


 



 

Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy spolehlivosti technických 
systémů. V první části práce jsou popsány nejpoužívanější spolehlivostní ukazatele 
a rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Samostatná kapitola je zde 
věnována problematice spolehlivosti lidského operátora. V další části práce jsou 
uvedeny jednotlivé spolehlivostní modely a metody analýzy spolehlivosti systémů. 
Analýzou spolehlivosti pomocí metody Monte Carlo se zabývá samostatná kapitola. 
Dále je v práci popsáno několik softwarových prostředků, které lze použít při 
analýze spolehlivosti systémů. V rámci práce je proveden návrh PLC systému 
obsluhovaného lidským operátorem. U navrženého systému je provedena analýza 
spolehlivosti pomocí metody Monte Carlo. Dosažené výsledky jsou porovnány 
s analyticky vypočtenými hodnotami i s hodnotami určenými pomocí 
spolehlivostního softwaru. 
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Abstract 
 
Master’s thesis is focused on the technical systems reliability analysis. The first part 
of the thesis contains the description of the most commonly used reliability 
parameters and random variable probability distributions. Reliability of a human 
operator is described in the separate chapter. In the next part of the thesis are 
mentioned different types of reliability diagrams and methods of reliability analysis. 
Reliability analysis using Monte Carlo approach is described in the extra chapter. In 
the thesis are described several software tools, which can be used for systems 
reliability analysis. Design of PLC system with a human operator is done in the 
thesis. Reliability analysis using Monte Carlo approach is done on the designed PLC 
system. Results of Monte Carlo approach are compared with analytically calculated 
values and with values from reliability software. 
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1 ÚVOD 

 

Spolehlivost je velmi důležitá vlastnost technických systémů. Pojem spolehlivost lze 

chápat jako schopnost systému plnit požadovanou funkci. K vyjádření spolehlivosti 

systémů jsou používány tzv. spolehlivostní ukazatele. Nejpoužívanější 

spolehlivostní ukazatele jsou popsány v této diplomové práci. 

Technické systémy bývají často obsluhovány člověkem, lidským operátorem. 

Problematika spolehlivosti lidského operátora je značně odlišná od spolehlivosti 

technických systémů, a proto je jí v práci věnována samostatná kapitola. 

Aby se již ve fázi návrhu systému předešlo poruchám, čili nespolehlivosti 

systému, je prováděna analýza (predikce) spolehlivosti navrhovaného systému. 

První fází analýzy spolehlivosti bývá obvykle vytvoření spolehlivostního modelu 

systému, se kterým pak pracuje samotná spolehlivostní analýza. Nejpoužívanější 

spolehlivostní modely jsou popsány v této diplomové práci. 

V současné době existuje množství metod sloužících ke stanovení 

spolehlivosti, resp. spolehlivostních ukazatelů. Diplomová práce se zabývá 

nejčastěji používanými metodami analýzy spolehlivosti systémů. Největší pozornost 

je v práci věnována statistické analýze spolehlivosti pomocí metody Monte Carlo, 

která je poměrně jednoduchá a hojně používaná. 

Vzhledem k velkému rozvoji v oblasti softwarových prostředků bývají 

v dnešní době k analýze spolehlivosti systémů často používány specialní programy. 

Vlastnosti a oblasti použití několika vybraných programů jsou popsány v diplomové 

práci. 

V rámci diplomové práce je proveden návrh PLC systému obsluhovaného 

lidským operátorem. V poslední části práce je provedena analýza spolehlivosti 

navrženého PLC systému pomocí statistické metody Monte Carlo. Stanovené 

hodnoty spolehlivostních ukazatelů jsou porovnány s hodnotami určenými pomocí 

analytického výpočtu a s hodnotami určenými spolehlivostním softwarem 

BlockSim. 
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2 SPOLEHLIVOST TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ 

Spolehlivost systémů je velice komplexní vlastnost, a tudíž ji nelze číselně vyjádřit. 

Z tohoto důvodu jsou k vyjádření spolehlivosti používány tzv. spolehlivostní 

ukazatele, které jsou spolu s nejčastěji používanými rozděleními pravděpodobnosti 

náhodných veličin popsány v této kapitole. 

2.1 Spolehlivostní ukazatele 

Spolehlivostní ukazatele mají náhodný charakter, a proto jsou vyjadřovány pomocí 

veličin pravděpodobnostního počtu. Mezi nejčastěji používané spolehlivostní 

ukazatele patří pravděpodobnost poruchy, pravděpodobnost bezporuchového 

provozu, intenzita poruch, střední intenzita poruch a střední doba mezi poruchami. 

2.1.1 Pravděpodobnost poruchy 

Tento spolehlivostní ukazatel je distribuční funkcí doby do poruchy a bývá 

označován Q(t). Matematicky je dán vztahem (2.1), ve kterém f(t) je hustota 

pravděpodobnosti poruchy. [1] 

 

𝑄(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0
  [−]         (2.1) 

2.1.2 Pravděpodobnost bezporuchového provozu 

Jedná se o doplňkovou funkci k pravděpodobnosti poruchy Q(t). Pravděpodobnost 

bezporuchového provozu bývá označována R(t). Součet pravděpodobnosti 

bezporuchového provozu R(t) a pravděpodobnosti poruchy Q(t) je tzv. úplná 

pravděpodobnost, která je rovna jedné. [1] 

 Pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu R(t) z hustoty 

pravděpodobnosti poruchy f(t) platí vztah (2.2). [1] 

 

𝑅(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
∞

𝑡
= 1 − 𝑄(𝑡)  [−]       (2.2) 

2.1.3 Intenzita poruch 

Intenzita poruch λ je nejčastěji používaný ukazatel spolehlivosti, resp. 

bezporuchovosti systémů. Bývá používán převážně k hodnocení bezporuchovosti 

součástek. [1] 

Numericky se intenzita poruch liší u součástek a výrobků až o několik řádů, 

hodnota intenzity poruch λ = 1.10-9 h-1 bývá označována 1 fit. [1] 

 Pro intenzitu poruch λ(t) platí při předpokladu, že funkce f(t), Q(t) a R(t) 

jsou spojité, vztah (2.3). [1] 
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𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=

𝑓(𝑡)

1−𝑄(𝑡)
  [ℎ−1]        (2.3) 

 

 Na základě zkušeností z provozu elektronických výrobků a zařízení 

(souhrnně systémů) bylo zjištěno, že intenzita poruch λ jednotlivých součástek a 

prvků systémů se s časem mění. [1] 

Průběh časové závislosti intenzity poruch má charakteristický tvar, který je 

nazýván vanová křivka (anglicky bathtub curve). Grafické znázornění průběhu 

vanové křivky se nachází na Obrázku 2.1. [14] 

 
Obrázek 2.1: Závislost intenzity poruch na čase - vanová křivka [14] 

 

 V časovém průběhu vanové křivky na Obrázku 2.1 jsou vyznačeny tři 

navzájem odlišné oblasti A, B, C: 

 

Oblast A - etapa časných poruch 

 Hodnota intenzity poruch λ je v této oblasti ovlivněna především výskytem 

časných poruch. Jedná se o poruchy způsobené materiálovými vadami, 

nedokonalostmi výrobní technologie, případně nedodržením technologického 

postupu. Etapa časných poruch trvá řádově několik desítek až stovek hodin. 

V oblasti etapy časných poruch by měl výrobce ponechat výrobek ve zkušebním 

provozu nebo ho tzv. zahořovat. [1] 

 

Oblast B – etapa ustáleného provozu 

 V této oblasti provozu výrobku dochází pouze k výskytu náhodných poruch. 

Hodnota intenzity poruch λ je v této oblasti konstantní. Etapa ustáleného provozu 

trvá řádově několik desítek tisíc hodin. [1] 
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Oblast C – etapa stárnutí 

 V etapě stárnutí hodnota intenzity poruch λ postupně vzrůstá vlivem 

opotřebení a dožívání výrobku. V této etapě by mělo dojít k vyřazení výrobku 

případně k jeho renovaci, údržbě nebo generální opravě. [1] 

2.1.4 Střední intenzita poruch 

Tento ukazatel má je významný pro systémy, u kterých se intenzita poruch λ(t) 

s časem mění. Stanoví se podle vztahu (2.5). [1] 

 

�̅�(𝑡1, 𝑡2) =
1

𝑡2−𝑡1
∫ 𝜆(𝑡)𝑑𝑡  [ℎ−1]

𝑡2

𝑡1
       (2.5) 

 

U exponenciálního rozdělení pravděpodobnosti je intenzita poruch λ 

konstantní a je rovna střední intenzitě poruch. Proto pro střední dobu 

bezporuchového provozu platí 𝑀𝑇𝐵𝐹 =
1

𝜆
. [1] 

2.1.5 Střední doba bezporuchového provozu 

Pokud je známá závislost pravděpodobnosti poruchy Q(t), resp. pravděpodobnosti 

bezporuchového provozu R(t) na čase, lze určit další významný ukazatel 

spolehlivosti, kterým je střední doba bezporuchového provozu. [1] 

Z matematického hlediska se jedná o střední hodnotu pravděpodobnosti 

bezporuchového provozu R(t). V mezinárodní literatuře bývá tento spolehlivostní 

ukazatel označován MTBF (Mean Time Between Failures), čili střední doba mezi 

poruchami. Výpočet je dán vztahem (2.4). [1] 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
  [ℎ]        (2.4) 

2.2 Rozdělení pravděpodobnosti diskrétních náhodných veličin 

Při určování spolehlivosti technických systémů se používají náhodné veličiny, které 

jsou buď diskrétní nebo spojité s příslušným rozdělením pravděpodobnosti. 

U diskrétních náhodných veličin je nejčastěji používané binomické a 

Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti. [1] 

2.2.1 Binomické rozdělení 

Binomické rozdělení pravděpodobnosti sledovaného jevu platí při provedení n 

nezávislých opakování, kdy pravděpodobnost p výskytu sledovaného jevu je ve 

všech opakováních stejná. Symbolicky je označováno B(n,p). [1] 
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Pravděpodobnostní funkci p(x) binomického rozdělení popisuje vztah (2.6), 

distribuční funkce F(x) je dána vztahem (2.7). Pro střední hodnotu E(X) 

binomického rozdělení platí vztah (2.8), rozptyl D2(X) je dán vztahem (2.9). [1] 

 

𝑝(𝑥) =  
𝑛!

𝑥!(𝑛−𝑥)!
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥  [−]       (2.6) 

 

𝐹(𝑥) =  ∑ (
𝑛
𝑖

) 𝑝𝑖(1 − 𝑝)𝑛−𝑖𝑥
𝑖=0   [−]     𝑝𝑟𝑜 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛, 𝑖 𝑗𝑒 𝑐𝑒𝑙é čí𝑠𝑙𝑜  (2.7) 

𝐹(𝑥) = 0     𝑝𝑟𝑜 𝑥 < 0 

𝐹(𝑥) = 1     𝑝𝑟𝑜 𝑥 > 𝑛  

 

𝐸(𝑋) =  𝑛𝑝  [−]         (2.8) 

 

𝐷2(𝑋) =  𝑛𝑝(1 − 𝑝)  [−]        (2.9) 

2.2.2 Poissonovo rozdělení 

Poissonovo rozdělení je z matematického hlediska aproximací binomického 

rozdělení. Lze ho použít za předpokladu, že počet pokusů n je velký (alespoň 30) a 

pravděpodobnost p výskytu sledovaného jevu je velmi malá (menší než 0,1). 

Symbolické označení Poissonova rozdělení je Po(λ). [1] 

Aproximace binomického rozdělení Poissonovým pak vychází 

z předpokladu, že 𝑛 → ∞, 𝑝 → 0 a 𝑛𝑝 je konečné číslo. Pokud je položeno np = λ, 

pak pro pravděpodobností funkci p(x) platí vztah (2.10) a distribuční funkce F(x) 

je dána vztahem (2.11). [1] 

 

𝑝(𝑥) =  
𝜆𝑥

𝑥!
𝑒−𝜆  [−]         (2.10) 

𝐹(𝑥) = ∑
𝜆𝑖

𝑖!
𝑒−𝜆𝑥

𝑖=0   [−]     𝑝𝑟𝑜 𝑥 ≥ 0, 𝑖 𝑗𝑒 𝑐𝑒𝑙é čí𝑠𝑙𝑜    (2.11) 

𝐹(𝑥) = 0     𝑝𝑟𝑜 𝑥 < 0 

 

Pro Poissonovo rozdělení musí rovněž platit vztah (2.12). 

