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Abstrakt  

Cílem této diplomové práce je navrhnout způsob využití spolehlivostních analýz v letecké 

údržbě pro diagnostiku poruch letadlové techniky a rozhodování o provedení konkrétní 

revize. V rámci práce je detailně popsán konkrétní letadlový systém, který se z pohledu 

získaných dat jevil jako nespolehlivý. Následuje popis charakteristiky získaných dat 

z údržby daného systému. Závěr práce popisuje výběr softwarového nástroje a jeho využití 

pro provedení spolehlivostní analýzy. Tento softwarový nástroj bude následně možné využít 

pro optimalizaci postupů a diagnostiku poruch v údržbě letadel, snadnější odhalování závad 

na letadle a zvýšení životnosti letadlových komponentů.  

Klíčová slova 

Údržba letadel, Spolehlivost, Garmin G1000, Analýza stromu poruchových stavů, 

Spolehlivostní analýza, Softwarové nástroje 
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 Abstract 

The aim of this diploma thesis is to propose a way to use reliability analysis in aviation 

maintenance for the diagnosis of aircraft failures and decision-making on a specific 

inspection. Thus, this thesis describes in detail a specific aircraft system, which appeared 

to be unreliable from the obtained data. Next follows description of the obtained data from 

the maintenance of the system. The conclusion describes the selection of software tools 

and its use to perform reliability analysis. This software tool can be used to optimize aircraft 

maintenance procedures and diagnose aircraft maintenance failures, make it easier to 

detect aircraft defects and increase the life of aircraft components. 

Key words  

Aircraft Maintenance, Reliability, Garmin G1000, Fault Tree Analysis, Reliability Analysis, 

Software tools  
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Úvod 

Letecká doprava je v porovnání s ostatními druhy dopravy bezkonkurenčně nejrychlejší 

způsob cestování, díky kterému jsme schopni se dostat do téměř jakékoliv destinace na 

světě. V čem ale letectví zejména exceluje je vysoká úroveň bezpečnosti, a to především 

v dnešní době, přestože se letadla stávají čím dál komplexnějšími zejména zásluhou 

zvyšujícího se podílu moderních technologií.  

Pro zajištění maximální úrovně bezpečnosti v letecké dopravě je mimo jiné potřeba 

udržovat spolehlivost leteckých komponentů na co nejvyšší úrovni.  Je proto důležité, aby 

letové komponenty plnily svou funkci po požadovanou dobu a nevytvářely za provozu rizika. 

Aby se předešlo ztrátě funkce komponentů na letadlech, provádí se na letadlové technice 

pravidelná údržba, která zajišťuje spolehlivost jednotlivých komponentů.  

S postupným rozvojem letecké dopravy je důležité, aby se rozvíjela i technika a nastavené 

postupy údržby, jelikož rostoucí míra komplexity elektronických systémů a letecké techniky 

může v praxi generovat stále nová rizika a nebezpečí. Jednou z možností, jak zvyšovat 

bezpečnost letecké dopravy a předcházet rizikům, je využití spolehlivostních analýz. 

Spolehlivostní analýzy využívají zejména výrobci letadel, kteří se podle nich snaží 

odhalovat slabá místa v systémech a přecházet tak možným rizikům ještě před spuštěním 

výroby. Údržba a provoz letecké dopravy dnes generuje velké množství dat, které lze využít 

například pro inovaci postupů v údržbě, schopnost predikovat výskyt selhání atd. Přesto 

zůstává potenciál těchto analýz nevyužit, jelikož jsou při údržbě letadel často využívány 

pouze k nastavováni intervalů údržby. Použití těchto analýz je rovněž výhodné, protože do 

nich lze vkládat stále aktuálnější naměřená data z provozu, čímž budou jejich výstupy pro 

provozovatele neustále relevantní.  

Tato diplomová práce se zaměřuje právě na možnost využití a implementaci 

spolehlivostních analýz v údržbě letadlové techniky. Návrh možnosti využívaní 

spolehlivostních analýz pro diagnostiku a rozhodovaní v údržbě letecké techniky může 

pomoci zejména provozovatelům optimalizovat postupy údržby tak, aby byly co možná 

nejefektivnější.  

Provozovatelé by rovněž byli schopni na základě sledování dat z údržby a provozu 

predikovat možné selhání s dostatečným časovým předstihem, lépe naplánovat přípravy 

na údržbu daného komponentu, čímž by se urychlil proces návratu letadla zpět do provozu. 

Stárnutím daného komponentu se mění jeho vlastnosti, které mohou mít nežádoucí efekt 
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na bezpečnost letu nebo efektivitu provozu. Je proto nutné, aby se stárnutím komponentů 

odpovídajícím způsobem měnily i postupy jejich údržby. Vkládáním aktuálních dat z údržby 

a provozu daného komponentu nebo celku lze například identifikovat možná nově vznikající 

rizika a individuálně upravit postupy údržby.   

V práci byla provedena spolehlivostní analýza na systému Garmin G1000 za využití 

reálných dat z provozu. Poskytnutá data pocházejí ze dvou leteckých organizací, které mají 

zkušenosti s údržbou a provozem tohoto systému. Cílem této diplomové práce je navržení 

využití spolehlivostních analýz pro diagnostiku a rozhodování v údržbě.   
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1 Údržba letadel 

Letecká technika podléhá během svého provozu opotřebení, stárnutí a degradaci podobně 

jako jiné dopravní prostředky. Přestože potenciální rizika spojená s provozem a přepravou 

osob a majetku se týkají všech druhů dopravy, tak zejména ta letecká musí splňovat daleko 

přísnější nařízení a kontroly. Jejich nedodržení, nezajištění požadované úrovně 

bezpečnosti atd. může vést ke značným ztrátám jak na majetku, tak na lidských životech 

na palubě i na zemi. Z tohoto důvodu se klade důraz na bezpečnost, spolehlivost a letovou 

způsobilost letecké techniky, o kterou se stará údržba letadel. 

Pojem údržba letadel je soubor aktivit prováděných na draku letadla, křídlech, motoru, vrtuli 

nebo dalších leteckých celcích za účelem zachování letové způsobilosti, která zajišťuje 

jejich bezpečné používání v provozu. Údržba letadel by rovněž měla napomoci letadlovým 

celkům plnit svou funkci po danou dobu jejich životnosti.  

Kroky údržby se skládají z příslušných kontrol a výměn komponentů na základě 

předepsaných intervalů. Tyto kroky mají za úkol předcházet selháním komponentů, 

nadměrnému opotřebení, únavě materiálu na namáhaných částech (např. podvozek) a 

zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti letové techniky. Správně zvolený program a intervaly 

údržby by měly provozovateli mimo bezpečnosti zajistit rovněž finanční úsporu plynoucí 

například z možnosti déle využívat danou techniku v provozu.  

1.1 Traťová údržba (Line Maintanance) 

Traťová údržba (Line Maintanance) je prováděná na letadle pro zajištění jeho 

provozuschopnosti bez nutnosti přemisťovaní z provozní plochy například do hangáru. 

Tento typ údržby se nejčastěji provádí na stojánce odbavovací plochy současně s dalšími 

aktivitami pozemního odbavení (například vykládka zavazadel), tak aby došlo k co 

nejmenšímu narušení provozu.   

Traťovou údržbu provádí příslušně školený mechanik, který postupuje podle checklistu, 

podle kterého provádí vizuální kontrolu, například vzpěr podvozku nebo brzd. Nejčastěji se 

však jedná o kontrolu nebo doplnění provozních kapalin, popřípadě výměnu tzv. LRU (Line 

Replaceable Unit) neboli komponentu, který lze na letadle snadno vyměnit a uvolnit letadlo 

zpět do provozu. Pokud se v provozu vyskytne závada, kterou nevyřeší traťová údržba, 

následuje většinou údržba na technické základně (Base Maintanance).  
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1.2 Údržba na technické základně (Base Maintanance) 

Pojem údržba na technické základně (Base Maintanance) neboli také těžká údržba je 

soubor aktivit zaměřující se na řešení složitějších problémů spojených s leteckou technikou, 

kdy již nestačí rozsah prací traťové údržby. Při těžké údržbě dochází k výměnám, 

modifikacím, demontáži a dalším různým komplexním procesům na leteckých celcích za 

účelem zajištění letové způsobilosti. Tyto úkony se nejčastěji provádí v leteckém hangáru 

(viz obrázek 1), protože jsou při těchto činnostech často využívány různé druhy náčiní jako 

lešení, schody, kladky, jeřáby atp.  

 

Obrázek 1: Údržba na technické základně [2] 

Údržba se podle letových hodin nebo cyklů dále dělí na tzv. checks neboli prohlídky: A, B, 

C nebo D. Tyto prohlídky se od sebe liší rozsahem činností prováděných na letadle, jejich 

složitostí a časovou náročností. Zatímco prohlídky A a B se považují za lehkou údržbu, 

která je hotová zpravidla v rámci dnů, prohlídky C a D spadají svou povahou do údržby 

těžké, která může trvat i několik týdnů. [1] B check se nejčastěji provádí současně s A 

checkem, proto se setkáváme v údržbě civilního letectví setkáváme pouze s prohlídkami A, 

C, D.   

 A+(B) check – Provádí se po dosažení určitého počtu letových hodin (400-600), 

případně cyklů (200-300) v závislosti na typu letadla. Během údržby se na letadle 

provádí kompletní vnější vizuální kontrola letadla a kontrola interiéru. Dále se 

provádí kontrola motorů a jejich případný servis nebo kontrola funkčnosti 

letadlových systémů. [3]   
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 C check – Provádí se podobně jako u ostatních kontrol po naplnění určitého počtu 

letových hodin nebo cyklů, zpravidla se ale jedná o interval 18-24 měsíců. Během 

údržby je nutné, aby mechanici provedli důkladnou inspekci většiny letadlových 

komponentů. Dále dochází k demontáži podstatných částí letadla, tudíž je důležité, 

aby servisní organizace disponovala potřebným vybavením a adekvátně 

vyškoleným personálem. C check se dělí dále na stupně 1C, 2C, 3C atd. [4]   

 D check – Poslední a nejsložitější stupeň údržby je D check, také označován jako 

generální oprava. Na letadle se zpravidla provádí každých 6-10 let v závislosti na 

typu letadla. [3] Během této údržby dochází ke kompletnímu rozebrání letadla, 

inspekci rozebraných dílu a případně opravě nebo výměně již nevyhovujících dílů. 

Tento typ údržby je často provozovateli využíván k instalaci nových nebo 

modernizovaných avionických systémů v kokpitu, přestavbě interiéru kabiny 

cestujících atd.  

1.3 Program údržby letadel  

Program údržby letadel a letadlových celků je potřebnou součástí zachování letové 

způsobilosti za účelem zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti letecké dopravy. Na samém 

začátku letectví byly programy údržby letadel primárně vytvářeny piloty nebo mechaniky na 

základě jejich znalostí a zkušeností z provozu. Postupem času s rozvíjející se leteckou 

dopravou bylo potřeba vytvořit a sjednotit metody a pravidla údržby, které by zajistily 

požadovanou úroveň bezpečnosti.  

Po vstupu moderních dopravních letadel (Boeing 707 nebo DC-8) na trh civilní dopravy bylo 

potřeba, aby se programy údržby stále rozvíjely. Důležitou roli v rozvoji programů údržby 

hráli výrobci letadel, kteří se stali hlavním zdrojem důležitých informací. [15] Vývojem 

údržby letadel vznikly tři základní metody posuzování stavu letadlové techniky: údržba 

v pevných časových intervalech (Hard Time), údržba založená na stavu (On Condition) a 

údržba založená na monitorování stavu (Condition-Monitoring).  

1.3.1 Údržba v pevných intervalech (Hard Time) 

Cílem údržby v pevných intervalech (Hard Time) je výměna a oprava letadlových celků 

podle předem daných leteckých hodin, cyklů nebo kalendářní doby. Během tohoto procesu 

jsou dané části letadla rozebrány, načež projdou generální opravou nebo výměnou.  

Během vývoje letecké techniky vyšly najevo nedostatky tohoto postupu údržby pro použití 

na celé letadlo. Příkladem je neefektivnost posuzování mnoha leteckých komponentů na 

základě přesně daných časových intervalů. Pro provozovatele letecké techniky je tento 
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proces vztažený na celé letadlo rovněž velice nákladný, jelikož požaduje výměnu nebo 

opravu komponentů, které jsou stále funkční a nevykazují žádné změny stavu. Takový 

proces údržby se v praxi často používá pouze u určitých komponentů, například u leteckých 

motorů. [15] 

1.3.2 Údržba založená na stavu (On Condition)  

Druhá metoda posuzování stavu letadlové techniky je údržba založená na stavu (On 

Condition). Tato metoda vyžaduje sledování daného stavu komponentu a jeho hodnocení 

na základě přesně stanovených limitů. Cílem je předejít možnému selhání daného 

komponentu a zároveň maximálně využít jeho životnost. 

Příkladem může být posuzování stavu opotřebení brzd podvozku letadla, například u 

Boeing 737. Běžně se na podvozku tohoto typu letadla nachází kolíky, které podle stavu 

opotřebení indikují jejich stav a tedy nutnou výměnu. Stav brzd se bude lišit podle frekvence 

využívaní letadla, podmínek za kterých je letadlo provozováno atd. Údržba založená na 

stavu maximalizuje možnou dobu provozu těchto komponentů. [15] 

1.3.3 Údržba založená na monitorování stavu (Condition-Monitoring) 

Údržba založená na monitorování stavu nemá pevně stanovené intervaly údržby ani není 

závislá na inspekci. Naopak, jak napovídá její název, řídí se neustálým monitorováním 

stavu letadlových komponentů jak během provozu, tak během prostojů letadla.  

Stav letadlových komponentů může být hodnocen na základě monitorování jejich vlastností. 

Mezi vlastnosti, které jsou sledovány, patří například vibrace motoru, spotřeba oleje atd. 

[15] Pomocí naměřených dat a předem stanovených limitů může být v případě 

nevyhovujících hodnot nutné provést výměnu daného celku, aby se předešlo možnému 

selhání. 

1.4 Diagnostika poruch a rozhodování v údržbě  

Základní diagnostickou metodou pro odhalování poruch je prostá vizuální kontrola. Tuto 

metodu lze provádět pouhým okem (přímá metoda) nebo se využívají tzv. endoskopy, 

jedná-li se o těžko přístupné prostory (nepřímá metoda). Ty se dále dělí na pevné 

(boroskopy) a ohebné (fibroskopy, videoskopy). Výhodou tohoto přístupu je okamžitá 

diagnostika nebo minimální školení pracovníků. Nevýhoda vizuální metody spočívá 

v možnosti odhalit pouze povrchové vady.  
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Další velice často využívanou metodou diagnostiky v letectví jsou nedestruktivní metody 

zkoušení (NDT). V praxi se používají různé metody těchto zkoušek. Nejznámější a nejvíce 

používané pro diagnostiku poruch jsou: radiografická metoda (RT), ultrazvuk (UT), 

magnetická metoda prášková (MT), kapilární metoda (PT), elektroinduktivní metoda (ET) 

aj. Mezi tyto nedestruktivní metody zkoušení se řadí i zmiňovaná vizuální metoda nebo 

zkoušení netěsností. Každá z těchto nedestruktivních metod zkoušení má své výhody a 

nevýhody a je důležité, aby byly prováděny zaškoleným pracovníkem, který je s nimi 

obeznámen. 

