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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Práce byla zaměřena na návrh vhodných postupů a využití kvalitativní a 
kvantitativní analýzy spolehlivosti vybraných systémů silničních vozidel, jež 
významně ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Pro ověření skutečné úrovně 
vybraných parametrů spolehlivosti zařízení byl navržen program zkoušek 
spolehlivosti. 

V teoretické části práce jsou přehledně zpracovány a rozvinuty základní 
principy používané v oblasti funkční bezpečnosti. Byl vytvořen nový postup pro 
klasifikaci rizik pro silniční vozidla, který zjednodušuje proces posuzování rizik 
a přiřazení úrovně integrity bezpečnosti. Dále byly vybrány a popsány a 
rozpracovány metody pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení funkční 
bezpečnosti. Všechny tyto metody jsou v souladu s doporučeními normy ISO 
26262. 

Praktická část práce byla zaměřena na uplatnění postupů a metod 
navržených v teoretické části práce. Byly aplikovány na systém vstupních dveří 
autobusu a přední světlomet automobilu. V rámci kvalitativního hodnocení 
spolehlivosti byly s využitím postupu odpovídajících metod identifikovány 
jednotlivé funkce vstupních dveří autobusu a způsoby jejich selhání. Výsledkem 
je návrh různých opatření vedoucí ke snížení rizika. 

V rámci kvantitativní analýzy LED světla automobil byl s využitím 
vhodných postupů vytvořen teoretický model bezporuchovosti pro náhodné 
poruchy hardware, na jehož základě by bylo možné výpočtem určit konkrétní 
číselné hodnoty ukazatelů funkční bezpečnosti. 

 

 

ANOTATION OF PH.D. THESIS 

The thesis was focused on the design of appropriate procedures and the 
utilization of qualitative and quantitative reliability analysis of motor vehicles 
selected systems, which significantly affect the road safety. To verify the actual 
levels of selected reliability parameters of equipment the reliability tests program 
has been created. 

Dissertation thesis consists of theoretical and experimental part, and is divided 
into seven chapters. In the theoretical part are clearly organized and evolved the 
basic principles used in the field of functional safety. The new procedure for the 
risk classification for road vehicles, which simplifies the process of risk 
assessment and allocation of safety integrity levels, has been created. 
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Furthermore, the methods for qualitative and quantitative evaluation of 
functional safety have been selected, described and elaborated. All these methods 
are in accordance with the recommendations of ISO 26262.  

The practical part focuses on the application of the procedures and methods 
proposed in the theoretical part. These methods to the bus entrance door system 
and front headlight car have been applied. Each function of the bus entry doors 
and their failure modes using the appropriate methods and procedures have been 
identified in a qualitative assessment of reliability. The result is proposition of 
various measures to the risk reduction. 

The theoretical model of reliability of random hardware failures using the 
appropriate procedures in a quantitative assessment of LED lighting system 
reliability has been performed. The specific numerical values for the functional 
safety parameters, on the basis of the performed model have been calculated. 
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Seznam použitého značení 

ALARP co nejnižší rozumně dosažitelné riziko 
ASIL úroveň integrity bezpečnosti (Automotive Safety Integrity 

Layer) 
ASAM metoda stanovení integrity bezpečnosti (Automotive Safety 

Assesment Method) 
CAN datová sběrnice (Controller Area Network) 
CPU procesor (Central Processing Unit) 
DC diagnostické pokrytí (Diagnostic Coverage) 
DCRF diagnostické pokrytí s ohledem na zbytkové poruchy 
DCMPFL diagnostické pokrytí s ohledem na vícenásobné poruchy 
E/E/PES elektrický/elektronický/programovatelný elektronický systém 
EUC řízené zařízení (Equipment Under Control) 
FMEA analýza způsobů a důsledků poruch (Failure Mode and Effect 

Analysis) 
FTA analýza stromu poruch (Failure Tree Analysis) 
RBD blokový diagram bezporuchovosti (Reliability Block Diagram) 
RPN hodnota závažnosti rizika (Risk Priority Number) 
A zvýšené zatížení 
AF faktor zrychlení [-] 
c parametr polohy Weibullova rozdělení pravděpodobnosti [h] 
C konfidenční úroveň [-] 
C následek nebezpečné události 
D odhalitelnost poruchy 
O četnost vzniku poruchy 
E(T) střední hodnota náhodné veličiny [h] 
EA aktivační energie [eV] 
f četnost výskytu nebezpečné události  
f(t) hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny [-] 
FS pravděpodobnost poruchy systému [-] 
F(t) distribuční funkce náhodné veličiny [-] 
G(T) rychlost reakce 
K Boltzmanova konstanta (8,617385.10-5 eV.K-1) 
LFM odolnost LFM (Latent Fault Metric) 
λ(T) kvantitativní ukazatel spolehlivosti [h] 
m parametr tvaru Weibullova rozdělení pravděpodobnosti [-] 
M výrobky se během zkoušky opravují 
n počet výrobků zařazených do zkoušky spolehlivosti [-] 
P(A) pravděpodobnost náhodného jevu A [-] 
PFD pravděpodobnost nebezpečné poruchy [-] 
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PFH cílová míra poruch  
r počet poruch během zkoušky spolehlivosti [-] 
R riziko systémů souvisejících s bezpečností [-] 
R výrobky se během zkoušky nahrazují 
R(t) doplněk k distribuční funkci náhodné veličiny [-] 
RS pravděpodobnost bezporuchového stavu systému [-] 
S závažnost  poruchy 
SAE společnost automobilových inženýrů (Society of Automotive 

Engineers) 
SPM odolnost SPM (Single Point Metric) 
SIL úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level) 
SIS řízené technické zařízení (Safety Instrumented System) 
SxO rizikové číslo matice závažnosti [-] 
tAKU akumulovaná pracovní doba zkoušky [h] 
T absolutní teplota [K] 
TD dolní mez konfidenčního intervalu [h] 
TH horní mez konfidenčního intervalu [h] 
U výrobky se během zkoušky nenahrazují 
α hladina významnosti [-] 
χ2 statistika chí-kvadrát [-] 
λ parametr exponenciálního rozdělení pravděpodobnosti [h-1] 
λ(t) intenzita náhodné veličiny [-] 
λS intenzita bezpečných poruch [h-1] 
ν počet stupňů volnosti rozdělení chí-kvadrát [-] 
θ parametr náhodné veličiny 
τ doba trvání zkoušky [h] 
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1. Úvod 

Funkční bezpečnost je termín, jenž se objevuje v oblasti technických 
systémů teprve v posledních letech a jeho význam pro procesy navrhovaní a 
dokumentování těchto technických systémů je nemalý. Uplatňování některých 
principů funkční bezpečnosti začíná stále více pronikat do technické praxe i 
v oblasti dopravních prostředků. V obecném pohledu jsou některé požadavky 
funkční bezpečnosti specifikovány mateřskou normou EN 61508 Funkční 
bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických 
systémů související s bezpečností. V některých oblastech techniky jsou 
s respektováním výše uvedené mateřské normy EN 61508 již v platnosti také 
oborové normy, které vhodným způsobem doplňují a rozšiřují požadavky této 
mateřské normy. 

