










 

 

ANOTACE 
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Diplomová práce se zabývá ověřením pravděpodobnosti doby bezporuchového provozu 

výpočtem při exponenciální rozdělení na jednotlivá zařízení. Provedení algoritmizace a 

ověření pomocí programu. Správnost celého řešení ověřit výpočtem ukazatelů 

bezporuchovosti dílčích částí, ze kterých je pak stanoven ukazatel bezporuchovosti celého 

hodnoceného systému. Problematika je demonstrována na tepelné elektrárně. 

 

ANNOTATION 

 

Key words: reliability, system, time between faiulures, exponential distributions, equipment, 

service, probability 

 

The thesis deals with verification of the equipment uptime probability using calculation with 

exponential distribution. Algorithm development, its implementation in programming 

language and verification. Validity verification of the problem solution, as whole, by 

computation of the reliability indicators of the sub-sections, from which the reliability 

indicator is aggregated for system as whole. Problematic is demonstrated on thermal power 

station.  
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Seznam použitých zkratek 

 

 

F(t)  pravděpodobnost výskytu poruchy      (-) 

 

R(t)  pravděpodobnost bezporuchového provozu     (-) 

 

G(t) pravděpodobnost obnovení provozuschopnosti   (-) 

 

d  relativní chyba       (-) 

 

λ(t)  intenzita poruch        (h
-1

) 

 

t  čas (proměnná)        (h) 

 

tz doba sledování objektu      (h) 

 

Ts střední doba bezporuchového provozu     (h) 

 

Z1 zařízení 1 

 

Z2 zařízení 2 

 

P1 porucha na zařízení 1 

 

P2 porucha na zařízení 2 
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1 Úvod 

 

Diplomová práce popisuje vyjádření spolehlivosti částí složitého průmyslového 

systému jakým je energetický blok tepelné elektrárny, která pracuje ve dvoustavovém režimu, 

z časové posloupnosti dob bezporuchového provozu a dob obnovování provozuschopností 

vztahující k celému elektrárenskému bloku. Předpokládáme, že jednotlivé části 

elektrárenského bloku mají sériové uspořádání jednotlivých částí. 

S růstem velikosti výrobních jednotek se snižuje jejich provozní spolehlivost. 

Výpadky provozních jednotek zdražují provoz elektrizační soustavy. Jednou z cest  

ke zvyšování spolehlivosti je zlepšení provozní kontroly aplikací vyšší úrovně řízení  

a automatizace. 

 „Měření spolehlivosti“ se sestává především ze sběru správně identifikovaných  

i naměřených dat a z jejich následného normovaného i nenormovaného zpracování  

do ukazatelů spolehlivosti. Takto získané ukazatele lze potom použít pro hodnocení 

dosažených výsledků zavedených programů spolehlivosti, pro hodnocení spolehlivosti 

výrobků, optimalizaci preventivní údržby a jiné technicko-ekonomické výpočty. 

Hlavním cílem diplomové práce, jak již bylo výše naznačeno, je zjistit parametry 

posloupnosti bezporuchového provozu jednotlivých zařízení zapojeného do sériového 

systému na základě získaných posloupnosti časových dat o bezporuchovém provozu celého 

elektrárenského bloku, navrhnout algoritmus a ověřit výpočtem při předpokladu platnosti 

exponenciálního zákona rozdělení pravděpodobnosti poruch. 

Pro řešení budeme předpokládat platnost zjednodušeného procesu obnovy. Čímž doby 

obnovování provozuschopnosti budou zanedbány a pozornost bude věnována pouze dobám 

bezporuchového provozu. 

Výsledkem bude získání časové posloupnosti údajů pro spolehlivostní modely 

jednotlivých částí při rozkladu celku. 
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2 Spolehlivost 
 

Problematika sledování a vyhodnocování provozní spolehlivosti výrobků a zařízení 

je velmi rozsáhlá a z hlediska aplikace statistických metod poměrně složitá. Získané výsledky 

však mají mimořádný význam jak pro výrobce, tak i pro uživatele. V současné době totiž 

nasazení moderních statistických metod a využití informačních systémů umožňuje dosáhnout 

dostatečný věrný obraz o významných vlastnostech sledovaných objektů z hlediska jejich 

poruchovosti, životnosti a udržovatelnosti. Metody teorie spolehlivosti proto nezastupitelně 

patří do komplexu metod statistického zařízení jakosti a jejich opomíjení má za následek 

ekonomické ztráty výrobce a sníženou důvěru uživatele. [1] 

 

Provedené analýzy spolehlivosti mají bez znalosti základních dat získaných 

sledováním spolehlivosti v provozu nebo ze zkoušek velkých souborů vzorků jen omezený 

význam. Je to způsobeno značnou mírou nejistoty vstupních údajů, což se následně projeví  

ve výsledku analýzy. 

 

Obecné pojmy a názvosloví ve spolehlivosti jsou v současné době dány především 

normami IEC, případně dosud ještě nenahrazenými normami ČSN. V aplikacích jsou tyto 

pojmy modifikovány matematicko-statistickou terminologií a konvencemi v oblastech užití 

spolehlivostních metod. Z rozsáhlého spolehlivostního názvosloví prezentujeme pouze 

základní pojmy, které se nejčastěji používají [1].  

 

• objekt - část zařízení, systém, funkční jednotka, přístroj nebo systém, se kterým je možno se 

individuálně zabývat. Objekty se dělí na opravované a neopravované. Neopravovaný objekt se 

po poruše neopravuje a může být opravitelný nebo neopravitelný. Opravovaný objekt se po 

poruše opravuje,  

 

• spolehlivost je souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelé, které ji 

ovlivňují: bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby. Spolehlivost se používá pouze 

pro obecný nekvantitativní popis,  

 

• pohotovost - vlastnost objektu být ve stavu schopném plnit požadované funkce v daném 

časovém okamžiku a v daných podmínkách, 
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• bezporuchovost - schopnost objektu plnit nepřetržitě požadované funkce po stanovenou 

dobu a za stanovených podmínek, 

 

• udržovatelnost - schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu nebo se 

vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných 

podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky,  

 

• zajištěnost údržby - schopnost příslušné organizace zajišťovat dle požadavků v daných 

podmínkách prostředky potřebné pro údržbu podle stanovené koncepce údržby, 

 

• skladovatelnost - schopnost objektu zachovávat nepřetržitě bezvadný stav po dobu 

skladování a přepravy při dodržování předepsaných podmínek, 

 

• životnost - schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při 

stanoveném systému předepsané údržby a oprav; mezní stav objektu je stav, ve kterém musí 

být další využití objektu přerušeno; kritéria mezního stavu pro daný objekt stanoví technická 

dokumentace, 

 

•  bezpečnost - vlastnost objektu neohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí při plnění 

předepsané funkce po stanovenou dobu a za stanovených podmínek, 

 

•  porucha - jev, představující ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkci, 

 

• obnova objektu je buď oprava po poruše (operativní nahodilá údržba) anebo plánovaná 

obnova (plánovaná preventivní údržba) 
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2.1 Normovaný postup sběru dat o spolehlivosti a jejich struktura 

 

Zabezpečování spolehlivosti vyžaduje definování požadavků, jejich přetvoření  

do návrhu výrobku, kvalitní technologii výroby a ověřování a prokazování, že požadavky 

na spolehlivost byly úspěšně splněny v každé etapě životního cyklu výrobku (koncepce  

a definování, návrh a vývoj, výroba a instalace, provoz a údržba, vypořádání a likvidace).  

V praxi je nejmenší pozornost věnována ověřování a prokazování, tj. měření bezporuchovosti 

(životnosti), udržovatelnosti a zajištěnosti údržby, a to ve všech etapách životního cyklu 

výrobku. „Měření spolehlivosti“ sestává především ze sběru správně identifikovaných 

(případně i naměřených) dat a samozřejmě i z jejich následného normovaného  

i nenormovaného zpracování do ukazatelů (charakteristik) spolehlivosti. Takto získané 

ukazatele lze potom použít pro hodnocení dosažených výsledků zavedených programů 

spolehlivosti, pro hodnocení spolehlivosti výrobků, optimalizaci preventivní údržby, 

benchmarking (srovnávání vlastních dosažených výsledků s výsledky v obdobných 

organizacích [16]) a jiné technicko-ekonomické výpočty [2]. 