Současný trend v letecké dopravě je přechod z výše popsaných preventivních metod 

údržby na prediktivní metody. Kontinuálně vyvíjející se letecká technika současně vyžaduje 

nejmodernější přístup pro diagnostiku poruch pro zachování maximální možné bezpečnosti 

provozu. Jedna z relativně nových prediktivních metod diagnózy popsaných v práci [16] je 

detekce nestabilního provozu nebo případné poruchy nízkotlakého kompresoru 

proudového motoru na základě měření a analýzy jeho vibrací. Implementace takovýchto 

moderních řešení v praxi je nezbytnou nutností pro zachování bezpečnosti.  

Moderní přístup diagnostiky poruch se zaměřuje na prevenci ztráty funkce daného 

komponentu. Kladen je tedy důraz na zachování maximální životnosti, spolehlivosti atd. 

Tento postup plyne z identifikace a prevence všech možných způsobů selhání. Z tohoto 

důvodu vzniká prostor v diagnostice poruch pro spolehlivostní analýzy, které dokáží při 

správné aplikaci odhalit potenciální rizika, včas je určit, nastavit nápravná opatření a těmto 

selháním tak předejít. Tento přístup se nazývá údržba zaměřená na spolehlivost (RCM). 

[17] 

1.5 Limitace současného stavu  

Ztráta funkce kritického dílu na letadle mnohdy pro provozovatele znamená znatelnou 

finanční ztrátu. Nutno dodat, že pořízení, údržba a případná výměna těchto moderních 

systémů letadel je rovněž finančně nákladná. Častější údržba kritických dílů letadla může 

provozovateli zaručit vyšší spolehlivost nebo životnost, je ale zároveň nákladná a v provozu 

neefektivní. Problémem se jeví zejména absence využívání metod, které by usnadnily 

údržbu, zvýšily spolehlivost a bezpečnost provozu letadel.  

Jak již bylo zmíněno, hlavním požadavkem kladený na procesy v letecké dopravy je snaha 

udržet bezpečnost na co nejvyšší úrovni a pokud možno tuto úroveň dále zvyšovat. Jednou 

z možností, jak toho docílit, je zachování maximální životnosti a spolehlivosti letadlových 

komponentů. S vývojem používané techniky, materiálů a postupů pro stavbu letadel je 
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snaha vyvíjet postupy jejich údržby. Pro menší provozovatele mohou ale tyto postupy 

znamenat dodatečný výcvik mechaniků a pořízení nového nářadí, tudíž nezanedbatelné 

finanční výdaje.  

Snahou a motivací provozovatelů tak zůstává kombinace co nejvyšší bezpečnosti a 

spolehlivosti při co nejmenších finančních nákladech. Jak velcí, tak i malí provozovatelé 

svým provozem a údržbou letadel a letadlových celků vytváří velké množství dat, pro které 

nemají často další využití. Tyto data mohou mít cennou informaci o tom, jak systém nebo 

celek pracuje a predikovat podle nich nutnou údržbu, či opravu.  

Aby výrobci letadel zaručili maximální bezpečnost svých výrobků, využívají pro identifikaci 

potenciálních rizik spolehlivostní analýzy. Podle jejich výsledků upravují údržbové manuály 

a nastavují intervaly jednotlivých procesů údržby. Aby daný komponent vykonával svou 

funkci po dobu své životnosti, je implementace spolehlivostních analýz do postupů údržby 

jednou z možností, jak zvyšovat spolehlivost a bezpečnost daného prvku v provozu.   

Jedním z dalších významných omezení současných postupů údržby se jeví sdílení 

vědomostí a zkušeností. Mechanik nebo tým mechaniků často využívá jako hlavní zdroj 

informací právě své zkušenosti a znalosti získané praxí v údržbě jednotlivých komponentů. 

Obvykle mechanikům slouží údržbový manuál pouze v rámci dodatečných pokynů a 

informací. Nelze však říci, že je takový postup údržby v rámci daného provozovatele špatný 

nebo neefektivní. Pokud na tento problém budeme nahlížet globálně, tak veškeré nabyté 

zkušenosti a vědomosti mechaniků slouží pouze pro potřeby daného provozovatele nebo 

údržbové organizace. Omezení tak tkví ve sdílení těchto informací s výrobcem 

nebo ostatními provozovateli. Prostřednictvím spolehlivostních analýz lze ukládat tyto 

cenné znalosti a zkušenosti pracovníků a upravovat podle nich postupy údržby.   

Diplomová práce se zaměřuje na možnost využití spolehlivostních analýz do údržby letadel. 

Jak z hlediska zvyšování spolehlivosti a odhalování potenciálních rizik, tak z hlediska 

možného vkládání informací z provozu a údržby v reálném čase, čímž by daný výstup 

analýzy byl stále aktuální. Ten by tak mohl provozovateli sloužit nejen jako prostředek pro 

zvyšování bezpečnosti, životnosti nebo spolehlivosti, ale například i jako nástroj pro 

optimalizaci současných postupů údržby. 
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2 Spolehlivost  

Tato kapitola představuje a popisuje problematiku spolehlivosti a její roli v letecké dopravě. 

Dále jsou uvedeny příklady spolehlivostních analýz, jejich využití pro zvyšování 

spolehlivosti a postupy jednotlivých metod. Závěr kapitoly se týká porovnání těchto analýz 

a jejich využití v současné letecké dopravě.  

Pojmem spolehlivost se obecně rozumí vlastnosti nebo chování, která se očekávají od 

systému. Jakémukoliv odchýlení od tohoto stavu by se mělo vyhnout nebo by mu mělo být 

zabráněno. Jednoduše by se dalo říci, že nejspolehlivější systém je ten, který nikdy neselže 

a jeho funkce zůstane zachována na neomezenou dobu. Vlastnost takového systému je ale 

v reálném světě nedosažitelná, a tak je alespoň snaha udržet pravděpodobnost selhání co 

nejmenší.  

V letectví se spolehlivost definuje jako schopnost systému zachovat svou funkci po danou 

dobu za dodržení předepsaných postupů zacházení a údržby. Zvláště v letecké dopravě je 

požadovaná úroveň spolehlivosti komponentů systému na co nejvyšší úrovni. 

Pravděpodobnost fatální nehody se v letecké dopravě odhaduje na hodnotu 10-7, což jinými 

slovy znamená, že na 10 000 000 letů připadá jedna fatální nehoda.  

Pro hodnocení spolehlivosti a bezpečnosti vznikly spolehlivostní analýzy, které při 

správném využití usnadňují uživateli odhalovat potenciální rizika. Dále jimi lze například 

vylepšovat návrh systému, snižovat náklady na výrobu komponentů, určovat potenciální 

zdroje nebezpečí atd. V následujících podkapitolách jsou popsány jedny ze základních 

spolehlivostních analýz (FTA a FMEA), které jsou využívány v letecké dopravě.  

2.1 FTA (Fault Tree Analysis) 

Metoda analýzy FTA je jedna z nejčastěji používaných spolehlivostních analýz pro 

odhalování poruch nebo selhání v technických systémech. Tento analytický postup byl 

vytvořen a poprvé použit již v roce 1962 společností Bell Telephone Laboratories pro 

mezikontinentální střely Minuteman. Později byla tato analýza převzata a upravena 

americkou leteckou společností Boeing. [5] 

2.1.1 Postup metody FTA 

Tato spolehlivostní analýza je založená na principu top-down, což znamená, že způsob, 

kterým postupujeme při analýze systému, je od vrcholové události směrem dolů až po 

základní události. Tento postup na rozdíl od spolehlivostních metod využívající metody 
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bottom-up umožňuje postupovat od nejzávažnější poruchy a v průběhu tvorby stromu 

odhalovat příčiny, které vedly k selhání celého systému. Výsledkem této analýzy je grafický 

strom (viz obrázek 2) podle něhož můžeme určit, který ze scénářů přispěl největší měrou 

k selhání analyzovaného systému. 

 

Obrázek 2: Příklad stromu FTA [6] 

Cílem analýzy daného systému je nalezení všech možných kombinací příčin vedoucích 

k selhání vrcholové události. Na základě znalosti, jakou cestou porucha postupuje od 

základní až po vrcholovou událost, jsme schopni vytvořit překážky, které tomuto průchodu 

budou zabraňovat a reagovat tak na možnou propagaci poruchy systémem. Výsledky 

analýzy dále mohou pomoci k určení slabých míst v systému a podílet se tak na vylepšení 

postupů výroby, snížení rizik plynoucích například ze špatně navržených častí systému atd.  

Celý strom poruchových stavů tvoří jednotlivá patra tvořená událostmi, která oddělují 

logická hradla popisující podmínky propagace skrze celý systém až po vrcholovou událost. 

Aby mohly být jednotlivé události vedoucí k selhání vrcholové události jednoduše 

nezaměnitelné, je důležité, aby byly od sebe odlišeny na základě pozice ve stromu 

poruchových stavů. Proto metoda FTA využívá čtyři základní koncepty, které v závislosti na 
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povaze systému mohou být dále blíže specifikovány (viz obrázek 3). Základními koncepty 

FTA jsou tedy:  

 Základní událost 

 Mezilehlá událost  

 Logické hradlo 

 Vrcholová událost  

 

Obrázek 3: Základní symboly FTA [7] 

Na obrázku 3 jsou znázorněny další druhy událostí a logických hradel, která uživatel určuje 

na základě svých znalostí o daném systému. [7] 

 Základní událost (Basic Event) – Počáteční událost vyvolávající prvotní selhání. 

Nachází se vespod celého stromu, lze ji také nazývat jako listy stromu. Tato událost 

bývá doplněna o pravděpodobnost selhání. Příklad základní události je prasknutí 

wolframového vodiče žárovky, kdy vrcholová událost je selhání stolní lampy. 

 Podmínková událost (Conditioning Event) – Událost, která nastává až po 

naplnění předem daných podmínek. Často se tato událost používá ve spojení 

s logickým hradlem Inhibit nebo Priority AND. Podmínkovou událostí je například 
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selhání přesně daného počtu žárovek (3 z 5, 4 z 5 atd.), aby došlo k selhání dané 

stolní lampy. 

 Nerozvíjená událost (Undeveloped Event) – Událost reprezentující část systému 

vespod FTA, která ještě nebyla z různých důvodů analyzována, ležící na stejném 

patře jako základní události. Většinou se do FTA zavádí nerozvíjená událost 

z důvodu nedostatku informací o dané časti systému nebo by její detailnější rozbor 

neovlivnil výstup analýzy FTA. Nerozvíjenou událostí může být selhání pneumatiky 

v případě, že vrcholová událost je nehoda automobilu. Detailnější rozbor 

pneumatiky již nebude mít vliv na výstup analýzy. 

 Vnější událost (External Event) – Událost tohoto typu nepřímo souvisí se 

zkoumaným systémem. Ve stromu FTA reprezentuje událost, se kterou se počítá, 

že nastane (například déšť nebo sluneční svit).  

 Mezilehlá událost (Intermediate Event) – Událost, skrze kterou se propagují 

selhání systému. Vstupují a vystupují z ní jiné události ve stromu. Na příkladě 

selhání stolní lampy je mezilehlou událostí selhání žárovky, jejíž základní událost 

je výše popsané prasknutí wolframového vodiče. 

Aby byla zachována celistvost a smysl průchodu selhání, je podstatné definovat a popsat 

základní druhy logických hradel. Tato hradla umožňují v závislosti na typu chování 

propagaci jednotlivých selhání napříč celým systémem. Je proto důležité, aby při tvorbě 

FTA byly jednotlivé koncepty logických hradel voleny správně a nenarušil se tak tok 

informací, který by mohl vést ke zkresleným nebo chybným výsledkům. [7] 

 Logické hradlo typu AND – Toto hradlo umožní výstupní události nastat pouze 

pokud nastanou všechny vstupní události. 

 Logické hradlo typu OR – Hradlo umožní výstupní události nastat za předpokladu, 

že nastane alespoň jedna nebo více vstupních událostí.  

 Logické hradlo typu Exclusive OR – Tento typ logického hradla je podobný jako 

hradlo OR s rozdílem, že umožnuje výstupní události nastat, pouze pokud se 

uskuteční přesně jedna vstupní událost.   

 Logické hradlo typu Priority AND – Hradlo s podobnou logikou jako hradlo typu 

AND s rozdílem, že aby nastala výstupní událost, musí selhat všechny vstupní 

události v požadovaném pořadí.   

 Logické hradlo typu Inhibit – Jedno z pravidel použití tohoto typu hradla je, že 

alespoň jedna ze vstupních událostí bude podmínková událost. Výstupní událost u 

tohoto typu logického hradla nastane pouze pokud nastane vstupní událost a je 

splněna daná podmínka.   
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2.1.2 Postup FTA  

Při vytváření stromu FTA je důležité řídit se obecnými pokyny a pravidly, abychom dosáhli 

vytvoření přesné a správné analýzy systému. Při použití FTA je podstatné řídit se těmito 

osmi kroky, viz obrázek 4: [6] 

1) Definování si cílů analýzy (Identify FTA Objective). Tento krok se může zdát na 

první pohled jako zřejmý, je ale podstatný pro stanovení cílů před započetím tvorby 

FTA, tak aby výsledná analýza produkovala požadované výstupy.  

 

2) Volba vrcholové události (Define FT Top Event). Z pohledu tvorby stromu 

poruchových stavů je tento krok kardinální. Vrcholová událost reprezentuje 

negativní nežádoucí jev celého systému, podle kterého se odvíjí zbytek stromu. 

Jeden zkoumaný systém může mít FTA stromů více než jeden.  

 

3) Určení rozsahu analýzy (Define FTA Scope). Při tvorbě stromu poruchových 

stavů je nutné definovat, jak rozsáhlá analýza bude, jaká selhání systému se budou 

v analýze nacházet, jaké počáteční stavy komponentů budou zahrnuty nebo jaké 

budou předpokládané vstupy do systému.  

 

4) Určení rozlišení analýzy (Define FTA Resolution). V tomto kroku je určeno, do 

jakých detailů a jaká rozlišovací úroveň bude použita při tvorbě FTA. Pokud se 

jedná a kvantitativní analýzu, tak často stačí volit takovou rozlišovací úroveň, při 

které je možné jednoznačně určit pravděpodobnost selhání jednotlivých 

komponentů systému. Volba ještě detailnějšího rozboru by již byla nadbytečná.  

 

5) Definice základních pravidel FTA (Define FTA Ground Rules). Volba způsobu 

nazývání jednotlivých událostí, jak přistupovat k selhání lidského činitele atd. Tato 

pravidla pro vytvoření FTA jsou podstatná například při tvorbě více stromů FTA pro 

zachování konzistence vstupních a výstupních dat.  

 

6) Sestrojení FTA (Construct FT). Na základě provedení předchozích kroků je nyní 

možné přejít ke grafickému zobrazení FTA pomocí výše uvedených konceptů 

využívaných při tvorbě stromu poruchových stavů.   
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7) Vyhodnocení FTA (Evaluate FT). Výsledky FTA můžeme rozdělit do dvou skupin 

– kvantitativní a kvalitativní. Při vyhodnocování kvalitativních výsledků se 

zaměřujeme na nejkratší cestu propagaci selhání. Tato informace je důležitá při 

tvorbě preventivních opatření zamezující šíření selhání. Kvantitativní vyhodnocení 

nám dává informaci o pravděpodobnosti selhání vrcholové události. 

 

8) Interpretace výsledků analýzy (Interpret/Present Results). Při interpretaci 

výsledků získaných metodou FTA je důležité, aby cílová skupina byla seznámena 

jak s výsledky analýzy, tak s vysvětlením důsledků na celkový systém. Popřípadě 

navržení nápravných opatření.  