Pro oblast silničních vozidel je krátce k dispozici znění vlastní oborové 
normy, v  známé jako ISO DIN 26262 - Road vehicles - Functional safety, jež 
má vhodným způsobem uplatňovat požadavky normy mateřské pro technické 
systémy automobilů. Protože oborové normy mají přednost před použitím 
základních norem (v tomto případě ČSN EN 61508, tzv. basic safety norm), a i 
když je existence této normy zatím krátká a její implementace do oblasti 
silničních vozidel ještě chvíli potrvá, rozhodl se autor práce s využitím 
praktických příkladů ukázat možné postupy pro uplatnění této oborové normy.  

2. Současný stav řešené problematiky 

Základním standardem specifikujícím požadavky na funkční bezpečnost 
silničních vozidel je oborová norma ISO 26262 Road vehicles - Functional 
safety v návaznosti na normu ČSN EN 61508 – Funkční bezpečnost 
elektrických, elektronických a programovatelných elektronických systémů 
související s bezpečností.  Dalším příspěvkem do uvedené oblasti je existence 
řady standardů SAE (Society of Automotive Engineers), například pro oblast 
RCM údržby standard SAE JA 1011. Jelikož technické systémy současnosti jsou 
velice úzce spojeny se systémy elektrickými či elektronickými, je možné je 
posuzovat jako elektronické systémy související s bezpečností. Z tohoto pohledu 
je k dispozici již zmíněná mateřská norma pro oblast funkční bezpečnosti 
ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ 
programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností, která 
specifikuje požadavky pro všechny fáze životního cyklu hardware i software 
uvedených systémů. Pro jednotlivé úrovně integrity bezpečnosti (SIL) tato 
norma definuje konkrétní parametry bezporuchovosti hardware, které jsou 
požadovány pro dosažení požadované bezpečnosti systému. 
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Pro provádění analýzy spolehlivosti elektrotechnických systémů existuje 
řada kvalitativních a kvantitativních metod a nástrojů, jejichž postup je 
specifikován normami. Patří k nim:  

- ČSN IEC 50(191) Mezinárodní elektrotechnický slovník – 
Kapitola 191: Spolehlivost a jakost služeb, 

- ČSN IEC 812 Metody analýzy spolehlivosti systémů. Postup 
analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA), 

- ČSN IEC 1025 Analýza stromů poruchových stavů (FTA), 
- ČSN IEC 1078 Metody analýzy spolehlivosti. Metoda blokového 

diagramu bezporuchovosti, 
- ČSN IEC 61703 Matematické výrazy pro termíny 

bezporuchovost, pohotovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby, 
- ČSN IEC 605 Zkoušky bezporuchovosti zařízení, 
- MIL-HDBK-217F Reliability Prediction of Electronic Equipment 

(predikce bezporuchovosti elektronických zařízení); apod. 

Pro prokázání dosažené úrovně spolehlivosti technických systémů je 
nezbytné předložení technické dokumentace dokládající postupy kvalitativního a 
kvantitativního hodnocení sledovaných ukazatelů a metody a výsledky jejich 
ověření. Tuto dokumentaci může pro výrobce technických systémů připravit řada 
specializovaných poradenských společností, nebo se na její realizaci může 
podílet některé z vysokoškolských pracovišť, zabývajících se problematikou 
spolehlivosti. 

V zemích Evropské unie se problematikou spolehlivosti a bezpečnosti 
zabývají mimo jiné na pracovištích následujících univerzit: 

- RWTH Aachen University - Institute of Automotive Engineering 
RWTH Aachen University, 

- Technische Universität Darmstadt  - Department of Mechanical 
Engineering, 

- Technische Universität München, Německo – Institute for Safety 
and Reliability, 

- University of Bradford, Velká Británie – Risk and Reliability 
Engineering, 

- Loughborough University – Department of Aeronautical and 
Automotive Engineering, 

- Faculté Polytechnique de Mons, Belgie – Risks Research Center, 
- Bergische Universität Wuppertal, Německo – Section Safety 

Theory and Traffic Engineering, 
- City University London, School of Engineering and Mathematical 

Sciences, Velká Británie – Centre for Risk Management, 
Reliability, and Maintenance. 
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V oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a hodnocení rizika technických 
systémů existuje velké množství tuzemských a zahraničních publikací a také 
velký počet odborných časopisů a specializovaných serverů, které poskytují řadu 
informací o teoretických metodách a přístupech i praktických řešeních 
problematiky. Mimo jiné k nim patří: 

- časopis Automotive Engineering International (problematika 
automobilového průmyslu), 

- časopis Automobil Technische Zeitschrift (problematika 
automobilového průmyslu), 

- časopis Device and Materials Reliability (problematika 
spolehlivosti materiálů v různých fyzikálních podmínkách apod.), 

- časopis IEEE Transactions on Reliability (otázky 
bezporuchovosti, udržovatelnosti, pohotovosti, jakosti a 
bezpečnosti systémů kosmického průmyslu, komunikace, 
počítačů, průmyslové elektroniky, laserů, jaderné energetiky a 
dopravních systémů), 

- časopis Microelectronics Reliability (časopis se věnuje oblasti 
bezporuchovosti mikroelektronických prvků, obvodů a systémů), 

- časopis Reliability Engineering & System Safety (aplikace metod 
zlepšování bezpečnosti a spolehlivosti komplexních systémů, jako 
zařízení jaderné energetiky, kosmických systémů atd.), 

- server RIAC – Reliability Information Analysis Center (účelové 
zařízení Ministerstva obrany USA poskytuje všestrannou podporu 
v oblasti zabezpečování spolehlivosti, tj. publikace, software, 
vzdělávací aktivity, databáze informací o bezporuchovosti 
mechanických a elektronických prvků apod.), 

- server Weibull.com (web provozovaný společností ReliaSoft, 
která je výrobcem software pro kvalitativní a kvantitativní analýzu 
spolehlivosti, pro jednotlivé programy jsou k dispozici bezplatné 
demo verze, příručky použití a elektronické učební texty). 

Pro hodnocení a ověření spolehlivosti elektrotechnických systémů tedy 
existuje celá řada zdrojů, informací a nástrojů. Ty mohou výrobcům těchto 
zařízení usnadnit prokazování skutečné úrovně posuzovaných parametrů 
bezporuchovosti, bezpečnosti apod.  