 

2.1.1 Normovaná metodika sběru dat o spolehlivosti 

 

Norma ČSN IEC 300-3-2 [2] poskytuje obecnou metodiku sběru dat o spolehlivosti  

z provozu. Správně organizovaný a řízený sběr dat má:  

a) umožnit průzkum skutečných úrovní výkonnosti a chování sledovaných objektů v provozu 

pro informování vrcholového vedení (managementu), pro plánování, pro funkce 

zajištěnosti provozu a údržby a pro zajištění výcviku pracovníků,  

b) ukázat na případnou nezbytnost zlepšení,  

c) ovlivnit vývoj budoucích návrhů,  

d) zjistit druhy poruchových stavů, příčiny poruch a možné mechanismy poruch,  

e) porovnat specifikované nebo předpovězené ukazatele objektu (objektů) s jeho skutečným 

chováním v provozu,  

f) zlepšit databáze a postupy pro předpovědi,  

g) informovat dodavatele o chování a výkonnosti jejich výrobků.  
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2.1.2 Metodika sběru dat 

 

Data z provozu se mohou sbírat v těchto situacích:  

• když je znám celý soubor a o datech z provozu jsou pravidelně podávány výkazy,  

• když je výběr považován za reprezentativní vzorek celého souboru a používá se jako zdroj 

dat z provozu na základě pravidelných podávaných výkazů,  

• když jsou data z provozu dodávána z blíže nerozčleněného souboru a jsou podávány výkazy 

pouze o části poruch,  

• když se za základ analytických studií bere průzkum názorů zákazníků nebo reklamace 

odběratelů.  

Je žádoucí, aby byl sběr dat o spolehlivosti založen spíše na výskytu jevů, než  

na sledování v určitých časových intervalech. Často se data zaznamenávají ručně, ale může  

se uvažovat i o automatizovaném a interaktivním systému sběru dat. Výhodou ukládání dat  

do paměti ve tvaru vhodném pro elektronické zpracování dat je jejich snadná a přesná 

aktualizace a možnost nových a rozšířených analýz [10].  

Do výkazů se zahrnují informace o podmínkách používání. Kde je průběh plnění 

úkolů objektů složitý (provoz, změna sestavy, pohotovostní stav, skladování, přeprava, 

zkoušky, atd.), je nezbytné sbírat data podle druhů použití objektů.  

Výkazy o poruchách na každé úrovni závisejí na tom, jaké poruchové stavy mohou 

být zkušebními prostředky zjištěny. Do výkazů o poruchách se mají zahrnout všechny 

pozorované poruchy. Výkazy mají obsahovat všechny informace, které se týkají poruchy  

a mohou pomoci při popisu poruch (například se mají u každé poruchy poznamenat jakékoliv 

úkony údržby, o kterých je možné se domnívat, že se mohou vztahovat k poruše). Účelem 

výkazu je poskytovat maximum jednoznačných informací s minimální námahou. Za tím 

účelem má být výkaz rozčleněn tak, aby mohl být snadno vyplňován, přičemž se požadované 

informace mají získávat ve tvaru otázek s větším počtem volitelných možností, které vyžadují 

pouze odpovědi ano/ne [2].  

Výkaz o údržbě má obsahovat všechny informace, které se vztahují ke všem ručním 

nebo automatickým úkonům prováděným za účelem obnovy provozuschopného stavu 

výrobku. Do informací se má zahrnout čas, počet a druh pracovníků a stav systému (například 

nepoužitelný stav, ztráta zálohy). Informace se má klasifikovat podle druhu provedeného 
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úkonu jako informace, která se týká preventivní údržby, nebo jako informace o údržbě  

po poruše. Při vypracování systému sběru je však důležité brát v úvahu postavení, zkušenosti  

a objektivitu daného pracovníka.  

Má se zřídit databáze, která umožňuje uložení a vyhledání dat a je schopná 

pružného rozšiřování, aby se v ní udržovala taková data, která významně přispívají k dosažení 

cílů posuzování spolehlivosti. S výjimkou zjevně nesprávných dat se však mají všechna data 

uchovávat, a to i v případě, že se jedná o data spadající mimo předem určený rozsah. Volba 

dat, která se mají sbírat, podstatně závisí na druhu vyhodnocovaných nebo odhadovaných 

ukazatelů spolehlivosti. Informace mohou být dostupné z již existujících zdrojů, nebo se mají 

sbírat. Je nutné uvažovat o opatřeních pro aktualizaci základních informací. Mezi záznamy  

o chování v provozu se mohou zahrnout, provozní zkoušky výrobků a shromažďování dat  

o provozních poruchách.  

 

2.1.3 Analýza dat získaných sběrem 

 

Účelné zpracování dat a jejich následné vyhodnocení vyžaduje určité předběžné 

vyšetření procesu poskytujícího data. Je možné kombinovat různé dostupné soubory dat 

o objektu za předpokladu, že se u všech souborů uplatňují stejná kritéria výběru. Volba 

vhodných metod vyhodnocování dat může být ovlivněna takovými faktory, jako je možná 

časová závislost procesu nebo skutečnost, že se k datům může vztahovat více než jedna 

příčina poruchy [2]. 

Data získaná sběrem se často řídí jedním z řady druhů statistického rozdělení. Pro 

stanovení určitého rozdělení jsou dostupné tři principiální metody:  

 

• inženýrské posouzení založené na analýze fyzikálního procesu, který data vytváří;  

• grafické metody s použitím speciálních diagramů, které vedou ke konstrukci nomogramů;  

• statistické testy dobré shody empirických rozdělení s předpokládanými teoretickými 

rozděleními. 
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2.1.4 Prezentace výsledků 

 

Při prezentaci výsledků je třeba jasně stanovit všechny podmínky pro jejich pochopení 

a použití. Do těchto podmínek se má zahrnout účel systému sběru dat, zejména s ohledem  

na druh a proměnlivost vybraných dat.  

Je třeba též zaznamenat doplňující informace o okolnostech jako je čas (např.  

v hodinách špičkového provozu), umístění (např. zeměpisné podmínky) a průběžná doba 

trvání systému sběru dat.  

Mají se vyznačit zvláštní situace, které mohou omezit použitelnost a využití dat 

(například jakékoliv nastalé potíže, předpoklady nebo neúplnost dat).  

Je třeba se též zamyslet nad formou prezentace. Pokud to jde, je vhodnější použít 

zhuštěné formy (například diagramy, histogramy, grafickou prezentaci) než podrobný přehled 

čísel. 

 

2.2 Příklad struktury dat o spolehlivosti 

 

Pro posouzení spolehlivosti v celém komplexu, tj. bezporuchovosti (životnosti), 

udržovatelnosti, zajištěnosti údržby, optimalizace preventivní údržby a pohotovosti musí 

informační systém sběru dat zabezpečit tato základní vstupní data [3]:  

 

• data obecného časového charakteru - doba provozu a doba používání strojů a jejich prvků, 

doba provozu do první poruchy, doba provozu mezi poruchami, technický - užitečný život 

strojů a zařízení, doba nezjištěného poruchového stavu, doba administrativního zpoždění, 

doba údržby po poruše, doba preventivní údržby atd.  

 

• vypočítávané ukazatele bezporuchovosti, udržovatelnosti a pohotovosti - hustota rozdělení 

pravděpodobnosti poruch, pravděpodobnost poruchy a bezporuchového provozu, intenzita  

a parametr proudu poruch, střední doba do poruchy, střední doba mezi poruchami, střední 

doba opravy, součinitel ustálené pohotovosti, apod.)  
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• data o zajištěnosti údržby:  

 

- časové - intervaly revizních a diagnostických prohlídek, preventivních údržeb - 

oprav, průběžné doby a pracnosti údržbářských zásahů, časy prostojů strojů a zařízení 

způsobené: organizačními příčinami, čerpáním času na odpočinek a osobní potřebu, 

preventivní údržbou, poruchami, nutným přestavováním a seřizováním a technologickými 

poruchami, další - počet neshodných výrobků v důsledku chybného výrobního procesu  

a v důsledku náběhu výroby, spotřeba náhradních dílů, skutečná výkonnost - tato data 

umožňují výpočet celkové efektivnosti výrobního zařízení;  

 

- data o technickém stavu strojů a jejich prvků - různé diagnostické signály SI např. 

vibrace, teplota, velikost napětí a proudu, nečistoty v oleji, velikost opotřebení, změna 

účinnosti zařízení apod. – tato data umožňují diagnostickou údržbu a její optimalizaci,  

 

- data ekonomického charakteru - náklady nebo cena preventivních údržbářských 

zásahů - obnovy strojů a jejich prvků, náklady nebo cena údržbářských zásahů - obnovy strojů 

a jejich prvků po poruše, náklady na prostoje, náklady vyvolané narůstajícím opotřebením 

funkčních ploch strojních prvků a z rizika výskytu poruchy, náklady na revizní, preventivní - 

inspekční a diagnostické prohlídky, ztráty z rizika výskytu poruchy z nedodržení normativu 

pro obnovu, náklady - pracovní, materiálové a režijní - na interní a externí údržbu, náklady  

na zásoby náhradních dílů apod. – tato data umožňují optimalizovat preventivní údržbu  

a posuzovat ekonomickou efektivnost zajištěnosti údržby,  

 

- kvalitativní - popis druhu poruchy, analýza příčin a důsledků poruch, způsobu jejího 

nahlášení a odstranění, počet a kvalifikace údržbářů, technické informace - pasporty -  

o výrobním zařízení, přehled o nářadí, měřicích přístrojích, diagnostickém zařízení, strojním 

vybavení, informace o náhradních dílech a jejich dostupnosti, specifikace údržbářských 

objektů - plochy, výšky, technologická vybavenost, environmentální aspekty, dopady  

a profily, finanční zdroje pod. – tato data umožňují dynamický program údržby a optimalizaci 

zdrojů zajištěnosti údržby. 
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3 Spolehlivost technických objektů 

 

Výrobky a systémy uplatňující se ve všech oblastech průmyslu se liší ve svých 

funkčních vlastnostech, ve své struktuře i složitosti a pracují v různých provozních 

podmínkách. Tato různorodost a rozdílnost v praktických aplikacích vede k tomu, že se 

ukazatele spolehlivosti stanovují pro různé aplikace diferencovaně. Rovněž se liší teoretické 

metody a praktické postupy, kterými jsou tyto ukazatele zabezpečovány. Stejný je však 

přístup k volbě metod i praktickým postupům - uplatňuje se maximální využívání poznatků  

o spolehlivosti realizovaných výrobků a systémů v provozu a důsledné využívání 

systémového přístupu při realizaci nových systémů. Systémovým přístupem zde rozumíme 

zejména vytváření podmínek pro předcházení poruchám systémů v provozu a omezování 

nápravných opatření, která se obvykle provádějí až po poruchách a haváriích.  