 

Obrázek 4: Postup FTA [6] 

Prvních pět kroků postupu FTA dle NASA FTA Handbook [6] se týkají formulace 

zkoumaného problému a pochopení celého systému. Tyto kroky předcházejí samotné 

konstrukci stromu FTA, která následuje až v kroku č. 6. Kroky 3-5 mohou probíhat 

v libovolném pořadí nebo současně. V krocích 6 a 7 existuje zpětná vazba ke krokům 4 a 

5, což znamená, že se lze k těmto krokům v průběhu analýzy vracet. 

2.2 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 

FMEA je dalším z typů spolehlivostní analýzy běžně používaná pro odhalování, identifikaci 

a odstraňování potenciálních rizik. I přestože tato spolehlivostní analýza vznikla již v 60. 

letech minulého století, platí stále za významný a neopomenutelný nástroj v odhalování 

rizik i v dnešních moderních strojích. Největšími výhodami implementace na systém FMEA 

analýzy mimo jiné jsou: nízká cena provedení, možnost odhalit rizika selhání již při návrhu, 
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vytvořit systém pro provádění změn podle hodnocení priority, provádět diagnostické 

procedury nebo zvolit adekvátní nápravná nařízení.  

Na rozdíl od již přestavené spolehlivostní analýzy FTA, FMEA využívá metodu induktivního 

postupu (bottom-up). To znamená, že při tvorbě FMEA se postupuje od základních selhání 

v systému až po ty nejvíce kritické, které omezují základní funkce daného celku. Naopak 

podobně jako FTA využívá grafického zobrazení pro usnadnění orientace v dané analýze. 

Relativní jednoduchost provedení této analýzy umožňuje provedení i mezi zaměstnanci bez 

většího povědomí a zkušenosti se spolehlivostními analýzami typu FMEA. Zkušenost a 

znalost zkoumaného produktu je základním stavebním prvkem pro provedení analýzy 

FMEA.  

Jak již bylo zmíněno, spolehlivostní metoda FMEA využívá induktivního postupu a její 

jednotlivá data se následně zapisují do tabulky. Je podstatné, aby se při zápisu dat 

dodržovala konzistence a používané názvosloví pro správný výstup dat. Pro tabulku FMEA 

neexistuje striktně daná šablona, jak by měla vypadat. [10] Nicméně musí obsahovat 

alespoň základní atributy nutné pro správnost provedení této analýzy. Příklad tabulky FMEA 

je možno vidět na obrázku č. 5.  

Cílem analýzy FMEA je tedy identifikace a prevence potenciálních rizik ideálně již ve fázi 

navrhování nebo výroby daného komponentu či systému. Ve stadiu vyhodnocování FMEA 

je podstatné od sebe odlišit ty závažnější rizika od těch méně závažných. Proto FMEA 

využívá tzv. Risk Priority Number, které bude blíže popsáno v následující podkapitole.  

Analýza FMEA se může dále v závislosti na fázi vývoje dělit na designovou FMEA 

(DFMEA), procesní FMEA (PFMEA) a software FMEA (SFMEA). DFMEA se využívá 

k hodnocení spolehlivosti v procesu návrhu tak, aby byly omezeny příčiny a následky 

poruch již v návrhovém stádiu. PFMEA analyzuje procesy v průběhu výroby, případně i 

montáže, aby nedocházelo k odchylkám od předem nastavených výrobních standardů a 

byla zajištěna efektivita výrobních procesů. PFMEA a DFMEA by měly být zpracovány a 

vyhodnoceny před zahájením výroby produktu. SFMEA se zaměřuje na odhalování 

potenciálních rizik u softwarových systémů a zajištění jejich spolehlivosti. [9] 



 

26 
 

 

Obrázek 5: Tabulka FMEA [8] 
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Pro zachování konzistence analýzy by každý řádek tabulky FMEA měl obsahovat název 

komponentu, funkci tohoto komponentu, omezení funkce komponentu, dopad tohoto 

selhání na funkce systému a případně ohodnocení selhání za využití RPN.   

2.2.1 RPN (Risk Priority Number) 

Risk Priority Number (RPN) je běžně využívaným kritériem FMEA pro hodnocení závažnosti 

rizik v analyzovaném systému. Tento matematický ukazatel obsahuje ve výpočtu kritéria 

výskytu (occurrence), kritičnosti (severity) a odhalitelnosti (detectability). [10] Tato jednotlivá 

kritéria mohou nabývat jak slovních hodnot, tak číselných. Použití těchto hodnot závisí na 

prostředí využití FMEA analýzy, interních pravidlech dané firmy nebo zkušenostech skupiny 

či jedince provádějících tuto analýzu. Je ale podstatné, aby při využití slovních hodnot 

kritéria nabývaly hodnoty: nízké (low), střední (medium) a vysoké (high). Číselné hodnoty 

nabývají od 1 do 10, z čehož 1 je nejmenší pravděpodobnost a 10 naopak nejvyšší. 

V tabulce 1 je patrné, jaká přibližná pravděpodobnost náleží dané úrovní.  

RPN = S*O*D 

Výsledná hodnota RPN se získává vynásobením všech tří parametrů, přičemž konečná 

hodnota padne do intervalu <1-1000>. Ze vzorečku výše plyne, že čím nižší hodnotu 

vynásobením získáme, tím nižší riziko daného selhání bude. Pravidla, podle jakých bude 

výsledná hodnota interpretována, si ale stanovují individuálně samotné firmy provádějící 

FMEA. Obecně se ale přijatelná hranice stanovuje hodnota mezi 100 a 125.[11]      

Tabulka 1: Hodnocení pravděpodobnosti RPN [11] 

ÚROVEŇ VÝSKYT SELHÁNÍ PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ 

10 
Velmi vysoká pravděpodobnost 

1 z 2 

9 1 z 8 

8 
Vysoká pravděpodobnost 

1 z 20 

7 1 z 40 

6 

Středně vysoká pravděpodobnost 

1 z 80 

5 1 z 400 

4 1 z 1 000 

3 
Nízká pravděpodobnost 

1 z 4 000 

2 1 z 20 000 

1 Téměř žádná pravděpodobnost <1 z 106 
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2.2.2 Postup FMEA 

Pro správnost a relevanci výstupních dat je při analýze vhodné postupovat podle obecných 

pravidel postupu FMEA. Jak již ale bylo zmíněno u analýzy FTA, tato pravidla se v určitých 

krocích mohou lišit v závislosti na zvoleném systému, vnitřních pravidlech firmy nebo na 

rozsáhlosti potřebných dat pro analýzu FMEA. Z tohoto důvodu budou v této podkapitole 

představené pouze kroky, podle kterých by se mělo postupovat v zájmu zachování struktury 

FMEA. [12] 

1) Analýza současného stavu systému  

Aby bylo možné začít s FMEA analýzou, je nezbytnou součástí pochopení, jakým 

způsobem jednotlivé podsystémy spolupracují a jak probíhá výměna informací 

napříč celým systémem a jeho okolím. V tomto kroku tedy dochází k rozložení 

systému na funkční celky. Aby v komplexních systémech nedošlo k opomenutí 

nebo nesprávné interpretaci některých částí systému, bývá mnohdy primárním 

krokem provedení funkčního nebo strukturálního popisu systému. 

 

2) Definování možných selhání  

Dalším krokem při FMEA analýze je nalezení možných selhání hlavních funkcí 

jednotlivých prvků. Daným selháním lze přiřadit možnou příčinu a rovněž jaký efekt 

bude toto selhání mít v lokálním nebo systémovém měřítku. Analýza selhání je 

důležitá následně při hledání jejich nápravných opatření.  

 

3) Ohodnocení závažnosti rizik podle RPN 

Po nalezení možných selhání jim jsou přiřazeny atributy RPN, podle kterých bude 

následně rozhodnuto o prioritě nápravných opatření, která by tato selhání měla ze 

systému odstranit nebo omezit související rizika na minimum. 

 

4) Návrh nápravných opatření  

Po přiřazení jednotlivých selhání a ohodnocení závažnosti RPN následuje návrh 

nápravných opatření. Tato opatření a jejich následné provedení se často váží na 

RPN a jejich systémový efekt. V zájmu bezpečnosti a spolehlivosti by měly být vždy 

odstraněny veškerá potenciální rizika spadající nad hodnoty RPN 100–120, viz 

předchozí podkapitola. 

5) Hodnocení stavu po realizaci opatření  

Po provedení nápravných opatření by vždy mělo následovat opětovné ohodnocení 

dle RPN v zájmu posudku efektivity zrealizovaných akcí. 



Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

29 
 

2.3 Porovnání FTA a induktivních spolehlivostních analýz  

Nejpodstatnějšími rozdíly mezi FTA (deduktivními analýzami) a induktivními analýzami je 

směr, kterým v analýze postupujeme. Jak již bylo zmíněno, FTA postupuje směrem od 

nejzávažnější události (Top Event) a zpětně hledá možné příčiny, které vedou k selhání. 

Analýza končí při nalezení všech příčin, které identifikujeme jako ty počáteční nebo základní 

(Basic Event). FTA je tedy vhodnou analýzou v případech, kdy známe nejzávažnější 

(vrcholovou) událost, ke které hledáme dané příčiny. [6] 

Naopak induktivní analýzy je vhodné využívat v případech, kdy známe počáteční příčiny a 

našim úkolem je odhalit možné následky. Výhoda přístupu induktivních analýz je možnost 

odhalení všech možných nežádoucích scénářů. Na druhou stranu FTA rozebírá vždy pouze 

jednu zadanou vrcholovou událost a je tak tedy žádoucí provést tuto analýzu vícekrát. [6] 

Hlavním rozdílem ale zůstává zejména přístup těchto dvou typů analýz, tedy: deduktivní 

analýzy, které využívají top-down přístupu, a induktivní analýzy, které využívají bottom-up 

přístupu. 

Přestože se přístupy k problému těchto dvou typů spolehlivostních analýz různí, cíle 

zůstávají stejné: odhalování a minimalizace rizik v brzkém stadiu, zajištění co nejvyšší míry 

spolehlivosti a bezpečnosti. Zpravidla se v praxi využívá kooperace obou druhů přístupů 

spolehlivostních analýz, aby bylo dosaženo požadovaných cílů. V letecké dopravě jsou i 

dnes spolehlivostní analýzy považovány za nedílnou součást k udržování maximální 

spolehlivosti a bezpečnosti.  
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3 Garmin G1000 

Tato kapitola je zaměřena na avionický systém Garmin G1000. Pro účely této diplomové 

práce bylo nutné vybrat letadlový komponent nebo celek, který bude vykazovat nízkou 

spolehlivost. Na základě konzultací se zástupci dvou leteckých organizací byl identifikován 

Garmin G1000 jako vhodný systém pro provedení spolehlivostní analýzy. Hlavními důvody 

byla zejména jeho nízká spolehlivost a zároveň důležitost správné funkce. Od obou 

organizací byly pro potřeby následného provedení spolehlivostní analýzy poskytnuty také 

jejich záznamy z údržby tohoto systému. Hlavním zdrojem informací o avionickém systému 

Garmin G1000 mi byl jeho údržbový manuál. [14] 

Dále je zde uveden podrobný popis jednotlivých komponentů, jejich funkcí, možná pozitiva 

i negativa instalace tohoto systému do letadel. Také je zde popsán způsob a postupy, 

jakými se systém udržuje. Dále se kapitola věnuje příkladům a popisu některých z možných 

selhání tohoto systému a jejich zobrazování posádce. V závěru kapitoly jsou popsány 

jednotlivé podsystémy Garmin G1000 a vztahy mezi nimi.   

3.1 Popis 

Garmin G1000 je jeden z nejpoužívanějších typů avionických systémů ve všeobecném 

letectví. Výrobcem je americká firma Garmin International Ltd. Tento avionický systém je 

schopen zobrazovat údaje jako konvenční analogové palubní přístroje – například 

výškoměr, rychloměr, umělý horizont. Garmin G1000 veškeré tyto informace sbírá jak ze 

svých vlastních, tak klasických konvenčních senzorů (Pitotova trubice atd.) a promítá je 

pilotovi na jedno místo. To umožňuje pilotovi se více soustředit, jak na řízení letadla, tak 

například na úkony spojené s komunikací nebo navigací. Rovněž zkracuje dobu potřebnou 

pro sledování palubních přístrojů, čímž zvyšuje bezpečnost letu.  

Přestože je tento avionický systém schopen zobrazovat veškeré údaje týkající se letu, je 

nutné připomenout a zdůraznit, že i moderní kokpity jsou vybaveny analogovými přístroji 

v případě, že tento avionický systém selže. Proto se systém Garmin G1000 instaluje 

v kombinaci s konvenčními analogovými přístroji.  

Hlavními výhodami instalace tohoto avionického systému do letadla jsou pro uživatele 

(pilota) například: snazší prostorová navigace, povědomí o důležitých parametrech motoru 

a jiných částí letadla, možnost sledování pouze jednoho displeje s letovými daty namísto 

velkého počtu palubních přístrojů, aj.  
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Nejčastěji se skládá ze dvou, popřípadě tří displejů. Pokud se jedná o verzi skládající se ze 

dvou displejů, tak levý slouží jako primární a pravý jako multifunkční. U tří displejové verze 

(viz obrázek 6) jsou krajní displeje primární a prostřední slouží jako multifunkční.   

 

Obrázek 6: Garmin G1000 [14] 

Garmin G1000 rovněž disponuje autopilotem GFC 700, díky němuž je letadlo schopno 

kontrolovaně letět v horizontálním letu, stoupat, klesat atd. (podle módu autopilota) bez 

zásahu pilota. 

Jednou z dalších výhod Garmin G1000 je uspořádání důležitých částí systému do tzv. LRU 

neboli vyměnitelných jednotek, které lze v případě poruchy rychle a relativně snadno 

vyměnit. Aby se předešlo ztrátě poskytovaných dat z některé z vyměnitelných jednotek, 

jsou na palubě letadla alespoň dvě ty nejdůležitější. Dále má každý z primárních displejů 

svoje vlastní vyměnitelné jednotky, ze kterých čerpá data, aniž by na sobě byly primární 

displeje vzájemně závislé. V tabulce 2 jsou uvedeny názvy a stručný popis těchto 

vyměnitelných jednotek. Řádky označeny žlutou barvou značí jednotky nacházející se 

pouze u tří displejové verze Garmin G1000.  

Nevýhoda celého systému plyne z jeho komplexnosti, kdy i poměrně banální selhání 

součástky může znamenat výměnu celé jednotky LRU, což pro provozovatele může 

znamenat vysoké finanční ztráty.   

Je podstatné, aby pilot a případně kopilot získávali důležité informace týkající se letu nebo 

parametrů letadla bez přerušení. V případě, že dojde k selhání jednoho nebo více monitorů, 

je systém Garmin G1000 vybaven tzv. záložním módem zobrazení. Do tohoto nastavení 

přejde systém automaticky po vyhodnocení selhání nebo ho může pilot zapnout sám na 
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jednotce GMA 710, kde se nachází tlačítko záložního módu zobrazení. Jakmile přejde 

systém do záložního módu zobrazení, jsou informace z hlavního a multifunkčního displeje 

zkombinovány a zobrazeny na jakýkoliv zbylý funkční displej.   

Pokud se jedná o dvou displejovou verzi systému Garmin G1000, tak pilot pomocí tlačítka 

záložního módu zobrazení přechází do tohoto nastavení a systém zkombinuje data na 

jeden ze dvou zbylých displejů. 

