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Anotace 

Tato práce se zabývá problematikou pseudomarkovských procesů. V teoretické části 

práce jsou popsány jednotlivé analýzy spolehlivosti, jejich metody a metodika sběru dat  

o spolehlivosti. Pozornost je především zaměřena na Markovovy procesy, na jejichž základě 

jsou v praktické části vytvořeny modely bezporuchovosti při předpokladu exponenciálního  

a Weibullova rozdělení. Cílem této práce je umožnit predikci bezporuchovosti systému, jehož 

prvky mají Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny.  

Klíčová slova 

spolehlivost; bezporuchovost; analýza; sběr dat; Markovovy procesy; Weibullovo rozdělení 

 

Annotation 

This thesis deals with the problems of pseudomarkov processes. In the theoretical part 

are described individual analysis of reliability, its methods and methodology of collecting 

data of reliability. Attention is mainly focused on Markov processes on whose basis in the 

practical part are created models of dependability with precondition of the exponential and 

Weibull distribution. The purpose of this thesis is to enable prediction of dependability of the 

system, whose components have a Weibull distribution of probability of a random variable. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

F (t)  pravděpodobnost poruchy       (-) 

R (t)   pravděpodobnost bezporuchového provozu     (-) 

f (t)   hustota poruch         (-) 

λ (t)   intenzita poruch         (h
-1

) 

μ (t)   intenzita obnov         (h
-1

) 

N  počet objektů         (-) 

T    čas (konstantní hodnota)       (h) 

t   čas (proměnná)         (h) 

Ts   střední doba bezporuchového provozu      (h) 

t0   parametr měřítka Weibullova rozdělení     (h) 

m   parametr tvaru Weibullova rozdělení      (-) 
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Úvod  

 Požadavky na spolehlivost se v dnešní době stávají neodmyslitelnou součástí 

technických požadavků s důrazem kladeným na moderní technické systémy a jen velmi těžko 

si lze představit, že by proces vývoje a návrhu budoucího moderního technického systému byl 

úspěšný, aniž by nevycházel z jasně definovaných požadavků na spolehlivost. Tyto 

požadavky obyčejně vytváří budoucí uživatel systému (v případě vývoje systému určeného 

konkrétnímu uživateli) nebo eventuálně samotný výrobce (u systému určených pro 

hromadnou či sériovou výrobu, které nejsou vytvářeny pro konkrétního uživatele).  

 V průmyslových odvětvích je proto nezbytné analyzovat systémy, které vykazují 

chování závislé na stavu. Pracovník, který provádí analýzu, musí zabezpečit, aby model 

přiměřeně vyjadřoval provoz reálného systému z hlediska stanovené strategie a politiky 

údržby.  

 K analýze spolehlivosti je k dispozici několik různých analytických metod, jednou 

z nich je Markovova analýza. Markovovy postupy se uplatňují v analýzách spolehlivosti, 

k odhadu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti, bezpečnosti a udržovatelnosti systémů  

a v neposlední řadě také k modelování a analýze systému.  

 Použitím Markovových technik lze snadno modelovat strategie údržby, jako jsou 

například priority obnov jednotlivých prvků. Tyto techniky jsou vhodné nejen pro tyto 

činnosti, ale umožňují také modelovat události typu porucha/obnova graficky, a to je samo  

o sobě jejich velmi výhodná vlastnost.  

 Cílem této diplomové práce je umožnit řešit problematiku modelování  

pseudomarkovských procesů v programu MS Excel.  
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1 Analýza spolehlivosti, sběr dat 

1.1. Spolehlivost 

 Norma ČSN ISO 84022 a ČSN IEC 50 (191) definuje spolehlivost jako termín pro 

popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují tj. bezporuchovosti, udržovatelnosti  

a zajištěnosti údržby. 

 Další definice definuje spolehlivost jako vlastnost objektu spočívající ve schopnosti 

plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných 

mezích a v čase podle stanovených podmínek. Jedná se o definice, které mají obecný  

a výsledný charakter. 

 Spolehlivost je s přihlédnutím k výše uvedeným definicím chápána jako komplexní 

vlastnost objektu. V praxi se často používá slovního spojení jakost a spolehlivost. Zdůrazňuje 

se tak význam spolehlivosti jako jedné z nejvýznamnějších dílčích vlastností jakosti. 

Jednotlivé vlastnosti spolehlivosti lze pak definovat: [1] 

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

v daném časovém okamžiku a v daných podmínkách, 

• 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, pokud se údržba provádí  

v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky (zahrnuje i dřívější 

pojem opravitelnosti), 

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

předepsané funkce po stanovenou dobu a za stanovených podmínek, 

Vztahy mezi dílčími vlastnostmi výrobku a spolehlivosti jsou znázorněny na obr. 1. 

 

Obr. 1 - Vztahy mezi spolehlivostí a jejími dílčími vlastnostmi (znaky) výrobku [1] 

 Kvantitativní vyjádření jedné nebo několika dílčích vlastností spolehlivosti nazýváme 

ukazatel spolehlivosti. U objektu je nezbytné určit, kterými ukazateli bude jeho spolehlivost 

popsána a potom zvolené ukazatele číselně vyjádřit. [1] 

 Při řešení spolehlivosti objektů je uplatňován systémový přístup, kdy se hledá 

optimální způsob zabezpečování spolehlivosti ve všech fázích technického života objektu  

od jeho návrhu - spolehlivost včleněná do projektu, v období realizace objektu - inherentní 

spolehlivost, v období jeho provozu - provozní spolehlivost, eventuálně i v období jeho 

likvidace. Pro řešení tohoto problému musí být vytvořen informační systém zabezpečující 

systematické shromažďování informací o spolehlivosti. Jako návod může posloužit norma 

ČSN ISO 9000-4 a ČSN IEC 300-1 vztahující se k řízení spolehlivosti stanovením programu 

pro řízení spolehlivosti. Problematika spolehlivosti je řešena současně z hlediska technického, 

ekonomického i z hlediska organizačního zabezpečení.  

 Pro optimalizaci ekonomických hledisek se dohlíží na náklady na životní cyklus  

ve všech výše uvedených etapách technického života objektu (LCC - Life Cycle Costs)  

a životní náklady sledující cenu za zabezpečení bezporuchovosti, udržovatelnosti  

a zajištěnosti údržby (LSC - Life Support Costs). 

 V praxi však můžeme běžně narazit na systémy vyvíjených na zakázku, kdy zákazník 

vyžaduje, aby mu již v počátečních fázích životního cyklu systému byl předložen důkaz  
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o tom, že vytvořený systém bude vyhovovat jeho požadavkům na spolehlivost. Obvykle jako 

důkaz slouží výsledky prediktivních analýz spolehlivosti. [11] 

1.2. Analýzy spolehlivosti 

 Analýzy spolehlivosti jsou určeny k přezkoumání a předpovědi ukazatelů 

bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti systémů.  

 Provádějí se především v etapě koncepce a definice, dále pak v etapě návrhu a vývoje  

a v etapě provozu a údržby na různých úrovních a stupních rozčlenění pro vyhodnocení  

a stanovení ukazatelů spolehlivosti systému a také pro porovnání výsledků analýzy se 

specifikovanými požadavky. [5] 

 Analytické metody umožňují vyhodnotit kvalitativní charakteristiky a předpovědět 

ukazatele jako jsou například intenzity poruch, součinitele ustálené pohotovosti či 

pravděpodobnost bezporuchového provozu, které popisují předpovězené dlouhodobé 

provozní chování systému. Pro provádění systematické a reprodukovatelné analýzy systému 

je nutné používat jednotné postupy.  

 Nicméně žádná metoda analýzy spolehlivosti není samostatně natolik vyčerpávající  

a flexibilní, aby zvládla všechny složité modely, které jsou žádané pro vyhodnocení vlastností 

praktických systémů (hardwaru, softwaru, komplexních funkčních struktur různých 

technologií, opravitelných a udržovatelných struktur atd.). Pro zabezpečení spolehlivého 

zpracování složitých nebo vícefunkčních systémů je občas nezbytné vzít v úvahu několik 

doplňkových analytických metod. [6] 

1.3. Obecný postup 

Obecný postup je shrnut v  následujících krocích (pokud jsou použitelné): 

 Nejprve se vypracuje předběžný koncept všech požadavků na bezporuchovost  

a pohotovost, charakteristik a vlastností včetně podmínek prostředí a provozu a požadavků na 

údržbu. Definuje se systém, který se bude analyzovat, druhy jeho provozu, funkční vztahy 

k vyšším úrovním a k sousedním systémům nebo procesům. [5] 

 Definuje se poruchový stav systému, kritéria poruchového stavu a podmínky 

vycházející z funkčních požadavků systému, očekávaného provozu a provozního prostředí. Je 

důležité také zvážit schopnosti softwaru. 
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 Jestliže jsou vyžadovány číselné výsledky, doporučuje se provést rozdělení požadavků 

vycházejících z předběžného konceptu. (přiřazení podílu celkové přípustné intenzity poruchy 

systému nebo nepohotovosti ke každému podsystému). 

 V dalším kroku přichází na řadu analýza systému: 

1.3.1. Kvalitativní analýza 

 Analyzuje se funkční struktura systému, vymezí se druhy poruchových stavů systému, 

projevy a následky poruch, součástky, mechanismy poruch, uváží se udržovatelnost jednotky, 

vytvoří se modely bezporuchovosti a pohotovosti a stanoví se možné strategie oprav a údržby 

atd. 

1.3.2. Kvantitativní analýza  

 Získají se nebo se zjistí data o bezporuchovosti jednotky jako například hodnoty 

intenzity poruch, sestaví se matematické modely bezporuchovosti a pohotovosti, vypracují se 

analýzy kritičnosti a citlivosti součástek, provede se číselné vyhodnocení matematických 

modelů, vyhodnotí se zlepšení vlastností systému v důsledku nadbytečných dílčích struktur  

a vlivem strategie údržby atd.  

 Na závěr se vyhodnotí výsledky a porovnají se s požadavky nebo s alternativními 

náměty. Mezi doplňkové funkce patří: 

 Přezkoumání konceptu systému, rozpoznání slabých míst, nevyváženosti, kritických 

nebo vysoce rizikových druhů poruchových stavů a jednotek, úvahy o problémech 

rozhraní systému, o schopnostech a mechanismech bezpečných při poruše atd. 

 Vývoj alternativních metod pro zlepšení spolehlivosti (např. rozdělení požadavků na 

zálohování, monitorování parametrů, postupy rekonfigurace systému, udržovatelnost, 

záměnnost součástek, detekce poruchových stavů a postupy oprav.) 

 Provádění optimalizačních studií z hlediska nákladů a zisku vyhodnocení nákladů  

u alternativních konceptů. 

[5, 6] 

 Podrobnější analýza spolehlivosti systému je uvedena na obr. 2. 
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Obr. 2 - Prediktivní analýza spolehlivosti systému [6] 
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1.4. Analýza funkční struktury 

 Pro analýzu dlouhodobého chování systému v provozu má být stanoven a důkladně 

popsán přesný způsob požadované funkce systému, to znamená i podmínky jeho provozu  

a prostředí. Pro zjištění jakékoliv odchylky od žádané funkce je důležité provést samostatnou 

analýzu funkční struktury systému. Pod funkcí systému si můžeme představit například 

funkční blokové diagramy, diagramy přechodových stavů, diagramy signálních toků, sledy 

události, tabulky atd. [5] 

Kvalitativní analýza poruch se provádí pomocí těchto dvou metod: 

 Deduktivní metoda (shora dolů) například analýza stromu poruchových stavů; 

 Induktivní metoda (zdola nahoru) například analýza druhů poruchových stavů a jejich 

důsledků; 

 Nicméně nejvyužívanějším postupem v praxi je použití deduktivní a induktivní 

analýzy současně, kdy se obě tyto metody vzájemně doplňují. [5] 

1.4.1. Deduktivní analýza 

 Základní princip deduktivní analýzy spočívá v postupu zpracování od nejvyšší úrovně 

zájmu, to je od úrovně systému nebo podsystému, k následným nižším úrovním, za účelem 

zjištění nežádoucí funkci systému. 

 K realizaci analýzy dochází na následující nižší úrovni, tak aby se předešlo 

jakémukoliv poruchovému stavu a s ním spojenému druhu poruchového stavu, který by mohl 

směřovat k původně zjištěnému důsledku poruchového stavu. 

 U každého z těchto poruchových stavů na druhé úrovni dochází k opakování analýzy 

zpětným sledováním podél funkčních cest a vzájemných vztahů na následující nižší úrovni. 

Tento průběh končí, jakmile dosáhne nejnižší požadované úrovně.  

