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Abstrakt 

 

Na začátku této diplomové práce je seznámení s metodami udržování životnosti, jako 

jsou FTA, FMEA a Markovovy modely. Naleznete zde také manuál k programu CARMS, 

který je hlavní důvod této práce a funguje na základě Markovových modelů. Právě v tomto 

programu byl vytvořen model elektrárny. S tímto programem jsem se musel důkladně 

seznámit před samotnou realizací. Cílem této práce je do budoucna zjednodušit práci s tímto 

programem, protože do teď neexistoval žádný manuál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

At the beginning of this thesis is to introduce the methods of keeping life, such as 

FTA, FMEA, and Markov models. There are also the manual for CARMS, which is the main 

reason of this work and functions based on Markov models. It is in this software had been a 

model power station. With this software, I had thoroughly acquainted before the actual 

implementation. The aim of this work is to simplify future work with this program, because 

now there was no manual. 
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Úvod 

Tepelné elektrárny jsou uspořádány do tzv. energetických bloků. Energetický blok je 

samostatná jednotka, která se skládá z kotle, turbíny a příslušenství, z generátoru, odlučovačů 

popílku, chladící věže, transformátoru a nyní také odsiřovacím zařízením. Zařízení, které 

může být společné několika blokům, je zauhlování, vodní hospodářství, komín, pomocná 

zařízení k odběru popílku a odsiřování.  

Právě tepelné elektrárně se věnuje tato diplomová práce, protože samotná elektrárna 

má mnoho výrobních bloků, které mají určitou životnost. Samotná životnost je vždy 

ovlivněná výrobním cyklem a někdy také dokáže zasáhnout lidský faktor. Proto všechny 

součástky mají svou dobu životnosti a dají se vypočítat metodami spolehlivosti, kterými se 

zabýváme v první kapitole.  

V další kapitole je vytvořen manuál pro software, kterým se dá namodelovat 

pravděpodobnost výskytu chyb na daných výrobních blocích. Samotný software byl navržen 

univerzitou Minnesota v USA. CARMS je univerzální program určený pro spolehlivost, 

udržovatelnost. Je určen pro řešení širokého spektra RMA a dalších matematicky 

souvisejících problémů a zejména je vhodný pro návrh systému. CARMS je založen na 

diskrétním prostoru, nepřetržitém časovém Markovu modelu. 

V poslední kapitole, kde se zabýváme samotnou tepelnou elektrárnou a jejími 

výrobními bloky. Výrobní bloky jsou velmi velké celky a vznikají zde chyby a ty jsou 

zahrnuty v samotném modelu elektrárny. Model elektrárny je vytvořen pomocí programu 

CARMS, který poslouží do budoucna jako manuál pro další uživatele. 

  



2 

 

1. Životnost a metody stanovování životnosti 

Životnost je vlastnost předmětu, která označuje, jak dlouho si předmět udrží své 

původní, nebo téměř původní vlastnosti (kromě vlastní provozuschopnosti např. též 

výkonnostní charakteristiky a spolehlivost, v některých případech i užitkové vlastnosti 

esteticko-vzhledové či hygienické - např. hlučnost). 

Měří se většinou na čas, nebo na opakování. Časově se měří například 

elektrospotřebiče, kde rychlovarná konvice může mít životnost 5 let. Zde víme, že pokud si 

takovou konvici koupíme, měla by vydržet se stejnými vlastnostmi asi 5 let. Na opakování se 

měří například nabíjecí baterie, kde výrobce udává, kolikrát baterie můžeme nabít, aby si 

uchovaly své vlastnosti. 

Délka životnosti je ovlivněna nejen při výrobě (plánované zastarávání, výrobní 

technologie a další atributy výrobce jako např. systém kontroly a jakosti, úroveň výrobních 

prostředků i pracovníků), ale významně ji ovlivňuje způsob používání produktu (pracovní 

zatěžování, okolní prostředí apod.). Proto se u sledovaných zařízení (např. v energetice) 

monitoruje zatěžování a průběžně sleduje čerpání předpokládané životnosti, aby mohla být 

včas naplánována výměna. [1] 

Spolehlivost je obvykle definována jako "pravděpodobnost, že systém bude plnit 

zamýšlenou funkci pro dané období za stanovených podmínek prostředí". Tato definice může 

být rozšířena k popisu výkonu systému nebo životní vlastností jako spojitou funkcí času. 

Dostupnost se týká pravděpodobnosti nebo procento až čas během mise času nebo životní 

cyklus. Dostupnost je funkcí udržovatelnosti politiky. 

Mezi hlavní požadavky jednotného spolehlivosti a udržovatelnosti analýzy a predikčního 

rámce jsou následující: 

- Poskytuje způsob, ve kterém jsou stavové problémy 

- Poskytují přehled o předpokladech a vlastnostech systému 

- Umožňují srovnání alternativních návrhů v rychle interaktivním způsobů 

- Poskytnout přístup dostatečně flexibilní, aby bylo možné zastoupení ve většině situací. 
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1.1 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) [2] 

Analýza stromu poruchových stavů (FTA – Fault Tree Analysis) se zabývá 

identifikací a analýzou podmínek a faktorů, které způsobují výskyt nebo také mohou přispívat 

k výskytu specifikované vrcholové události. Při analýze FTA je touto událostí „zadržení“ 

nebo zhoršené fungování systému, snížení bezpečnosti nebo zhoršení jiných důležitých 

provozních atributů, ale při analýze STA (Success Tree Analysis – analýza stromu úspěchů) 

je touto událostí atribut popisující úspěch. 

FTA se často používá při analýze bezpečnosti systémů (např. dopravní systémy, 

elektrárny). Analýzu stromu poruchových stavů se taktéž používá při pohotovosti a 

udržitelnosti.  

1.1.1 Použití metody 

Metoda analýza stromu poruchových stavů uvádí návod na její použití v podobě: 

- vymezení základních principů 

o popisu a vysvětlení příslušného matematického modelování 

o vysvětlení vztahu analýzy FTA k jiným technikám modelování bezporuchovosti 

- popisu kroků použitých při provádění analýzy FTA 

- identifikace vhodných předpokladů, událostí a způsobů poruch 

- identifikace a popisu obecně používaných značek  

1.1.2 Termíny a definice 

- výstup – výsledek děje nebo jiného vstupu 

- vrcholová událost – výstup kombinací všech vstupních událostí 

- konečná událost – konečný výsledek kombinací všech vstupních, mezilehlých a 

základních událostí 

- vrcholový výstup – výstup zkoumaný sestavením stromu poruchových stavů 

- hradlo – značka, která se používá ke stanovení symbolické vazby mezi výstupní událostí 

a odpovídajícími vstupy 

- kritický řez – skupina událostí, které by při součastném výskytu způsobily výskyt 

vrcholové události 

- minimální kritický řez – nejmenší množina událostí, které se nutně musí vyskytnout, aby 

způsobily vrcholovou událost 
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- událost – výskyt určité podmínky nebo určitého děje 

- základní událost – událost nebo stav, který nejde dále rozvíjet 

- primární událost – událost, která se nachází na základní úrovni stromu poruchových stavů 

- mezilehlá událost – událost, která není ani vrcholovou událostí, ani primární událostí 

- nerozvíjená událost – událost, která nemá žádné vstupní události 

- jednobodová porucha (událost) – poruchová událost, která jestliže nastane, způsobí 

celkovou poruchu systému nebo sama o sobě, bez ohledu na jiné události nebo jejich 

kombinace, způsobí vrcholovou nežádoucí událost (výstup) 

- události se společnou příčinou – odlišné události v systému nebo ve stromu poruchových 

stavů, které mají stejnou příčinu svého výskytu 

- společná příčina – příčina výskytu několika událostí 

- několikanásobná nebo opakovaná událost – událost, která je vstupem pro více než jednu 

událost na vyšší úrovni stromu poruchových stavů 
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Obr. 1. Vysvětlení termínů používaných v analýze stromu poruchových stavů 
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1.1.3 Popis FTA 

Popis a struktura poruchových stavů 

Pro analýzu spolehlivosti je k dispozici několik analytických metod, jednou z nich je 

FTA. Před zahájením analýzy má analytik prozkoumat účel každé metody a jednotlivého nebo 

kombinovaného použití jednotlivých metod. 

Strom poruchových stavů se organizovaná grafická prezentace podmínek nebo jiných 

faktorů způsobujících výskyt nebo přispívajících k výskytu vymezeného výstupu, který se 

označuje jako „vrcholová událost“. Když je výstupem úspěch, potom se strom poruchových 

stavů stává stromem úspěchů. Reprezentace stromu poruchových stavů je uváděna ve tvaru, 

který lze snadno pochopit, analyzovat a pokud je to nutné, přeskupit, aby se usnadnila 

identifikace: 

- faktorů ovlivňující zkoumanou vrcholovou událost, jak se provádí ve většině tradičních 

analýz stromu poruchových stavů 

- faktorů ovlivňujících znaky bezporuchovosti a výkonnosti systému, když se k analýze 

bezporuchovosti používá technika FTA, jako například nedostatky návrhu, namáhání 

vlivy prostředí či provozu, způsoby poruch součástí, chyby obsluhy, vady softwaru 

- událostí ovlivňujících více než jednu funkční součást, které by mohly zrušit výhody 

specifických záloh nebo ovlivnit dva či více dílů produktu a které zdánlivě v provozu 

nesouvisejí nebo vyhlížejí jako nezávislé 

Analýza stromu poruchových stavů probíhá shora dolů a je zaměřená na přesné určení 

příčin ne kombinací příčin. Tato analýza může být kvalitativní nebo kvantitativní v závislosti 

na předmětu analýzy.  