U tří displejové verze záleží na systému, zda tuto závadu vyřeší automaticky, nebo ho do 

záložního módu zobrazení bude muset zapnout sám pilot. V případě, že selže multifunkční 

displej, je automaticky nastaven záložní mód zobrazení. Pokud selže jeden z hlavních 

displejů, musí tento mód být aktivován manuálně přes tlačítko na jednotce GMA 1347.  

Tabulka 2: Seznam vyměnitelných jednotek (LRU) Garmin G1000 [14] 

Název vyměnitelné jednotky 
(LRU) 

Popis jednotek LRU 

Počet 
jednotek 

dvou 
displejové 

verze 

Počet 
jednotek 

tří 
displejové 

verze 
GDU 1500 (MFD) Multifunkční displej 0 1 
GDU 1040A (PFD) Primární displej 2 2 

GCU 475 (Controller) Klávesnice 0 1 
GMA 1347 Audio panel 1 2 
GIA 63W Komunikační uzel G1000 2 2 

GMC 710 (AFCS Mode 
Controller) 

Ovladač autopilota GFC 
700 

1 1 

GRS 77 (AHRS) 
Referenční systém polohy 

a směru 
2 2 

GMU 44 (Magnetometer) Magnetometr 2 2 
GDC 74B (Air Data Computer) Letecký datový počítač 2 2 
GEA 71 (Engine and Airframe 

Interface Adapter) 
Sběrnice motorových dat 1 2 

GTX 33 (Transpoder) Odpovídač (transpondér) 2 2 
GDL 69A (Satellite Radio 

Receiver) 
Satelitní přijímač 1 1 

GWX 68 (Weather Radar) Meteorologický radar 1 1 
GSA 80/81 (Servo Actuator) Servopohon 4 4 

GSM 85A/86 (Servo Gearbox) Převodovka servopohonu 4 4 

GTP 59 (OAT Probe) 
Teploměr venkovní teploty 

(OAT) 
1 1 

GA 36 (Antenna) GPS/SBAS anténa 1 1 
GA 37 (Antenna) GPS/SBAS anténa 1 1 

GSD 41 (Data Concentrator) 
Koncentrátor dat 

(podsystém jednotky GDL 
69A) - volitelný 

1 1 
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Garmin International Ltd. vyrábí také obdobnou verzi Garmin G1000 s dotykovými 

primárními a multifunkčními displeji. Tento typ se nazývá Garmin G3000.  

3.2 Údržba Garmin G1000 

Garmin G1000 se podle údržbového manuálu [14] udržuje na základě přesně daných 

časových intervalů. Tyto intervaly se dále mohou od sebe lišit v závislosti na provozovateli, 

podmínkách, v jakých je tento systém používán atd. Diplomová práce se zaměřuje na 

údržbový manuál vydaný přímo firmou Garmin International Ltd.  

Systém Garmin G1000 si je schopen nezávisle vést záznam o počtu hodin fungování a 

usnadňovat tak sledování a vedení záznamů o provozu tohoto systému. Z důvodu složitosti 

systému a potenciálních rizik spojených s jeho provozem je provádění údržby tohoto 

systému velice specifické.  

Jelikož je tento systém rozdělen do samostatných vyměnitelných jednotek LRU, jak je 

zmíněno výše, je údržba tohoto systému často omezena pouze na výměnu těchto jednotek, 

kontrolu zapojení nebo aktualizaci softwaru sytému. Potřebné oprávnění opravovat a 

rozebírat jednotlivé jednotky LRU smí pouze autorizované středisko Garmin, což znamená, 

že jsou údržbové organizace (popřípadě provozovatelé) povinni tuto selhanou jednotku 

odeslat na diagnostiku a vyčkat na opravu. Tento postup často donutí provozovatele pořídit 

si náhradní jednotku, aby předešli vyřazení letadla z provozu, a tak i finanční ztrátě.  

3.2.1 Obecné procedury údržby  

Údržbový manuál se týká zejména postupů a minimálních požadavků potřebných pro 

správné fungování avionického systému Garmin G1000.  Systém je schopen využívat 

neoriginální nebo již zabudované senzory, a proto je důležité zachování kompatibility mezi 

systémem Garmin G1000 a těmito senzory. Vzhledem k nemožnosti rozebírat jednotlivé 

jednotky LRU v případě jejich selhání je údržba omezená pouze na jejich výměnu a 

provádění daných úkonů stanovených v údržbovém manuálu [14]. 

Údržbový manuál stanovuje pro zachování funkčnosti periodického provádění následujících 

kontrol a zkoušek: 

 Kontrola a zkouška těsnosti pitot-statického systému  

 Zkouška výškoměru 

 Zkouška indikace rychlosti  

 Zkouška vertikální rychlosti  
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 Kontrola a zkouška odpovídače módu S 

 Kontrola a případná kompenzace kompasu 

 Kontrola a zkouška servopohonů a jejich převodovky  

 Kontrola GPS/WAAS přijímače  

Mimo těchto kontrol a zkoušek se jedná také o vizuální kontrolu zapojení jednotlivých 

jednotek. Garmin G1000 rovněž disponuje vysokou úrovní integrity, tudíž je schopen 

v rámci vlastních podsystémů a jednotek odhalit případný problém a indikovat ho na 

vlastním displeji.  

3.2.2 Diagnostika poruch 

Jak již bylo zmíněno, nejdůležitější jednotky LRU jsou na systému Garmin G1000 

zabudovány dvakrát, tudíž je zachována vysoká integrita. Systém každý zobrazovaný údaj 

kontroluje a v případě, že neodpovídá údaji ze sesterské jednotky, zobrazí pilotovi chybové 

hlášení. Tato chybová hlášení se nejčastěji zobrazují na PFD nebo MFD ve formě 

červených křížů označující ztrátu těchto údajů (viz obrázek 7). 

 

Obrázek 7: Chybová hlášení zobrazovaná na PFD [14] 
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Na obrázku 7 jsou zobrazeny možné příklady selhání, které jsou na primárním displeji 

indikovány velkým červeným křížem. Toto selhání lze podle pozice daného kříže a ztráty 

daného údaje vyhledat v údržbovém manuálu a provést doporučené kroky před výměnou 

dané jednotky. Jako příklad lze uvést červený kříž v levém horním rohu na obrázku 7. Tento 

kříž symbolizuje selhání jednotky GIA 63W č.1, což je podle tabulky 2 komunikační uzel 

G1000. Tento problém se podle údržbového manuálu řeší následovně:  

1. Zkontrolujte okno s upozorněními a případně postupujte podle zobrazených 

instrukcí. 

2. Proveďte výměnu GIA 63W č.1 za GIA 63W č.2 aby se odhalilo, zda je problém 

v jednotce GIA 63W. 

3. Pokud se problém znovu neprojevil, vyměňte GIA č.1. 

Pokud problém neustal a červený kříž se stále zobrazuje:  

4. Zkontrolujte zapojení Ethernetu mezi GIA 63W a PFD č.1, zkontroluje kabeláž a 

konektory kabeláže. 

5. Pokud problém dále přetrvává, vyměňte PFD č.1.  

Obdobné postupy jsou popsány i pro ostatní druhy selhání, zobrazující se na PFD nebo 

MFD.  

3.3 Schéma propojení jednotek Garmin G1000 

V této podkapitole systému Garmin G1000 je popsáno schéma propojení jednotlivých 

jednotek tří displejové verze. Vazby a jejich směr byly zaneseny podle údržbového manuálu 

do grafického editoru, z něhož byl následně vygenerován obrázek 8. Dále jsou zde 

detailněji popsány jednotlivé jednotky, mimo jiné jejich funkce, vlastnosti atd. Záměrně jsou 

zde popsány pouze jednotky, jejichž hlavní funkcí není přenos letových dat, jelikož tyto jsou 

popsány v podkapitole 3.4 Schéma toku letových dat Garmin G1000.  

V případě dvou displejové verze by se ve schématu nenacházely jednotky GDU 1500 

(MFD) a GMA 1347. 

Rovněž jsou zde popsány komunikační protokoly, které tento systém používá pro přenos 

dat mezi jednotlivými jednotkami jako: Arinc 429, Ethernet/HSDB, RS-232 a RS-485. 

 GMC 710 – Jednotka GMC 710 je nezbytnou součástí autopilota, kterým je systém 

Garmin G1000 vybaven. Tato jednotka slouží jako rozhraní mezi posádkou a 

autopilotem, přes kterou je pilotovi umožněno zadávat potřebné povely, jako 
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například změny kurzu, výšky atd. Jednotka GMC 710 je propojena s hlavním 

displejem, takže se zvolené módy autopilota a povely zobrazují také na něm.  

 GDL 69A – Jednotka GDL 69A slouží jako satelitní rádio přijímač, rovněž dodává 

do systému každých 5 až 7 minut informace o počasí. Tato jednotka komunikuje 

přes HSDB s multifunkčním displejem (MFD). 

 GWX 68 – Jednotka GWX 68 slouží v systému Garmin G1000 jako meteorologický 

radar, který komunikuje s multifunkčním displejem.  

 GCU 475 – GCU 475 je jednotka pomocí které je posádka schopna ovládat 

multifunkční displej, tudíž se nachází pouze ve tří displejové verzi. Skládá se 

z klávesnice, otočného knoflíku a joysticku. Jednotka komunikuje s multifukčním 

displejem přes komunikační protokol RS-232.  

 GMA 1347 – Jednotka GMA 1347 slouží jako palubní rádio, přijímač signálu 

polohových návěstidel systému ILS nebo jako palubní interkom. Na této jednotce se 

rovněž nachází tlačítko záložního módu zobrazení, pomocí kterého je posádka 

schopna zobrazit údaje z nefunkčního displeje na jiný.    

 GSA 80/81 – GSA 80 nebo 81 je elektromechanická jednotka sloužící jako 

servopohon pro výškové a směrové kormidlo, dále křidélka nebo vyvažování těchto 

ploch. Tyto jednotky se na palubě letadla nacházejí celkem čtyři, přičemž povely 

získávají z obou jednotek GIA 63W. 

 GTP 59 – GTP 59 je jednotka snímající venkovní teplotu. Komunikuje s oběma 

jednotkami GDC 74B. 

 GTX 33 – GTX 33 je jednotka odpovídače sekundárního radaru módu S. Ovládat 

tuto jednotku lze přes hlavní displej. Obě jednotky komunikují se svou jednotkou 

GIA 63W přes komunikační protokol RS-232.  

 GEA 71 – GIA 71 je sběrnicí motorových dat, které získává ze svých senzorů a 

následně zpracovává. Tyto data komunikuje s oběma jednotkami GIA 63W přes 

komunikační protokol RS-485. 

 GA 36, GA 37 – Jednotky GA 36 a 37 jsou antény zodpovědné za příjem signálu 

GPS/SBAS.  

 GSM 86 – GSM 86 je převodovka servopohonu zodpovědná za přenos kroutícího 

momentu ze servopohonu (GSA 80/81) na ovládanou plochu.  

 GSD 41 – Tato jednotka není součástí základní výbavy systému Garmin G1000, 

proto nebude v této diplomové práci uvažována.  
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Obrázek 8: Schéma propojení jednotek Garmin G1000 
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Komunikační protokoly avionický systém Garmin G1000 využívá pro přenos dat mezi 

jednotlivými jednotkami. V systému jsou tyto protokoly pro přenos dat mezi jednotlivými 

jednotkami zvoleny na základě jejich vlastností tak, aby přenos dat dosahoval maximální 

spolehlivosti a efektivity. Blíže je využití komunikačních protokolů vidět na obrázku 9 

v následující kapitole Schéma toku letových dat Garmin G1000.  

 Arinc 429 – Systém Garmin G1000 využívá jednosměrný vysokorychlostní (100 

kb/s) a nízkorychlostní (12,5 kb/s) přenos dat v rámci protokolu Arinc 429 

s kontrolou parity. Tento komunikační protokol je v letecké dopravě běžně volený 

pro referenční systém polohy a směru (AHRS) a letová data (Air Data).  

 Ethernet/HSDB – Systém Garmin G1000 využívá tento typ přenosu dat, který 

zajišťuje obousměrný vysokorychlostní přenos o rychlosti až 10Mb/s. Tento protokol 

byl navržen tak, aby poskytoval požadovanou integritu a funkčnost. Rovněž je 

schopen monitorovat stáří přenášených dat, na základě kterých je jednotka schopna 

se rozhodnout, zda je potřeba sdílet tato data s dalšími subsystémy.  

 RS-232 – Tento protokol je v systému využíván jako jednosměrný nebo jako 

obousměrný. Jako jednosměrný je použit pro přenos dat mezi GIA 63W a nevlastní 

jednotkou GRS 77. Jako obousměrný je použit mezi jednotou GIA 63W a vlastní 

jednotkou GRS 77 nebo mezi jednotkami GIA 63W a GDC 74B.  

 RS-485 – Systém G1000 využívá obousměrný přenos dat s kontrolou integrity o 

rychlosti 115,2 kb/s. Tento protokol se v systému využívá pro přenos mezi sběrnicí 

motorových dat (GEA 71) a jednotkou GIA 63W, pro komunikaci se servopohony 

(GSA 80) nebo magnetometrem (GMU 44).  

3.4 Schéma toku letových dat Garmin G1000 

V této podkapitole jsou popsány zbylé jednotky podílející se na toku letových dat Garmin 

G1000. Schéma toku letových dat uvnitř systému je vyobrazeno v obrázku 9. Na něm jsou 

popsány, jak si jednotky mezi sebou vyměňují letová data, jako například informace o výšce 

letu, kurzu, rychlosti, venkovní teplotě atd.  

Podobně jako v kapitole výše se jedná o schéma tří displejové verze systému Garmin 

G1000. Pokud by se však jednalo o dvou displejovou verzi, ve schématu by chyběla 

jednotka multifunkčního displeje: GDU 1500 (MFD).  
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Obrázek 9: Toky letových dat Garmin G1000 

Jednotlivé jednotky tří displejové verze jsou popsány níže:  

 GDU 1040A PFD – Primary Flight Display (PFD) je jednotka hlavního monitoru 

nacházející se na systému Garmin G1000 dvakrát. Pilotovi a kopilotovi zobrazují 

důležitá letecká a další data. PFD komunikuje skrze Ethernet s jednotkou GIA 63W, 

dále skrze Arinc 429 s jednotkami GRS 77 a GDC 74B.  

 GDU 1500 MFD – Multi-functional display (MFD) neboli multifunkční displej je 

součástí pouze verze se třemi displeji, kde multifunkční je uprostřed mezi hlavními 

displeji (PFD). Tento displej zobrazuje posádce důležité informace o letu, jako 

například letové mapy, stav paliva v nádrži, teplota a tlak oleje atd.  

Pokud dojde k selhání jednoho z hlavních displejů, multifunkční displej dokáže po 

nezbytně dlouhou dobu zobrazovat letová data ze selhaného hlavního displeje tak, 

aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti letu. Multifunkční displej (MFD) komunikuje 

s hlavním displejem skrze Ethernet, dále pomocí protokolu Arinc 429 s jednotkami 

GRS 77 a GDC 74B. 

 GIA 63W – GIA 63W je integrovaná jednotka zpracovávající letecká data, působící 

v avionickém systému Garmin G1000 jako tzv. komunikační uzel. Provádí mimo jiné 

kontrolu autopilota, ovládá servopohony. Součástí této jednotky je jak přijímač GPS 

SBAS, tak i VOR/LOC přijímač, Glide Slope přijímač a komunikační přijímač. Tato 

jednotka komunikuje s hlavním displejem přes Ethernet, přes komunikační protokol 

Arinc 429 s jednotkami GDC 74B a GRS 77. Dále přes komunikační protokol RS-

232 s oběma jednotkami GRS 77 a jednotkou GDC 74B. 
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 GDC 74B – GDC 74B je jednotka zpracovávající letecká data. Získává například 

celkový a statický tlak z pitot-statického systému nebo venkovní teplotu, které dále 

zpracovává a přes komunikační protokol Arinc 429 posílá do hlavního displeje. 