 Jedná se o metodu orientovanou na události, která je především prospěšná v časné 

koncepční fázi návrhu systému, včetně sekvenčně závislých poruch za přítomnosti 

poruchových stavů se společnou příčinnou, nebo se aplikuje tehdy, je-li systém natolik 

komplikovaný, že je přijatelnější začít seznamem poruchových stavů nebo bezporuchových 

stavů (úspěchů). 
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 Důležité také je přesně definovat jednoznačný nežádoucí jev nebo úspěšnou činnost 

systému na nejvyšší úrovni zájmu (vrcholová událost). Dále se zjišťují a analyzují příčiny na 

všech úrovních přispívající k této události. [5, 6] 

1.4.2. Induktivní analýza 

 Cílem induktivní analýzy je zjišťování druhů poruchových stavů na úrovni součástek. 

U každého poruchového stavu se dedukuje, jaký bude mít odpovídající dopad na vlastnosti na 

nejbližší úrovni systému.  

 Konečný výsledek poruchového stavu se stane druhem poruchového stavu na příští 

vyšší úrovni systému a pro každý druh poruchového stavu na této úrovni se analyzují jeho 

důsledky. Postupným přibližováním dochází k případnému zjištění důsledků poruchových 

stavu na všech funkčních úrovních až do úrovně systému.  

 Tato metoda označována ,,zdola nahoru´´ slouží k zjištění jednotlivých druhů 

poruchových stavů a je využívána především v závěrečných etapách konceptu, kdy musejí být 

známy poruchové stavy součástek a zařízení je v této fázi již vyzrále. [5] 

1.5. Analýza a posouzení údržby a oprav 

 Na dlouhodobé chování v provozu opravitelného systému má zásadní vliv 

udržovatelnost systému a také vhodně zvolená strategie oprav a údržby. Vyhodnocení vlivu 

údržby a oprav spolehlivosti systému je prováděno pomocí ukazatele pohotovosti. Oprava 

zařízení v průběhu provozu bez nepřetržité funkce bývá obvykle možná výhradně jen  

u zálohovaných systémových struktur se zálohovanými součástkami přímého přístupu. 

Jestliže je taková struktura aplikována, pak oprava nebo záměna zvyšuje parametry 

bezporuchovosti a pohotovosti. 

 Vyhodnocení systému z hlediska oprav a údržby se provádí samostatnou analýzou. [5] 

1.6. Základní metody analýzy spolehlivosti  

 Základním předpokladem pro ekonomické vyhodnocení spolehlivosti systému, (tak 

aby celkové náklady na vývoj, projekt, výrobu a užití byly v ekonomickém smyslu optimální) 

je výběr vhodné analytické metody, která by měla umět provádět tyto činnosti:  

 Modeluje a vyhodnocuje spolehlivostní problémy v širokém rozsahu; 

 Umožňuje návrhářům a spolehlivostním inženýrům provádět přímou, systematickou, 

kvalitativní a kvantitativní analýzu; 
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 Umožňuje předpovědět číselné hodnoty ukazatelů spolehlivosti, jestliže disponuje 

dostupnými daty; 

 Důležité je vybrat takovou metodu, která bude schopna poskytovat žádané výsledky  

a bude zahrnovat všechny významné atributy. 

 Ke kompletní analýze systému je většinou zapotřebí použití více než jedné metody. [6] 

1.6.1. Analýza druhů poruchových stavů a jejich důsledků 

 Je induktivní kvalitativní metoda analýzy spolehlivosti označovaná také zkratkou 

FMEA (Fault Mode and Effect Analysis), na jejímž základě je možné studovat poruchové 

stavy materiálu, součástek a zařízení, a také jejich důsledků a mechanismu na nejbližší vyšší 

funkční úrovni systému. Opakování kroku (zjišťování jednotlivých druhů poruchových stavů 

a vyhodnocování jejich důsledků na nejbližší úrovni systému) vede k případnému zjištění 

všech jednotlivých druhů poruchových stavů systému. [11] 

 Metoda FMAE je vhodná k analýze systémů s různými odlišnými technologiemi 

(hydraulických, elektrických, softwarových, atd.) s jednoduchou funkční strukturou. 

 Tato metoda je dále rozšířena na metodu FMECA (Fault Mode, Effect and Criticality 

Analysis), která je navíc obohacena o analýzu kritičnosti kvalifikováním důsledků 

poruchových stavů, pokud jde o pravděpodobnost jejich výskytu a závažnost všech důsledků, 

viz obr. 3. Odhady pravděpodobnosti poruch se počítají rovnou z předpovědi bezporuchovosti 

s použitím dat vyhodnocených při FMEA (pravděpodobnost výskytu druhu poruchového 

stavu, intenzity poruch atd.) 

 Závažnost důsledků je posuzována podle specifikované stupnice.  

Výhody 

 Pomocí této metody se systematicky zjišťují a zaznamenávají vztahy mezi příčinami  

a následky. Identifikují se možné následky, které nejsou předběžné nebo přesně známé,  

a následky pocházející ze specifikovaných příčin nebo z iniciačních událostí, o kterých se dá 

předpokládat, že budou významné. Lze také zjistit rušivé následky, mimo jiné i odchylky od 

normální funkce.  

 Metoda je užitečná při předběžné analýze nových a nevyzkoušených systému nebo 

součástek a předběžně upozorňuje na jednotlivé druhy poruchových stavů, které budou 

pravděpodobně kritické, obzvláště na poruchové stavy, které se mohou dále šířit.   
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Nevýhody 

 Metoda sama o sobě přímo nevytváří model pro kvantitativní vyhodnocování. Pokud 

neexistuje jednoznačně přímý vztah (,,jediné pouto´´) mezi příčinou a následkem, to znamená, 

že nemůže dostatečně zpracovávat paralelní ani složité vazby, může se metoda zkomplikovat 

a stát se neovladatelnou.  

 Nevýhodou je, že i u poměrně relativních jednoduchých systémů mohou být data 

velmi rozsáhlá. Obtížně se také popisují vícenásobné závislosti nebo složité interakce mezi 

poruchovými stavy v různých částech systému a zpracovávají časové posloupnosti, podmínky 

prostředí, hlediska údržby, procesy zotavení apod. 

 

Obr. 3 - Příklad formulace FMECA [6] 

1.6.2. Analýza stromu poruchových stavů 

 Analýza stromu poruchových stavů FTA (Fault Tree Analysis) patří mezi deduktivní 

metody používané k analýze spolehlivosti systému. Zabývá se identifikací a analýzou 

podmínek a faktorů, které jsou příčinou nebo vedou k výskytu definované nežádoucí události, 

které významně působí na vlastnosti systému, jako jsou hospodárnost, bezpečnost či jiné 

specifikované charakteristiky. [11] 

 Vrcholovou událostí se zjišťují příčiny a druhy poruchových stavů na nejbližší nižší 

funkční úrovni systému. Další postupné zjišťování nežádoucích funkcí systému na nejbližších 

nižších úrovních systému vede až na požadovanou nejnižší úroveň systému.  

 Příčinami na této úrovni bývají zpravidla druhy poruchových stavů součástek. 

Výsledky analýzy jsou znázorněny diagramem jako strom poruchových stavů. 

 Pomocí stromu poruchových stavů se provádí kvantitativní analýza. Odhad 

bezporuchovosti a pohotovosti systému je získáván prostřednictvím metod, jako jsou 

booleovská redukce nebo analýza sady řezu. Výchozí požadované údaje jsou intenzity poruch, 

pravděpodobnost výskytu druhu poruchových stavů, intenzity oprav atd. [5] 

 Příklady grafického zpracování stromu poruchových stavů jsou uvedeny na obr. 4 a 5.  
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Obr. 4 - Ukázka jedné z možných variant grafického zpracování stromu poruchových stavů - Starší 

norma ČSN IEC 1025 

 

Obr. 5 - Jiná (obvyklejší) varianta grafického zpracování stromu poruchových stavů [6] 

Výhody 

 Metoda systematicky identifikuje všechny logické cesty poruchových stavů vedoucí 

k nežádoucím vrcholovým událostem, významně tak pomáhá analytikovi sestavit všechny 

možné kombinace událostí, které vedou ke sledované vrcholové události. Je možné ji 

aplikovat na širokou škálu různých systému. Zpracovává zálohované, paralelní nebo 

alternativní cesty poruchových stavů, většinu druhů kombinatorických událostí a některé 

druhy závislých událostí a také systémy, které mají několik podsystémů s příčnou vazbou.  
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 Dále umožňuje snadnou manipulaci s cestami poruchových stavů pro získání 

minimálních logických modelu (např. použitím Booleovy algebry), a snadnou přeměnu 

logických modelů na odpovídající pravděpodobnostní ukazatele. Pomocí stromu poruchových 

stavů se vyhledávají možné příčiny konečného důsledku, které nebylo možné předvídat.  

 Metoda je především zaměřena na analýzu poruchových stavů nebo poruch  

a nezabývá se účinně složitými strategiemi oprav a údržby ani všeobecnou analýzou 

pohotovosti. Je užitečná při všeobecné systematické analýze poruchových stavů tam, kde se 

výchozí body skládají z jednoho nebo dvou rozhodujících následků.  

Nevýhody 

 Tato metoda vede k velmi rozsáhlým stromům, jestliže se analýza rozšíří do hloubky. 

Tento problém je nezvladatelný ani za použití specializovaného softwaru. Stejnou událost je 

možno nalézt i v různých částech stromu, což způsobuje určitý chaos nebo chybné úvahy, 

nicméně tuto situaci lze automaticky a logicky řešit. Pro každou vrcholovou událost je pak 

vyžadován samostatný strom poruchových stavů, ovšem vzájemné vztahy mezi stromy je 

nutné důkladně rozvážit.  

 Původní příčiny odhalené za pomocí stromu poruch, vedoucí k vrcholové události se 

vztahují pouze k určitému následku, který se analyzuje (stejné příčiny mohou vést k jiným 

následkům, které nemusí být zjevné). Metoda jako taková nepředstavuje přechodové cesty 

mezi stavy jedné libovolné události. 

1.6.3. Analýza blokového diagramu bezporuchovosti 

 Analýza blokového diagramu bezporuchovosti - RBD – Reliability Block Diagram se 

řadí do skupiny deduktivních metod analýz spolehlivosti systému a je grafickým znázorněním 

logické struktury systému, která představuje podsystém či součástky a umožňuje zobrazit 

úspěšný postup (bezporuchového stavu) tak, jak jsou jednotlivé bloky 

(součástky/podsystémy) logicky propojeny. K sestavení struktury se používají různé metody 

kvalitativní analýzy. [6] 

 Základním krokem je vypracování definice úspěšného bezporuchového stavu. 

V dalším kroku je systém rozčleněn na funkční bloky způsobilé pro analýzu bezporuchovosti 

a jednotlivé dílčí struktury systému mohou představovat právě některé z těchto bloků, jenž 

mohou být opět tvořeny jiným RBD (redukce systému). Ke kvantitativnímu vyhodnocování 

RBD jsou využívány různé metody. S ohledem na typ struktury je možno pro předpověď 
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hodnot bezporuchovosti a pohotovosti počítaných z výchozích dat součástek použít 

jednoduché booleovské metody, analýzu cest a sady řezů nebo pravdivostní tabulky. 

 Blokový diagram může mít mnoho podob, příkladem jsou diagramy na obr. 6. 

 

Obr. 6 - Blokový diagram [6] 

Výhody 

 Ve většině případů se diagram sestavuje podle funkčního diagramu systému, a to vede 

ke snižování konstrukčních chyb. Diagram zpracovává většinu druhů konfigurací systému 

včetně paralelních, alternativních, pohotovostních a zálohovaných funkčních cest, druhů 

kombinatorických událostí a závislých událostí.  

 Metodou jsou realizovány úplné analýzy variant a optimalizace nákladů a zisků 

s ohledem na změny funkčních partnerů systému. Při použití dvoustavového vyjádření lze 

snadně a jednoduše manipulovat s funkčními i nefunkčními cestami, které slouží k získání 

minimálních logických modelů (např. pomocí Booleovy algebry). Je možné provádět analýzy 

citlivosti pro zjišťování jednotek, které nejvíce přispívají k celkové bezporuchovosti systému.  

 Taktéž je možné vypracovat modely pro vyhodnocení celkové bezporuchovosti  

a pohotovosti systému v pravděpodobnostním vyjádření.  
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Nevýhody 

 Metoda, jako taková nevykazuje specifickou analýzu poruchových stavů, nejsou u ní 

specificky vyznačeny cesty od příčiny k důsledku (důsledkům) nebo od důsledku k příčině 

(příčinám). Odvíjí se od pravděpodobnostního modelu funkce každého prvku v diagramu.  

 Nevýhodou je také, že automaticky neukazuje, zda byly získány falešné nebo 

nezamýšlené výsledky, jestliže pracovník který provádí analýzu, nevykoná k tomuto účelu 

uvážlivá opatření. Metoda se nezabývá účinně složitými strategiemi oprav a údržby  

ani všeobecnou analýzou pohotovosti, ale je hlavně zaměřena na analýzu úspěšných stavů. 

