 

fuzzy rozdělení pravděpodobnosti (T , F ) je základem fuzzifikace klasického spolehlivostního 

modelu. Tímto je vyjádřena jak vágnost rozdělení pravděpodobnosti doby bezporuchového 

stavu, tak i neurčitost času t přechodu od bezporuchového do poruchového stavu objektu. 

Fuzzy spolehlivost definuje fuzzy pravděpodobnost doby jeho bezporuchového stavu, takže 

fuzzy spolehlivostní funkce je: 

R (t) = P (T  ≥ t) = 1Ө F (t); pro ∀t ∈ R      (65) 

pro ∀t ∈ R je F =1Ө R (t) a zvláštně pro R (t) =1 pro ∀ ∈ (    ]    ̰(  )   . 

Kromě operátoru Ө definujícího operaci rozšířeného odečítání, budou dále použity i operátory 

pro rozšířený součin ⊗ a rozšířený  odíl ⊘. 

Předpoklad je, že F  je fuzzy distribuční funkce, kde všechny distribuční funkce F jsou 

absolutně spojité a  ( )   
  

  
 jsou hustoty pravděpodobnosti.  

Fuzzy funkce: 

 ̰( )   
  ̰( )

  
           (66) 

s funkcí příslušnosti μf  (f) = μF  (F), kde f( )   
  

  
 pro ∀t ∈ R a ∀F ∈ Φ se nazývá fuzzy 

hustota. Fuzzy intenzita (fuzzy intenzita poruch) je fuzzy funkce : 

  ̰( )  (⟨    )   ̰),         (67) 

kde:   ̰( )  
   
 
   ̰ ( )

 
 ;    

 

   
 pro ∀ ∈      )  

Protože funkce f a R jsou závislé, nelze usuzovat  ̰   ̰ ⊘  ̰ nebo  ̰   ̰ ⊗ ( ̰  ) 

Fuzzy střední hodnota  (T ) fuzzy náhodné veličiny T  je fuzzy střední hodnota 

bezporuchového stavu. 
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 Pro distribuční f  funkci F , kde všechny distribuční funkce F jsou absolutně spojité, platí: 

 ̰( ̰)   ∫  ̰( )   (     )    ̰( ̰))
  

 
,       (68) 

Kde pro ∀ ∈      ) je   ( )̰̰ ( )  
   
 
   ̰ ( )

 
 ;   ∫  ( )

   

 
   

Analogicky lze definovat další číselné charakteristiky doby bezporuchového stavu. 

Fuzzy rozdělení pro modelování reálných nepřesných dat dob do poruchy lze získat 

fuzzifikací klasických spolehlivostních rozdělení. 

Jeden ze způsobů modelování využívá parametrický systém distribučních funkcí F(x,s). 

Nahrazením parametru  ∈    ( ∈  ), fuzzy parametrem  ̰  (     ̰)  

s jádrem    ( ̰)    vznikne f distribuční funkce s f parametrem F (x,S ), kde platí   ̰( )  

  ̰ ( ) pro ∀ ∈   a ∀ ∈   . Analogicky z parametrické hustoty f(x,s) je f hustota f (x,S ). 

Zde je potřebný předpoklad hodnot fuzzy náhodné veličiny T na f reálná čísla  

( ̰)  (     )   ̰) a t =  t kde t je pozorovaná hodnota obyčejné náhodné veličiny T a    je 

koeficient nepřesnosti který představuje trojúhelníkové f reálné číslo ( ̰)  (     )   ̰), 

  ̰( )   , a funkcí příslušnosti:κ 

  ̰( )  

{
 

  
      

      
  ∈        ] 

      

      
  ∈        ] 

        

        (69) 

0< min<   <  max a meze  min, max jsou dány expertním odhadem. Obr. 18 [16] 

 

Obr. 18  Koeficient nepřesnosti κ 



 - 49 - 

 

Pro náhodnou veličinu s 2 – parametrickým Weibullovým rozdělením pravděpodobnosti 

W(b,δ) má relevantní f náhodná veličina T   vzhledem ke koeficientu nepřesnosti κ  f- 

Weibullovo rozdělení W  (b, κ  δ ) s charakteristikami: 

Pro ∀        ) je fuzzy distribuční funkce  ̰( )     
[ (

 

 ̰ 
)
 
]
 , proto pro ∀  ∈     ] 

jsou α-řezy: 

  ( )      ( )    ( )]  [   
[ (

 

  (      )      ]
)
 
]
    

[ (
 

 [(      )      ]
)
 

]
] (70) 

Pro ∀        ) je fuzzy spolehlivostní funkce  ̰( )   
[ (

 

 ̰ 
)
 
]
 , proto pro ∀  ∈     ] 

jsou α-řezy: 

  ( )      ( )    ( )]  [ 
[ (

 

 [(      )      ]
)
 

]
  

[ (
 

  (      )      ]
)
 
]
] (71) 

Pro ∀       ) je fuzzy intenzita  ̰( )  
     

( ̰ ) 
 , proto pro ∀  ∈     ] jsou α-řezy: 

  ( )      ( )    ( )]  [
     

(  (      )      ])
  

     

(  (      )      ])
 
]  (72) 

Trojúhelníkové f reálné číslo  ̰( ̰)   ̰  (
 

 
  ) se nazývá fuzzy střední hodnota f náhodné  

veličiny T   s funkcí příslušností: 

  ̰( ̰)( )  

{
 
 

 
  

        (
 

 
  )

(      )  (
 

 
  )

  ∈ [      (
 

 
  )    (

 

 
  ) ]  

        (
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(      )  (
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  ∈ [  (
 

 
  )        (

 

 
  )]  

        

  (73) 

Fuzzy spolehlivost v pojetí naznačeném předešlým modelem, který je, jak již bylo zmíněno, 

jedním z možných způsobů modelování (avšak pro všechny způsoby je charakteristický 

přístup, kdy je pro fuzzy model výchozím vzorem model klasický (rozuměj 

pravděpodobnostní - analytický)) aplikována na systémy v sobě zahrnuje skutečnost, že zde 

uvažujeme systém, (soustavu) složený z jednodušších celků, dále rozložitelných až na 

elementární (nedělitelné) prvky. 