 

∑
𝜆𝑖

𝑖!
𝑒−𝜆∞

𝑖=0 = 1         (2.12) 

 

Při praktickém použití Poissonova rozdělení je často na rozdíl od 

pravděpodobnosti p(x), zda nastane právě x jevů, potřeba určit pravděpodobnost, 

zda sledovaný jev nastane v n pokusech nejvýše x-krát - P(X ≤ x) nebo naopak více 

než x-krát – P(X > x). Pro tyto pravděpodobnosti lze na základě pravidla o sčítání 

pravděpodobností odvodit vztahy (2.13) a (2.14). [1] 
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𝑃(𝑋 ≤  𝑥) = ∑
𝜆𝑖

𝑖!
𝑒−𝜆𝑥

𝑖=0   [−]       (2.13) 

𝑃(𝑋 >  𝑥) = ∑
𝜆𝑖

𝑖!
𝑒−𝜆𝑛

𝑖=𝑥+1   [−]       (2.14) 

2.3 Rozdělení pravděpodobnosti spojitých náhodných veličin 

U spojitých náhodných veličin má nejširší uplatnění exponenciální, Weibullovo a 

normální rozdělení, resp. normované normální rozdělení pravděpodobnosti. [1] 

2.3.1 Normální rozdělení 

Normální rozdělení pravděpodobnosti je nejčastěji používaným rozdělením 

pravděpodobnosti spojitých náhodných veličin. Toto rozdělení je základem většiny 

statistických metod. [1] 

 Parametry normálního rozdělení jsou střední hodnota µ a rozptyl σ2. 

Normální rozdělení bývá označováno symbolickým zápisem N(µ; σ2). Pro hustotu 

pravděpodobnosti f(x) normálního rozdělení platí vztah (2.15). [1] 

 

𝑓(𝑥) =  
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
1

2
 
(𝑥−µ)2

𝜎2   [−]        (2.15) 

 

Průběh závislosti hustoty pravděpodobnosti f(x) na hodnotě náhodné 

veličiny X je na Obrázku 2.2. Tato závislost má zvonovitý průběh a bývá nazývána 

normální křivka, Gaussova křivka nebo též Laplaceova křivka. [1] 

Hodnoty náhodné veličiny s normálním rozdělením pravděpodobnosti jsou 

souměrně rozloženy kolem střední hodnoty µ. Čím více je hodnota náhodné veličiny 

vzdálena od střední hodnoty, tím je menší pravděpodobnost, že tato hodnota 

nastane. [1] 

Ocejchováním osy x průběhu hustoty pravděpodobnosti f(x) (Obrázek 2.2) 

v násobcích směrodatné odchylky σ a určením hodnoty plochy pod křivkou, se 

dojde k výsledkům v Tabulce 2.1. Ty v procentech udávají pravděpodobnost, se 

kterou se hodnota náhodné veličiny s normálním rozdělením pravděpodobnosti 

nachází v intervalu µ ± n.σ. [1] 

 

Tabulka 2.1: Vlastnosti normálního rozdělení [1] 

Vzdálenost od µ % celkové plochy 

± σ 68,26 % 

± 2σ 95,45 % 

± 3σ 99,73 % 
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Skutečnost, že mimo oblast µ ± 3σ se nachází pouze 0,27 % plochy pod 

křivkou hustoty pravděpodobnosti f(x), bývá nazývána pravidlem tří sigma [1]. 

 

Obrázek 2.2: Průběh hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení (µ=0; σ=1) 

 

Distribuční funkce F(x) normálního rozdělení je dána vztahem (2.16), 

z matematického hlediska jde o určitý integrál hustoty pravděpodobnosti f(x) podle 

hodnoty náhodné veličiny x. [1] 

 

𝐹(𝑥) =  
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒

−
1

2
 
(𝑠−µ)2

𝜎2 𝑑𝑠
𝑥

−∞
  [−]       (2.16) 

  

Při určování spolehlivosti systémů nabývají náhodné veličiny pouze 

nezáporných hodnot. Pravděpodobnost pro x<0 je nulová. Levá polovina grafu z 

Obrázku 2.2 je tudíž “useknutá”. [1] 

 

2.3.2 Normované normální rozdělení 

Jedná se o speciální případ normálního rozdělení pravděpodobnosti, pro který platí 

µ = 0 a σ2 = 1. Symbolicky bývá označováno N(0;1). [1] 

 Tyto vlastnosti nám umožňují tabelovat hodnoty distribuční funkce F(x) a 

značně usnadňují výpočty. Normované normální rozdělení je tudíž velice vhodné 

pro praktické aplikace. [1] 
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2.3.3 Weibullovo rozdělení 

Spojitá náhodná veličina mající Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti Wb(a,b,c) 

popisuje čekání na určitou událost, která se kdykoli může dostavit 

s pravděpodobností úměrnou mocninné funkci pročekané doby. Při určování 

spolehlivosti se toto rozdělení používá pro systémy s nekonstantní intenzitou 

poruch. [1] 

 

 Parametry Weibullova rozdělení jsou:  a – parametr stupnice 

       b – parametr tvaru 

       c – parametr polohy (nepovinný) 

 

 Při použití Weibullova rozdělení se většinou parametr polohy klade c=0 a 

vzniká tzv. dvouparametrové Weibullovo rozdělení. Pro hustotu pravděpodobnosti 

f(x) dvouparametrového Weibullova rozdělení Wb(a,b) platí vztah (2.17), 

distribuční funkce F(x) je dána vztahem (2.18). Pro střední hodnotu E(X) platí vztah 

(2.19) a rozptyl D2(X) je dán vztahem (2.20). [1] 

 

𝑓(𝑥) =  
𝑏

𝑎
(

𝑥

𝑎
)

𝑏−1

𝑒(−
𝑥

𝑎
)

𝑏

  [−]        (2.17) 

 

𝐹(𝑥) =  1 − 𝑒(−
𝑥

𝑎
)

𝑏

  [−]        (2.18) 

 

𝐸(𝑥) =  𝑎
1

𝑏 ∗ 𝛤 (
1

𝑏
+ 1)  [−]        (2.19) 

 

𝐷2(𝑥) =  𝑎
2

𝑏 ∗ [𝛤 (
2

𝑏
+ 1) − 𝛤2 (

1

𝑏
+ 1)]  [−]     (2.20) 

 

 Symbol Γ ve vzorcích (2.19) a (2.20) představuje funkci gama označovanou 

Γ(z), která je definována vztahem (2.21). Pro celočíselné hodnoty čísla z, tzn. pro 

z=n, platí pro funkci gama vztah (2.22). [1] 

 

𝛤(𝑧) = ∫ 𝑡𝑧−1𝑒−t 𝑑𝑡
∞

0
 [−]        (2.21) 

𝛤(𝑛) = (𝑛 − 1)!           [−]        (2.22) 

 

 Pomocí dvouparametrového Weibullova rozdělení lze změnou hodnoty 

parametru tvaru b aproximovat ostatní rozdělení pravděpodobnosti. 

Při b=1 je Weibullovo rozdělení identické s exponenciálním rozdělením. Pro 

aproximaci logaritmicko-normálního rozdělení platí b=2,5. Normální rozdělení se 

aproximuje pomocí b=3,6. [12] 
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Příklad průběhu hustoty pravděpodobnosti f(x) Weibullova rozdělení pro 

různé hodnoty parametru tvaru b je na Obrázku 2.3. Na Obrázku 2.4 se nachází graf 

průběhu distribuční funkce F(x). V grafech jsou zahrnuty hodnoty parametru tvaru, 

které se používají pro aproximaci ostatních rozdělení pravděpodobnosti. 

 
Obrázek 2.3: Průběh hustoty pravděpodobnosti f(x) Weibullova rozdělení (a=1) 

 
Obrázek 2.4: Průběh distribuční funkce F(x) Weibullova rozdělení (a=1)  
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2.3.4 Exponenciální rozdělení 

Exponenciální rozdělení je zvláštním případem Weibullova rozdělení, kdy pro 

parametr tvaru platí b = 1. [1] 

Toto rozdělení většinou vystihuje rozdělení bezporuchovosti systémů, u 

kterých dochází k destrukci náhodně a náhle, bez přechozího opotřebení. 

Parametrem exponenciálního rozdělení je intenzita poruch λ. [1] 

 Hustota pravděpodobnosti f(x) exponenciálního rozdělení je dána vztahem 

(2.23), distribuční funkci F(x) popisuje vztah (2.24). Pro střední hodnotu E(X) platí 

vztah (2.25) a pro rozptyl D2(X) vztah (2.26). [1] 

 

𝑓(𝑥) =  𝜆𝑒−𝜆𝑥  [−]         (2.23) 

 

𝐹(𝑥) =  1 − 𝑒−𝜆𝑥  [−]        (2.24) 

 

𝐸(𝑋) =
1

𝜆
  [−]         (2.25) 

 

𝐷2(𝑋) =
1

𝜆2   [−]         (2.26) 

 

 Příklad průběhu hustoty pravděpodobnosti f(x) exponenciálního rozdělení 

s intenzitou poruch λ=10-2 je na Obrázku 2.5. Na Obrázku 2.6 se nachází graf 

distribuční funkce F(x) tohoto rozdělení. 

 
Obrázek 2.5: Průběh hustoty pravděpodobnosti f(x) exponenciálního rozdělení 
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Obrázek 2.6: Průběh distribuční funkce F(x) exponenciálního rozdělení, λ=10-2 

2.3.5 Logaritmicko-normální rozdělení 

Toto rozdělení pravděpodobnosti je nejčastěji používáno při hodnocení lidské 

spolehlivosti a bývá symbolicky označováno LN(µ, σ). [1] 

Logaritmicko-normální rozdělení odpovídá rozdělení náhodné veličiny x, u 

které má náhodná veličina ln(x) normální rozdělení se střední hodnotou µ a 

směrodatnou odchylkou σ. [1] 

Hustota pravděpodobnosti f(x) logaritmicko-normálního rozdělení je dána 

vztahem (2.27), distribuční funkci F(x) popisuje vztah (2.28). Pro střední hodnotu 

E(X) platí vztah (2.29) a pro rozptyl D2(X) vztah (2.30). [1] 

 

𝑓(𝑥) =  
1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒

− 
(𝑙𝑛 𝑥−µ)2

2𝜎2   [−]       (2.27) 

 

𝐹(𝑥) =  
1

𝜎√2𝜋
∫

1

𝑦

𝑥

−∞
𝑒

− 
(𝑙𝑛 𝑦−µ)2

2𝜎2  𝑑𝑦  [−]      (2.28) 

 

𝐸(𝑋) = 𝑒µ+
𝜎2

2   [−]         (2.29) 

 

𝐷2(𝑋) = 𝑒2µ+2𝜎2
− 𝑒2µ+𝜎2

  [−]       (2.30) 
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3 SPOLEHLIVOST LIDSKÉHO OPERÁTORA 

Mezi spolehlivostí technických systémů a lidskou spolehlivostí je několik základních 

rozdílů, které jsou dány především tím, že člověk dokáže přemýšlet a přizpůsobovat 

se nejrůznějším situacím. Lidské činnosti jsou na rozdíl od činností techniky značně 

rozmanité, a tudíž i problematika analýzy spolehlivosti člověka jako lidského 

operátora není úplně snadná. 

 Vědní disciplína zabývající se hodnocením spolehlivosti člověka se souhrnně 

nazývá HRA (Human Reliability Assessment). Pro kvantifikaci lidské spolehlivosti 

se používá ukazatel pravděpodobnosti lidského selhání HEP (Human Error 

Probability). Doplňkovým ukazatelem k pravděpodobnosti lidského selhání HEP je 

pravděpodobnost lidského úspěchu HSP (Human Success Probability). [10] 

3.1 Matematický popis spolehlivosti lidského operátora 

Pro popis pravděpodobnosti selhání lidského operátora je nejčastěji používáno 

logaritmicko-normální rozdělení LN(µ, σ), které je popsáno v kapitole 2.3.5. 