Jednotka komunikuje s GIA 63W a GRS 77 přes komunikační protokol Arinc 429 a 

přes RS-232 s GIA 63W.   

 GRS 77 – GRS 77 kombinuje zpracovávání informací z vlastních a externích 

senzorů. Vlastními senzory poskytující letová data jsou například: gyroskopy, 

akcelerometry, senzory teploty nebo senzory měřící náklon letadla. Externí senzory, 

ze kterých tato jednotka čerpá informace, jsou například GPS přijímač, 

magnetometr, letová data z jednotky GDC 74B nebo vnitřní hodiny. Jednotka GRS 

77 tato data porovná, zkombinuje a dodává do hlavního a multifunkčního displeje 

přes komunikační protokol Arinc 429. Dále přes tento protokol a protokol RS-232 

komunikuje s jednotkou GIA 63W. Přes protokol RS-485 komunikuje s jednotkou 

GMU 44.  

 GMU 44 – GMU 44 je magnetometr měřící lokální magnetické pole ve třech osách. 

Veškerá takto naměřená data dodává do jednotky GRS 77 skrze komunikační 

protokol RS-485.  
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4 Datový vzorek  

Kapitola se věnuje získaným datům z provozu Garmin G1000 a informacím od 

zaměstnanců údržby, kteří o tomto systému mají bohaté znalosti. Tato získaná data a 

informace jsou v práci využita pro zhotovení spolehlivostní analýzy popsané v následující 

kapitole.  

Pro účely této práce byla získána data ze dvou organizací. První organizací je letecká škola 

zaměřující se na výcvik pilotů letadel a vrtulníků, pronájem letadel jako například Cessna 

150 nebo 172, či převoz menších zásilek. V diplomové práci bude tato organizace nazývána 

„Organizace č. 1 - Letecká škola“ z důvodů, které jsou uvedeny níže. 

Druhá zmíněná organizace provozuje business jety, na kterých provozuje službu aerotaxi, 

neboli pronájem celých letadel i s posádkou. Mimo jiné je oprávněnou organizací řízení 

zachování letové způsobilosti, což ji opravňuje podle zákona provádět údržbu na vybraných 

letadlech. Tato organizace bude v diplomové práci označována jako „Organizace č. 2 – 

Provozovatel bizjetů”. 

Z důvodu citlivosti analyzovaných dat nejsou v této diplomové práci zmíněny názvy ani 

jedné z organizací. Současně ani neuvádím registrační značky letadel nebo výrobní čísla 

jednotlivých komponentů uvedených v záznamech o údržbě systému Garmin G1000.  

4.1 Organizace č. 1 - Letecká škola 

První organizací, ze které jsou čerpány informace, je letecká škola, která vlastní a provozuje 

lehká jedno i dvoumotorová letadla s pístovým motorem. Většinu z flotily této organizace 

ale tvoří světoznámé letouny Cessna 172 a Cessna 150.  

Celá flotila letounů této organizace má nainstalován dvou displejový systém Garmin G1000, 

který je popsán v kapitole 3 Garmin G1000 a souvisejících podkapitolách. Jelikož je tento 

systém nezbytně nutný k provedení bezpečného letu, jsou problémy a selhání spojené 

s tímto systémem velkým rizikem v případě jeho nespolehlivosti. Tato organizace se za 

dobu používaní systému Garmin G1000 několikrát setkala s výpadkem tohoto systému, 

který musel být řešen až výměnou selhaných dílů.  

Z této organizace byly poskytnuty jak záznamy z údržby, tak cenné informace mechaniků 

a manuálů k údržbě systému Garmin G1000. Rovněž mi bylo umožněno sejít se s hlavním 

mechanikem této organizace. V průběhu těchto setkání jsem byl schopen zaznamenat 
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informace, která se nenacházejí ve volně publikovaných manuálech, protože vycházejí 

zejména z několikaletých zkušeností práce s tímto systémem.  

4.2 Organizace č. 2 - Provozovatel bizjetů  

Druhým zdrojem cenných informací byla organizace zaměřující se na poskytování služby 

aerotaxi, která je zároveň oprávněnou organizací řízení zachování letové způsobilosti.  

Poskytnutá data z údržby letadel se týkají pěti strojů, které jsou provozovány touto 

organizací. Konkrétně jsou to menší dvouproudové business jety disponující tří displejovou 

verzí systému Garmin G1000.  

Data se týkala všech provedených akcí od roku 2019 až do roku 2022. Mezi těmito daty 

byly veškeré záznamy z údržby avionického systému Garmin G1000. Veškeré provedené 

akce na systému jsou zaznamenány v tabulce 3, kde se v levém sloupci nachází typ 

selhání, následovaný výměnou nebo instalací nového komponentu. V pravém sloupci se 

nachází počet případů dané akce. Například výměna jednotky GIA 63W proběhla na 

základě poskytnutých záznamů z údržby celkem čtyřikrát. Podobně jsou popsány v této 

tabulce všechny provedené akce na systému Garmin G1000.  

Tabulka 3: Provedené akce na avionickém systému Garmin G1000 v Organizaci č. 2 

Provedené akce  
Počet provedených 

akcí 

Výměna jednotky GIA 63W 4 

Výměna jednotky GMA 1347 (Audio Panel) 1 

Výměna NAV antény  1 

Výměna jednotky GDC 74B  2 

Instalace nového tlačítka (knoflík Range)  2 

Výměna VHF antény  1 

Výměna hlavního displeje GDU 1040A (PFD) 1 

 

Na obrázku 10 je uveden jeden z příkladů poskytnutých záznamu údržby. Nahoře se 

nachází hlavička celého dokumentu, do které mechanik zapisuje například registrační 

značku letadla, jeho sériové číslo, letové hodiny nebo jak dlouho byl úkon na letadle 

prováděn. Hlavičku dokumentu následuje konkrétní postupy údržby, podle jakého 



Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

43 
 

dokumentu byly provedeny atd. Konkrétně se tento dokument týká výměny obou jednotek 

GIA 63W a jednotky GMA 1347, tedy audio panelu. Dále byla provedena aktualizace 

softwaru Garmin G1000. Podobně členěné jsou záznamy z pravidelných i nepravidelných 

kontrol a prohlídek všech pěti letadel.  

 

Obrázek 10: Příklad záznamů z údržby Organizace č. 2 
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5 Softwarové nástroje FTA/FMEA 

Kapitola se věnuje využití softwarových nástrojů a porovnává jejich silné a slabé stránky. 

Na závěr kapitoly je zvolen jeden z těchto softwarových nástrojů pro analýzu avionického 

systému Garmin G1000.  

Často jsou spolehlivostní analýzy jako FTA nebo FMEA v praxi prováděny manuálně, což 

může při analýze komplexnějších systému vést k chybám a znehodnocení konečného 

výsledku. Použití spolehlivostních analýz na komplexních systémech rovněž může být pro 

uživatele časově náročné. Proto se v praxi pro limitaci těchto typů chyb a úsporu času 

používají softwarové nástroje. Výhodou těchto softwarových nástrojů je vyšší efektivita 

analýzy, možnost analyzovaná data dále zpracovávat a popřípadě je sdílet. Provádět 

spolehlivostní analýzy rychleji, snadněji, se zaměřením na větší detaily, může znamenat, 

že potenciální rizika budou odhalena a zmírněna dříve, než by představovaly vážné 

ohrožení bezpečnosti.   

Obvykle bývají tyto nástroje volně přístupné a umožňují tak uživateli používat nepřeberný 

výběr možností, slovníků atd. usnadňující jeho práci. V diplomové práci budou uvedeny tři 

softwarové nástroje: HIP-HOPS vytvořen na univerzitě v Hullu, nástroj FTA/FMEA vyvíjený 

na Fakultě dopravní společně s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze a XMEA od 

společnosti ReliaSoft.  

5.1 HIP-HOPS 

HIP-HOPS1 je nástroj vyvinutý na univerzitě v Hullu schopný analyzovat vybraný systém 

pomocí dvou spolehlivostních analýz. První z nich je FTA analýza a druhá je FMEA analýza. 

Tento nástroj je volně stažitelný a pracuje jako doplněk aplikace Matlab2. Princip fungování 

tohoto nástroje spočívá v grafickém zobrazení analyzovaného systému, popisu jednotlivých 

komponentů a vztahů mezi nimi. Výsledkem je automaticky generovaná tabulka FMEA 

analýzy a strom FTA analýzy [13].  

Generování stromů FTA nebo tabulky FMEA v nástroji by se dalo rozdělit do tří fází. První 

fáze spočívá v reprezentaci systému v grafickém editoru (viz obrázek 11) a přiřazení 

jednotlivým jeho částem informace nutné pro pozdější analýzu. Tyto informace jsou 

například název komponentu, pravděpodobnost selhání nebo možnosti selhání. [13] 

 
1 https://hip-hops.co.uk/ 
2 https://www.mathworks.com/products/matlab.html 
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Obrázek 11: Grafická reprezentace palivového systému nákladní lodě [13] 

Druhá fáze nástroje HIP-HOPS je generování stromu FTA analýzy. V této fázi nástroj 

zkoumá vložený model a informace o systému z první fáze. Nástroj následně vyhledá 

výstupní selhání celého systému, které zvolí jako vrcholovou událost. Poté na základě 

vloženého modelu postupuje zpět skrze celý model. Tento postup končí až nástroj nalezne 

počáteční selhání, které zapříčinilo danou vrcholovou událost. Řetězec takto nalezených 

selhání následně spojí dohromady společně s logickými hradly, čímž vznikne strom FTA viz 

obrázek 12. Takto lze generovat více stromů FTA, pokud má daný systém více výstupních 

selhání. [13] 

 

Obrázek 12: Strom FTA vygenerovaný nástrojem HIP-HOPS [13] 
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Poslední třetí fáze analyzuje informace v nově vzniklých stromech FTA. Na základě 

zkombinování těchto stromů a všech vložených informací uživatelem je nástroj HIP-HOPS 

schopen vygenerovat tabulku FMEA analýzy viz obrázek 13. 

 

Obrázek 13: Tabulka FMEA vygenerovaná nástrojem HIP-HOPS 

Co se týče nedostatků tohoto nástroje, je jím zejména omezení vkládání pouze deseti 

možných komponentů analyzovaného systému. Dalším z omezení se může jevit jeho 

potřeba mít nainstalovanou aplikaci Matlab, jejíž licence je zpoplatněná. Pravděpodobně 

nejvíce limitující je ale omezení týkající se možného počtu komponentů, jelikož to znamená, 

že nebude možné provést analýzu u komplexnějších systému s větším počtem 

komponentů.  

5.2 XFMEA (ReliaSoft) 

Druhým analyzovaným softwarovým nástrojem je XFMEA3 od společnosti ReliaSoft. Tento 

nástroj umožňuje pracovat se spolehlivostními analýzami typu FMEA potažmo DFMEA, 

PFMEA nebo například SFMEA. Společnost ReliaSoft se mimo jiné zaměřuje na tvorbu 

softwarových nástrojů dalších spolehlivostní analýzy jako například FTA nebo RBD.  

 
3 https://www.reliasoft.com/products/xfmea-failure-mode-effects-analysis-fmea-software 
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Nástroj XFMEA stejně jako analýza FMEA umožňuje odhalovat a odstraňovat potenciální 

rizika. Software funguje a generuje výsledky na základě dat, která do něj vkládá uživatel. 

Ta může uživatel neustále aktualizovat, jelikož si nástroj XFMEA již vložená data 

zapamatuje.  

XFMEA umožňuje uživateli vytvářet nezměrné množství výstupů, ať už to jsou různé druhy 

statistik nebo grafů. Jeden z výstupů tohoto nástroje je vyobrazen na obrázku 14. Na něm 

se nachází vygenerovaná tabulka analýzy FMEA. Podoba této tabulky je částečně totožná 

jako u konvenční FMEA analýzy, zde je ještě doplněna o hodnocení závažnosti dle RPN. 

Zleva se na obrázku nachází popis funkce, možnost selhání, potenciální efekt tohoto 

selhání, hodnocení závažnosti dle RPN, klasifikace, potenciální příčina selhání, hodnocení 

výskytu dle RPN, současný způsob předcházení nežádoucím jevům, současný způsob 

odhalení, hodnocení odhalitelnosti dle RPN, výsledná hodnota RPN, doporučené kroky 

k odstranění daného jevu.  

 

Obrázek 14: Tabulka FMEA vygenerovaná nástrojem XFMEA [18] 

Co se týče nevýhod spojených s pořízením a využíváním aplikace XFMEA je její 

zpoplatnění. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč nebyl použit v této diplomové práci pro 

analýzu systému Garmin G1000. Pokud ale uvážíme, jaké výhody může používaní tohoto 

systému přinést v praxi provozovatelům, tak nutnost zpoplatnění by pravděpodobně nebyla 

překážkou v jeho pořízení. Nevýhoda pro provozovatele by mohla být složitost systému a 
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školení nutná pro práci s ním. To by mohlo provozovatele motivovat pořídit si méně složitý 

nástroj pro práci se spolehlivostními analýzami. 

5.3 Nástroj FTA/FMEA (ČVUT v Praze) 

Posledním softwarovým nástrojem je aplikace, kterou vyvíjí Fakulta dopravní společně 

s Fakultou elektrotechnickou na ČVUT v Praze. Principy fungování tohoto nástroje jsou 

téměř totožné jako u aplikace HIP-HOPS. Do nástroje je nutné vytvořit grafickou intepretaci 

systému, vložit základní popis funkcí a způsobu selhání komponentů. Tyto informace stačí 

pro vygenerování FTA analýzy, popřípadě dále analýzy FMEA. V této podkapitole je uveden 

pouze proces tvoření FTA analýzy. 

Mezi pozitiva této aplikace spadá nutnost vložení pouze základních informací týkající se 

systému, komponent, funkcí a způsobů selhání, což oproti manuálnímu vytváření 

spolehlivostních analýz šetří nejenom čas, ale zvyšuje i přesnost výstupu analýzy. Aplikace 

je současně schopna vyhodnocovat pravděpodobnosti selhání vrcholové události pouze na 

základě vložení pravděpodobností selhání u základních událostí. Tato vlastnost je 

nepostradatelná zejména při analýze komplexních systémů, které často mohou mít desítky 

nebo stovky podsystémů a komponentů.    

Jak již bylo naznačeno, tak princip a funkce této aplikace závisí na správné interpretaci 

systému a vložení kompletní znalosti o funkcích daného systému, možnosti selhání nebo 

vztahů jednotlivých podsystémů.   

 

Obrázek 15: Reprezentace brzdového systému v nástroji FTA/FMEA 
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Pro demonstraci fungování nástroje byl zvolen jednoduchý brzdový systém automobilu 

(obrázek 15). Jako jeho podsystémy byly vloženy: Brzdový pedál, Brzdový píst a Tlakové 

potrubí. K těmto podsystémům byly vloženy jejich funkce a možné způsoby selhání.  