 - 50 - 

 

3.2.2 Model spolehlivosti fuzzy neurčitých množin 

Kumar a spol. v [2] popisují výhodnost použití neurčitých množin pro řešení fuzzy 

spolehlivosti. Správně poznamenává fakt, že je potřeba nalézt způsob, jak řešit fuzzy 

spolehlivost u objektů s odlišným typem funkcí příslušnosti. Z praxe je příkladem použití u 

armádních systémů a zařízení, v energetice a kosmickém výzkumu. Zde za jistých podmínek 

není možné dostatečně věrohodné vyjádření fuzzicity zejména u nově vyvíjených systémů, 

kdy s novou verzí přichází nové ovlivňující faktory, které však mají velkou míru nejistoty a 

neurčitosti. Nadto jsou tyto systémy obvykle příliš nákladné a nebezpečné než aby je bylo 

možné v tomto směru experimentálně testovat. Kromě toho jsou tyto faktory vyjádřeny 

experty slovně a mají v sobě míru nepřesnosti. 

Neurčitá množina Ṽ může být definována na unverzu X pomocí funkce příslušnosti tṼ: X→ 

[0,1] a funkce opačné (nepříslušnosti) fṼ: X → [0, 1]. Pro elementární prvek množiny X, 

označený jako xi může být definována spodní hranice funkce příslušnosti jako tṼ(xi) a spodní 

hranice pro negaci xi je popsaná fṼ(xi). Zde obě hodnoty představují reálné číslo intervalu 

[0,1] pro každý elementární bod xi kde platí, že tṼ(xi) + fṼ(xi) ≤ 1.   

Pro spojité hodnoty X lze definovat Ṽ : 

  ∫
[  (  )     (  )]

  
    ∈  

 

 
       (74) 

Pro diskrétní hodnoty X lze definovat Ṽ : 

   ∑
[  (  )     (  )]

  

 
       ∈         (75) 

Popsanou neurčitou množinu znázorňuje Obr. 19 [2] 

 

Obr. 19  Neurčitá množina 
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Pro algoritmizaci některých aritmetických operací mezi neurčitými množinami V1,V2,V3,..Vn  

například dle Obr. 20 lze použít následující postup: 

1. Určit supremum hodnot        ( )      ∈ {   ( )}                                       

a          ( )      ∈ {     ( )}     pro každou z hodnot. 

2. Najít minimum z hodnot pro αi a βi ∀  i= 0,1,2,3,….,n a označit tyto hodnoty 

jako α a β  

3. Najít interval pro dané hodnoty     ( ) ležící v [0,α]. Ať interval pro    ( )  

        je     
     

 ] kde    
     

 ∈   

4.  Najít interval pro dané hodnoty       ( ) ležící v [0, ]. Ať interval pro 

     ( )          je [   
     

 ] kde    
     

 ∈   

5. Definovat součtové, součinové a rozdílové operace všech neurčitých množin 

pro    ( )    následovně: 

 ∑    
  

    ∑    
  

   ],  ∏    
  

    ∏    
  

   ],     
  (∑    

 ) 
       

  (∑    
 ) 

   ] 

6.  Definovat analogicky dle bodu 5 operace pro      ( )    pro    
 
 
  

7. Ṽ představuje výslednou množinu. 

 

  

Obr. 20  Příklad neurčitých množin 
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3.3 Fuzzy spolehlivost systémů 

Zahrnuje v sobě řešení navzájem propojených systémů do série, paralelně a jejich kombinací. 

Systém tvoří obvykle soubor objektů sloužících k vykonávání určitých požadovaných 

činností. U složitých systémů se s ohledem na charakter posuzované činnosti při analýze 

obvykle tyto rozkládají na jednodušší funkční celky (subsystémy), případně až na nedělitelné 

elementární části, nazývané prvky systému.  

Pro popis struktury při rozkladu systému se nejčastěji používá blokové schéma, nebo 

orientované grafy. U grafů tvoří prvky systému orientované hrany a spojení mezi prvky 

představují uzly grafu prvky systému.  

Poslední dobou jsou v popředí realitu odrážející jednotlivé systémy charakterizované 

rozdílným typem fuzzy či nejistých množin. V zásadě používají všechny metody analogický 

početní aparát založený na rozšířených operacích součtu, násobení, rozdílu a podílu. 

Na Obr. 21 [2] jsou znázorněny 4 druhy uspořádání systémů pro posuzování spolehlivosti: Ãs 

– sériový, Ãps – paralelně sériový, Ãp – paralelní, Ãsp – sériovo-paralelní. 

 

 

Obr. 21  Znázornění 4 základních typů uvažovaného uspořádání soustavy 
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Těmto typům odpovídají i základní početní operace pro daný způsob uspořádání: 

   
 
⊗
   

             (76) 

      
 
⊗

   
(  (

 
⊗
   

   ))        (77) 

     
 
⊗
   

(    )          (78) 

    
 
⊗

   
(  

 
⊗
   

(  
 
⊗
   

   )        (79) 

U složitějších kombinací se tyto nejdříve rozloží na některý ze základních typů, a následně se 

početně postupuje ke skládání těchto částí do výsledného modelu. 

Uvedené vztahy lze aplikovat i na hodnoty získané pro neurčité množiny zmiňované 

v odstavci 4.2.2, výsledek pro součin je znázorněn na Obr. 22. 

 

Obr. 22  Výsledek operace součinu u fuzzy neurčitých množin [2] 

Karpíšek Z. [8] uvádí pro výpočet fuzzy spolehlivosti systémů modifikovaný JK – algoritmus 

založený na spojení metody seznamu (všech možných logických událostí systému) a metody 

cest (posloupností hran reprezentujícím prvky systému). 
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3.4 Fuzzy diagnostika 

V souvislosti se spolehlivostí nelze nezmínit obor zvaný technická diagnostika, který s ní 

přímo souvisí. 