Předpokládáme následující strukturu výrobků a systémů: 

• součástka - nejjednodušší samostatný prvek funkční jednotky, funkční jednotka (funkční 

blok) - dvě nebo více součástek, které v kombinaci plní specifickou funkci, 

• podsystém - dvě nebo více funkčních jednotek, které v kombinaci plní specifickou funkci  

v rámci systému, 

• systém - kombinace vzájemně propojených podsystémů a jejich příslušenství, která 

zajišťuje předepsanou cílovou funkci, 

• výrobek - kombinace jedné nebo více funkčních jednotek a příslušenství, propojených tak, 

aby plnily předepsané specifické funkce, je to všeobecný název pro součástky  

a jednoduché struktury. 

 

Důležitou složkou při řešení problematiky spolehlivosti jsou orientační, zpřesněné  

a kontrolní výpočty spolehlivosti, kterými zjišťujeme spolehlivostní vlastnosti systémů  

ve formě číselných ukazatelů spolehlivosti.  

Podklady pro výpočty jsou připravovány technicko-ekonomickými rozbory, jejichž 

účelem je specifikovat ty vlastnosti navrhovaného systému, které jsou významné pro výpočet 

spolehlivosti, zvolit efektivní výpočtové metody a připravit vstupní data pro výpočet.  
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Rozbory se zabývají zejména těmito problémy: 

• strukturou systému a specifikací jeho provozních stavů, 

• předpokládaným rozdělením pravděpodobnosti ukazatelů spolehlivosti, 

• volbou efektivní techniky výpočtů a výpočtových metod, 

• vypracováním spolehlivostního modelu systému, 

• výpočtovými metodami a jejich omezeními. 

 

Racionální přístup k těmto problémům do značné míry určuje přesnost a efektivnost 

výpočtu.  

 

3.1 Struktura systému 
 

Pro spolehlivostní vlastnosti systémů a jejich výpočet bývá mnohdy důležitější jejich 

vnitřní struktura než složitost. Podle struktury rozdělujeme systémy na: 

• dvoustavové systémy charakterizuje to, že z hlediska spolehlivosti může být systém pouze 

ve dvou stavech. Buď je ve stavu bezporuchového provozu, nebo je ve stavu poruchového 

prostoje. Dále předpokládáme, že přechody z jednoho stavu do druhého probíhají skokem, 

• vícestavové systémy se vyznačují přechody mezi stavy s různými úrovněmi funkční 

způsobilosti a s menší efektivností nebo s menší pravděpodobností, že požadovaná cílová 

funkce, pro kterou je systém určen bude splněna.  

 

3.2 Základní spolehlivostní rozdělení technických objektů 
 

Z hlediska spolehlivosti výrobky nebo prvky rozlišujeme: 

 

• výrobky neopravitelné, což jsou výrobky s jednorázovým použitím, které v případě 

poruchy dále neopravujeme. Jsou to např. žárovky, tranzistory, ložiska, ozubená kola atd. 

Oprava výrobku není prováděná z důvodů vlastní funkce výrobku, protože jejich oprava 

není ekonomicky výhodná. Za neopravitelné výrobky lze považovat i takové, které  

ve skutečnosti opravujeme po určitém časovém odstupu. Oprava se neprovádí 

bezprostředně při funkci zařízení. Uvedené výrobky z hlediska spolehlivosti sledujeme  
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v režimech, ve kterých se mohou nacházet, tj. v provozu nebo v prostoji (vlastní prostoj, 

skladování, konzervace, doprava), 

• výrobky opravitelné, které se v případě poruchy nevyřazují, ale opravují a dále se 

používají. V průběhu používání tyto výrobky mohou mít celou řadu poruch. Pro tyto 

výrobky v prvé části používání, tj. do vzniku prvé poruchy, budou v platnosti všechny 

vztahy pro výrobky neopravitelné. Pro posouzení spolehlivosti v dalším období je nutné 

zavést nové spolehlivostní ukazatele. 

 

3.3 Rozdělení pravděpodobnosti ukazatelů spolehlivosti systémů 
 

Rozdělení ukazatelů bezporuchovosti součástek, výrobků a systémů nebývají stejné. 

Působí zde rozdílnost výrobních technik a technologií, doba a způsob provozu a další vlivy. 

Skutečnosti se nejvíce blíží modelování těchto ukazatelů pomocí Weibullova rozdělení  

a mezního případu tohoto rozdělení - exponenciálního rozdělení. 

Exponenciální rozdělení ukazatelů poruchovosti platí s dobrým přiblížením pro 

provozní dobu, v níž ještě nenastalo mechanické nebo elektrické opotřebování součástek  

a kdy doba časných poruch je již ukončena. Exponenciálním rozdělením se řídí poruchovost 

systémů s dobře plánovanou a důsledně prováděnou údržbou a poruchovost složitých, které se 

skládají z velkého počtu součástek s různým rozdělením pravděpodobnosti poruchy. Příznivě 

působí, že u většiny výrobků a systémů bývá plánován dostatečně dlouhý zkušební provoz, 

který překrývá údobí časných poruch.  

Rozdělení pravděpodobnosti obnovy je dáno složitostí a různorodostí údržby a obnovy 

funkce. Působí zde společně udržovatelnost různých částí systému, organizace zásobování 

náhradními díly a osobní vlastnosti pracovníků, kteří zabezpečují údržbu a obnovu funkce  

po poruchách. Pokud člověk nepracuje v mezních podmínkách lze jeho činnost aproximovat 

z hlediska spolehlivosti normálním rozdělením. Za vhodnou aproximaci rozdělení 

pravděpodobnosti ukazatelů bezporuchovosti a opravitelnosti funkce kombinace fyzického 

zařízení a podsystému člověk-stroj se pokládá normální rozdělení nebo exponenciální 

rozdělení. 
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3.4 Techniky výpočtů spolehlivosti 
 

Pro výpočet spolehlivosti se používají různé postupy 

 

3.4.1 Technika založená na informaci o spolehlivosti součástek 

 

Výpočet založený na znalosti struktury systému, jeho provozních podmínek  

a spolehlivosti použité součástkové základny je nejpoužívanější a má pro praxi mnoho výhod. 

Umožňuje výpočet na základě údajů, jejichž věrohodnost si můžeme ověřit, umožňuje také 

prozkoumat z hlediska spolehlivosti několik variant struktury systému, odhalit slabá místa  

a včas zjednat nápravu. Většina výpočtových metod je koncipována pro tento postup. 

 

3.4.2 Technika podobných zařízení 

 

Výpočet je založen na znalosti spolehlivosti technicky a technologicky podobných 

nebo stejných systémů, které jsou již v provozu. Základem pro tento výpočet spolehlivosti 

nového systému je porovnání se známým systémem. Vyžaduje znalost jeho funkčních 

vlastností, složitosti, provozních podmínek, druhů a počtu součástek, jejich kvality  

a spolehlivosti. Výpočet se provádí pomocí srovnávacích činitelů, založených na rozdílech 

mezi novým systémem a známým systémem.  

 

Porovnáme: 

• obtížnost požadavků na funkční vlastnosti a jejich vliv na spolehlivost, 

• složitost systémů, počet podsystémů a funkční jednotek a jejich technickou  

a technologickou náročnost, 

• provozní podmínky, 

• druhy součástek, jejich počet a kvalitu, 

• výrobní technologie a jejich vliv na spolehlivost. 
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3.4.3 Technika aktivních prvků 

 

Tato technika výpočtu využívá porovnání počtu aktivních prvků. Odhadne se (nebo se 

spočítá) počet aktivních prvků ve funkční jednotce, v podsystému nebo v celém systému. 

Podle zkušeností z minulých vývojů se ke každému aktivnímu prvku přiřadí určitý počet 

pasivních prvků nebo součástek. Vypočítá se dále spolehlivost aktivního prvku a k němu 

příslušejících součástek. Takto získaný soubor součástek tvoří jednotku pro výpočet 

složitějších celků.  

