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ANOTACE                       

ŠTYS, Martin. Vyhodnocování spolehlivosti technických systémů. Bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013, 50 s.  

Klíčová slova: pravdivostní tabulky, FMEA,FTA, diagram spolehlivosti   

                

Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním spolehlivosti jednoduchých a složitých 

technických systémů používaných v různých odvětvích průmyslu. Práci můžeme rozdělit do 

čtyř částí. V úvodu práce je vyjádřena spolehlivost pomocí několika základních 

matematických definic z oblasti pravděpodobnosti a statistiky pro snazší pochopení dané 

problematiky.   Ve druhé části jsou popsány základní pojmy z oblasti spolehlivosti a je 

vysvětlen a definován pojem spolehlivost.  Ve třetí části si popíšeme jednotlivé spolehlivostní 

modely a metody analýzy spolehlivosti, které se používají pro vyhodnocování spolehlivosti. U 

každé metody je uvedena podstata, její stručný popis, postup a její použití. Dále budou 

podrobně popsány dvě z hojně používaných analýz spolehlivosti technických systémů. 

Analýza stromu poruch a Analýza způsobů a důsledků poruch. Na závěr si předvedeme 

použití analýz na názorných příkladech v praxi.  

ANNOTATION                        

ŠTYS, Martin. Evaluation of Technical system reliability. Bachelor thesis. Ostrava: Technical 

University of Ostrava, Faculty of safety Engineering. 2013, 50 p.  

Key words:  truth tables, FMEA, FTA, reliability      

                

Thesis deals with the evaluation of the reliability of simple and complex technical systems 

used in various industrial branches. The work can be divided into four parts. At the beginning 

of the work, the term reliability is expressed by means a few basic mathematical definitions in 

the field of probability and statistics in order to facilitate understanding of the issue. In the 

second section the basic concepts of reliability are described and the concept of reliability is 

defined. In the third part various methods of reliability analysis are described, which are used 

for the assessment of reliability. For each method, the nature, its short description, procedure 

and its application are given. In addition, two of the widely used analysis of the reliability of 

technical systems and analyses of the reliability of technical systems and analysis are 

described in detail, namely. Fault tree analysis and Failure Modes and effect analysis . 

In conclusion, the use of some illustrative analyses on examples in practice are shown. 
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1 Úvod 

Spolehlivost je v dnešní době již neodmyslitelnou vlastností technického systému. 

Setkáváme se s ní téměř na každém kroku. Jako většina technických oborů prošla vývojem, 

proto ani obor spolehlivosti není výjimkou. S vývojem spolehlivosti dochází k vývoji prvních 

metod analýzy spolehlivosti systému. Vývoj probíhal u nejrůznějších technických systémů. 

Pomocí analýzy hodnotí spolehlivost systému.   

Vyhodnocování spolehlivosti je nejlepší provádět již v raném stádiu návrhu systému, neboť 

předcházíme časté poruchovosti, krátké živostnosti a hlavně nespolehlivosti systému. Čím 

dříve vyhodnotíme spolehlivost, tím lépe. Při vyjádření spolehlivosti se velice často v praxi 

používá pravděpodobnost a matematická statistika. K popisu spolehlivosti proto slouží 

spolehlivostní parametry, které se dají určit různými způsoby. Tyto parametry slouží 

k vyjádření míry spolehlivosti technického systému. Spolehlivostní modely a analýzy 

spolehlivosti se právě zabývají výpočtem těchto parametrů.     

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním spolehlivosti technických systémů Hlavní část 

práce je věnována přehledu základních metod analýzy spolehlivosti technických systémů. 

Práce rozebírá jednotlivé metody a podává základní informace o těchto metodách. Popisuje 

vhodnost použití analýz u jednoduchých a složitých systémů. Se zaměřením na nejvíce 

používané analýzy ve spolehlivosti technických systémů. Z této oblasti se seznámíme 

především se čtyřmi základními metodami analýzy spolehlivosti technických systémů. Jedná 

se o analýzu stromu poruchových stavů, analýzu způsobů a důsledků poruch, analýzu pomocí 

blokových diagramů spolehlivosti a analýzu pravdivostní tabulkou. Určíme vhodnost použití 

metod pro vyhodnocení spolehlivosti jednoduchých i složitých technických systémů. 
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2 Rešerše  

Cílem rešerše bylo provést průzkum publikací se zaměřením na problematiku 

spolehlivosti. Problematice spolehlivosti je v poslední době věnována značná pozornost. Celá 

řada českých i zahraničních publikací je zaměřena na dané téma. Mezi nejdůležitější patří 

norma ČSN IEC 60300-3-1[3], která pojednává všeobecně o analýzách spolehlivosti. 

Pro správné zpracování teoretické části práce je třeba prostudovat a použít různou 

odbornou literaturu či publikace přístupné na internetu. Z tohoto velkého počtu informací byly 

vybrány nejzajímavější publikace, které nám umožní co nejvíce se přiblížit zadaným cílům 

práce. Při výběru zdrojů informací jsem se zaměřil na publikace, které popisují spolehlivost 

z širšího hlediska. Mezi nejvhodnější zdroje pro vypracování této bakalářské práce jsem 

vybral. 

MYKISKA, Antonín. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha: ČVUT, 

2006. 206 s.   

Tato publikace poskytuje informace o řešení spolehlivosti technických systémů. Řeší 

se zde nejjednodušší prvky, ale i velmi složité systémy. Jsou zde podrobně a komplexně 

popsány základní analýzy používané pro výpočet spolehlivosti. Některé názorné příklady pro 

výpočet bezporuchovosti. 

HOLUB, Rudolf, VINTR Zdeněk. Spolehlivost letadlové techniky. Brno 2001. 233 s. 

Tato publikace poskytuje široký přehled o problematice spolehlivosti technických 

systémů, především z oblasti letadlové techniky. Publikace seznamuje se základy 

spolehlivosti, základními principy a příklady praktického využití metod používaných ve 

spolehlivosti. Definuje nám pojem z historického hlediska. 

STARÝ, Ivan. Teorie Spolehlivosti. 3. přepracované vydání. Praha: ČVUT 1989.           

135 s.               

 Tato publikace řeší spolehlivost z komplexního hlediska. Popisuje ukazatele 

spolehlivosti. Věnuje se analýze stromu poruchových stavů. Řeší spolehlivost obnovovaných i 

neobnovovaných systémů.  
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3 Matematika používaná ve spolehlivosti 

V současné praxi chceme, aby byly součástky co nejméně poruchové, proto 

vykonáváme zkoušku spolehlivosti. Zaznamenáváme okamžiky poruchy jednotlivých 

součástek nebo počet poruch na těchto součástkách za daný časový interval [8]. Z těchto dat 

se dá vypočítat průběh rozdělení poruch.  Pro vyjádření spolehlivosti technických systémů se 

v praxi používá pravděpodobnostních vztahů a výpočtů spolehlivostních parametrů, proto si 

připomeneme základní pojmy a definice z oblasti pravděpodobnosti. Pro snazší pochopení 

problematiky spolehlivosti a pro správné vyhodnocení spolehlivosti jednotlivých technických 

systémů. 

3. 1 Náhodné jevy 

 O tomto jevu můžeme mluvit právě tehdy, když je možný jeden nebo více náhodných 

pokusů. Jevem rozumíme výsledek pokusu, o němž má smysl uvažovat, zda nastal či nenastal, 

a také každý jeho důsledek [7]. Značíme jej většinou velkými písmeny A, B, C.. Základní 

vlastnosti těchto náhodných jevů můžeme vyjádřit pomocí matematických operací [7]. Mezi 

příklady náhodného jevu můžeme zařadit hod kostkou, při kterém padne sudé číslo. 

Vzhledem k výsledku náhodného jevu můžeme tyto jevy dělit na jisté a nemožné. 

Jev jistý značíme ho pomocí písmena I. Tento jev nastane nutně při každé realizaci 

náhodného pokusu [6,7]. Při hodu kostkou padne jedno z čísel 1 až 6.                 

Jev nemožný značíme ho pomocí symbolu  . Tento jev nemůže v daném pokusu nikdy nastat 

[6,7]. Jako příklad si můžeme uvést pravděpodobnost, že ve třídě je muž vysoký 4 m.  

Vlastnosti náhodných jevů          

Matematické operace, které používáme při práci s množinami, slouží k popisu 

vlastnosti náhodných jevů [7]. Přehled základních vlastností a jejich matematický zápis je 

znázorněn v tabulce 1. 
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Tabulka 1: Vlastnosti náhodných jevů a jejich matematické vyjádření[6,7] 

 

 

 

                       

 

 

3. 2 Pravděpodobnost  

3. 2. 1 Klasická definice pravděpodobnosti      

 Nechť je dáno n elementárních jevů E1, E2,…., En, které tvoří úplnou skupinu jevů a 

jsou stejně možné. Rozkládá-li se jev A na m (      ) elementárních jevů z této úplné 

skupiny, pak pravděpodobnost jevu A je dána vztahem (1) [7]. Z klasické definice 

pravděpodobnosti vyplývá několik základních vlastností, které si jednoduše popíšeme pomocí 

matematických výrazů shrnutých v tabulce 2.                               

                                                                                                                                             

     ( )  
 

 
 , kde                      (1) 

m…Je počet všech příznivých případů                                                                                  

n…Je počet všech možných případů 

Tabulka 2:  Základní vlastnosti pravděpodobnosti [6,7]. 

Vlastnosti pravděpodobnosti Matematické vyjádření spolehlivosti 

Pravděpodobnost jevu A  ( )    

Jevy A, B jsou disjunktní pak P (A+B)= P (A) + P (B) 

Pravděpodobnost opačného jevu k jevu A P (A)= 1- P(A) 

Pravděpodobnost nemožného jevu P ( ) =0 

Pravděpodobnost jevu jistého P (I) = 1 

Pravděpodobnost nabývá hodnot z intervalu    ( )    

Vlastnosti náhodných jevů Matematické vyjádření 

Sjednocení jevů     

Průnik jevů A     

Rozdíl jevů A, B A – B 

Opačný jev A  = Ω-A 

Ekvivalence A=B 

Disjunkce jevů       
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3. 2. 2 Statistická definice pravděpodobnosti  

Definice je založena na principu relativní četnosti jevu. Nechť A je hromadný jev. 

