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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

ALARP „nejnižší rozumně proveditelný“ 

BPCS  základní systém řízení procesu 

C následek nebezpečné události 

CENELEC evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice 

ČSN  česká státní norma 

DC  diagnostické pokrytí  

E/E/PES elekrický/elektronický/programovatelný elektronický systém  

EN evropská norma  

EUC  řízené zařízení  

F četnost a doba vystavení v nebezpečné oblasti 

f četnost nebezpečné události bez systémů souvisejících s bezpečností 

Fnp četnost vyžádání ochranného systému, jež souvisí s bezpečností 

Fp četnost rizika za přítomnosti ochranných prostředků 

Ft četnost přípustného rizika 

HFT odolnost proti vadám hardwaru 

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise  

MCTF střední počet cyklů do poruchy  

MTBF střední doba mezi poruchami  

MTTF střední doba do poruchy  

MTTR střední doba do zotavení  

MooN architektura M z N kanálů  

MooND architektura M z N kanálů s diagnostikou  

P možnost vyhnout se nebezpečné události  

PES programovatelný elekronický systém  

PFDFE průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém 

koncových prvků   

PFDG   průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro skupinu kanálů 

s majoritní rozhodovací logikou  

PFDL    průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém logiky 

PFDS    průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém senzorů 
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PFDSYS průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání bezpečnostní funkce pro 

E/E/PE systém související s bezpečností 

PFHFE    pravděpodobnost poruchy za hodinu pro subsystém koncových prvků 

PFHG     pravděpodobnost poruchy za hodinu pro skupinu kanálů s majoritní 

rozhodovací logikou 

PFHL   pravděpodobnost poruchy za hodinu pro subsystém logiky 

PFDS   pravděpodobnost poruchy za hodinu pro subystém senzorů 

PFHSYS   pravděpodobnost poruchy za hodinu pro E/E/PE systém související 

s bezpečností 

R riziko bez systémů souvisejících s bezpečností 

RAMS zkratka vyjadřující kombinaci bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti  

SFF podíl bezpečných poruch  

SIF bezpečnostní přístrojová funkce 

SIL úroveň integrity bezpečnosti  

SIS bezpečnostní přístrojový systém  

SRS specifikace požadavků na bezpečnost 

T1 interval mezi vyžádáními 

tCE ekvivalentní střední doba prostoje kanálu 

tGE ekvivalentní střední doba prostoje rozhodovací skupiny 

W pravděpodobnost nežádoucího výskytu 

β podíl nezjištěných poruch, které mají splečnou příčinu   

βD podíl poruch se společnou příčinou, zjištěných diagnostickými testy   

λ intenzita poruch kanálu v subsystému  

λD intenzita nebezpečných poruch  

λDcelkem intenzita celkového počtu nebezpečných poruch   

λDD intenzita nebezpečných zjištěných poruch  

λDU intenzita nebezpečných nezjištěných poruch   

λS intenzita bezpečných poruch   

λSD intenzita bezpečných zjištěných poruch   

λSU intenzita bezpečných nezjištěných poruch   
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1 ÚVOD 
 
 

V poslední době vystupují v téměř všech odvětvích průmyslu do popředí otázky se 

zajišťováním bezpečné funkce řídicích systémů i procesů. Termín bezpečnost obecně 

znamená ochranu před nesprávnou funkcí, úrazem elektrickým proudem, žárem, ohněm 

apod. Funkční bezpečnost podle norem schválených IEC představuje mezinárodně platný 

bezpečnostní standard pro zařízení, kde elektrické, elektronické a programovatelné 

elektronické jednotky plní bezpečnostní funkce. Jinými slovy se jedná o tu část bezpečnosti, 

která závisí na správné činnosti zařízení a řídicích systémů, které zajišťují její bezpečnost. 