3. Cíle disertační práce 

V souvislosti s nově zaváděnou normou ISO 26262 „Road vehicles – 
Functional safety“ je cílem této disertační práce navrhnout a vyzkoušet metody a 
postupy vedoucí k praktickému uplatnění této normy v automobilovém 
průmyslu. Návrh bude zaměřen na uplatňování postupů této normy a na použití 
kvantitativních a kvalitativních metod k prokazování požadované úrovně funkční 
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bezpečnosti. Na základě výše uvedených obecných souvislostí, lze shrnout 
primární cíle disertační práce do těchto následujících odstavců: 

Teoretická část  

- rozvinutí principů funkční bezpečnosti v souvislosti s novou normou ISO 
26262 v segmentu silničních vozidel 

- návrh postupu hodnocení rizik v oblasti silničních vozidel 
- návrh postupů, kvantitativních a kvalitativních metod, nutných k 

prokazování požadované úrovně funkční bezpečnosti. 

Experimentální část  

- praktické uplatnění postupů navržených v teoretické části vybraného 
celku silničního vozidla s využitím kvalitativních metod  

- praktické uplatnění postupů navržených v teoretické části vybraného 
celku silničního vozidla s využitím kvantitativních metod  

4. Základní principy funkční bezpečnosti 

Technický rámec pro aplikaci funkční bezpečnosti u systémů souvisejících 
s bezpečností je zajištěn prostřednictvím životního cyklu celkové bezpečnosti, 
který je zobrazen na obr. 4.1. Provádění činností v jednotlivých fázích tohoto 
cyklu je zajišťováno prostřednictvím managementu funkční bezpečnosti, který je 
zaměřen zejména na strategii dosažení funkční bezpečnosti, odpovědnost osob a 
organizací za provádění a kontrolu aktivit, vedení dokumentace, analýzu 
vzniklých nebezpečných událostí, sledování provozu a údržby zařízení, 
organizaci prověrek funkční bezpečnosti apod. 

 
Zdroj: ISO 26262 

Obr. 4.1 Životní cyklus celkové bezpečnosti 
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Postup na obr. 4.1 představuje vstupní údaje pro analýzu nebezpečí a rizik 
EUC a systému řízení EUC, včetně zahrnutí chyb lidského činitele. Cílem této 
analýzy je definování nebezpečí a nebezpečné události ve všech režimech 
provozu pro všechny předvídatelné okolnosti (včetně poruchových podmínek a 
nesprávného použití). Mimo to by analýza měla zahrnovat kvalitativní nebo 
kvantitativní klasifikaci rizika na základě důsledků nebezpečných událostí a 
opatření ke snížení nebo odstranění nebezpečí a rizik, založené na vnějších 
prostředcích, případně běžné technické praxi. 

4.1 Celkový postup procesu uplatnění principů funkční bezpečnosti 

Analytická fáze 

Činnosti, prováděné během této fáze, by měly být uskutečňovány již 
v návrhové fázi života výrobku, z důvodu nutnosti minimalizovat úpravy jeho 
konstrukce a snížit tak počet nápravných opatření v průběhu výroby. Proto je 
nutno této fázi věnovat prioritní pozornost a péči. Je nutné poukázat na to, že se 
jedná o vysoce kvalifikovanou a týmovou činnost. 

V rámci analytické fáze je nutno se provádějí následující kroky: 

- identifikace nebezpečí, spojená s provozem zařízení, tato 
ohodnotit a určit úroveň integrity bezpečnosti ASIL pro 
zvažovaná nebezpečí 

- analýza rizik pomocí vhodných metod a tato ohodnotit  
- navrhnout potřebná bezpečnostní opatření, typicky technická 

(bezpečnostní funkce), údržbová, organizační a legislativní, 
případně vnější ochranný systém 

- zhodnotit účinnost navržených opatření, tedy opakovat analýzu 
rizik 

- stanovit dosažení úrově integrity bezpečnosti ASIL pro navržené 
bezpečnostní funkce  

Návaznost činností v analytické části je možno v grafické formě spatřit 
v odpovídajícím segmentu na obr. 4.2. 

Dokazovací fáze 

Činnosti, prováděné během této fáze, vedou k prokázání parametrů 
spolehlivosti systému, takových, aby byly naplněny požadavky na snížení míry 
rizika a byla dosažena požadovaná bezpečnost systému. Tato fáze musí 
obsahovat potřebné výpočty pro prokázání požadované cílové míry poruch, 
včetně návrhu zkoušek. 

Návaznost činností v dokazovací části je možno v grafické formě spatřit 
v odpovídajícím segmentu na obr. 4.2. 
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Na obr. 4.2 je v pravé části svislá modrá šipka s legendou. Popisuje nutnou, 
důležitou a rozsáhlou část práce, která se váže na potřebu vhodným způsobem 
dokumentovat všechny uskutečněné činnosti spojené s procesem funkční 
bezpečnosti. Této dokumentační a organizační části se věnuje oblast 
„Managementu funkční bezpečnosti“. 

 

 
Zdroj: autor 

Obr. 4.2 Celkový postup procesu funkční bezpečnosti 

Diagnostické pokrytí 

Na obr. 4.2 je v rámci procesu dokazování nutné stanovit diagnostické 
pokrytí. Diagnostické pokrytí se rozděluje na diagnostické pokrytí s ohledem na 
zbytkové poruchy (DCRF) a diagnostické pokrytí s ohledem na skryté 
vícenásobné poruchy (DCMPFL) [13].  

Diagnostické pokrytí s ohledem na zbytkové poruchy (DCRF) vyjadřuje 
účinnost diagnostického systému. Intenzita poruch přiřazená zbytkovým 
poruchám může být stanovena použitím diagnostického pokrytí bezpečnostních 
mechanismů, které zabraňují samostatným poruchám hardwarové části. Odhad 
intenzity poruch přiřazené zbytkovým poruchám vyjadřuje vztah (4.1): 
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kde:  
DCRF    - diagnostické pokrytí s ohledem na zbytkové poruchy [%]  

λRF        - intenzita poruch přiřazená zbytkovým poruchám hardwarové části [h-1] 

λ            - celková intenzita poruch hardwarové části [h-1] 

 

Diagnostické pokrytí s ohledem na skryté vícenásobné poruchy (DCMPFL) 
vyjadřuje opět účinnost diagnostického systému. Intenzita poruch přiřazená 
skrytým vícenásobným poruchám může být stanovena použitím diagnostického 
pokrytí bezpečnostních mechanismů, které zabraňují skrytým vícenásobným 
poruchám hardwarové části. Odhad intenzity poruch přiřazené skrytým 
vícenásobným poruchám vyjadřuje vztah (4.2): 

kde:  
DCMPFL    - diagnostické pokrytí s ohledem na vícenásobné poruchy [%]  
λMPFL        - intenzita poruch přiřazená vícenásobným poruchám hardwarové části [h-1] 

λ                - celková intenzita poruch hardwarové části [h-1] 

 

Odolnost SPM (Single Point Metric) 

Tato odolnost pokrytí odráží odolnost objektu na samostatné poruchy, a to 
buď pokrytím bezpečnostními mechanismy, nebo konstrukcí. Vysoká odolnost 
SPM znamená, že podíl samostatných poruch a zbytkových poruch hardwaru je 
nízký [13]. Definice je dána následujícím vztahem (4.3): 

kde:  
λ       - celková intenzita poruch [h-1] 