Nastane-li v n pokusech jev A právě n- krát, definujeme pravděpodobnost jevu A vztahem (2) 

[7]. Relativní četnost je podíl počtu pokusů, ve kterých daný jev nastal, a počtu všech pokusů. 

Absolutní četnost je počet pokusů, ve kterých nastal požadovaný jev[7]. 

P (A) = 
 ( )

 
 , kde                     (2) 

P (A)… jedná se o relativní četnost    

 n (a)… jedná se o absolutní četnost    

 n… je počet pokusů daného jevu 

3. 2. 3 Podmíněná pravděpodobnost 

Tato pravděpodobnost je určována za podmínky, že předem již nastal jev B 

s nenulovou pravděpodobností. Nechť pravděpodobnost jevu A při daném systému podmínek 

je P (A). Připojíme-li k tomuto systému podmínek další podmínku, že se uskutečnil jev B, pak 

se pravděpodobnost jevu A při novém systému podmínek nazývá podmíněná 

pravděpodobnost jevu A nebo také pravděpodobnost jevu A podmíněná jevem B [7] .Tato 

pravděpodobnost se značí P(A|B). Podmíněnou pravděpodobnost vyjádříme pomocí vztahu 

(3). 

                                    (
 

 
)  

 (   )

 ( )
          (3) 

3. 2. 4  Úplná pravděpodobnost a Bayesova věta 

Nechť je dána úplná skupina vzájemně neslučitelných jevů H1, H2,…, Hn (tak-

zvaných hypotéz) a libovolný jev A [7]. Pak pro pravděpodobnost jevu P(A) platí vztah (4). 

P(A)= ∑  (
 

  
)   (  ) 

           (4) 

Bayesova věta           

 Tato věta se zabývá především podmíněnými pravděpodobnostmi. Pro zápis této 

pravděpodobnosti při výskytu jevu B používáme označení P (A|B). Při existenci dvou 

náhodných jevů, jejichž pravděpodobnosti jsou P(A) a P(B), a za podmínky P(B) > 0 platí 

Bayesova věta dle vzorce (5), která platí pro závislost podmíněné a opačně podmíněné 

pravděpodobnosti [7]. 

   P(A|B)= 
 ( | )  ( )

 ( )
         (5) 
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3. 3 Náhodná proměnná  

 Náhodná proměnná je reálná funkce definovaná na množině všech elementárních jevů, 

která každému jevu přiřazuje reálné číslo. Obor hodnot je množina všech reálných čísel, 

kterých může nabýt [7]. Označuje se většinou velkými písmeny z konce abecedy. Náhodná 

veličina může být vyjádřena pomocí základních vlastností. Tyto vlastnosti se liší vzhledem 

k typu náhodné proměnné. Náhodnou veličinu můžeme vyjádřit dvěma způsoby, a to pomocí 

diskrétní náhodné proměnné a spojité náhodné proměnné.   

3. 3. 1 Diskrétní náhodná veličina   

Nechť X je diskrétní náhodná veličina s oborem možných hodnot {x1, x2, ..., xn}, která 

těchto hodnot nabývá s pravděpodobností {p1, p2, ..., pn}.  Nabývá tedy spočetně mnoha 

reálných hodnot [7]. Diskrétní náhodnou veličinu můžeme vyjádřit ve třech variantách. Každá 

z variant dává stejnou informaci o náhodné veličině. Mezi možné vyjádření patří tabulka 

pravděpodobnosti, pravděpodobnostní funkce a distribuční funkce. 

Tabulka 3:  Příklad zobrazení diskrétní náhodné veličiny 

 

 

Každé hodnotě xi  je přiřazena právě jedna hodnota pi, a pravděpodobnostní tabulku 

lze tedy chápat jako tabulkové určení funkce, kterou nazýváme pravděpodobnostní funkcí [7]. 

Pro grafické vyjádření pravděpodobnostní funkce diskrétní náhodné proměnné se využívá 

možností tří grafů zobrazených na obrázku 1 v pořadí bodový, úsečkový diagram, histogram. 

  

Obrázek 1: A) Bodový graf                           B) Úsečkový graf                            C) Histogram 

 

xi x1 x2 … xn 

pi p1 p2 … pn 
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Reálná funkce, která přiřazuje každé hodnotě xi náhodné veličiny X pravděpodobnost, 

že X nabude hodnoty menší než toto xi, se nazývá distribuční funkce F (x) [7]. Pro tuto funkci 

je definován vztah (6).         

                             F(x) = P(X< x) =  
i

i

x x

P X x


                               (6)

 Distribuční funkce diskrétní náhodné proměnné můžeme vyjádřit pomocí grafu na 

obrázku 2. Tato funkce nemá spojitý charakter, je zobrazena ve formě skokových přírůstků. 

Z těchto přírůstků můžeme vyčíst pravděpodobnost nabytí dané hodnoty. 

 

 

Obrázek 2:  Příklad distribuční funkce diskrétní náhodné proměnné. 

Základní vlastnosti distribuční funkce [7] .   

F(x) je definovaná a neklesajicí na množině všech reálných čísel. Distribuční funkce nabývá 

hodnot    ( )    

Charakteristiky rozložení diskrétní náhodné veličiny  

Funkce, které slouží pro popis rozložení pravděpodobnosti náhodné veličiny X [7], 

jsou obvykle složité, pracné i časově náročné. Pro snazší výpočet definujeme číselné hodnoty, 

které popisují diskrétní náhodnou proměnou. Tyto hodnoty umožní charakterizovat vlastnosti 

diskrétní náhodné proměnné veličiny.                 
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Střední hodnota E(X)  

Patří mezi základní charakteristiky jak spojité, tak diskrétní náhodné veličiny.  Pomocí 

této charakteristiky můžeme definovat ostatní charakteristiky. Pro tuto veličinu je střední 

hodnota E (X) definována vztahem (7). 

                        
pkxXE

k

i

i



1

)( 
  , kde                                              (7)

              xi…hodnoty náhodné veličiny    

      pk…pravděpodobnost náhodné veličiny   

Rozptyl  σ
2
(X)           

 Jedná se o druhý centrální moment náhodné veličiny. Je základní charakteristikou 

stupně rozptýlení náhodné veličiny [7]. Je dán vztahem (8). Můžeme ho označovat také D(X). 

)()( D(X)
1

2

i

k

i

i xPx


   , kde        (8)

 µ… je střední hodnota,     

 xi… hodnoty náhodné veličiny    

 P(xi)… je pravděpodobnost hodnot 

Směrodatná odchylka je počítána jako druhá odmocnina z rozptylu, jedná se tedy o 

jednoduchý výpočet dle vzorce (9).  

                           ( )  √   , kde                              (9)

     σ
2
 … je rozptyl diskrétní náhodné proměnné            

Binomické rozdělení Bi (n, p)         

 Toto rozdělení se týká pravděpodobnosti jevu, který nastane či nenastane. Mezi 

příklady tohoto rozdělení můžeme zařadit například počet zásahů při střelbě na terč. 

Předpokládejme, že náhodný pokus, jehož výsledkům je přiřazena náhodná veličina A (p) 

opakujeme n-krát za sebou [7]. V závislosti na úspěšnosti nebo neúspěšnosti přiřadíme 

výsledku opět číslo 1 nebo 0. V oblasti spolehlivosti můžeme místo označení úspěšnosti či 

neúspěšnosti použít jiné názvosloví v podobě příznivého a nepříznivého výsledku. Při 

pokusech se může počet úspěšných pokusů měnit, proto je obor hodnot binomického 
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rozdělení roven M = (0….n). Náhodná veličina X má binomické rozdělení Bi (n, p) právě 

tehdy, když je pravděpodobnostní funkce určena vztahem (10) [7].  

   . . 1
n xx

n
p x p p

x

 
  
 

    , kde                                  (10)                                        

n…  je  počet pokusů           

p… je pravděpodobnost úspěchu v každém pokusu       

x… počet příznivých výsledků    

Tabulka : 4 Charakteristiky binomického rozdělení 

Střední hodnota E(X) = µ= np 

Rozptyl D(X) = σ
2 

= np(1-p) 

  

Mezi další rozdělení diskrétní náhodné proměnné používané ve spolehlivosti můžeme zařadit 

Poissonovo rozdělení. 

Poissonovo rozdělení Po (λ)         

 Toto rozdělení pravděpodobnosti, pojmenované podle francouzského matematika 

S. D. Poissona, má diskrétní rozdělení s jedním parametrem λ, který vyjadřuje počet událostí 

za interval času. Počet událostí musí být předem udán. V oblasti spolehlivosti je to většinou 

počet poruch za jednotku času.  Náhodná veličina X má Poissonovo rozdělení Po (λ) právě 

tehdy, když má pravděpodobnostní funkce tvar dle vzorce (11) [7]. Daný parametr λ má ve 

všech charakteristikách stejný význam. 

 

                                                   .
!

x

p x e
x

     , kde                     (11) 

λ… Je reálné číslo vyjadřující součin počtu opakování experimentu n a pravděpodobnosti 

výskytu daného jevu.  

.          Tabulka 5:  Charakteristiky Poissonova rozdělení 

Střední hodnota E (X) = µ = λ 

Rozptyl D (X) = σ 
2
= λ 
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3. 3. 2  Spojitá náhodná veličina  

Nabývá nespočetně mnoha reálných hodnot. Stejně jako u diskrétní náhodné veličiny 

užíváme k popisu této veličiny distribuční funkci, která je definovaná stejným vztahem (12). 

F(xi) = P(X < xi)       (12) 

Některé základní vlastnosti distribuční funkce F(x) náhodné veličiny [7]. 

 P (x1 ≤ X < x2) = F (x2) – F (x1) pro x1 < x2  

 F (x) je neklesající funkce  

 F (- ∞) = 0, F(∞) = 1  

 F(x) je zleva spojitá v bodech x = xi, i = 1,2,..., diskrétní náhodné veličiny a 

spojitá v ostatních bodech. 

 Distribuční funkce nabývá hodnot od 0 ≤ F(x) ≤ 1  

Rozdělení spojité náhodné proměnné může stejně jako rozdělení diskrétní proměnné 

být reprezentováno distribuční funkcí, která je vyjádřena vztahem (13). Jedná se o spojitou 

distribuční funkci.           