V praxi se také používá technika statistického modelování a kombinace jednotlivých 

výpočtových technik. 

 

3.4.4 Spolehlivostní modely systémů 

 

K podrobnějšímu rozboru spolehlivostních vlastností systému lze přistoupit teprve  

v době, kdy je již reálná představa o struktuře systému, která splňuje požadavky na funkční 

vlastnosti. Pro hodnocení spolehlivosti a pro práci s parametry spolehlivosti se sestavují 

spolehlivostní modely systému. Spolehlivostní model systému je obvykle grafické nebo 

matematické znázornění vztahů, které slouží k převodu (k transformaci) fyzické struktury 

systému do formy, která umožňuje sestavit matematický model a provést číselný výpočet 

spolehlivostních vlastností. Jinak řečeno, spolehlivostní model umožňuje formulovat 

matematické vztahy pro číselné vyjádření veličina a ukazatelů spolehlivosti systémů. 

Používají se zejména tyto formy spolehlivostních modelů: 

• spolehlivostní bloková schémata sériových, paralelních nebo sériově paralelních zapojení 

prvků modelů, 

• grafické a matematické modely Markovových procesů, 

• grafické modely ve formě stromů poruch.  

K nim dále patří statistické modelování ukazatelů spolehlivosti. 

Uvedené spolehlivostní modely používají různá grafická znázornění a jim odpovídající 

matematické nástroje. Pro výpočet ukazatelů různých typů systémů lze vždy vybrat 

spolehlivostní model, který řeší zadaný problém s největší efektivností.  
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3.4.5 Postupy výpočtu spolehlivosti a jejich omezení 

 

Výpočet ukazatelů bezporuchovosti a opravitelnosti resp. udržovatelnosti systémů 

patří k nejčastěji prováděným úkonům při navrhování systému. Pro výpočet můžeme zvolit 

jeden z těchto přístupů. 

Známe zapojení součástek a funkčních jednotek v systému, údaje o hodnotách 

intenzity poruch λ součástek a údaje o intenzitě obnovy μ u základních funkčních jednotek. 

Převedeme fyzickou strukturu systému a jeho částí na spolehlivostní modely. S jejich pomocí 

pak počítáme nejprve ukazatele spolehlivosti základních funkčních jednotek a z nich 

ukazatele vyšších celků až dojdeme k ukazatelům spolehlivosti celého systému. Výsledky 

výpočtu pak porovnáme s požadavky na spolehlivost systému nebo s očekávanými výsledky.  

Je-li zadána spolehlivost systému, např. ve formě požadavků na pravděpodobnost 

bezporuchového provozu R(t) nebo pravděpodobnost obnovení provozuschopnosti G(t), 

postupujeme obdobně. Požadavky na ukazatele R(t) a G(t) rozdělíme na nižší celky podle 

jejich složitosti a jejich důležitosti a v rozdělování ukazatelů pokračujeme, až získáme 

požadavky na intenzitu poruch λ součástek nebo na intenzitu obnovy μ základních funkčních 

jednotek. 

V uvedených výpočtech vycházíme z bodového odhadu (střední hodnoty) intenzity 

poruch λ součástek a intenzity obnovy μ funkčních jednotek. Výsledky výpočtu získáme opět 

jako bodové odhady ukazatelů spolehlivosti podsystémů a systémů. Tento přístup (tzv. 

deterministický přístup) je většinou dostatečně přesný, je výpočtově přístupný a je často 

používaný. 

Při statistickém modelování ukazatelů spolehlivosti součástek, funkčních jednotek  

a podsystémů jsou známy bodové odhady (střední hodnoty) intenzity poruch λ a rozdělení 

pravděpodobnosti, kterými se řídí jejich poruchovost. Výsledkem výpočtů jsou 

charakteristiky spolehlivosti vlastních funkčních jednotek, podsystémů a systémů, které 

dávají více informací než výsledky získané deterministickým přístupem. Tento 

pravděpodobnostní přístup má výhody zejména v tom, že může zpracovat kombinace různých 

rozdělení pravděpodobnosti. Použití počítače a výpočetních programů pro efektivní výpočet je 

nutným předpokladem. 
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Při výpočtech ukazatelů spolehlivosti systémů budeme používat tato zjednodušení: 

• budeme počítat pouze s havarijními (tj. úplnými a náhlými) poruchami, 

• budeme předpokládat funkční nezávislost prvků a dílčích celků systémů a také to, že se 

jejich poruchy nebudou vzájemně ovlivňovat, 

• budeme předpokládat, že poruchy vznikající v obvodových prvcích, systémech a jejich 

částech jsou náhodné a odpovídají exponenciálnímu rozdělení, stejně jako provádění obnovy 

po těchto poruchách. 

Zkušenosti ukazují, že tato zjednodušení nijak nadměrně nezhoršují přesnost výpočtů 

a v praxi se proto všeobecně používají. 

 

3.4.6 Hodnocení přesnosti výpočtu 

 

Přesnost výpočtu bezporuchovostí pomocí přibližných vzorců závisí na úrovni 

bezporuchovosti systému, jehož spolehlivost vyšetřujeme. Úroveň spolehlivosti můžeme 

rozdělit zhruba do tří oblastí. Je to oblast vysoké spolehlivosti (v ní je pravděpodobnost 

bezporuchového provozu systému R > 0,95), oblast střední spolehlivosti a oblast nízké 

spolehlivosti (s pravděpodobnosti bezporuchového provozu systému R < 0,2). Tyto hodnoty 

neurčují přesné hranice, ale spíše všeobecně naznačují, jak se oblasti mohou hodnotit. 

Výpočty spolehlivosti v oblasti vysoké spolehlivosti jsou z hlediska praxe 

nejdůležitější pro preventivní údržbu a pro stanovení doby, v níž se pravděpodobnost poruchy 

zvýší nad stanovenou hranici. Dobrá aproximaci pro tuto oblast je proto důležitá. 

Předpokládejme systém se skutečnou pravděpodobností bezporuchového provozu R = 0,98 

 a s přibližnou hodnotou pravděpodobnosti bezporuchového provozu systému Rs, kterou 

získáme výpočtem a která je Rs = 0,96. Můžeme pak vypočítat chybu vzniklou použitím této 

aproximace v procentech bezporuchovosti systému (pravděpodobnosti bezporuchového 

provozu systému) a dostaneme 
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Na první pohled to vypadá, že přesnost výpočtu je postačující. Vyjádříme-li však 

chyby výpočtu v procentech poruchovosti systému (pravděpodobnosti poruchy systému), 

dostaneme  
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Výpočet s daným přiblížením povede k výsledku, že ve sledovaném čase nastane 

dvojnásobek poruch, než odpovídá skutečnosti, a tedy k nesprávnému hodnocení situace. 

Očekávaný počet poruch systému je hodnota, která má první stupeň důležitosti, neboť podle 

ní se řídí rozmístění opravárenských dispozic a skladů náhradních dílů, udržovací náklad 

apod. Tento výpočet je kritický však jen v oblasti vysoké spolehlivosti, v níž se malá chyba  

ve výpočtu bezporuchovosti systému promítne jako velká chyba v očekávaném počtu poruch. 

V oblasti střední spolehlivosti není rozdíl mezi vyjádřením poruchy a chyby jako procenta 

spolehlivosti nebo nespolehlivosti kritický. 

Je tedy žádoucí, aby použité aproximace dávaly v oblasti vysoké spolehlivosti malou 

chybu v očekávaném počtu poruch systému. Proto je zapotřebí zvolit aproximaci tak, 

abychom dostali výsledky vyhovující praxi pro daný případ. Nelze počítat šablonovitě, bez 

znalosti cílů a záměrů, pro něž se výpočet použije. 

 

3.5 Modely spolehlivosti systému 

 

Při řešení modelu spolehlivosti je třeba se úvodem zabývat volbou kritéria poruch.  

U systémů se hodnotí strukturální spolehlivost té jeho části, která zabezpečuje plnění určité 

funkce. Ukazatele spolehlivosti těchto funkcí je nutno dát do souvislosti se spolehlivostí 

technických prostředků i se spolehlivostí prvků dalších struktur sloužících k jejich 

zabezpečení. 

Realizace této koncepce vede k rozkladu struktury (technické, algoritmické, 

informační atd.) na subsystémy a prvky jejichž spolehlivost se zkoumá odděleně ve vztahu  

k funkci, kterou zabezpečují. Pomocným hlediskem při rozčlenění bývá snaha vyčlenit 
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konstrukční a funkční podsystémy tvořící celky, podléhající jako celky obnově, podsystémy, 

které lze snadno popsat ukazateli spolehlivosti apod. 

U systémů je ve srovnání s objekty častější případ dělení poruch na stálé narušení 

provozuschopnosti a na krátkodobé narušení provozuschopnosti, které vymizí samovolně 

(selhání), kdy není třeba odstraňovat příčinu poruch nápravnou údržbou, ale postačí odstranit 

následky selhání. 