Na obrázku 15 je vyobrazena reprezentace brzdového systému a vztahy mezi celým 

systémem a jeho podsystémy. Aplikace využívá jazyk UML pro zobrazení vztahů mezi 

objekty a konkrétně vztah agregace. Význam v případě brzdového systému značí, že jeho 

fyzickou součástí jsou podsystémy: Brzdový pedál, Brzdový píst a Tlakové potrubí.   Pro 

bližší pochopení jazyka UML existuje řada publikací, například [20].  

 

Obrázek 16: Vkládání a úprava funkcí 

Poté, co jsou do grafického editoru vloženy veškeré podsystémy nebo komponenty, je 

nutné jim přiradit funkce, které v systému vykonávají, a způsoby selhání. Pro tuto úpravu 

v aplikaci slouží editační okno (viz obrázek 16).  

Na prvním řádku je nutné vložit název dané funkce, dále lze zvolit komplexnost dané funkce 

ze tří možností: Atomic, OR, AND. Tyto možnosti následně ovlivní logické hradlo u dané 

funkce ve stromu FTA. Ve třetím řádku následuje výběr požadovaných funkcí, na kterých 

tato funkce závisí. Jako poslední uživatel volí možnosti selhání. V tomto případě je otevřené 

editační okno (viz obrázek 16) brzdového pedálu, kterému byly přiřazena funkce přenosu 
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síly na brzdovou kapalinu. Požadované funkce nebyly v tomto případě zvoleny žádné. 

Možnost zaseknutí nebo ulomení brzdového pedálu byla definována jako způsob selhání.  

 

Obrázek 17: Vkládání a úprava selhání 

Dalším krokem je identifikace a vložení možných selhání. Ta se vkládají a upravují 

v editačním okně, viz obrázek 17. V horní časti obrázku jsou zobrazeny již dvě možná 

selhání, v tomto případě protržení a zanesení tlakového potrubí.  

Do prvního řádku okna se vkládá název daného selhání, následuje volba chování, kde lze 

vybírat ze tří možností: Atomic, OR, AND. Volbou jedné z těchto možností jsou ovlivněna 

hradla ve výsledném FTA stromu. V posledním řádku jsou zvolena požadovaná selhání, na 

kterých dané selhání závisí.  

Poslední část editačního okna se věnuje vztahům mezi komponenty nebo subsystémy. Jak 

již bylo zmíněno, tato aplikace využívá pro zobrazování vztahů jazyk UML, konkrétně vztah 

agregace. V této časti lze tedy vybírat ze seznamu již vytvořených komponentů a přiřadit 

vždy jeden. V tomto případě byl jako nadřazený systém zvolen brzdový systém, jehož 

fyzickou součástí je komponent tlakové potrubí.  
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Posledním krokem po vložení všech nutných informací a grafické reprezentace systému je 

vytvoření stromu FTA. Aplikace umožňuje uživateli vytvořit strom FTA z libovolné funkce 

jakéhokoliv komponentu. To uživateli usnadňuje analýzu, protože je schopen si případně 

kontrolovat a upravovat vkládaná data.  

Na obrázku 18 je vygenerovaný strom brzdového systému. Jako vrcholová událost tohoto 

stromu je zvoleno „Zpomalení dopředného pohybu selže“. Přes hradlo OR pokračuje strom 

přes selhání jednotlivých podsystémů až k základním událostem. Jelikož nebyla zvolena 

pravděpodobnost selhání, je ke všem událostem aplikací přiřazena pravděpodobnost 1.  

Jako názorný příklad bude popsána jedna cesta od základní události až po vrcholovou 

událost. Tato cesta stromem FTA začíná zcela vpravo dole, kde se nachází základní 

událost „Přenos síly na brzdovou kapalinu selže z důvodu ulomení brzdového pedálu“. Toto 

selhání se dále propaguje skrze hradlo OR do mezilehlé události „Přenos síly na brzdovou 

kapalinu selže“. To se rovněž propaguje skrze hradlo OR až do vrcholové události 

„Zpomalení dopředného pohybu selže“.  

Aplikace FTA/FMEA, včetně veškerých popisů a instrukcí, pracuje v anglickém jazyce. To 

umožňuje aplikaci použít za účelem implementace do odvětví letecké dopravy, které 

používá výhradně anglický jazyk jako hlavní způsob komunikace a dorozumívání.  

 

Obrázek 18: Vygenerovaný strom FTA 
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Ze tří představených softwarových nástrojů byla tato aplikace shledána jako vhodná pro 

naplnění účelů této diplomové práce a provedení spolehlivostní analýzy.  

Celý popis a fungování tohoto nástroje jsou popsány v diplomové práci Jakuba Grubera 

[19], studenta Fakulty elektrotechnické na ČVUT v Praze. Přestože byla tato aplikace 

vyvinuta na Fakultě elektrotechnické, jejím hlavním zaměřením je implementace v civilním 

letectví. Proto byla do fáze vývoje a testování této aplikace zapojena i Fakulta dopravní. 

Mou motivací si zvolit tuto aplikaci byla mimo jiné má účast v týmu studentů a vedoucích z 

Ústavu letecké dopravy. Tento tým se podílel jak na jeho vzniku, tak později i na úpravách 

a vývoji.  

Aplikace FTA/FMEA zatím není ve své finální verzi, stále se vyvíjí a zdokonaluje. Z tohoto 

důvodu je přístupná pouze omezenému počtu uživatelů, zejména studentům a 

zaměstnancům z Fakulty dopravní a elektrotechnické.  

Nevýhodami této aplikace se v současnosti mohou jevit omezený přístup a stav, ve kterém 

se nachází. Tyto chyby se netýkají smyslu tvorby spolehlivostních analýz, ale zhoršují 

uživatelský komfort při práci s touto aplikací. Většinou se jedná pouze o drobné nedostatky, 

jako například obnova celé stránky po přiřazení funkce komponentu. Tyto chyby však nijak 

neomezují fungování aplikace nebo správnost generování spolehlivostní analýzy.   

  



Fakulta dopravní 
České vysoké učení technické v Praze 

53 
 

6 Provedení a vyhodnocení spolehlivostní analýzy  

V této části práce je popsán postup, jakým byla provedena spolehlivostní analýza v nástroji 

FTA/FMEA, včetně grafické reprezentace systému. Dále je v kapitole uvedena výsledná 

FTA systému Garmin G1000 a současně je uveden výpis použitých funkčních vlastností 

nebo způsobů selhání jednotlivých komponentů. Na závěr kapitoly je popsán způsob využití 

spolehlivostních analýz v údržbě letecké techniky na základě získaných výsledků.  

6.1 Reprezentace systému Garmin G1000 v nástroji FTA/FMEA 

Předtím, než je aplikace schopna automatiky generovat strom FTA, bylo nutné vytvořit 

reprezentaci systému v editoru nástroje FTA/FMEA, tento postup je popsán v podkapitole 

„Nástroj FTA/FMEA (ČVUT v Praze)“. Pro reprezentaci systému Garmin G1000 byla 

zvolena tří displejová verze zástavby se dvěma hlavními a jedním multifunkčním displejem.   

Jako první krok bylo nutné si stanovit veškeré komponenty systému Garmin G1000, které 

se budou vkládat. Oba hlavní displeje systému Garmin G1000 mají totožné uspořádání 

podsystémů, ze kterých získávají a zobrazují data. Reprezentace obou hlavních displejů by 

proto byla pouze nadbytečnou částí FTA stromu. Z tohoto důvodu budou v nástroji 

reprezentovány pouze podsystémy levého a multifunkčního displeje. Ve stromu FTA bude 

pravý hlavní displej reprezentován pouze jako nerozvíjená událost.  

V tabulce 4 jsou vypsány veškeré komponenty, které byly vloženy do pomocného nástroje 

aplikace, který umožňuje vizualizovat celý systém. Rovněž usnadňuje přehled nad již 

vloženými komponenty a vztahy mezi nimi. Bylo nutné uvažovat jak komponenty, které jsou 

součástí systému Garmin G1000, tak komponenty typu senzory snímající parametry 

motoru, pitot-statický systém nebo antény přijímající signál. 

V tabulce 4 jsou uvedeny jednotky GEA 71 n.2 a GIA 63W n.2, které patří svým charakterem 

jako hlavní zdroje informací pro pravý hlavní displej. Ze schématu toku letových dat a 

propojení jednotek Garmin G1000 je ale patrné, že tyto jednotky působí jako záložní zdroje 

dat v případě vysazení některé z jejich sesterských jednotek. Z tohoto důvodu bylo nutné 

tyto jednotky brát v potaz rovněž jako zdroje dat pro levý hlavní displej. 
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Tabulka 4: Jednotky (komponenty) vložené do nástroje FTA/FMEA 

Názvy jednotek (komponentů)  

Garmin G1000 GMU 44 n.1 

PFD n.1 - GDU 1040A GDC 74B n.1 

PFD n.2 - GDU 1040A GEA 71 n.1 

MFD - GDU 1500 GEA 71 n.2 

Electric power source GTP 59 n.1 

GMA 1347 n.1 Antenna GA 36 n.1 

GMA 1347 n.2 VHF/COM antenna 

GIA 63W n.1 Back up button - LEFT 

GIA 63W n.2 Back up button - RIGHT 

VOR/LOC antenna Glide Slope antenna 

GRS 77 n.1 Pitot Static System 

Engine sensors Antenna GA 36 n.2 

Satellite radio antenna GDL 69A 

GWX 68 GCU 475 

Main Battery Standby Battery 

Dále jsou v tabulce 5 uvedeny jednotlivé kabely spojující jednotky, které umožňují datový 

nebo fyzický přenos (případ pitot-statického systému a jednotky GDC 74B). 

Tato spojení bylo nutné ve stromu uvažovat, jelikož selhání správně fungujících 

komponentů může způsobit jedno nebo kombinaci více selhání prostředků pro komunikaci 

mezi jednotkami. Ze zkušeností mechaniků Organizace č. 1 jsou selhání kabeláže nebo 

konektorů kabeláže poměrně častou záležitostí. Stejně jako u volby komponentů zásobující 

pouze levý hlavní a multifunkční displej jsou v tabulce uvedená kabelová spojení pouze 

mezi těmito jednotkami.  
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Tabulka 5: Prostředky pro přenos dat vložené do nástroje FTA/FMEA 

Prostředky pro přenos dat a komunikaci  

PFD n.1 - GDU 1040A and PFD n.2 - GDU 
1040A wiring GDC 74B n.1 and GIA 63W n.1 wiring 

PFD n.1 - GDU 1040A and MFD – GDU 1500 
wiring GDC 74B n.1 and GTP 59 n.1 wiring 

GMU 44 n.1 and GRS 77 n.1 wiring 
GRS 77 n.1 and PFD n.1 - GDU 1040A 

wiring 

GRS 77 n.1 and GIA 63W n.1 wiring 
PFD n.1 - GDU 1040A and GDC 74B 

n.1 wiring 

GRS 77 n.1 and GIA 63W n.2 wiring GEA 71 n.1 and GIA 63W n.1 wiring 

GRS 77 n.1 and GDC 74B n.1 wiring GEA 71 n.2 and GIA 63W n.1 wiring 

GDC 74B n. 1 and Pitot Static System Tubing 
PFD n.1 - GDU 1040A and GIA 63W 

n.1 wiring 

GEA 71 n.2 and Engine sensors wiring GEA 71 n.1 and Engine sensors wiring 

GIA 63W n.1 and Antenna GA 36 n.1 wiring 
GIA 63W n.2 and Antenna GA 36 n.2 

wiring 

GIA 63W n.1 and VHF/COM antenna wiring 
GIA 63W n.1 and VOR/LOC antenna 

wiring 

GIA 63W n.1 and Glide Slope antenna wiring 
GMA 1347 n.1 and PFD n.1 - GDU 

1040A wiring 

GWX 68 and GDL 69A wiring  
Satellite radio antenna and GDL 69A 

wiring 

GDL 69A and MFD – GDU 1500 wiring GCU 475 and MFD – GDU 1500 wiring 

Electrical wiring  
PFD n.2 - GDU 1040A and MFD – 

GDU 1500 wiring 

GMA 1347 n.2 and PFD n.2 - GDU 1040A 
wiring 

 

Po vytvoření bloků reprezentující dané jednotky, komponenty nebo typ spojení, bylo nutné 

těmto bloků přiřadit jejich funkce, selhání atd. Vzhledem k rozměrům tabulky a počtu 

komponentů je zde uveden pouze příklad přiřazených funkcí a selhání jednotky GIA 63W 

n.1 (viz tabulka 6). Kompletní výčet přiřazených vlastností je připojen v příloze 3. 

Jednotce GIA 63W n.1 jsou přirazeny funkce příjímání a zpracovávání signálu z antény 

VOR/LOC, GPS signálu, VHF/COM signálu a signálu z antény, která přijímá signál týkající 

se sestupové roviny (Glide Slope). Dále přijímá motorové parametry z obou jednotek GEA 

71, která dále spolu s ostatními daty, odesílá dále. Tato funkce je nazvána jako Odesílaní 

správních dat jednotkou GIA 63W. 
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V pravém sloupci tabulky 6 je rovněž přiřazeno možné selhání týkající se dané jednotky. 

Tyto selhání se týkají celé jednotky nebo výhradně GPS přijímače, přijímače Glide Slope 

signálu, NAV přijímače, COM odpovídače.  

Tabulka 6: Popis funkcí a selhání jednotky GIA 63W n.1 

Název jednotky: GIA 63W n.1 

Přirazené funkce Přiřazená selhání 

GIA 63W n. 1 receiving and managing VOR/LOC signal GIA 63W no. 1 Unit Failure  

GIA 63W n. 1 receiving and managing GPS signal 
GIA 63W no. 1 Glide slope 

receiver 

GIA 63W n. 1 transmitting correct data 
GIA 63W no. 1 GPS/SBAS 

receiver 

GIA 63W n. 1 receiving and managing engine parameters 
GIA 63W no. 1 NAV radio 

receiver 

GIA 63W n. 1 receiving and managing VHF/COM signal 
GIA 63W no. 1 COM 

transceiver 

GIA 63W n.1 receiving and managing Glide slope signal  

GIA 63W n. 1 transmitting GPS signal  

Na obrázku 19 jsou vyobrazeny již vložené komponenty a jednotlivé druhy propojení 

z tabulky 4 a 5, které jsou doplněny o funkce a způsoby selhání.  

Podsystémy a komponenty jsou propojeny s komponentou „Garmin G1000“, jelikož jsou její 

fyzickou součástí. To se netýká komponentu „Pitot Static System“, který není fyzickou 

součástí systému Garmin G1000 a komponentů „Backup button – LEFT“, respektive 

„Backup button – RIGHT“, které jsou naopak fyzickou součástí komponentu „GMA 1347 

n.1“, respektive „GMA 1347 n.2“.   

Na obrázku 19 není blok Garmin G1000 propojen s ostatními bloky z důvodu snazší 

orientace, jelikož nástroj FTA/FMEA neumožňuje přehledné zobrazení všech propojených 

jednotek. Zobrazeny jsou pohromadě jak komponenty, tak jednotlivé prostředky umožňující 

komunikaci mezi nimi.  

Po vložení veškerých jednotek, komponentů, jednotlivých funkcí a způsobů sehnání lze 

přejít již automatickému generování stromu FTA.  
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Obrázek 19: Grafická reprezentace systému Garmin G1000 
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6.2 Výsledný strom FTA 

V této části kapitoly se věnuji popisu výsledného stromu FTA. Uvádím zde pouze části 

kompletního stromu, protože z důvodu jeho rozměrů není možné ho vložit do diplomové 

práce jako celek, aniž by nebyla snížena jeho čitelnost. Výsledný strom FTA je vyobrazen 

v přílohách 1 a 2. Dále se zaměřuji na výpočet pravděpodobností událostí, které se podílí 

na selhání vrcholové události.  