      ( )  ∫  
 

  
( )   ,  kde                                           (13)            

   f(x)… Je hustota pravděpodobnosti spojité náhodné proměnné 

   F(x)…Je distribuční funkce 

   Obrázek 3 : Distribuční funkce spojité náhodné proměnné[18] 

 x

0

0,5

1

-3 -1 1 3

hodnoty x

 F
(x

)=
 P

(X
<x

)

F
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Hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny X je definovaná na intervalu ,a b . Je to 

nezáporná, reálná funkce definovaná vztahem (14)[7]. Tato funkce se používá častěji než 

distribuční funkce. Hodnotu hustoty pravděpodobnosti můžeme vyjádřit z distribuční funkce.

dx

xdF

x

xxXxP

x

xFxxF
xf

xx

)()(
lim

)()(
lim)(

00













      (14) 

      

 

 

 

 

              

 

 

   Obrázek 4: Graf hustoty pravděpodobnosti spojité náhodné proměnné[18]. 

Charakteristiky rozložení spojité náhodné veličiny 

Stejně jako u diskrétní náhodné veličiny se u této veličiny zavádí stejné charakteristiky 

v podobě střední hodnoty a rozptylu. Plní stejnou roli jako v předchozím případě. Patří mezi 

základní charakteristiky jak spojité, tak diskrétní náhodné veličiny. Pomocí této 

charakteristiky můžeme definovat ostatní základní charakteristiky. Pro spojitou náhodnou 

veličinu je střední hodnota definována vztahem (15), rozptyl (16) a směrodatná odchylka 

vztahem (17). 

Střední hodnota E(X) spojité náhodné veličiny 

)()(
1

i

k

i

i xPxXE 


                       (15) 
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0,6
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hodnoty x

f(x
)
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Rozptyl D(X) spojité náhodné veličiny  

)()()(
1

22

i

k

i

i xPxXD 


   , kde     (16) 

 µ… Je střední hodnota                                     

Směrodatná odchylka spojité náhodné veličiny 

 ( )   √                                (17)                                               

σ
2
… je rozptyl  

Exponenciální rozdělení E(λ)       

 Exponenciální rozdělení má široké uplatnění v teorii spolehlivosti a v teorii hromadné 

obsluhy, zejména při výpočtu pravděpodobnosti životnosti výrobků a zařízení. Jedná se o 

nejpoužívanější rozdělení v oblasti energetiky. Jeho vlastnosti popisují bezporuchovost. Toto 

rozdělení má jediný parametr λ, který představuje v oblasti spolehlivosti intenzitu poruch 

daného systému. Náhodná veličina X má exponenciální rozdělení E(λ) právě tehdy, když je 

hustota pravděpodobnosti dána vztahem (19) [7]. Výhodou tohoto rozdělení je jednoduchost 

výpočtu bezporuchovosti a to i u dosti složitých systémů. Pro funkci bezporuchovosti R (t) 

exponenciálního rozdělení platí vztah (18) a pro hustotu pravděpodobnosti f(x) platí vzorec 

20. 

R(t) = 1-Q(x)= exp (-λt)       (18)

 F(t)= 1- exp (-λt)        (19)

 f(t) = λ exp (-λt) , kde       (20)

 λ …je intenzita poruch        

   Tabulka 6:  Vlastnosti exponenciálního rozdělení 

Střední hodnota E(X)= µ = 
 

 
 

Rozptyl D(X) = σ
2 

= 
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Obrázek 5: Graf distribuční funkce a hustoty pravděpodobnosti náhodné proměnné při 

exponenciálním rozdělení [13,14] 

Normální rozdělení N (2)        

 Jedná se o jedno z nejdůležitějších a nejčastěji používaných modelových rozdělení 

spojité náhodné veličiny [7]. Vzhledem k podobnosti jiných rozdělení náhodné proměnné se 

toto rozdělení velmi uplatňuje. Tímto rozdělením můžeme nahradit řadu jiných rozdělení.  

Jedná se o spojité rozdělení, avšak v určitých případech se uplatňuje u diskrétního rozdělení 

náhodné proměnné. Použití má toto rozdělení při působení mnoha vlivů na veličinu. Můžeme 

se s ním setkat v mnoha různých oborech přes techniku až k ekonomii. Toto rozdělení má dva 

základní parametry. Prvním je střední hodnota a druhým parametrem je rozptyl.  Náhodná 

veličina X má normální rozdělení právě tehdy, když má hustota pravděpodobnosti tvar (21) 

[7].  

   

2
1

21
.    pro ,

. 2

x

f x e x





 

 
  

     , kde                 (21) 

µ… Je střední hodnota      

 σ… Je rozptyl  

 Znázornění normálního rozdělení spojité náhodné veličiny pomocí těchto grafů 

vidíme na obrázku 6. Jedná se o hustotu pravděpodobnosti a distribuční funkci. Průběh této 

křivky je symetrický v závislosti na σ.  
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Obrázek 6:  Graf hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce spojité náhodné proměnné 

pro normální rozdělení[18] 

 

Tabulka7:  Základní vlastnosti normálního rozdělení 

Střední hodnota E(X) = µ 

Rozptyl D(X) = σ
2
 

 

Weibullovo rozdělení         

 Toto rozdělení je v podstatě zobecněné exponenciální rozdělení. Weibullovo rozdělení 

nachází uplatnění především při analýzách bezporuchovosti. Rozdělení se považuje za tří 

parametrové. V oblasti spolehlivosti se však jeden z parametrů pokládá roven nule. První 

publikace zabývající se tímto rozdělením vyšla roku 1951 [9]. Od této doby roste popularita 

rozdělení v oblasti spolehlivosti a bezporuchovosti technických systémů. Toto rozdělení má 

spojitá náhodná veličina, která představuje dobu života různých technických zařízení. 

V oblasti spolehlivosti se toto rozdělení používá při hodnocení jednotlivých parametrů 

spolehlivosti. Používá se tam, kde se projevuje mechanické opotřebení nebo únava materiálu. 

Mezi příklady použití můžeme zařadit mezní vlastnosti oceli. Parametry Weibullova rozdělení 

jsou následně popsány a zobrazeny pomocí grafů. Po exponenciálním se toto rozdělení 

používá v oblasti spolehlivosti nejčastěji. Funkce hustoty pravděpodobnosti udává 

pravděpodobnost poruchy do určitého času t. Distribuční funkce udává životnost do okamžiku 

t.  
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Obrázek 7: Grafické znázornění hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce náhodné 

proměnné pro Weibullovo rozdělení[18] 

Tabulka 8: Základní popis vlastností Weibullova rozdělení 

Funkce bezporuchovosti R(t) Exp( - t
m

/a) 

Distribuční funkce f(t) m/a  t
m-1

Exp( - t
m

/a) 

Intenzita poruch λ(t) m/a t
m-1

 

4 Spolehlivost  

V období 40. let byla formulována první definice spolehlivosti, která zjišťovala 

většinou spolehlivost jednodušších systémů. Tato definice se používala až do konce 60. let, 

ale nesplňovala podmínky spolehlivosti, omezovala se pouze na jedinou vlastnost systému, a 

to bezporuchovost. V dalším vývoji této problematiky docházelo na častá omezení u 

složitějších systémů. Z tohoto důvodu došlo k historicky druhému vyjádření pojmu 

spolehlivosti. A tato druhá definice se neomezovala pouze na bezporuchovost systému, ale i 

na další vlastnosti, jako je životnost, opravitelnost, apod.     

Pojem spolehlivosti jako většina technických pojmů prošel složitým vývojem v mnoha 

technických oborech. Za posledních třicet let došlo k rozvoji v oblasti teorie spolehlivosti a 

současně k vývoji metod analýzy spolehlivosti. V těchto oborech se neobejdeme bez 

terminologie, kterou používáme dle normy ČSN IEC 50 (191) – Mezinárodní 

elektrotechnický slovník spolehlivost a jakost služeb [5].   

Vzhledem k tomu, že se spolehlivost nedá vyjádřit pomocí čísel, musíme použít tzv. 

spolehlivostních ukazatelů, které slouží pro vyjádření spolehlivosti. Tyto spolehlivostní 
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ukazatele mají náhodný charakter, proto použijeme pro jejich výpočet veličiny používané 

v pravděpodobnosti. Spolehlivost můžeme vyjádřit pomocí dílčích vlastností.    

První definice spolehlivosti            

 Spolehlivost jako pravděpodobnost, s jakou bude objekt schopen plnit bez poruchy 

požadované funkce po stanovenou dobu a v daných provozních podmínkách [13].  

Druhá definice spolehlivosti        

 Spolehlivost jako obecná schopnost výrobku plnit požadované funkce po stanovenou 

dobu a v daných podmínkách, která se vyjadřuje dílčími vlastnostmi, jako jsou 

bezporuchovost, životnost, opravitelnost, pohotovost apod. [13]. 

Definice spolehlivosti dle normy ČSN IEC 50(191) [5] 

Spolehlivost je souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, které ji 

ovlivňují: bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby a jiné vlastnosti [5,13].           

4. 1 Základní pojmy z oblasti spolehlivosti 

V teorii spolehlivosti se neobejdeme bez definice některých základních pojmů, které 

se vztahují k oblasti spolehlivosti. Bližší specifikaci pojmů z oblasti spolehlivosti poskytne 

mezinárodní elektrotechnický slovník.   

Objekt je jakákoliv část, součást, zařízení, přístroj nebo systém, se kterým je možné se 

individuálně zabývat[5]. Objekt je jeden ze základních pojmů vymezených pro potřeby 

spolehlivosti. Rozdělujeme je na opravovaný a neopravovaný.           

Porucha je jev spočívající v ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkci [5]. 

Můžeme je dělit podle několika různých hledisek.         

Chyba je nesoulad mezi počítanou, pozorovanou nebo měřenou hodnotou nebo podmínkou a 

skutečnou definovanou nebo teoreticky správnou hodnotou nebo podmínkou [5]. 

Pohotovost je schopnost objektu být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci v daných 

podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu za předpokladu, 

že jsou zajištěny požadované vnější prostředky [5]. 