Model spolehlivosti slouží k predikčním výpočtům ukazatelů spolehlivosti a vyjadřuje 

vztah mezi definovaným popisem struktury systému a vlastnostmi spolehlivosti systému  

v daných podmínkách použití. 

Pro vytváření dvoustavových modelů spolehlivosti se užívá metody blokových 

schémat spolehlivosti. 

 

3.5.1 Základní typy struktur systémů 

 

Pro vyjádření zvolené technické struktury se prvky zobrazují jako bloky. Porucha 

prvku je představována neprůchodností daného bloku. Blokové schéma tak rovněž vyjadřuje, 

jak porucha systému závisí na poruchách podsystémů či prvků. Přitom se předpokládá 

vzájemná nezávislost poruch prvků. Vedle blokových schémat se užívá zobrazení 

orientovaným grafem, kdy hrany odpovídají prvkům a uzly grafu signálům uvnitř i vně 

systémů [7]. 

 

Mezi základní spojení patří: 

• sériové spojení prvků, 

• paralelní spojení, 

• smíšené spojení. 
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Sériový systém (sériový poruchový model), představuje systém navržený s minimálním 

nutným počtem prvků. Nejhorší možné zapojení z pohledu spolehlivosti. Blokové schéma 

sériového modelu je na obrázku 1, orientovaný graf na obrázku 2. 

 

 

 

Obr. 1. Sériové schéma modelu [14] 

 

 

Obr. 2 Sériové schéma modelu - orientovaný graf [14] 

 

Paralelní systém (paralelní poruchový model) nazýváme takové funkční uspořádání systému, 

které bez ohledu na jeho konkrétní konstrukční a technologické provedení platí, že k poruše 

systému dojde až při současné poruše všech jeho prvků. Blokové schéma paralelního modelu 

je na obrázku 3, orientovaný graf na obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Paralelní schéma modelu [14] Obr. 4 Schéma modelu - orientovaný graf [14] 
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Smíšený systém (sériově paralelní resp. paralelně sériový systém) - jedná se  

o kombinační zapojení prvků systému, aplikací sériového a paralelního zapojení - je   

v provozu pouze tehdy, jestliže je v provozu (ze všech n prvků) aspoň m prvků, tedy 1< m < 

n, v případě, že m = n přechází kombinační systém na systém sériový, jestliže m = 1 přechází 

kombinační systém na systém paralelní. Výpočet jednotlivých ukazatelů bezporuchovosti se 

provádí postupným zjednodušováním dílčích sériových a paralelních zapojení až do úplného 

zjednodušení [18]. Blokové schéma je na obrázku. 5.  

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Smíšené schéma modelu [14] 
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4 Hodnocení spolehlivosti vícestavového technologického 

systému 

 

4.1 Energetický blok 
 

Pro řešení práce byl vybrán jako složitý průmyslový objekt tepelná elektrárna. Tepelné 

elektrárny jsou komplexní technologické systémy, které slouží na výrobu elektrické energie. 

Skládají se z množství samostatných nebo vzájemně spolupracujících zařízení. Z hlediska 

zajištění bezpečnosti a efektivnosti jejich provozu je nevyhnutelné mít k dispozici aktuální  

a přesné informace, jednak o samotných zařízeních, které se v elektrárně nachází, ale také 

přehled o jejich technickém stavu. V případě zjištění poruchy na zařízení je potřebné ji včas 

zaznamenat a zajistit její nápravu. V rámci snížení pravděpodobnosti výskytu poruch je nutné 

na zařízeních vykonávat určité druhy pravidelných údržeb. Ty je samozřejmě potřebné 

vhodným způsobem naplánovat, zhodnotit a následně sledovat a řídit jejich realizaci. 

Elektrárna se skládá z několika tzv. výrobních bloků. Elektrárenský výrobní blok 

znamená samostatnou jednotku skládající se z kotle, navazující turbíny a příslušenství,  

z generátoru, odlučovačů popílku, chladicí věže a blokového transformátoru. Společná je celé 

elektrárně správní budova, tzv. uhelné a vodní hospodářství, komín a elektrická síť  

za blokovými transformátory viz. obrázku 6. 

Obr. 6 model elektrárenského bloku [9] 
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4.2 Hodnocení spolehlivosti energetických systémů 
 

Dosavadní, zatím všeobecně v energetice užívané a apriorně stanovené základní 

ukazatele kvality (např. životnost charakterizovaná počtem cyklů) se dále výrazněji ukazují 

jako nepostačující jak pro hodnocení, předvídání a porovnávání spolehlivosti jednotlivých 

objektů, tak zejména pro sledování vývoje jejich kvality, vlivu realizace různých technických 

opatření ve výrobě, údržbě apod. 

Lze předpokládat, že při dlouhodobém sledování energetických strojů a zařízení  

a z něho vyplývajících analýz provozních výsledků bude průběh základních charakteristik 

spolehlivosti u většiny uzlů a součástí podstatně složitější než např. klasická vanová křivka 

elektronických prvků, a navíc lze předpokládat, že se bude měnit nejen s dobou provozu, ale 

i s režimem oprav a údržby. 

Při hodnocení spolehlivosti energetických systémů bude mít na spolehlivost těchto 

systémů vliv okolí systémů (klimatické podmínky, provozní prostředí, systém údržby atd.). 

Výsledky laboratorních zkoušek a experimentů jednotlivých částí zařízení ve zkušebnách jsou 

sice cenné a mnohdy nenahraditelné pro porovnání a analýzu výsledků provedených zákroků, 

ale lze jich jen nesnadno využít ve vlastním provozu. Základní statistický materiál, proto musí 

být získán z typických druhů provozu, přičemž obtíže může způsobit jednoznačná 

charakteristika provozních podmínek. 

Hodnocení spolehlivosti energetických strojů a zařízení spočívá v komplexním 

rozboru hodnot určených ukazatelů spolehlivosti, stanovených z výsledků sledování 

vybraného souboru strojů za jejich neměnného provozního režimu při dodržení všech 

předpisů pro obsluhu, údržbu a provoz. Součásti hodnocení jsou rozbory nejporuchovějších 

prvků a soustav strojů včetně rozboru příčin, projevů a důsledků jednotlivých poruch. 

Spolehlivost stroje nelze vyjádřit jediným ukazatelem. Čím více ukazatelů je použito, tím 

obtížnější je výrok o hodnotě celkové provozní stroje. Více ukazatelů sice podrobněji 

charakterizuje jednotlivé dílčí vlastnosti spolehlivosti, ale jejich vzájemné vazby mnohdy 

znesnadňují vytvoření jednoznačného úsudku. 

Doporučuje se na základě zkušeností vždy pečlivě zvážit počet použitých ukazatelů  

a vybrat jen skutečně významné, z čehož vyplývá, že při hodnocení provozní spolehlivosti 

vybraných strojů nestanovujeme hodnoty všech známých ukazatelů spolehlivosti. Podle 

předem připraveného plánu prací stanovujeme hodnoty jen těch ukazatelů spolehlivosti, které 

charakterizují stroj nezávisle a komplexně z hlediska jeho spolehlivosti. Tyto ukazatele jsou 
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začleněny do technické dokumentace strojů. Hlavní zásady při výběru ukazatelů pro daný 

stroj jsou: 

• efektivnost, spočívající v tom, že vybrané ukazatele musejí být použitelné i pro obecné 

hodnocení efektivnosti stroje, 

• nezávislost, vylučující možnost nadbytečných ukazatelů, 

• prokazatelnost, umožňující vypočítat číselnou hodnotu ukazatelů z dostupných podkladů, 

• úplnost, spočívající v tom, že vybrané ukazatele musí postihnout všechny zvláštnosti 

hodnoceného stroje, 

• praktičnost, dovolující využití těchto ukazatelů u uživatele (plánování, ekonomie, 

optimalizace). 

 

Význam jednotlivých ukazatelů je závislý na záměru hostitele. Hodnocení provozní 

spolehlivosti stroje je jednou z klíčových etap systému řízení a zabezpečování spolehlivosti 

vytvářeného k zajištění co největší spolehlivostí strojů. 

Bez objektivního kvantitativního hodnocení spolehlivosti by nebylo možné srovnávat 

dva obdobné stroje různých výrobců, stroje starší i inovované, úspěch či neúspěch 

konstrukční úpravy na vybraném stroji. Hodnocení provozní spolehlivosti strojů má stejně 

jako každá jiná podobná činnost přesný řád a postup prací, které musíme zvládnout, abychom 

se dopracovali k žádaným ukazatelům spolehlivosti.  

 

4.3 Klasifikace stavu energetických zařízení 
 

Obdobně důležité pro stanovení spolehlivostních charakteristik objektů z hlediska 

schopnosti plnit jejich požadovanou funkci. Energetická zařízení můžeme považovat  

za opravitelné objekty, tj. objekty, které jsou po poruše způsobilé k opravě. Opravitelné 

objekty mohou být obnovované, tzn. objekty jejichž schopnost plnit požadovanou funkci se 

podle technických podmínek po poruše obnovuje, nebo neobnovované, tzn. objekty, jejichž 

schopnost plnit požadovanou funkci se podle technických podmínek po poruše neobnovuje. Je 

potřeba rozlišovat mezi opravitelným a opravovaným objektem, neboť objekt může být 

opravitelný za cenu neúnosných ekonomických nebo jiných ztrát a jeho oprava může být 

z různých důvodů nežádoucí. Z uvedených definic vyplývá, toto rozdělení objektů je  
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do značné míry konvenční a záleží na podmínkách provozu a údržby, do které z uvedených 

kategorií má být objekt zařazen. 