Hlavním cílem správné aplikace funkční bezpečnosti je snížení rizika možnosti zranění lidí, 

poškození výroby nebo narušení životního prostředí. Problémem je navrhnout takový 

systém, který by zabránil vzniku nebezpečných poruch, popř. je kontroloval při jejich 

výskytu. Ve většině případů se bezpečnost zajišťuje prostřednictvím několika ochranných 

systémů založených na různých technických principech (např. mechanických, 

hydraulických, pneumatických, elektrických, elektronických, programovatelných 

elektronických). Dodatečně zajišťovat bezpečnost procesu, zejména po mimořádné události, 

je už velmi nákladné. 

 

Hlavním úkolem této diplomové práce je vytvoření stručné a přehledné elektronické 

učební pomůcky k vysvětlení principů funkční bezpečnosti s aplikací na vybraném systému 

kolejového vozidla dle ČSN EN 61508. 

V první části diplomové práce se věnuji teoretickému rozboru problematiky funkční 

bezpečnosti a ve druhé části práce tyto získané znalosti aplikuji na konkrétním systému 

kolejového vozidla – systému na potlačení požáru, které je instalováno na některých 

motorových vozech.  

Poslední samostatnou část práce jsem zpracovala v aplikaci MS Power Point, přičemž 

jsem vycházela z obou předchozích částí. Realizace této elektronické pomůcky by měla 

sloužit k názornější výuce. 

 

Jako podklad při zpracování tohoto téma jsem používala převážně evropské technické 

normy ČSN EN, dále publikace několika autorů, působících v této oblasti a konečně i slovní 

sdělení osob, jež mi s diplomovou prací pomáhaly. 
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2 PRINCIP FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI 
 

2.1 Historie, vývoj a současnost 

Zhruba před 30 lety se do objektu zájmu konstruktérů řídicích systémů dostal 

software, který lze rychle vytvářet, kopírovat a snadno přizpůsobovat novým požadavkům. 

Software se tak stal oblíbenějším než zcela čistě hardwarová řešení a také se začal častěji 

objevovat v bezpečnostních aplikacích. Přesto nová softwarová řešení přinášela celou řadu 

problémů, např. jak dostatečně ověřit, zda použitý software odpovídá svojí specifikaci. 

V této době bylo programování teprve v počátcích svého vývoje a projektování související 

s bezpečností bylo mezi softwarovými odborníky téměř neznámé. Další problémy přinášela 

terminologie. K bezpečnosti se nepřistupovalo z hlediska její podstaty, ale předpokládalo se, 

že pokud výrobek pracuje spolehlivě, je i bezpečný. Spolehlivost a bezpečnost ale nemají 

stejný význam. Pochybnosti se soustřeďovaly i na hardware, který se stával složitější 

a nebylo snadné ověřovat, zda je úplně v pořádku. Tyto problémy přiměly Mezinárodní 

elektrotechnickou komisi (International Electrotechnical Commission – IEC) k vypracování 

dvou studií, které se zabývaly moderními programovatelnými elektronickými systémy 

souvisejícími s bezpečností. Jedna se věnovala softwaru, druhá hardwaru. Cílem těchto 

studií bylo položit základy normy, které by daly konstruktérům návod, jak postupovat při 

prokazování funkční bezpečnosti jimi navrhovaných systémů. 

Začátkem 90. let byly tyto studie spojeny a v roce 1995 vznikl návrh normy IEC 1508, 

který předkládal ucelený přístup k funkční bezpečnosti. Namísto postupu, který je založen 

na návrhu a poté realizaci co možná nejlepšího systému a následném obhájení jeho 

bezpečnosti, volal návrh normy po přístupu založeném na výpočtu rizika, kdy kroky 

související s bezpečností vycházejí z rizika, které systém představuje pro své okolí. Tím je 

možné dobrat se podstaty rizika a určit, které rizikové faktory je třeba omezit. Oddělením 

požadavků na bezpečnost od požadavků na funkční schopnosti zařízení se dosáhne jejich 

podstatného zjednodušení a lepší přehlednosti.  