 Pravděpodobnost lidského selhání HEP(t) a pravděpodobnost lidského 

úspěchu HSP(t) se určí integrací hustoty pravděpodobnosti f(t) podle vztahů (3.1) 

a (3.2). [10] 

 

𝐻𝐸𝑃(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0
 [−]        (3.1) 

 

𝐻𝑆𝑃(𝑡) = 1 − ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡 = 1 − 𝐻𝐸𝑃(𝑡) [−]
𝑡

0
     (3.2) 

 

 Dosazením vztahu (2.27) pro hustotu pravděpodobnosti logaritmicko-

normálního rozdělení za hustotu pravděpodobnosti f(t) ve vztazích (3.1) a (3.2) 

vzniknou poměrně složité vztahy. 

 Z tohoto důvodu je pro popis lidské spolehlivosti velmi často používána 

aproximace pomocí dvouparametrového Weibullova rozdělení, které je popsáno 

v kapitole 2.3.3. 

Při hodnocení lidské spolehlivosti je parametr stupnice a označován jako η a 

parametr tvaru b je označen β. Hustota pravděpodobnosti Weibullova rozdělení 

Wb(η, β) je pak dána vztahem (3.3). [10] 

 

𝑓(𝑡) =
𝛽

𝜂
(

𝑡

𝜂
)

𝛽−1

∗ 𝑒
−(

𝑡

𝜂
)

𝛽

  [−]       (3.3) 
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Po dosazení hustoty pravděpodobnosti f(t) Weibullova rozdělení dané 

vztahem (3.3) do vztahů (3.1) a (3.2) platí pro pravděpodobnost lidského úspěchu 

HEP(t) a pravděpodobnost lidského selhání HSP(t) vztahy (3.4) a (3.5). [10] 

 

𝐻𝐸𝑃(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡
𝑡

0
= 1 − 𝑒

−(
𝑡

𝜂
)

𝛽

  [−]      (3.4) 

 

𝐻𝑆𝑃(𝑡) = 𝑒
−(

𝑡

𝜂
)

𝛽

  [−]          (3.5) 

 

 Aby Weibullovo rozdělení aproximovalo logaritmicko-normální rozdělení, je 

za parametr tvaru β dosazována hodnota β=2,5. [12] 

 Pravděpodobnost lidského selhání HEP lze rovněž vyjádřit jako poměr počtu 

chybných úkonů n k celkovému počtu provedených úkonů N, viz. vztah (3.6). [13] 

 

𝐻𝐸𝑃 =
𝑛

𝑁
 [−]          (3.6) 

 

3.2 Pravděpodobnost chyby lidského operátora 

Chyby lidského operátora bývají nejčastěji identifikovány a odhadovány pomocí 

analýzy dotazů a provádění speciálních pokusů na analyzovaném systému, v 

laboratořích a také při simulacích reálných systémů. [13] 

 Hodnoty pravděpodobnosti chyby lidského operátora HEP pro různé typy 

úloh v závislosti na aktuální náročnosti a kognitivním zatížení člověka jsou 

souhrnně uvedeny v Tabulce 3.1. [13] 

 

Tabulka 3.1: Pravděpodobnost chyby lidského operátora pro různé úlohy [13] 

Popis úlohy v závislosti na aktuální náročnosti a zatížení člověka HEP [-] 

Jednoduché, často prováděné úlohy v obvyklých situacích 

při zanedbatelném stresu a dostatku času na provedení úlohy. 

1*10-3 

Komplexní, často prováděné úlohy v obvyklých situacích 

při zanedbatelném stresu a dostatku času na provedení úlohy. 

Při provádění úlohy je nutná určitá pečlivost. 

1*10-2 

Komplexní, pravidelně prováděné úlohy v neobvyklých situacích 

při vysokém stresu a nedostatku času na provedení úlohy. 

1*10-1 

Komplexní, málo často prováděné úlohy v neobvyklých situacích 

při vysokém stresu a nedostatku času na provedení úlohy. 

3*10-1 
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4 METODY MODELOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI 

Při analýze spolehlivosti systémů se obvykle nepracuje přímo s analyzovaným 

systémem, ale s jeho spolehlivostním modelem. Spolehlivostní model fyzického 

systému většinou představuje jeho grafické nebo matematické vyjádření. Mezi 

nejpoužívanější spolehlivostní modely patří blokové modely RBD (Reliability Block 

Diagrams) a Markovovy modely. 

4.1 Blokové modely 

Blokové modely RBD (Reliability Block Diagrams) jsou tvořeny jednotlivými bloky 

(prvky) zkoumaného systému. Každý blok by měl mít alespoň dva parametry – 

název části systému a příslušný spolehlivostní ukazatel, kterým většinou bývá 

intenzita poruch λ (viz. kapitola 2.1.3). [2] 

 Vzájemné propojení bloků je realizováno orientovanými cestami, které 

směrují od vstupu přes daný blok, resp. bloky k výstupu systému. Pokud jsou 

všechny bloky ležící alespoň na jedné z cest mezi vstupem a výstupem systému 

schopny provozu, je celý systém považován za bezporuchový. [2] 

 Z hlediska řazení bloků je rozlišováno několik spolehlivostních blokových 

modelů. Jsou jimi sériový model, představující nezálohovaný systém; paralelní 

model, který představuje systém zálohovaný; kombinovaný model (sérioparalelní 

a paralelně-sériový) a model M z N (systémy se zálohou typu M z N). [2] 

4.1.1 Sériový spolehlivostní model 

Jsou-li prvky systému zapojeny tak, že porucha jakéhokoli prvku způsobí poruchu 

celého systému, pak je tento systém modelován pomocí sériového modelu. Při 

modelování systému nezáleží na tom, jak jsou jeho prvky fyzicky zapojeny. Blokově 

je sériový spolehlivostní model znázorněn na Obrázku 4.1. [19] 

 Jestliže jsou jednotlivé prvky systému nezávislé, pak je splněna podmínka 

pro násobení pravděpodobností náhodných veličin. Pro pravděpodobnost 

bezporuchového provozu pak lze definovat vztah (4.1) a pro pravděpodobnost 

poruchy vztah (4.2). [19] 

 

 
 

Obrázek 4.1: Blokové znázornění sériového spolehlivostního modelu 
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𝑅𝑠(𝑡) = 𝑟1(𝑡)𝑟2(𝑡) … 𝑟𝑛(𝑡) = ∏ 𝑟𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1       (4.1) 

 

𝑄𝑠(𝑡) = 1 − 𝑅𝑠(𝑡) = 1 − ∏ 𝑟𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1 = 1 − ∏ [1 − 𝑞𝑖(𝑡)]𝑛

𝑖=1    (4.2) 

 

4.1.2 Paralelní spolehlivostní model 

Paralelní spolehlivostní model se obecně skládá z m prvků, které z hlediska své 

funkce pracují paralelně. Dojde-li k poruše jednoho z prvků systému, přebírá jeho 

funkci prvek druhý a při jeho poruše prvky další. Porucha celého systému nastane 

pouze v případě, že všechny prvky mají poruchu. Jedná se tudíž o jednoduchou 

formu zálohování (redundanci). Blokově je paralelní spolehlivostní model 

znázorněn na Obrázku 4.2. [1] 

 Za předpokladu, že všechny prvky systému pracují samostatně a nezávisle a 

při poruše se neopravují, lze pro pravděpodobnost poruchy definovat vztah (4.3). 

Ten říká, že celková pravděpodobnost poruchy systému je dána součinem 

pravděpodobností poruchy jednotlivých prvků. Pravděpodobnost bezporuchového 

provozu, která je dána vztahem (4.4), představuje doplněk k pravděpodobnosti 

poruchy. [1] 

 
Obrázek 4.2: Blokové znázornění paralelního spolehlivostního modelu 

 

 

𝑄𝑝(𝑡) = 𝑞1(𝑡)𝑞2(𝑡) … 𝑞𝑚(𝑡) = ∏ 𝑞𝑖(𝑡)𝑚
𝑖=1       (4.3) 

 

𝑅𝑝(𝑡) = 1 − 𝑄𝑝(𝑡) = 1 − ∏ 𝑞𝑖(𝑡)𝑚
𝑖=1 = 1 − ∏ [1 − 𝑟𝑖(𝑡)]𝑚

𝑖=1    (4.4) 
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4.1.3 Sérioparalelní spolehlivostní model 

Při určování bezporuchovosti systémů se lze často setkat s různými kombinacemi 

sériových a paralelních spolehlivostních modelů. Takové modely jsou označovány 

jako modely sérioparalelní. [19] 

Nejjednodušším případem sérioparalelního spolehlivostního modelu je 

model, který sestává z n prvků zapojených v sérii a z m prvků zapojených paralelně. 

Tento model je blokově znázorněn na Obrázku 4.3. [19] 

Při určování bezporuchovosti u sérioparalelního modelu je potřeba 

redukovat spolehlivostní model na základní sériový model, u kterého je již výpočet 

bezporuchovosti snadný. To se provede tím způsobem, že všechny prvky zapojené 

do série se nahradí jejich ekvivalentem a rovněž všechny prvky zapojené paralelně 

se nahradí jim odpovídajícím ekvivalentem. Tento postup se opakuje až do doby, 

než zbyde jeden prvek. Bezporuchovost tohoto prvku pak odpovídá 

bezporuchovosti celého systému. [19] 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu n prvků v sérii je dána vztahem 

(4.1) pro sériový model, pro m prvků zapojených paralelně platí vztah (4.4). 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu celého systému je dána součinem 

těchto dvou pravděpodobností – vztah (4.5). [19] 

 

 
Obrázek 4.3: Blokové znázornění sérioparalelního spolehlivostního modelu 

 

 

𝑅(𝑡) = 𝑅𝑠(𝑡) ∗ 𝑅𝑝(𝑡) = ∏ 𝑟𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1 {1 − ∏ [1 − 𝑟𝑗(𝑡)]𝑚

𝑗=1 }    (4.5) 
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4.2 Markovovy modely 

Mezi nejpoužívanější Markovovy modely patří Markovův proces a Markovův 

řetězec. Oba dva modely mají diskrétní stavy. Markovův proces pracuje se spojitým 

časem, kdežto Markovův řetězec s časem diskrétním. [1] 

 Markovův proces je definován jako konečný náhodný proces, skládající se 

z posloupnosti provozních stavů systému a1, a2, …, an. Pravděpodobnost stavu ai 

závisí pouze na stavu ai-1, tzn. na stavu předchozím. Intenzita poruch pro jednotlivé 

přechody je konstantní, tzn. λi(t) = λi. Takový proces je pak nazýván homogenní 

Markovův proces. [1] 

 Z hlediska aplikace Markovových procesů při stanovování ukazatelů 

spolehlivosti systémů je vhodné definovat význačné stavy, jimiž jsou absorpční, 

rekurentní a přechodný stav [1]. 

 Absorpční stav je stav, ze kterého systém nemůže přejít za žádných okolností 

do jiného stavu. Pokud se systém dostane do absorpčního stavu, setrvá v něm 

s pravděpodobností p = 1. 

 Rekurentní stav je takový stav, do kterého se systém během provozu 

zaručeně vrátí. Pravděpodobnost přechodu systému do tohoto stavu je p = 1. 

 Přechodný stav je stav, do kterého se systém v průběhu provozu nemusí 

vrátit, pravděpodobnost přechodu systému do tohoto stavu je p ≠ 1. 

 

Markovovy modely jsou vhodné pro řešení systémů se zálohou, 

opravovaných systémů a systémů, které mají složitou strukturu. Matematický 

aparát pro řešení Markovových procesů je založen na řešení diferenciálních a 

lineárních algebraických rovnic. [19] 

Hlavním omezením Markovových modelů je to, že jsou definovány pro 

výpočet ukazatelů spolehlivosti systémů s exponenciálním rozdělením 

bezporuchovosti a obnovitelnosti. [3] 

Samotný výpočet ukazatelů spolehlivosti pomocí Markovových modelů je i 

pro jednoduchý systém poměrně složitý a pracný. Bývá proto často kombinován 

s analýzou spolehlivosti pomocí Petriho sítí. [2] 
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5 METODY ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI 

Metody používané pro analýzu spolehlivosti systémů definuje mezinárodní norma 

IEC 60300-3-1 a jí odpovídající české normy. Metody lze z hlediska přístupu 

k analýze spolehlivosti rozdělit na kvantitativní a kvalitativní.  