λSPF  - intenzita poruch přiřazená samostatným poruchám hardwarové části [h-1] 

λRF    - intenzita poruch přiřazená zbytkovým poruchám hardwarové části [h-1] 

λMPF  -  intenzita poruch přiřazená vícenásobným poruchám hardwarové části  [h-1] 

λS      - intenzita poruch přiřazená bezpečným poruchám hardwarové části [h-1] 

1001 ⋅







−=

λ

λRF

RFDC  (4.1) 

1001 ⋅







−=

λ

λMPFL

MPFLDC  (4.2) 

( ) ( )
1001001 ⋅

+
=⋅

+
−=

∑
∑

∑
∑

λ

λλ

λ

λλ SMPFRFSPF
SPM  (4.3) 
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Odolnost LFM (Latent Fault Metric) 

Tato odolnost odráží odolnost objektu na skryté poruchy, které jsou 
pokryty buď bezpečnostními mechanismy, nebo řidičem, nebo konstrukcí. 
Vysoká odolnost LFM znamená, že podíl skrytých poruch hardwaru je nízký 
[13]. Definice je dána následujícím vztahem (4.4): 

kde:  
λ       - celková intenzita poruch [h-1] 

λSPF  - intenzita poruch přiřazená jednoduchým poruchám hardwarové části [h-1] 

λRF        - intenzita poruch přiřazená zbytkovým poruchám hardwarové části [h-1] 

λMPF DP     - intenzita poruch přiřazená pozorovaným nebo detekovaným poruchám HW [h-1] 

λMPF L       - intenzita poruch přiřazená skrytým vícenásobným poruchám HW [h-1] 

λS          - intenzita poruch přiřazená bezpečným poruchám hardwarové části[h-1] 

 

Požadavky na odolnost SPM a LFM pro různou úroveň integrity 
bezpečnosti (ASIL) jsou uvedeny v tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Odolnost SPM a LFM pro stupeň integrity bezpečnosti (ASIL)  

Úroveň integrity 
bezpečnosti 

ASIL B ASIL C ASIL D 

Odolnost SPM > 90 % > 97 % > 99 % 

Odolnost LFM > 60 % > 80 % > 90 % 

 
Pro splnění požadavků požadované úrovně integrity bezpečnosti je tedy 

nutno splnit potřebnou odolnost. 
 

Cílová míra poruch 

Na obr. 4.2 je v rámci procesu dokazování nutné stanovit cílovou míru 
poruch. Cílová míra poruch (PFH) představuje základní kvantitativní ukazatel 
hodnocení funkční bezpečnosti hardware systémů E/E/PE souvisejících 
s bezpečností v souvislosti se vznikem náhodných poruch. Postup výpočtu této 
hodnoty je závislý na režimu provozu a na architektuře hardware uvedených 
systémů. V tab. 4.2 jsou uvedeny hodnoty cílové míry poruch pro splnění 
bezpečnostních požadavků náhodných poruch hardwaru. Hodnoty vycházejí 
z doporučení normy pro funkční bezpečnost automobilů ISO 26262. 

( )

( )

( )
1001001 ⋅

−−

+
=⋅

−−
−=

∑
∑

∑
∑

RFSPF

SMPFDP

RFSPF
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λ
 (4.4) 



14 
 

Tab. 4.2 Cílové hodnoty náhodných poruch hardware  

Hladina ASIL Cílové hodnoty náhodných poruch hardware [h-1] 

D < 10-8  

C < 10-7 

B < 10-7 

A < 10-6 

 

5. Aplikace principů funkční bezpečnosti 

Postup využití kvantitativních metod v problematice funkční bezpečnosti je 
demonstrován na příkladu využití LED pro přední světlomety automobilu.  

5.1 Nový přístup k identifikaci a klasifikaci nebezpečí 

Nově pPředkládaný postup klasifikování funkcí byl vyvinut s podporou 
ČSN EN 61508 a ISO 26262 a slouží ke kvalitativnímu klasifikování 
identifikovaných nebezpečí s ohledem na jejich vztah k bezpečnosti, tzv. 
stupněm požadavku na integritu bezpečnosti (SIL/ASIL). Klasifikace nebezpečí 
využívá nově navržený postup, který umožňuje vhodné kvalitativní hodnocení 
pro automobilový průmysl. Umožňuje zároveň přímé přiřazení požadavků na 
integritu bezpečnosti ASIL, jelikož v sobě integruje také metodu Diagramu 
rizika a klasifikaci nebezpečí dle ISO 26262. Pro provedení identifikace a 
hodnocení nebezpečí byl autorem disertační práce nově navržen integrovaný 
postup ASAM (Automotive Safety Assesment Method), jež umožňuje přehledné 
a lépe algoritmizovatelné činnosti. Pro identifikaci a hodnocení nebezpečí dle 
postupu ASAM jsou použity následující parametry: 

- škody (S) 
- pravděpodobnost výskytu (W) 
- čas trvání (E) 
- možnost zamezení (V) 

Aby klasifikování bylo konzistentní a reprodukovatelné, jsou v dalším 
shora uvedené parametry definovány podrobněji: 

Škody (S) 

Škodami (S) se označují následky nebezpečí, které bylo identifikováno 
v souvislosti s provozem a údržbou vozidla. U každého nebezpečí je 
klasifikována největší možná reálná škoda, která na základě nebezpečí může 
vzniknout. Škoda je tvořena součinem počtu postižených osob (Sa) a zranění 
těchto osob (Sv) dle vztahu (5.1). Klasifikace škod je uvedena v tab. 5.1. 
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kde:  
Sa -  počet poškozených osob  
Sv -  stupeň zranění  
 
 Tab. 5.1 Klasifikace škod 

Škody (S) = Sa x Sv 
Počet Sa 

jeden 1 osoba 

více 1 < x ≤ 10 osob 

mnoho > 10 osob 

Stupeň zranění Sv 

lehké zranění 
Nebezpečí vede k nehodě s lehkými poraněními 

(pohmožděniny, zlomeniny) pod 2 dny pobytu v nemocnici a 
bez nevratných následných škod 

těžké zranění 
Nebezpečí vede k nehodě s nejméně dvoudenním pobytem 

v nemocnici a/nebo nevratným následným poškozením (až do 
50% omezení) 

smrt 
Nebezpečí vede k nehodě se smrtelnými poraněními (smrt 

nastane do 30 dnů po nehodě) či k okamžité smrti 

Číselné hodnocení počtu poškozených osob a stupeň zranění je uveden 
v tab. 5.5. Volí se výhradně z konkrétních hodnot v tab. 5.5, nezadávají se 
libovolné hodnoty. 

Pravděpodobnost vzniku poškození osob (W) 

Zhodnocení pravděpodobnosti, zda nastane předpokládaný rozsah škod po 
selhání funkce, např. zda selhání světel povede k nehodě. Klasifikace 
pravděpodobnosti vzniku poškození osob je uvedena v tab. 5.2.  