Udržovatelnost je schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu nebo 

vrátit se do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných 
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podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky [5]. Číselně se vyjadřuje například 

střední dobou údržby či intenzitou údržby.   

Bezporuchovost je schopnost objektu plnit nepřetržitě požadovanou funkci v daných 

podmínkách a daném časovém intervalu [5]. Číselně můžeme tuto vlastnost vyjádřit pomocí 

intenzity poruch, střední dobou bezporuchového provozu.    

Životnost je schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a 

údržby do dosažení mezního stavu [5].  Číselně můžeme životnost vyjádřit například střední 

dobou používání.   

Kvalitativní analýzy spočívají ve vymezení spolehlivosti souboru objektů téhož typu ve 

vazbě na studium a analýzu příčin, druhů, způsobů, projevů a důsledků poruch a analýze 

možností předcházet jim nebo odstraňovat jejich příčiny a následky. Mezi tyto analýzy 

můžeme zařadit FTA [7].                                       

Kvantitativní analýzy s použitím číselných vyjádření pomocí ukazatelů umožňují formulovat 

kvantitativní požadavky a prokazovat je v předvýrobních etapách v podobě předpovědí, v po 

výrobních etapách v podobě jejich zjištěných inherentních a provozních hodnot [7]. 

4. 2 Spolehlivost neopravovaných systémů  

Základním ukazatelem bezporuchovosti neopravovaných systémů je pravděpodobnost 

bezporuchového provozu [8]. Z této pravděpodobnosti jsme schopni určit další veličiny. Mezi 

tyto veličiny můžeme zařadit pravděpodobnost poruchy, hustotu poruch, intenzitu poruch a 

střední dobu bezporuchového provozu. Tyto veličiny většinou vztahujeme k času. 

V praxi se často setkáváme s velmi složitými systémy. S použitím analýzy se snažíme 

zjednodušit dané systémy na jednotlivé prvky. Tato kapitola pojednává o analýze 

bezporuchovosti s použitím modelování spolehlivosti těchto systémů. U těchto objektů se řeší 

spolehlivost z hlediska dílčích vlastností: bezporuchovosti, životnosti, skladovatelnosti a 

bezpečnosti. Jedná se například o transistory, rezistory, diody, žárovky. U těchto výrobků 

nedochází k opravě, neboť to není ekonomicky výhodné. Nejvýhodnější pro rozdělení 

ukazatelů spolehlivosti je Weibullovo a exponenciální rozdělení náhodné proměnné. Některé 

tyto ukazatele si pomocí těchto rozdělení popíšeme. Mezi ukazatele spolehlivosti 

neopravovaných objektů můžeme zařadit pravděpodobnostní počet, náhodnou proměnnou, 

hustotu poruch, intenzitu poruch, vanovou křivku, střední hodnotu bezporuchového provozu. 
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K nejpoužívanějším spolehlivostním parametrům patří intenzita poruch [8]. V následující 

tabulce 9 vidíme přehled základních ukazatelů používaných ve spolehlivosti neopravovaných 

systémů. 

Tabulka 9:  Charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti 

Obecný název Obecná definice Název 

Distribuční funkce Q(t)= P (    ) Pravděpodobnost poruchy 

 R(t)= 1-Q(t) Funkce bezporuchovosti 

Hustota pravděpodobnosti F(t)= 
  ( )

  
 

Hustota pravděpodobnosti 

poruchy 

Intenzita poruch λ(t)=
 ( )

   ( )
 Intenzita poruch 

 

Mezi jednotlivými vlastnostmi neopravovaných objektů existují vzájemné matematické 

závislosti. Tyto souvislosti prezentuje tabulka 10. 

Tabulka 10: Převodní vztahy mezi charakteristikami[13] 

 

V případě vyjádření pomocí těchto ukazatelů se jedná o rozdílné vyjádření popisu 

pravděpodobnosti spolehlivosti neopravovaných systémů, avšak teoreticky jsou všechny tyto 

ukazatelé shodné. Každý z těchto ukazatelů popisuje situaci rozdílně. Některé veličiny jsou 

bezrozměrné, jiné jsou závislé na čas. Základní vztah pro střední dobu bezporuchového 
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provozu uvádí vzorec (24). Tuto hodnotu můžeme značit Ts. Pro označení této střední doby se 

používá zkratka MTTF, jedná se o střední dobu do první poruchy. 

Ts = ∫  ( )  
 

 
, kde         (24) 

       R(t)…Funkce bezporuchovosti     

Pro posouzení bezporuchovosti je nejnáročnější časový průběh intenzity poruch, tak 

zvaná vanová křivka. Používá se pro vyjádření ukazatelů bezporuchovosti. Vanová křivka se 

obvykle dělí do tří hlavních úseků. V prvním úseku křivka intenzity poruch klesá. Jedná se o 

období časných poruch. K poruchám dochází vlivem nedostatků při výrobě. Obvykle první 

etapa trvá do jednoho roku funkce systému. Ve druhém období se jedná o přibližně 

rovnoběžné rozložení s časovou osou, v tomto období je intenzita poruch přibližně konstantní. 

Druhé období se nazývá období normálního užívání. Při dosažení λ = konstanta dostaneme 

jednoduché exponenciální rozdělení se základními vlastnostmi popsanými dříve. V posledním 

ze tří úseků dochází k nárůstu intenzity poruch v důsledku dožívání a opotřebování systému. 

Ke třetímu úseku dochází přibližně po 5 až 7 letech působení systému. Zobrazení této křivky 

můžeme vidět na obrázku 8. Pro výpočty spolehlivosti technických systémů můžeme často 

předpokládat zjednodušení výpočtu a intenzitu poruch stanovit jako konstantní. 

 

Obrázek 8: Časový průběh intenzity poruch. 

 

V tomto období se považuje 

intenzita poruch λ za konstantní. 

Období provozu 

Počáteční 

období 

provozu 

Období 

stárnutí 
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4. 3 Spolehlivost opravovaných systémů     

 Opravovaný objekt je takový objekt, který se po poruše skutečně opravuje [5,13]. 

V průběhu života dochází u těchto systémů ke střídání dvou základních stavů. Do vzniku 

první poruchy platí stejné ukazatelé jako u neopravovaného systému, avšak v dalším období 

musíme zavést nové spolehlivostní ukazatele. Mimo ukazatelů zmíněných u neopravovaných 

objektů přibydou další dva pro hodnocení spolehlivosti a to opravitelnost a pohotovost. Při 

zkoumání spolehlivosti vycházíme z určitých základních předpokladů. Mezi charakteristické 

vlastnosti, které popisují problematiku patří, pohotovost a zkoumání možných stavů systému.  

Tento systém se může nacházet v několika různých stavech. V praxi se nejčastěji setkáváme 

se systémy, které mají diskrétní stav a spojitý čas. Základní předpoklady opravovaných 

systémů lze znázornit pomocí náhodné funkce zobrazené na obrázku 9. Logická jednička 

znázorňuje bezporuchový stav a nula zobrazuje systém v poruchovém stavu. Jedná se o jednu 

z nejjednodušších charakteristik opravovaného systému. Z průběhu můžeme vidět přechod 

z provozuschopného stavu do poruchy. 

 

Obrázek 9: Časový průběh opravovaného systému [13, 14] 

Ukazatelé spolehlivosti opravovaných systémů   

Mezi dílčí vlastnosti těchto systémů můžeme zařadit opravitelnost. Pro tuto vlastnost 

můžeme vyjádřit několik základních vlastností. U opravovaných systémů nepoužíváme 

střední doby dobu do poruchy, ale střední dobu mezi poruchami. Pomocí jednoduchého 

vzorce (25) můžeme následující vlastnost vyjádřit. 

Ts=∑     
   ,  kde        (25) 

tp… je celková doba provozu     

 n …je počet oprav 
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Mezi základní ukazatele můžeme zařadit například intenzitu poruch opravovaných systémů. 

Jedná se o jednoduché vyjádření dané veličiny. Intenzita poruch je převrácená hodnota střední 

doby Ts. Je vyjádřena vztahem (26).  

     λ=
 

  
,  kde         (26)

        Ts… Je střední doba mezi poruchami   

Mezi ukazatele opravovaných systémů můžeme zařadit ještě například střední dobu mezi 

poruchami, okamžitý součinitel pohotovosti a jiné.   

5 Analýzy jednoduchých systémů 

5. 1 Spolehlivostní modely       

 Spolehlivost systému se u těchto modelů řeší pomocí spolehlivosti jednotlivých částí 

systému. Pří řešení těchto modelů si musíme zvolit kritérium poruchy. Tyto modely slouží 

k výpočtům ukazatelů spolehlivosti. Při použití modelů, které nabývají pouze dvou možných 

stavů, aplikujeme metodu blokových spolehlivostních modelů.  U těchto modelů dochází jen 

ke dvěma základním stavům, a to bezporuchový provoz, nebo poruchový stav [8]. Modelům, 

které mají více než dva možné stavy, říkáme více-stavové systémy. U těchto systémů 

používáme jiné metody, například FTA, ETA a jiné. 

Spolehlivostní modely vyjádřené pomocí blokových schémat 

Jedná se o blokové diagramy bezporuchovosti vyjádřené pomocí grafického zobrazení 

v podobě jednoduchých částí či prvků systému. Při použití dané metody zobrazujeme prvky 

jako jednotlivé bloky. V případě poruchy daného systému dochází k neprůchodnosti blokem. 

Toto blokové schéma nám umožní vyjádřit závislost poruch systému na poruchách 

jednotlivých prvků [8]. Pro sestavení těchto diagramů slouží mnoho kvalitativních metod 

spolehlivosti. Blokové diagramy nebývají shodné s jinými schématy zobrazení systému. 