1.6.4. Předpověď bezporuchovosti počítáním z dílů 

 Patří mezi induktivní metody a užívá se především během časných etap návrhu 

k odhadu přibližné intenzity poruch systému. Je zapotřebí vypracovat seznam součástek 

systému a určit příslušné intenzity poruch na základě jejich úrovní namáhání. Metoda vychází 

z předpokladu, že jsou součástky logicky zapojeny sériově. Nicméně to je ve většině případů 

ten nejhorší možný příklad, avšak pokud je známo zálohování na vyšších úrovních sestavy, 

může být jeho působení bráno v úvahu.  

 Předpovědí bezporuchovosti počítáním z dílů se získávají předpovědi u systému se 

strukturou sériového zapojení na dostatečné úrovni přesnosti za předpokladu provedení 

,,analýzy namáhání dílů´´ (stresová analýza). Při použití stresové analýzy získáváme 

realističtější hodnoty intenzity poruch součástek. [5] 

Výhody 

 Mezi hlavní výhody patří časová a finanční náročnost této metody, kdy náklady jsou 

opravdu velmi nízké. Množství vstupních dat a informací potřebných pro analýzu je velmi 

malé a vhodné pro situaci v raných etapách návrhu a vývoje. Základní informace  

o bezporuchovosti součástek jsou zajišťovány v raných etapách návrhu a vývoje.  

 Výhodou je také použitelnost u dílů libovolné složitosti, za předpokladu, že jsou 

známa dostupná data o bezporuchovosti. Metoda je přizpůsobena k výpočtům na počítačích  

a je zapotřebí malého nácviku. 

Nevýhody 

 Funkční struktura systému (např. zálohování na nižší úrovni) je použitelná pouze pro 

jednoduché struktury. Nevýhodou je také nízká úroveň přesnosti předpovědí, zejména pro 

malé subsystémy a to z důvodu velkého rozptylu hodnot většiny publikovaných dat. U této 
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metody nelze provést opravy ani údržbu, vyhodnocení druhů a mechanismů poruchových 

stavů a jejich důsledků.  

1.7. Spolehlivostní sběr dat  

 Pro zabezpečování spolehlivosti je důležité definovat požadavky, jejich přetvoření do 

návrhu výrobku, kvalitní technologii výroby a ověřování a prokazování, že jsou splněny 

všechny požadavky v každé etapě životního cyklu výrobku (koncepce a definování, návrh  

a vývoj, výroba a instalace, provoz a údržba, vypořádání a likvidace). Avšak v provozu je 

nejmenší pozornost věnována právě činnostem ověřování a prokazování, to znamená měření 

bezporuchovosti (životnosti), udržovatelnosti a zajištěnosti údržby, které probíhají ve všech 

etapách životního cyklu výrobku.  

 ,,Měření spolehlivosti´´ se provádí zejména ze sběru správně identifikovaných 

(popřípadě i naměřených) dat a také z jejich dalšího zpracování do ukazatelů spolehlivosti  

a vytváří předpoklady pro nezbytnou zpětnou vazbu s konstruktéry s ohledem na zlepšování 

návrhu a pro zabezpečování provozní spolehlivosti výrobku jejich správnou konfigurací  

a dynamickou údržbu. Získané ukazatele jsou následně použity pro hodnocení dosažených 

výsledků zavedených programu spolehlivosti, optimalizaci preventivní údržby, pro hodnocení 

spolehlivosti výrobku a jiné technicko - ekonomické výpočty. [17] 

 Správná interpretace základních dat a následný výpočet ukazatelů spolehlivosti slouží 

také jako nástroj specifikace požadavků na spolehlivost ve smluvních vztazích mezi 

dodavatelem a odběratelem včetně možnosti následného ověření splnění těchto požadavků.  

1.7.1. Normovaná metodika sběru dat o spolehlivosti 

 Obecnou metodiku sběru dat o spolehlivosti z provozu nalezneme v normě  

ČSN IEC 300 – 3 – 2. Řízený a správně organizovaný sběr dat by měl: [4] 

a) Umožnit prozkoumání skutečných úrovní výkonnosti a chování sledovaných 

objektů v provozu pro informování vrcholového vedení (managementu), pro 

funkce zajištěnosti provozu a údržby, pro plánování a pro zajištění výcviku 

pracovníků;  

b) Informovat pro případné vylepšení: 

 Již instalovaných objektů v provozu 

 Nových objektů, které se mají dodávat 

 Struktury systému 
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 Dokumentace výrobku 

 Strategií a postupů provozu a údržby 

c) Ovlivnit vývoj budoucích návrhů 

d) Identifikovat příčiny poruch a druhy poruchových stavů  

e) Vylepšit úroveň databáze a postupů pro předpovědi 

f) Porovnat specifikované nebo předpovězené ukazatele objektu (objektů) s jeho 

reálným chováním v provozu 

g) Soustavně poskytovat informace dodavateli o výkonnosti a chování jejich 

výrobků 

Metodika sběru dat 

 Data z provozu lze získat v těchto situacích: 

a) Kdy je znám celý soubor a o datech z provozu jsou pravidelně nebo rutinně podávány 

výkazy 

b) Tam kde se výběr označuje za reprezentativní vzor celého souboru a je aplikován jako 

zdroj dat z provozu podle pravidelných nebo rutinně poskytnutých výkazů 

c) kde jsou data z provozu získávány z blíže nerozděleného souboru a jsou podávány 

výkazy jen o částech poruch 

d) kde se jako základ analytických studií bere průzkum názorů zákazníků nebo reklamace 

odběratelů  

 Důležité je, aby se sběr dat o spolehlivosti odvíjel spíše od výskytu jevů než od 

sledování v určitých časových intervalech. Nicméně to vyžaduje značné navýšení kapacity 

paměti, která by mohla pojmout informace o skutečných okamžicích výskytu jevů. [17] 

 V současnosti převládá automatizovaný a interaktivní systém sběru dat, na rozdíl od 

minulosti, kdy se sběr dat zaznamenával především ručně. Elektronické zpracování ukládání 

dat do paměti v požadovaném tvaru totiž umožňuje snadnou a přesnou aktualizaci dat  

a možnost nových rozšířených analýz. Data o spolehlivosti nejčastěji pochází z těchto zdrojů: 

a) Preventivní údržba a údržba po poruše 

b) Reklamační oddělení  

c) Opravářské úkony (v dílně, na místě) 

d) Údaje o chování výrobků v provozu (např. měření parametrů prostředí, měření 

dopravního provozu, provozní deníky) 
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e) Inventární informace (např. pravidelně aktualizovaná databáze pro řízení konfigurace, 

instalační a skladové seznamy a záznamy o úpravách) 

 Výkaz by měl obsahovat informace o podmínkách používání. Jestliže je průběh plnění 

úkolů složitý (pohotovostní stav, provoz, skladování, přeprava, zkoušky, změna sestavy atd.), 

je nutné data sbírat podle druhů použití objektů. 

 Záznamy o poruchách na kterékoliv úrovni závisejí na tom, jaké poruchové stavy 

mohou být zjištěny zkušebními prostředky. Tyto výkazy by měli obsahovat všechny 

pozorované poruchy a také všechny informace týkající se poruchy, které by mohli výpomoci 

při popisu poruch (například u každé poruchy se mají poznamenat jakékoliv úkony údržby,  

o kterých víme, že mohou být součástí poruchy). [4] 

 Cílem formuláře výkazu je podávat maximum jednoznačných informací za použití 

minimálního úsilí. Proto je formulář rozčleněn tak, aby mohl být snadno vyplňován  

a požadované informace se získávají ve tvaru otázek s vyšším počtem volitelných možností, 

vyžadující odpovědi buď ano nebo ne. [4] 

 Ve výkazu o údržbě by měly být uvedeny všechny informace, vztahující se ke všem 

automatickým nebo ručním úkonům, které jsou prováděny za účelem obnovy 

provozuschopného stavu výrobku. To znamená i čas, počet a druh pracovníků a stav systému 

(např. ztráta zálohy či nepoužitelný stav). Takto získaná informace je klasifikována na 

základě druhu provedeného úkonu jako informace, týkající se preventivní údržby nebo jako 

informace o údržbě po poruše. 

 Při vypracování systému sběru je podstatné brát v úvahu postavení, zkušenosti  

a objektivitu daného pracovníka. 

 Měla by se vytvořit databáze, umožňující uložení a vyhledání dat a je schopná 

pružného rozšiřování, aby se v ní uchovávala taková data, která podstatně přispívají 

k dosažení cílů posuzováním spolehlivosti. Před zápisem dat do databáze a to bez ohledu na 

návrh systému sběru dat a jeho způsobu uchování dat se provádí kontrola platnosti dat. [17] 

 Uchovávat by se měla všechna správná data (s výjimkou zjevně nesprávných dat), a to  

i v případě, že se jedná o data spadající mimo předem určený rozsah. Data jsou určeny pouze 

pro ty osoby, které je vyžadují. 
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 Výběr dat, potřebný pro sběr, závisí zejména na druhu vyhodnocovaných nebo 

odhadovaných ukazatelů spolehlivosti. A k dispozici jsou informace z již existujících zdrojů, 

nebo se mají sbírat. Potřebné mohou být tyto údaje: [4] 

 Název systému 

 Místo (zeměpisné) 

 Dodavatel nebo výrobce 

 Konfigurace objektu a rok výroby 

 Typ objektu nebo číslo dílu 

 Datum výroby nebo uvolnění k dodávce 

 Datum dodávky 

 Výrobní číslo nebo číslo série 

 Datum instalace 

 Datum uvedení do provozu 

 Pracovník (organizace) provádějící instalaci 

 Je ovšem nezbytné uvažovat o opatřeních pro aktualizaci základních informací. Při 

aktualizaci je nutné dát pozor na uložení již neaktuálních základních informací tak, aby je 

bylo možné snadno dohledat. 

Podmínky prostředí je třeba brát v úvahu takto: [4] 

a) Klimatické podmínky 

 Teplota 

 Vlhkost 

 Nízký tlak vzduchu 

b) Elektromagnetické prostředí 

 EMI (elektromagnetické rušení) 

 EMC (elektromagnetická kompatibilita) 

c) Mechanické aktivní částice 

 Písek 

 Prach 

d) Mechanické podmínky 

 Údery 

 Vibrace 

 Rázy 
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e) Radioaktivní podmínky 

f) Biologické podmínky 

g) Chemicky aktivní látky 

h) Jiné (nutná specifikace) 

Provozní podmínky je třeba brát v úvahu takto: 

a) Druh provozu 

 Nepřetržitý 

 Pohotovostní  

 Přerušovaný (nutné uvedení činitele využití) 

 S ojedinělým provozem (např. zařízení pro jedno použití) 

b) Podmínky napájení 

 Nouzové 

 Pohotovostní 

 Normální, atd. 

c) Zatěžovací podmínky 

 Provozní zatížení 

 Přetížení 

 Jiné (nutno specifikovat) 

d) Vstupní režim 

 V reálném čase 

 Dávkový 

 Interaktivní 

e) Režim řízení 

 Automatický 

 Ručně řízený 

 Dálkový 

 Místní 

 Do záznamů o chování v provozu je možné zahrnout shromažďování dat o provozních 

podmínkách, průzkumy uspokojení zákazníka a provozní zkoušky výrobků. 

 V průzkumu uspokojení zákazníka mohou být uvedeny poznatky a názory týkající se: 

 Zabezpečení služeb 
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 Smluvních podmínek pro reklamace 

 Výkonosti a spolehlivosti výrobku 

 Udržovatelnosti 

 Efektivnosti údržby a podpůrných činností 

 Provozní zkoušky výrobků jsou prověrky (audity) realizované za účelem zjištění 

schopnosti výrobku vyhovět specifikacím ve skutečných podmínkách prostředí a provozu. 

Tyto informace je třeba zohlednit při návrhu systému sběru dat. 

a) Příznaky vyvolané stížnostmi zákazníka nebo indikátorem poplachu 

b) Časové informace 

 Datum a čas obnovy 

 Datum a čas vzniku poruchy 

 Doba provozu a činitel využití 

 Doba nepoužitelného stavu 

c) Časové údaje týkající se údržby: 

 Doba aktivní údržby 

 Doba zjišťování poruchového stavu 

 Doba lokalizace poruchového stavu 

 Logistické zpoždění 

 Technické zpoždění 

 Zpoždění z důvodu rekonfigurace softwaru 

d) Provedená opatření 

 Seřízení úpravy (modifikace) 

 Výměna součástí nebo dílů 

 Mazání 

 Rekonfigurace softwaru 

e) Závažnost poruchového stavu 

 Následky poruchového stavu 

 Identifikace narušených funkcí 

f) Příčina poruchy 

 Porucha z nesprávného použití 

 Externí porucha mimo sledovaný objekt 

 Porucha vyvolaná údržbou nebo správními úkony 
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 Inherentní porucha ve sledovaném objektu 

 Závislá porucha (příčina je porucha jiného objektu) 

 Porucha vlivem zablokování, tj. přechodem do stavu, ve kterém není systém 

schopen rekonfigurace 

 Porucha vlivem lidské chyby  

 Porucha vlivem konfigurace softwaru 

 Konstrukční porucha 

 Dále je potřeba zohlednit informace v případě kdy porucha následuje ihned po období 

přepravy, skladování nebo pohotovosti. Užitečné jsou i údaje týkající se zajištěnosti údržby: 

 Výskyty nedostatku náhradních dílů (nedostačující počáteční zásobení, nevyhovující 

množství udržovaných objektů a nepřiměřená střední doba opravy) 

 Nedostatek prostředků pro zkoušení a testování 

 Nedostatek pracovních sil 

1.7.2. Analýza dat získaných sběrem 

 Účelné zpracování dat a jejich následné vyhodnocení vyžaduje určité předběžné 

prozkoumání procesu poskytujícího data. Kombinovat lze různé dostupné soubory dat  

o objektu za předpokladu, že se u každého souboru uplatňují stejná kritéria výběru. Mezi 

faktory ovlivňující výběr metod, vhodné pro vyhodnocování dat patří časová závislost 

procesu nebo skutečnost, že se k datům může vztahovat více než jedna příčina poruchy.  