Kvantitativní metody se používají k numerickému vyčíslení spolehlivostních 

ukazatelů systémů. Metody kvalitativní slouží k určení druhů poruchových stavů 

systému, analýze cest poruch a navržení strategie údržby a oprav. [2] 

V této kapitole jsou stručně popsány nejpoužívanější metody analýzy 

spolehlivosti, jimiž jsou analýza stromu událostí ETA, analýza stromu poruch FTA a 

analýza způsobů a důsledků poruch FMEA. Analýze spolehlivosti pomocí statistické 

metody Monte Carlo je věnována samostatná kapitola. 

5.1 Analýza stromu událostí (ETA) 

Z názvu metody je na první pohled zřejmé, že analýza stromu událostí ETA (anglicky 

Event Tree Analysis) pracuje s tzv. stromem událostí. Tento strom událostí uvažuje 

potenciální následky výchozích událostí, které se vždy větví na základě dvou 

možností (příznivé a nepříznivé). U metody ETA jsou určovány hodnoty 

pravděpodobnosti důsledků, a tudíž jde o metodu kvantitativní. [2] 

 Analýza stromu událostí ETA se používá v těch případech, kdy je potřeba 

prozkoumat posloupnost následujících událostí a stanovit nejpravděpodobnější 

důsledek události výchozí. [2] 

 Příklad analýzy pomocí stromu událostí je uveden na Obrázku 5.1. Obrázek 

obsahuje výchozí událost (např. porucha součásti systému). Poté následuje větvení 

s označením pravděpodobností P následných událostí A a B. Výsledné 

pravděpodobnosti důsledků c1, c2, c3 jsou dány součinem pravděpodobností 

událostí nacházejících se na příslušných cestách. [2] 

 

 
Obrázek 5.1: Příklad analýzy spolehlivosti pomocí stromu událostí ETA [2] 
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5.2 Analýza stromu poruch (FTA) 

Metoda analýzy stromu poruch FTA (Fault Tree Analysis) byla poprvé použita v roce 

1962 firmou Bell Telephone Laboratories v USA při vývoji bezpečnosti startovacího 

systému rakety Minuteman [9]. Metodu využívající strom poruch FTA lze použít pro 

kvalitativní i kvantitativní analýzu spolehlivosti systémů. 

 Strom poruch je zde vlastně grafický spolehlivostní model systému, který 

pro vztahy mezi poruchami jednotlivých prvků a poruchou systému jako celku 

používá logické symboly pro jevy a operace. Pro poruchu systému jako celku se při 

této analýze používá označení vrcholová událost (top event) nebo také hlavní jev. 

 Při tvorbě stromu poruch se používají symboly, které jsou uvedeny na 

Obrázku 5.2. [1] 

 

 
 

Obrázek 5.2: Symboly používané při tvorbě stromu poruch [1] 

 

 

 
Obrázek 5.3: Příklad analýzy spolehlivosti pomocí stromu poruch FTA 
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 Příklad analýzy pomocí stromu poruch je uveden na Obrázku 5.3. Vrcholová 

událost je zde označena Porucha systému. Logický součin (AND) pravděpodobností 

QA a QB podsystémů A a B je označen QAB. Analogicky je označen logický součin 

pravděpodobností QC a QD podsystémů C a D. Výsledkem logického součtu (OR) 

pravděpodobností QAB a QCD je pravděpodobnost Q, která představuje 

pravděpodobnost poruchy celého systému. 

 

Podmínkou pro použití analýzy stromu poruch FTA je především to, že 

hlavní událost vzniká působením dílčích událostí, tzn. poruchou jednotlivých prvků 

systému. Další podmínkou analýzy je pak možnost definice, měření a určení 

hlavního jevu. [19] 

Analýza spolehlivosti a bezpečnosti metodou FTA je používána v průmyslu 

atomových elektráren, raketovém a leteckém průmyslu a při analýze dalších 

složitých systémů. [19] 

Hlavní výhodou analýzy FTA je její značná přehlednost, a tudíž snadná 

lokalizace poruchy podsystému. Logický model FTA lze snadno převést na příslušné 

ukazatele spolehlivosti. Mezi nevýhody analýzy FTA patří omezení při analýze 

systémů s obnovou a také značná pracnost, především u složitých systémů. [1] 

5.3 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

Jedná se o strukturovanou kvalitativní analýzu. Jak již název napovídá, tento typ 

analýzy slouží ke stanovení příčin, způsobů projevů a důsledků poruch systému. 

Metoda je poměrně univerzální, lze ji použít při analýze elektrických, mechanických, 

pneumatických i jiných systémů. [3] 

 Metoda analýzy FMEA vychází z charakteristik jednotlivých prvků systému. 

Pro analýzu je důležité stanovení vazeb mezi poruchami jednotlivých prvků 

systému a poruchou celého systému. Analýza FMEA nejčastěji využívá blokové 

modely systémů, které jsou popsány v kapitole 3.1. [3] 

 Při analýze samotné se postupuje od nejnižší úrovně až po nejvyšší úroveň 

systému. Pro nejnižší úroveň systému je sestavena tabulka obsahující jednotlivé 

prvky systému, způsob a důsledek poruchy daného prvku. [3] 

Poté se přejde na vyšší úroveň systému. U té se vychází ze znalosti důsledků 

poruch základních prvků systému a považuje se je za způsob poruchy prvků na této 

vyšší úrovni. Takto se analogicky postupuje až do doby, než je systém vyhodnocen 

jako celek. [3] 

 Výsledkem analýzy způsobů a důsledků poruch FMEA bývá většinou tabulka, 

která obsahuje seznam jednotlivých prvků systému, způsob a důsledky poruch 

těchto prvků na celý systém. [3] 
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 Analýza FMEA zavádí tzv. rizikové číslo RPN (Risc Priority Number), pomocí 

kterého lze odhalit kritické prvky systému. Výpočet rizikového čísla RPN je dán 

vztahem (5.1). Z matematického hlediska jde o součin četnosti výskytu poruchy F, 

třídy závažnosti poruchy S a faktoru D, který vyjadřuje obtížnost odhalení (detekce) 

poruchy daného prvku. [2] 

 

𝑅𝑃𝑁 = 𝐹 ∗ 𝑆 ∗ 𝐷  [−]        (5.1) 

 

 Rozšířením analýzy FMEA o zhodnocení kritičnosti poruch vzniká analýza 

FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis), která bývá často používána 

při analýze rizik. [2] 
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6 ANALÝZA METODOU MONTE CARLO 

Analýza spolehlivosti systémů pomocí metody Monte Carlo je založena na 

statistickém výpočtu spolehlivostních ukazatelů systému. Výpočet samotný je 

nejčastěji prováděn pomocí počítače. Metoda Monte Carlo je řazena mezi analýzy 

kvantitativní. 

6.1 Popis metody Monte Carlo 

Při analýze spolehlivosti metodou Monte Carlo se vychází ze znalosti blokového 

spolehlivostního modelu systému (viz. kapitola 4.1) a hodnot některého 

spolehlivostního ukazatele – nejčastěji intenzity poruch λ jednotlivých částí 

systému. Rovněž je potřeba znát rozdělení pravděpodobnosti poruch příslušné části 

systému (viz. kapitola 2.2 a 2.3). [1] 

Pro analýzu metodou Monte Carlo je potřeba dostatečně velký soubor 

náhodných čísel. Distribuční funkce F(x) a hustota pravděpodobnosti f(x) tohoto 

souboru náhodných čísel musí odpovídat rozdělení a hustotě poruch modelované 

části systému. [1] 

Při vytváření požadovaného souboru náhodných čísel se nejčastěji vychází 

ze souboru čísel s rovnoměrným rozdělením v intervalu (0,1), který je získán z 

generátoru náhodných čísel. Tento soubor čísel je pak pomocí vhodné transformace 

převeden na soubor čísel s požadovaným rozdělením pravděpodobnosti s 

distribuční funkcí F(x). [1] 

Vztah pro transformaci rozdělení pravděpodobnosti souboru náhodných 

čísel se získá řešením rovnice (6.1). Pokud tato rovnice platí pro náhodnou veličinu 

yi s požadovanou hustotou pravděpodobnosti f(y), pak je rozdělení náhodné 

veličiny xi rovnoměrné v intervalu (0,1). [1] 

 

𝑥𝑖 = ∫ 𝑓(𝑦) 𝑑𝑦
𝑦𝑖

−∞
         (6.1) 

 

6.2 Vlastnosti a použití metody Monte Carlo 

Hlavní výhodou metody Monte Carlo je to, že ji lze použít ke stanovení 

spolehlivostních ukazatelů systémů s různými podsystémy a odlišnými rozděleními 

pravděpodobnosti poruch.  

Metoda Monte Carlo je nejčastěji používána při strukturální analýze vlastností 

složitých systémů, a to zejména ve fázi jejich návrhu. [1] 
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6.3 Příklad použití metody Monte Carlo 

Konkrétní příklad použití analýzy metodou Monte Carlo včetně výpočtů je uveden 

na systému, který se skládá ze dvou prvků A a B zapojených z hlediska posouzení 

spolehlivosti paralelně. Příklad byl převzat z [1]. 

Pravděpodobnost poruchy obou prvků má exponenciální rozdělení, intenzity 

poruch jsou λA = 5*10-4 h-1 a λB = 5*10-5 h-1. Pro systém bude určena střední doba 

bezporuchového provozu MTBF a pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) 

pro časy t1 = 5 000 h, t2 = 10 000 h. 

Je-li k dispozici generátor náhodných čísel xi s rovnoměrným rozložením 

v intervalu (0,1), je transformace na exponenciální rozložení s intenzitou poruch λ 

dána vztahem (6.2). 

 

𝑦𝑖 = −
1

𝜆
ln (1 − 𝑥𝑖)         (6.2) 

 

Samotný postup výpočtu lze rozdělit do následujících kroků: 

 

0. Nastavení intenzit poruch λA, λB a časů t1, t2 na příslušné hodnoty ze zadání. 

1. Inicializace registrů S, I1 a I2 na nulu. 

2. Vygenerování náhodného čísla xA a přiřazení náhodného čísla yA (vztah 6.2). 

3. Vygenerování náhodného čísla xB a přiřazení náhodného čísla yB (vztah 6.2). 

4. Porovnání náhodných čísel yA a yB a určení náhodného čísla zi jako maxima 

z těchto dvou čísel. Číslo zi představuje dobu do poruchy pro daný pokus. 

5. Porovnání čísla zi s dobou t1. Jestliže je zi > t1, inkrementuje se registr I1. 

6. Porovnání čísla zi s dobou t2. Jestliže je zi > t2, inkrementuje se registr I2. 

7. K hodnotě v registru S se přičte hodnota zi. 

8. Opakování kroků 2 až 7 do doby, než je splněn požadovaný počet cyklů N. 

9. Výpočet pravděpodobností bezporuchového provozu R(t1), R(t2) a střední 

doby bezporuchového provozu MTBF podle vztahů (6.3), (6.4) a (6.5). 

 

 

𝑅(𝑡1) =
𝐼1

𝑁
  [−]         (6.3) 

𝑅(𝑡2) =
𝐼2

𝑁
  [−]         (6.4) 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑆

𝑁
 [ℎ]         (6.5) 

 

 

Kód pro uvedený postup výpočtu vytvořený v programu Matlab může 

vypadat například následovně: 
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% Vstupní data 

lbdA = 0.0005; 

lbdB = 0.00005; 

t1   = 5000; 

t2   = 10000; 

 

% Inicializace registrů 

S  = 0; 

I1 = 0; 

I2 = 0; 

 

% Počet cyklů 

N = 1000; 

 

% Hlavní cyklus 

for I = 1:1:N 

     

    XA = rand(1); 

    YA = -log(1-XA)/lbdA; 

     

    XB = rand(1); 

    YB = -log(1-XB)/lbdB; 

     

    if YA > YB 

        Z = YA; 

    else 

        Z = YB; 

    end 

     

    if Z > t1 

        I1 = I1 + 1; 

    end 

     

    if Z > t2 

        I2 = I2 + 1; 

    end 

     

    S = S + Z;  

     

end 

 

% Výpočet spolehlivostních ukazatelů 

Rt1  = I1/N 

Rt2  = I2/N 

MTBF = S/N 

 

 

 

Výsledky získané pomocí vytvořeného programu jsou zapsány do Tabulky 6.1. 
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 Pro srovnání výsledků získaných simulací s analyticky stanovenými 

hodnotami R(t1), R(t2) a MTBF, je potřeba tyto hodnoty napřed vypočítat. 