Diagramy můžeme používat na různých úrovních složitosti systému. Většinou se používá u 

jednoduchých, až středně složitých systémů. Jako první základní příklad blokových schémat 

si představíme sériové zapojení systému. Blokové schéma se využívá v oblasti elektroniky a 

elektrotechniky. Jedná se o historicky první analýzy spolehlivosti. V dnešní době nejsou 

dostatečnou analýzou pro složité systémy. Přesto se blokové diagramy řadí mezi základní 

metody analýzy spolehlivosti. 
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5. 1. 1 Sériové zapojení  

V případě sériového zapojení jsou jednotlivé prvky řazeny za sebou. Jedná se o 

nejhorší případ zapojení z pohledu pravděpodobnosti bezporuchového provozu systému. Při 

poruše kteréhokoliv prvku ze zapojení dojde k poruše celého systému. Na obrázku 10 

můžeme vidět blokové schéma a příklad sériového zapojení. Jedná se o zapojení bez 

zálohování. Při stávajícím systému o N prvcích zapojených v sérii můžeme zobrazit systém 

dle obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Sériové zapojení o n prvcích [13, 14] 

Obecné sériové zapojení je znázorněno pomocí jednotlivých bloků. Může se skládat z 

n prvků. Příklad užití sériového zapojení můžeme aplikovat na systém na obrázku 11. Jedná 

se o sériové zapojení zesilovače. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Příklad sériového zapojení v praxi z hlediska bezporuchovosti[17]  

Některé základní charakteristiky systému si můžeme vyjádřit jednotlivými veličinami. 

Mezi tyto charakteristiky můžeme zařadit funkci bezporuchovosti R (t), pravděpodobnost 

poruchového provozu Q (t) a intenzitu zapojení λ (t). V případě sériového zapojení je 

bezporuchovost systému zajištěna jen v případě bezporuchovosti všech prvků zapojení. 

Funkce bezporuchovosti sériového zapojení 

R(t)=  (                )     (27) 

 

1 2 3 i N I O 
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 ( )  ∏   ( ) 
          (28) 

Při tomto zapojení stačí porucha jednoho prvku z celé série a dojde k poruše celého systému. 

Poruchu vyjadřuje vztah (29). 

Pravděpodobnost poruchového stavu sériového zapojení 

                      Q = 1-R(t), kde                                                     (29) 

               R(t)… Funkce bezporuchovosti             

Intenzita poruch sériového zapojení  

                                                   λ(t)= ∑    
   (t), kde                  (30) 

λi… Je intenzita poruch jednotlivých prvků 

Jestliže se jedná o exponenciální rozdělení dob do poruchy, potom platí pro provozuschopný 

stav vzorec (31).  

Funkce bezporuchovosti při exponenciálním rozdělení     

     R(t)=                                                                         (31) 

Střední doba bezporuchového provozu 

                                                 Ts=1/λ , kde                                                     (32) 

λ…Je intenzita poruch 

Na obrázku 12 můžeme vidět průběhy funkce bezporuchovosti R (t) v závislosti na 

počtu prvků zapojených do série. Z obrázku je patrné, že čím více prvků v sérii, tím menší 

doba do poruchy.  
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Obrázek 12 : Průběh křivky funkce bezporuchovosti R (t) pro sériové řazení systému [16] 

 

Příklad 1          

 Technologický systém se skládá z 6 prvků, pro které platí exponenciální rozdělení, při 

poruše jediného prvku dochází k poruše systému. Jedná se tedy o sériové zapojení s různou 

pravděpodobností poruch prvků za určitou dobu. Určete pravděpodobnost bezporuchového 

stavu. Jednotlivé pravděpodobnosti jsou 0.001, 0.003, 0.0012, 0.0014, 0,005, 0,0009. 

Řešení příkladu 1 

Jedná se o sériové zapojení šesti prvků. Funkce bezporuchovosti R (t) systému je dána 

vztahem 33. 

R(t)= ∏   ( ) 
    , kde                  (33) 

Ri… Je funkce bezporuchovosti jednotlivých prvků 

R(t)= ∏   ( ) 
    = ∏      ( )  

   = [1-0.001] [1-0.003][1-0,0012][1-0.0014][1-0.005][1-

0.0009]=0.9876 

Pravděpodobnost bezporuchového stavu systému je  98,76%. 
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Příklad 2          

 Sériové zapojení o čtyřech komponentech se skládá z požárních stříkaček. Tyto 

stříkačky jsou identické PS12 s intenzitou poruch λ = 10
-5 

hodin. Doba do poruchy MTTF se v 

tomto případě rovná převrácené hodnotě intenzity tedy 10
5
 hodiny. Zapojení prezentuje 

obrázek 13. Jedná se o sériové zapojení, pro správnou funkci celého systému musí být funkční 

všechny prvky. V našem případě budeme počítat dobu do poruchy MTTF celého systému. 

 

   

Obrázek 13: Sériové zapojení pro daný příklad 

Řešení příkladu 2  

Doba do poruchy se vypočítá dle jednoduchého vzorce (34). 

MTTF = 1/∑    
               (34) 

MTTF = 1/ (10
-5

+
 
10

-5
+10

-5
 +

  
10

-5 
) = 2.5  10

4
 h 

Výsledkem je hodnota doby do poruchy MTTF pro sériové zapojení se čtyřmi prvky. V 

případě nižšího počtu prvků dojde ke zvýšení této doby. 

5. 1. 2  Paralelní systém 

Jedná se o méně často používané zapojení v praxi, přestože pravděpodobnost poruchy 

oproti sériovému systému je nižší. Toto zapojení je v provozu schopném stavu právě tehdy, 

když je v provozu-schopném stavu alespoň jeden prvek systému. Jedná se o jeden z 

nejspolehlivějších systémů. K poruše dochází jen tehdy, když nejsou v provozuschopném 

stavu všechny prvky systému. Blokové schéma paralelního systému je uvedeno na obrázku 

14. 

       

   Obrázek 14: Paralelní zapojeni o n komponentech[13] 

1 2 3 4 
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Pravděpodobnost poruchy daného systému je dána vztahem 

       Fs=∏    
                        (35)

   Q= P(            )        (36) 

Funkce bezporuchovosti R (t) je dána vztahem  

R=P(            )                  (37)                                           

R(t)= 1-∏ (    ( ) 
   )                  (38) 

Na obrázku můžeme vidět průběhy funkce bezporuchovosti R (t) v závislosti na počtu prvků 

zapojených paralelně. Z obrázku je patrné, že čím více prvků v paralelním zapojení, tím menší 

doba do poruchy. Jedná se o exponenciální rozdělení doby do poruchy. V tomto případě platí 

čím více prvků zapojených paralelně, tím větší doba do poruchy. 

 

Obrázek 15: Průběh křivky funkce bezporuchovosti R (t) pro paralelní řazení systému[16]. 

Příklad paralelního zapojení můžeme aplikovat například na maják zdravotnické 

záchranné služby.  Schéma zapojení vidíme na obrázku 16. Paralelní zapojení spočívá 

v zapojení čtyř základních bloků. 
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Obrázek 16: Příklad paralelního zapojení v praxi[17] 

Stejně jako u sériového systému můžeme určit MTTF. V paralelním zapojení je toto 

určení složitější než u sériového. V praxi se však většinou nepotkáváme se systémy složenými 

ze čtyř a více paralelně řazených částí. Uvedeme si vzorec pro paralelní systém složený ze tří 

prvků. 

MTTF = 1/1+1/2+1/3-1/(1+2)-1/(1+3)-1/(3+2)+1/(1+2+3)     (39) 

Příklad 3 

V systému pracují tři podtlaková čerpadla, ale k zajištění jeho výkonu stačí, pracuje-li 

pouze jedno z nich. U čerpadel tohoto typu byla ověřena konstantní hodnota intenzity poruch           

 = 10
-5

 hodiny. Vypočtěte dobu do poruchy MTTF systému. 

MTTF = 3/10
-5

 - 3/(210
-5

) + 1/(310
-5

) = 1,810
5
 hodiny 

Doba do poruchy paralelního zapojení je 1,810
5
 hodiny. 

5. 1. 3  Smíšené spolehlivostní modely       

 Používají se u řešení složitých soustav. Jak jsem zmínil v úvodu, jedná se o společné 

propojení dvou základních spolehlivostních modelů. Vyskytuje se ve dvou variantách, sériově 

paralelní nebo paralelně sériový. Smíšený model používá pro výpočet základní principy a 

výpočty dle sériového nebo paralelního systému. Pro tyto systémy vypočteme R (t) a Q (t). 

Postupně počítáme jednotlivé systémy, až dojdeme k výsledku celého systému. Příklad 

smíšeného spolehlivostního modelu představuje obrázek 17. Systém se skládá ze tří 

základních částí. Po postupném zjednodušení získáme jednoduchý sériový systém. 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Příklad smíšeného zapojení[13] 

Řešení bezporuchovosti smíšeného systému pomocí dekompozice je předvedeno na 

příkladu. Dekompozice systému spočívá v nahrazení systému jednotlivými jednoduchými 

prvky. Jednotlivým prvkům postupně vypočítáme pravděpodobnosti bezporuchového stavu, 

až dojdeme k výslednému bezporuchovému stavu celého systému [13]. Následný model se dá 

zjednodušit až na jednoduchý sériový obvod dle obrázku 18. Toto zapojení už vyřešíme 

jednoduchým způsobem. 

Příklad 4          

 Určete R (t) smíšeného spolehlivostního systému s blokovým schématem dle obrázku 

17 pro t =2000 h, platí-li pro dané prvky exponenciální rozdělení dob do poruchy s λ 1= 6*10
-

5
 h

-1
, λ2=1.5* 10

-5
 h

-1
, λ3=2.5*10

-5
 h

-1
, λ4=7*10

-5
 h

-1
, λ5= 1.2*10

-5
, λ6=3.5*10

-5
 h

-1
, λ7= 

2*10
-5

 h
-1

,λ8= 5.2*10
-5

 h
-1

, λ9= 4*10
-5

 h
-1 
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Pro jednotlivé prvky pak jednoduše spočítáme bezporuchovost.                  

R1=0. 8869, R2=0. 9704, R3=0. 9512, R4=0. 8693, R5=0. 9673, R6=0. 9324, R7=0. 9608, 

R8=0. 9012, R9=0. 9231, R10=0.9418, R11=0.9474 

RI- paralelní kombinace 2,3; RII-paralelní kombinace 5,6,7; RIII- sériová kombinace 2 až 7, 

RIV-sériová kombinace 8,9,10, RV-paralelní kombinace RIII a RIV, RVI-finální sériová 

kombinace o třech komponentech. Jako první vyřešíme paralelní kombinací prvků 2, 3. 