V případech, kdy nelze pravděpodobnost výskytu primárních událostí odhadnout, je 

dovoleno ke zkoumání potenciálních nežádoucích výstupů použít kvalitativní analýzu FTA 

s jednotlivými primárními událostmi označenými popisnou pravděpodobností výskytu jako 

„vysoce pravděpodobná“, „středně pravděpodobná“, „velmi málo pravděpodobná“ událost. 

Prvořadým cílem kvalitativní analýzy FTA je identifikovat minimální kritický řez za účelem 

stanovení způsobů, jakým, které ovlivňují vrcholovou událost. 

Kvantitativní analýzu FTA lze použít tehdy, když jsou pravděpodobnosti primárních 

událostí známy. Pravděpodobnosti výskytu všech mezilehlých událostí a vrcholové události 



7 

 

mohou být potom vypočteny v souladu s modelem. Kvantitativní analýza FTA je taktéž 

užitečná v analýze bezporuchovosti produktu nebo systému v jeho vývoji. 

Analýzu FTA lze použít systémů se složitějšími interakcemi mezi podsystémy, včetně 

vzájemných interakcí softwaru a hardwaru. 

Cíle 

Analýzu FTA lze provádět nezávisle na jiných analýzách bezporuchovosti nebo 

společně s nimi. Má tyto cíle: 

- identifikovat příčiny nebo kombinace příčin vedoucích k vrcholové události 

- stanovit, zda konkrétní ukazatel bezporuchovosti  

- stanovit, který potencionální způsob poruch by nejvíce přispíval k pravděpodobnosti 

poruchy systému nebo k jeho nepohotovosti, když je systém opravitelný, a zjistit tak 

možná zlepšení bezporuchovosti systému 

- analyzovat a porovnat různé alternativy návrhu, aby se zlepšila bezporuchovost systému 

- prokázat, že jsou předpoklady učiněné v jiných analýzách, např. FMEA, Markovova 

analýza 

- identifikovat potencionální způsoby poruch, které by mohly způsobit problémy 

s bezpečností, vyhodnotit odpovídající pravděpodobnosti jejich výskytu a zjistit možnosti 

zmínění následků 

- identifikovat společné události 

- vyhledat událost nebo kombinace událostí, které jsou s největší pravděpodobností 

příčinou toho, že dojde k vrcholové události 

- posoudit dopad výskytu nějaké primární na pravděpodobnost výskytu vrcholové události 

- vypočítat pravděpodobnosti výskytu událostí 

- vypočítat součinitele pohotovosti a intenzity poruch systému nebo jeho součástí 

reprezentované stromem poruchových stavů, jestliže lze předpokládat ustálený stav a 

případné opravy jsou navzájem nezávislé 

Použití 

Analýza FTA je vhodná k analýze systémů, které se skládají z několika funkčně 

souvisejících na závislých podsystémech. Přínosy  FTA jsou zjevné, když je návrh systému 

produktem několika nezávislých specializovaných technických návrhových skupin, které jsou 

sloučeny do jedné logické struktury. Analýza stromu poruchových stavů se obecně používá 
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při projektování jaderných elektráren, dopravních systémů, komunikačních systémů, nebo 

jiných průmyslových procesů.  

FTA má velice četné použití jako nástroj: 

- ke stanovení příslušné logické kombinace událostí vedoucích k vrcholové události a 

případně k určení jejich pořadí důležitosti 

- ke zkoumání systému v průběhu jeho vývoje a předvídání a zabránění vzniku či zmírnění 

následků potenciální příčiny nežádoucí vrcholové události 

- k analýze systému, určení jeho bezporuchovosti, identifikaci hlavních přispěvatelů k jeho 

poruchovosti a k hodnocení změn návrhu 

- jako pomoc při úsilí vynaloženém při pravděpodobnostním posuzování rizika 

Analýzu FTA lze použít u všech nových nebo modifikovaných produktů ve všech 

etapách návrhu jako analytický nástroj pro identifikaci potenciálních návrhových problémů, 

včetně časných etap, kdy nejsou informace o podrobnostech návrhu úplné. Při analýze FTA 

se též identifikují potenciální problémy, které mohou mít původ ve fyzickém návrhu 

produktu, v namáhání prostředím nebo provozem, v závadách ve výrobních procesech 

produktu a v provozních a údržbářských postupech. 

Kombinace analýzy FTA a analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

Tato kombinace analýz se často doporučuje v normách specifických pro dané odvětví, 

zejména v bezpečnostních normách a dopravních normách, Přínosy kombinované analýzy 

jsou tyto: 

- FTA je metoda analýzy shora dolů, zatímco FMEA je metoda analýzy zdola nahoru a 

použití jak deduktivního, tak induktivního zdůvodnění se považuje za dobrý argument 

pro poskytování důvěry a v úplnost analýzy 

- V bezpečnostních normách se často vyžaduje analýza jediné poruchy, v některých 

případech pak i analýza vícenásobných poruch, přičemž první požadavek splňuje FMEA. 

Analýzu jak jediné poruchy, tak i vícenásobných poruch lze provést pomocí FTA 

- FMEA je též užitečná metoda pro úplnou identifikaci základních událostí či nebezpečí, 

zatímco FTA je praktická metoda pro kauzální analýzu nežádoucí události. 
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Kombinace analýzy FTA a Markovovy analýzy 

V analýze FTA, ve které se vyskytuje pouze kombinace statických událostí, se 

obvykle vyhodnocují systémy bet pořadové závislosti událostí. Analýzu FTA je však možné 

rozšířit zařazením dodatečných hradel, která reprezentují Markovovy modely. Tato hradla se 

nazývají „dynamická“ hradla a zahrnují se do nich hradla typu PRIORITY AND, hradla typu 

SEQUENTIAL a hradla typu SPARE. U takových hradel je nutné vyhodnotit 

pravděpodobnost vzniku poruchy v čase t s použitím vhodného Markovova modelu nebo 

simulace. Jakmile je dynamické hradlo vyhodnoceno, může být spolu se svými vstupy 

nahrazeno jedinou primární událostí s pravděpodobností výskytu vypočtenou pomocí 

Markovovy analýzy. Některý komerční software umožňuje modelovat dynamická hradla a je 

způsobilý vypočítat pravděpodobnost výskytu události, kterou tato hradla reprezentují.  

Používají se jak statická, tak dynamická hradla stromu poruchových stavů, vždy na 

základě předpokladu, že jsou jednotlivé události nezávislé. Zvláštní pozornost musí věnovat 

vlastnostem nezávislosti mezi událostmi začleněnými do Markovova modelu a událostmi ve 

stromu poruchových stavů. 

1.1.4 Rozvoz a vyhodnocení 

Konečným výstupem stromu poruchových stavů může být samotný poruchový stav 

nebo událost. Strom poruchových stavů zde popisuje událost vyplývající z k ní přispívajících 

událostí nebo jiných poruchových stavů. V analýze stromů stavů mohou být určité kombinace 

událostí buď stavy, nebo události, zatímco jiné musejí odpovídat výstupu. Například vstupy 

do hradla OR, když je výstup stav nebo událost, mohou být stavy nebo události. Všechny 

vstupy do hradla AND, jehož výstupem je událost, musejí být události, kdežto jestliže výstup 

reprezentuje stav, musejí být všechny vstupy rovněž stavy. 

Stav může být charakterizován pravděpodobností, že bude tento stav existovat v čase t, 

zatímco událost může být charakterizována buď intenzitou poruch, nebo četností poruch, či 

pravděpodobností výskytu událostí v čase t. 

Strom poruchových stavů se tradičně sestavuje ke zkoumání poruchových stavů či 

událostí vedoucích k nějakému výstupu. Toto pojetí se používá po dlouhou dobu v mnoha 

průmyslových odvětvích a specificky je účinné a využívá se v jaderném průmyslu. Je to 

mocný a neocenitelný nástroj pro zkoumání potencionálních problémů, událostí, zlepšení a 

jiných preventivních opatření, které zabraňují nebo zmírňují následky nežádoucího výstupu. 
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Výstup, tj. bezporuchový stav či poruchový stav, se zkoumá a zkoumají se stavy nebo 

události vedoucí k tomuto výstupu, určují se jejich pravděpodobnosti existence či výskytu a 

sestavuje se vhodný model stromu poruchových stavů, který by vedl k pravděpodobnosti 

existence či výskytu předpokládaného výstupu. 