V návaznosti na uvedený návrh vznikla v roce 1998 norma IEC 61508 Funkční 

bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů 

(Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic systems), která byla 
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3. 7. 2001 schválena Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) i 

jako česká technická norma ČSN EN 61508. 

Přestože se norma IEC 61508 omezuje na bezpečnostní prvky závislé na hardwaru a 

softwaru E/E/PE systémů, její zásady jsou obecné a tvoří základ bezpečnosti i jiných 

systémů, a proto je tato norma obecným dokumentem určeným pro všechna odvětví 

průmyslu. Má celkem sedm dílů a člení se takto: 

• Část 1: Všeobecné požadavky (General requirements), 

• Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické      

systémy související s bezpečností (Requirements for electrical/electronic/  

programmable electronic safety-related systems), 

• Část 3: Požadavky na software (Software requirements),  

• Část 4: Definice a zkratky (Definitions and abbreviations),  

• Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti (Examples of 

methods for the determination of safety integrity levels),  

• Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (Guidelines on 

the application of IEC 61508- 2 and IEC 61508-3),  

• Část 7: Přehled technik a opatření (Overview of measures and techniques).  

 

Principy normy IEC 61508 lze chápat jako správnou metodu řízení zaměřeného na 

funkční bezpečnost. Proto tato norma může být použita jako základ k napsání speciálně 

členěných norem (podle oborů a oblastí použití), ale v současnosti může být také používána 

tam, kde specifické normy neexistují.  

Na základě této kmenové normy vznikla v roce 2003 norma IEC 61511 Funkční 

bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů 

(Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector). Česká 

verze normy ČSN EN 61511 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro 

sektor průmyslových procesů byla schválena Evropským výborem pro normalizaci 

v elektrotechnice (CENELEC) ke dni 1. 10. 2004 a skládá se z následujících částí: 

Část 1: Požadavky na systém hardwaru a softwaru, struktura, definice (Framework, 

definitions, systém, hardware and software requirements), 

Část 2: Metodický pokyn pro používání ČSN EN 61511-1 (Guidelines for the 

application of IEC 61511-1), 
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Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti (Guidance for 

the determination of the required safety integrity levels). 

 

Souvisejícími normami jsou dále např. ČSN EN 13849-1 Bezpečnost strojních 

zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů – všeobecné zásady pro konstrukci 

a ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, 

elektronických a programovatelných elektronických systémů řízení. 

 

Oblast dráhy a drážního průmyslu 

Oblast železnic také zpracovala soubor evropských norem – EN 50126, EN 50128 

a prEN 50129, kde první dvě normy vycházejí z dřívějších návrhů IEC 61508 a prEN 50129 

vychází z poslední verze IEC 61508.  

Norma ČSN EN 50126 (Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti) poskytuje provozovatelům dráhy a drážního 

průmyslu popis, který jim umožní zavedení důsledného a komplexního přístupu 

k managementu bezporuchovost, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti, který je 

označován zkratkou RAMS. Tuto normu lze aplikovat ve všech etapách životního cyklu 

systému drážního zařízení. 

 

 

2.2 Základní pojmy v oblasti funkční bezpečnosti 

 

• Architektura (architecture) – specifické uspořádání hardwarových a softwarových 

prvků v systému, 

• Bezpečnost (safety) – neexistence nepřípustných úrovní rizik, vzniku škody nebo 

ohrožení zdraví [1]. Je zřejmé, že pohotovost a bezpečnost spolu velmi úzce souvisejí 

a vzájemně se ovlivňují. Je možné to chápat tak, že nedostatky v těchto dvou složkách 

nebo chybné řešení konfliktů mezi požadavky na bezpečnost a pohotovost mohou 

zabránit vytvoření spolehlivého systému. Při hodnocení bezpečnosti, 

resp. bezpečnostních funkcí, musí řešitelé vycházet z hodnocení rizik, které požadovaná 

funkce může ovlivnit. Hodnocení rizik a míra přijetí rizik implikuje stanovení úrovně 

integrity bezpečnosti, 



Diplomová práce         Institut dopravy 

       
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní    
 

16 

• Bezpečnostní funkce (safety function) – funkce, kterou má být realizován SIS jiným 

bezpečnostním systémem nebo vnějšími prostředky pro snížení rizika, která je určena 

pro zajištění nebo udržení bezpečného stavu z hlediska konkrétní nebezpečné události 