Výrobní zařízení, které sledujeme v praxi a které je zapojeno do výrobního procesu, se 

v libovolném okamžiku nachází zpravidla v některém z následujících stavů: 

 

• bezporuchový provoz, 

• technický prostoj – stav, při němž se objekt opravuje, 

• organizační prostoj – stav, při němž je objekt v poruchovém stavu, ale z jakýchkoliv důvodů 

není obnovován, 

• provozní prostoj – stav, při němž je objekt v normálním stavu, ale z různých důvodů není 

nasazen v provozu, 

• údržbový prostoj – stav, při němž je objekt v bezporuchovém stavu a provádí se na něm 

plánovaná preventivní údržba. 

Tato klasifikace má platnost i pro energetické zařízení a jejich části. 

 

Členění na tyto stavy závisí nejen na charakteru provozu u uživatele a na organizaci 

údržby a oprav, ale i na záměrech zúčastněných organizací a cílech řízení spolehlivosti. 

Rozšíření jednotlivých stavů je důležité při sledování provozní pohotovosti zařízení, při 

kontrole organizační úrovně údržby, operativní opravárenské činnosti atd. 

Většinou není možné rozlišit technický a organizační prostoj, proto se ve většině 

případů hodnocení spolehlivosti sleduje tzv. operační prostoj, tj. stav, při němž je výrobek 

v poruchovém stavu. Schéma členění prostoje výrobního zařízení je na obrázku 7. 

Čím složitější a konstrukčně členitější je výrobní zařízení, tím obtížnější je sledování 

prvotní nezávislé poruchy. Protože jak bylo řečeno, považujeme energetické stroje a zařízení 

vesměs za objekty obnovované, závisí vymezení stavů nejen na faktorech technických, ale  

i na režimu oprav. Obecně je v takovém případě výhodné rozložit složitý objekt na funkčně 

nezávislé agregáty, jejichž systém údržby a oprav lze termínově i ekonomicky zvládnout 

dostatečně vyjádřit a jejichž spolehlivostní charakteristiky v závislosti na době provozu jsou 

známy. 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Členění prostoje objektu 

 

 

Na základě výše uvedeného a v souladu s normou ČSN IEC (191) [17] budou v této 

práci na energetických zařízeních a na jejich částech rozlišovány dva základní stavy: 

 

• provoz – stav, kdy objekt plní požadovanou funkci, 

• prostoj (operační prostoj) – stav, kdy objekt neplní požadovanou funkci. 

 

Při řešení v této práci to bude znamenat, že hodnocené výrobní zařízení bude rozděleno  

na nezávislé funkční části. Tyto části budou pouze ve stavu provoz a prostoj, tzn. že  

při spolehlivostních výpočtech lze na tyto objekty aplikovat dvoustavový model. 
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4.4 Hierarchická struktura 
 

Z pohledu spolehlivosti je nezbytné provést dekompozici celého zařízení. 

Charakteristická pro tepelnou elektrárnu je tzv. „Pyramida řízení“ viz. obrázek 8. Je nutné se 

zaměřit zejména na komponenty, které znamenají přímé ohrožení provozuschopnosti daného 

výrobního zařízení, kdy jejich porucha může znamenat velké náklady na opravdu případně 

výměnu komponenty. Integrovaný řídicí systém se člení horizontálně v závislosti na rozsahu 

technologického zařízení, tj. počtu skupin, podskupin nebo funkčních celků na příslušné 

úrovni a vertikálně podle funkčních souvislostí. [4] 

Počet hierarchických úrovní řídicího systému bývá různý a závisí na struktuře  

a složitosti technologického zařízení [6]. U velkých elektrárenských bloků to jsou 4 až 5 

úrovní. 

 

Obr. 8. Pyramida řízení [6]  
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4.5 Sledování stavu objektu 
 

Statistický význam odhadu spolehlivostních ukazatelů je závislý na době sledování 

daného objektu. 

 

Doba sledování objektu  

 

t T
z S

m= × ×1
2 1

2
2 1c a ( )          (3) 

 

 

Při stanovení doby sledování objektu postupujeme takto: 

 

· Stanovení součinitele  r1     

d je relativní chyba  d=0,1 

 

d+=11r           (4) 

 1,1011 =+=r  

  

· Na základě hodnoty součinitele r1 a hladiny významnosti a se určí z následující tabulky 1 

minimální počet poruch m1 vzniklých za dobu sledování. 

m1=200 

 

Tabulka 1. Hodnoty součinitele r1 

a/2 

m1 

0,01 0,05 0,1 a/2 

m1 

0,01 0,05 0,1 

1 100,00 19,50 9,50 30 1,60 1,39 1,29 

2 13,50 5,63 3,77 40 1,50 1,32 1,24 

3 6,88 3,66 2,73 50 1,43 1,28 1,21 

4 4,85 2,93 2,29 60 1,38 1,25 1,19 

5 3,91 2,54 2,05 80 1,32 1,21 1,16 

6 3,36 2,29 1,90 100 1,28 1,19 1,14 

8 2,75 2,01 1,72 200 1,19 1,13 1,10 

10 2,42 1,83 1,61 400 1,13 1,09 1,07 

15 2,01 1,62 1,46 600 1,10 1,07 1,05 

20 1,81 1,51 1,37 800 1,09 1,06 1,05 

26 1,68 1,44 1,33 1000 1,08 1,05 1,04 
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· Stanovení doby sledování zařízení tz dosadíme do vzorce (6) 
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 a tedy doba sledování zařízení je                                                                     
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Na základě výpočtu by mělo zařízení sledováno 38 653 hodin. 
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4.6 Provozní data pro hodnocení spolehlivosti 

 

V tabulce č. 3 je příklad provozních dat z energetického bloku. Z těchto dat je patrné, 

že jsou evidovány časy celého energetického bloku s definováním události, která prostoj 

způsobila. 

Pro hodnocení celkové spolehlivosti energetického bloku jsou tyto záznamy 

postačující, avšak pro hodnocení spolehlivosti dílčích částí jsou nedostatečné. Jak bylo již 

naznačeno v kapitole 5.4, energetický blok je složen z řady částí (odkaz viz. obrázek. 8 

Pyramida řízení), které celkovou spolehlivost energetického bloku ovlivňují, avšak jsou i 

ovlivňovány spolehlivosti ostatních částí tohoto bloku. Pokud chceme hodnotit systém dílčích 

částí tak je nutné vytvořit metodiku z provozních dat, jak jsou znázorněny v tabulce 2. Tvorba 

tohoto algoritmu je hlavním cílem této práce. Tvorba algoritmu bude rozdělena na dvě části: 

 

1. Tvorba algoritmu pro dva opravované objekty v sériovém zapojení (části Z1 a Z2) 

2. Zobecnění algoritmu pro n zadaných opravovaných částí 

 

Pro tvorbu algoritmu budou využita laboratorní data mající exponenciální rozdělení, 

kterým byly náhodně vygenerovány události značící poruchy obou částí viz. Příloha. Příklad 

dat je uveden v tabulce 2.  
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Tab. 2 Exponenciální rozdělení vstupních dat 
Č

ís
lo

 u
dá

lo
st

i 

P
o

ru
ch

a
 

 

Časy 
bezporuchového 
provozu zařízení 
Z1 (P1) a zařízení 
Z2 (P2) 

 

 

Časy 
bezporuchového 

provozu před 
rozdělením na 

jednotlivé části   

 

Zařízení  Z1, 
čas do poruchy 
P1              

 

 

Zařízení Z2, 
čas do poruchy 
P2 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

P1 

P1 

P1 

P2 

P1 

P2 

P1 

P1 

P2 

P2 

P2 

P1 

P1 

 

134.585 

377.257 

1.2109 

32.829 

62.483 

48.450 

193.015 

70.039 

6.762 

140.041 

93.968 

132.185 

108.085. 