1.1.5 Grafický popis a struktura stromu poruchových stavů 

Součásti stromu poruchových stavů jsou: 

Hradla: 

Značky znázorňující logický vztah mezi vstupními událostmi a výstupní událostí: 

- statická hradla – výstup nezávisí na pořadí výskytu vstupů 

- dynamická hradla – výstup závisí na pořadí výskytu vstupů 

Události 

Nejnižší úroveň vstupů ve stromu poruchových stavů. 

Grafické součásti stromu poruchových stavů jsou: 

a) logické značky stromu poruchových stavů (hradla) 

b) spojovací čáry vstupů hradel 

c) popisy mezilehlých událostí 

d) značky transferu dovnitř a ven 

e) značky primárních událostí 

Do stromu poruchových stavů mají být zahrnuty všechny relevantní události. Mezi 

takové události se mají zahrnout vlivy prostřední a ostatní podmínky namáhání, kterým by 

mohl být objekt vystaven, včetně softwaru, řízení a monitorování stavu. 

1.1.6 Rozvoj a vyhodnocení stromu poruchových stavů 

Rozvoj stromu poruchových stavů začíná vymezením vrcholové události. Rozvoj 

stromu poruchových stavů při jeho tradičním použití nebo při analýze bezporuchovosti 

systému a způsobů poruch je deduktivní metoda, při které se analýza zahajuje od vrcholové 

nežádoucí události, jak je vymezena pro předmět analýzy. Strom poruchových stavů, jakmile 

je rozvinut do zamýšleného rozsahu, se stává grafickou reprezentací všech událostí, které buď 

samy, nebo spolu s jinými událostmi přispívají k výskytu vrcholové události. 
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Seznámení se systémem 

K úspěšnému provedení analýzy stromu poruchových stavů jsou nutné podrobné 

znalosti systému. Některé systémy však mohou být příliš složité, aby jim jeden pracovník 

mohl plně rozumět. V takovém případě je nutné, aby nezbytné specializované znalosti 

shromažďoval v procesu seznamování se systémem tým odborníků. 

1.1.7 Sestavení stromu poruchových stavů 

Formát stromu poruchových stavů 

Stromy poruchových stavů mohou být kresleny buď svisle, nebo vodorovně. Jestliže 

se používá svislé uspořádání, má být vrcholová událost nahoře na stránce a základní události 

mají být dole. Jestliže se používá vodorovné uspořádání, může být vrcholová událost vlevo 

nebo vpravo na stránce. 

 

Obr. 2 Reprezentace sériové struktury pomocí stromu poruchových stavů 
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1.2 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA)[3] 

Zde je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA – Failure Mode and 

Effects Analysis) a analýza způsobů, důsledků a kritičnost poruch (FMECA – Failure Mode, 

Effects and Criticality Analysis) a je v ní uveden návod, jak se mohou tyto analýzy používat, 

aby se dosáhlo různých cílů. K tomu jsou v ní uvedeny: 

- uvedeny procedurální kroky nutné k provedení analýzy 

- stanoveny vhodné termíny, předpoklady, ukazatele kritičnosti a způsoby poruch 

- stanoveny základní principy 

- uvedeny příklady nezbytných pracovních listů nebo jiných tabulkových formulářů 

Všechny obecné kvalitativní úvahy uvedené pro analýzu FMEA lze aplikovat i na 

analýzu FMECA, která je rozšířením analýzy FMEA. 

1.2.1 Termíny a definice 

- objekt – jakákoliv část, součást, zařízení, subsystém, funkční jednotka, zařízení nebo 

systém, se kterým je možné se individuálně zabývat 

- porucha – ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkci 

- poruchový stav – stav objektu charakterizovaný neschopností plnit požadovanou funkci, 

kromě neschopnosti během preventivní údržby nebo jiných plánovaných činností nebo 

neschopnosti způsobené nedostatkem vnějších zdrojů 

- důsledek poruchy – následek poruchy pro provoz, funkci nebo stav objektu 

- způsob poruchy – způsob, jakým u objektu dochází k poruše 

- kritičnost poruchy – kombinace závažnosti důsledku a četnosti výskytu nebo jiných 

atributů poruchy jako míra potřeby zaměřit se na ně a zmírnit je 

- systém – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků 

- závažnost poruchy – významnost nebo stupeň důsledku způsobu poruchy na provoz 

objektu, na okolní prostředí objektu nebo na obsluhu objektu; je to závažnost důsledku 

způsobu poruchy vztahující se k vymezení hranicím analyzovaného sytému 
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1.2.2 Účel a cíle analýzy 

Mezi důvody provádění analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) nebo analýzy způsobů, 

důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) je možné zahrnout: 

a) zjištění poruch, které mají nežádoucí důsledky pro provoz systému, např. znemožňují 

nebo významně zhoršují provoz nebo ovlivňují bezpečnost uživatele 

b) splnění požadavků smlouvy se zákazníkem, pokud jsou v ní uvedeny 

c) možnosti zlepšení bezporuchovosti nebo bezpečnosti systému, např. modifikacemi 

návrhu nebo opatřeními k zajištění kvality 

d) možnosti zlepšení udržovatelnosti systému (zvýrazněním oblastí rizika nebo neshody 

týkající se udržovatelnosti) 

S ohledem na výše uvedené důvody pro vynaložení úsilí na provedení analýzy FMEA a mezi 

cíle můžeme zahrnout: 

a) zevrubná identifikace a vyhodnocení všech nežádoucích důsledků ve vymezených 

hranicích analyzovaného systému a posloupností událostí, které způsobil zjištěný způsob 

poruchy objektu z jakýkoliv příčin na rozličných stupních funkční hierarchie systému 

b) stanovení kritičnosti nebo priority zaměření pozornosti každého způsobu s ohledem na 

správnou funkci či technické parametry systému a na dopad na dotyčný proces 

c) klasifikace zjištěných způsobů poruch podle příslušných charakteristik včetně snadnosti 

jejich detekce, podle způsobilosti být diagnostikován, podle testovatelnosti, kompenzace 

poruch a provozních opatření (opravy, údržby, logistiky atd.) 

d) zjištění funkčních poruch systému a odhad míry závažnosti a pravděpodobnosti poruchy 

e) vypracování plánu na zlepšení návrhu, aby se zmírnily způsoby poruch 

f) podpora vývoje efektivního plánu údržby, aby se zmírnily následky nebo aby se snížila 

pravděpodobnost vzniku poruchy 

  



14 

 

1.2.3 Analýza způsobů a důsledků poruch 

Ve způsobu provádění a prezentace analýzy FMEA tradičně existují značné rozdíly. 

Tato analýza se obvykle provádí zjišťováním způsobů poruch, jejich příčin a bezprostředních 

a konečných důsledků. Výsledky analýzy mohou být prezentovány na pracovních listech, 

které obsahují jádro zásadně důležitých informací pro celý systém a podrobnosti vypracované 

pro tento specifický systém. V těchto listech jsou uvedeny způsoby, jakými by mohlo u 

systému dojít k poruše, součásti a jejich způsoby poruch, které by mohly způsobit poruchu 

systému, a příčina výskytu každého jednotlivého způsobu poruch. 

Úsilí vynaložené na analýzu FMEA složitých produktů může být velmi značné. Toto 

úsilí může být někdy sníženo tím, že se bere v úvahu, že návrh některých dílčích montážních 

sestav nebo jejich dílů nemusí být zcela nový, a identifikují se ty části návrhu produktu, které 

se opakují nebo jsou modifikací předchozího návrhu produktu. V nově zpracované analýze 

FMEA se mají pokud možno co nejvíce použít informace o těchto existujících dílčích 

montážních sestavách. Analýza má též poukázat potřebu případné zkoušky nebo úplné 

analýzy nových význačných rysů a objektů. Jakmile se vypracována podrobná analýza FMEA 

nějakého návrhu, může být aktualizována a zlepšena pro následující generace tohoto návrhu, 

na což se vynaloží značně menší úsilí než na zcela novou analýzu. 

Postup analýzy FMEA se skládá z následujících čtyř hlavních etap: 

a) stanovení základních pravidel provádění analýzy FMEA a plánování a vypracování 

harmonogramu, aby bylo zajištěno, že je k provedení analýzy k dispozici dostatečná doba 

a odborná kvalifikace 

b) provedení analýzy FMEA s použitím vhodného pracovního listu či jiných prostředků, 

jako jsou logické diagramy nebo stromy poruchových stavů 

c) shrnutí a vypracování zprávy o analýze, která bude obsahovat závěry a příslušná 

doporučení 

d) aktualizace analýzy FMEA, jakmile pokročí vývojové činnosti 
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1.2.4 Plánování analýzy 

Do celkového plánu programu mají být začleněny činnosti prováděné při analýze 

FMEA, následné činnosti, postupy, vztah k jiným činnostem týkajícím se bezporuchovosti, 

procesy managementu opatření k nápravě a jejich závěry a milníky analýzy FMEA. 

V plánu programu bezporuchovosti má být popsána metoda analýzy FMEA, která se 

použije. Tento popis může být uveden jakou souhrnný popis nebo to může být odkaz na 

zdrojový dokument, který obsahuje metody. 