Vrožina M., David J. [1] tento obor definují jako vědu o zjišťování poruch nebo celkového 

technického stavu zařízení. Zmiňují zde v souladu s již uvedeným o spolehlivosti růst 

složitosti systémů, neurčitost dostupných informací a důležitost expertních systémů 

založených na souhře několika faktorů, z nichž nenahraditelné jsou báze dat, inferenční 

mechanismus, vysvětlovací systém a v hlavní řadě zkušenosti experta doplňující a 

modifikující řídící mechanismus. Diagnostika se uplatňuje ve výrobě i u uživatele. Ve výrobní 

sféře je úkolem diagnostiky je dosahovat a ověřovat kvalitu produkce. U uživatele diagnostika 

ověřuje, zda produkt plní požadované parametry, k detekci a lokalizaci poruch. V takových 

případech se jedná o diagnostiku servisní, průběžnou. Struktura expertního diagnostického 

systému je zobrazena na  Obr. 23. 

Šlouf, V., Zvonek, D. [4] uvádí technickou diagnostiku jako jednu z disciplín zabývajících se 

zjišťováním stavu zařízení. Dalšími jsou Technická genetika – používaná pro identifikaci 

havárií a jejich příčin a Technická prognostika – která má úlohu určit dobu bezporuchové 

činnosti prověřovaného objektu a stanovení optimální periody preventivní technické péče. 

 

Obr. 23  Obecné schéma diagnostického expertního systému [9] 

Při posuzování diagnostického stavu zařízení je k dispozici velká část naměřených dat 

ovlivněna nejistotou, protože, zcela v souladu s pojmenování, jednotlivé ukazatele ještě 

nedávají absolutní odpověď na otázku, zda v jakém je a bude posuzované zařízení stavu. 
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Jeden z modelů je popsán pomocí uzlů představujících jednotlivé bloky zařízení a výstupních 

veličin těchto uzlů (tyto jsou jedním z nejkvalitnějších ukazatelů stavu uzlu). Veličiny můžou 

do uzlů rovněž vstupovat z uzlů navazujících, nebo jsou vstupem do uzlů závislých.  

Protože v technické praxi je množství, variabilita, typ a rozsah veličin značný, je jednou 

z nejpodstatnějších otázek, jak sloučit konkrétní heterogenní údaje do jednoho výsledky 

vypovídajícím o stavu zařízení. Zde je prostor pro aplikaci aparátu fuzzy množin k tomu, zda 

a jakou měrou přispívá daná hodnota k možnému vzniku poruchy. 

Tab. 4 [4] znázorňuje příklad hodnocení bloku sestaveného ze tří zařízení a obsahuje 

požadované a naměřené údaje a základní fuzzy hodnocení. 

F(H) – reprezentuje míru přesvědčení na základě naměřených údajů, že zařízení je 

bezporuchové a nezávadné. 

F(HR) – reprezentuje komplement k F(H) – neboli přesvědčení o rizikovosti daného bloku na 

základě zjištěných skutečností F(HR)=1-F(H) 

F(D) – je vyjádřením důležitosti zařízení v rámci systému (bloku) a zahrnuje různé faktory 

jakou je význam bloku( nezbytnost, nahraditelnost, udržovatelnost, dlouhodobá spolehlivost)  

Tab. 4  Příklad tabulky naměřených hodnot před opravou [4] 

 

 

Obr. 24  Příklad průběhu funkce příslušnosti pro blok A [4] 

A B C

20 2 0,5

[4] [V] [5]

16 90 0,5

F(H) 0,2 0,5 0,8

F(HR) 0,8 0,5 0,2

F(D) 0,5 0,7 0,4

Tabulka naměřených hodnot a 

základních fuzzy hodnocení 

Požadovaná hodnota

Rozměr

Naměřená hodnota

Fuzzy hodnocení

Blok  . úrovně



 - 56 - 

 

Zde je již na místě použít nástroje zmiňované dříve – přiřadit na základě zkušeností a 

experimentů jednotlivým blokům funkce příslušnosti – dle tvaru a parametrů. Viz Obr. 24 

Vztah (80) je příkladem pro výpočet funkce příslušnosti bloku A. 

 (  )  

{
 
 

 
 

                              
 

 
(      )                         

  
 

   
(    )                    

                               }
 
 

 
 

    (80) 

Pro předem stanovenou hodnotu F(HA)pož je výpočet HAmin a HAmax následující: 

HAmin = 5*F(HA)pož+15        (81) 

HAmax= 5*[5-F(HA)pož]         (82) 

Následně se definují na stejném principu pravidla hrozby vzniku závady a důležitosti bloků 

F(HR) a F(D) Obr. 25, Obr. 26 [4]. 

 

Obr. 25  Pravidla hrozby vzniku závady [4] 

 

Obr. 26  Pravidla důležitosti bloků [4] 
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Tab. 5  Stanovení rizika před opravou [4] 

 

Navazuje stanovení rizika před opravou a určení inferenčních pravidel pro jednotlivé bloky 

Tab. 5, Tab. 6. 

Tab. 6  Určení inferenčního pravidla pro blok 1 před opravou [4] 

 

RV1= f[HRV1;DS1]= max [0;HRV1+DS1-1] = max [0; 1]= 1    (83) 

Následné přehodnocení po opravě (výměně) - Tab. 7 znázorňuje účinnost opatření 

provedených na základě fuzzy diagnostického vyhodnocení stavu a důležitosti zařízení po 

zásahu. Hodnocení hrozeb potvrzuje vysokou míru přesvědčení o malém riziku poruchy na 

bloku 1 (A)  Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

Tab. 7  Příklad tabulky naměřených hodnot po opravě bloku A [4] 

 

HRM1=1; HRS1=0; HRV1=0; DM1=0; DS1=1; DV1=1     (84) 

A B C

20 2 0,5

[4] [V] [5]

20 90 0,5

F(H) 1 0,5 0,8

F(HR) 0 0,5 0,2

F(D) 0,5 0,7 0,4

Tabulka naměřených hodnot a 

základních fuzzy hodnocení po opravě

Blok  . úrovně

Požadovaná hodnota

Rozměr

Naměřená hodnota

Fuzzy hodnocení
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Tab. 8  Určení inferenčního pravidla pro blok 1 po opravě [4] 

 

RM1= f[HRM1;DS1]= max [0;HRM1+DS1-1] = max [0; 1]= 1    (85) 
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4 Stanovování spolehlivosti technických systémů s 
využitím fuzzy spolehlivosti 

K modelování spolehlivosti fuzzy systémů byl použit experimentální soubor dat představující 

4 zařízení sestavené z několika částí (příklad Tab. 9). Pro posouzení použitelnosti metody F 

modelování bylo zvoleno porovnání s analytickým způsobem vyhodnocení a predikce. Na 

úvod bude posouzený soubor údajů pro jedno zařízení z hlediska srovnatelnosti výsledků 

s analytickou metodou.  

