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TECHNICKÁ
DIAGNOSTIKA:
ZÁKLADNÍ POJMY

DIA-GNOSIS je v øeètinì skrze poznání. Pojem diagnóza byl pùvodnì pøevzat
z øeètiny jen pro lékaøské vyetøení pacienta a teprve mnohem pozdìji byl vyuit i pro
technické aplikace. Technická diagnostika je vìdní obor, který se zabývá metodami,
postupy a prostøedky bezdemontáního a nedestruktivního zjiování technického stavu objektu.
 Diagnóza je vyhodnocení okamitého technického stavu objektu. Z hlediska terminologie spolehlivosti se jedná o vyhodnocení provozuschopnosti objektu za daných technických podmínek. Základními úkoly diagnostiky jsou:
a) detekce vady nebo poruchy, tj. identifikace vady nebo identifikace úplné nebo
èásteèné poruchy objektu,
b) lokalizace vady nebo poruchy, tj. urèení místa vady nebo poruchy v objektu.
 Prognóza (z øeckého prognosis) je extrapolace vývoje technického stavu do budoucnosti. Cílem prognózy je napø. stanovení na základì statistických vyhodnocení
pravdìpodobnost bezporuchového stavu v následujícím období nebo na základì
vad stanovení termínù dílèích a generálních oprav nebo výmìn komponentù objektu.
 Geneze (z øeckého genesis) je analýza moných a pravdìpodobných pøíèin vzniku poruchy nebo vady, a tím pøedèasného zhorení technického stavu objektu.

2.1

Diagnostické prostøedky

Diagnostické prostøedky tvoøí soubor technických zaøízení a pracovních postupù
pro analýzu a vyhodnocení stavu diagnostikovaného objektu. Pracovní postup je diagnostický algoritmus (tj. sled elementárních úkonù diagnostikování) vèetnì programového vybavení pro vyhodnocování dat, aplikace pokroèilých metod zpracování signálù,
metod výbìru vhodných diagnostických parametrù, sestavení matematických modelù
aj. Diagnostické algoritmy mohou být závislé nebo nezávislé dle toho, jestli v èasovém
postupu vycházíme z pøedcházející diagnózy nebo ne. Diagnostické prostøedky mohou
být realizovány buï jako pevnì zabudovaná souèást objektu (tzv. vnitøní prostøedky
jsou napø. mikroelektronické senzory vybavené obvody pro zpracování, analýzu a unifikaci signálu) nebo samostatnì (tzv. vnìjí prostøedky jsou napø. frekvenèní analyzátory, èíslové osciloskopy aj.). Pøi volbì diagnostického prostøedku je nutné respektovat
pøedem poadovanou rozliovací schopnost signálu v èase i v amplitudì.
Diagnostické prostøedky se dìlí na ON-LINE a OFF-LINE. ON-LINE prostøedky
umoòují diagnostikovat objekt pøi provozu. Pokud je mìøicí systém trvale nebo periodicky pøipojen k diagnostikovanému objektu, hovoøíme o monitorování, tj. prùbìném
nebo pravidelném sledování technického stavu objektu a vyhodnocování trendu vad
nebo mezních bezpeènostních stavù, pøi kterých je nutno objekt z provozu odstavit.
Mìøicí systém ON-LINE mùe být souèástí zpìtné vazby øídicího systému. Tzv. CAT 
Computer Aided Testing umoòuje automatickou lokalizaci poruchy nebo interaktivní
vedení obsluhy pøi lokalizaci poruchy a v pøípadì redundantních (tj. záloních) funkèních blokù øeit poruchovou situaci bez lidské obsluhy. Diagnostické prostøedky
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OFF-LINE mají strategii odlinou u rùzných firem. Obvykle se pod pojmem OFF-LINE
rozumí diagnostikování objektu, který je mimo provoz. Nìkteré firmy pod pojmem
OFF-LINE pouívají tzv. kolektory dat, tj. malé pøenosné pøístroje. Sbìr dat se pak
provádí za provozu a kromì okamitého základního vyhodnocení se podrobná analýza
namìøených dat provádí s èasovým odstupem na externím pracoviti.