 Při zpracování dat a při vlastní analýze je potřeba brát v úvahu všechny zvláštnosti 

systému sběru dat. Úkolem analytika je určit všechny datové hodnoty, které spadají mimo 

předem stanovený rozsah a musí být jednoznačně potvrzeno přijetí nebo zamítnutí těchto dat.  

 Sběrem získána data jsou většinou řízeny jedním z řady druhů statistického rozdělení  

a pro stanovení konkrétního rozdělení se používají tyto tři principiální metody: [17] 

a) Grafické metody s využitím speciálních diagramů, vedoucí ke konstrukci nomogramů 

b) Statistické testy dobré shody (v souladu) empirických rozdělení s předpokládanými 

teoretickými rozděleními 

c) Inženýrské posouzení, které vychází z analýzy fyzikálního procesu vytvářející data 
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1.7.3. Prezentace výsledků 

 Při prezentaci výsledků je důležité si předem stanovit všechny podmínky pro jejich 

pochopení a použití. Jedná se o podmínky, které zahrnují účel systému sběru dat, obzvláště 

s ohledem na druh a proměnlivost zvolených dat.  

 Je zapotřebí také vyznačit doplňující údaje o okolnostech jako je čas (např. v hodinách 

špičkového provozu), umístění (např. zeměpisné podmínky) a průběžná doba trvání systému 

sběru dat.  

 Zaznamenat se mají mimořádné situace, které mohou omezit použitelnost a využití dat 

(například jakékoliv vzniklé problémy, předpoklady nebo neúplnost dat). 

 Je zapotřebí také zohlednit formu prezentace. Pokud je to možné, je ideální použít 

zhuštěné formy, jako jsou diagramy, histogramy nebo grafické prezentace nežli podrobný 

přehled čísel. [4, 17] 
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2 Markovova analýza spolehlivostního systému  

 Markovova analýza je převážně induktivní analytická metoda vhodná pro 

vyhodnocení funkčně složitých struktur a složitých strategií oprav a údržby. Metoda vychází 

z teorie Markovových náhodných procesů, kdy na základě matematických modelů se 

vyhodnocují pravděpodobnosti výskytu prvků systému (součástky, podsystémy) v určitém  

(např. funkčním) stavu, nebo že nastanou určité události ve specifikovaných časových bodech 

nebo intervalech.  

 Na počátku musejí být definovány stavy, které jsou předmětem zájmu, spolu 

s pravděpodobnostmi přechodu z jednoho stavu do jiného (intenzity poruch nebo intenzity 

oprav součástek, intenzity události atd.). O intenzitách přechodu se běžně očekává, že jsou 

konstantní, tj. nezávislé na čase nebo na předchozí historii.  

 Určení všech možných stavů systému, které jsou znázorněny nejlépe v podobě 

diagramu stavových přechodů je nezbytné k provedení kvalitativní analýzy.  

 Pro lepší pochopení těchto spolehlivostních modelů je proto nutné nejdříve vysvětlit 

alespoň stručně teorii Markovových náhodných procesů. [5] 

2.1. Teorie Markovových náhodných procesů 

 Náhodný proces Markovova typu s konečnou množinou stavů a spojitým časem je 

určen trojicí: 

 S, , 0D p     (1) 

kde S = {s1,s2,...,sn} ; 2   n  je množina stavů 

 D = (dij) ; i,j = 1,2,...,n je matice intenzit přechodů 

 p(0) = (p1(0),p2(0),…,pn(0))
T 

je vektor počátečních pravděpodobností 

Veličina dij dt , i  j definuje pravděpodobnost, že systém, ve kterém probíhá 

Markovův proces a který je v okamžiku t ve stavu si, přejde v nekonečně malém časovém 

intervalu (t,t+dt) do stavu sj. Odtud plyne, že veličina 

 1 1
1

  


 d dt d dt
ij

j

n

ii  ij    (2) 

představuje pravděpodobnost, že systém, který je v okamžiku t ve stavu si, v tomto stavu 

zůstane i během intervalu (t, t + dt).  
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 Veličinu 

  


d d
ii ij

j

n

1

 ij    (3) 

nazýváme intenzitou výstupu z i - tého stavu. Převrácená hodnota této veličiny 

  T d
i ii
 

1

    (4) 

udává střední dobu setrvání systému v i-tém stavu. 

 Markovův proces je zadán trojicí S, D, p(0) tehdy, jsou-li splněny následující 

podmínky: 

 d
ij
 0  i j n, , ,..., ;1 2  ij    (5) 

 d
ij

j

n



 
1

0  i n12, ,...,      (6) 

 p
i
( )0 0  i n12, ,...,      (7) 

 p
i

i

n

( )0 1
1




  i n12, ,..., .      (8) 

 Matice D může být konstantní nebo časově proměnná D=D(t)=(dij)(t). V prvním 

případě se jedná o homogenní a v druhém o nehomogenní Markovův proces. 

Řešením Markovova procesu (1) je vektorová funkce 

  p( ) ( ), ( ),..., ( )t p t p t p t
n

T


1 2  t  0,     (9) 

kde pi(t) je pravděpodobnost, že systém se v okamžiku t nachází ve stavu si. Tuto funkci 

nalezneme jako řešení systému lineárních diferenciálních rovnic 

 
 

 
d

dt

p
D p

t
tT     (10) 

doplněného o normalizační rovnici 

 p
i

i

n




 1
1

.    (11) 
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Vektor p(0) udává počáteční podmínky systému. 

Existuje-li limita 

  p p
t

tlim           (12) 

pak říkáme, že Markovův proces je stabilní a vektor 

  p  p t p t p t
n

T

1 2
( ), ( ),..., ( )        (13) 

nazýváme ustáleným řešením Markovova procesu. Toto řešení získáme buď limitním 

přechodem z obecného řešení, nebo jednodušeji jako řešení systému lineárních algebraických 

rovnic 

 D
p

T  0     (14) 

doplněného o normalizační podmínku 

 p
i

i

n




 1
1

.    (15) 

 Nyní můžeme definovat pojem Markovův spolehlivostní model a popsat obecný 

postup jeho řešení. [6] 

2.2. Markovovy spolehlivostní metody 

 Předpokládejme, že máme systém, který je tvořen r prvky, z nichž každý z těchto 

prvků se může nacházet v jakémkoliv okamžiku v jednom ze dvou stavů a to 

provozuschopném nebo poruchovém. [7] 

 Stavy prvků, a tím i stav celého systému, se v čase náhodným způsobem mění. Tento 

proces střídání stavů nazýváme spolehlivostním procesem. Ztrátu provozuschopnosti pak 

označujeme jako poruchu a její opětovné nabytí jako obnovu.  

 Očekáváme-li, že vzniklé poruchy nebo dokončení obnov nejsou závislé na tom, jak 

dlouho se systém nachází v daném stavu (tj. mají-li doby bezporuchového provozu a doby 

obnov prvků exponenciální rozložení), pak můžeme spolehlivostní proces modelovat 

homogenním Markovovým procesem. Z teorie pravděpodobnosti vyplývá 

 Jestliže jsou proudy jednotlivých prvků superpozicí velkého počtu navzájem 

nezávislých proudů libovolné povahy, pak lze předpokládat exponenciální rozložení 

doby provozuschopnosti. 
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 Jsou-li střední doby provozuschopnosti prvků výrazně větší než příslušné střední doby 

obnovy, pak na typu rozložení téměř nezáleží a proto je možné uvažovat 

exponenciální rozložení.  

 Pokud bychom nesplnili předpoklad o exponenciálních rozloženích, tak by bylo řešení 

složitějších spolehlivostních úloh velmi náročné.  

 Dále předpokládejme, že na počátku modelování jsou všechny prvky systému 

v provozuschopném stavu. 

Markovův model <S, D, p(0)> již popsaného spolehlivostního modelu má následující 

vlastnosti: 

1. Prvky stavové množiny S={s0,s1,..,sn-1}; n=2
r
 jsou booleovské vektory 

s=(σ1(s),σ2(s),...,σr(s)) se souřadnicemi udávajícími spolehlivostní stavy jednotlivých prvků. 

Zápis σi(s)=1 respektive σi(s)=0 značí, že i-tý prvek je ve stavu systému funkční respektive 

nefunkční. 

2. Prvky matice D (intenzity přechodů), odpovídající přechodům mezi stavy 

odlišujícími se více než jednou souřadnicí, jsou nulové. Pravděpodobnost, že ve stejném 

okamžiku dojde k poruše nebo obnově více než jednoho prvku, je nulová. 

3. Vektor počátečních pravděpodobností p(0)=(p0 (0), p1 (0), ..., pn-1 (0))
T
 má všechny 

souřadnice nulové s výjimkou poslední souřadnice pn-1(0), odpovídající stavu sn-1 = (1,1,...,1), 

která má hodnotu 1. 

Nechť si, sj jsou dva stavy, které se liší jedinou (m-tou) souřadnicí: 

   0im s   ,   m js  1       (16) 

     k ks si j   ,  k m m r  12 1 1, ,..., , ,..., .     (17) 

Potom intenzitu přechodu  dij označujeme m(si) a nazýváme ji intenzitou obnov m-tého prvku 

ve stavu si procesu. Podobně intenzitu přechodu dji označujeme m(sj) a nazýváme ji 

intenzitou poruch m-tého prvku ve stavu sj procesu. 

Obecný postup řešení 

 Pro řešení Markovovy spolehlivostní úlohy jsou potřebné tyto výchozí údaje: 

 počet prvků systému r 
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 intenzity poruch každého prvku v těch stavech procesu, ve kterých je prvek 

v provozuschopném stavu, tj. m(s) pro ta s S, pro něž je m(s)=1; m = 1, 2,.., r. 

 intenzity obnovy každého prvku v těch stavech procesu, ve kterých je prvek 

v poruchovém stavu, tj. m(s) pro ta s S, pro něž je m(s)=0; m = 1, 2,..., r. 

 množina S1 definující strukturu spolehlivostní úlohy; vzhledem k S0=S-S1 je touto 

množinou jednoznačně určen rozklad {S0,S1}. 

Při řešení spolehlivostní úlohy postupujeme v následujících krocích: 

1. Stanovíme matici D intenzit přechodů na základě daných intenzit poruch a obnov 

jednotlivých prvků. V případě elementárního spolehlivostního procesu jsou nediagonální 

prvky buď nulové, nebo rovny intenzitě poruch či obnov některého prvku (vlastnost 1). 

Diagonální prvky vypočteme podle vztahu (3). 

2. Vyhledáme časové závislosti pravděpodobnosti pi(t) jednotlivých stavů spolehlivostního 

procesu řešením systému rovnic podle vztahů (10), (11). Je-li počet prvků r malý, nebo 

má-li matice D jednoduchý tvar, pak tento systém lze řešit analyticky. V ostatních 

případech je třeba uvedený systém rovnic řešit numericky. [9] 

2.3. Grafické znázornění Markovových modelů 

 Markovovy spolehlivostní modely je možné velmi názorně zobrazit a vyjádřit pomocí 

diagramu přechodových stavů. Stavům systému odpovídají uzly diagramu, intenzitám obnov 

nebo poruch mezi stavy odpovídají hrany diagramu.  

 Diagram přechodů mezi stavy pak obsahuje stejný počet informací jako soustava 

diferenciálních rovnic. Níže jsou uvedena doporučená pravidla. Tyto pravidla slouží k správné 

identifikaci jednotlivých stavů a umožňují konstruovat jasně srozumitelné grafické modely. 

Pravidla pro konstrukci diagramů 

Doporučují se užívat tyto pravidla: 

 Každý stav se identifikuje pomocí značky (kroužek nebo obdélník) s identifikací, která 

umožňuje, aby se analytický postup odkazoval na tento stav. Identifikátorem je 

obvykle číslo nebo písmeno. (číslem nebo písmenem se označuje (značí) identifikátor) 

 Do značky se zahrnuje popis stavu a to buď přímo, nebo pomocí odkazu na seznam 

vysvětlivek. 
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 Stavy se uspořádají tak, aby stav umístěný nejvíce vlevo byl plně funkční stav a stav 

nejvíce vpravo byl nefunkční stav systému. Relativní pozice mezilehlých stavů by 

měly být takové, aby byl přechod zleva doprava výsledkem poruchy a aby se dosáhlo 

přechodu zprava doleva obnovou nebo opravou. 