 Tab. 5.2 Klasifikace pravděpodobnosti vzniku poškození osob 
Pravděpodobnost vzniku poškození osob (W) 

nízká 
Pravděpodobnost vzniku je nízká, když rozsah škod po selhání 

funkce je téměř vyloučen 

střední 
Pravděpodobnost vzniku je střední, když rozsah škod po selhání 

funkce není ani téměř vyloučen, ani že nutně nastane 

vysoká 
Pravděpodobnost vzniku je vysoká, když rozsah škod po selhání 

funkce se téměř nutně vyskytne 

Číselné hodnocení pravděpodobnosti výskytu je uvedeno v tab. 5.5. Volí se 
výhradně z konkrétních hodnot v tab. 5.5, nezadávají se libovolné hodnoty. 

va SSS ⋅=
 

(5.1) 
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Čas vystavení (E)  

Vyhodnocení doby trvání nebezpečí (času vystavení) – jak dlouho jsou lidé 
vystavení nebezpečí.  Například při nastupování/vystupování je doba vystavení 
nebezpečí krátká, při jízdě vozidla jsou lidé vystavení nebezpečí vzniku požáru 
trvale – doba dlouhá. Klasifikace času vystavení je uvedena v tab. 5.3.  

Tab. 5.3 Klasifikace času vystavení 

Čas vystavení (E) 

krátká 
Čas vystavení je krátký, v porovnání k celkové době 

pobytu v prostoru vozidla 

dlouhá 
Čas vystavení je dlouhý, po převážnou dobu pobytu 
v prostoru vozidla je potřeba ochrany před možným 

primárním nebezpečím 

Číselné hodnocení času vystavení je uvedeno v tab. 5.5. Volí se výhradně 
z konkrétních hodnot v tab. 5.5, nezadávají se libovolné hodnoty. 

Zamezení (V) 

Vyhodnocení možnosti zamezení rozsahu škod postižených osob po vzniku 
nebezpečí (např. možnost útěku z hořícího vozidla).  Klasifikace zamezení je 
uvedena v tab. 5.4.  

Tab. 5.4 Klasifikace zamezení 

Zamezení (V) 

není možné 
Ohrožená osoba nemá žádnou možnost škodám 

zamezit 

možné 
Ohrožená osoba má vlastní ovladatelné možnosti 

škodám zabránit či je zmenšit, ale musí existovat možnost 
identifikace hrozícího nebezpečí 

 

Číselné hodnocení zamezení je uvedeno v tab. 5.5. Volí se výhradně 
z konkrétních hodnot v tab. 5.5, nezadávají se libovolné hodnoty. 

Na základě výše uvedeného slovního hodnocení jsou jednotlivým 
klasifikacím přiřazeny konkrétní hodnoty pro výpočet. Konkrétní hodnoty jsou 
uvedeny v tab. 5.5. 

 

Tab. 5.5 Přiřazení konkrétních hodnot slovnímu hodnocení 
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Parametr škody (S) 
Počet Sa Stupeň zranění Sv 

jeden 3 lehké zranění 2 

více 5 těžké zranění 4 

mnoho 8 smrt 9 

Parametr pravděpodobnosti (W) 
nízká 1 

střední 1,7 

vysoká 3 

Parametr čas výskytu (E) 
krátká 1 

dlouhá 1,3 

Parametr zamezení (V) 
není možné 1 

možné 1,7 

 

Zjištění požadavku na úroveň integrity bezpečnosti (ASIL)  

Z výše uvedených parametrů se spočítá takzvaný klasifikační indikátor 
podle následujícího vztahu (5.2). 

kde: 
I    - klasifikační indikátor 
Sa - počet poškozených osob  
Sv - stupeň zranění  
W  - pravděpodobnost vzniku poškození osob 
E  -  čas vystavení 
V  -  zamezení  

 
Funkce je na základě spočítaného klasifikačního indikátoru I zařazena 

(klasifikována) do příslušného stupně požadavku na integritu bezpečnosti 
(ASIL). Konkrétní přiřazení je uvedeno v tab. 5.6.  

Klasifikace se zapisuje do formuláře Záznam o nebezpečí.  Záznam o 
nebezpečí používá nejen stupeň integrity bezpečnosti, ale také slovní hodnocení 
kritičnosti jednotlivých nebezpečí viz tab. 5.6. 

 

VEWSSI va /)( ⋅⋅⋅=  (5.2) 
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Tab. 5.6 Nutný stupeň integrity bezpečnosti (ASIL) dle indikátoru 

Klasifikační 
indikátor I 

Stupeň požadavku na 
úroveň bezpečnosti 

(ASIL) 
Slovní hodnocení 

Třídy dle 
přístupu 
ALARP 

0 – 21 QM 
Nezávažný, bez 

opatření 
IV. 

22 – 35 ASIL A 
Závažný, opatření 

doporučeno 
III. 

36 – 72 ASIL B 
Závažný opatření 
velmi doporučeno 

III. 

73 – 122 ASIL C 
Kritický, opatření jsou 

povinná 
II. 

123 - 281 ASIL D 
Katastrofický, 

opatření povinné 
I. 

 

Klasifikace se zapisuje do formuláře Záznam o nebezpečí.  Záznam o 
nebezpečí používá nejen stupeň integrity bezpečnosti, ale také slovní hodnocení 
kritičnosti jednotlivých nebezpečí viz tab. 5.7, konkrétně pro LED světla 
automobilu. 
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Tab. 5.7 Záznam o nebezpečí pro LED světlomet 
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Základní koncepce je dána technickým řešením světlometu. Světlomet je 
možno rozdělit na konkrétní prvky (subsystémy), jež na dané elementární úrovni 
reprezentují nutné funkční celky. Světlo se bazálně skládá z většího počtu 
vysocesvítivých LED diod, napájecích zdrojů, řídicí a diagnostické jednotky, 
bezpečnostního obvodu s odpojovačem. 

 
Zdroj: Autor 

Obr. 5.1 Blokové schéma LED světlometu 

Strom poruch na obr. 5.2 představuje poruchový stav, kdy dálkové světlo 
nevyžádaně svítí, tedy nebezpečí H8.  
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Zdroj: autor 

Obr. 5.2 FTA analýza pro nebezpečí H8  (autor) 

 

 

Zdroj: autor 

Obr. 5.2 FTA analýza pro nebezpečí H8, část H8.1.2  
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Z hlediska spolehlivosti představuje vzájemné propojení tvořících bloků 
LED světla kombinovanou soustavu. Větve H8.1 a H8.2 jsou řazeny paralelně, 
představují zálohovaný systém, vnitřní uspořádání obou větví je sériové. Avšak 
skupina LED budičů (část H8.2.2) je soustava s majoritním zálohováním, zde 
konkrétně 5 dobrých z 6. 