2.2

Technický stav objektu

Obecnì objekt povaujeme za systém daný mnoinou elementárních prvkù, mnoinou vzájemných vazeb (relací) mezi tìmito prvky a mnoinou vazeb (relací) mezi prvky a prvky okolního (vnìjího) prostøedí. Takto definovaný systém oznaèujeme jako
relaèní strukturu objektu. Elementární prvky jsou reálné èásti objektu a vazby mezi
prvky jsou dány napø. silovým pùsobením, sdílením energie, pøedáváním informace
apod. Ve vztahu s okolím lze vyèlenit dvì podstatné podmnoiny prvkù, a to vstupní
a výstupní prvky s relací vùèi prvkùm okolí. V systému nejsou jen reálnì existující
hmotné prvky, ale také atributy tìchto prvkù, tj. vlastnosti prvkù nebo parametry charakterizující tyto vlastnosti, tj. numerické nebo nenumerické promìnné. Podobnì vazby systému lze nahradit jejich atributy, tj. jejich vlastnostmi.
Technický stav objektu je dán mnoinou vybraných vlastností prvkù objektu (prvky
jsou zvoleny dle poadovaného diagnostického rozliení) a odpovídajících relací v daném
èasovém okamiku. Diagnostickou relaèní strukturu DS definujme dle vztahu
kde

'6 = {$ 5}
(2.1)
A = {ai} je mnoina vybraných atributù, tj. vlastností nebo parametrù urèujících
technický stav hmotných prvkù objektu,
R = {rj} je mnoina relací nebo jejich atributù mezi vlastnostmi (parametry)
prvkù mnoiny A.

Vlastnosti objektu se èasem mìní (zvìtuje se vùle v uloení mechanických dílù,
klidový proud operaèního zesilovaèe, proudové zesílení tranzistoru uvnitø integrovaného obvodu apod.) a do okamiku, kdy elementární prvek svým chováním zpùsobí
poruchu èásti nebo celého objektu. Lze tedy také technický stav objektu specifikovat
jako schopnost objektu vykonávat poadované funkce za stanovených technických podmínek pro jeho uívání.
Parametry lze dìlit na strukturní a procesní. Strukturní parametr charakterizuje kvantitativnì nebo kvalitativnì fyzikální, chemické nebo geometrické vlastnosti prvkù zvoleného subsystému, tj. elementárních, dále ji nedìlitelných prvkù nebo skupin prvkù.
Strukturní parametry se tedy mohou napø. týkat komponentù elektrického motoru, tj.
jeho elektrického vinutí (napø. izolace), loisek (napø. zadøení, trhlina), høídele (ohyb,
nevyváenost) apod. Strukturní parametry nesouvisí pøímo s chováním objektu, ale jsou
podstatné pro bezporuchový stav objektu, nebo pøi pøekroèení urèitých mezí dochází
k naruení chování objektu. Procesní parametry charakterizují procesní vlastnosti prvkù,
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tj. vlastnosti podstatné pro cílové chování objektu. Pojem chování systému je èasovì
promìnná reakce systému na vstupní podnìty a je tedy projevem specifických funkcí
systému. Procesní parametry lze dále èlenit na vstupní, výstupní, vnitøní a u dynamických systémù na stavové. Procesním parametrem je tedy i kadý provozní parametr.
Pøevánou èást vnitøních strukturních a procesních parametrù nelze mìøit pøímo,
protoe mìøicí body jsou bez neádoucí a obèas i destrukèní demontáe nepøístupné.
Nezbývá tedy nic jiného, ne se spokojit s pøístupnými výstupními prvky systému (a
se u jedná o základní funkèní výstupy nebo pomocné diagnostické výstupy) a vnitøní
parametry z namìøených hodnot prostøednictvím algoritmù více nebo ménì pøesnì odhadnout. Pokud vyhodnocujeme strukturní parametr nepøímo, pak kauzalita (tj. pøíèina
® následek) má za následek, e jedné pøíèinì mùe odpovídat více rùzných následkù,
pøípadnì jeden následek je vyvolán rùznými pøíèinami a navíc má signál èasto stochastický charakter.
Pro vyhodnocení technického stavu jednotlivých prvkù jsou èasto pouívány deskriptory, tj. diagnostické ukazatele, které jsou odvozeny z jednoho nebo více mìøených parametrù jako jsou napø. rùzné statistické charakteristiky, efektivní hodnota nebo
støední hodnota signálu, èasová konstanta pøechodové charakteristiky, sloka frekvenèního spektra apod. Deskriptorem lze oznaèit i jakýkoliv parametr vèetnì parametrù
provozních. Deskriptor mùe mít i nenumerické vyjádøení na základì pozorování.
Z deskriptorù lze vyhodnotit pøíznaky (symptomy) vady prvku, tj. s jistou pravdìpodobností nepøímo mìøitelné projevy zmìn jeho vlastností. Obecnì lze pro pøíznakovou
analýzu pouít teorii rozpoznávání obrazù, shlukovou analýzu, faktorovou analýzu aj.