 Stavy systému odpovídající stejnému počtu nefunkčních jednotek by měly být svisle 

zarovnány 

 Přechody mezi stavy by měli být vyznačeny čárami s šipkami propojující určité stavy. 

Čárou se šipkou vlevo vyznačujeme obnovu a čárou se šipkou vpravo poruchu. Pokud 

nastane situace, kdy lze dosáhnout přechodu mezi dvěma stavy jak poruchou, tak 

obnovou, pak se tyto určité stavy mohou propojit jedinou čarou se šipkami na obou 

koncích. V případě jednoduchého diagramu přechodů se mohou k vyznačení poruchy 

a obnovy mezi stavy použít samostatné čáry vyznačující přechody. 

 Šipky na čarách, které představují přechody, označujeme návěstími s odpovídajícími 

intenzitami přechodů. To je možné provést buď přímo vyznačením těchto intenzit, 

nebo pomocí odkazu na jejich seznam. 

 Čáry vyznačující přechody přiřazené neobnovitelným jednotkám mohou mít pouze 

jednu šipku, která v tomto případě představuje poruchový přechod. Systémy, ve 

kterých jsou všechny jednotky obnovitelné a které nemají žádná omezení údržby, což 

jsou ty, u kterých obnova začíná bezprostředně po poruše jednotky, se zobrazují 

pomocí diagramu se šipkami na čarách přechodů z/do každé jednotky. Částečně 

obnovitelné systémy obsahují jednotky, z nichž některé jsou obnovitelné a ostatní 

nikoliv, nebo (případně) systémy s prioritami obnovy, se modelují s použitím 

diagramů obsahujících čáry vyznačující přechody, z nichž některé mají dvě šipky  

a ostatní jenom jednu. Pro zlepšení čitelnosti diagramu se dvě šipky mezi stejnými 

stavy spojují do jediné oboustranné šipky. 

 Pokud je to možné, má každý přechod spojovat pouze sousední značky stavu. Jestliže 

porucha ze stejné příčiny zahrnuje do nepoužitelného stavu dvě nebo více jednotky, 

může některý stav obejít. (viz obr. 9) 
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2.3.1. Příklady diagramů 

 Uvažujeme-li systém s jednou jednotkou, pak nejjednodušším typem je diagram se 

dvěma stavy: funkční stav s intenzitou poruch  a nefunkční stav s intenzitou obnov ,  

viz obr. 7.  

 

Obr. 7 - Diagram přechodů mezi stavy pro obnovitelný systém s jednou jednotkou. 

 Systém s jednou jednotkou lze také modelovat s použitím více než dvou stavů. 

Diagram tak obsahuje i degradovaný stav (se sníženou funkčností), který je dosud funkčním 

stavem, jak je znázorněno na obr. 8. 

 

Obr. 8 - Diagram přechodů mezi stavy pro systém s jednou jednotkou se třemi stavy 

 V mnoha případech se musí uvažovat přímá cesta katastrofické poruchy ze stavu 0 do 

stavu 2 a k diagramu na obr. 9 přibude šipka s intenzitou 3.  

 

Obr. 9 - Diagram přechodů mezi stavy při uvažování přímé cesty λ3. 

 U systému se dvěma jednotkami viz obr. 10, může systém nabývat těchto stavů: (00), 

(01), (10), (11). Jestliže je systém sériový, pak pouze stav (00) je funkční a stavy (01), (10), 

(11) jsou všechny nefunkční. Naopak u systému paralelního je pouze stav (11) nefunkční. 
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Obr. 10 - Diagram přechodů mezi stavy pro systém se dvěma obnovitelnými jednotkami 

Výhody použití Markovovy analýzy 

 Metoda poskytuje přímý pravděpodobnostní model stavového chování systému 

vycházející z logiky systému a také pravděpodobnostní řešení pro podmnožinu jiných 

modelů, jako jsou logické diagramy a stromy poruchových stavů.  

 Pomocí této metody lze jednoduše zpracovávat více stavové situace a následky a to až 

do úrovně součástek. Zpracovává složité situace se závislými opravami a je velmi užitečná při 

výpočtech ukazatelů pohotovosti systému [3] 

Nevýhody Markovovy analýzy 

 Metoda se může stát velmi složitou a to především u modelů s velkým počtem stavů 

systému. Nemusí vždy pomoci při logickém řešení problému.  

 Metoda je často závislá na předpokladu, že jsou intenzity přechodů konstantní a může 

znázorňovat pouze kombinatorické událostí s tím, že vytváří nový stav pro každou kombinaci. 

[3] 
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3 Modelování technických systémů pomocí pseudomarkovských 

procesů 

 Cílem bylo vytvořit aplikaci umožňující modelování pseudomarkovských procesů a to 

jak v rámci sériového uspořádání modelu tak paralelního uspořádání. Aplikace je realizována  

v programu MS Excel. 

 K modelování spolehlivosti technických systému byl použit experimentální soubor 

dat, představující náhodnou dobu bezporuchového provozu a dobu obnovování. K dispozici 

máme dvě fiktivní (dvoustavové) dynamické zařízení, pro které jsou nasimulovány data 

bezporuchového provozu a data obnovování provozuschopnosti, ze kterých za předpokladu 

exponenciálního či Weibullova rozdělení pravděpodobnosti jsou určeny doby intenzit poruch 

a obnov.  

 Postupně jsou vytvořeny modely (sériový a paralelní) predikce bezporuchovosti, které 

jsou navrhnuty a zkoumány za účelem chování systému v závislosti na stavech intenzity 

poruch a obnov. 

 Způsob výpočtu jednotlivých stavů (časových průběhu pravděpodobnosti) je prováděn 

numericky pomocí Cayuchyovy úlohy prvního a čtvrtého rádu, resp. Eulerovy  

a Runge - Kuttovy metody. Runge - Kuttova metoda výpočtu diferenciálních rovnic je později 

aplikovaná také na pseudomarkovské procesy. Součástí výpočtů je i grafické znázornění 

poskytující přehlednou zpětnou vazbu. 

3.1. Teoretické modely rozdělení pravděpodobnosti 

 Rozdělení ukazatelů bezporuchovosti součástek, výrobků a systémů obvykle nebývají 

stejná a to vzhledem k rozdílnosti výrobních postupů, různým provozním podmínkám jako  

např. doba a způsob provozu a dalších vlivů. Skutečnosti se nejvíce podobá modelování 

těchto vlastností pomocí Weibullova rozdělení a mezního případu tohoto  

rozdělení - exponenciálního rozdělení.  

 Vodítkem pro volbu teoretického zákona rozdělení bývá průběh intenzity poruch λ(t). 

Na Obr. 11 je zobrazena tzv. vanová křivka, která vyjadřuje běžný časový vývoj intenzity 

poruch u neobnovovaných objektů. [1] 
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Obr. 11 - Průběh intenzity poruch – Vanová křivka [1] 

Období časných poruch: hodnota se pohybuje v rozmezí 0 < m < 1. (neodhalené nedostatky 

ve výrobě, montáži a konstrukci), intenzita poruch klesá, bezporuchovost se zlepšuje.  

Období konstantní intenzity poruch: hodnota intenzity poruch je konstantní. Poruchy jsou  

v tomto období zapříčiněny pouze náhodným mechanismem. m = 1  

Období dožívání: intenzita poruch roste s časem v důsledku trvale narůstajícího působení 

mechanismů stárnutí, opotřebení a koroze. m > 1 

3.1.1. Exponenciální rozdělení pravděpodobnosti 

 Exponenciální rozdělení ukazatelů poruchovosti přesně popisuje provozní dobu, ve 

které zatím nedošlo k mechanickému či elektrickému opotřebování součástek a kdy je již 

ukončena doba časných poruch.  

 Využití exponenciálního rozdělení je zejména u poruchovosti systémů s vhodně 

plánovanou a  pečlivě prováděnou údržbou a u složitých systémů skládající se z velkého 

množství součástek s různým rozdělením pravděpodobnosti poruchy. Výhodou je,  

že u většiny systémů a výrobků bývá plánován dlouhý zkušební provoz překrývající údobí 

časných poruch.  

 Za podmínek kdy λ (t) = 1= konst, λ > 0 pravděpodobnost vzniku poruchy nezávisí na 

době, po kterou je zařízení v bezporuchovém stavu (viz obr. 12). 

 Exponenciální rozdělení je kladně asymetrické a dobře popisuje spolehlivost objektů,  

u kterých dochází ke vzniku poruchy ze zcela náhodných (vnějších) příčin a nikoliv zákonitě 

následkem jejich opotřebení jako např. u elektronických prvků. [1] 
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Pravděpodobnost poruchy: 

𝐹𝑡 = 1 − 𝑒−𝜆𝑡            (18) 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu: 

𝑅𝑡 = 1 − 𝐹𝑡 = 𝑒−𝜆𝑡          (19) 

Hustota poruch: 

𝑓𝑡 = 𝜆 · 𝑒−𝜆𝑡           (20) 

Intenzita poruch: 

𝜆(𝑡) = 𝜆 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡          (21) 

Střední doba bezporuchového provozu: 

𝑇𝑠 = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡 =
1

𝜆

∞

0
          (22) 

 

Obr. 12 - Průběh bezporuchového provozu u exponenciálního rozdělení [1] 

 K popisu ukazatelů spolehlivosti pro období stárnutí je možno využít všeobecně 

známé normální (Gaussovo) rozdělení pravděpodobnosti. Nicméně pokud intenzita poruch 

nevykazuje typický průběh, uplatňujeme často Weibullův zákon rozdělení pravděpodobnosti.  

3.1.2. Weibullův model rozdělení pravděpodobnosti 

 Weibullův model je využíván zejména při popisu komponent, které jsou dlouhodobě 

zatěžovány a které se nacházejí v období časných poruch případně v období dožívání. Do této 

kategorie spadají například strojní součástky. [1] 
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Model má dva parametry - mocnitele m a lineární míru času t. V tomto případě lze pro 

pravděpodobnost bezporuchového provozu psát. [2] 

Pravděpodobnost poruchy Weibullova rozdělení: 

𝐹𝑡 = 1 − 𝑒(−𝜆𝑡)𝑚
 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝐹𝑡 = 1 − 𝑒

−
𝑡𝑚
𝑡0        (23) 

Intenzita poruch: 

𝜆(𝑡) = 𝑚 · 𝜆 · 𝑡𝑚−1          (24) 

Hustota poruch: 

𝑓𝑡 = 𝑚 · 𝜆 · 𝑡𝑚−1 · 𝑒−𝜆·𝑡𝑚
         (25) 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu Weibullova rozdělení: 

𝑅𝑡 = 𝑒(−𝜆𝑡)𝑚
           (26) 

 Jestliže m = 1, jedná se o zvláštní (specifický) případ, kdy Weibullovo rozdělení je 

identické s exponenciálním. Jestliže λ > 0, m > 0, m ≠ 1, dochází k deformaci exponenciály  

a je vidět vliv nekonstantní intenzity poruch v době provozu výrobku (viz obr. 13). 

 

Obr. 13 – Průběh bezporuchového provozu Weibullova rozdělení v závislosti na parametru m 

Pro hodnotu parametru m = 1 vychází jako zvláštní případ Weibullova rozdělení 

exponenciální zákon s hodnotou 

𝜆 =
1

𝑡
.             (27) 
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 Z obr. 13 vyplývá, jestliže m < 1, tak se u nového výrobku objevuje více poruch 

(stárne rychleji na počátku užívání), než u exponenciálního rozdělení.  

 Weibullovo rozdělení poskytuje široké spektrum možností při analytickém vyjádření 

distribuční funkce, a to jak do doby poruchy, tak doby na opravu resp. doby prostojů. Pro 

parametr m > 1 se hodí jako model pro bezporuchovost resp. životnost u velkého množství 

neopravovaných výrobků jako jsou například různé mechanické díly, různé elektronické 

prvky a přístroje, podléhající únavovému poškození, korozi apod. U výrobků, které ještě 

nejsou dokonale zvládnuty konstrukčně, výrobně nebo technologicky se obvykle hodí 

Weibullovo rozdělení s parametrem m < 1. [1] 

3.2. Princip numerických metod pro řešení ODR 

3.2.1. Eulerova metoda 

 Nejjednodušší numerickou metodou pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic je 

Eulerova metoda. Jedná se o jednokrokovou metodu, která vychází z názorné geometrické 

představy - aproximace integrální křivky (graf řešení y) diferenciální rovnice.  

d𝑦

d𝑥
= 𝑓(𝑥, 𝑦)          (28) 

 Lomenou čarou s vrcholy (xi, yi), i = 0,1…., n. Za směrnici ki úsečky dané body (xi, yi),  

(xi+1, yi+1) vezmeme tečnu k integrální křivce v bodě (xi, yi). Dostáváme: [12] 

𝑘𝑖 = 𝑆(𝑥𝑖,  𝑦𝑖 , h) = y´(𝑥𝑖) = 𝑓(𝑥𝑖,  𝑦𝑖)       (29) 

a podle vztahu  

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ∆𝑦𝑖 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑖 · 𝑆(𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , ℎ𝑖)       (30) 

máme 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)         (31) 
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Na obr. 14 je uveden obecný postup při sestavování grafu. 