[2], 

• Bezpečnostní přístrojová regulační funkce (safety instrumented control function) – 

bezpečnostní přístrojová funkce se stanoveným SIL fungující v průběžném (trvalém) 

režimu, která je nezbytná k prevenci vzniku nebezpečného stavu a/nebo ke snížení jeho 

důsledků,

 

Obr. 1: Vztah mezi přístrojovou funkcí a jinými funkcemi [3] 

 

• Bezpečný stav (safe state) – stav procesu, při kterém je dosaženo bezpečnosti, 

• Bezporuchovost (reliability) – schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daných 

podmínkách a v daném časovém okamžiku. Tato funkce je charakterizována takovými 

parametry, jako jsou střední doba mezi poruchami MTBF (Mean Time Between 

Failures), intenzita poruch apod., 
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• Diagnostické pokrytí (diagnostic coverage) – podíl na snížení pravděpodobnosti 

nebezpečných poruch hardwaru v důsledku provádělí automatických diagnostických 

testů [4],  

• E/E/PE systém související s bezpečností (E/E/PE safety-related system) – systém, ve 

kterém jsou dobře definovány režimy poruchy každé jednotlivé součásti a kde lze plně 

určit chování systému při vadě [5], 

• Funkční bezpečnost (functional safety) – část celkové bezpečnosti týkající se EUC 

a systému řízení EUC závislá na správném fungování E/E/PE systémů souvisejících 

s bezpečností, systémech souvisejících s bezpečností založených na jiných technických 

principech a vnějších prostředcích pro snížení rizika [6], 

• Integrita  bezpečnosti (safety integrity) - střední pravděpodobnost, že bezpečný 

přístrojový systém uspokojivě provádí požadované bezpečnostní funkce za stanovených 

podmínek ve stanovené době [7], 

• Intenzita poruch (failure rate) – podmíněná pravděpodobnost, že porucha nastane za 

nekonečně malý okamžik dt za podmínky, že do okamžiku t jev nenastal [8], 

• Kanál (channel) – prvek nebo skupina prvků provádějící nezávisle danou funkci, 

• Kontrolní (periodická) zkouška (proof test) – priodická zkouška prováděná pro 

zjišťování poruch v systému souvisejícím s bezpečností tak, aby v případě potřeby mohl 

být tento systém vrácen do stavu, který co nejvíce odpovídá stavu novému [9], 

• Náhodná porucha hardwaru (random hardware failure) – náhodně se vyskytující 

porucha, která je výsledkem jednoho nebo více možných mechanismů postupného 

zhoršování v hardwaru [10], 

• Nezávislá osoba (independent person) – osoba, která je samostatná a nemá přímou 

odpovědnost za činnosti probíhající během konkrétní fáze celkového životního cyklu, 

životního cyklu E/E/PES nebo životního cyklu softwaru, která je předmětem odhadu 

nebo potvrzování platnosti funkční bezpečnosti [11], 

• PES - programovatelný elektronický systém (programmable electronic system) - systém 

pro řízení, ochranu nebo monitorování, založený na jednom nebo více 

programovatelných zařízeních, včetně všech prvků systému jako jsou napájecí zdroje, 
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senzory a jiná vstupní zařízení, datové sběrnice a jiné komunikační cesty, akční členy 

a další výstupní zařízení (viz Obr. 2) [12], 

 