2.3

Porucha, vada, provozuschopnost, funkènost

Objekt je provozuschopný jestlie je schopen vykonávat stanovené funkce dle technických podmínek. Porucha (failure) je pak jev zpùsobující ukonèení provozuschopnosti objektu. Funkènost objektu je schopnost objektu vykonávat specifickou funkci
dle technických podmínek. Objekt mùe být ve stavu funkèním, ale pokud není schopen vykonávat vechny funkce dle technických podmínek, není provozuschopný. V praxi
zøídkakdy dochází k tzv. náhlé porue (nìkdy a ke katastrofické porue se závanými
následky) vlivem skokové zmìny jednoho nebo více parametrù, ale k postupné zmìnì
hodnot parametrù. Tento jev je oznaèován jako vada (fault), co je stav, pøi nìm dochází k odchylce hodnoty mìøeného parametru bez pøíèinné souvislostí (napø. v chování
objektu) pøièem nejsou pøekroèeny meze pøedepsané v technických podmínkách. Technický stav se zhoruje postupnì. U materiálù strojních objektù zpùsobuje zhorení napø.
adhezní, abrazivní, erozivní, kavitaèní, únavové a vibraèní opotøebení, koroze, deformace, íøící se trhlina, nebo degradaèní zmìny v integrovaném obvodu apod. Vechny
poruchy jsou vadami, ale ne vechny vady jsou poruchami. Kromì postupných a náhlých poruch jsou velmi nebezpeèné poruchy obèasné, které trvají po omezenou dobu.
Po urèité dobì výrobek opìt dosáhne bezporuchového stavu bez vnìjího zásahu. Obèasné poruchy se mohou opakovat.
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2.4

Údrba objektu

Údrba objektu úzce souvisí s diagnostikou a lze ji realizovat tøemi zpùsoby:
 údrbou dle skuteèného stavu objektu,
 údrbou dle èasového plánu,
 údrbou po porue objektu.
Nejménì vhodným zpùsobem je údrba po porue objektu. Úplná porucha chování
objektu má za následek výpadek technologického procesu, monost následného poruení dalích objektù, naruení bezpeènosti provozu. Údrba dle èasového plánu je vykonávána dle statistických podkladù oprav jednotlivých komponentù objektu v pøedem
pevnì stanovených èasových úsecích. Tento zpùsob je nevýhodný, nebo k údrbì objektu dochází buï pøíli brzy nebo pøíli pozdì, pøièem je známo, e parametry zaøízení se velmi èasto zhorí vlastní demontáí a zpìtnou montáí. Optimální metodou je
údrba zaloená na monitorování technického stavu objektu (obr. 2.1).

Obr. 2.1

Diagnostikování strojního objektu na základì trendu zhorování
technického stavu: a) technický stav, b) diagnostický parametr
(t1, t2, èasové termíny mìøení, tÚ  termín údrby dle èasového plánu,
tH  okamik hláení o zhorování technického stavu objektu
s prognózou o nutné opravì a stanovením zhutìných intervalù
diagnostických mìøení, tV  vhodný okamik pro opravu nebo výmìnu
objektu nebo jeho komponenty, tM okamik dosaení mezního stavu
objektu, tp  okamik poruchy a výpadku z provozu).