4.1 Definice zadání: 

4.1.1 Zadání 1 

Vyjádřete pomocí empirických dat pro dobu spolehlivosti obnovitelného zařízení 

pravděpodobnost bezporuchového provozu pomocí fuzzy charakteristiky. Při rozdělení 

pravděpodobnosti na 5 fuzzy množin porovnejte výsledky s analytickou křivkou. 

Pro případ použijte nejdříve exponenciální rozdělení a následně, v případě srovnatelných 

výsledků s analytickým řešením srovnejte výsledky vůči Weibullovu rozdělení. 

Tab. 9  Experimentální soubor dat pro část 1 zařízení č. 2 

 

4.1.2 Zadání 2 

Zpracujte model spolehlivosti pro zařízení sestavené ze dvou částí pro sériový model 

spolehlivosti. Následně posuďte variantu zařízení v případě jeho zálohování (paralelní 

model).  

     Zařízení 2, část1. weibull,

     náhodná doba beporuchového provozu  ξ 

12,624 87,817 182,747 385,538 542,608

13,439 97,139 201,422 400,189 571,945

31,599 104,367 202,736 433,441 704,675

41,519 114,491 209,575 437,881 741,414

48,895 118,133 209,847 441,568 784,439

59,154 129,195 227,823 448,505 805,347

65,239 138,894 259,381 481,828 837,002

68,016 149,105 263,720 489,948 924,839

74,219 153,412 291,593 504,964 994,609

82,928 161,961 337,208 519,580 1420,410

84,303 176,516 371,333 526,380 1430,095
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4.2 Analýza zadání  

Empirická data v tabulce byli setřízena , rozdělena do tříd a pro horní meze intervalů byli 

provedeny výpočty parametrů a z toho odvozené hodnoty pro   exponenciální, Weibullovo 

normální a lognormální rozdělení. Pro získání hodnot rozptylu, směrodatné odchylky a 

průměrné hodnoty souboru (Tab. 10), pro rozdělení dat do tříd a propočty (Tab. 11) byli 

s výhodou využity zabudované funkce programu MS Excel - například maticová funkce 

„ČETNOSTI“. 

Tab. 10  Propočet potřebných statistických ukazatelů 

 

Tab. 11  Rozdělení dat do tříd a empirické ukazatele spolehlivosti 

 

Následně byli provedeny propočty časů pro rozdělení univerza hodnot do 5 fuzzy množin (a 

až e) pro každý typ rozdělení a to množiny „a“ až „d“ – s funkcí příslušnosti λ a množina „e“ 

s funkcí Γ nebo varianta č. 2 kde je množina „a“ s funkcí přísl. L. 

Použitá pravidla: 

Značení částí zařízení je symbolické a skládá se z počátečního písmene Z značícího Zařízení,  

číslicí, která charakterizuje pořadové číslo zařízení, písmenem C (část) a číslicí značící číslo 

části daného zařízení. V některých případech je pro lepší orientaci za podtržítkem uvedeno 

písmeno značící typ rozdělení základního souboru dat(W- weibullovo, E- exponenciální, N- 

normální, L- lognormální). (Například Z3C1_W značí první část třetího zařízení 

šířka třídy počet tříd stř. hodnota

100 h= 15 xmax= 1430,09544 x= 356,31910

Kontrola(max) 1500 xmin= 12,62446 Rozptyl S2 106824,71117

počet hodnot n= 55 rozp 1417,47098 Směr odch 326,84050

Poř. Třídy Intervaly (t) ∆Bt(∆t) B(t) F(t) R(t) f(t) N(t) λ(t)

1 100 13 13 0,23636 0,76364 0,00236 42 0,00310

2 200 10 23 0,41818 0,58182 0,00182 32 0,00313

3 300 8 31 0,56364 0,43636 0,00145 24 0,00333

4 400 3 34 0,61818 0,38182 0,00055 21 0,00143

5 500 7 41 0,74545 0,25455 0,00127 14 0,00500

6 600 5 46 0,83636 0,16364 0,00091 9 0,00556

7 700 0 46 0,83636 0,16364 0,00000 9 0,00000

8 800 3 49 0,89091 0,10909 0,00055 6 0,00500

9 900 2 51 0,92727 0,07273 0,00036 4 0,00500

10 1000 2 53 0,96364 0,03636 0,00036 2 0,01000

11 1100 0 53 0,96364 0,03636 0,00000 2 0,00000

12 1200 0 53 0,96364 0,03636 0,00000 2 0,00000

13 1300 0 53 0,96364 0,03636 0,00000 2 0,00000

14 1400 0 53 0,96364 0,03636 0,00000 2 0,00000

15 1500 2 55 1,00000 0,00000 0,00036 0 x
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s weibullovým rozdělením pravděpodobnosti bezporuchového provozu. Na grafech je 

vodorovná osa (t) měřítkem bezrozměrného času. 

Počet fuzzy množin a značení odpovídá jednomu z hodnocení spolehlivosti objektů 

zaužívaných v technické praxi. Pro možnosti srovnání a kontroly byli pro každou část 

vyjádřeny všechny typy rozdělení a odpovídající fuzzy množiny. 