 Hustota pravděpodobnosti f(x) exponenciálního rozdělení je dána vztahem 

(2.19) a pro pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) platí vztah (2.2). 

Z těchto vztahů je pro pravděpodobnost bezporuchového provozu systému 

s exponenciálním rozdělením poruch odvozen vzorec (6.6). 

 

𝑅𝑒𝑥𝑝(𝑡) = ∫ 𝜆𝑒−𝜆𝑡 𝑑𝑡 = [−𝑒−𝜆𝑡]
𝑡

∞
= 𝑒−𝜆𝑡∞

𝑡
     (6.6) 

 

 Pro systém s paralelním blokovým spolehlivostním modelem platí pro 

celkovou pravděpodobnost bezporuchového provozu vztah (4.4), a tudíž pro 

systém se 2 prvky s exponenciálním rozdělením poruch platí vztah (6.7). 

 

𝑅(𝑡) = 1 − [1 − 𝑟1(𝑡)][1 − 𝑟2(𝑡)]     = 

          = 𝑟1(𝑡) + 𝑟2(𝑡) − 𝑟1(𝑡) ∗ 𝑟2(𝑡) = 

          = 𝑒−𝜆1𝑡 + 𝑒−𝜆2𝑡 − 𝑒−(𝜆1+𝜆2)𝑡       (6.7) 

 

 Pro střední dobu bezporuchového provozu MTBF platí vztah (2.4). Ze 

znalosti pravděpodobnosti bezporuchového provozu R(t) dané vztahem (6.7) je 

pro střední dobu bezporuchového provozu MTBF odvozen vztah (6.8). 

 

MTBF = ∫[e−λ1t + e−λ2t − e−(λ1+λ2)t]dt =

∞

0

 

            = [−
𝑒−𝜆1𝑡

𝜆1
−

𝑒−𝜆2𝑡

𝜆2
+

𝑒−(𝜆1+𝜆2)𝑡

𝜆1 + 𝜆2
]

0

∞

 = 

            =
1

𝜆1
+

1

𝜆2
−

1

𝜆1+𝜆2
        (6.8) 

 

Dosazením parametrů systému do vzorců (6.7) a (6.8) se dojde k hodnotám, 

které jsou zapsány do posledního řádku Tabulky 6.1. 

 

Tabulka 6.1: Výsledky simulace metodou Monte Carlo a analytického výpočtu 

Počet cyklů N R(t1) [-] R(t2) [-] MTBF [h] 

1 000 0,7950 0,5880 18 899 

10 000 0,8009 0,6131 20 248 

100 000 0,7976 0,6071 20 216 

1 000 000 0,7969 0,6093 20 175 

Analytický výpočet 0,7970 0,6092 20 182 
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Srovnáním hodnot v Tabulce 6.1 lze dojít k závěru, že výsledky získané 

simulací metodou Monte Carlo se z praktického hlediska liší pouze zanedbatelně 

od hodnot určených analytickým výpočtem. Nejpřesnějších výsledků je u metody 

Monte Carlo dosaženo při velkém počtu cyklů N.  

Z tohoto důvodu je dobré v průběhu výpočtu sledovat konvergenci některého 

ze spolehlivostních ukazatelů, například střední doby mezi poruchami MTBF a 

vykreslit ji do grafu. Graf konvergence hodnoty MTBF při provádění N = 106 iterací 

výpočtu se nachází na Obrázku 6.1. Vodorovná osa pro číslo iterace je v grafu 

zobrazena v logaritmickém měřítku. 

 

 
Obrázek 6.1: Graf konvergence hodnoty MTBF při analýze metodou Monte Carlo 
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7 SPOLEHLIVOSTNÍ SOFTWARE 

V současné době existuje řada softwarů, které umožňují stanovení spolehlivostních 

ukazatelů a slouží jako podpůrný prostředek při provádění spolehlivostní analýzy. 

Většina z nich je komerčních čili placených, obvykle je u nich však možnost instalace 

omezené zkušební (demo) verze. V této kapitole je zmíněno několik 

spolehlivostních softwarů, u kterých jsou popsány jejich vlastnosti a oblasti použití. 

7.1 Synthesis Platform 

Tato softwarová platforma od americké firmy ReliaSoft pod sebe sdružuje celkem 

deset programů používaných při analýze spolehlivosti systémů. [4] 

Na webových stránkách firmy ReliaSoft je k dispozici ke stažení demo verze 

této platformy. Při instalaci platformy je uživatel v okně Synthesis Launcheru 

vyzván k vyplnění osobních údajů a vybrání programů, které si přeje instalovat.  

Jak již bylo uvedeno, k dispozici je celkem deset programů, jimiž jsou 

programy ALTA, BlockSim, MPC, LambdaPredict, RBI, RCM++, RENO, RGA, 

Weibull++ a Xfmea. 

7.1.1 BlockSim 

Program BlockSim je tvořen grafickým prostředím, ve kterém lze modelovat 

systémy od těch nejjednodušších až po velmi složité. Při analýze spolehlivosti 

systémů lze využít spolehlivostní blokové diagramy (RBD), analýzu stromu poruch 

(FTA), případně lze použít modelování pomocí Markovových řetězců. [5] 

 Samotná práce s programem BlockSim probíhá v několika na sebe 

navazujících krocích. Uživatelem je z nabídky zvolen příslušný způsob analýzy 

(RBD, FTA nebo Markovovy řetězce). Poté je vytvořena struktura analyzovaného 

systému a nastaveny parametry jednotlivých prvků systému.  

Následuje nastavení parametrů analýzy systému (simulace). Nastavuje se 

konečný čas simulace, časový interval mezi jednotlivými výsledky a počet iterací 

výpočtu. Program má omezení maximálně 10 000 časových úseků koncového času 

simulace. Po nastavení parametrů je proveden samotný výpočet (simulace) a 

zobrazen náhled výsledků.  

Po provedení simulace lze pomocí prostředku Quick Calculation Pad stanovit 

požadované spolehlivostní ukazatele systému, například pravděpodobnost 

bezporuchového provozu nebo čas, ve kterém má systém danou hodnotu 

pravděpodobnosti bezporuchového provozu. Posledním krokem je zobrazení grafů 

časových závislostí spolehlivostních ukazatelů. Práce s programem BlockSim je 

podrobně popsána v [17]. 
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7.1.2 RENO 

Tento softwarový prostředek od firmy ReliaSoft umožňuje provádět komplexní 

analýzu spolehlivosti systémů. Analýza spolehlivosti je v programu RENO 

prováděna pomocí metody Monte Carlo, která je popsána v kapitole 6. [18] 

 K vytvoření spolehlivostního modelu systému se v programu RENO používá 

vývojových diagramů, případně lze použít již vytvořený model z programu 

BlockSim, který je popsán výše. [18] 

7.1.3 Xfmea 

Jak již název napovídá, program Xfmea lze použít při provádění Analýzy způsobů a 

důsledků poruch (Failure Mode and Effects Analysis); resp. i při Analýze způsobů, 

důsledků a kritičnosti poruch (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). 

Program podporuje většinu průmyslových standardů pro všechny typy analýzy 

FMEA (včetně Design FMEA, Process FMEA a FMECA). [6] 

7.2 RAM Commander 

Tento softwarový prostředek od firmy ALD Services lze použít ke stanovení 

spolehlivosti a udržovatelnosti systémů, ke spolehlivostní a poruchové analýze a 

také k určení bezpečnosti systémů. [7] 

 Výrobce na svých stránkách nabízí možnost stažení demo verze RAM 

Commanderu, která slouží k představení všech dostupných schopností programu 

na projektu s názvem Tutorial. Vzhled přehledu projektu vytvořeného v RAM 

Commanderu se nachází na Obrázku 7.1. [7] 

 

 
Obrázek 7.1: Přehled projektu v programu RAM Commander [7] 
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 Jak je patrné z Obrázku 7.1, k analýze spolehlivosti systémů lze v programu 

RAM Commander použít modelování pomocí spolehlivostních blokových modelů 

(RBD) nebo modelování pomocí Markovových řetězců. Dále se zde nabízí použití 

metody Mission Profile Analysis, která je popsána v [16]. 

Z metod analýzy spolehlivosti, resp. poruchovosti, jsou v programu obsaženy 

metody ETA, FTA, FMEA a FMECA. 

7.3 CARE Reliability Software 

Program CARE (Computer Aided Reliability Engineering Software) vytvořený 

izraelskou firmou BQR nabízí komplexní řešení pro určení spolehlivosti, 

pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti systémů. Tyto vlastnosti systémů jsou 

v anglické terminologii sdružovány pod zkratku RAMS (Reliability, Availibility, 

Maintainability, Safety). Demo verze programu CARE je dostupná na vyžádání. [8] 

 Program CARE sestává z několika klíčových modulů, které navzájem 

spolupracují pomocí tzv. základní spolehlivostí databáze (Reliability Core 

Database) a poskytují tak kompletní analýzu spolehlivosti a bezpečnosti (RAMS). 

Schéma spolupráce jednotlivých modulů při analýze RAMS pomocí programu CARE 

se nachází na Obrázku 7.2. Jednotlivé moduly lze použít i samostatně. [8] 

 Analýzu RAMS pomocí programu CARE, která je zachycena na Obrázku 7.2 

lze shrnout do pěti kroků. Prvním krokem je výpočet střední doby mezi poruchami 

MTBF pomocí prostředku fiXtress. Hodnota MTBF je stanovena pro systém se 

sériovým řazením prvků bez záloh, jedná se tudíž o nejhorší možný případ. [8] 

 Druhým krokem je analýza bezpečnosti pomocí metody FMEA, resp. FMECA. 

Paralelně k analýze bezpečnosti probíhá analýza testovatelnosti systému 

(Testability) – třetí krok. [8] 

 Čtvrtým krokem analýzy RAMS je využití spolehlivostních blokových modelů 

RBD a stanovení záloh (redundancí) jednotlivých prvků systému. Pomocí RBD jsou 

stanoveny pravděpodobnost bezporuchového provozu, pravděpodobnost poruchy 

a střední doba mezi poruchami MTBF pro systém se zálohami. Paralelně ke 

čtvrtému kroku – modelování pomocí RBD může být provedena analýza 

bezpečnosti pomocí stromu událostí FTA. FTA pak používá poruchové stavy, které 

již byly definovány při analýze bezpečnosti pomocí metody FMECA. [8] 

 Posledním, pátým krokem je stanovení udržovatelnosti systému 

(Maintainability). Ta je provedena pomocí prostředku CARE-MTTR. Tento 

prostředek slouží ke stanovení časů odstranění a výměny prvků s poruchou. 

Kompletní analýza udržovatelnosti je posléze provedena pomocí prostředku BQR 

apmOptimizer. [8] 
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Obrázek 7.2: Schéma práce s programem CARE při analýze RAMS [8] 
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8 NÁVRH DEMONSTRAČNÍ ÚLOHY 

V demonstrační úloze sloužící k názorné ukázce použití simulační metody Monte 

Carlo je provedena analýza spolehlivosti PLC systému obsluhovaného lidským 

operátorem. Postup návrhu a jednotlivé parametry PLC systému jsou popsány v této 

kapitole. 

PLC systém sestává ze čtyř různých prvků, jimiž jsou napájecí zdroj 24 V, 

řídící procesor CPU, karta digitálních výstupů DO a HMI Touch Panel. Pro potřeby 

analýzy jsou použity produkty od firmy Siemens AG řady Simatic S7-300, u kterých 

výrobce uvádí hodnoty střední doby mezi poruchami MTBF. Vzhled sestavy 

napájecího zdroje, řídicího CPU a DO karty se nachází na Obrázku 8.1. Vzhled HMI 

Touch Panelu je na Obrázku 8.2. 

 
Obrázek 8.1: Vzhled navržené PLC sestavy – zdroj, CPU a DO karta [15] 

 

 
Obrázek 8.2: Vzhled HMI Touch Panelu [15] 
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Všechny prvky systému mají exponenciální rozdělení pravděpodobnosti 

poruch, u kterého je hustota pravděpodobnosti f(t) dána vztahem (8.1). 