6.2.1 Výpočet pravděpodobností selhání komponent 

Vrcholová událost celého stromu FTA je selhání avionického systému Garmin G1000. 

Střední doba do poruchy (MTBF) systému Garmin G1000 je podle veřejně dostupných 

zdrojů odhadem 10 000 hodin. [21] Jinými slovy to znamená, že doba mezi dvěma 

selháními tohoto systému je cca 10 000 hodin. Na základě této hodnoty jsem byl pak 

schopen spočítat pravděpodobnosti komponent podílejících se na selhání systému.  

Pravděpodobnosti bylo nutné dopočítat ke všem komponentům u kterých nebyla informace 

o četnosti selhání nebo počtu hodin v provozu bez poruchy. To bylo zapříčiněno jednak 

způsobem vedení záznamů týkajících se provedené údržby, které neposkytovaly možnost 

vypočítat nebo alespoň odhadnout danou pravděpodobnost selhání.  

Druhá příčina nedostatku informací o pravděpodobnosti selhání komponentů vyplývá 

z toho, že se za dobu provozu systému Garmin G1000 tyto selhání nestaly ani v jedné 

z leteckých organizací. Z těchto dvou důvodů bylo nutné pravděpodobnosti alespoň 

odhadnout na základě znalosti pravděpodobnosti selhání vrcholové události. 

Pravděpodobnost selhání systému Garmin G1000 lze stanovit na základě znalosti o jeho 

střední době do poruchy (MTBF). Dle vzorce níže vychází, že pravděpodobnost selhání 

sytému Garmin G1000 je 10-4. 

𝑃(𝐴) =
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑙ℎá𝑛í

𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑢𝑐ℎ𝑦 
 

V tabulce 7 jsou uvedeny komponenty, ke kterým jsem byl schopen najít údaje o 

pravděpodobnosti jejich selhání. Je zde uvedena pravděpodobnost selhání potrubí (Tube), 

dále selhání vyhřívání (Heater), selhání el. kabelu (Power cable) a selhání teplotní sondy 

(OAT Probe). [22] 
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Tabulka 7: Pravděpodobnost selhání komponent 

Komponenta 
Pravděpodobnost 

selhání 

Tube (pitot-static system) 7,00 × 10-7 

Heater (pitot-static system) 6,81 × 10-5 

Power cable (pitot-static system) 2,2 × 10-7 

OAT probe 4,32 x 10-5 

Jak bylo zmíněno výše, z důvodu nedostatku informací o pravděpodobnostech selhání 

jednotlivých základních událostí objevující se ve finálním stromu FTA, bylo nutné je spočítat 

na základě znalosti týkající se pravděpodobnosti selhání vrcholové události. Ve stromu FTA 

se často objevují čtyři události, a to: selhání jednotky LRU („Failure of LRUs“), selhání 

kabeláže („Failure of cabling“), selhání antény, či senzorů („Failure of antenna“) a selhání 

konektorů kabelů (Failure of cable pins“).  

Proto jsem tyto události sjednotil (viz tabulka 8) do čtyř kategorií a přiřadil jim poměr 

pravděpodobnost selhání, který vychází z jejich závislosti mezi sebou. Tyto poměry 

nekorespondují s reálnými hodnotami poměrů selhávání, jelikož jsou založeny čistě na 

odhadu. Účelem takto nastavených poměrů selhání je pouze simulace reálného chování 

výsledného stromu FTA, kdy pravděpodobnosti nebudou pro všechny selhání stejné. 

Selhání konektorů v mém případě stanovuje základní pravděpodobnost X, ze které dále 

vyvozuji pravděpodobnosti zbylých tří komponentů. Selhání kabeláže má pravděpodobnost 

1,25 o násobek vyšší, selhání antény nebo senzorů o 1,5 násobek vyšší a selhání jednotek 

má třikrát vyšší pravděpodobnost než základní pravděpodobnost X.  

Tabulka 8: Nastavení výpočtů pravděpodobnosti 

Komponenta 
Poměr pravděpodobnosti 

selhání 
Vypočtená 

pravděpodobnost 

Failure LRUs 3 X 3,6363*10-5 

Failure of cabling 1,25 X 1,5151*10-5 

Failure of antenna or 
sensors 

1,5 X 1,8182*10-5 

Failure of cable pins X 1,2121*10-5 
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V pravém sloupci je přesně spočtená výsledná pravděpodobnost na základě stanovených 

poměrů mezi těmito čtyřmi kategoriemi. Jednotlivé pravděpodobnosti jsem následně 

vypočítal a přiřadil k daným základním událostem tak, aby výsledná hodnota 

pravděpodobnosti selhání celého systému Garmin G1000 odpovídala hodnotě 10-4. 

6.2.2 Popis výsledného stromu FTA 

Na obrázku 20 je zobrazena část stromu FTA, konkrétně se jedná o selhání jednotky GDC 

74B n.1. Ta je v systému Garmin G1000 zodpovědná za zpracovávání dat týkajících se 

venkovní teploty a tlaku vzduchu. Ty jednotka sbírá z pitot-statického systému a sondy 

měřící venkovní teplotu vzduchu.   

Vrcholovou událostí byla zvolena nemožnost z jednotky GDC 74B odesílat data tykající se 

přijatých a zpracovaných dat. Tu dále rozvádí dvě události, konkrétně je to nemožnost 

odesílat tato data do okolních jednotek a selhání zpracovávání a měření dat. Obě tyto 

události jsou spojeny s vrcholovou událostí logickým hradlem OR.  

Nemožnost odesílat data do okolních jednotek můžou zapříčinit události: selhání spojení 

mezi jednotkami GRS 77 n.1 a GDC 74B n.1, selhání spojení mezi jednotkami PFD n.1 – 

GDU 1040A a GDC 74B n.1 a selhání spojení mezi jednotkami GDC 74B n.1 a GIA 63W 

n.1. Aby nastala nemožnost odesílat data do okolních jednotek, musí nastat všechny tři 

události současně. Proto jsou ve stromu spojeny přes hradlo AND. 

Selhání jednotlivých spojení může zapříčinit dvě události, kde stačí, aby nastala pouze 

jedna z nich: selhání kabeláže a selhání konektorů kabelů. Ve stromu FTA jsou obě tyto 

selhání základními událostmi.  

Levá část stromu, kde se nachází selhání zpracovávání a měření dat, nastane, pokud selže 

odesílaní dat o tlaku vzduchu z pitot-statického systému, odesílaní a měření venkovní 

teploty, nebo pokud selže samotná jednotka GDC 74B n.1, která je současně základní 

událostí. 

Selhání odesílaní dat o tlaku vzduchu nastane, pokud selže spojení mezi pitot-statickým 

systémem a jednotkou GDC 74B n.1 nebo selže samotný pitot-statický systém.  

Selhání pitot-statického systému může zapříčinit jedna z těchto tři selhání: selhání 

vyhřívání, selhání potrubí nebo selhání el. kabelu.  
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Obrázek 20: Část vygenerovaného stromu FTA – jednotka GDC 74B n.1 
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Druhý strom (část kompletního stromu systému Garmin G1000), který budu popisovat, je 

vyobrazen na obrázku 21. Tento strom se týká jednotky GIA 63W, která v systému Garmin 

G1000 plní funkci sběrnice dat. Konktrétně je na obrázku vyobrazeno selhání funkce 

přijímaní a zpracovávání motorových parametrů. Tyto údaje jednotka GIA 63W n.1 přijímá 

z obou jednotek GEA 71, které jsou měřeny pomocí senzorů v motoru letadla.  

Konkrétně vrcholovou událost selhání přijímaní a zpracovávání motorových parametrů 

může zapříčinit selhání odesílaní motorových parametrů z obou jednotek GEA 71. Jelikož 

je nutné, aby nastaly obě situace, jsou spojeny pomocí hradla AND. 

Selhání odesílaní motorových dat z jednotky GEA 71 n.1 může zapříčinit selhání samotné 

jednotky GEA 71 n.1, dále selhání spojení mezi jednotkami GEA 71 n.1 a GIA 63W n.1 

nebo selhání přijímání motorových parametrů ze senzorů v motoru.  

Selhání spojení mezi jednotkami GEA 71 n.1 a GIA 63W n.1 můžou způsobit dvě příčiny a 

to: selhání konektorů kabelů nebo selhání samotné kabeláže.  

Selhání přijímání motorových parametrů ze senzorů v motoru má příčiny: selhání 

samotných motorových senzorů nebo selhání spojení mezi motorovými senzory a 

jednotkou GEA 71 n.1. Tuto událost může zapříčinit selhání konektorů kabelů nebo selhání 

kabeláže.  

Druhá strana stromu se týká selhání odesílání motorových dat z jednotky GEA 71 n.2. Tu 

mohou zapříčinit tři události, konktrétně to je: selhání samotné jednotky GEA 71 n.2, která 

je současně základní událostí. Dále selhání spojení mezi jednotkami GEA 71 n.2 a GIA 

63W n.1 nebo selhání přijímání motorových parametrů ze senzorů v motoru. 

Selhání spojení mezi jednotkami GEA 71 n.2 a GIA 63W n.1 má dvě příčiny a to konkrétně: 

selhání konektorů kabelů nebo selhání samotné kabeláže. Obě tyto selhání jsou ve stromu 

základními událostmi.  

Selhání přijímání motorových parametrů ze senzorů v motoru může způsobit jak selhání 

samotných senzorů, tak selhání spojení mezi jednotkou GEA 71 n.2 a motorovými senzory.  

Toto selhání má konkrétně dvě příčiny: selhání konektorů kabelů nebo selhání kabeláže. 

Obě tyto selhání jsou ve stromu FTA současně základními událostmi.  
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Obrázek 21: Část vygenerovaného stromu FTA – jednotka GIA 63W n.1
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6.3 Způsob využití FTA v údržbě  

V této časti kapitoly je popsána možnost využití implementace spolehlivostních analýz 

z pohledu diagnostiky a rozhodování v údržbě letecké techniky na základě získaných 

výsledků. Tato možnost je rozebírána z pohledu možnosti uplatnění v leteckých 

organizacích, konkrétně v Organizaci č. 1 – Letecká škola a Organizaci č. 2 - Provozovatel 

bizjetů.  

Implementace v těchto dvou organizacích je nutné rozlišit, jelikož procesy údržby, počet 

zaměstnanců v údržbě, způsob provozu letadel nebo finanční možnosti obou organizací se 

liší. Na základě těchto odlišností budou způsob a možnosti využití spolehlivostních analýz, 

respektive softwarových nástrojů, rovněž rozdílné.      

6.3.1 Implementace v Organizaci č. 1 – Letecká škola  

První ze dvou leteckých organizací je letecká škola, ta využívá své letadla zejména pro 

výcvik nových pilotů. Selhání proto mohou být častější než u letecké techniky používané již 

vycvičenými piloty s leteckými zkušenostmi. Tato selhání totiž mohou plynout ze 

specifického způsobu zacházení s leteckou technikou. Často jsou na těchto letadlech 

cvičeny krizové situace, nouzová přistání atd., která namáhají leteckou konstrukci, snižují 

životnost a tudíž potřebují častější údržbu.   

Možnost využití spolehlivostních analýz v Organizaci č.1, konkrétně analýzu FTA, uvedu na 

konkrétním příkladu.  

Příklad:  

Pokud například ve fázi letu začne systém Garmin G1000 pilotovi indikovat ztrátu parametrů 

týkajících se tlaku oleje, může tento problém mít několik příčin. Pokud by v organizaci byla 

implementována aplikace nebo software, který umí vyhodnocovat spolehlivostní analýzy, 

mohl by mechanik, již při oznámení poruchy pilotem, začít řešit daný postup opravy 

pohledem do výsledné analýzy a zjistit možné příčiny, čímž by dobu samotné opravy mohl 

zkrátit. Například analýza FTA umožňuje přiřazovat pravděpodobnosti selhání jednotlivých 

komponentů, čímž by mechanik mohl určit pořadí provádění kontrol jednotlivých 

komponentů, které se podílejí na selhání nebo v našem případě na ztrátě údajů o tlaku 

oleje. Na základě tohoto postupu má mechanik větší šanci, že příčinu odhalí, čímž může 

urychlit návrat letadla zpět do provozu. 
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Často se v organizaci podobných rozměrů, může stát, že se s podobným selháním ještě 

nesetkali a postupy opravy nejsou nastaveny. Tudíž je mechanik povinen studovat 

údržbový manuál nebo zjišťovat u výrobce, jak k danému selhání přistupovat. Na základě 

kompletního stromu FTA daného systému není nutné, aby mechanik musel studovat jak 

danému selhání přistoupit, jelikož strom FTA umožňuje zobrazit příčiny podílejících se na 

daném selhání.  

Finanční náročnost spojená s údržbou letecké techniky je nezanedbatelnou položkou 

výdajů jakéhokoliv leteckého provozovatele. V tomto případě je finanční náročnost údržby 

umocněna rozsahem této společnosti, která provozuje pouze malý počet letadel v řádu 

jednotek. Zvyšování finančních nákladů na implementaci nových technologií a postupů, 

které jsou často velmi drahé, nedávají z pohledu ekonomiky organizace smysl. Jeden 

z důvodů, proč využívat spolehlivostní analýzy nebo softwarové nástroje jako prostředek 

vhodný pro diagnostiku možných selhání nebo optimalizaci postupů, je zejména zvýšení 

efektivity finančních nákladů spojených s údržbou letadlové techniky.  

Ideální postup, jak by se v organizacích obdobné velikosti mohly využívat spolehlivostní 

analýzy, respektive softwarové nástroje zaměřující se na jejich tvorbu, by mohl vypadat 

následovně. Organizace by v případě využití softwarového nástroje nemusela vyčlenit více 

než jednoho zaměstnance, který by se věnoval tvorbě spolehlivostních analýz, sběru dat 

z provozu a údržby. Na základě těchto výstupů by mohl upravovat a aktualizovat data 

vkládaná do aplikace, optimalizovat postupy v údržbě nebo predikovat možné selhání 

v dostatečném předstihu.  

V rámci konzultací s Organizací č. 1 byl identifikován případ, kdy po neočekávaném selhání 

kritického komponentu Garmin G1000 muselo být dané letadlo uzemněno do té doby, než 

byl objednán a obdržen nový díl od výrobce. Proces koupě nového dílu může trvat i několik 

týdnů. V případě menší nebo podobně velké letecké organizace, jako je tato, může vyřazení 

letadla z provozu znamenat finanční ztrátu několika desítek až stovek tisíc korun. Tento 

problém by šlo vyřešit na základě schopnosti predikovat selhání a připravit tak potřebné 

zdroje.  

Využití softwarových nástrojů a spolehlivostních analýz by umožnilo zobecňovat postupy 

v údržbě napříč všemi provozovateli. Umožnily by tak nastavit přesný postup rozhodování 

o provedení revize pro vyloučení nejčastějších selhání vedoucí ke konkrétní závadě.  

Další výhodou implementace tohoto přístupu v Organizaci č. 1 je absence nutnosti učit se 

tvořit spolehlivostní analýzu, konktrétně FTA. Postup generování je v případě použitého 
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nástroje automatizován. Pracovníkovi údržby by stačilo umět se orientovat ve výsledcích 

analýzy a správně je interpretovat.  