RI= 1-(1-R2)*(1-R3) = 0.9985          (39) 
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Druhým krokem v oblasti výpočtu je zjednodušení paralelního zapojení tří komponent 5,6,7. 

 RII= 1-(1-R5)*(1-R6)*(1-R7)=0.9999         (40) 

Třetím krokem při zjednodušování smíšeného výpočtu je sériová kombinace prvků 2 až 7, pro 

tento systém platí vztah. RIII= R23*R567*R4= 0.9984       (41) 

Čtvrtým krokem ve zjednodušování smíšeného systému je opět sériová kombinace tří prvků 

daná vztahem   RIV= R8*R9*R10= 0. 7835         (42) 

Předposledním krokem je paralelní kombinace dvou systémů.   

 RV= 1-(1-RIII)*(1-RIV)= 0. 9987                    (43) 

Výsledný vzorec R (t) je dán jednoduchou sériovou kombinací tří prvků na obrázku 18. Po 

dosazení vypočítáme R (t) celého systému.  

RVI= R1*RV*R11 = 0. 8392           (44) 

Z výsledku je patrné, že smíšené zapojení bude v bezporuchovém stavu v 84%. 

 

 

 

Obrázek 18: Výsledné schéma zjednodušeného systému 

V praxi se nesetkáváme jen s jednoduchými systémy, které můžeme vyjádřit pomocí 

předešlých možností. V tomto případě používáme složitější spolehlivostní modely. Mezi 

složitější systémy  můžeme zařadit majoritní systémy výběru m z k například výběry, kdy  pro 

provozuschopný stav systému musí fungovat určitý počet prvků například 2 ze 3. Schéma 

blokového zapojení m z k je na obrázku 19. U těchto systémů musí pracovat jakékoliv dva 

prvky, aby nebyl systém v poruše. 

Majoritní systém výběr m z k           

 Je-li v bezporuchovém stavu aspoň m libovolných prvků z celkového počtu k prvků 

systém pracuje správně [8]. Toto zapojení se používá k zálohování. Využití těchto prvků je 

méně efektivní než u paralelního systému. Na obrázku 19 můžeme vidět jeden 

z nejpoužívanějších systému s výběrem m z k. V našem případě se jedná o výběr 2 ze 3. 

1 RV

V 

11 
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Správná funkce systému nastane v případě dvou funkčních bloků. V praxi existuje mnoho 

dalších typů pro výběr m z k. Setkáme se například s výběrem 2 ze 4 nebo 2 z 5. 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Příklad majoritního výběru m z k [13, 14] 

Mezi základní typy blokových diagramů můžeme zařadit také můstkové zapojení 

bloků. V tomto případě se nejedná o kombinaci dílčích sériových a paralelních zapojení [8]. 

Při můstkovém zapojení používáme metodu vyloučení klíčové prvku a snažíme se překreslit 

dané zapojení na kombinaci sériového a paralelního zapojení.  

6 Analýzy spolehlivosti technických systémů 

S vývojem spolehlivosti technických systémů dochází k rozvoji v oblasti analýz 

spolehlivosti. V současné době jsou jednotlivé metody analýzy spolehlivosti popsány 

v českých i mezinárodních normách. Jednotlivé metody analýzy nejsou pro složité systémy 

většinou dostačující, proto při posuzování složitých systémů často dochází ke kombinaci 

jednotlivých analýz. Při provádění analýzy spolehlivosti technických systémů se můžeme 

setkat především s analýzami jejich architektury a posuzování spolehlivosti.  

 Pro provádění analýzy spolehlivosti systému je nezbytné používat jednotné postupy. 

Pro daný konkrétní případ je nutno zvolit vhodnou analytickou metodu, která umožnuje [14]: 

· Modelovat a hodnotit spolehlivostní problémy v širokém rozsahu            

· Provádět přímou, systematickou, kvalitativní a kvantitativní analýzu             

· Předpovědět číselné hodnoty ukazatelů spolehlivosti 

Zpravidla však žádná metoda analýzy není natolik vyčerpávající, aby zvládla všechny 

možné složité modely požadované pro hodnocení konkrétního systému. Proto bývá často 

třeba použít několika metod [14]. 

 

 
1 

2 

3 

2/3 I O 



31 

 

Deduktivní přístup 

Je založen na provádění analýzy od globálních problémů k problémům elementárním 

[16]. Tato metoda se zobrazuje pomocí grafického modelu. Tento model začíná u vrcholové 

události a postupně se logicky rozvíjí až k jednotlivým prvkům. Mezi metody s tímto 

přístupem můžeme zařadit metodu stromu poruch FTA. 

Induktivní přístup 

Je založen na provádění analýzy od specifických a elementárních problémů 

k obecnějším a globálnějším problémům [16]. Od prvků na nejnižší úrovni postupujeme 

směrem k nadřazeným a analyzujeme poruchy a jejich důsledky na celý systém. Mezi tyto 

přístupy můžeme zařadit například analýzu druhů poruch a jejich důsledků FMEA. Tato 

metoda se zobrazuje pomocí grafického modelu. 

6. 1 Rozdělení základních metod analýzy spolehlivosti      ; 

 Rozdělení analýz vzhledem k jejich prioritnímu použití. Metody analýzy spolehlivosti 

můžeme řadit do následujících tří kategorií. Pro tuto práci budeme popisovat hlavně metody 

zabývající se analýzou architektury a posuzování spolehlivosti. S jednotlivými z těchto metod 

se seznámíme v další části práce. Základní rozdělení analýz spolehlivosti dle [3]. Další dělení 

jednotlivých metod na kvalitativní, kvantitativní, induktivní i deduktivní metody probereme u 

jednotlivých metod analýzy spolehlivosti. 

A) Zabránění vzniku poruchových stavů 

Odlehčení a volba dílů, Namáhání-pevnost.  

B) Analýza architektury a posuzování spolehlivosti  

Mezi metody zdola nahoru můžeme zařadit analýzu stromu událostí ETA, analýza druhu 

poruch a jejich důsledků FMEA, studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZOP. 

Mezi metody shora dolů můžeme zařadit analýzu stromu poruchových stavů FTA, 

Markovovu analýzu, analýzu pomocí Petriho sítí, pravdivostní tabulky a blokové diagramy 

bezporuchovosti. 
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C) Pro odhad ukazatelů pro základní události 

Předpověď intenzity poruch, analýza spolehlivosti lidského činitele HRA, statistické metody 

bezporuchovosti,  SRE. 

V další fázi práce se budu zabývat jednotlivými metodami analýzy architektury a 

posuzování spolehlivosti. Z této oblasti si vybereme základní a nejpoužívanější metody. 

Popíšu  analýzu stromu poruchových stavů a analýzou poruch a jejich důsledků. Tabulka 11 

nám poskytne přehled metod analýzy spolehlivosti technických systémů. Jako první si 

rozebereme analýzu spolehlivosti pomocí pravdivostní tabulky. U vlastností jednotlivých 

metod analýzy spolehlivosti se objevuje značení. 

z…metoda je způsobilá   nz…metoda není způsobilá 

Tabulka 11: Charakteristiky nejpoužívanějších metod v oblasti spolehlivosti [14] 
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6. 2 Pravdivostní tabulky 

  Nachází široké uplatnění v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Analýza touto 

metodou vytváří přehlednou tabulku všech možných stavů. Do pravdivostní tabulky se 

zapisují nuly, nebo jedničky v závislosti na stavu systému. Poruchu značíme symbolem 0 a 

bezporuchový stav symbolem 1. V některých případech se můžeme setkat s opačným 

případem značení možných stavů. Jedná se o velmi důslednou metodu. Tato metoda se dá 

použít na všechny typy systémů. Pro jednoduché systémy nedochází k časové náročnosti ani 

složitosti řešení. U složitých technických systémů dochází k nárůstu počtu vstupních 

ukazatelů. Tento nárůst vede ke zvýšení počtu řešených kombinací. Pro zjednodušení řešení 

kombinací lze použít Booleovy algebry. Analýza metodou pravdivostní tabulky může být 

rozdělena na tři základní části. V první části se věnujeme nakreslení logického schématu, 

druhým krokem je řešení bezporuchovosti a nakonec nakreslíme pravdivostní tabulku a 

vypíšeme matematickou závislost vstupních prvků. V případě znalosti bezporuchovosti 

jednotlivých komponent můžeme vypočítat bezporuchovost celého systému. Pro rozsáhlejší 

systémy se používá jiných metod. Jednotlivé blokové diagramy uvedené v úvodu analýzy 

můžeme řešit pomocí pravdivostní tabulky. Platí stejné vlastnosti jako u RBD. Schéma 

zapojení pro vyhodnocení spolehlivosti pravdivostní tabulkou je na obrázku 20, 21 a 22.  

Předvedeme si pravdivostní tabulky pro sériový, paralelní a smíšený systém. Jednotlivé 

příklady prezentují tabulky 13, 14, 15. 

 

 

Obrázek 20:  Sériové zapojení o třech komponentech 

     

 

 

      Obrázek 22: Smíšené zapojení 

 

Obrázek 21: Paralelní zapojení o třech komponentech                                    
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Pravdivostní tabulka paralelního systému 

X Y  Z Systém Logický výraz 

0 0 0 0 
 

      

1 0 0 1 
 

      

0 1 0 1 
 

      

1 1 0 1 
 

      

0 0 1 1 
 

      

1 0 1 1 
 

      

0 1 1 1 
 

      

1 1 1 1 
 
      

Pravdivostní tabulka sériového systému 

 X  Y  Z Systém Logický výraz 

0 0 0 0 
 

      

1 0 0 0 
 

      

0 1 0 0 
 

      

1 1 0 0 
 

      

0 0 1 0 
 

      

1 0 1 0 
 

      

0 1 1 0 
 

      

1 1 1 1 
 
      

Pravdivostní tabulka smíšeného zapojení 
 

W X  Y Z Systém Logický výraz 

0 0 0 0 0         

1 0 0 0 0         

0 1 0 0 0         

1 1 0 0 0         

0 0 1 0 0         

1 0 1 0 0         

0 1 1 0 0         

1 1 1 0 0         

0 0 0 1 0         

1 0 0 1 0         

0 1 0 1 0         

1 1 0 1 0         

0 0 1 1 0         

1 0 1 1 1         

0 1 1 1 1         

1 1 1 1 1         

Tabulka 12: Pravdivostní tabulka 

sériového systému 

Tabulka 13: Pravdivostní tabulka 

paralelního systému 

Tabulka 14: Pravdivostní tabulka pro smíšený systém 
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Červeně vyznačená pole nám poskytují informaci o správné funkčnosti jednotlivých 

systémů. Pro zjednodušení daných výsledných výrazů se používá Booleova algebra. Základní 

přehled jejích zákonů používaných k minimalizaci logických zákonů je uveden v tabulce 15 

[6,7].  