Z analytických průběhů je zřejmé, že záleží na rozsahu posuzovaných údajů. V případě že se 

posuzují údaje z příliš dlouhého období vzhledem k interval růstu pravděpodobnosti od 

hodnot minimálních k hodnotám blízkým jedné, dojde při propočtu a následném znázornění 

průběhu pravděpodobností ke značnému zkreslení. –To je viditelné zejména u průběhů 

Z3C1_W  pro Weibullovo rozdělení Obr. 27.   

 

Obr. 27  Porovnání průběhu Z3C1_W pro základní (vlevo) a zkrácený interval třídy 

Odchylky v zobrazení analytických průběhů nejlépe hodnotit pro množinu „c “ , které kernel 

(β c ) je shodný pro F(t) =0,5. Pokud je volba šířky třídy tak, aby zabrala celé spektrum údajů, 

dojde ke ztrátě přesnost v kritické oblasti pro klasickou metodu výpočtu, naproti tomu 

rozmístění fuzzy množin  přesto odpovídá skutečnému průběhu.  

Řešením v tomto případě je, zkrátit interval tak, aby byli jednotlivé přechody mezi stavy 

zařízení rozmístěny co možno nejvíc rovnoměrně. Zde zmenšení šířky intervalu  z 1400 na 

100. 

Fuzzifikace: 

Pro Ker jednotlivých množin byli voleny (počítány) časy pro F(t) v 1/6,2/6,3/6,4/6,5/6 

hodnoty F(t) , rozpětí jednotlivých množin je voleno tak aby supp pro a   (hodnota αa  ) začínalo 

pro první variantu v čase t(0) (pro lepší grafické zobrazení můžeme zvolit místo funkce přísl. 

typu λ funkci L) a končilo (hodnota λ a  supp pro b   (hodnota αb ) začíná v hodnotě kernelu (βa ) 

množiny a   další množiny analogicky. Nejlépe je to vidět na Obr. 28 
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Rozložení množin a jejich kernelů bylo zvoleno tak, aby postihlo skutečnost že u hodnot 

pravděpodobnosti poruchy nad 0,8 uvažujeme havarijní stav zařízení a volíme v této fázi 

celkovou výměnu, nebo generální opravu. 

V některých případech (Z1C4_N) však bylo nutné provést posun středů množin tak, aby lépe 

(proporcionálně) popisovali stav spolehlivosti zařízení Tab. 12 Tab. 13 Obr. 29. 

 

 

Obr. 28  Znázornění uspořádání fuzzy množin na univerzu (zař. 2 část 2) 

 

Tab. 12  Původní hodnoty rozdělení f množin pro Z1C4_N 

 

Pro Weibull Z1C4_N t F(t) R(t)

t1/6 F(t) 918,53401 0,16667 0,83333

t2/6 F(t) 931,97993 0,33333 0,66667

t3/6 F(t) 942,77103 0,50000 0,50000

t4/6 F(t) 953,56213 0,66667 0,33333

t5/6 F(t) 967,00804 0,83333 0,16667

Znaky Fuzzy množina:

Typ fuzzy λ λ λ λ Γ

Fuzzy spolehliv a a b b c c d d e e

α 0 0 918,53401 0 931,979927 0 942,77103 0 953,56213 0

β 918,53401 1 931,97993 1 942,771028 1 953,56213 1 967,00804 1

γ 931,97993 0 942,77103 0 953,562128 0 967,00804 0 1050,00000 1

δ

varianta L L λ λ λ Γ

α 918,53401 1 918,53401 0 931,979927 0 942,77103 0 953,56213 0

β 931,97993 0 931,97993 1 942,771028 1 953,56213 1 967,00804 1

γ 942,77103 0 953,562128 0 967,00804 0 1050,00000 1

δ
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Tab. 13  Optimalizované hodnoty rozdělení f množin pro Z1C4_N 

 

 

 

Obr. 29  Porovnání průběhu Z1C4_N pro základní a upravené rozložení fuzzy množin 

Pro výpočet časů v závislosti na hodnotě ukazatele spolehlivosti byli odvozeny vzorce (86) a 

(87) ze základních vztahů (6) pro exponenciální  

   
   ( )

 
            (86) 

a (14) pro weibullovo rozdělení. 

  √ 
   ( )

 

  

           (87) 

U normálního a lognormálního rozdělení byli s výhodou použity inverzní funkce z MS Excell 

k danému typu rozdělení. 

Následně byla provedena kvantifikace jednotlivých fuzzy množin pro jednotlivé hladiny od 0 

do 1 s rozpětím 0,1 pro každou hladinu. (výpočet hodnot času pro tyto hladiny) Tab. 14.  

Pro Weibull Z1C4_N t F(t) R(t)

t1/6 F(t) 895,02150 0,07000 0,93000

t2/6 F(t) 917,52013 0,18000 0,82000

t3/6 F(t) 939,18111 0,40000 0,60000

t4/6 F(t) 957,31431 0,67000 0,33000

t5/6 F(t) 974,73850 0,90000 0,10000

Znaky Fuzzy množina:

Typ fuzzy λ λ λ λ Γ

Fuzzy spolehliv a a b b c c d d e e

α 0 0 895,02150 0 917,52013 0 939,18111 0 957,31431 0

β 895,02150 1 917,52013 1 939,18111 1 957,31431 1 974,73850 1

γ 917,52013 0 939,18111 0 957,31431 0 974,73850 0 1050,00000 1

δ

varianta L L λ λ λ Γ

α 895,02150 1 895,02150 0 917,52013 0 939,18111 0 957,31431 0

β 917,52013 0 917,52013 1 939,18111 1 957,31431 1 974,73850 1

γ 939,18111 0 957,31431 0 974,73850 0 1050,00000 1

δ
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Tab. 14  Hodnoty časů pro jednotlivé hladiny části Z1C1 

 

Stejně tak je pro účel operací s množinama provedena normalizace rozsahu časů od min(αi) 

po max(γx) resp max(βz) pro každou dvojici (nebo n-tici pro operace pro N zařízení) na 

universum [0;1]  kde  i,x,z ∈ [0;N] (Tab. 15 Obr. 30) 

Tab. 15  Kvantifikované hodnoty a hodnoty pro sériové a paralelní zapojení 

 