 

𝑓(𝑡) =  𝜆𝑒−𝜆𝑡  [ℎ−1]         (8.1) 

 

Hodnoty intenzit poruch λ jednotlivých prvků systému byly vypočteny 

pomocí vzorce (8.2) z tabulkových hodnot střední doby mezi poruchami MTBF 

uváděné výrobcem v [11] a zapsány do Tabulky 8.1. Ve vzorci (8.2) je zahrnut i 

převod hodnoty střední doby mezi poruchami MTBF z hodnoty uváděné výrobcem 

v rocích na hodnotu v hodinách. 

 

𝜆 =
1

𝑀𝑇𝐵𝐹∗365∗24 [𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠]
=

1

𝑀𝑇𝐵𝐹∗8760 [𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠]
  [ℎ−1]     (8.2) 

 

Tabulka 8.1: Hodnoty intenzity poruch prvků analyzovaného PLC systému 

Prvek systému MTBF [years] Intenzita poruch λ [h-1] 

Zdroj PS 307 (24 V/5 A) 103,8 1,10.10-6 

Řídicí procesor CPU 315F-2DP 29,9 3,82.10-6 

DO karta SM 322 13,8 8,27.10-6 

HMI Touch Panel 9,8 1,16. 10-5 

 

 Pro pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) prvků 

s exponenciálním rozdělením pravděpodobnosti poruch platí vztah (8.3). 

 

𝑅(𝑡) =  𝑒−𝜆𝑡  [−]         (8.3) 

 

 Do grafu na Obrázku 8.3 byly vykresleny průběhy časové závislosti 

pravděpodobnosti bezporuchového provozu R(t) pro jednotlivé prvky PLC 

systému. 

 Z grafu na Obrázku 8.3 je vidět, že nejrychleji klesá pravděpodobnost 

bezporuchového provozu u DO karty a HMI Touch Panelu. U těchto prvků však není 

obvyklé provádět jejich zálohu. Záloha karty digitálních výstupů DO je poměrně 

komplikovaná a HMI Touch Panel obvykle není kritickým prvkem systému a lze jej 

snadno vyměnit. Analyzovaný systém lze tedy nejlépe modifikovat tím způsobem, 

že se provede záloha (redundance) napájecího zdroje a řídicího procesoru. 

Blokové schéma takového systému se nachází na obrázku 8.4. Výsledný PLC 

systém tudíž sestává z 6 prvků, kterými jsou dva navzájem zálohované napájecí 

zdroje 24 V (ve schématu označené A a B), redundantní řídicí procesory C a D, karta 

digitálních výstupů DO označená E a HMI Touch Panel F. 
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Obrázek 8.3: Časová závislost pravděpodobnosti bezporuchového provozu R(t) 

jednotlivých prvků analyzovaného PLC systému 

 

 
Obrázek 8.4: Spolehlivostní blokové schéma navrženého PLC systému 

 

Pro pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) zálohovaných prvků, tj. 

prvků zapojených paralelně platí vztah (4.4). Graf průběhu časové závislosti 

pravděpodobnosti bezporuchového provozu R(t), ve kterém jsou porovnány 

průběhy pro zálohovaný i nezálohovaný zdroj a CPU se nachází na obrázku 8.5. 
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Obrázek 8.5: Časová závislost pravděpodobnosti bezporuchového provozu R(t) 

jednotlivých prvků navrženého PLC systému včetně zálohovaných prvků 

 

Jak již bylo uvedeno, PLC systém je obsluhován lidským operátorem, který je 

ve schématu označen H. Z hlediska spolehlivosti ovlivní chyba lidského operátora 

spolehlivost systému jako celku, a tudíž je operátor řazen do série se systémem PLC. 

Pravděpodobnost chyby lidského operátora je dána dvouparametrovým 

Weibullovým rozdělením, u kterého je hustota pravděpodobnosti poruch f(t) dána 

vztahem (3.3). Za hodnotu parametru tvaru β je dosazována hodnota β=2,5 

(aproximace logaritmicko-normálního rozdělení). Hodnota parametru stupnice η 

vychází z hodnoty pravděpodobnosti chyby lidského operátora HEP pro konkrétní 

vykonávaný úkon (viz. Tabulka 3.1). 

Příklad průběhu hustoty pravděpodobnosti chyby lidského operátora daného 

dvouparametrovým Weibullovým rozdělením, u kterého hodnota parametru 

stupnice η = 5 000 h se nachází na Obrázku 8.6. [12] 
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Obrázek 8.6: Průběh hustoty pravděpodobnosti chyby lidského operátora daný 

dvouparametrovým Weibullovým rozdělením s η=5 000h 
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9 ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI PLC SYSTÉMU 

U navrženého PLC systému, jehož spolehlivostní blokové schéma se nachází na 

Obrázku 8.3, jsem provedl analýzu spolehlivosti pomocí metody Monte Carlo. 

Stanovené výsledky jsem porovnal s hodnotami určenými analytickým výpočtem. 

Posoudil jsem vliv zálohy jednotlivých prvků na spolehlivost systému jako celku. 

Provedl jsem také posouzení vlivu lidského operátora na spolehlivost PLC systému. 

Jednotlivé analýzy, odvození vzorců pro analytický výpočet a srovnání 

dosažených hodnot spolehlivostních ukazatelů jsou popsány v této kapitole. 

9.1 Analýza spolehlivosti PLC systému metodou Monte Carlo 

Pro účely provádění analýzy spolehlivosti navrženého PLC systému pomocí metody 

Monte Carlo jsem v programovacím prostředí National Instruments LabVIEW 2015 

vytvořil vlastní aplikaci. Vytvořený algoritmus analýzy a samotné ovládání aplikace 

jsou popsány v následujících dvou podkapitolách. 

9.1.1 Popis vytvořeného algoritmu analýzy 

Při vytváření algoritmu analýzy metodou Monte Carlo pro PLC systém jsem vycházel 

z algoritmu pro analýzu jednoduchého dvouprvkového systému, který byl popsán 

v kapitole 6.3. Pro vytvořený algoritmus platí vývojový diagram na Obrázku 9.3. 

 Prvním krokem je inicializace proměnných. Uživatelem jsou zadány hodnoty 

intenzity poruch λ jednotlivých prvků systému a pravděpodobnost chyby lidského 

operátora HEP. Rovněž je zadáno, je-li daný prvek zálohovaný. Dále jsou nastaveny 

parametry analýzy – čas t a počet iterací N. Jsou vynulovány registry K a S. 

 Následuje generování náhodných čísel xi a jejich transformace na náhodná 

čísla yi. U prvků s exponenciálním rozdělením poruch je transformace provedena 

podle vzorce (9.2), který byl získán řešením rovnice (9.1). Rovnice (9.1) vychází ze 

základní rovnice pro metodu Monte Carlo, která je uvedena v kapitole 6.1 jako vztah 

(6.1). Implementace vzorce (9.2) v programovacím prostředí LabVIEW je 

znázorněna na Obrázku 9.1. 

 

𝑥𝑖 = ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦
𝑦𝑖

−∞
= ∫ 𝜆𝑒−𝜆𝑦 𝑑𝑦

𝑦𝑖

0
= [−𝑒−𝜆𝑦]

0

𝑦𝑖
= 1 − 𝑒−𝜆𝑦𝑖    (9.1) 

𝑦𝑖 = −
1

𝜆
∗ 𝑙 𝑛(1 − 𝑥𝑖)                    (9.2) 

 
Obrázek 9.1: Implementace vztahu (9.2) v prostředí LabVIEW 
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U lidského operátora, jehož chyby lze aproximovat pomocí 

dvouparametrového Weibullova rozdělení pravděpodobnosti, platí pro 

transformaci vztah (9.4) získaný řešením rovnice (9.3). Implementaci vzorce (9.4) 

v programovacím prostředí LabVIEW znázorňuje Obrázek 9.2. 

 

𝑥𝑖 = ∫ 𝑓(𝑦)𝑑𝑦

𝑦𝑖

−∞

= ∫
𝛽

𝜂
(

𝑦

𝜂
)

𝛽−1

∗ 𝑒
−(

𝑦
𝜂

)
𝛽

 𝑑𝑦

𝑦𝑖

0

= ∫
𝛽

𝜂𝛽
𝑦𝛽−1 ∗ 𝑒

−(
𝑦
𝜂

)
𝛽

 𝑑𝑦

𝑦𝑖

0

= 

     = [
𝑢 = − (

𝑦

𝜂
)

𝛽

𝑑𝑢 = −𝛽
𝑦𝛽−1

𝜂𝛽  𝑑𝑦
] = − ∫ 𝑒𝑢 𝑑𝑢

𝑦𝑖

0
= [−𝑒

−(
𝑦

𝜂
)

𝛽

]
0

𝑦𝑖

= 1 − 𝑒
−(

𝑦𝑖
𝜂

)
𝛽

  (9.3) 

 

𝑦𝑖 = η ∗ √−ln (1 − 𝑥𝑖)
𝛽

        (9.4) 

 

 
Obrázek 9.2: Implementace vztahu (9.4) v prostředí LabVIEW 

 
 Dalším krokem analýzy je stanovení náhodného čísla zi, které představuje 

dobu do poruchy pro danou iteraci výpočtu. Náhodné číslo zi je určeno jako 

minimum náhodných čísel yi všech prvků vzájemně zapojených do série. Pokud jsou 

jednotlivé prvku systému zálohované, je u nich dílčí náhodné číslo z určeno jako 

maximum z obou vygenerovaných náhodných čísel. 

 V dalším kroku jsou provedeny operace s registry S a K. Pro hodnotu 

v registru S platí S = S+zi. Pokud je zi > t je hodnota v registru K inkrementována. 

 Kroky zahrnující generování a převod náhodných čísel, určení náhodného 

čísla zi a operace s registry jsou opakovány do doby, než je splněn požadovaný počet 

iterací N. V každé iteraci výpočtu je podle vzorce (9.5), ve kterém I představuje 

iteraci výpočtu, vypočtena průběžná hodnota střední doby mezi poruchami MTBFIT 

a vykreslena do grafu, ve kterém lze sledovat její konvergenci. 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝐼𝑇 =
𝑆

𝐼
 [ℎ]         (9.5) 

 

 Na závěr jsou z hodnot v registrech K a S a počtu iterací N podle vzorců (9.6) 

a (9.7) stanoveny hodnoty pravděpodobnosti bezporuchového provozu RPLC(t) a 

střední doby mezi poruchami MTBFPLC. 

 



 38 

𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡)     =
𝐾

𝑁
  [−]         (9.6) 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑃𝐿𝐶 =
𝑆

𝑁
   [ℎ]         (9.7) 

 

 
Obrázek 9.3: Vývojový diagram algoritmu metody Monte Carlo 



 39 

9.1.2 Ovládání vytvořené aplikace pro analýzu 

Vzhled předního panelu vytvořené aplikace se nachází na Obrázku 9.4. Aplikace 

umožňuje provádět analýzu spolehlivosti systému popsaného v kapitole 8. 

 

 
Obrázek 9.4: Vzhled aplikace pro analýzu PLC systému metodou Monte Carlo 

 

 Parametry simulace, kterými jsou čas t, pro který je simulace prováděna, a 

počet prováděných iterací N se zadávají do políček nacházejících se v horní levé části 

aplikace. 

Pod políčky pro parametry simulace se nachází políčka sloužící k zadání 

střední doby mezi poruchami MTBF jednotlivých prvků PLC systému (napájecí 

zdroj, řídící CPU, IO karta a HMI panel). U jednotlivých prvků systému lze pomocí 

zaškrtávacího políčka zvolit, jestli je daný prvek zálohovaný (paralelně k němu je 

připojen druhý, stejný prvek).  