Tabulka 15: Booleova algebra [6,7] 

Typ zákonu Součet Součin 

Komutativní zákony x + y = y + x x y = y x 

Asociativní zákony x + y) + z = x + (y + z) (x y) z = x (y z) 

Distributivní zákony (x + y) z = x z + y z x y + z = (x + z) (y + z) 

Zákon o neutrálnosti nuly x + 0 = x  

Zákon o neutrálnosti jedničky  x·1 = x 

Zákon absorpce x + x · y = x  

Zákon dvojí negace (x')' = x  

De Morganovy x' y' = (x + y)' ,   x' + y' = (x y)' 

 

Jak je zřejmé z pravdivostních tabulek pro jednoduché systémy o několika 

komponentech, je metoda jednoduchá, přehledná a snadno vyhodnotitelná. Komplikace 

metody nastávají při růstu počtu vstupních komponent. Například při počtu šesti komponent 

dochází k rozšíření pravdivostní tabulky a systém má již 64 různých variant výsledku. Pro 

rozsáhlejší systémy se používá počítačových programů pro vyhodnocení daného systému. 

Metoda pravdivostních tabulek se dá použít na jakýkoliv systém. V případě složitějších 

systémů použijeme jinou metodu analýzy. Pro metody RBD a pravdivostních tabulek platí 

stejné matematické vztahy. Systém může být vyjádřen pomocí blokového diagramu nebo 

pomocí booleovského výrazu. V obou případech dojdeme ke stejnému výsledku.  
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6. 3 Analýza stromu událostí ETA 

Jedná se o grafický logický model, velmi používaný v praxi. K první aplikaci dochází 

v jaderném průmyslu. Tuto metodu můžeme efektivně kombinovat s metodou poruchových 

stavů FTA, neboť na tuto metodu přímo navazuje. Kombinaci těchto dvou metod můžeme pak 

posoudit jako induktivně-deduktivní metodu [8]. Samostatně se analýza považuje za 

induktivní metodu. Tato metoda se provádí při návrhu systému. Znázorňuje komplet všech 

událostí, které mohou v daném systému nastat. Metodu vykreslujeme v podobě grafu, který je 

podobný jako u metody FTA. Na rozdíl od metody FTA se tato metoda rozvíjí zleva doprava 

v chronologické návaznosti od iniciační události k jednotlivým projevům. Strom událostí se 

konstruuje pro každou nežádoucí událost [8,9]. Používá se zejména při analýze bezpečnosti 

systému, většinou u systémů zabezpečující bezpečnost systému. Při vývoji stromu poruch se 

vychází z iniciační události. Za touto událostí si můžeme představit poruchu systému.  

 

Obrázek23:Grafické znázornění stromu událostí [9] 

Z obrázku je zřejmý postup metody analýzy stromu událostí. Iniciační událost je 

v našem případě reprezentována jako požár. Jedná se o negativní událost. V případě 

konkrétního případu můžeme pomocí této analýzy přiřadit jednotlivé pravděpodobnosti 

vzniku poruch. Po tomto přiřazení je možné jednotlivým scénářům přiřadit pravděpodobnost 

v kvalitativní podobě. Analýza se nachází i v kvantitativní podobě     

Hlavní výhodou stromu událostí je, že umožňuje vyhodnotit následky události a učinit 

opatření pro možné zmírnění vysoce pravděpodobného, ale nežádoucího následku [3]. Metoda 

se používá jako doplněk metody stromu poruch. Při analýze stromu událostí je třeba věnovat 



37 

 

pozornost správnému zacházení s podmíněnými pravděpodobnostmi, jakož i nezávislosti 

událostí [3]. 

6. 4 Analýza projevů a důsledků poruch FMEA 

Metoda byla vyvinuta jako mechanismus pro určení spolehlivosti nově vznikajících 

technických systémů. K první aplikaci této metody došlo ve společnosti NASA při vývoji 

projektu APOLLO13 v šedesátých letech minulého století[9]. Roku 1985 byla vydána norma 

IEC 812.  K zavedení normy v tehdejším Československu dochází roku 1992 jako ČSN IEC 

812.  K dosažení cíle použijeme normu ČSN EN 60812[4], která se zabývá touto analýzou 

spolehlivosti. V této normě jsou podrobně popsány termíny a definice potřebné k zvládnutí 

dané problematiky. Jedná se o analýzu, která svým systematickým postupem zjišťuje způsoby 

poruch a jejich příčiny na systému [4]. Systém může představovat několik různých atributů. 

Metodu je vhodné použít v rané etapě vývoje systému. Dochází tím ke snížení nákladů při 

vzniku následné poruchy. Metoda analýzy projevů a důsledků poruch se nemusí používat jen 

u technických systémů, ale dá se použít i v jiných pracovních procesech. V případě výrobního 

procesu mluvíme o systémové FMEA. Mimo systémové FMEA existují ještě dva základní 

typy této analýzy.  Jedná se o konstrukční a procesní analýzu. Na rozdíl od FTA se u této 

metody postupuje opačným směrem. Analýzu projevů a důsledků poruch zavádíme z mnoha 

různých důvodů. Mezi nejvýznamnější důvody řadíme zjištění poruch systému nebo možnosti 

zlepšení bezpečnosti a bezporuchovosti. Její omezení spočívá ve třech případech. Jedná se o 

čas, lidi a podrobnou dokumentaci. Analýzu aplikujeme v případě návrhu nového výrobku, 

systému či procesu. Tuto metodu můžeme dále používat při hledání nových využití systému, 

nebo při zlepšení daného systému. Jedná se o univerzální metodu, tudíž ji lze použít pro 

mnoho různých systémů. Na obrázku 24 můžeme vidět posloupnost postupu od nejnižší 

úrovně až po nejvyšší úroveň systému. Nejvýznamnější použití má analýza FMEA v etapě 

návrhu a vývoje daného systému, kde slouží jako metoda předběžného varování. Další 

uplatnění má metoda při modernizaci systému či při změně provozních podmínek.  
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Obrázek 24: Kvalitativní analýza FMEA[13] 

Mezi nejpodstatnější nevýhody patří složitost a časová náročnost při rozsáhlejším 

systému, který je složen z mnoha komponent. Dále potřebujeme velké množství informací o 

systému přes konstrukci, technologii výrobu a jiné. Při použití dané metody se neobejdeme 

bez odborných pracovníků z různých profesí. FMEA se nezabývá případem chyb lidského 

faktoru [4]. Při řešení složitých systémů se nedoporučuje používat samostatně. Vhodné 

využití má analýza u řešení spolehlivosti jednoduchých systémů. Výsledky analýzy musí 

směřovat k účinným nápravným opatřením daného systému. V každém případě dochází ke 

srovnání výsledků a daných požadavků. Měli bychom se zaměřit na následná nápravná 

opatření zamezující vzniku poruch. Při vyhodnocení FMEA můžeme podat návrh na zkoušky 

jednotlivých problémových prvků nacházejících se v systému. 
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6. 5 Analýza stromu poruchových stavů FTA 

Historie metody se datuje již do počátku šedesátých let minulého století hlavně 

s vývojem raketového startovacího systému. S rozvojem technických oborů dochází ke 

zvyšování složitosti technických systémů a začínají se používat první vyhodnocení FTA 

s použitím výpočetní techniky. V dnešní době se vyskytuje velké množství kvalitních 

softwarových systémů, které umožňují snazší používání metody v praxi. Ke zdokonalování 

tohoto systému přispěla společnost Boeing, ve které došlo k navržení prvních výpočtových 

systémů, které byly schopny kvalitativního i kvantitativního vyhodnocení analýzy. Roku 1990 

je vydána norma IEC 1025 Fault tree analysis, která pojednává o využití FTA v praxi. Roku 

1993 se mezinárodní norma publikuje jako česká technická norma ČSN EN 61025 Analýza 

stromů poruchových stavů [1]. Uplatňuje se při analýze bezpečnosti systémů například u 

jaderné elektrárny. Je vhodná pro komplikovanější a složitější technické systémy. Jedná se o 

deduktivní metodu. Analýza je graficky znázorněna pomocí stromu poruch.  Začíná od 

vrcholové události a pomocí logických závislostí znázorňuje možné příčiny poruch vedoucí 

k této události. V případě této metody se považuje za vrcholovou událost především porucha. 

Metoda není omezena žádnými hranicemi. Metoda poskytuje oba dva výsledky možných 

chyb v podobě jak kvantitativní tak kvalitativní analýzy. Hlavním důvodem častého použití 

FTA je zaměření analýzy na konkrétní událost systému. U této metody se neobejdeme bez 

symbolů, které se používají pro grafické znázornění stromu poruchových stavů. Pomocí 

těchto symbolů uvedených na obrázku si vykreslíme danou událost. Pro vyjádření 

pravděpodobnosti vrcholové události použijeme matematické techniky.   

Analýza je považovaná za klíčový nástroj pro dosáhnutí větší spolehlivosti 

technických systémů. Je důležitá při analyzování rizik poruch systému [1]. Jedná se o jednu 

z mála analýz, kterou můžeme použít při tvorbě systému, ale i pro již existující systémy. 