Výpočet pro nebezpečí H8 

Nebezpečí H8 představuje poruchový stav, kdy dálkové světlo nevyžádaně 
svítí, strom poruch je na obr. 5.2.  Cílem výpočtu je stanovit cílovou míru 
poruch, tj. intenzitu poruch systému. Budiče tvoří soustavu s majoritním 
zálohováním, nebezpečí nastane při průrazu dvou budičů ze šesti. Bezpečnostní 
obvod je paralelně řazen vedle řídícího obvodu. Výpočet bloku budičů v tab. 5.8 
a výpočet hodnot FTA je v tab. 5.9. 

Tab. 5.8 Výpočet bloku budičů – dálkové světlo 

Vstupní parametry Výpočet 

Počet budičů 6 Bezporuchovost Rs(t)  9,99 ·10-1 

Doba provozu budiče (h) 1000 
Pravděpodobnost poruchy 
F(t)  1,92 ·10-5 

Intenzita poruch budiče 
(h-1) 

3,33·10-6 
Intenzita poruch λ (h-1) 1,93 ·10-8  

Architektura m z n 4 ze 6 

 

Tab. 5.9 Výpočet FTA pro nebezpečí H8 

Vstupní hodnoty Výpočet 

Blok F(t) Hradlo F(t) 

Fototranzistor 4,67·10-4 H8.1.2 3,05·10-4 

Budiče 1,43·10-5 H8.1 3,79·10-4 

CPU 3,84·10-4 H8.2 4,03·10-4 

Odpojovač 3,60·10-4 TOP 1,53·10-7 

Řídící logika 1,84·10-4 λ (h-1) 1,53·10-7 

 

Dílčí závěr: 
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Obvodové řešení pro nebezpečí H8 cílovou míru poruch splňuje na úrovni 
ASIL B, jak je možné zjistit srovnáním s tab. 4.2. 

6. Návrh zrychlené zkoušky LED světla 

Cílem této části práce je navrhnout zrychlenou zkoušku LED světla a 
ověřit, zda je splněna hodnota cílové míry poruch a zda světlo odpovídá 
požadavkům na bezporuchovost z hlediska profilu životního cyklu. Zrychlená 
zkouška vychází ze zkušebních plánů, pro stanovení faktoru zrychlení bude 
použito Arrheniova modelu. 

Výchozí podmínky pro návrh 

Vzhledem k očekávanému profilu životního cyklu vozidla je výpočtová 
doba životnosti LED světla stanovena na 8 let (cca 70 000 hodin) a celková doba 
svícení 8000 hodin. Protože však zkouška musí modelovat stav, kdy světlo svítí 
a kdy je bez napětí (vozidlo není v provozu), bude zkouška rozdělena na dva 
úseky.  

V prvním úseku bude světlo zkoušeno pod napětím, v druhém bez napětí. 
Takto simulovaný životní cyklus však znamená, že v každém úseku bude 
dosaženo jiného faktoru zrychlení. Je to dáno tím, že faktor zrychlení je závislý 
na teplotě a bude se proto měnit s rozdílem zkušební a provozní teploty. Situaci 
ukazuje Tab. 6.1. 

Tab. 6.1 Provozní a zkušební teploty 

Režim práce 
Zkušební 

teplota  
(°C) 

Teplota v 
provozu  

(°C) 

Rozdíl  
(°C) 

pod napětím 90 50 40 

bez napětí 90 20 70 

 

Stanovení akumulovaného času zkoušky (tAKU) 

Stanovení akumulovaného času zkoušky tAKU provedeme úpravou vztahu 
(6.1). Cílová míra poruch je dána požadavkem normy, tím je i stanoven 
požadavek na TD .  

Zkoušku vyhodnotíme na konfidenční úrovni C = 0,7, což je minimální 
hodnota stanovena normou, dále předpokládáme, že při zkoušce nevznikne žádná 
porucha. Výsledná hodnota tAKU tak odpovídá nejmenší možné hodnotě tAKU 
nutné k prokázání požadované cílové míry poruch. 
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S využitím vztahu (6.1): 

 
kde:  
TD  - dolní mez konfidenčního intervalu [h], 
tAKU - akumulovaná pracovní doba výrobků ve zkoušce [h], 

2χ
  - hodnota chí-kvadrát rozdělení [-]. 
 

Dostáváme následují hodnotu tAKU ve vztahu (6.2) 

Dílčí závěr: 

K prokázání cílové míry poruch je požadovaná hodnota akumulovaného 
času zkoušky tAKU stanovena na 1,2 . 106 hodin. 

Stanovení faktoru zrychlení 

Faktor zrychlení, udávající poměr hodnot ukazatele spolehlivosti při 
provozním zatížení a vyšším zatížení při zrychlené zkoušce, je pro Arrheniův 
model po úpravách určen příslušnými vztahy. Pří znalosti aktivační energie EA a 
dále zkušební a provozní teploty je možné stanovit faktor zrychlení dle obr. 6.3.  

kde:  
L(T) – kvantitativní ukazatel spolehlivosti (např. střední hodnota, medián), 
T       - úroveň zatížení (absolutní teplta)[K], 
C       - parametr modelu (musí být určen), 

Β       - parametr modelu (musí být určen). 

 
Při zkoušce bloku LED diod je aktivační energie u všech zkoušených 

součástek shodná a lze ji zjistit u výrobce nebo v [7]. Dosazením do vztahu (6.3) 
a s použitím údajů o teplotách z tab. 6.1 získáme dvě hodnoty faktoru zrychlení 
odpovídající různým režimům práce světla. Výsledky jsou uvedeny v tab. 6.2. 
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 Tab. 6.2 Faktor zrychlení při režimech světla 

Vstupní parametry 
Režim 
práce 

Zkušební 
teplota TA 

Teplota v 
provozu TU 

Faktor 
zrychlení AF 

(K) (K) (-) 

EA (eV) 0,876 
pod 

napětím 
363 323 32 

K (eV·K-1) 8,62E-05 
bez 

napětí 
363 293 805 

 
Návrh profilu zkoušky 

Zkouška bude rozdělena na dva úseky. V prvním úseku bude blok LED 
diod pracovat v režimu pod napětím, tj. při teplotě součástí 90 °C (odpovídá 363 
K). Tomu musí být přizpůsobena vnitřní teplota ve zkušební komoře, která musí 
být nižší (např. 75 °C), protože LED diodami protéká proud a dochází tak 
k dalšímu vývinu tepla ohřívající součástky. Po úspěšném ukončení první části 
zkoušky, tj. alespoň m z n LED diod u každého bloku svítí, byla prokázána 
cílová míra poruch. Ke stanovení doby zkoušky při zvýšené teplotě použijeme 
následující vztah (6.4): 

kde:  
Tl   - doba trvání zkoušky [h], 
tAKU - akumulovaná doba zkoušky [h], 
n     - počet zkoušených výrobků [-], 
AFS  - faktor zrychlení práce pod napětím [-], 

 

Pokud bude zařazeno do zkoušky 10 ks bloků LED diod, dosazením do 
vztahu (6.3) vypočítáme následující výsledek (6.5): 