Obr. 2: Programovatelný elektronický systém – struktura 

• Pohotovost (availability) – schopnost výrobku být ve stavu schopném plnit 

požadovanou funkci v daných podmínkách v daném časovém okamžiku nebo v daném 

časovém intervalu, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější prostředky; 

pohotovost je zde určována zejména bezporuchovostí a udržovatelností, 

• Porucha, selhání (failure) – ukončení schopnosti funkční jednotky plnit požadovanou 

funkci, 

• Přípustné riziko (tolerable risk) – riziko, které je přijatelné v daných souvislostech 

založených na běžných hodnotách společnosti [13], 

• Redundance, zálohování (redundancy) – existence dalších prostředků, kromě 

prostředků, které by mohly být u dané funkční jednotky dostačující pro plnění 

požadované funkce nebo u dat dostačující pro vyjádření informací [14], 

• Riziko procesu – riziko existující pro konkrétní nebezpečné události, pro proces, 

základní systém řízení procesu a s ním spojené otázky lidského faktoru, 

• Řízené zařízení (Equipment Under Control – EUC) - zařízení, stroj, přístroj nebo 

instance použité pro spojité i nespojité výrobní, dopravní nebo jiné činnosti, 

• SIF – bezpečnostní přístrojová funkce (Safety Instrumented Function): bezpečnostní 

funkce se stanovenou úrovní integrity bezpečnosti, která je nezbytná k dosažení funkční 
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bezpečnosti – jedná se buď o bezpečnostní přístrojovou ochrannou funkci nebo 

o bezpečnostní přístrojovou regulační funkci (jejich vzájemný vztah vyjadřuje Obr. 1), 

• SIL  - úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level): diskrétní úroveň pro 

stanovení požadavků na integritu bezpečnosti bezpečnostních přístrojových funkcí, které 

mají být přiděleny do bezpečnostních přístrojových systémů; celkem jsou čtyři úrovně 

integrity bezpečnosti – nejvyšší je 4, nejnižší 1 [15], 

• SIS – bezpečnostní přístrojový systém ( Safety Instrumented System): přístrojový 

systém, který se používá k realizaci jedné nebo několika bezpečnostních přístrojových 

funkcí; SIS může, ale nemusí obsahovat software, 

• Společná porucha (common cause failure) – porucha, která má za následek poruchu 

systému a která je výsledkem jedné nebo více událostí, které způsobily současné 

poruchy dvou nebo více samostatných kanálů u vícekanálového systému [16] 

• Spolehlivost (dependability) - schopnost plnit bezpečně a pohotově požadované funkce; 

tento požadavek musí být zohledňován ve všech fázích životního cyklu daného systému, 

počínaje stanovením koncepce systému přes definici systému, formulování požadavků 

na systém, návrh systému, jeho integraci, ověření, validaci až po následný provoz 

a údržbu, 

• Subsystém – celek složený z jedné součásti nebo jakékoliv skupiny součástí, přičemž 

může mít více než jeden kanál; (kompletní E/E/PE systém související s bezpečností tvoří 

několik samostatných subsystémů, které jsou složeny dohromady a realizují uvažovanou 

bezpečnostní funkci), 

• Systém související s bezpečností založený na jiných technických principech (other 

technology safety-related system) – systém související s bezpečností založený na jiné 

než elektrické/elektronické/programovatelné elektronické technice [17], 

• Systematická porucha (systematic failure) – porucha, kterou jednoznačně způsobila 

určitá příčina a kterou je možné odstranit jen změnou návrhu (konstrukce), výrobního 

procesu apod. [18] 

• Systém řízení EUC (EUC control system) – systém reagující na signály z procesu 

a/nebo od operátora a vytvářející výstupní signály, které způsobují, že EUC pracuje 

požadovaným způsobem [19], 
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• Údržba (maintenance) – kombinace všech technických a administrativních činností, 

včetně činnosti dozoru, zaměřených na udržení výrobku ve stavu nebo jeho navrácení do 

stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, 

• Udržovatelnost (maintainability) – schopnost systému být modifikován za účelem 

opravy vad, zlepšení vlastností nebo jiných atributů, nebo přizpůsobení jinému prostředí,  