Na Obr. 30 jsou znázorněné množiny Z1C1b a Z1C2b před (vlevo) a po normalizaci. 

množina a b c d e

hladina R(t) L λ λ λ Γ

0 - 19,86031 44,16736 75,5046 119,672

0,1 - 22,29101 47,30108 79,92134 127,2224

0,2 - 24,72172 50,43481 84,33807 134,7729

0,3 - 27,15242 53,56853 88,75481 142,3233

0,4 - 29,58313 56,70226 93,17155 149,8738

0,5 - 32,01383 59,83598 97,58828 157,4243

0,6 - 34,44454 62,96971 102,005 164,9747

0,7 - 36,87524 66,10343 106,4218 172,5252

0,8 - 39,30595 69,23715 110,8385 180,0756

0,9 - 41,73666 72,37088 115,2552 187,6261

1 19,86031 44,16736 75,5046 119,672 195,1766

0,9 22,29101 47,30108 79,92134 127,2224 -

0,8 24,72172 50,43481 84,33807 134,7729 -

0,7 27,15242 53,56853 88,75481 142,3233 -

0,6 29,58313 56,70226 93,17155 149,8738 -

0,5 32,01383 59,83598 97,58828 157,4243 -

0,4 34,44454 62,96971 102,005 164,9747 -

0,3 36,87524 66,10343 106,4218 172,5252 -

0,2 39,30595 69,23715 110,8385 180,0756 -

0,1 41,73666 72,37088 115,2552 187,6261 -

0 44,16736 75,5046 119,672 195,1766 -

Z1C1_E

R(t) t(Z1C1a) Z(1C2a) Z1C1 Z1C2 s tsa p tpa

1 19,86031 16,60913 0,117975 0 0 16,60913 0,117975 19,86031

0,9 22,29101 18,64193 0,206177 0,073764 0,015208 17,02825 0,264732 23,90469

0,8 24,72172 20,67472 0,29438 0,147527 0,043429 17,80596 0,398478 27,59048

0,7 27,15242 22,70751 0,382582 0,221291 0,084662 18,94227 0,519211 30,91767

0,6 29,58313 24,74031 0,470785 0,295054 0,138907 20,43717 0,626932 33,88627

0,5 32,01383 26,7731 0,558987 0,368818 0,206165 22,29066 0,721641 36,49627

0,4 34,44454 28,80589 0,64719 0,442581 0,286434 24,50275 0,803337 38,74768

0,3 36,87524 30,83869 0,735392 0,516345 0,379716 27,07344 0,872021 40,64049

0,2 39,30595 32,87148 0,823595 0,590109 0,48601 30,00272 0,927693 42,17471

0,1 41,73666 34,90427 0,911797 0,663872 0,605317 33,2906 0,970353 43,35033

0 44,16736 36,93707 1 0,737636 0,737636 36,93707 1 44,16736



 - 65 - 

 

 

Obr. 30  Příklad množin Z1C1b a Z1C2b před (vlevo) a po normalizaci 

4.3 Řešení zadání 

4.3.1 Empirická data a fuzzy vyjádření.  

Pro vyjádření průběhů spolehlivosti byli zpracované empirické údaje přepočítané pomocí 

pravděpodobnostních modelů pro jednotlivé druhy rozdělení. Z grafů na Obr. 31 a Obr. 32 je 

vidět, že pravděpodobností model poměrně dobře kopíruje empirické údaje. Přesnost rovněž 

souvisí s použitou metodou. Například u Weibullova rozdělení je přesnější vyjádření, pokud 

je parametr m získán ze vztahu (88). 

∑ [  
     ]

 
   

∑   
  

   

 
∑     
 
 

 
 

 

 
            (88) 

Metoda získání parametru pomocí regresní přímky je poměrně hodně závislá na již 

zmiňované hustotě údajů v oblasti přechodu ve srovnání s celkovým rozpětím posuzovaných 

intervalů. 

 

Obr. 31  Srovnání empirického a pravděpodobnostního modelu pro exp. rozdělení 
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Obr. 32  Srovnání empirického a pravděpodobnostního modelu pro Weibull. rozdělení 

Jak již bylo zmíněno, proložení fuzzy množin na unverzu, kterým byl pro každou část zařízení 

zvolený rozsah od času 0 po čas dosažení nulové pravděpodobnosti bezporuchového provozu, 

bylo v základním modelu zvolené tak aby použité fuzzy množiny v 5 stupních co nejlépe 

popsali část charakteristiky, kde dochází k zásadním změnám ve spolehlivosti zařízení. Pro 

počáteční a koneční hranici byli takto zvoleny hodnoty 0,83 pro množinu a  a 0,16 pro 

množinu c . Na Obr. 28 a Obr. 29 je dobře znázorněn fakt, že v praxi zařízení 

s pravděpodobností R(t) přibližně 0,8 a víc je považováno z praktického hlediska za naprosto 

 

Obr. 33  Rozložení pravděpodobností pro normální typ rozdělení 
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 spolehlivé, kdežto zařízení, u kterých tato pravděpodobnost klesla pod hodnotu 0,2, by měli 

bezpodmínečně podstoupit generální opravu, nebo výměnu. Ostatní množiny proporcionálně 

popisují postupnou degradaci spolehlivosti. Jak již bylo zmíněno, byly posunuty u některých 

průběhů středy (kernely množin) tak, aby postihly oblast zásadních změn v rozložení 

pravděpodobnosti bezporuchového provozu. Zpravidla se jedná o nejstrmější oblast 

charakteristiky v již zmiňovaném rozmezí. (Obr. 33 čas mezi 400 až 600)  

4.3.2 Model zařízení ze dvou částí.  

Model jednoduchého zařízení byl zvolený, aby bylo možno posoudit, zda fuzzy řešení, které 

je v případě jednotlivých částí evidentně postačující. (S ohledem na hodnocení toho, zda část 

běží naprosto v pořádku a lze ji naplno zatížit, používat dle jmenovitého výkonu a věnovat ji 

standardní či zvýšenou pozornost nebo přistoupit k okamžité výměně je 5 stupňů hodnocení 

standardem). Zde již dochází ke kombinaci vlastností (charakteristik) jednotlivých částí 

zařízení.  