Pro zvýení spolehlivosti systému a optimalizaci údrby mùe být ji ve fázi projektu systému nebo na ji existujícím systému aplikován výkonný analytický postup FMEA
(Failure Modes and Effects Analysis), popøípadì FMECA (Failure Mode Effects and
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Criticality Analysis) [4]. Postupy metod (procedury) jsou popsány v IEC 608 12. FMEA
lze volnì pøeloit jako úèinek a dùsledek poruchy (dle ÈSN ISO 13372 failure mode
je pøeloen jako zpùsob poruchy, tj. úèinek, podle kterého je porucha pozorována)
a FMECA je rozíøení o analýzu kritiènosti poruchy. Jinými slovy jde o postup, pøi
kterém je analyzována kadá moná porucha z hlediska zmìn v chování systému, pøíèin vzniku tìchto zmìn a vzniklých dùsledkù vèetnì klasifikace závanosti poruchy na
provozuschopnost systému. Z hlediska údrby lze uvedené postupy doplnit o zpùsoby
odstranìní poruchy.
Modifikací postupu FMECA se zamìøením na pøíznaky je FMSA (Failure Mode
Symptom Analysis). Cílem procesu FMSA je vybrat metody a strategie monitorování,
které maximalizují vìrohodnost (nebo na základì statistiky konfidenèní úroveò) diagnózy a prognózy libovolného zpùsobu poruchy. Se souhlasem ÈNI je v Pøíloze I uveden zpùsob hodnocení v procesu FMSA dle normy ÈSN ISO 13379.
Pøíklad aplikace FMEA u tlakového hrnce [9] je na obr. 2.2 a v tab. 2.1.

Obr. 2.2

Diagnostika procesních komponentù

Tab. 2.1

Protokol FMEA u tlakového hrnce
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2.5
2.5.1

Diagnostický model
Definice a èlenìní diagnostických modelù

Modelování je úèelovì zjednoduení zobrazení originálu (tj. systému definovanému nad daným modelovaným objektem nebo jevem) jiným systémem tzv. modelem.
Pokud je zobrazení vzájemnì jednoznaèné, oznaèujeme ho jako izomorfní, pokud
v zobrazení není zachována vzájemnost, jedná se o zobrazení homomorfní. Model se
vyuívá jednak ke studiu relaèní struktury a chování originálu a jednak k simulaci, tj.
k øízenému sledování vlastností originálu volbou hodnot vstupních velièin na modelu.
Simulace èasto nahrazuje nákladný nebo dokonce nerealizovatelný experiment na originále a umoòuje provádìt nejen analýzu daného originálu, ale i syntézu nových originálù. Bude-li model vhodný pro studium vlivù vad a poruch na technický stav a chování
objektu, hovoøíme o diagnostickém modelu. Sloité originály se snáze modelují hierarchicky, tj. nejprve se vytváøejí submodely odpovídající subsystémùm daného objektu 
systému. Toto víceúrovòové modelování se pouívá v diagnostice nejen ke èlenìní sloitých objektù, ale také k rozdìlení na diagnostický model objektu bez vad a poruch
a na model objektu s vadami a poruchami. Diagnostické modely jsou vyuitelné pro
simulaci vad a poruch objektu a následnou analýzu dùsledku tìchto vad a poruch na
relaèní strukturu a chování objektu, návrh a ovìøení diagnostických metod a algoritmù
a analýzu trendu technického stavu objektu.
Diagnostické modely se stejnì jako v kybernetice èlení na fyzikální a matematické.
Fyzikální model je hmotný a reálný objekt zhotovený buï na stejném fyzikálním principu jako diagnostikovaný objekt (napø. osazená deska elektronického zaøízení, zmenený model strojního zaøízení apod.) nebo na odliném, ale analogickém principu (napø.
elektrický model tepelného nebo hydraulického objektu). Matematický model je soustava hypotéz o vztazích mezi diagnostickými parametry nejèastìji vyjádøených formou soustavy rovnic a nerovností. Matematické modely lze dìlit na modely:
 analytické,
 logické,
 topologické.

2.5.2

Analytický model

Analytický model popisuje systém algebraických rovnic (model statický) nebo diferenciálních a diferenèních rovnic (model dynamický). Analytické modely lze dále èlenit na modely procesního chování a modely struktury, na modely statické a dynamické,
lineární a nelineární, deterministické a stacionárnì nebo nestacionárnì stochastické, na
modely spojitých a diskrétních procesù a na modely parametrické a neparametrické.
Podtøídou tìchto modelù jsou modely simulaèní, vyuívající simulaèní programovací
jazyky usnadòující efektivní popis relaèní struktury systému nebo chování a propojení
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