Proces tvorby FTA začíná od zvolení vrcholové události stromové struktury. V této struktuře 

by měla být jen jedna tato vrcholová událost a všechny ostatní prvky přispívající tomuto stavu 

musí být níže. V případě přidělení pravděpodobnosti dané vrcholové události, je možné 

vypočítat celkovou pravděpodobnost všech možných chyb. Za vrcholovou událost můžeme 

zvolit ztrátu kritických vlastností systému, například ztrátu elektrické energie. V případě 

přidání další události dochází ke vzniku nového uzlu daného stromu poruch. Pokud chceme 

nahlížet na analýzu FTA z matematického hlediska, tak události můžeme považovat za 

statistickou pravděpodobnost. Na rozdíl od tradičních schémat, kde jsou vstupy a výstupy 

analýzy reprezentovány nulou nebo jedničkou, u FTA jsou spojené s množinou operací 
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booleovské logiky. Některé booleovské výrazy pro používaná hradla v analýze stromu poruch 

jsou uvedeny v tabulce 15. Jedná se o výbornou metodu pro ukázání odolnosti systému vůči 

výskytu chyby. Při potřebě vyjádření všech možných existujících chyb již tato metoda není 

nejvhodnější. Analýza je často spojována v kombinaci s metodou FMEA nebo metodou ETA. 

 

Hradlo AND Hradlo OR 

 
 

  

Obrázek 25: Značky hradel používaných u FTA 

 

Jistá událost Základní událost Nerozvíjená událost Výstupní událost 

 
 

 

 

Obrázek 26: Značky používaných událostí u FTA 

Pro výpočet parametrů spolehlivosti analýzy stromů poruch používáme logická hradla, 

podle kterých sestavíme logické rovnice. Tyto rovnice vyřešíme pomocí převodu na 

pravděpodobnost. Příklad použití FTA v praxi. Tato logická hradla nám umožní nebo zabrání 

průchodu logiky stromem poruch. Jednotlivé členy stromu nám ukazují společnou závislost 

nastalých situací. Jako příklad si můžeme uvést funkčnost elektrického obvodu, který pro 

názornost příkladu jednoduše popíšeme a znázorníme pomocí stromu poruch. Jedná se o 

zapojení žárovky do elektrického obvodu a její správnou funkčnost. Základní funkcí žárovky 

je svícení. V případě poruchy dojde ke zhasnutí žárovky. Toto zhasnutí můžeme označit jako 

vrcholovou událost pro následný strom poruch. K následné vrcholové události může dojít 

několika různými způsoby. Jednotlivé události vedoucí k poruše si popíšeme a zakreslíme do 

stromu poruch pomocí značek. 
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Obrázek 27:  Příklad jednoduchého zapojení [9] 

 

 

 

Obrázek 28 : Strom poruch pomocí značek [9] 

Pro jednoduchý příklad analýzy FTA můžeme uvést obrázek 28, který popisuje jako 

vrcholovou událost nesvícení žárovky. Jedná se o analýzu pomocí stromu poruch. Hradla 

popisuji závislost jednotlivých poruch, které vedou k vrcholové události. Jak jsem již zmínil, 
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každý strom poruch musí začínat od vymezení vrcholové události. Při tomto vymezení 

klademe důraz na popsání problému, který chceme analyzovat. V případě zvolení špatné 

vrcholové události se dostáváme do komplikací. Díky tomuto vymezení analýzy jsme schopni 

popsat příčiny vedoucí k vrcholové události. Po tomto vymezení následuje sestavení stromu 

poruch pomocí používaných značek. Jedná se o deduktivní metodu, při které postupujeme 

shora dolů a rozvíjíme strom poruch až na základní události systému. V počátku analýzy si 

definujeme analýzu z pohledu rozložení systému. Systém můžeme rozložit až na jednotlivé 

prvky systému. Účelem této analýzy je poskytnout pravděpodobnost, s jakou dojde ke vzniku 

vrcholové události. Ke správné analýze potřebujeme mít hodnoty pravděpodobnosti poruchy 

jednotlivých prvků. Tyto informace lze získat z různých zdrojů. Například z předešlých 

analýz či z provozní praxe. V praxi se řeší touto metodou mnohem složitější systémy, než 

jsme si uvedli na příkladu. Systém se může skládat z mnohem více příčin vedoucích 

k vrcholové události. Zkonstruovaný strom poruch se vyhodnocuje, aby se získaly kvalitativní 

nebo kvantitativní výsledky. Na složitější systémy existují různé počítačové programy. Pro 

jednodušší systémy můžeme použít ruční zpracování rozsahu analýzy. Tyto programy nám 

umožňují zjednodušit a vyřešit složité analýzy. Hlavní výhodou stromu poruch je hlavně to, 

že metoda donutí tvůrce stromu poruch představit si a znázornit logiku rozvoje poruchy 

v systému [13]. 

6. 6 Hazop 

Jedná se o metodu vyvinutou původně pro chemický průmysl. Tato metoda slouží pro analýzu 

rizik se zaměřením na nebezpečné stavy. Výsledkem metody je identifikace zdrojů rizika 

daného systému a seznam nebezpečných stavů. Technika identifikace zdroje rizika a 

provozuschopnosti (HAZOP) byla vyvinuta pro identifikaci a vyhodnocení zdrojů rizika v 

procesním podniku a pro identifikaci provozních problémů, které by mohly snižovat 

schopnost procesu dosáhnout plánované kapacity [13]. Účelem analýzy je pozorně a 

systematicky prozkoumat proces nebo činnost a stanovit zda procesní odchylky můžou vést k 

nežádoucím následkům. 

6. 7 Markovova analýza 

Pro zvládnutí problematiky této analýzy je zpracovaná česká norma ČSN IEC 1165. 

Používá se především pro zjištění parametrů bezporuchovosti a pohotovosti daného 

systému[8]. Použití této analýzy je značně náročné na přípravu a vypracování. Před započetím 

analýzy se zjistí, zda by nebylo výhodnější použít jinou analýzu spolehlivosti. Mezi varianty 
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náhrady Markovovy analýzy můžeme zařadit FTA nebo RBD. Metoda je znázorněna 

přechodovým diagramem stavů. Markovovy procesy používáme pro modely s diskrétním 

stavem a spojitým časem. Každý stav v přechodovém diagramu je prezentován symboly 

kruhu nebo obdélníku. Jednotlivé popisy stavů v analýze zapisujeme do značky. Stejně jako u 

všech analýz spolehlivosti se i v této metodě používají ukazatelé spolehlivosti pro pohotovost 

i bezporuchovost. Pro snazší orientaci a srozumitelnost je vhodné do značky napsat popis 

stavu přímo. Postup konstrukce má být takový, aby se v levé části nacházely funkční stavy a 

napravo nefunkční. Přechod diagramu má dva možné stavy. Případ přechodu zleva doprava a 

zprava doleva. Jednotlivé přechody mezi stavy se vyznačují dle obrázku 29 šipkami. Tyto 

šipky se mají označit intenzitami přechodů. Jednotlivé stavy odpovídají počtu nefunkčních 

jednotek [13]. Při vyjádření intenzity poruch a intenzity obnov musí být zajištěn předpoklad 

konstantní hodnoty v čase. Uveďme příklad zobrazení systému s jednou jednotkou.  Jak jsem 

zmínil, vlevo se nachází funkční stav a vpravo se nachází nefunkční stav. V praxi neexistuje 

mnoho takových systémů. V případě diagramu s více jednotkami dochází k přehledu 

základních operací.             

    

                Obrázek 29: Jednoduchý Markovův model [13, 14] 

Tyto modely je vhodné použít pro modelování opravovaných a zálohovaných systémů. Jsou 

vhodné pro modelování složitějších modelů než FTA, případně RBD [8]. Na druhou stranu se 

jedná o poměrně složitou metodu, ve které se neobejdeme bez matematiky. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo vytvořit přehled základních metod používaných pro analýzu 

spolehlivosti jednoduchých i složitých technických systémů. Základní podstata řešení 

spolehlivosti tkví v oboru pravděpodobnosti a statistiky. Popsal jsem jednotlivá rozdělení 

náhodné proměnné používané ve spolehlivosti. 

 V další části jsem se věnoval analýze jednoduchých systémů pomocí blokových 

schémat. Jednotlivé typy jsou popsány a znázorněny. V praxi mezi nejpoužívanější patří 

sériové a paralelní systémy. Na tyto blokové diagramy volně navazuje analýza pravdivostní 

tabulkou. Tyto dvě metody jsou jednoduché, přehledné a rychle vyhodnotitelné. V případě 

použití metody na poměrně složité systémy, se metoda stává náročná a nepřehledná. Metody 

mají široké uplatnění v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Jako nejuniverzálnější metoda 

analýzy spolehlivosti jednoduchých systémů se jeví analýza FMEA. Vzhledem k přehlednosti 

metody a univerzálnosti použití nachází uplatnění v mnoha oborech. Samostatná FMEA najde 

uplatnění při vyhodnocování spolehlivosti jednoduchých systémů. V kombinaci s jinými 

metodami se může použít i na řešení složitých systémů.  

Mezi analýzy používané pro vyhodnocení spolehlivosti složitých technických systémů 

můžeme zařadit analýzu stromu poruchových stavů FTA. Podává názorný přehled v podobě 

stromu poruch.  Díky tomuto stromu poruch snadno určíme poruchovost systému.  I v tomto 

případě dochází často ke kombinaci s některou jinou metodou analýzy spolehlivosti.  

Každá analýza spolehlivosti má své výhody i nevýhody. Ne na všechny systémy se dá 

použít jen jediná metoda se zaručeným výsledkem. V technické praxi se proto často 

potkáváme se vzájemnou kombinací jednotlivých metod. Kombinace metod nám poslouží pro 

komplexní a správné vyhodnocení spolehlivosti technických systémů. 
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HRA Humen reliability analysis  Analýza spolehlivosti lidského činitele  

MTTF Mean Time To Fairule  Střední doba do poruchy                             [h] 

Ts       Střední doby do poruchy       [h] 

Střední doba mezi poruchami       [h] 

R(t)      Funkce bezporuchovosti 

Q(t), F(t)      Pravděpodobnost poruchy 

f(t)       Hustota pravděpodobnosti poruch     [h
-1

] 

λ(t)       Intenzita poruch       [h
-1

] 

E(X), µ      Střední hodnota 

D(X), σ
2     

Rozptyl 

σ      Směrodatná odchylka  

F (x)      Distribuční funkce 

f(x)      Hustota pravděpodobnosti 

Po (λ)      Poisonnovo rozdělení 

Bi (n,p)     Binomické rozdělení 

N (µ,σ
2
)     Normální rozdělení 

E (λ)      Exponenciální rozdělení 