Plán má obsahovat tyto body: 

- jasné vymezení specifických účelů analýzy a očekávaných výsledků 

- rozsah platnosti nynější analýzy v podobě toho, jak má FMEA soustředit na určité prvky 

návrhu. Rozsah platnosti má odrážet vyzrálost návrhu a prvku návrhu, které mohou být 

považovány za rizikové, protože provádějí kritickou funkci nebo protože použitá 

technologie není vyzrálá 

- popis toho, jak nynější analýza zajišťuje celkovou spolehlivost projektu 

- identifikovaná opatření použitá k řízení revizí analýzy FMEA a příslušné dokumentace. 

Má být specifikováno řízení revizí dokumentů a pracovních listů analýzy a metody jejich 

archivace 

- účast konstruktérů na analýze tak, aby byli k dispozici, když jsou zapotřebí 

- jasně vyznačené klíčové milníky harmonogramu projektu, aby bylo zajištěno, že bude 

analýza provedena včas 

- způsob uzavření všech opatření identifikovaných v procesu zmírňování zjištěných 

způsobů poruch, na něž je nutné se zaměřit 
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1.2.5 Struktura systému 

Informace o struktuře systému 

Do informace o struktuře systému mají být zahrnuty následující položky: 

a) různé prvky systému s jejich charakteristikami, technickými parametry, rolemi, funkcemi 

b) logická spojení mezi prvky 

c) úroveň zálohování a povaha záloh 

d) pozice a důležitost systému v celém funkčním celku 

e) vstupy a výstupy systému 

f) změny struktury systému pro měnící se provozní režimy 

Pro všechny uvažované stupně rozčlenění systému až do nejvyššího stupně je nutné 

mít informace týkající se funkcí, charakteristik a technických parametrů, aby se FMEA 

mohla řádně zaměřit na ty způsoby poruch, které znemožňují plnit jakoukoliv z těchto funkcí. 

Reprezentace struktury systému 

Velmi užitečnými pomocnými prostředky analýzy jsou symbolické reprezentace 

struktury a provozu systému, zejména diagramy. 

Mají vytvářet jednoduché diagramy, ve kterých jsou zvýrazněny všechny funkce, které 

jsou pro systém zásadně důležité. V diagramu jsou bloky spojeny čárami, které představují 

vstupy a výstupy každé funkce. Obvykle není nutné přesně popsat povahu každé funkce a 

každého vstupu. Aby byly pokryty různé etapy provozu systému, může se použít několik 

diagramů. 

Jak návrh systému pokračuje, může se vytvářet blokový diagram součástí s bloky 

představující skutečné součásti nebo díly. S těmito znalostmi je možné přesněji identifikovat 

potenciální způsoby a příčiny poruch. 

Diagramy mají zobrazovat jakékoliv sériové a záložní vztahy mezi prvky a funkční 

vzájemné závislosti mezi nimi. To umožňuje sledovat funkční poruchy v celém systému. Je 

možné, že bude k zobrazení alternativních režimů provozu systému zapotřebí více než jeden 

diagram. Pro každý provozní režim může být zapotřebí samostatný diagram. Blokový diagram 

má přinejmenším obsahovat: 

a) rozčlenění systému na větší subsystémy včetně funkčních vztahů 

b) všechny vhodně označené vstupy a výstupy a identifikační čísla, pomocí kterých lze na 

každý subsystém odkazovat 
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c) všechny zálohy, alternativní cesty signálu a jiné technické vlastnosti, které poskytují 

ochranu proti poruchám systému 

 

Obr. 3 Vztah mezi způsoby poruchy a důsledky poruchy v hierarchii systému 
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1.2.6 Použití analýzy FMEA 

Analýzu systému lze provádět bez odkazu na jakoukoliv konkrétní aplikaci a potom by 

ji bylo možné následně přizpůsobit pro použití u nějakého projektu. To se uplatňuje u 

relativně malých montážních sestav, které by se mohly být samy považovány za všeobecně 

použitelné součásti. 

Obvyklejší je však vypracovat analýzu FMEA specifickou pro daný projekt a brát 

ohled na konkrétní následky poruchy systému. Důsledky poruch pro systém by mohlo být 

nutné kategorizovat podle následků těchto poruch, například jako následky typu bezpečný při 

poruše, opravitelná porucha, neopravitelná porucha, zhoršený úkol, neúspěšný úkol, důsledky 

pro jednotlivé osoby, skupiny osob či obecně společnost. 

Zda bude nutné uvést do vztahu analýzu FMEA a konečný následek poruchy systému, 

bude záviset na projektu a na vztahu mezi analýzou FMEA a jinými formami analýzy, jako 

jsou stromy poruch, Markovovy diagramy. 
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1.3 Markovovy řetězce [4] 

Zde je uveden návod pro použití Markovových technik k modelování a analýze 

systému a k odhadu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti. 

Markovové techniky se používají v průmyslových odvětvích, ve kterých je nutné 

analyzovat systémy, které vykazují chování závislé na stavu. V Markovových technikách 

popsaných zde se předpokládají konstantní, na čase nezávislé intenzity přechodů mezi stavy. 

Takové techniky se často nazývají homogenní Markovovy techniky. 

1.3.1 Termíny a definice 

- systém – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků 

- prvek – součást nebo soubor součástí, které plní funkci jediné identity 

- stav systému – určitá kombinace stavu prvků 

- použitelný stav – stav sytému, v němž je systém způsobilý vykonávat požadovanou 

funkci 

- nepoužitelný stav – stav systému, v němž není systém způsobilý vykonávat požadovanou 

funkci 

- nebezpečí – potenciální zdroj fyzického zranění nebo poškození zdraví lidí či majetku 

- nebezpečná porucha – porucha, která je schopna uvést systém související s bezpečností 

do nebezpečného stavu nebo do stavu poruchy funkce 

- bezpečná porucha – porucha, která není schopna uvést systém související s bezpečností 

do nebezpečného stavu nebo do stavu poruchy funkce 

- přechod – změna z jednoho stavu do jiného 

- pravděpodobnost přechodu – podmíněná pravděpodobnost přechodu ze stavu i do stavu j 

v daném časovém intervalu (s, s+t) za předpokladu, že je systém na začátku tohoto 

intervalu ve stavu i 

- intenzita přechodu – limita, pokud existuje, poměru podmíněné pravděpodobnosti, že 

dojde k přechodu ze stavu i do stavu j v daném časovém intervalu (t, t+Δt), a délky 

intervalu Δt, když se Δt blíží k nule, za předpokladu, že je systémem v čase t i ve stavu i 

- počáteční stav – stav systému v čase t=+0 

- absorpční stav – stav, který nelze opustit, jakmile se do něho přejde 

- obnovitelný systém – systém obsahující prvky, které mohou mít poruchu a potom mohou 

být obnoveny do svého použitelného stavu, aniž by nutně způsobily poruchu systému 
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- neobnovitelný systém – systém, jehož diagram přechodů obsahuje pouze přechody ve 

směru k poruchovým stavům systému 

1.3.2 Značky a zkratky 

- Markovovy techniky jsou graficky reprezentovány pomocí diagramů přechodů mezi 

stavy nebo diagramů intenzit přechodů. Stav je znázorněn kroužkem nebo obdélníkem.  

- Popis stavu se umísťuje uvnitř značky stavu a může mít formu slovního vyjádření nebo 

abecedně číslicových znaků definujících takové kombinace funkčních a nefunkčních 

prvků, které charakterizují stav.  

- Navěští stavu je číslo nebo písmeno v kroužku umístěné v blízkosti značky stavu nebo, 

při nepřítomnosti popisu stavu, uvnitř samotné značky. 

- Šipka přechodu vyznačuje směr přechodu. U šipky přechodu se píší intenzity přechodů 

1.3.3 Popis Markovových technik 

Při Markovových technikách se používá diagram přechodů mezi stavy, který je 

grafickým znázorněním chování systému z hlediska bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržitelnosti či bezpečnosti, z něhož lze vypočítat ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržitelnosti či bezpečnosti systému. Tento diagram modeluje chování systému v čase.  

Markovovy techniky jsou zvláště vhodné ke zkoumání systémů se zálohováním nebo 

systémů, u kterých porucha systému závisí na posloupnosti událostí, nebo systémů, které mají 

složité strategie údržby, například u systémů s prioritami obnovy nebo s několika týmu pro 

obnovu, s problémy řazení do fronty a s omezenými zdroji. Pracovník provádějící analýzu 

musí zajistit, aby model přiměřeně odrážel provoz reálného systému s ohledem na dané 

strategie a politiky údržby. Zejména je nutné přezkoumat vhodnost exponenciálních rozdělení 

pro modelování dob obnovy.  

Technika modelování je vhodná k modelování strategií údržby, ale také se může 

použít u systémů, u kterých se některé prvky neobnovují.  
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1.3.4 Vztah k jiným technikám analýzy 

Markovovy techniky lze použít k modelování událostí nebo stavů v jiných technikách 

modelování, zejména když tyto jiné techniky postrádají způsobilosti, které mají Markovovy 

techniky, např. schopnost vyjádřit chování závislé na čase nebo stavu. Výsledné modely se 

často nazývají hybridní modely. 

Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 

Analýzu FTA lze použít k hodnocení pravděpodobnosti poruchy v daném časovém 

okamžiku t s použitím boolovské logiky. Tato logika nemusí řádně vyjadřovat závislosti na 

čase nebo stavu. V těchto případech je možné FTA rozšířit vytvořením nových hradel, která 

představují určité Markovovy modely, jež se vyhodnocují samostatně a skrývají skutečný 

Markovovův model před uživatelem. Taková hradla se nazývají „dynamická“ hradla, 

například hradlo PRIORITY AND, SEAUENTIAL INHIBIT nebo SPARE. Každé takové 

hradlo může být nahrazeno základní událostí s pravděpodobností výskytu vypočtenou pomocí 

Markovovy techniky. Výsledný model se často nazývá hybridní či dynamická analýza FTA. 

Pomocí Markovových technik lze modelovat jak statická, tak dynamická hradla 

stromu poruchových stavů. Zvláštní pozornost je však nutné věnovat vlastnostem nezávislosti 

mezi událostmi v Markovově modelu a událostmi ve stromu poruchových stavů. Ve stromu 

poruchových stavů je nutné části vyhodnocené pomocí Markovových technik pokládat za 

nezávislé větve. 
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2. CARMS Software [8] 

CARMS (Computer – Aided Rate Modeling and Simulation) je integrovaný, 

univerzální nástroj určený pro spolehlivost, udržovatelnost a volné kapacity (RMA) predikce. 

Je určen pro řešení širokého spektra RMA a dalších matematicky souvisejících problémů a 

zejména je vhodný pro návrh systému. CARMS je založen na diskrétním prostoru, 

nepřetržitém časovém Markovu modelu. 

Kombinace textu a grafiky založené na zadávání dat je CARMS software ideální pro 

problémy, v nichž je konstrukční návrh na koncepční fázi. Jednoduchost používání a rychlost 

jsou hlavní požadavky při určování ideálního průběhu akce a zkoumání různých slabin. 

Na rozdíl od tradičních metod založených na výpočetní predikci RMA. CARMS 

nabízí interaktivní prostředí, které umožňuje uživateli rychle změnit hodnoty dat a grafických 

znázornění daného systému. 

Níže jsou uvedené hlavní rysy CARMS: 

- Vkládání dat z tabulkového procesoru a zobrazování na obrazovce 

- Vektorová grafika pro konstrukci přechodových diagramů 

- Symbolická algebra pro zjednodušení spolehlivosti, udržovatelnosti a dostupnost 

problému 

- Grafické zobrazení výsledků v závislosti na čase 

- Generování výsledků na tiskárny, plottery s do souboru 

- Výběr numerických postupů pro řešení řady problémů 

2.1 Aplikace  

CARMS předpovídá pravděpodobnost událostí na základě pravděpodobnostního 

modelu, který definuje uživatel. Typický model bude popisovat pravděpodobnostní tok z 

jednoho stavu do druhého v závislosti na čase. Interaktivní část CARMS je návrhový nástroj, 

který umožňuje vytvářet a experimentovat s modelem bez odvození rovnice 

pravděpodobnosti. CARMS má přístup k modelování odolný proti chybám systému apod. 
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2.2 Vysvětlení metody 

Výchozím bodem pro odolnost proti chybám spolehlivostní analýzy je seznam 

zařízení, které musí pracovat uspokojivě. Stav systému pak lze popsat z hlediska provozu 

nebo selhání zařízení. 

Za prvé, vědomí, že systém, který má konečnou pravděpodobnost, že v jednom ze 

dvou stavů, ten, který je funkční a ten, který se nezdařil. Způsobem, že tyto stavy jsou 

navzájem propojeny, je závislá jednou z poruch režimy a pravděpodobnosti. Systém se skládá 

z primárního komunikačního kanálu a sekundárního pohotovostního kanálu. Systém uvádí, že 

za těchto podmínek bude: 

1. Primární kanál v provozu (provozní systém). 

2. Sekundární kanál v provozu (provozní systém). 

3. Žádné provozní kanály (oba kanály selhaly selhání systému). 

CAMRS je grafická metoda, která začne u možných systémových stavů a slouží k 

vypracování spolehlivosti modelu. Vyvolaný přechodový stav diagramu dovolí specifikovat 

přechody z jednoho stavu do jiného operačního provozního (nebo selhaného) stavu. Z tohoto 

stavového diagramu, může být formulována Markovova rovnice pro každý stav. Tyto rovnice 

vyjadřují stav pravděpodobnosti pro každý stav, PN (t) jako funkce času. Obvykle se to 

provádí sdružením pravděpodobnosti, počáteční podmínky a přechodové matice. 

K vytvoření přechodové matice jsou potřebné diferenciální rovnice odvozené ve formě 

vhodného řešení. Tento krok se provádí automaticky v rámci programu CARMS. Flexibilitu 

CARMS umožňuje tabulka, nebo vykreslený diagram a mají být použity pro formulaci 

problému. Proto standardní metoda nastavení matice a diferenciálních rovnic může být 

nahrazena CARMS metodou. 
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Pro získání znalostí uvedeme pár příkladů: 

Jednoprvkový stavový diagram 

- Stav 1 - prvek pracuje uspokojivě 

- Stav 2 - prvek nefunguje (neúspěšný stav) 

Stavový diagram v tomto případě představuje zobrazený obrázek. Ze směru šipky je 

přechod možný pouze od stavu 1 do stavu 2. Přechodová (chyba) sazba je uvedena v šipce a v 

tomto případě je vyjádřena B1. V jednotkách lze očekávat poruchy za hodinu, atd. 

 

Obr. 4 Jednoprvkový stavový diagram 

Dvou prvkový stavový diagram 

Za předpokladu, že dva identické prvky působí souběžně, můžou být stavy určeny 

takto: 

- Stav 1 - oba prvky funguje uspokojivě 

- Stav 2 - jeden prvek funguje uspokojivě 

- Stav 3 - žádný prvek nefunguje (neúspěšný stav) 

Odpovídající stavový diagram představuje přilehlý obrázek. Pokud body pracují 

současně, počáteční rychlost přechodového bodu B1 a B2 = 2 * B1, protože jeden z prvků 

může selhat. Po počátečním neúspěchu, může pouze zbývající prvek selhat, tedy sazba 

přechodového bodu je dána B1. 
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Obr. 5 Dvou prvkový stavový diagram 

 

Dvou prvkový v pohotovostním režimu 

Tento diagram porovnává dva prvky stavového diagramu. Pokud tyto dva prvky 

nejsou při vzájemné spolupráci a jeden je používán jako záložní, stavy musí být 

přejmenovány: 

- Stav 1 - primární prvek funguje uspokojivě 

- Stav 2 - sekundární (pohotovostní režim nebo záložní) funguje uspokojivě 

- Stav 3 - sekundární prvek nefunguje (neúspěšný stav) 

Mírně odlišný stavový diagram je reprezentován na obrázku níže. Pokud obvody jsou 

totožné, jako je tomu u předchozích dvou příkladů, pak B1 = B2. Avšak mohou nastat situace, 

kdy v pohotovostním režimu je méně spolehlivý než primární, takže B2 bude větší než B1. 

 

Obr. 6 Dvou prvkový v pohotovostním režimu 



26 

 

Jeden prvek s více druhy poruch 

Chcete-li přesně modelovat složitější systémy, všechny možné způsoby selhání musí 

být zahrnuty. V případě, že jeden prvek může selhat v jednom ze dvou způsobů: 

- Stav 1 - prvek funguje uspokojivě 

- Stav 2 - prvek selhal s poruchou mode1 

- Stav 3 - prvek selhal s poruchou mode1 

- Stav 4 - prvek selhal s poruchou mode1 nebo 2 

Odpovídá přechodovému diagramu, který je ukázán na obrázku. Zde se B1 a B2 liší a 

stav 4 je indikován jako součet P2 a P3. Přechodové šipky vedou ke stavu 4 a jsou odvozeny 

v tom, že se žádný přechod s ním nebude spojovat. 

 

Obr. 7 Jeden prvek s více druhy poruch 
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2.3 Spuštění programu CARMS 

Pro správné fungování CARMS software potřebujeme kompatibilní počítač nejlépe 

s operačním systémem Windows XP. 

Software nainstalujeme pomocí souboru SETUP.EXE. Jakmile nainstalujeme CARMS 

je potřeba spustit položku CARMS.EXE. Chcete-li automaticky načíst datový soubor 

CARMS uvedeme název souboru na příkazovém řádku. Chcete-li ukončit program a výstup 

na Windows, musí být uživatel v hlavním zobrazovacím menu a použít příkaz EXIT. 

1. hlavní menu 

Úvodní displej umožňuje uživateli nahrát soubor z databáze a vybrat si, jak 

interaktivně vytvářet nebo vyřešit model přes výběr v nabídce Zobrazit. Hlavní menu je první 

pohled, který se objeví na obrazovce po spuštění CARMS. 

 

Obr. 8 Hlavní menu 

  



28 

 

2. Přechodová tabulka 

Přechodová tabulka je textové prostředí pro vpisování dat do tabulky. Do sloupce 

„Prob“ obsahuje pravděpodobnost daného stavu v čase, ve kterém se systém právě nachází. 