 
Dílčí závěr: 

Doba trvání první část zkoušky ukončené bez poruchy musí být realizována 
v délce nejméně 3450 hodin. 
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 Druhá část zkoušky má za cíl ověřit bezporuchovost světla z hlediska 
životního cyklu. Cílem zkoušky je prokázat, že blok LED diod odpovídá 
požadavkům na životnost, který výrobce definoval tak, že po uplynutí životnosti 
je alespoň 5 z 10 výrobků v bezporuchovém stavu. Zkouška bude simulovat stav, 
kdy světlo svítí (8000 hodin) a kdy je bez napětí (72000 hod). Doba zkoušky je 
stanovena dle vztahu (6.6) a (6.7). 

kde:  
T2S     - doba trvání zkoušky, světlo pod napětím [h], 
Tsviti    - požadavek na dobu svícení (práce pod napětím) [h], 
AFS     - faktor zrychlení, světlo pod napětím [-], 
T2N     - doba trvání zkoušky, světlo není pod napětím [h], 
Tnesviti  - požadavek na dobu, kdy světlo nesvítí [h], 
AFN      - faktor zrychlení, světlo není pod napětím [-], 

 

Zdroj: autor 

Obr. 6.1 Schéma zkoušky LED světla 

Dílčí závěr: 

Doba trvání druhé části zkoušky musí být realizována nejméně v délce 340 
hodin, nejméně 5 ks bloků LED z deseti musí být v bezporuchovém stavu. 
Schéma průběhu zkoušky je obr. 6.1. 
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7. Závěr 

Obsahem této disertační práce je problematika funkční bezpečnosti 
v oblasti silničních vozidel, zvláště pak využití vhodných metod, postupů a 
modelů, v návaznosti na novou situaci spojenou se zaváděním nových norem.  

Práce byla zaměřena na návrh vhodných postupů a využití kvalitativní a 
kvantitativní analýzy spolehlivosti vybraných systémů silničních vozidel, jež 
významně ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Pro ověření skutečné úrovně 
vybraných parametrů spolehlivosti zařízení byl navržen program zkoušek 
spolehlivosti. 

Pro hodnocení funkční bezpečnosti byly zvoleny postupy a nástroje, jež 
vycházejí z principů funkční bezpečnosti elektrických/elektronických systémů 
souvisejících s bezpečností, popsaných v normě ČSN EN 61508 a ISO 26262. 

7.1 Zhodnocení dosažených výsledků a návrhy na další postup ve 
výzkumu 

Zhodnocení výsledků dosažených v teoretické části práce je provedeno 
v následujících bodech: 
• V úvodu teoretické části práce jsou přehledně zpracovány a rozvinuty 

základní principy používané v oblasti funkční bezpečnosti. Cílem bylo 
zpracovat principy takovým způsobem, aby byly zřejmé vzájemné 
souvislosti a návaznost činností a procedur směrem k praktickému využití. 
Bez této části práce je praktické uplatnění postupů funkční bezpečnosti pro 
výrobce vozidel velmi složité.  

• V teoretické části práce byl vytvořen nový postup pro klasifikaci rizik pro 
silniční vozidla, který zjednodušuje proces posuzování rizik a přiřazení 
úrovně integrity bezpečnosti. Dosaženým výsledkem práce je značné 
zjednodušení postupů posuzování rizik s výstupy plně srovnatelnými 
s doporučeními uvedenými v normě ISO 26262. 

• V teoretické části práce byly dále vybrány, popsány a rozpracovány metody 
pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení funkční bezpečnosti. Dosaženým 
výsledkem je výběr vhodných metod s ohledem na potřeby průmyslové 
praxe, tedy využití metod co nejjednodušších z hlediska výrobců 
komponent vozidel, a současně metod poskytujících dostatečně kvalitní 
výstupy.  

Praktická část práce byla zaměřena na uplatnění postupů a metod 
navržených v teoretické části práce. Byly aplikovány na systém vstupních dveří 
autobusu a přední světlomet automobilu. Zhodnocení dosažených výsledků 
významných pro praxi je provedeno v následujících bodech: 
• Dosaženým výsledkem je provedení kvalitativního hodnocení spolehlivosti 

s využitím postupu ASAM, analýzy stromů poruch (FTA) a analýzy 
způsobů a důsledků poruch (FMEA). Byly identifikovány jednotlivé funkce 
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vstupních dveří autobusu a způsoby jejich selhání. Výsledkem této části 
práce je návrh opatření vedoucích ke snížení rizika na společensky 
přijatelnou úroveň. Zbytková rizika vyhovují požadavkům na úroveň 
integrity bezpečnosti ASIL. 

• Dosaženým výsledkem kvantitativní analýzy světlometu osobního 
automobilu je vytvoření teoretického modelu bezporuchovosti pro náhodné 
poruchy hardware, na jehož základě by bylo možné výpočtem určit 
konkrétní číselné hodnoty ukazatelů funkční bezpečnosti. Na základě 
predikce intenzit poruch tvořících prvků hardware byla určena číselná 
hodnota ukazatele cílové míry poruch. Obvodová řešení byla analyzována a 
byla navržena taková opatření, která splňují požadavky na cílovou míru 
poruch dané úrovní ASIL. Dále bylo provedeno hodnocení kvality 
obvodového návrhu LED světla pomocí tří parametrů, a to parametrem 
odolnosti SPM, parametrem odolnosti LFM a parametr diagnostického 
pokrytí DCRF. Dosažené hodnoty odolnosti SPM, odolnosti LFM a 
parametr diagnostického pokrytí DCRF vyhovují požadované úrovni ASIL.  

• Dalším výsledkem je návrh zrychlené zkoušky LED světla a ověření, zda je 
splněna hodnota cílové míry poruch a zda světlo odpovídá požadavkům na 
bezporuchovost z hlediska profilu životního cyklu. Dle výsledků 
výpočtového modelu zkoušky musí být doba trvání zkoušky pro splnění 
hodnoty cílové míry poruch ukončené bez poruchy realizována v délce 
nejméně 3450 hodin.  

Stěžejní témata pro další rozvoj problematiky jsou dle názoru autora 
následující: 

• Další využití je možné vidět v definování zásad pro metodiku konstrukce 
mechanických systémů, zajišťujících bezpečnostní funkce a v rozvoji 
způsobů jejich validace 

• Vzhledem k tomu, že mnohé technické systémy se jeví jako systémy 
mechatronické a část bezpečnosti spočívá také na straně mechanické části 
systému, rozšířit a rozpracovat problematiku o hodnocení schopnosti 
mechanického systému splňovat požadavky integrity bezpečnosti jako 
celku  

• další zrychlení průběhu zkoušek spolehlivosti jejich realizací při časově 
proměnlivém tepelném zatížení nebo při větším počtu zrychlujících zatížení 
(vibrace, vlhkost apod.), v této souvislosti vytvoření matematických modelů 
těchto zkoušek. 