U lidského operátora se jako parametr zadává pravděpodobnost chyby HEP, 

která je podle vztahu (9.8) přepočtena na hodnotu parametru stupnice η 

dvouparametrového Weibullova rozdělení. Vztah (9.6) byl odvozen ze vztahu (3.4) 

pro pravděpodobnost lidské chyby HEP. Vypočtená hodnota parametru η je 

uživateli zobrazena pod políčkem pro zadání hodnoty HEP. 
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𝐻𝐸𝑃(𝑡) = 1 − 𝑒
−(

𝑡
𝜂

)
2,5

 

𝑒
−(

𝑡
𝜂

)
2,5

= 1 − 𝐻𝐸𝑃(𝑡) 

𝜂 =
𝑡

√−ln (1−𝐻𝐸𝑃(𝑡))
2,5  [ℎ]        (9.8) 

 

V horní části aplikace se nachází políčka se stanovenými spolehlivostními 

ukazateli zkoumaného systému. Je zde uvedena stanovená hodnota 

pravděpodobnosti bezporuchového provozu R(t) a její doplněk pravděpodobnost 

poruchy Q(t). Dále se zde nachází stanovená střední doba mezi poruchami MTBF 

uvedená v rocích (years) i přepočtená na údaj v hodinách. 

Vzhledem k tomu, že u metody Monte Carlo je důležité provést dostatečný, 

relativně velký počet iterací výpočtu N, nachází se v aplikaci i graf průběhu výpočtu 

střední doby mezi poruchami MTBF. 

V grafu je na svislé ose zobrazena hodnota MTBF v hodinách. Na vodorovné 

ose se nachází číslo dané iterace. Počet iterací je obvykle hodně velký, a proto je u 

něj použita osa s logaritmickým měřítkem. Uživatel v grafu vidí, jestli výpočet 

konverguje nebo zda je nutné zvýšit počet iterací N. 

9.2 Analytický výpočet spolehlivostních ukazatelů PLC systému 

9.2.1 Odvození vztahů pro analytický výpočet 

Při odvozování vztahů pro analytický výpočet pravděpodobnosti bezporuchového 

provozu RPLC(t) systému PLC jsem použil vzorce (4.1) a (4.4) uvedené v kapitole 4.1. 

 

 Zdroj a řídicí procesor jsou zálohované. Každý z těchto prvků má tedy 

paralelní spolehlivostní schéma. Všechny tyto prvky mají exponenciální rozdělení 

pravděpodobnosti poruch. Pro pravděpodobnosti bezporuchového provozu pak 

platí vztahy (9.9) a (9.10). 

 

𝑅𝐴𝐵(𝑡) = 1 − (1 − 𝑅𝐴(𝑡)) ∗ (1 − 𝑅𝐵(𝑡)) = 1 − (1 − 𝑒−𝜆𝐴∗𝑡) ∗ (1 − 𝑒−𝜆𝐵∗𝑡) (9.9) 

 

𝑅𝐶𝐷(𝑡) = 1 − (1 − 𝑅𝐶(𝑡)) ∗ (1 − 𝑅𝐷(𝑡)) = 1 − (1 − 𝑒−𝜆𝐶∗𝑡) ∗ (1 − 𝑒−𝜆𝐷∗𝑡) (9.10) 

 

 Jednotlivé prvky systému (zdroj, procesor, DO karta a HMI panel) jsou 

z hlediska spolehlivosti v sériovém zapojení. Pro pravděpodobnost 

bezporuchového provozu RPLC(t) systému jako celku proto platí vztah (9.11). 

 

𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡) = 𝑅𝐴𝐵(𝑡) ∗ 𝑅𝐶𝐷(𝑡) ∗ 𝑅𝐸(𝑡) ∗ 𝑅𝐹(𝑡) = 𝑅𝐴𝐵(𝑡) ∗ 𝑅𝐶𝐷(𝑡) ∗ 𝑒−𝜆𝐸∗𝑡 ∗ 𝑒−𝜆𝐹∗𝑡 (9.11) 
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Vzhledem k tomu, že všechny prvky systému A až F mají exponenciální 

rozdělení pravděpodobnosti poruch, pro pravděpodobnost bezporuchového 

provozu RPLC(t) systému jako celku musí platit i vztah (9.12). 

 

𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑃𝐿𝐶∗𝑡  [−]        (9.12) 

 

Pro intenzitu poruch 𝜆𝑃𝐿𝐶  pak lze jednoduše odvodit vztah (9.13). Z tohoto 

vztahu se pak pro střední dobu bezporuchového provozu MTBFPLC stanoví vztah 

(9.14). Pravděpodobnost poruchy systému QPLC(t) je doplňkem pravděpodobnosti 

bezporuchového provozu RPLC(t) a platí pro ni vztah (9.15). 

𝜆𝑃𝐿𝐶 = −
𝑙𝑛(𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡))

𝑡
 [ℎ−1]        (9.13) 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑃𝐿𝐶   =
1

𝜆𝑃𝐿𝐶
     [ℎ]        (9.14) 

 

𝑄𝑃𝐿𝐶(𝑡) = 1 − 𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡)        [−]       (9.15) 

9.2.2 Provedení analytického výpočtu 

Analytický výpočet spolehlivostních ukazatelů PLC systému jsem provedl 

dosazením hodnot intenzity poruch λ jednotlivých prvků PLC systému uvedených 

v Tabulce 8.1 do vzorců (9.9) až (9.15). Analytický výpočet jsem prováděl pro stejný 

čas jako analýzu metodou Monte Carlo, tj. pro čas t=10 000 h. Hodnoty 

spolehlivostních ukazatelů po numerickém dosazení do vzorců jsou následující: 

 

𝑅𝐴𝐵(𝑡) = 1 − (1 − 𝑒−𝜆𝐴∗𝑡) ∗ (1 − 𝑒−𝜆𝐵∗𝑡) = 

 = 1 − (1 − 𝑒−1,10∗10−6∗10 000) ∗ (1 − 𝑒−1,10∗10−6∗10 000) = 0,999880 

 

𝑅𝐶𝐷(𝑡) = 1 − (1 − 𝑒−𝜆𝐶∗𝑡) ∗ (1 − 𝑒−𝜆𝐷∗𝑡) = 

 = 1 − (1 − 𝑒−3,82∗10−6∗10 000) ∗ (1 − 𝑒−3,82∗10−6∗10 000) = 0,998595 

 

𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡)    = 𝑅𝐴𝐵(𝑡) ∗ 𝑅𝐶𝐷(𝑡) ∗ 𝑒−𝜆𝐸∗𝑡 ∗ 𝑒−𝜆𝐹∗𝑡 = 

= 0,999880 ∗ 0,998595 ∗ 𝑒−8,27∗10−6∗10 000 ∗ 𝑒−1,16∗10−5∗10 000 = 𝟎, 𝟖𝟏𝟖𝟓 

𝑄𝑃𝐿𝐶(𝑡) = 1 − 𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡) = 1 − 0,8150 = 𝟎, 𝟏𝟖𝟏𝟓 

 

𝜆𝑃𝐿𝐶 = −
𝑙𝑛(𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡))

𝑡
= −

𝑙𝑛(0,8185)

10 000
= 2,0028 ∗ 10−5 ℎ−1 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑃𝐿𝐶   =
1

𝜆𝑃𝐿𝐶
=

1

2,0028 ∗ 10−5
= 𝟒𝟗 𝟗𝟐𝟗, 𝟔 𝒉 
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9.3 Analýza spolehlivosti PLC systému programem BlockSim 

Postup práce s programem BlockSim je popsán v kapitole 7.1.1. V nabídce projektu 

jsem zvolil možnost RBD a z jednotlivých bloků jsem vytvořil blokové spolehlivostní 

schéma PLC systému popsaného v kapitole 8. Spolehlivostní blokové schéma 

analyzovaného systému vytvořené v programu BlockSim se nachází na Obrázku 9.5. 

 
Obrázek 9.5: Spolehlivostní blokové schéma PLC systému vytvořené v programu 

BlockSim 

 

 U jednotlivých prvků PLC systému jsem v Block Properties vybral 

exponenciální rozdělení poruch a hodnotu MTBF nastavil na hodnotu uvedenou 

v Tabulce 8.1. Příklad nastavení parametrů v Block Properties pro DO kartu se 

nachází na Obrázku 9.6. 

 
Obrázek 9.6: Příklad nastavení parametrů prvků systému v Block Properties 

 

 Vzhledem k tomu, že hodnoty spolehlivostních parametrů PLC systému jsem 

určoval pro čas t=10 000 h, nastavil jsem koncový čas simulace na hodnotu 

dvojnásobku této hodnoty, tj. 20 000 hodin. Časový interval mezi jednotlivými 

výsledky jsem nastavil na 4 hodiny a počet iterací výpočtu na 5 000. 
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Poté jsem spustil samotnou simulaci. V okně simulace je zobrazen průběh 

výpočtu spolu s grafem konvergence hodnot – viz. Obrázek 9.7. Z náhledu výsledků 

jsem vybral hodnotu MTBF(Uptime) a zapsal ji do Tabulky 9.1. 

 

 
Obrázek 9.7: Okno simulace v programu BlockSim 

 

 Pomocí prostředku Quick Calculation Pad jsem stanovil pravděpodobnost 

bezporuchového provozu R(t) a pravděpodobnost poruchy Q(t) pro čas t=10000 h. 

Stanovené hodnoty jsem zapsal do Tabulky 9.1. Vzhled Quick Calculation Padu 

spolu se stanovenou hodnotou R(t) se nachází na Obrázku 9.8. 

 

 
Obrázek 9.8: Vzhled prostředku Quick Calculation Pad v programu BlockSim 
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9.4 Porovnání hodnot spolehlivostních ukazatelů PLC systému 

Pro čas t=10 000 h jsem provedl analýzu uvedeného PLC systému bez lidského 

operátora pomocí vytvořené aplikace pro metodu Monte Carlo s počtem iterací 

N=106. Provedl jsem také analytický výpočet (kapitola 9.2) a analýzu spolehlivosti 

systému pomocí programu BlockSim (kapitola 9.3). Stanovené hodnoty 

spolehlivostních ukazatelů systému jsem zapsal do Tabulky 9.1. 

 Z hodnot spolehlivostních ukazatelů v Tabulce 9.1 je vidět, že metoda Monte 

Carlo je efektivní a dostatečně přesná – hodnoty RPLC(t) a QPLC(t) se liší až na třetím 

desetinném místě. U hodnoty střední doby mezi poruchami MTBF dochází bohužel 

vlivem zaokrouhlování v každé iteraci výpočtu pomocí metody Monte Carlo i 

pomocí programu BlockSim k rozdílu v řádu stovek hodin oproti hodnotě získané 

analytickým výpočtem. 

 

Tabulka 9.1: Stanovené hodnoty spolehlivostních ukazatelů PLC systému 

Postup výpočtu RPLC(t) [-] QPLC(t) [-] MTBFPLC [h] 

Metoda Monte Carlo 0,8175 0,1825 47 697,9 

BlockSim 0,8164 0,1836 48 040,1 

Analytický výpočet 0,8185 0,1815 49 929,6 

9.5 Vliv zálohy prvků na spolehlivost PLC systému 

Jak bylo uvedeno v kapitole 8.1, napájecí zdroj a řídící procesor v analyzovaném PLC 

systému jsou zálohované. Vytvořená aplikace pro metodu Monte Carlo umožňuje 

snadno provést analýzu systému i bez záloh těchto prvků, případně také se zálohou 

dalších prvků, kterými jsou DO karta a HMI Panel. 

 Provedl jsem tudíž analýzu, ve které jsem zkoumal vliv zálohy jednotlivých 

prvků na spolehlivost PLC systému jako celku. Provedenou analýzou by se měl 

potvrdit předpoklad, že kompletně zálohovaný systém bude nejvíce spolehlivý – 

bude mít nejvyšší hodnotu pravděpodobnosti bezporuchového provozu RPLC(t) i 

střední doby mezi poruchami MTBFPLC. Čas prováděné analýzy jsem opět nastavil 

na t=10 000 h a počet iterací N=106. Získané výsledky jsou zapsány do Tabulky 9.2. 