• Vada/poruchový stav (fault) – abnormální podmínka, která může vést k chybě nebo 

k poruše, 

• Validace, potvrzení platnosti (validation) – potvrzení zkoumáním a poskytnutím 

objektivního důkazu, že určité požadavky pro specifické zamýšlené použití byly 

splněny, 

• Verifikace, ověřování (verification) – potvrzení zkoumáním a poskytnutím objektivního 

důkazu, že specifické požadavky byly splněny, 

• Vnější prostředky pro snížení rizika (external risk reduction facility) – opatření 

snižující nebo omezující rizika, která jsou samostatná a odlišitelná od E/E/PE systémů 

souvisejících s bezpečností nebo systémů souvisejících s bezpečností založených na 

jiných technických principech a které tyto systémy nevyužívají [20], 

• Zbytkové riziko (residual risk) – riziko nebezpečných událostí, jež zůstává po přidání 

ochraných vrstev [21], 

• Životní cyklus bezpečnosti (safety lifecycle) – nezbytné činnosti vyžadované pro 

realizaci systémů souvisejících s bezpečností vyskytující se během časového období 

začínajícího koncepční projektovou fází a končícího vyřazením všech E/E/PE systémů 

souvisejících s bezpečností, systémů souvisejících s bezpečností založených na jiných 

technických principech i vnějších zařízeních pro snížení rizika z jejich dalšího používání 

[22], 

• Životní cyklus systému (system lifecycle) – činnosti probíhající v časovém intervalu od 

vymyšlení systému do okamžiku, kdy už systém není použitelný – je vyřazen z provozu 

a zlikvidován. 

 

 

 

 



Diplomová práce         Institut dopravy 

       
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní    
 

21 

2.3 Rozsah platnosti a použitelnost normy ČSN EN 61508 

Kmenová norma IEC 61508 vychází z modelu na Obr. 3. Výchozí je řízené zařízení, 

které spolu se svým řídicím systémem vytváří určité hodnoty (např. ovládání železniční 

signalizace), ale které je současně zdrojem nebezpečí pro své okolí. 

 

 

Obr. 3: Riziko a bezpečnostní funkce k jeho zmenšení 

 

Norma vyžaduje, aby každé riziko spojené s řízeným zařízením (EUC) nebo jeho 

řídicím systémem bylo identifikováno, definováno a ohodnoceno co do přijatelnosti. Každé 

riziko, které je shledáno nepřijatelným, je třeba zmenšit. 

K vytvoření bezpečnostních funkcí, které ztělesňují hlavní principy normy, je třeba 

uskutečnit tyto kroky: 

• identifikovat a analyzovat všechna rizika spjatá s EUC a jeho řídicím systémem,  

• určit pro každé identifikované riziko jeho přípustnou úroveň (přípustné riziko),  

• určit pro každé nepřípustné riziko jeho potřebné zmenšení,  

• stanovit pro každé zmenšení rizika požadavky na bezpečnost včetně jejich úrovně 

integrity bezpečnosti (SIL),  

• vytvořit bezpečnostní funkce nutné ke splnění požadavků na bezpečnost,  

• realizovat bezpečnostní funkce,  

• schválit bezpečnostní funkce.  
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Ačkoliv je norma formálně určena pro SIS související s bezpečností, poukazuje také 

na to, že bezpečnostní funkce mohou být vytvořeny i jinými technickými způsoby (jiné 

systémy) a popř. taky vnějšími opatřeními (postupem práce). 

 

V návaznosti na zavedenou evropskou normu ČSN EN 61508 byla vytvořena norma 

ČSN 61511, která se vztahuje na používání bezpečnostních přístrojových systémů pro 

průmyslová technologická zařízení se spojitými procesy. Vzájemný vztah obou norem je 

znázorněn na následujícím obrázku (Obr. 4). 