7.2 Přínos pro vědní obor a praxi 

Těžiště přínosu práce pro vědní obor spolehlivost je uveden v následujících 
bodech: 
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• Byla zdokonalena metodika pro hodnocení rizik. Přínosem je značné 
zjednodušení postupu pro hodnocení rizik oproti metodice uvedené v normě 
ISO 26262. Obdržené výsledky s použitím navržené metodiky hodnocení 
rizik plně odpovídají kvalitativním požadavkům dle ISO 26262. 

• Byl navržen výpočetní model zrychlené zkoušky spolehlivosti založený na 
principu Arrheniových vztahů pro rychlost chemické reakce. Navržený 
profil zkoušky umožňuje současně ověřit dosaženou intenzitu poruch 
z hlediska požadavků ASIL a ověřit dosaženou intenzitu poruch z hlediska 
očekávaného životního cyklu světlometu. Je tak možné původně dvě 
izolované zkoušky provést současně, což má značný přínos z hlediska 
úspory nákladů a času při vývoji světlometu u výrobce. 

• Využití výsledků této disertační práce je možné vidět v 
univerzitní pedagogické praxi, a to implementací poznatků do výuky 
předmětů spojených s konstrukcí, spolehlivostí a bezpečností dopravních 
prostředků v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Přínos 
teoretické části práce představuje stěžejně problematika funkční 
bezpečnosti dopravních prostředků, kterou je možno dle názoru autora 
považovat za novou a tedy v prostředí České republiky pro studenty (a 
nejen je) neznámou. Experimentální část disertační práce může být využita 
jako didaktický příklad aplikace principů funkční bezpečnosti v oblasti 
silničních vozidel. S využitím vhodných příkladů mohou být představeny a 
aplikovány metody a postupy analýzy a hodnocení spolehlivosti a 
bezpečnosti vycházející z požadavků normy ISO 26262 a ČSN EN 61508.  
 

8. Conclusions 

The content of this doctoral thesis is the functional safety of road vehicles, 
in particular the use of appropriate methods, procedures and models in relation to 
the new situation, associated with the implementation of new standards. 

The thesis was focused on the design of appropriate procedures and 
utilization qualitative and quantitative reliability analysis of selected systems of 
road vehicles that significantly affect road safety. To verify the actual level of 
selected reliability parameters of equipment the program of reliability tests has 
been designed. 

For functional safety assessment procedures and tools have been selected, 
which are based on the principles of functional safety of electric / electronic 
safety-related systems, as described in the standards EN 61508 and ISO 26262. 

Evaluation of the achieved results and proposals for further progress 
in research 
    Evaluation of the results achieved in the theoretical part of the thesis is 
performed in the following points: 
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• In the beginning of the theoretical part of the thesis the basic principles 
used in the field of functional safety have been clearly processed and 
developed. The aim was to design principles in such a way that makes clear 
the mutual relations and sequences of activities and procedures toward the 
practical use. The practical application of functional safety procedures for 
vehicle manufacturers without this part of this the thesis is very difficult.  

• In the theoretical part a new procedure for the classification of risk for road 
vehicles have been created, which simplifies the process of risk assessment 
and the assignment of safety integrity levels. The achieved result is 
considerable simplification of procedures for risk assessment with outputs 
fully comparable with the recommendations of ISO 26262. 

• In the theoretical part of the thesis were selected, described and developed 
methods for qualitative and quantitative evaluation of functional safety. The 
obtained result is the selection of appropriate methods to meet the needs of 
industrial practice, thus the use of methods as simple as possible in terms of 
vehicle component manufacturers, and concurrently methods, providing 
sufficient quality outputs. 

The practical part focuses on the application of the procedures and methods 
proposed in the theoretical part. Procedures and methods have been applied to 
the bus entrance door and headlight of the car. Evaluation of the achieved results 
significant for practice is performed in the following points: 
• The achieved result is to perform the qualitative assessment of reliability 

using the ASAM process, fault tree analysis (FTA) and the failure mode 
and effect analysis (FMEA). Each functions of bus entry door and the 
modes of their failures have been identified. The result of this is design of 
measures to reduce the risk to a socially acceptable level. Residual risks 
meet the requirements for safety integrity level ASIL. 

• The achieved result for the quantitative analysis of the car headlight is to 
create a theoretical model of reliability for hardware random failures. On 
the basis of this model is possible calculate the specific numerical values of 
the functional safety indicator. On the basis of failure rate prediction of 
hardware forming elements was determined numerical value of the target 
failure rate. The circuit schemes have been analyzed and such measures 
were designed, that meet the target failures rate at given level of ASIL. In 
addition an evaluation of LED circuit scheme quality with three parameters 
has been performed, namely parameter SPM, parameter LFM and 
diagnostic coverage DCRF. The achieved values of parameter SPM, LFM 
and DCRF meet the required level of ASIL. 

• Another result is a LED headlight accelerated reliability test and 
verification of the target failure rate and reliability requirements for the life 
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cycle profile. Depending on the results of the test computational model 
shall be the test duration meet at least 3,450 hours without failure. 

The key issues for further development: 
• Other possibilities of using can be seen in the definition of principles for the 

methodology of design of safety-related mechanical systems and the 
development of validation methods. 

• Because that many of the technical systems appears as mechatronic systems 
and part of the safety is linked to the mechanical parts of the system, is 
possible to expand and develop the problems of assessing the ability of the 
mechanical system meet the requirements of safety integrity as a whole. 

• Further acceleration of the reliability tests by the realization in time-varying 
thermal loads or in larger number of accelerating loads (vibration, 
humidity, etc.). In this context, the creation of mathematical models of 
these tests.  

Contribution to science and experience 

The focus of the contribution of doctoral thesis for scientific field eliability 
is given in the following points:  
• The risk assessment methodology has been improved. The benefit is a 

significant simplification of the procedure for risk assessment methodology 
compared to ISO 26262. The obtained results using the proposed 
methodology of risk assessment fully comply with quality requirements 
according ISO 26262. 

• Mathematical model of accelerated reliability tests based on the principle of 
Arrhenius formulas for the rate of a chemical reaction has been designed. 
The proposed test profile allows you to simultaneously verify the achieved 
failure rate in terms of the ASIL requirements and verify compliance failure 
rate in terms of the expected life cycle of the headlight. This makes it 
possible previously two isolated tests performed simultaneously, resulting 
in substantial benefits in terms of cost and time savings in the development 
phase of the headlight. 

• The results of this thesis can be used in university pedagogical practice, by 
implementation of knowledge in the courses related to the design, reliability 
and safety of transport means in the bachelor's, master's and doctoral 
programs. The Key contribution of the theoretical part is an issue of 
vehicles functional safety, which can be considered, according to the 
author, as a new and therefore for the students in the Czech Republic (and 
not only them) unknown. By using appropriate examples can be presented 
and applied methods and procedures for analysis and evaluation of the 
reliability and safety based on the requirements of ISO 26262 and ČSN EN 
61508. 
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