Sloupec „Base“ obsahuje základní intenzitu poruch. A další sloupce označují přechody mezi 

jednotlivými stavy. 

V tabulkovém editoru musíme zadat intenzitu poruch jednotlivých stavů. Pokud 

uděláme chybu, nebo se chyba zavlekla při vytváření schématu, program nás upozorní a 

vypíše chyby. 

 

Obr. 9 Přechodová tabulka  
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3. Schéma (stavový diagram) 

Nejjednodušší způsob, jak pochopit způsob vstupu modelu a dat na simulátoru, je začít 

z grafického prostředí – vstupní graf. Chcete-li začít budovat stavy diagramu, je nutné 

kliknout do prostoru okna a táhnout myší. Nejprve vykreslíme ovály, které následně spojíme 

šipkami. Pomocí příkazů v menu umožníme stavům s šipkami na diagramu, aby byly 

jmenovány, manipulovány s nimi a byly přiřazené hodnoty. 

Vykreslování je velice jednoduché a dá se pohybovat s ovály i šipkami pomocí 

potřebných příkazů v menu.  

 

Obr. 10 Stavový diagram 

 

  



30 

 

4. Simulace řízení (a grafická zobrazení) 

Předpovědět spolehlivost, udržovatelnost v závislosti na čase, je často vhodné v grafu 

přechodných výsledků. CARMS poskytuje grafické simulace ovládacího rozhraní, kde lze 

nejen kontrolovat simulovaný čas, ale také aktualizovat data, ukazují se zde také průběžné 

výsledky. Uživatel může dále určit, které křivky chce vykreslit. 

Jako varování před spuštěním simulátoru, je nutné zadat alespoň dva stavy a alespoň 

jeden přechodový stav z přechodové tabulky nebo diagramu.  

Pokud se chceme vrátit do počátečního časového okamžiku, přepneme se zpět do 

přechodové tabulky, kde zvolíme ve sloupci „Prob“ opět výchozí hodnoty. A pak se můžeme 

opět vrátit do grafického editoru, kde zadáme nový čas simulace. 

 

Obr. 11 Grafické zobrazení 

Příklad 

Obrázek níže ukazuje vyplněné stavové schéma odolné proti chybám počítače. V 

tomto hypotetickém příkladu, spolehlivosti počítačového systému, který závisí na 

spolehlivosti hlavního počítače a zároveň jeho provozní zálohy a také na spolehlivosti paměti. 

Kruhy označené 1 až 5 "Prob" uvádí odpovídající první sloupec v přechodové tabulce. Ty 

odpovídají na různé druhy poruch, jak je uvedeno ve stavovém diagramu. Stavy byly tvořeny 

kliknutím a tažením na různých místech obrazovky v diagramu. Na popis každého ze stavů s 

názvem příkazu bylo použito počáteční podmínky. Data byla zapsána pomocí příkazu dat v 

diagramu. Poslední stav vstoupil na stav číslo 5 a je odvozený, shrnuje P3 a P4. Tento stav 

popisuje pravděpodobnost selhání systému. 

Přechodové šipky byly vytvořeny kliknutím na začátku, na středu a koncový bod 

všech platných přechodů. Selhání u přechodů pak je zapsáno pomocí příkazů dat. Vzhledem k 
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tomu, že přechod pro stav P5 je odvozen, jeho popis vypnutí "Fail" je součástí přechodu z P3 

až na P5 a P4 a P5. 

Po dokončení stavového diagramu, můžeme zobrazit v režimu přechodové tabulky, 

základní míry 1 a 2, které odpovídají počítačové a paměťové poruše vstupu přímo do 

přechodové tabulky, stejně jako u tabulky. Po dokončení se objeví tabulka níže. Můžete také 

použít jména s cílem vzhledem k problému s přetížením a základními záznamy v menším 

posuvném okně. 

Dále vyvoláváme simulaci „Control“. Vzhledem k tomu, že počáteční podmínky jsou 

splněny a žádné konflikty nejsou pozorovány u diagramu, může být zahájena simulace. Na 

spuštění vložíme příkaz „Go“ a vložíme dobu například 10 let (rozsah lze změnit pomocí 

příkazu Label). Výsledek simulace je třeba uvést jako sada křivek. Po ukončení simulace se 

vrátíme k přechodové tabulce, která je aktualizována podle výsledku simulace. „Prob“ 

sloupec a časové hodnoty jsou pouze viditelné změny v tabulce. Pomocí příkazu zpět mohou 

být Zaváděcí hodnoty a časové hodnoty z předchozí přechodové tabulky mohou být znovu 

zavedeny. 

 

Obr. 12 Příklad v CARMS Software 
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2.4 Vstupní data 

Zadávání dat do modelu CARMS může být dosaženo pomocí vykreslených diagramů 

nebo přechodovou tabulkou. Schéma vyžaduje pouze kliknout na stavy nebo šipky střední 

polohy v data módu. 

Po stavovém diagramu byl vytvořen pomocí vykreslovacího diagramu, hodnoty lze 

nastavit v příslušných stavech a přechody mohou být viděny přes přechodovou tabulku. V 

prvním sloupci přechodové tabulky se věnujeme hodnotám pravděpodobnostních stavů, druhý 

k často používaným přechodových stavů a zbytek tabulky je věnován migrační matici. 

Koncová umístění, nebo "od" stavů jsou uvedeny v záhlaví sloupců, zatímco "do" stavů, jsou 

uvedeny jako popisky řádků. 

Všechny tyto hodnoty lze formulovat v módu podobné tabulky s několika výjimkami. 

Výjimkou je, že symbolická algebra může spočívat pouze v prvních dvou sloupcích jako 

argumenty. To je v souladu s lineárním formátem potřebným ke spuštění simulátoru. Ve 

sčítání, jsou „Prob“ hodnoty považovány za konstantní čísla během simulace, takže se mohou 

změnit hodnoty v migrační matici nebo v „Prob“ sloupci a vzorce se liší podle simulací času. 

Neplatná data jsou indikována na provoz simulátoru. Alespoň jedna vazba a jedna "Prob" 

hodnota musí být větší než nula na simulátoru. Jinak, jeden může používat symbolická jména 

odkazovat se na základní sazby. Například základní sazba B3 může být jmenována „ve výši 

1“ a pak podle tohoto jména v jiných buňkách. 
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Klávesnice 

F1 Nápověda systém    Alt-F1   Vymazat všechna data 

F2  Editace buněk    Alt-F2   Uložit soubor 

F3  Upravit název     Alt-F3   Načtení souboru 

F4  Přejít na simulaci    Alt-F4   Konec 

F5  Nulová dat     Alt-F5   Zobrazit počátek 

F6  Doba obnovení na nulu   Alt-F6   Zobrazit základnu 

F7  Přejít na diagramu    Alt-F7   Přejít na hlavní menu 

F8  Přejít na přechodovou tabulku  Alt-F8   Spustit dávku 

F9  Načíst stará data    Alt-F9   Přepočítat 

F10  Zobrazit konflikty    Alt-F10  Kontrola platnosti 

2.5 Expertní systém 

Expertní systém se chová jako pomocný přední části CARMS. To zní datový soubor, 

interpretuje příkazy pro modelářství a transformuje data do formy vhodné pro CARMS. 

Expertní systém je jazyk z Prolog jazyka. Chcete-li vyvolat expertní systém sám o sobě, 

spusťte soubor nebo klikněte na ikonu programu označeného WAES.EXE. Příkazy pro 

WAES patří načítání souboru, inicializovat, interpretovat, vymazat, ustanovit a odvolat. 
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3. Popis energetického bloku [9], [10] 

Tepelné elektrárny jsou uspořádány do tzv. energetických bloků. Energetický blok je 

samostatná jednotka, která se skládá z kotle, turbíny a příslušenství, z generátoru, odlučovačů 

popílku, chladící věže, transformátoru a nyní také odsiřovacím zařízením. Zařízení, které 

může být společné několika blokům, je zauhlování, vodní hospodářství, komín, pomocná 

zařízení k odběru popílku a odsiřování.  

Základním principem uhelné elektrárny je založení přeměny tepelné energie na 

mechanickou a mechanickou na elektrickou. Ve vyhřátém kotli se uvolní teplo, které ohřívá 

vodu v trubkách, kterou jsou uvnitř kotle a ta se mění v páru. Pára proudí do turbíny, kde 

předá svou pohybovou energii a roztočí tím její lopatky. Turbína je pevně spojená 

s generátorem, tedy se roztáčí i generátor a přeměňuje mechanickou energii na elektřinu. 

Z turbíny vychází pára a je vedena do kondenzátoru, kde se z plynu opět stane kapalina. 

Z kondenzátoru je voda vedená zpět do kotle, kde celý cyklus začne znova. Pára vyrobená 

v kotli není vždy použita k výrobě elektřiny, můžeme ji také použít k vytápění přilehlých obcí 

a měst. 