  

134.585 

 377.257 

 1.21091 

 545.882 

 95.3134 

 110.934 

 241.466 

 70.0394 

 269.81 

 140.041 

 93.968 

 372.958 

 108.085 

 

1 - 134.585 

2 - 377.257 

3 - 1.21091 

4 - 95.3134 

5 - 241.466 

6 - 70.0394 

7 - 372.958 

8 - 108.085 

 

1 - 545.882 

2 - 110.934 

3 - 269.818 

4 - 140.041 

5 - 93.968 
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Tab. 3 Provozní data z energetického bloku 
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8 1  B3 
8.1.1982 
21:20  RE10 48 9540 0 35 62 4 1131 111-  Y   30699 

8 2  B3 
8.1.1982 
21:20  RE10 0 0 0 35 32 1 1121 113-  Y   30699 

11 1  B1 
13.1.1982 
17:0  RH10 13 2507 0 35 39 4 1129 111-  Y   31193 

13 1  B1 
14.1.1982 
6:50  RH10 38 7537 0 35 62 4 1121 112-  Y   31194 

13 2  B1 
14.1.1982 
6:50  RH10 0 0 0 35 32 1 1121 111-  Y   31194 

20 1  B2 
18.1.1982 
20:4  RH10 25 4953 0 35 69 1 1131 111-  Y   31844 

20 2  B2 
18.1.1982 
20:4  RH10 0 0 0 35 67 1 1131 111-  Y   31844 

24 1  B1 
20.1.1982 
0:05  RH10 24 4710 0 35 32 4 1121 112-  Y   31294 

30 1  B3 
23.1.1982 
3:00  RE10 44 8740 0 35 67 1 1141 111-  Y   30887 

33 1  B2 
25.1.1982 
20:3  RH10 84 16750 0 35 29 1 1121 111-  Y   31987 

41 1  B3 
30.1.1982 
8:00  RE10 37 7360 0 35 69 5 1121 111-  Y   30998 

41 2  B3 
30.1.1982 
8:00  RE10 0 0 0 35 69 5 1131 111-  Y   30998 

74 1  B2 
1.2.1982 
15:30  RH10 14 2800 0 35 31 4 1121 111-  Y   32065 
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Výsledkem takto definované úlohy pak budou posloupnosti dob bezporuchového 

provozu, respektive dob obnovování provozuschopnosti, ze kterých pak bude možno stanovit 

spolehlivost (ukazatele) jednotlivých částí. 

Pro tvorbu algoritmu vyjdeme z předpokladu, že porucha jedné části hodnoceného 

systému neovlivní ostatní části systému. 

Pro řešení budeme dále předpokládat platnost zjednodušeného procesu obnovy. Čímž 

doby obnovování provozuschopnosti budou zanedbány a pozornost bude věnována pouze 

dobám bezporuchového provozu. Při platnosti obecného procesu obnovy tvorba posloupnosti 

dob obnovování provozuschopnosti nebude problém, protože z provozních údajů je patrná 

délka prostoje vyvolaná části systému. 

Základem řešení při uplatnění prvního předpokladu je výpočet doby bezporuchového 

provozu části Z1 při poruše části Z2. 

Princip řešení vychází z následujícího obrázku 9, ze kterého je patrné, že 

posloupnosti bezporuchového provozu pro zařízení Z2 je tvořeno časy t1 a t2, kdy na zařízení 

Z2 nastaly dvě poruchy, kdy poruchy však neovlivní zařízení Z1 a tedy první hodnota 

posloupnosti doby bezporuchového provozu zařízení Z1 je dána součtem dob 

bezporuchového provozu t1+t2+t3. Obdobně platí v souladu s uvedeným předpokladem, že 

porucha zařízení Z1 nebude mít vliv na poruchovost části Z2. Tzn., že další časový údaj 

v posloupnosti doby bezporuchového provozu pro zařízení Z2 bude dán součtem časů t3 + t4. 

Obdobně pak vytváříme další položky v časových posloupnostech (pro Z1 t4 + t5 atd.). Takto 

naznačený postup je znázorněn v tabulce 4 Data bezporuchového provozu, na kterou byl tento 

princip aplikován. 

 

Obr. 9 Posloupnosti bezporuchového provozu 
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Tab. 4 Data bezporuchového provozu 

Doba bezporuchového provozu 
Událost 

Posloupnost doby 

bezporuchového provozu 

Z1 Z2 P1, P2 P1 P2 

134,584728 

 

134,584728 134,58473 545,882285 

377,256924 

 

377,256924 377,25692 110,933945 

1,2109052 

 

1,2109052 1,2109052 269,817925 

 

32,829727 545,882285 95,313437 140,041116 

62,4837101 

 

95,3134372 241,46581 93,9680045 

 

48,450235 110,933945 70,03938 391,696864 

193,015573 

 

241,465807 372,95765 57,9749294 

70,03938 

 

70,03938 108,08509 333,831323 

 

6,7629723 269,817925 1384,3438 212,905384 

 

140,04112 140,041116 148,28936 167,101076 

 

93,968004 93,9680045 264,88078 955,456238 

132,185562 

 

372,957654 172,66553 831,20243 

108,085085 

 

108,085085 0,6668683 676,667278 

 

151,42622 391,696864 511,22248 166,274717 

 

57,974929 57,974929 96,592471 153,961079 

 

 

Celý takto naznačený postup byl zalgoritmizován a představuje základní výstup 

práce. Na obrázku 10 je vytvořený algoritmus – dekompozice provozních časů  

na posloupnosti dob bezporuchového provozu jednotlivých částí zařízení Z1 a zařízení Z2. 
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Obr. 10 Vývojový diagram - dekompozice provozních časů  
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4.7 Verifikace výsledků 

 

Algoritmus byl přeprogramován v jazyce C
++. Vytvořená aplikace umožňuje po zadání 

vstupních provozních dat skládajících se z dob bezporuchového provozu celého systému  

a posloupnosti události charakterizující poruchovost hodnoceného systému. Vytvořit 

posloupnosti dob bezporuchového provozu pro části Z1 a Z2, které jsou výstupem z aplikace 

a jsou uloženy do vytvořených datových souborů. Správnost celého řešení lze ověřit 

výpočtem ukazatelů bezporuchovosti dílčích částí, ze kterých je pak stanoven ukazatel 

bezporuchovosti celého hodnoceného systému. 

Protože použitá data mají exponenciální rozdělení pravděpodobnosti dob 

bezporuchového provozu a protože obě části jsou zapojeny sériově, můžeme i pro jednotlivé 

části předpokládat exponenciální rozdělení pravděpodobnosti po dobu bezporuchového 

provozu. 

Exponenciální typ rozdělení se využívá zejména pro popis bezporuchovosti těch 

objektů, kde se neprojevuje vliv postupné degradace součástí, jako např. stárnutí, koroze, 

opotřebení apod. Konstantní intenzita poruch se například běžně předpokládá u vysoce 

spolehlivých a složitých technických systémů [11]. Má-li doba do výskytu události stejné 

exponenciální rozdělení, pak informace o tom, že událost nenastala po dobu a hodin, nemění 

pravděpodobnost výskytu události v příštích x hodinách. 

Toto rozdělení má spojitá náhodná veličina X, která popisuje délky časových 

intervalů mezi výskyty jednotlivých událostí tzv. Poissonova procesu, což znamená, že 

popisuje délku časových intervalů mezi jednotlivými událostmi, když se tyto události 

vyskytují vzájemně nezávisle a s konstantní intenzitou. Při sledování systému získáváme 

pouze celkové časy provozu (obnovu provozu) a událost, která nastává. Tuto intenzitu neboli 

míru rizika v čase popisuje jediný parametr exponenciálního rozdělení označovaný řeckým λ. 

Výsledkem je získání spolehlivostního modelu – který je popsán pravděpodobností 

poruch parametrem λ, což je převrácená hodnota střední hodnoty doby čekání do nastoupení 

sledovaného jevu. Pro systém, u kterého známe časy provozu jednotlivých zařízení, můžeme 

spočítat střední dobu provozu a tu převrátíme λ= . 

Následně jsme ověřili, zda výpočet při rozkladu na jednotlivé zařízení Z1 a Z2, tak  

i při výpočtu z dat celého objetu získáme shodné výsledky.  
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K dispozici jsme měli 107 hodnot jednotlivých poruch zařízení Z1 a Z2. Čas t=300 h. 

V případě exponenciálního rozdělení dob do poruchy všech n prvků sériového systému 

s parametry li platí: 

intenzita poruch sériového spolehlivostního systému 

1

1

00537,0)()( -

=

=å= ht
i

N

i

t ll        (7) 

intenzita poruch jednotlivých zařízení 

1

1

00316,0)()(
1

-

=

=å= ht
i

N

i

t ll        (8)

 1

1

00260,0)()(
2

-

=

=å= ht
i

N

i

t ll        (9) 

 

Pro pravděpodobnost bezporuchového provozu jednotlivých zařízení platí: 
 

( ) 3867,01

1 == ×- t
etR

l
         (10) 

( ) 4577,02

2 == ×- t
etR

l
        (11) 

Pro pravděpodobnost bezporuchového provozu sériového spolehlivostního systému 

pak platí: 

( ) 1996,0==
×- t

s
etR

l
        (12) 

nebo 

( ) ( ) ( ) 1769,04577,03867,021 =×=×= tRtRtR
s      (13) 

 

Pro pravděpodobnost poruchy sériového spolehlivostního systému jednotlivých zařízení platí: 

 

6133,03867,01)(1)(1 =-=-= tRtF      (14) 

5422,04577,01)(1)(2 =-=-= tRtF       (15) 
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Pro pravděpodobnost poruchy sériového spolehlivostního systému pak platí: 

 

8004,01996,01)(1)( =-=-= tRtF
S      (16) 

nebo 

( )( ) ( )( ) ( )( ) 823,05422,016133,011111)( 21 =---=---= tFtFtF
S   (17) 

 

Z výsledků je patrné, že navržený algoritmus dekompozice provozních dat  

na posloupnosti dob bezporuchového provozu je navržen správně a odchylka ve výpočtech 

dob bezporuchového provozu sériového spolehlivostního systému je způsobena rozdílnou 

velikostí posloupností provozních údajů a dekomponovaných posloupností dob 

bezporuchového provozu jednotlivých části. Rozdílná délka těchto posloupností je způsobena 

metodikou výpočtu, kdy poslední časy dob bezporuchového provozu nemusí být připočítány 

do výsledné posloupnosti pro některou z části, pokud nastane porucha pouze jedné části. Tuto 

situaci demonstruje tabulka 4, kdy posloupnost pro zařízení Z2 má méně událostí než pro 

zařízení Z1. 