4.3.2.1  Sériový model fuzzy spolehlivosti 

V sériovém modelu je usuzováno, že výpadek kterékoliv části způsobí nefunkčnost celého 

systému a částečná degradace funkce je obdobně limitující pro celý systém. 

 

Obr. 34  Sériový model 

Z porovnání průběhů pro pravděpodobnostní model u částí, které mají stejný charakter 

rozdělení a podobné časové rozsahy (Z1C1E a Z1C1E) je evidentní, že spolehlivost ovlivňuje 

méně spolehlivé zařízení a kombinace možné poruchy alespoň jedné z částí snižuje 

pravděpodobnost bezporuchového provozu soustavy (empirické a pravděpodobnostní 

vyjádření se shodují, proto postačí dále pravděpodobnostní interpretace Obr. 35 Obr. 36). Na 

Obr. 37 je vidět vzájemná poloha fuzzy popisu spolehlivosti zmiňovaných částí.  

Tab. 16 ukazuje číselné odchylky výsledných fuzzy charakteristik na Obr. 38 vypočítaných 

dle sériového modelu ve srovnání s pravděpodobnostním modelem. Základem (100%) pro 

výpočet odchylky je považována časová vzdálenost od okamžiku, kdy má pravděpodobnostní 

charakteristika soustavy hodnotu 5/6 R(t) (0,8333) po hodnotu 1/6 R(t) (0,16667) protože tyto 
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okamžiky jsou určující pro úplnou spolehlivost na jedné straně a úplnou nespolehlivost na 

straně opačné. Vypočítané odchylky jsou polohy vrcholů fuzzy množin charakterizující středy  

 

Obr. 35  Sériový model  - empirická data 

 

Obr. 36  Sériový model- pravděpodobnostní 

určení jednotlivých stupňů spolehlivosti – rozdíl jejich časové polohy od polohy, pokud by se 

tyto fuzzy množiny rozmístili na základě pravděpodobnostního průběhu spolehlivosti 

soustavy. 

Případ zařízení, které mají jiné rozdělení a vzájemně víc posunuté časové charakteristiky je na 

Obr. 39. Konkrétně se jedná o část s exponenciálním rozložením propojenou s částí, která má 

rozložení Weibullovo. Obr. 40 opět ukazuje rozložení fuzzy množin pro jednotlivé části.  

Výsledná fuzzy charakteristika spolehlivosti na Obr. 41 opět ukazuje, že je zde posun 

vzhledem k výsledku klasického modelu a dle Tab. 16 je rovněž zřejmý posun zejména u  
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Obr. 37  Znázornění fuzzy polohy propojených částí 

 

Obr. 38  Fuzzy model - sériové propojení podobných částí 

  

Obr. 39 Pravděpodobnostní model - sériové propojení rozdílných částí 
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Tab. 16  Vyhodnocení rozdílů 

 

konce charakteristiky, což znamená, že fuzzy výsledek dává o soustavě informaci o vyšší 

spolehlivosti, než vykazuje propočet dle pravděpodobnostního vyjádření. 

Je zřejmé, že pokud se posuzuje výsledná hodnota pravděpodobnosti 0,17 jako kritická pro  

 

Obr. 40  Rozložení fuzzy množin rozdílných částí 

 

Obr. 41  Fuzzy model - sériové propojení rozdílných částí 

Hladina R(t) 0,83333 0,66667 0,50000 0,33333 0,16667

Z1C1vsZ1C2 Serial 11 22 35 56 89

Fserial 17,028 26,12 49,154 78,958 163,225

Diff % 41,12787 41,12787 41,12787 41,12787 95,16026

Paralel 51 86 123 171 244

Fparalel 19,86031 54,9835 89,49514 140,795 195,1766

Diff % -16,1346 -16,0707 -17,36 -15,6503 -25,2971

Z1C1vsZ2C2 Serial 23 34 57 90 145

Fserial 20,909 33,412 62,634 100,448 195,176

Diff % -1,71393 -0,48197 4,618033 8,563934 41,12787

Paralel 103 172 253 360 545

Fparalel 68,764 140,805 230,376 357,536 540,849

Diff % -7,7457 -7,05769 -5,11855 -0,55747 -0,93914
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spolehlivost soustavy, v tomto případě sem zasahuje fuzzy spolehlivostní kategorie (množina) 

b , která vypovídá standardně „pouze“ o potřebě zvýšené periodické údržby a prohlídek.  

Právě v takových případech lze využít výhody fuzzy přístupu, kdy pomocí báze pravidel je 

možné nastavit adekvátní vyhodnocení, které bude zohledňovat specifika takových zapojení a 

postihne skutečný stav celkové spolehlivosti soustavy. 

4.3.2.1  Paralelní model fuzzy spolehlivosti 

Tento model opět vychází z klasické teorie spolehlivosti a analogicky k sériovému znázorňují 

jednotlivé průběhy spolehlivost paralelních (zálohovaných) systémů. Distribuce fuzzy množin 

je znázorněna v části 5.3.2.1 na Obr. 37 a Obr. 40. 

Pravděpodobnostní model je na Obr. 42. pro podobné části a na Obr. 44 pro rozdílné části, 

kde je lépe znázorněno, jak funguje zálohovaný model – celková spolehlivost je díky  

 

Obr. 42  Pravděpodobnostní model podobných zálohovaných částí 

 

Obr. 43  Fuzzy model podobných zálohovaných částí 
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zálohování vyšší než u jednotlivé části a analogicky po úplném selhání jedné z částí kopíruje 

spolehlivostní charakteristiku částí zbývající.  

 

Obr. 44  Pravděpodobnostní model rozdílných zálohovaných částí 

U fuzzy modelů na Obr. 43 a Obr. 45 jsou opět odchylky, ve srovnání se sériovým modelem 

menší a obě posuzují systém na rozdíl od sériového modelu přísněji ve srovnání s modelem 

pravděpodobnostním.  