Celou elektrárnu můžeme rozdělit na několik funkčních okruhů, kterým říkáme 

„hospodářství“ (uhelné, vodní, elektrické a ekologické). Právě uhlí je stále dominantní 

složkou energetické spotřeby. V této době se ve světě z uhlí vyrábí více než 44 % veškeré 

spotřebovávané elektrické energie, v České republice je to okolo 50 %. Předpokladem dalšího 

rozvoje je schopnost udržet krok vědeckotechnickým rozvojem a se zvyšováním energetické 

účinnosti. 

3.1 Kotel 

Kotel je zařízení, kde získané teplo spálením paliva nebo přivedené odpadními plyny 

přidává do pracovního média, kterým je obvykle voda a pára v parních kotlích nebo jen voda 

v horkovodních kotlích. Kotel je sestaven ze spalovacího zařízení s příslušenstvím (ohniště, 

hořáky, rošt, mlýny, palivové hospodářství, ohříváky vzduchu, ventilátory, zařízení k odvodu 

tuhých zbytků po spalování apod.) a také z výměníkové části (ohřívák vody, výparník, 

přehřívák). 
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Kotle dělíme podle: 

- druhu paliva (tuhé, kapalné, plynné) 

- tlak páry (nízkotlaké, vysokotlaké, nadkritické) 

- typ spalovacího zařízení (roštové, práškové) 

- typ výparníku 

3.1.1 Základní parametry kotle 

Jmenovitý tepelný výkon kotle je výkon předaný vodě a páře na výstupu z kotle při 

jmenovitých parametrech kotle. 

Jmenovitý tlak přehřáté páry se udržuje na konstantní při celém zatížení. Výjimka 

je najíždění, odstávka nebo také při provozu s klouzavým tlakem. Tento tlak měříme u 

hlavního parního uzávěru. 

Nejvyšší tlak přehřáté páry se rovná nejnižšímu otevíracímu tlaku pojistného 

ventilu. 

Konstrukční tlak páry je nejvyšší hodnota tlaku při nejvyšším tlaku přehřáté páry a 

jmenovitém výkonu. 

Jmenovitá teplota přehřáté páry je udržována během normálního provozu 

v předepsaných tolerancích. Tuto teplotu měříme u hlavního parního uzávěru. 

Nejvyšší teplota přehřáté páry je trvale nejvyšší přípustná hodnota.  

Jmenovitá teplota napájecí vody je teplota před napájecí hlavou kotle při 

jmenovitém výkonu. 

3.2 Tepelná turbína 

Turbíny jsou rychloběžné motory, kde dochází ke zvětšování objemu vysokotlaké 

přehřáté páry nebo stlačeného horkého plynu a přeměňuje se zde tepelná a tlaková energie na 

mechanickou energii. 

Tepelné turbíny mají nízkou hmotnost, rozměry, vysokou účinnost, vysoké jednotkové 

výkony s možností expanze až do vakua. 
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Tepelné turbíny dělíme podle: 

a) Pracovní látky 

Pracovní látkou jsou spaliny paliv se vstupní teplotou do turbíny 600 – 1400 ˚C a 

výstupní teplotou 450 – 600 ˚C, tedy účinnost výroby elektřiny je od 28 do 38%. 

b) Tlaku výstupní páry 

Pro protitlaké turbíny je výstupní tlak 0,11 – 0,6 MPa, tzn., můžeme páru využít 

pro topné nebo technologické účely. 

U kondenzačních turbín pára expanduje do vakua při tlaku 0,002 – 0,01 MPa. 

Kondenzační teplo je ztraceno a odvádí se do okolí pomocí chladicího systému. 

c) Odběru páry z turbíny 

Při neregulovaných odběrech se pára odebírá na několika místech z turbíny a 

ohřívá napájecí vodu z kotle, takže se zvětšuje účinnost tepelného oběhu. 

U regulovaných odběrů se pára odebírá jedním až třemi odběry s vhodným 

tlakem. Podle spotřeby se reguluje pára dodávána spotřebitelům. 

d) Počtu těles 

Existují jednotělesné turbíny pro menší výkony nebo více tělesné turbíny, které 

mají vysokotlakou nebo nízkotlakou část pro větší výkony. 

e) Počtu stupňů 

Jednostupňové turbíny jsou pro malé výkony, ale více stupňové turbíny mohou 

mít až 20 stupňů v jednom tělese. 

f) Principu funkce 

U rovnovážných turbín se entalpický spád celý změní na rychlost v rozváděcích 

lopatkách, tudíž před a za lopatkami je tlak stejný. Ale u přetlakových turbín se část 

entalpického spádu přemění na rychlost v oběžných lopatkách. 

g) Proudění pracovní látky 

Pára proudí rovnoběžně s osou hřídele u axiálních turbín. U radiálních turbín pára 

proudí na osu hřídele kolmo. Když pára vstupuje do turbíny radiálně a vystoupí axiálně, 

pak se jedná o centripetální turbíny. 

Každý stupeň turbíny je vytvořen pevnou rozváděcí lopatkovou mříží a oběžnou 

lopatkovou mříží, která je umístěna na rotoru. Rozváděcí lopatky tvoří řadu paralelních trysek 

a jejich účelem je upravit tlak vzdušiny s minimálními ztrátami na rychlost. 
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3.3 Elektrická část 

Základním úkolem přenosových sítí je propojení uzlů, kterými je elektrická energie 

přivedena z výrobních jednotek, elektráren a uzlů, ze kterých je pak přenášena do rozvodných 

soustav. Rozložení výkonu musí být optimální z hlediska nákladů na výrobu a přenos. Tato 

síť je dominantní kvůli svému postavení, říkáme jí nadřazená soustava 

Rozvodné sítě umožňují přivedení elektrické energie ke spotřebitelům, jedná se o síť 

distribuční. Do těchto sítí jsou připojeny jenom výrobní zdroje malých výkonů. Základní 

zdroj elektrické energie pro distribuční síť je právě nadřazená soustava. 

Úkolem elektrárny je právě výroba elektrické energie. Elektrická část elektrárny 

zabezpečuje přeměnu mechanické energie na elektrickou pomocí alternátorů, rozvod 

vyrobené elektrické energie do elektrické sítě a napájení spotřebičů vlastní spotřeby 

elektrárny, tzn. spotřebiče pro provoz všech částí elektrárny. 

3.3.1 Transformátory 

Transformátor blokový je přes výkon alternátoru vyveden do přenosové soustavy 

(220 kV, 400 kV) nebo rozvodné soustavy (110 kV). Transformátor je v sérii s alternátorem. 

Tento transformátor používáme v elektrárnách, které nemají odběr přímo na alternátorovém 

napětí. Používáme dvouvinuťové nebo trojvinuťové transformátory, ale z hlediska konstrukce 

používáme trojfázové nebo jednofázové. 

 Přes Transformátor přenosu je veden výkon mezi napětími přenosové soustavy a 

z ní do distribuční sítě. U transformace vvn/vn používáme jenom trojfázové transformátory. 

Při spojování soustav zvn/vvn a vvn/vvn trojfázové, jednofázové (3 jednotky + 1 záložní) 

nebo také můžeme použít autotransformátory. Transformátory mají obvykle dvě hlavní vinutí 

a třetí vinutí je kompenzační, které je zapojené do trojúhelníku. 

Transformátory průmyslové, distribuční nebo transformátory vlastní spotřeby 

jsou používány pro venkovní nebo vnitřní rozvody objektů. Tyto transformátory s výstupním 

napětím vn nebo nn jsou trojfázové. 
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3.4 Vodní část 

Každá tepelná elektrárna potřebuje ke své činnosti vodu. Vodní okruh začíná u 

zásobníku vody. Čerpaná voda se nejdříve musí vyčistit pomocí různých filtrů od nečistot 

jako kameny, různé smetí a jiné předměty. Poté se provede chemická úprava, kdy se zbavuje 

všech anorganických částí, takže se z ní stává téměř destilovaná voda. Voda pokračuje do 

předehřívače, kde se zahřívá na určitou teplotu a pak se vhání do kotle, kde se z ní stává tzv. 

těžká pára (asi 530
o
C a tlak 20 MPa). Kotel je vlastně složen z potrubí, které mnohdy 

dosahuje délky až několika kilometrů, kterými postupuje předehřátá voda. Voda se předhřívá 

proto, že nelze do rozehřátých trubek vhánět studenou vodu, došlo by k popraskání trubek. 

Těžká pára postupuje do přehřívače, kde se přehřeje a stane se z ní tzv. lehká pára.  Ta se 

vhání do turbíny, naráží do lopatek turbíny a roztáčí ji. Turbínové kolo je spojeno hřídelí 

s turboalternátorem, který tak tepelnou energii páry mění na elektrickou energii. Celý přenos 

se dá popsat asi takto: spalováním uhlí dochází k uvolnění energie ve formě tepla, které se 

předává vodě. Ta se mění v páru a stále je nositelem tepelné energie. Pára roztáčí kolo turbíny 

a její tepelná energie se mění na mechanickou energii turbíny. Pomocí hřídele se mechanická 

energie přenese do alternátoru, kde se přemění na energii elektrickou. Turbíně se pára už 

začíná měnit skupenství (voda). Za turbínou je kondenzátor, který mění páru opět ve vodu a ta 

se vede do kondenzačních věží, kde se dále chladí. Pak se vrací do sběrače kondenzátu, kde se 

doplňují ztráty vody a tak jde koloběh. Chladící voda v kondenzačních věžích má svůj okruh, 

který se nikde nekříží s okruhem kondenzátu.  