 

Obr. 14 -  Princip konstrukce grafu [12] 

 Vztah (31) pro Eulerovu metodu můžeme také získat aproximací hodnoty yi+1, 

Taylorovým polynomem funkce y v bodě xi. Pro dvakrát spojitě diferencovatelnou funkci y 

dostáváme. 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑦´ +
1

2
ℎ2𝑦´´(𝜉),        (32) 

kde 𝜉 =∈ 〈𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1〉. Poslední člen zanedbáme, zároveň získáme lokální chybu Eulerovy 

metody 

𝑑𝑖 =
1

2
ℎ2𝑦´´(𝜉) = 𝑂(ℎ2)         (33) 

 Eulerovu metodu lze i nadále vylepšovat dalšími jejími modifikacemi. Získáme tak  

tzv. Runge - Kuttovy metody. [12] 

3.2.2. Runge – Kuttovy metody 

 Runge - Kuttovy metody jsou jedny z nejdůležitějších jednokrokových metod. Při 

těchto metodách lze získát několik odhadů derivace ki v různých bodech. [12] 

 Nejčastěji používaná metoda je metoda Runge - Kuttova 4. řádu. Často, mluví-li se  

o Runge - Kuttově metodě, myslí se tím právě tato konkrétní metoda. Pro její jeden krok platí 

rekurentní vztahy: [13] 

𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑖𝑦𝑖),           (34) 

𝑘2 = 𝑓 (𝑥𝑖 +
ℎ

2
, 𝑦𝑖 +

ℎ

2
𝑘1)         (35) 

𝑘3 = 𝑓 (𝑥𝑖 +
ℎ

2
, 𝑦𝑖 +

ℎ

2
𝑘2)         (36) 

𝑘4 = 𝑓 (𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + ℎ𝑘3)         (37) 
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a 

𝑆 =
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4)         (38) 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + h · S          (39) 

 Tato metoda je poměrně přesná. Nevýhodou je, že v každém kroku musíme čtyřikrát 

počítat hodnotu funkce f. 

 U Runge - Kuttových metod se řád metody vždy rovná použitému počtu odhadů 

derivace. Tak to ale vždy není, například při pěti odhadech derivace se dá sestrojit pouze 

metoda čtvrtého řádu. I z toho důvodu patří uvedená metoda čtvrtého řádu k velice 

oblíbeným.  

3.3. Vstupní data 

 Na základě monitorování 2 technologických zařízení, u kterých předpokládáme 

dvoustavový spolehlivostní model (2 stavy: provoz a prostoj) a které měly 60 poruch za dobu 

sledování, byly vytvořeny posloupnosti dob bezporuchového provozu (viz příloha 1 - Data  

1 a 3) a posloupnosti dob obnovování provozuschopnosti (viz příloha 1 - Data 2 a 4).  

Rozdělení pravděpodobnosti 

 Z doby bezporuchového provozu jednotlivých zařízení a doby obnovování 

provozuschopnosti, jsou data rozdělena za předpokladu exponenciálního nebo Weibullova 

rozdělení pravděpodobnosti. V tabulce 1 je uveden postup při předpokladu Weibullova 

rozdělení pravděpodobnosti. Celý výpočtový mechanismus je pak zobrazen na obr. 15. 

Tab. 1 - Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti 

t tm ln(t) tm*ln(t) 

2,1593 24,0453 0,7698 18,5100 

1,5028 5,3804 0,4074 2,1918 

1,5461 6,0491 0,4357 2,6357 

1,1274 1,6412 0,1199 0,1968 

1,4630 4,8156 0,3805 1,8324 

1,1816 1,9920 0,1668 0,3323 

1,9358 15,3118 0,6605 10,1140 

2,3947 36,8672 0,8733 32,1945 

1,2899 2,8621 0,2546 0,7285 

2,0750 20,3967 0,7300 14,8887 

1,6337 7,5964 0,4909 3,7288 

1,3589 3,5494 0,3067 1,0885 

1,6591 8,0970 0,5063 4,0995 
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Při dosazení do vztahu (40), se změnou parametru m, snažíme dosáhnout hodnoty 0.  

0
1)ln(

)]ln([

1

1 












mn

t

t

tt
i

m

i

m

i

m

i

i

m

i

        (40) 

Intenzitu poruch a obnov lze vyjádřit:

 �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑡𝑖

�̅�𝑛
𝑖−1            (41) 

𝜆 =
1

�̅�
             (42) 

𝜆(𝑡) = 𝑚 · 𝜆 · 𝑡𝑚−1          (43) 

𝜇 =
1

�̅�
             (44) 

𝜇(𝑡) = 𝑚 · 𝜇 · 𝑡𝑚−1          (45) 

 

Obr. 15 – Rozdělení pravděpodobnosti bezporuchovosti 

3.4. Specifikace zařízení (modelů) 

3.4.1. Sériový model 

Sériový model je systém tvořený dvěma obecně různými prvky, který se při poruše 

kteréhokoliv prvku odstavuje, a to až do okamžiku dokončení jeho obnovy. Spolehlivostní 

proces je zobrazen diagramem na obr 16. Předpokládáme, že porucha nemůže nastat u obou 

prvků ve stejný časový okamžik. Potom se diagram přechodů mezi stavy zjednoduší 

vypuštěním stavu s3 = (0,0). 
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Řešení spolehlivostní úlohy: 

Řešením je vektorová funkce  

        p t p t p t p t
0 1 2
, , ,          (46) 

kterou nalezneme jako řešení lineárních diferenciálních rovnic (10) a (11), tj. 

 
 

d t

dt
t

p
D p
T ,    p ti

i

n




 1
1

.         

 Při předpokladu exponenciálního rozdělení byly pro bezporuchový provoz a doby 

obnovování provozuschopnosti podle vztahů (43) a (45), zjištěny hodnoty stavů intenzit 

poruch a obnov, viz tabulka 2. 

Tab. 2 - Intenzity poruch a obnov 

λ1= 0,10 

λ2= 0,20 

μ1= 0,01 

μ2= 0,02 

 

  

11 

01 

10 

s2 

1 

2 

1 s1 

2 s0 

systém je funkční 
systém je nefunkční 

Obr. 16 – Sériový model 
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Z intenzit přechodů 
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   (47) 

sestavíme nejprve matici intenzit přechodů a následně transformovanou matici intenzit 

přechodů 

 D 


















 





















d d d

d d d

d d d
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0

0

   

 

 

   (48) 

 D
T 

 





















   

 

 

1 2 1 2

1 1

2 2

0

0

   (49) 

Dosazením do rovnice (10) a (11) dostaneme soustavu lineárních diferenciálních rovnic  

 

         

     

     

p t p t p t p t

p t p t p t

p t p t p t

0 1 2 0 1 1 2 2

1 1 0 1 1

2 2 0 2 2


    


 


 

   

 

 

   (50) 

    p ti
i

n




 1
1

. 

Jejímž řešením je vektorová funkce dle (9). 
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 V dalším kroku jsou diferenciální rovnice řešeny pomoci Eulerovy a Runge - Kuttovy 

metody. Příklady jednotlivých výpočtů v MS Excel jsou uvedeny v tabulkách 3 a 5. Bylo 

provedeno 100 výpočtů se zvoleným krokem h = 0,5 pro každou výpočetní metodu. 

V tabulkách 4 a 6 jsou uvedeny výsledné hodnoty prvních 15 hodnot jednotlivých stavů 

(časových průběhu pravděpodobnosti) pro Eulerovu a Runge - Kuttovu metodu. 

Eulerova metoda (prvního řádu): 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + h · 𝑘1, 𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑖𝑦𝑖)        

Oblast existence jediného řešení: 

𝐺 = {[ℎ, 𝑝0, 𝑝1, 𝑝2]: ℎ ∈ (0, ∞), 𝑝0 = (0,1), 𝑝1 = (0,1), 𝑝2 = (0,1)} 

Počáteční krok: h = 0,5  

f (Y0) – podle vztahu (50) 

Tab. 3 - Výpočet Eulerovy metody pro sériový model v MS Excel 

  
Y0 

 
h f(Y0) 

   

Y1=Y0+h·f(Y0)= 

1 

+ 0,5 

-0,2986 

= 

0,8507 p0 

0 0,0962 0,0481 p1 

0 0,2024 0,1012 p2 

       
1 Suma 

Tab. 4 - Výsledné hodnoty jednotlivých stavů vypočtené Eulerovou metodou  

Pořadí T p0(E) p1(E) p2(E) Suma 

0 0,00 1,0000 0,0000 0,0000 1 

1 0,50 0,8507 0,0481 0,1012 1 

2 1,00 0,7250 0,0888 0,1863 1 

3 1,50 0,6191 0,1232 0,2578 1 

4 2,00 0,5299 0,1523 0,3178 1 

5 2,50 0,4548 0,1770 0,3683 1 

6 3,00 0,3915 0,1979 0,4107 1 

7 3,50 0,3382 0,2156 0,4462 1 

8 4,00 0,2933 0,2307 0,4760 1 

9 4,50 0,2555 0,2435 0,5009 1 

10 5,00 0,2237 0,2545 0,5218 1 

11 5,50 0,1969 0,2638 0,5393 1 

12 6,00 0,1743 0,2718 0,5539 1 

13 6,50 0,1553 0,2787 0,5660 1 

14 7,00 0,1393 0,2846 0,5761 1 

15 7,50 0,1258 0,2898 0,5845 1 
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Metoda Runge – Kuttova (čtvrtého řádu): 

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 +
1

6
h · (𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4),        

𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑖𝑦𝑖), 𝑘2 = 𝑓 (𝑥𝑖 +
ℎ

2
, 𝑦𝑖 +

ℎ

2
𝑘1) , 𝑘3 = 𝑓 (𝑥𝑖 +

ℎ

2
, 𝑦𝑖 +

ℎ

2
𝑘2) , 𝑘4 = 𝑓 (𝑥𝑖 + ℎ, 𝑦𝑖 + ℎ𝑘3) 

Pro oblast existence řešení byly stanoveny stejné podmínky jako u Eulerovy metody. 

Počáteční krok: h = 0,5  

Tab. 5 - Výpočet Runge - Kuttyho metody pro sériový model v MS Excel 

k1 

-0,2986 0,9253 -0,0747 -0,0747 -0,2786 

k2 0,0962 1,0241 0,0241 X 0,0983 

0,2024 1,0506 X 0,0506 0,2116 
 

0,9303 -0,0697 -0,0697 -0,2800 

k3 

0,8600 -0,1400 -0,1393 -0,2611 

k4 1,0246 0,0246 x 0,0983 1,0492 0,0492 x 0,1004 

1,0529 X 0,0529 0,2120 1,1060 X 0,1060 0,2217 
 

  
Y0 

 
h 

   

Y1=Y0+ 1/6 h · (k1+2k2++2k3+k4)= 

1 

+ 0,5 = 

0,8603 p0 

0 0,0492 p1 

0 0,1059 p2 

      
1 Suma 

Tab. 6 - Výsledné hodnoty jednotlivých stavů vypočtené Runge - Kuttovou metodou 

Pořadí t p0(RK) p1(RK) p2(RK) Suma 

0 0,00 1,0000 0,0000 0,0000 1 

1 0,50 0,8603 0,0492 0,1059 1 

2 1,00 0,7413 0,0912 0,1960 1 

3 1,50 0,6400 0,1271 0,2725 1 

4 2,00 0,5537 0,1578 0,3374 1 

5 2,50 0,4803 0,1842 0,3926 1 

6 3,00 0,4178 0,2067 0,4394 1 

7 3,50 0,3646 0,2261 0,4791 1 

8 4,00 0,3192 0,2428 0,5128 1 

9 4,50 0,2806 0,2571 0,5413 1 

10 5,00 0,2478 0,2694 0,5654 1 

11 5,50 0,2198 0,2801 0,5857 1 

12 6,00 0,1960 0,2893 0,6029 1 

13 6,50 0,1757 0,2973 0,6174 1 

14 7,00 0,1584 0,3043 0,6296 1 

15 7,50 0,1437 0,3103 0,6399 1 
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Celý výpočtový mechanismus pro sériový model je zobrazen na obr. 17. 