 

Obr. 45  Fuzzy model rozdílných zálohovaných částí 

I zde je prostor pro následné využití báze pravidel, či inferenčních pravidel. V tomto případě 

však díky tomu že fuzzy model je v posuzování soustavy přísnější, nikoliv v zájmu 

spolehlivosti, ale z důvodů ekonomických. 

4.3.3 Inferenční pravidla 

Použití metody inferenčních pravidel pro řešení spolehlivosti systémů je variantou 

k předchozímu postupu a předpokládá, že jsou k dispozici expertní znalosti o tom, jak 
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kombinace stavů jednotlivých částí ovlivní celkovou spolehlivost, respektive, jaká je výsledná 

spolehlivost.  

Tab. 17  Báze pravidel pro sériový model 

 

Příkladem bude sériové uspořádání. Báze pravidel pro části 1 a 2 zařízení založená na tabulce 

ukazuje, že pro případ kdy je stav zařízení jednoznačně v jednom z 5 stupňů spolehlivosti „a  “ 

až „c “, je rozhodování poměrně jednoduché. Pracuje na principu[9]: JESTLIŽE  Z1C1=b   A 

Z1C2=b   PAK sériový model=c   Pokud však nastane situace, kdy se v daném čase jedno, nebo 

obě zařízení nachází v oblasti přechodu z jednoho stupně spolehlivosti do druhého, bude 

nutno definovat odvozovací pravidlo na základě fuzzy operací. V první řadě je nutno opět 

převést posuzované množiny na normované univerzum (0;1). To se provede tím, 

 

Obr. 46  Fuzzy charakteristiky částí po normalizaci 

že se vezme doba od okamžiku, kdy spolehlivost přestáváme posuzovat jako „a  “ s příslušností 

1 u zařízení kde tento pokles nastává první, do okamžiku kdy nastane míra příslušnosti 

Z1C1 a̰ b̰ c̰ d̰ e ̰

a̰ a b c d ḛ

b̰ b c d d ḛ

c̰ c d d ḛ ḛ

d̰ d d ḛ ḛ ḛ

ḛ ḛ ḛ ḛ ḛ ḛ

Z1C2
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k hodnocení „ “ u části která dosáhne tohoto okamžiku později. Dá se to definovat i tak, že se 

normalizuje časový rozsah, kdy se mění příslušnost pro obě části od „a “ do „ “. Ve zvoleném 

časovém okamžiku (např. 0,4 dle Obr. 46) se odečtou funkce příslušnosti. Pro Z1C1 je c (0,7) 

a d (0,3) a pro Z1C2 c (03) a d (07). 

To značí, že dle Tab. 17 a [9] přichází v úvahu 4 pravidla: 

JESTLIŽE  Z1C1 = c (0,7) A Z1C2 = c (0,3) PAK sériový model = d (0,3) 

JESTLIŽE  Z1C1 = c (0,7) A Z1C2 = d (0,7) PAK sériový model =  (0,7) 

JESTLIŽE  Z1C1 = d (0,3) A Z1C2 = c (0,3) PAK sériový model =  (0,09) 

JESTLIŽE  Z1C1 = d (0,3) A Z1C2 = d (0,7) PAK sériový model =  (0,3) 

Pokud je ve výsledku jedna množina vícekrát, vybere se ta, s největší funkcí příslušnosti, neb 

jde o logický součet, tedy ve fuzzy o maximum. Výsledkem je úvaha, že daný sériový model 

spadá s funkcí příslušnosti 0,3 do spolehlivostní kategorie d  a s funkcí příslušnosti 0,7 do 

spolehlivostní kategorie  . I u této metody závisí výsledek na subjektivním přiřazení 

jednotlivých množin a rozvržení báze pravidel. Zpětnou kontrolou a korekcí lze docílit 

přesnějšího popisu průběhu spolehlivosti soustavy na základě fuzzy charakteristik 

spolehlivostí jednotlivých částí, či zařízení. 
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5 Závěr  

 

V diplomové práci jsem popsal základní metody pro analýzu a vyhodnocení spolehlivosti a 

zmínil i některé důležité podpůrné nástroje využívané v oblasti spolehlivostní analýzy dat. 

Jedná se o statistické, analytické grafické metody a jejich vhodnou kombinaci. Je nutno zmínit 

že se většina z nich využívá i mimo technickou oblast, zde za zmínku stojí zejména 

zdravotnictví, hodnocení lidských zdrojů a řízení obecně v nejširším smyslu. Zmínil jsem 

principy algoritmizace modelování systémů a popsal pravidla, na kterých je založena fuzzy 

spolehlivost.  

Základem práce jsou poznatky z využití fuzzy teorie položené jak na matematických tak i 

expertních nástrojích, aplikované tak, aby umožnili poskytnout dostatečně vypovídající obraz 

o spolehlivosti jednotlivých zařízení i soustavy.  

Vlastní realizace ukázala, že ve srovnání s analytickým přístupem, jsou zde rozdíly, které , 

pokud nebudou zohledněny, můžou zejména u sériových modelů vést k nesprávným závěrům 

co se týče časového odhadu pravděpodobnosti bezporuchového provozu. Vzhledem 

k pravděpodobnostnímu charakteru odhadování spolehlivosti můžeme konstatovat, že při 

zapojení expertních znalostí a následné kalibraci při využití báze pravidel, nebo inferenčních 

pravidel je fuzzy spolehlivostní posuzování cestou jak zjednodušit hodnocení spolehlivosti 

systémů.  

Přínosem práce je posouzení vhodnosti využití aparátu fuzzy množin v technické praxi, které 

prokázalo, že i přes jisté odchylky je tato technika schopna charakterizovat průběh 

spolehlivosti technických zařízení. 

Další prostor vidím ve vypracování pravidel pro posuzování různých kombinací částí zařízení 

vzhledem k pravděpodobnostním průběhům spolehlivosti a rozdílným časům do úplné 

poruchy. To by umožnilo následné praktické využití ve spojení se záznamy o průběhu 

spolehlivosti a životnosti zařízení zejména při plánování údržby obnovy a výtěžnosti 

techniky. 
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