3.5 Odsíření 

Základní surovinou pro tento proces je vápenec. Vápenec se dopravuje do elektrárny 

po železnici a po vykládce do zásobníku je dopravován pomocí pásových dopravníků do 

skladovacího sila dopravníku. 

Základním prvkem odsíření jsou dva absorbéry, do kterých se znečištěné kouřové 

plyny přivádí samostatnými trasami společným kouřovodem. Na každé trase je vždy zařazen 

posilovací kouřový ventilátor. Před vstupem do absorbéru je spalinám odebíráno teplo v části, 

která se jmenuje extraktor tepelného výměníku. Ten má jeden recirkulační stupeň – 

sprchovací rovina. Kouřové plyny, které proudí z vrchní části směrem dolů a jsou ve styku 

s rozprášenou suspenzí přivedenými recikulačními čerpadly, prudce se ochladí a hned se také 

zbavují oxidu siřičitého. Nad hladinou suspenze v nádrži absorbéru dojde k rozdělení plynné a 
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kapalné fáze strháváním kapalné fáze do nádrže absorbéru. Nádrž je navržena na možnost 

zadržení potřebného objemu suspenze pro účinné využití vápence, možnost regulace 

koncentrace suspenze s vazbou na nasycení síranem vápenatým a možnost oxidace zbylého 

siřičitanu v suspenzi s příváděným oxidačním vzduchem zpět do nádrže absorbéru. 

Kouřové plyny posléze procházejí emilátorem mlhy ve výstupní části absorbéru a po 

ohřátí v přívakové části tepelného výměníku jsou zavedeny do komína. Produktem odsíření 

spalin je energosádrovec. Sádrovcová suspenze je z absorbéru odváděná do skladovacího 

zásobníku a potom odvodněna pásových vakuových filtrech. Z těchto filtrů je odvodněný 

sádrovec dopraven do skladu sádrovce. Odfiltrovaná voda je vrácena zpět do absorbéru a část 

je zlikvidována v systému odpařování odpadních vod rozstřikováním do proudu spalin před 

ohřívákem vzduchu. Vodu odváděnou z filtru sádrovce lze také shromažďovat ve skladovací 

nádrži odpadní vody pro potřebu výroby stabilizátoru. 

 

Obr. 1 Princip elektrárny [13] 
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3.6 Model elektrárny 

Součástí všech výrobních procesů je zajištění co největší spolehlivosti výrobku. Tedy 

schopnosti výrobku plnit funkci, pro níž je zkonstruován v předpokládaných technických 

podmínkách. Spolehlivost je komplexní vlastností. Zahrnuje bezporuchovost, životnost, 

udržovatelnost a další vlastnosti ovlivňující funkčnost výrobku. Při návrhu zařízení je 

nejdůležitější předpovídání a řízení spolehlivosti. Jelikož je spolehlivost složena z více výše 

vyjmenovaných vlastností, nelze ji explicitně vyjádřit například číselnou hodnotou. Proto se 

využívají spolehlivostní ukazatele. Jejich určení je základní úlohou spolehlivostních analýz. 

Pro výpočet spolehlivosti je důležitá znalost výpočtů pravděpodobnosti a statistiky. 

Základem většiny spolehlivostních analýz je sestavení spolehlivostního modelu 

zkoumaného zařízení. Modelování zařízení se provádí v tom případě, kdy je nutné zjistit, jak 

jednotlivé komponenty ovlivňují spolehlivost systému jako celku. Spolehlivostní model je 

grafické nebo matematické znázornění vztahů sloužící k převodu fyzické struktury systému 

do formy umožňující sestavit matematický model a provést analýzu spolehlivosti systému. 

Nejčastěji se používají tyto formy modelů systémů:  

- spolehlivostní bloková schémata sériových, paralelních a kombinovaných zapojení 

prvků 

- grafické a matematické modely Markových procesů 

- grafické modely ve formě stromů poruch 

Analýza životnosti elektrárny byla navržena pomocí CARMS software. Tento program 

využívá k výpočtu pravděpodobnosti vzniku poruchy Markovovy modely. Právě Markovovy 

modely předpokládají aprioritně exponenciální rozdělení, což pro některé části z hlediska 

jejich degradačního mechanizmu nebude platit. 
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Pro samotné vymodelování byly použity hlavní části elektrárny a pro každý výrobní 

blok je dána chyba za určitá léta. Chyby jsou pro tyto bloky: 

- Komín    1 chyba/20 let 

- Odsíření   1 chyba/1 rok 

- Kotel    12 let/1 rok 

- Parovody   2 chyby/1 rok 

- Turbína   1 chyba/7 let 

- Chladící věže   1 chyba/15 let 

- Generátor   7 chyb/15 let 

- Transformátor   2 chyby/40 let 

Pro každý jmenovaný blok byla určena chyba, která má pravděpodobnost vzniku a 

právě tyto hodnoty byly zadány do programu CARMS. V diagramu odpovídá P1 

chybovému hlášení a P2 - P9 odpovídají samostatným výrobním blokům, který byly 

jmenovány.  

 

Obr. 14 Model elektrárny 
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Pro samotné vymodelování modelu elektrárny bylo nutno zadané hodnoty přepočítat 

na sekundy, protože hdnoty v programu CARMS se vše zadávají v sekundách. Po zadání 

simulace pokračuje dál, to poznáme v přechodové tabulce, že se průběžně mění hodnoty. 

Pokud se chceme dostat zpět na začátek simulace, musíme zadat vždy výchozí hodnoty. 

V našem případě je to, že pro P1 zadáme hodnotu „1“ a pro ostatní výrobní bloky je zadána 

hodnota „0“. Všechny hodnoty se zadávají do přechodové tabulky  

Pokud pracujeme s grafem, můžeme si vybrat, jaké křivky chceme zobrazit. Stačí 

v legendě použít dvojklik  levého tlačítka na barvu křivky. Na horizontální ose „X“ je 

vynesen čas a vertikální ose „Y“ je vynesena pravděpodobnost výskytu poruchy v daném 

energetickém bloku. Když jedeme myškou na jakoukoliv křivku a klikneme levým talčítkem 

myši na křivku, vždy se nám ukáže pravděpodobnost vzniku poruchy. 

Na tomto grafu je ukázána pravděpodobnost vzniku poruchy za 35 let. 

 

Obr. 15 Grafický model elektrárny 
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4. Závěr 

Úkolem mé diplomové práce bylo vytvořit manuál softwaru CARMS, který pochází 

z univerzity Minessota v USA. V tomto programu byl vytvořen energetický model tepelné 

elektrárny. 

V první části jsou popsány některé metody spolehlivostní analýzy, které nám 

dopomáhají zjistit pravděpodobnosti vzniku chyb na zařízeních. Právě součástí všech 

výrobních procesů je zajištění co největší spolehlivosti výrobku. Tedy schopnost výrobku 

splnit funkci, pro co je zkonstruován v předpokládaných technických podmínkách. 

Spolehlivost je komplexní vlastností, která zahrnuje bezporuchovost, životnost, 

udržovatelnost ovlivňující funkčnost výrobku. Při návrhu zařízení je nejdůležitější 

předpovídání a řízení spolehlivosti Jelikož je spolehlivost složena z více výše vyjmenovaných 

vlastností, nelze ji explicitně vyjádřit například číselnou hodnotou. Proto se využívají 

spolehlivostní ukazatele. Jejich určení je základní úlohou spolehlivostních analýz. Pro 

výpočet spolehlivosti je důležitá znalost výpočtů pravděpodobnosti a statistiky. 

Další část je věnována softwaru CARMS, pro který byl vytvořen manuál a celé 

prostředí je ukázáno na jednoduchém příkladu. CARMS slouží pro výpočet spolehlivosti, 

udržovatelnosti a dalších matematicky souvisejících problémů pro návrh systému. CARMS 

software je založen na Markovových modelech. Velmi jednoduché je zde vkládání dat 

z tabulkového procesoru a zobrazování na obrazovce. Pomocí vektorové grafiky můžeme 

konstruovat přechodové diagramy. Výsledky se zobrazují v závislosti na čase. Bohužel 

v grafickém módu nelze pořádně vyčíst výsledky na křivkách, ale dá se vše vyřešit 

vytisknutím výsledku, což není bohužel ekonomické.  

Další část je věnována samotné tepelné elektrárně, kde jsou popsány jednotlivé 

výrobní bloky elektrárny, abychom se dokázali orientovat, co můžeme v takové elektrárně 

naleznout. Celá elektrárna je přehledně zobrazena na obrázku. CARMS předpovídá 

pravděpodobnost událostí na základě pravděpodobnostního modelu, který definuje uživatel. 

Samotný model popisuje pravděpodobnostní tok z jednoho stavu do druhého v závislosti na 

čase, protože CARMS je odolný proti chybám systému. 
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