 

Obr. 17 – Mechanismus uplatněný při výpočtu jednotlivých stavů pro sériový model  

v MS Excel - Runge - Kuttyho metoda 

 Srovnání uvedených výpočetních charakteristik jsou znázorněné v následujících 

grafech (viz obr. 18 - 21). 
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Obr. 18- Charakteristika stavu p0 – funkční stav 

 

Obr. 19 - Charakteristika stavu p1 – poruchový stav 
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Obr. 20 - Charakteristika stavu p2 – poruchový stav 

 

Obr. 21 – Porovnání všech stavů sériového uspořádání modelu pro obě výpočetní metody 

 Z analytických průběhů je zřejmé, že z hlediska přesnosti záleží na výběru vhodné 

výpočetní metody. Na grafu je vidět patrný rozdíl v přesnosti těchto metod. Metoda  

Runge - Kuttova (4. řádu) dává přesnější řešení oproti Eulerově metodě (1. řádu).  
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Sériový systém bez obnov 

 Modelování je možno také použít u systémů, u kterých se některé nebo všechny prvky 

neobnovují. Ovšem je nutné poznamenat, že na systém s neobnovitelnými prvky se může 

pohlížet jako na speciální případ systému s obnovitelnými prvky, ve kterém jsou intenzity 

obnov nulové (neboli doby obnov nekonečné). Na obr. 22 - 25 jsou uvedeny grafy 

znázorňující průběh modelování aplikovaných výpočetních metod. 

 

Obr. 22 - Charakteristika stavu p0 – funkční stav 
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Obr. 23 - Charakteristika stavu p1 – poruchový stav 

 

Obr. 24 - Charakteristika stavu p2 – poruchový stav 
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Obr. 25 - Porovnání všech stavů sériového uspořádání modelu bez obnov pro obě výpočetní metody 

3.4.2. Paralelní model 

Jedná se o systém se dvěma identickými prvky, které se navzájem zálohují. V provozu 

je vždy jen jeden prvek a druhý je buď obnovován, nebo je v pohotovostním stavu viz obr. 26. 

Při poruše obou prvků stačí k obnovení provozuschopnosti systému obnova jednoho ze dvou 

prvků Stejně, jako u sériového systému předpokládáme, že porucha nemůže nastat u obou 

prvků ve stejný časový okamžik. 
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Obr. 26 – Paralelní model 
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Řešení spolehlivostní úlohy: 

Postup je obdobný jako u sériového modelu. 

Řešením je vektorová funkce  

           p t p t p t p t p t 0 1 2 3, , , ,       (51) 

kterou nalezneme jako řešení lineárních diferenciálních rovnic (10) a (11) 
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nejprve sestavíme matici intenzit přechodů a potom transformovanou matici intenzit přechodů 
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Dosazením do rovnice (10) a (11) dostaneme soustavu lineárních diferenciálních rovnic 

 

         

         

         

         

p t p t p t p t
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Jejímž řešením je opět vektorová funkce dle (9). 

 Pro dobu bezporuchového provozu a doby obnovování byly zjištěny hodnoty stavů 

intenzit poruch a obnov, viz tabulka 7. 

Tab. 7 - Intenzity poruch a obnov 

λ1= 0,10 

λ2= 0,20 

μ1= 0,01 

μ2= 0,02 

 Po dosazení do vztahu (55) jsou diferenciální rovnice řešeny pomoci Eulerovy  

a Runge - Kuttovy metody (viz tabulky 3 a 5). Pro paralelní model bylo provedeno  

100 výpočtů pro každou výpočetní metodu se zvoleným krokem h = 0,5 při předpokladu 
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exponenciálního rozdělení. V tab. 9 a 11 jsou uvedeny výsledné hodnoty prvních 15 hodnot 

jednotlivých stavů pro Eulerovu a Runge - Kuttovu metodu. 

Tab. 8 - Výpočet Eulerovy metody pro paralelní model v MS Excel 

  
Y0 

 
h f(Y0) 

   

Y1=Y0+h·f(Y0)= 

1 

+ 0,5 

-0,2986 

= 

0,8507 p0 

0 0,0962 0,0481 p1 

0 0,2024 0,1012 p2 

0 0,0000 0,0000 p3 

       
1 Suma 

Tab. 9 - Výsledné hodnoty vypočtené Eulerovou metodou 

Pořadí t p0(E) p1(E) p2(E) p3(E) Suma 

0 0,00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 

1 0,50 0,8507 0,0481 0,1012 0,0000 1 

2 1,00 0,7250 0,0839 0,1814 0,0072 1 

3 1,50 0,6190 0,1099 0,2442 0,0198 1 

4 2,00 0,5296 0,1282 0,2928 0,0366 1 

5 2,50 0,4541 0,1403 0,3296 0,0563 1 

6 3,00 0,3904 0,1478 0,3567 0,0780 1 

7 3,50 0,3365 0,1516 0,3760 0,1011 1 

8 4,00 0,2908 0,1526 0,3887 0,1249 1 

9 4,50 0,2521 0,1515 0,3963 0,1490 1 

10 5,00 0,2192 0,1490 0,3996 0,1731 1 

11 5,50 0,1913 0,1453 0,3996 0,1968 1 

12 6,00 0,1675 0,1410 0,3968 0,2200 1 

13 6,50 0,1472 0,1362 0,3919 0,2425 1 

14 7,00 0,1299 0,1311 0,3854 0,2641 1 

15 7,50 0,1150 0,1260 0,3777 0,2849 1 

Tab. 10 - Výpočet Runge - Kuttyho meetody pro paralelní model v MS Excelu 

k1 

-0,2986 0,9253 -0,0747 -0,0747 x -0,2786 

k2 
0,0962 1,0241 0,0241 x 0,0241 0,0939 

0,2024 1,0506 x 0,0506 0,0506 0,2073 

0 X 0 0 0 0 
 

0,9303 -0,0697 -0,0697 x -0,2800 

k3 

0,8600 -0,1400 -0,1400 x -0,2611 

k4 
1,0235 0,0235 X 0,0235 0,0940 1,0470 0,0470 x 0,0470 0,0917 

1,0518 x 0,0518 0,0518 0,2074 1,1037 x 0,1037 0,1037 0,2125 

x 0 0 0 0 X 0 0 0 0 
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Y0 

 
h 

   

Y1=Y0+ 1/6 h · (k1+2k2+2k3+k4)= 

1 

+ 0,5 = 

0,8603 p0 

0 0,0470 p1 

0 0,1037 p2 

0 0,0000 p3 

      
1 Suma 

Tab. 11 - Data jednotlivých stavů vypočtené Runge - Kuttovou metodou 

Pořadí t p0(RK) p1(RK) p2(RK) p3(RK) Suma 

0 0,00 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1 

1 0,50 0,8603 0,0470 0,1037 0,0000 1 

2 1,00 0,7412 0,0825 0,1867 0,0076 1 

3 1,50 0,6398 0,1088 0,2525 0,0209 1 

4 2,00 0,5533 0,1277 0,3039 0,0387 1 

5 2,50 0,4795 0,1408 0,3435 0,0597 1 

6 3,00 0,4164 0,1492 0,3731 0,0830 1 

7 3,50 0,3624 0,1540 0,3945 0,1079 1 

8 4,00 0,3163 0,1560 0,4093 0,1336 1 

9 4,50 0,2767 0,1559 0,4185 0,1598 1 

10 5,00 0,2427 0,1542 0,4232 0,1860 1 

11 5,50 0,2135 0,1514 0,4242 0,2120 1 

12 6,00 0,1884 0,1477 0,4223 0,2374 1 

13 6,50 0,1668 0,1435 0,4181 0,2621 1 

14 7,00 0,1481 0,1389 0,4120 0,2861 1 

15 7,50 0,1319 0,1341 0,4045 0,3091 1 
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Mechanismus výpočtů pro paralelní model je zobrazen na obr. 27. 

 

Obr. 27 - Mechanismus uplatněný při výpočtu jednotlivých stavů pro paralelní model  

v MS Excel - Runge - Kuttyho metoda 
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Výsledky modelování jsou demonstrovány v grafech na obr. 28 - 32. 

 

Obr. 28 - Charakteristika stavu p0 – funkční stav 

 

Obr. 29 - Charakteristika stavu p1 – funkční stav 
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Obr. 30 - Charakteristika stavu p2 – funkční stav 

 

Obr. 31 - Charakteristika stavu p3 – poruchový stav 
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Obr. 32 - Porovnání všech stavů paralelního uspořádání modelu pro obě výpočetní metody 

 Podobně jako tomu je u sériového modelu, z hlediska přesnosti záleží na výběru 

vhodné výpočetní metody.  
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Paralelní systém bez obnov 

 Dalším příkladem byl paralelní systém, který nevykazuje obnovu prvků. Výsledky 

modelování jsou znázorněny v grafech (viz obr. 33 - 37). 

 

Obr. 33 - Charakteristika stavu p0 – funkční stav 

 

Obr. 34 - Charakteristika stavu p1 – funkční stav 
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Obr. 35 - Charakteristika stavu p2 – funkční stav 

 

Obr. 36 - Charakteristika stavu p3 – poruchový stav 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

R
(t

) 

h 

p2(E)

p2(RK)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

R
(t

) 

h 

p3(E)

p3(RK)



 

62 

 

 

Obr. 37 - Porovnání všech stavů paralelního uspořádání modelu bez obnov pro obě výpočetní metody 

3.5. Pseudomarkovské procesy 

 Pro Markovovy procesy se předpokládá exponenciální rozdělení pravděpodobnosti na 

rozdíl od pseudomarkovských procesů pro které je předpokládáno Weibullovo rozdělení 

pravděpodobnosti. V případě Markovových procesů je tedy intenzita poruch a obnov 

konstantní, kdežto u pseudomarkovských procesů jsou tyto veličiny závislé na čase.

 K získání intenzit poruch a obnov byly použity následující vztahy za předpokladu 

Weibullova rozdělení. 

𝜆1(𝑡) = 𝑚1 ∗ 𝜆1 ∗ 𝑡𝑚1−1         (56) 

𝜆2(𝑡) = 𝑚2 ∗ 𝜆2 ∗ 𝑡𝑚2−1         (57) 

𝜇1(𝑡) = 𝑚3 ∗ 𝜇1 ∗ 𝑡𝑚3−1         (58) 

𝜇2(𝑡) = 𝑚4 ∗ 𝜇2 ∗ 𝑡𝑚4−1         (59) 
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Sériový model 

 Pro sériový model byly na základě vygenerovaných dat bezporuchového provozu (viz 

příloha 2 - Data 1 a 3) a dob obnovování provozuschopnosti (viz příloha 2 - Data 2 a 4) 

jednotlivých zařízení při předpokladu Weibullova rozdělení pravděpodobnosti stanoveny 

hodnoty intenzit poruch, obnov a parametry m. Tyto údaje nalezneme v tabulkách 12 a 13.  

Tab. 12 - Intenzity poruch a obnov 

λ1= 0,12 

λ2= 0,20 

μ1= 0,01 

μ2= 0,02 

Tab. 13 – parametry m 

m1= 2 

m2= 1,5 

m3= 2,5 

m4= 3 

Počáteční krok: h = 0,075 

 Modelování proběhlo při uplatnění Runge - Kuttovy výpočetní metody podle vztahu 

(39) na základě obdobného výpočtového mechanismu jako v předchozích případech.  

 Z Obrázku 38 lze sledovat průběh pravděpodobnosti bezporuchového provozu  

a pravděpodobnost poruchy při předpokladu Weibullova rozdělení pravděpodobnosti. 
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Obr. 38 – Průběh pravděpodobnosti jednotlivých stavů pro sériový model 

Paralelní model 

 Pro paralelní model byly na základě vygenerovaných dat bezporuchového provozu 

(viz příloha 3 - Data 1 a 3) a dob obnovování provozuschopnosti (viz příloha 3 - Data 2 a 4) 

jednotlivých zařízení při předpokladu Weibullova rozdělení pravděpodobnosti stanoveny 

hodnoty intenzit poruch, obnov a parametry m, viz tabulky 14 a 15. 

Tab. 14 - Intenzity poruch a obnov 

λ1= 0,10 

λ2= 0,30 

μ1= 0,01 

μ2= 0,01 

Tab. 15 - parametry m 

m1= 0,5 

m2= 1,7 

m3= 2,4 

m4= 2,2 

h = 0,075 
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 Na Obrázku 39 je znázorněn průběh pravděpodobnosti bezporuchového provozu  

a pravděpodobnost poruchy při předpokladu Weibullova rozdělení pravděpodobnosti. 

 

Obr. 39 - Průběh pravděpodobnosti jednotlivých stavů pro paralelní model 

 Modelování pseudomarkovských procesů s předpokladem pro Weibullovo rozdělení 

pravděpodobnosti bylo dále experimentálně porovnáváno s exponenciálním rozdělením. 