 Řádek se spolehlivostními ukazateli kompletně zálohovaného systému je 

v Tabulce 9.2 vyznačen zeleně, řádek se spolehlivostními ukazateli systému 

popsaného v kapitole 8 (zálohovaný zdroj a CPU) je vyznačen modře. Spolehlivostní 

ukazatele systému se zálohou DO karty a HMI Touch Panelu jsou v Tabulce 9.2 

vyznačeny oranžově a spolehlivostní ukazatele systému bez jakékoli zálohy jsou 

vyznačeny červeně. 
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Tabulka 9.2: Spolehlivostní ukazatele PLC systému při záloze jednotlivých prvků 

Záloha RPLC(t) 

[-] 

QPLC(t) 

[-] 

MTBFPLC 

[h] 
λPLC [h-1] 

Zdroj CPU Karta HMI 

x x x x 0,9801 0,0199 84 830,5 1,18*10-5 

x x x - 0,8825 0,1175 60 989,3 1,64*10-5 

x x - x 0,9080 0,0920 64 561,4 1,55*10-5 

x x - - 0,8175 0,1825 47 697,9 2,10*10-5 

x - x x 0,9449 0,0551 71 967,6 1,39*10-5 

x - x - 0,8514 0,1486 52 798,6 1,89*10-5 

x - - x 0,8747 0,1253 55 724,6 1,79*10-5 

x - - - 0,7896 0,2104 42 028,3 2,38*10-5 

- x x x 0,9694 0,0306 79 863,2 1,25*10-5 

- x x - 0,8739 0,1261 57 956,7 1,73*10-5 

- x - x 0,8979 0,1021 61 309,4 1,63*10-5 

- x - - 0,8093 0,1907 45 613,2 2,19*10-5 

- - x x 0,9344 0,0656 68 258,6 1,47*10-5 

- - x - 0,8417 0,1583 50 332,8 1,99*10-5 

- - - x 0,8660 0,1340 53 135,6 1,88*10-5 

- - - - 0,7799 0,2201 40 185,4 2,49*10-5 

 

 Z hodnot pravděpodobnosti bezporuchového provozu RPLC(t) byla podle 

vztahu (9.14) stanovena intenzita poruch λPLC PLC systému jako celku. Na základě 

hodnot intenzity poruch λPLC byl vytvořen graf nacházející se na Obrázku 9.9, který 

znázorňuje časovou závislost pravděpodobnosti bezporuchového provozu RPLC(t) 

pro kompletně zálohovaný systém, systém se zálohou zdroje a CPU (systém 

popsaný v kapitole 8), systém se zálohou DO karty a HMI Touch Panelu a kompletně 

nezálohovaný systém. 

 Provedením analýzy a porovnáním hodnot spolehlivostních ukazatelů 

v tabulce i vytvořeném grafu se potvrdil předpoklad, že kompletně zálohovaný 

systém má nejvyšší hodnotu pravděpodobnosti bezporuchového provozu RPLC(t) a 

také největší střední dobu mezi poruchami MTBFPLC.  

Hodnota střední doby mezi poruchami MTBFPLC je u kompletně zálohovaného 

systému větší než dvojnásobek střední doby bezporuchového provozu 

nezálohovaného systému. 

 Z grafu na Obrázku 9.9 je patrné, že pravděpodobnost bezporuchového 

provozu RPLC(t) klesá u nezálohovaného systému podstatně rychleji než u systému 

kompletně zálohovaného, a tudíž má z hlediska spolehlivosti smysl provádět zálohu 

klíčových prvků systému. 
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Obrázek 9.9: Porovnání časové závislosti pravděpodobnosti bezporuchového 

provozu RPLC(t) systému se zálohou různých prvků 

9.6 Vliv lidského operátora na spolehlivost PLC systému 

Spolehlivost lidského operátora je popsána v kapitole 3. V Tabulce 3.1 jsou uvedeny 

hodnoty pravděpodobnosti chyby lidského operátora HEP (Human Error 

Probability) pro různé druhy vykonávaných úkonů. 

 V rámci analýzy vlivu lidského operátora na spolehlivost PLC systému jsem 

provedl tři výpočty pro různé hodnoty pravděpodobnosti chyby lidského operátora 

HEP a čas analýzy t=10 000 h. Vycházel jsem z hodnot HEP uvedených v Tabulce 

3.1. Výsledky analýzy jsem zapsal do Tabulky 9.3.  

Hodnoty získané analýzou Monte Carlo jsem ověřil analyticky. U 

analytického výpočtu jsem vycházel z toho, že lidský operátor je v sérii s PLC 

systémem. Proto se hodnota pravděpodobnosti úspěchu lidského operátora HSP 

(doplněk HEP) podle vzorce (9.16) násobí s hodnotou pravděpodobnosti 

bezporuchového provozu systému RPLC(t) získanou při analýze systému bez 

lidského operátora. 

 

𝑅𝑃𝐿𝐶𝐻(𝑡) = 𝑅𝑃𝐿𝐶(𝑡) ∗ 𝐻𝑆𝑃 = 0,8185 ∗ 𝐻𝑆𝑃 [−]     (9.16) 
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 Provedl jsem také analýzu spolehlivosti PLC systému s lidským operátorem 

pomocí programu BlockSim. Blokové schéma tohoto systému vytvořené 

v programu BlockSim se nachází na Obrázku 9.10. 

 
Obrázek 9.10: Spolehlivostní blokové schéma PLC systému s lidským operátorem 

vytvořené v programu BlockSim 

 

U lidského operátora jsem zvolil dvouparametrové Weibullovo rozdělení. Za 

parametr tvaru jsem opět dosadil β=2,5 a za parametr stupnice η jsem postupně 

dosazoval hodnoty uvedené ve třetím sloupci Tabulky 9.3. Tyto hodnoty byly 

získány z pravděpodobnosti chyby lidského operátora HEP pomocí vztahu (9.8), za 

čas t jsem do tohoto vztahu dosadil čas analýzy t=10 000 h.  

Koncový čas simulace v programu BlockSim jsem opět nastavil na hodnotu 

dvojnásobku času analýzy, tj. 20 000 hodin. Časový interval mezi jednotlivými 

výsledky jsem nastavil na 2 hodiny a počet iterací výpočtu na 10 000. Stanovené 

hodnoty spolehlivostních ukazatelů jsem zapsal do Tabulky 9.3. 

 

Tabulka 9.3: Hodnoty pravděpodobnosti bezporuchového provozu PLC systému s 

lidským operátorem v závislosti na náročnosti úkonu 

Úkon HEP [-] η [h] HSP [-] 

RPLCH(t) [-] 

Monte 

Carlo 

Analyt. 

výpočet 

Block 

Sim 

Střed. složitý 1*10-2 62 969 0,9900 0,8109 0,8103 0,8157 

Složitý 1*10-1 24 560 0,9000 0,7357 0,7367 0,7391 

Velmi složitý 3*10-1 15 104 0,7000 0,5725 0,5730 0,5771 

 

Hodnoty pravděpodobnosti bezporuchového provozu RPLCH(t) PLC systému 

s lidským operátorem stanovené metodou Monte Carlo, analytickým výpočtem a 

programem BlockSim se vzájemně liší opět pouze nepatrně. 

Z hodnot pravděpodobnosti bezporuchového provozu RPLCH(t) je patrné, že 

spolehlivost systému klesá s rostoucí náročností úkonu prováděného lidským 
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operátorem. Složité a velmi složité úkony již značně degradují spolehlivost celého 

PLC systému, a proto je potřeba spolehlivosti lidského operátora věnovat zvýšenou 

pozornost. 

V programu BlockSim jsem navíc zobrazil graf časové závislosti 

pravděpodobnosti bezporuchového provozu RPLCH(t) PLC systému s lidským 

operátorem provádějícím složitý úkon (HEP=0,1). Při vytváření tohoto grafu jsem 

koncový čas simulace nastavil na 50 000 hodin, časový interval mezi jednotlivými 

výsledky 10 hodin a počet iterací výpočtu 5 000. Vytvořený graf se nachází na 

Obrázku 9.11. 

 

 
Obrázek 9.11: Graf časové závislosti pravděpodobnosti bezporuchového provozu 

systému s lidským operátorem vytvořený v programu BlockSim 

 

 Z grafu na Obrázku 9.11 je patrné, že pravděpodobnost bezporuchového 

provozu u PLC systému s lidským operátorem klesá podstatně rychleji než u PLC 

systému bez lidského operátora (viz. graf na Obrázku 9.9).  

Navíc lze z grafu na Obrázku 9.11 vyčíst, že pokles pravděpodobnosti 

bezporuchového provozu není exponenciální, ale spíše kvadratický, v určité části ho 

lze proložit přímkou. Tento tvar průběhu je způsoben aproximací 

pravděpodobnosti chyby lidského operátora pomocí Weibullova rozdělení. 
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10 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval problematikou analýzy spolehlivosti technických 

systémů. Zaměřil jsem se na analýzu spolehlivosti systémů pomocí statistické 

metody Monte Carlo. 

V první části práce jsem popsal nejčastěji používané spolehlivostní ukazatele 

a rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin, se kterými analýza spolehlivosti 

pracuje. Samostatnou kapitolu jsem v práci věnoval problematice spolehlivosti 

lidského operátora. Dále jsem se zabýval nejpoužívanějšími spolehlivostními 

modely, jimiž jsou blokové modely a Markovovy řetězce. 

Další část práce je zaměřena na popis nejpoužívanějších metod analýzy 

spolehlivosti systémů, jimiž jsou Analýza stromu událostí ETA, Analýza stromu 

poruch FTA a Analýza způsobů a důsledků poruch FMEA. 

Statistické analýze pomocí metody Monte Carlo jsem věnoval samostatnou 

kapitolu, ve které jsem rovněž uvedl příklad použití této metody při stanovení 

spolehlivosti systému s paralelním blokovým modelem. 

V další části práce jsem popsal vlastnosti a oblasti použití tří vzájemně 

odlišných softwarových prostředků používaných při analýze spolehlivosti systémů, 

z nichž se jako nejkomplexnější jeví spolehlivostní softwarová platforma Synthesis 

Platform od firmy ReliaSoft. 

V předposlední části práce jsem provedl návrh PLC systému sestávajícího 

z komponent řady Simatic S7-300 od firmy Siemens. U systému jsem navrhl zálohu 

klíčových prvků. 

V poslední části práce jsem provedl analýzu spolehlivosti navrženého PLC 

systému. Pro analýzu pomocí metody Monte Carlo jsem v programovém prostředí 

National Instruments LabVIEW vytvořil vlastní aplikaci.  

Výsledky analýzy získané metodou Monte Carlo jsem porovnal s hodnotami 

určenými analytickým výpočtem a pomocí spolehlivostního softwaru BlockSim. 

Hodnoty získané metodou Monte Carlo se pouze zanedbatelně lišily od hodnot 

získaných programem BlockSim a analyticky vypočítaných hodnot. 

V rámci analýzy navrženého PLC systému jsem se také zabýval vlivem zálohy 

jednotlivých prvků na spolehlivost systému jako celku. Potvrdil se zde předpoklad, 

že kompletně zálohovaný systém je nejvíce spolehlivý, a proto má smysl provádět 

zálohu klíčových prvků systému. 

Na závěr jsem posoudil vliv lidského operátora na spolehlivost celého PLC 

systému. Ověřil jsem předpoklad, že velmi složitý úkon prováděný lidským 

operátorem značně degraduje spolehlivost celého PLC systému. Z toho důvodu je 

v technické praxi důležité zabývat se posuzováním spolehlivosti lidského 

operátora.  
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
 

 

D2(X)  rozptyl 

E(X)  střední hodnota 

f(x)  hustota pravděpodobnosti 

F(x)  distribuční funkce 

λ(t)  intenzita poruch 

p(x)  pravděpodobnostní funkce 

Q(t)  pravděpodobnost poruchy 

R(t)  pravděpodobnost bezporuchového provozu 

MTBF  střední doba bezporuchového provozu, střední doba mezi poruchami 

 

 

ETA  Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis) 

FMEA Analýza způsobů a důsledků poruch (Failure Mode and Effects 

Analysis) 

FMECA Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (Failure Mode, Effects 

and Criticality Analysis) 

FTA  Analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis) 

RBD  Spolehlivostní blokový model (Reliability Block Diagram) 

HRA  Hodnocení lidské spolehlivosti (Human Reliability Assesment) 

HEP  Pravděpodobnost lidského selhání (Human Error Probability) 

HSP  Pravděpodobnost lidského úspěchu (Human Success Probability) 
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Seznam příloh 
CD s následujícími soubory: 

- Kompletní text diplomové práce ve formátu .pdf 

- Zdrojový kód simulace metodou Monte Carlo v prostředí Matlab 

- Zdrojový kód vytvořené aplikace pro analýzu metodou Monte Carlo 

v programovém prostředí National Instruments LabVIEW 

- Tabulka hodnot MTBF produktů Siemens Simatic 