V případě, kdy budeme hodnotit opravitelnost, bude algoritmus stejný, ale nebudeme 

započítávat dobu provozu, ale dobu obnovy. 

 

4.8 Zobecnění řešení 

 

Dalším krokem při řešení dekompozice provozních dat je zobecnění na více objektů. 

Pro tento krok jsme vyšli z vytvořeného algoritmu na obrázku 10. Na obrázku 11 je znázorněn 

zobecněný přístup pro n zařízení.  
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Obr. 11 Vývojový diagram - dekompozice provozních časů pro n objektů 
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Při řešení složité spolehlivostní úlohy postupujeme následujícím způsobem: 
 

· Provedeme hierarchický rozklad daného složitého technologického zařízení na 

hierarchický systém dílčích úloh (postup „shora dolů“) – příklad dekompozice 

elektrárenského bloku na obrázku 12. 

 

· Řešíme podle výše uvedeného algoritmu na obrázku 10 (Algoritmus pro 2 části) resp. na 

obrázku 11 (Algoritmus pro n částí) v závislosti na počtu jednotlivých částí, ze kterých je 

složena úloha nižšího řádu. To znamená, že nejprve řešíme úlohu I. úroveň celý proces 

s rozpadem na II. úroveň funkčních skupin, potom všechny úlohy II. úrovně funkčních 

skupin a III. úrovně funkčních podskupin atd. (postup „shora dolů“), až nakonec vyřešíme 

úlohu nejnižšího řádu s rozpadem na jednotlivé části, pro které chceme stanovit 

spolehlivostní model a získáme tak řešení výchozího problému – vytvoření 

spolehlivostních modelů jednotlivých částí složitého zařízení dle našich požadavků  

na dekompozici. 

 

Obr. 12. Dekompozice elektrárenského bloku [4] 
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5 Závěr 

 

Práce je zaměřena na problematiku spolehlivosti velkých průmyslových objektů se 

zaměřením na získání podkladů - posloupností časových údajů pro dílčí části těchto objektů, 

pro potřeby tvorby spolehlivostního modelu. 

 V teoretické části jsou definovány nejdůležitější pojmy z oblasti spolehlivosti, jsou 

uvedeny základní principy a metodické postupy při sběru dat o spolehlivosti s přihlédnutím  

ke struktuře vyšetřovaného systému. Dále jsou prezentovány nejdůležitější techniky výpočtu 

spolehlivosti, modely spolehlivosti systémů a význam doby sledování objektu při hodnocení 

spolehlivosti objektu. 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření metodiky pro získání časových posloupností 

dob dílčích částí složitého technologického zařízení, které pracuje ve dvoustavovém režimu a 

předpokládáme sériové zapojení jednotlivých částí a jednouchý princip obnovy těchto částí. 

Jako příklad složitého technologického zařízení byl užit elektrárenský blok tepelné elektrárny.  

Řešení vychází z předpokladu, které je doloženo praktickými zkušenostmi, že při 

sledování systému získáváme pouze celkové časy bezporuchového provozu a událost, která 

přerušení provozu způsobila, resp. další technické a technologické parametry vztahující se 

k výpadku výroby.  

Hlavním cílem diplomové práce, jak již bylo výše naznačeno, je stanovení 

posloupností dob bezporuchového provozu jednotlivých zařízení zapojených do sériového 

systému na základě získaných posloupnosti časových dat o bezporuchovém provozu celého 

elektrárenského bloku, byl navržen algoritmus se soustavou podmínek, podle kterých je 

prováděno rozdělení dat do posloupností pro jednotlivá zařízení.  

Princip řešení vychází ze základního předpokladu, který spočívá ve skutečnosti, že  

v případě poruchy jedné části systému tato porucha neovlivní spolehlivost ostatních částí 

tohoto systému a tedy doba bezporuchového provozu těchto částí bude dána součtem dob 

bezporuchového provozu celého systému, kdy porucha vznikne na jiné části tohoto systému.  

Pro řešení byla dále předpokládána platnost zjednodušeného procesu obnovy. Čímž 

doby obnovování provozuschopnosti byly zanedbány a pozornost byla věnována pouze 

dobám bezporuchového provozu. Při platnosti obecného procesu obnovy tvorba posloupnosti 
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dob obnovování provozuschopnosti nebyl problém, protože z provozních údajů je patrná 

délka prostoje vyvolaná části systému. 

Na základě vytvořeného vývojového diagramu byl vytvořen program v jazyce C++, 

který toto rozdělení provádí. Matematicky byl navržený algoritmus a ověřen kontrolním 

výpočtem, při předpokladu platnosti exponenciálního rozdělení pravděpodobnosti poruch.  

Na základě vypočtených posloupností dob bezporuchového provozu pro jednotlivá zařízení 

jsme stanovili pravděpodobnost poruchy pro jednotlivá zařízení v definovaném čase a při 

znalosti struktury jsme následně vypočítali pravděpodobnost poruchy celého systému. 

Z původně zadaných dat jsme vypočítali pravděpodobnost poruchy systému pro stejný čas  

a výsledky porovnali. Z výsledků bylo patrné, že navržený algoritmus lze považovat  

za správný.  

Následně byl celý algoritmus zobecněn pro n částí systému a byla navržena metodika 

pro řešení takovéto úlohy pro vícestupňový složitý technologický systém, jehož základem je 

dekompozice celého systému a následně aplikace navrženého algoritmu na dílčí subsystémy 

s uplatněním principu „shora dolů“.  
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Příloha  

 

Tab. P-1Náhodně vygenerované události značící poruchy obou částí 

 

celek

casy provozu udalosti p1 = porucha zařízení 1

p2 = porucha zařízení 2

134,5847283 p1

377,256924 p1

1,2109052 p1

32,82972709 p2

62,48371014 p1

48,4502347 p2

193,0155725 p1

70,03938002 p1

6,762972307 p2

140,0411156 p2

93,96800445 p2

132,1855621 p1

108,0850851 p1

151,4262165 p2

57,97492939 p2

333,8313225 p2

212,9053841 p2

167,1010759 p2

461,1048526 p1

148,2893609 p1

264,8807814 p1

81,18124334 p2

91,48428212 p1

0,666868344 p1

511,2224836 p1

96,59247081 p1

131,236325 p2

29,09757666 p1

5,183567822 p1

442,7167768 p1

199,6693566 p2

166,2747173 p2

153,9610792 p2

158,5555974 p2

551,9913361 p2

303,740106 p1

176,0645494 p2

165,3914105 p1

19,97842443 p2

173,5098251 p1

265,7531664 p2

86,89011075 p2



46 

 

86,61971432 p1

152,2928407 p1

24,0859207 p1

221,2405478 p1

421,1188059 p1

15,12378705 p2

374,7867009 p1

13,25878601 p2

698,0946087 p2

341,9291457 p1

154,3913839 p1

547,1189548 p2

308,880272 p2

238,4902512 p1

117,6302275 p1

126,5920978 p1

330,490636 p1

59,32077788 p1

105,4502307 p1

52,33351484 p1

64,13002601 p1

328,7037207 p1

109,4156559 p2

18,50462475 p2

40,48625611 p2

48,39798907 p1

145,4259104 p1

442,5516658 p2

508,5863457 p2

29,40666015 p2

318,7862718 p2

118,7304277 p1

414,2979824 p1

62,09588022 p2

33,58613792 p1

114,2877589 p2

443,7118164 p2

110,9065632 p2

21,36686304 p1

19,38998335 p2

131,8708153 p2

167,0232561 p2

313,2917641 p1

30,33073169 p1

79,61226404 p2



47 

 
 

183,7757279 p1

183,913737 p1

9,437095756 p1

237,6212497 p1

4,323952986 p1

71,23685034 p2

549,8105035 p1

62,76316451 p2

94,28775744 p2

151,9351362 p1

65,43181555 p1

123,5026656 p2

445,2793825 p1

169,6188531 p2

21,19537238 p1

261,1416318 p2

1132,327712 p1

13,60004736 p1

494,7721674 p1

99,27547354 p1