Cílem bylo ověřit, zda pro pseudomarkovské procesy lze uplatnit i jiné rozdělení než je 

Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti. V tabulce 16 jsou uvedeny výsledky, které potvrdily 

danou hypotézu. 
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Tab. 16 - Porovnání exponenciálního a Weibullova rozdělení pravděpodobnosti 

t p0(Markov.) p0(pseud.) rozdíl 

0,00 1,0000 1,0000 0 

0,50 0,8603 0,8603 0 

1,00 0,7413 0,7413 0 

1,50 0,6400 0,6400 0 

2,00 0,5537 0,5537 0 

2,50 0,4803 0,4803 0 

3,00 0,4178 0,4178 0 

3,50 0,3646 0,3646 0 

4,00 0,3192 0,3192 0 

4,50 0,2806 0,2806 0 

5,00 0,2478 0,2478 0 

5,50 0,2198 0,2198 0 

6,00 0,1960 0,1960 0 

6,50 0,1757 0,1757 0 

7,00 0,1584 0,1584 0 

7,50 0,1437 0,1437 0 
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Závěr 

 V teoretické části diplomové práce jsou definovány základní pojmy z oblasti 

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

přihlédnutím ke struktuře vyšetřovaného systému. Data o spolehlivosti strojů a zařízení z 

provozu a jejich sběr tvoří základ pro měření a hodnocení spolehlivosti a vytváří předpoklady 

pro nezbytnou zpětnou vazbu s konstruktéry ve směru zlepšování návrhu a pro zabezpečování 

provozní spolehlivosti výrobků 

 Dále jsou popsány charakteristiky některých základních metod analýzy spolehlivosti, 

jejich výhody a nevýhody, vstupní data a jiné požadavky kladené na různé postupy. Tyto 

metody slouží k predikci bezporuchových stavů technických systémů, neboť základním 

prvkem všech výrobních procesů je zabezpečení co největší spolehlivosti daného produktu. 

Tedy schopnost výrobku plnit požadovanou funkci, pro co je zkonstruován v 

předpokládaných technických podmínkách. Z uvedené teorie vyplynulo, že jednotlivé metody 

analýzy se nejčastěji využívají v kombinaci s jinými metodami. Jedna z těchto metod je 

Markovova analýza spolehlivostního modelu, která je založena na principu Markovových 

náhodných procesů. Tyto modely je možné velmi názorně zobrazit a vyjádřit pomocí 

diagramu přechodových stavů. V této práci nalezneme doporučené pravidla pro konstrukci 

diagramu a uvedené některé příklady těchto diagramů.  

 Cílem diplomové práce bylo vytvořit aplikaci umožňující modelování technických 

systémů na základě pseudomarkovských procesů.  

 Jako příklady technických systému byly jednoduchý sériový a paralelní model 

predikce bezporuchovosti, na kterých bylo provedeno při předpokladu exponenciálního 

rozdělení pravděpodobnosti modelování pomocí Markovových procesů.  

 Pro výpočty, které byly uplatněny v rámci modelování, byly využity Eulerova metoda 

a Runge - Kuttyho metoda řešení diferenciálních rovnic. Nicméně dosažené výsledky 

vyhodnotili jako přesnější řešení Runge - Kuttovu metodu. Z tohoto důvodu je tedy vhodnější 

použít Runge - Kuttovu metodu.  

 V další části bylo provedeno modelování pseudomarkovských procesů a následné 

vyhodnocení výsledků, kdy bylo ověřeno, že problematiku pseudomarkovských procesů lze 

řešit i při předpokladu Weibullova rozdělení pravděpodobnosti a nejen za předpokladu 

exponenciálního rozdělení.   
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Přílohy: 

Příloha 1: Data bezporuchového provozu a obnovování provozuschopnosti: 

Data 1 2,15932 1,63371 2,28183 2,09677 0,80548 1,23941 

 
1,50285 1,35888 1,04164 1,28639 1,02851 1,76376 

  1,54608 1,65915 1,62428 1,49208 1,94006 1,88637 

  1,12742 1,86270 1,87387 1,83120 1,90110 1,28542 

  1,46304 1,49455 1,68443 0,72075 1,86232 1,36510 

  1,18155 1,82428 1,03307 2,17803 1,30156 2,19753 

  1,93584 1,75671 1,74079 1,85961 1,86146 1,23472 

  2,39469 1,35886 1,91039 1,30893 1,37954 1,99161 

  1,28989 0,98891 1,23080 0,86714 2,77268 2,04586 

  2,07499 1,72306 1,65274 1,34314 1,98645 0,90193 
 

Data 2 1,80340 2,35903 1,29579 3,05853 2,16871 2,13771 

 
2,03910 2,04227 2,21658 1,84350 1,41297 2,02817 

  2,54066 1,77182 1,38164 3,10669 2,14283 2,24069 

  2,41294 1,91816 1,88322 2,89387 2,17775 1,90682 

  2,09451 1,71982 1,35060 1,86816 1,98764 2,33763 

  2,57779 1,96021 0,94141 2,39120 1,54498 2,78377 

  2,15664 2,53797 2,30286 1,86344 2,35615 1,96827 

  1,52856 1,42141 2,38003 2,71224 2,12750 1,34527 

  2,44439 1,38411 2,11945 2,26767 1,59869 2,36587 

  2,01318 3,00360 2,45439 2,39905 1,97322 1,88324 
 

Data 3 1,82748 0,94936 1,51537 1,61990 1,33152 2,10441 

 
1,39142 0,92824 0,41673 0,98693 1,47166 1,82999 

  1,40508 1,92323 1,43634 2,44254 1,56276 0,85862 

  1,76585 0,43483 0,85631 1,81662 1,95999 1,38695 

  1,22112 0,97711 1,44726 1,54933 1,29160 1,41882 

  1,25005 0,51923 0,95698 1,07075 2,37614 1,37497 

  1,91860 1,18302 0,97721 1,93072 0,69721 1,71009 

  1,41584 1,08306 1,13854 0,86108 0,89643 1,69561 

  1,38635 1,86291 1,19419 1,17406 1,07042 1,55440 

  1,98955 1,99652 0,56480 1,02163 2,63907 2,12376 
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Data 4 3,11279 2,37941 3,24366 2,89484 2,17879 3,11440 

 
2,28263 3,29965 2,80741 2,17914 2,88043 2,57802 

  1,79355 3,01941 2,17458 1,92485 1,72520 2,55976 

  3,51529 1,80373 1,24887 2,25356 1,94738 2,31501 

  3,42260 3,15251 2,98191 2,93156 2,67663 2,88212 

  1,43590 3,28123 2,65097 1,81528 2,08691 2,52973 

  2,30114 2,72693 1,22248 1,70090 1,63730 0,82156 

  2,99686 2,74252 2,17678 3,24138 2,77133 1,90595 

  2,17718 3,70639 1,19029 2,83185 1,05384 2,97409 

  2,06831 0,86160 2,91810 3,55021 2,19958 2,62427 
 

Příloha 2: Data bezporuchového provozu a obnovování provozuschopnosti: 

Data 1 2,00623 1,10773 1,66125 5,47557 3,51074 1,89764 

 
0,99578 2,62279 2,21163 4,49244 1,44276 3,04938 

  2,73453 1,15535 3,22447 2,45826 0,94389 2,22098 

  3,39960 1,06712 2,57863 4,42627 0,65562 0,34153 

  2,84677 3,73268 0,99660 1,02642 1,98279 2,85962 

  3,01619 0,35873 2,28459 1,73922 3,55610 2,87114 

  3,03778 3,12333 0,99364 1,11028 1,36934 2,76400 

  4,27129 1,64483 1,09111 2,10276 2,04497 1,84352 

  2,96808 0,21468 3,64317 0,87168 4,03068 0,77093 

  2,43221 0,14209 1,72089 3,42296 2,96734 3,52789 
 

Data 2 7,29385 3,68312 9,93942 7,19637 3,53529 4,42159 

 
8,69342 2,89822 6,60380 5,50695 5,82171 0,94961 

  2,62518 6,79051 6,46970 5,53272 4,85552 7,05771 

  3,40103 5,95403 11,09205 6,05669 1,93568 3,87457 

  6,88147 6,94651 8,54020 5,52832 11,82787 3,53741 

  6,48162 4,70877 2,33654 5,13128 4,22154 5,05317 

  8,16908 3,86701 6,23641 3,12545 7,33930 7,79577 

  3,21979 7,02627 5,67903 3,83523 7,39617 6,41084 

  1,98632 3,28596 8,87057 9,66871 8,68773 8,02106 

  7,37365 4,64703 4,93607 1,34900 2,28698 5,54283 
 

Data 3 3,47946 2,05637 3,67419 0,92023 0,74446 0,32262 

 
6,81032 4,90648 2,21820 2,53926 0,88009 2,11428 

  5,27812 0,75121 2,29839 3,14832 0,15831 2,01861 

  4,43907 1,68203 1,86724 7,97243 7,15912 2,09262 

  3,54531 1,90709 5,21617 0,38638 0,55001 4,41056 

  0,62900 1,98425 2,12488 2,29597 1,83034 0,39049 

  0,66214 3,68165 3,10808 2,56348 1,12572 3,62272 

  3,47490 6,28792 4,31907 6,45253 1,66286 4,29910 

  3,71401 1,34678 3,16520 0,92854 2,47139 1,35734 

  1,90152 0,99781 2,22024 4,40334 6,90725 1,97838 
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Data 4 5,03255 2,52285 2,65023 2,71339 2,83509 5,26523 

 
3,96937 2,87911 3,80591 4,75782 4,27155 3,65674 

  2,28993 3,86922 3,87292 3,02117 0,82830 3,95751 

  5,32550 2,90094 2,92133 5,07485 4,38187 3,28719 

  2,73836 2,22869 2,97612 3,78018 2,33936 0,45109 

  3,18839 2,62153 4,67201 4,14432 1,75658 3,88291 

  2,40978 2,42771 4,41460 2,51857 5,48648 4,82802 

  3,01961 3,12409 3,38487 2,06794 3,95198 2,90208 

  4,86403 2,32567 6,34879 3,53503 5,68532 1,10743 

  2,25326 4,57408 3,59669 2,32805 3,35093 2,72401 
 

Příloha 3: Data bezporuchového provozu a obnovování provozuschopnosti: 

Data 1 13,59263 7,57772 24,32423 4,52586 440,81147 29,73348 

 
29,20264 94,52086 4,36212 1,42621 18,13410 22,64708 

  20,77049 229,96733 148,55362 22,13264 2,72811 3,12329 

  520,64652 359,73049 107,89579 6,46642 1,39439 2,48195 

  168,10487 3,52546 9,06099 2,99341 10,95683 418,50463 

  12,06633 1,04776 40,24990 113,36810 168,05001 164,71369 

  631,46691 11,33148 287,12867 180,75730 9,89808 225,43283 

  0,00001 0,64270 65,24871 149,69011 1,48350 0,46900 

  21,60775 9,31722 48,11057 0,03511 0,07676 1,11822 

  238,75893 0,08722 9,66671 8,75340 0,77331 83,46311 
 

Data 2 5,45833 3,89104 9,57677 4,60870 8,21728 9,41024 

 
6,64753 7,90028 6,32649 5,06499 5,59064 8,53482 

  7,73928 4,39697 6,03678 6,72248 9,08542 4,69978 

  10,83045 5,14941 9,52350 2,50675 6,89238 7,85514 

  9,22702 2,83211 3,24086 4,63769 4,23208 0,92661 

  4,22171 1,88333 6,81572 2,22725 9,22593 4,09248 

  7,32816 11,89407 10,36597 6,49450 5,18046 6,05720 

  6,90911 6,30391 10,29222 4,91504 8,23816 7,79701 

  4,00396 6,66899 7,61786 6,19436 13,08587 8,61846 

  8,43722 5,19920 4,13244 5,96142 4,39908 1,26753 
 

Data 3 2,36757 2,00452 2,04433 2,29722 1,77044 0,76321 

 
1,95047 0,99193 2,12141 0,09743 2,56406 1,87144 

  2,63721 1,90655 0,37831 0,09368 1,41143 1,36307 

  0,47143 2,59322 0,83972 0,50447 1,63719 2,70779 

  0,79869 0,86162 3,99361 1,56222 0,16660 2,41236 

  4,16877 1,95801 0,65708 3,81311 1,68610 4,03717 

  2,31843 1,91233 3,20859 0,98182 1,48424 0,47678 

  1,79122 1,89585 1,27114 1,73858 1,20210 0,58952 

  2,89847 0,60474 1,33878 0,37685 0,87919 3,03547 

  2,63367 1,12253 1,55911 1,49061 0,52748 2,96086 
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Data 4 9,07918 1,67057 3,83759 2,72847 1,78301 7,08422 

 
6,49305 3,22989 4,92088 6,81183 2,37893 7,82164 

  7,87817 5,30221 7,12340 12,25833 3,11013 4,46000 

  7,17735 10,68238 8,73194 5,33809 4,85093 14,02067 

  9,62787 19,77866 6,70421 3,56154 8,66664 1,82474 

  7,28542 5,41525 3,57681 13,66375 14,85027 9,66363 

  9,31565 9,24634 8,12853 12,87377 9,61286 6,36504 

  5,13410 4,79585 6,62438 9,80271 6,67798 9,81575 

  2,80536 5,07613 2,11170 8,27110 11,88342 3,40334 

  8,77112 8,44096 8,32900 11,44283 8,18119 4,30917 

 

 