Jelikož byla zvolena analýza FTA, která produkuje jako svůj výsledek strom poruchových 

stavů, je orientace poměrně snadná a intuitivní i pro uživatele bez hlubších znalostí postupů 

tvorby FTA analýzy. Ta rovněž umožňuje orientaci ve výsledcích na základě 

pravděpodobnosti dané události a rozhodnout se tak, kterou možnou příčinu dané závady 

zkontrolovat jako první.     

Jak již bylo zmíněno, využití softwarových nástrojů pro využívání spolehlivostních analýz 

umožňuje mechanikům v rámci dané organizace či ostatních provozovatelů sdílet své 

znalosti a zkušenosti získané během provozu a údržby letadlových komponentů. Tato 

vlastnost by mohla být uvedena v případě obou organizací, protože stálý vývoj používaných 

technologií a postupů zvyšuje nutnost sdílet informace o daném systému a jeho 

vlastnostech.  

6.3.2 Implementace v Organizaci č. 2 – Provozovatel bizjetů 

Co se týče implementace v rámci Organizace č.2, tak způsob zavádění spolehlivostních 

analýz do postupů údržby se bude lišit oproti Organizaci č.1, jelikož se jedná o organizaci 

CAMO. Z tohoto důvodu je přístup, počet mechaniků a dostupné zázemí pro účely údržby 

na letadlové technice a systémech diametrálně rozdílný.    

Způsob využití a implementace spolehlivostních analýz, konktrétně FTA analýzy, 

v organizaci č.2 rovněž uvedu na názorném příkladu.  

Příklad: 

Jelikož organizace podobného typu provádí údržby většího počtu letadel, nejenom svých 

vlastních ale například svých klientů, setkávají se s danými selháními častěji než v menších 

organizacích (například typu č.1). To umožňuje takovýmto organizacím získávat velké 

množství dat z provozu a údržby letadel. Výhoda implementace softwarových nástrojů 

umožňující provádět spolehlivostní analýzy v Organizaci č.2 by spočívala v možnosti do 

nich ukládat tyto získaná data a aktualizovat tak postupy údržby na daném systému nebo 

letadlovém celku. Dále by své zkušenosti z praxe do analýzy mohli zanášet i mechanici a 

zpřesňovat tak její výstup. Pomocí softwarových nástrojů by následně mohly být sdíleny 

dané výsledky analýzy s menšími provozovateli. Tím by mohly například pomoci s 

optimalizací postupů údržby v těchto menších organizacích nebo zvyšování životnost 

daného systému.  
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Druhým příkladem jak využít sdílení výsledků je v případě CAMO organizace. Sdílením 

výsledků analýz by mohlo pomoci s řešení vzniklých selhání vzdáleně na základě stanovení 

kontrol funkčnosti komponentů, které by dané selhání mohly způsobovat. Tyto kontroly by 

probíhaly u daného provozovatele, tedy ještě před odesláním selhaného komponentu 

k údržbové organizaci, čímž by se vyloučily příčiny které nejsou závažné a jsou zároveň 

v technických možnostech daného provozovatele tuto závadu odstranit. Tím by mohla 

Organizace č.2 řešit některá z objevujících se selhání u jejich klientů bez nutnosti vysílat 

tým mechaniků nebo stahovat dané letadlo z provozu. 

Výhoda, která plyne z velikosti a zaměření této organizace může být zaměstnávání většího 

počtu mechaniků, kteří se tím pádem mohou zaměřovat na údržbu pouze jednoho 

konkrétního typu letadlového celku například avionických systémů. Oproti procesům údržby 

v malých firmách a organizacích, kde se o údržbu starají jednotlivci, kteří často musí být 

schopni provádět zběžné postupy údržby na celém letadle. Přesto by implementace 

spolehlivostních analýz mohla být pomocným prvkem, podle něhož by se mohli mechanici 

rozhodnout, k jaké revizi přistoupí jako první a optimálně rozvrhnout jednotlivé kroky opravy, 

či údržby.  

Další výhodou je použití u provozovatele, jehož flotila čítá velké množství letadel rozdílného 

typu a výrobce. Postupy a způsoby údržby se na každém letadle budou určitým způsobem 

lišit a pokud by se mechanik spoléhal pouze na svou zkušenost a nabytou znalost o daném 

systému, je pravděpodobné, že řešením závady stráví více času.  

Organizace č. 2 provozuje výhradně business jety, jehož pořizovací cena několikanásobně 

přesahuje cenu letadel z flotily Organizace č.1. Z tohoto důvodu hraje přesnost detekce 

závady a způsob alokace pracovní síly značnou roli, co se týče rychlosti odstranění závady. 

Jak již bylo zmíněno, tyto benefity by při současných nákladech na údržbu byly mnohem 

efektivněji využity při zapojení spolehlivostních analýz do diagnostiky a rozhodování 

procesů údržby.  

Motivace použití spolehlivostních analýz se ale napříč leteckými organizacemi nemění. 

Globálním cílem údržby stále zůstává snaha zajistit maximální životnost letadlové techniky 

tak, aby byla co možná finančně nejefektivnější pro jejich provozovatele. Z tohoto a výše 

uvedených důvodů lze usoudit, že implementace spolehlivostních analýz v podobě 

softwarových nástrojů je s rostoucí složitostí současných leteckých systému nezbytná.  
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7 Diskuse  

Cílem této práce bylo navržení způsobu využívání spolehlivostních analýz pro diagnostiku 

poruch v údržbě letadel a zhodnocení možného potenciálu implementace do systémů 

údržbových organizací. Zejména pro výrobce tvoří spolehlivostní analýzy v letecké dopravě 

základ pro nastavování požadované spolehlivosti a bezpečnosti. Výsledky těchto 

spolehlivostních analýz jsou ale cennou informací pro všechny subjekty podílející se na 

činnostech spojených s leteckou dopravou, a to zejména pro provozovatelé a organizace 

zaměřující se na údržbu. Na základě výsledků spolehlivostních analýz lze odhalovat a 

předcházet možným nebezpečným poruchovým stavům, vylepšovat design nebo odhalit 

možná slabá místa v systému.  

Výhoda použití spolehlivostních analýz v údržbě letadel je zejména způsob, jakým dokáží 

predikovat možné selhání a odhalovat slabá místa v systému, na které se má mechanik při 

údržbě zaměřit. Shromažďování dat, která letadla generují během svého provozu nebo dat 

z údržby, lze využít jako zdroj informací pro spolehlivostní analýzy, které na jejich základě 

dokáží generovat aktuální a relevantní výsledky. To umožňuje údržbě individuálně 

upravovat postupy, zaměřit se na slabá místa a případně předpovídat selhání.  

Další výhodou je možnost shromažďování a sdílení dat o daném systému. V rámci 

organizací, se kterými jsem spolupracoval, chyběl způsob, jakým by si mohli mechanici 

předávat zkušenosti získané během praxe. Toto omezení limituje zejména nově příchozí 

mechaniky nebo ty, kteří se během své praxe nemuseli setkat s případnou závadou. 

V rámci spolehlivostní analýzy by zkušenější mechanici mohli vkládat informace týkající se 

slabých míst systému a definovat, jakým způsobem daný komponent selhává nebo jaké 

jsou nejčastější příčiny selhání. Tyto informace by tak mohly být sdíleny jak v rámci 

leteckých organizací, tak v rámci provozovatelů využívajících tento systém, čímž by se 

mohli společně podílet na rostoucí spolehlivosti a bezpečnosti.  

V rámci diplomové práce bylo nutné zvolit letadlový systém, který poslouží pro aplikaci 

spolehlivostní analýzy. Ten byl zvolen na základě konzultací se dvěma leteckými 

organizacemi, které systém zajímal jak z hlediska spolehlivosti, tak finančních nákladů na 

jeho opravu. Takto vybraný komponent byl avionický systém Garmin G1000. V rámci 

spolupráce Fakulty dopravní a dvou leteckých organizací mi byly poskytnuty rozsáhlé 

záznamy z údržby a cenné zkušenosti hlavních mechaniků těchto organizací. Na základě 

těchto dat a informací jsem si mohl vytvořit celkový obraz o tom, jak daný systém funguje, 

jak selhává a jaké jsou jeho slabé stránky.  
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V rámci praktické časti diplomové práce dále bylo nutné zvolit konkrétní typ spolehlivostní 

analýzy. Jedním z hlavních kritérií byla nutnost uvažovat použití analýzy v prostředí 

pracovníků (mechaniků), kteří se s nimi dosud nesetkali a zároveň jim umožňovala snadnou 

orientaci ve výsledcích. Na základě těchto kritérií a již předchozí zkušenosti s touto 

analýzou jsem zvolil FTA. Výhodami této analýzy je její grafický výstup a relativně snadný 

proces vytváření stromu poruchových stavů. Ten umožňuje potenciálním uživatelům 

snadněji se orientovat ve výsledcích a nalézt případná slabá místa či příčiny selhání 

vrcholové události. Nutno dodat, že systém umožňuje neustále vkládat nově získané 

pravděpodobnosti selhání základních událostí, na základě kterých může provozoval 

získávat stále aktuálnější výstupy.  

Dále bylo nutné vybrat softwarový nástroj umožňující snadné provádění spolehlivostní 

analýzy. Pro účely diplomové práce jsem zvolil nástroj FTA/FMEA, který umožňuje 

automatické generování jak stromu FTA, tak tabulky FMEA na základě vložených informací 

o daném systému. Tento nástroj vznikl na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Jedná se však 

o experimentální nástroj, který stále má některé nedostatky a limitace, na jejichž odstranění 

se pracuje, jelikož se jedná o nekomerční nástroj, který se nachází ve vývoji. Jako pozitivum 

tohoto nástroje bych zmínil jednoduchost, jakou lze reprezentovat daný systém a přehledné 

vkládání informací týkající se daného systému, na rozdíl od ostatních nástrojů, které jsou 

často uživatelsky náročnější a ne zcela přehledné.   

Závěr mé práce je zaměřen na reprezentaci systému v nástroji FTA/FMEA a následné 

generování stromu FTA. Uvádím zde jak grafickou reprezentaci systému v nástroji 

FTA/FMEA, tak výsledný strom vygenerovaný na základě této reprezentace a definování 

vlastností podsystémů Garmin G1000. Výsledek této analýzy zahrnuje selhání levého 

hlavního displeje a multifunkčního displeje. Pravý hlavní displej je ve stromu analýzy dále 

nerozváděn, jelikož princip jeho selhání je prakticky totožný jako u levého hlavního displeje, 

proto by byl pro výsledky analýzy nerelevantní. Ve stromu FTA je tak reprezentovaný jako 

nerozvíjená událost.  

Validace možnosti implementace proběhla v rámci konzultací s hlavními mechaniky obou 

leteckých organizací, se kterými jsem v rámci své diplomové práce spolupracoval. V rámci 

konzultací se zástupci Organizací č.1 a č.2 byla představena hotová analýza avionického 

systému Garmin G1000 a její způsob možné implementace v těchto organizacích. Zpětná 

vazba z obou organizací byla následně zapracována do procesu tvoření FTA analýzy.   

Možnými nevýhodami a omezeními v rámci této práce shledávám komplexitu daného 

systému a nedostatek informací o pravděpodobnosti selhání jednotlivých komponentů. 
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Jelikož byly poskytnuté záznamy pouze necelé čtyři roky staré, neobsahovaly veškerá 

selhání jednotlivých podsystémů Garmin G1000 a tedy informace týkající se 

pravděpodobnosti selhání. Z tohoto důvodu jsem musel k daným komponentům, u kterých 

tyto záznamy chyběly, vložit odhadnuté pravděpodobnosti selhání, tudíž je výstupná 

hodnota pravděpodobnosti nepřesná. Tuto skutečnost je v současnosti nutné uvažovat jako 

limitaci, kterou lze ale v budoucnu na základě kontinuálního získávání dat provozovatelem 

snadno zpřesnit a aktualizovat tak výsledek spolehlivostní analýzy.  

Druhou z možných limitací použití softwarových nástrojů v provozu by se mohla jevit 

neochota sdílet data z údržby a provozu s jinými provozovateli z důvodu snahy udržet si 

konkurenční výhodu. To by omezilo validní vstupy do analýzy, což by mohlo vést k méně 

přesným hodnotám daných pravděpodobností selhání nebo k snížení přesnosti výsledků 

celé analýzy.  

Jelikož se jedná o složitý elektronický systém, bylo nutné zvolit správnou rozlišovací úroveň 

konkrétní spolehlivostní analýzy. Tu jsem volil na základě informací získaných z údržbových 

manuálů, možností údržbových úkonů na daném systému v rámci obou organizací a 

informací získaných od mechaniků. Rozlišovací úroveň analýzy končila na úrovni jednotek 

LRU a vztazích mezi nimi. Takto zvolená rozlišovací úroveň koresponduje zejména 

s limitovanými informacemi týkajících se vztahů a komponentů uvnitř daných jednotek.  
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Závěr  

Tato diplomová práce je zaměřená na návrh způsobu implementace spolehlivostních 

analýz do údržby letadlové techniky za účelem diagnostiky poruch a usnadnění 

rozhodování o provedení konkrétní revize. Implementací těchto analýz lze vkládat data 

z údržby a provozu, mimo jiné lze dosáhnout možnosti sdílet dané výsledky a zvyšovat 

efektivitu údržby nebo životnost daných komponentů napříč provozovateli. 

Práce obsahuje provedení spolehlivostní analýzy FTA na vybraném letadlovém systému, 

která byla provedena v softwarovém nástroji FTA/FMEA vyvinutém v rámci ČVUT v Praze. 

Avionický systém Garmin G1000 byl vybrán na základě konzultací se zástupci dvou 

leteckých organizací, kteří mi k němu rovněž poskytli data z údržby pro provedení dané 

spolehlivostní analýzy. Vygenerované stromy poruchových stavů byly poté pro ověření 

konzultovány přímo se zástupci daných organizací v rámci kterých byly rovněž uvažovány 

možnosti implementace daného návrhu do procesů údržby.  

Mezi fakta limitující výsledky této práce patří především absence hodnoty pravděpodobnosti 

selhání jednotlivých událostí v analýze FTA. To bylo zapříčiněno zejména nedostatkem 

informací ze záznamů údržby potřebných pro výpočet dané pravděpodobnosti, mimo jiné 

také z důvodu, že některé z událostí se za dobu provozu tohoto systému v obou leteckých 

organizací nestaly. Další limitací může tvořit skutečnost, že informace k analyzovanému 

systém Garmin G1000 byly výhradně dostupné skrze údržbové manuály, za základě 

kterých byla upravena rozlišovací úroveň analýzy FTA. Ta v praxi nemusí stačit k vytvoření 

kompletního stromu FTA.  

Je žádoucí, aby spolehlivostní analýzy byly v budoucnosti používány jako nástroj 

usnadňující procesy údržby nebo zvyšující efektivitu údržby. Na základě výsledků věřím, že 

implementace spolehlivostních analýz, respektive nástrojů zaměřující se na jejich 

provádění, by mohla zvýšit jak efektivitu nákladů na údržbu, tak zvyšovat životnost 

jednotlivých komponentů. Rovněž by tyto analýzy mohly pomoci k optimalizaci postupů 

v údržbě nebo předpovídat poruchové stavy systému letadla. Na základě sběru dat 

z provozu a údržby a jejich následného využití jako zdroje pro spolehlivostní analýzy lze 

těchto cílů dosáhnout. Z mého pohledu je velice důležité aby provozovatelé letadel 

investovali svůj čas a finance do tohoto nového přístupu k údržbě, čímž by mohli 

optimalizovat své náklady na údržbu a současně zvýšit efektivitu a bezpečnost letecké 

dopravy.  
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