 

 Obr. 4: Vztah mezi ČSN EN 61508 a ČSN EN 61511 

Zároveň se norma ČSN EN 61511 týká rozhraní mezi bezpečnostními přístrojovými 

systémy a jinými bezpečnostními systémy tím, že vyžaduje provést posouzení nebezpečí 

a procesních rizik. Tato norma se opírá o dvě základní koncepce: životní cyklus bezpečnosti 

a úrovně integrity bezpečnosti. Norma platí pro všechny fáze životního cyklu bezpečnosti, 

tedy zároveň stanovuje požadavky na specifikaci, návrh, instalaci, provoz a udržování 

bezpečnostních přístrojových systémů, aby mohly být s jistotou pověřeny řízením 

a udržováním procesu v bezpečném stavu.  

 

2.4 RAMS drah 

Cílem drážního systému je bezpečně dosáhnout stanovené úrovně drážní dopravy 

v daném čase. RAMS charakterizuje dlouhodobou činnost systému a je dosahován použitím 
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vžitých technických koncepcí, nástrojů a postupů během celého životního cyklu systému. 

Jedná se tedy o kombinaci bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti.  

 

Obr. 5: Vzájemný vztah prvků RAMS drah 

Prvky RAMS drah: 

Bezpečnost a pohotovost jsou vzájemně provázány v tom smyslu, že nedostatky na té 

či oné straně nebo i špatné řešení konfliktu mezi požadavky na bezpečnost a pohotovost 

mohou zabránit vytvoření spolehlivého systému. 

Poruchy v systému pracujícím při mezních hodnotách použití a mezních podmínkách 

okolí budou mít určitý vliv na chování systému. Na bezporuchovost systému mají 

nepříznivý vliv všechny poruchy, zatímco na bezpečnost konkrétního zařízení mají 

nepříznivý vliv jen některé specifické poruchy. Také vnější okolí může ovlivnit funkčnost 

systému a tím i bezpečnost drážního zařízení. Vzájemné souvislosti jsou znázorněny na 

následujícím obrázku (Obr. 6) [23]. 

 

Obr. 6: Působení poruch uvnitř systému  
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RAMS drážního systému je ovlivňován třemi způsoby: zdroji poruchy vzniklými 

uvnitř systému v kterékoli etapě životního scyklu, zdroji poruch působícími na systém 

během provozu a zdroji poruch působícími na systém během údržby. Vzájemný vztah 

vyjadřuje následující obrázek (Obr. 7). 

 

Obr. 7: Vlivy na RAMS 

 

Nedílnou součástí „systémového přístupu“ je analýza lidských činitelů s ohledem na 

jejich vliv na RAMS systému. Lidské činitele lze definovat jako působení lidských 

vlastností na systém, předpoklady a chování se k systému. Tyto činitelé zahrnují 

anatomické, fyziologické i psychologické aspekty člověka. 
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3 REALIZACE BEZPE ČNÉHO SYSTÉMU 
 
 
Plánování celkové bezpečnosti definuje určitá kritéria, metody, měřítka a postupy k: 

- zajištění, že bezpečnostních požadavků na SIS lze dosáhnout u všech významných 

druhů procesů (požadavky funkční + požadavky na integritu bezpečnosti), 

- zajištění řádné instalace a pověření SIS, 

- zajištění integrity bezpečnosti SIF po instalaci, 

- udržení integrity bezpečnosti během provozu (př. kontrolní zkoušení), 

- ovládání nebezpečí v procesu během činností údržby SIS. 

 

3.1 Životní cyklus bezpečnosti 

K systematickému zajištění všech činností, které jsou nutné pro dosažení požadované 

úrovně integrity bezpečnosti u bezpečnostního systému, se zavádí určitý technický rámec 

životní cyklus celkové bezpečnosti. Životní cyklus celkové bezpečnosti pro snížení rizika 

zahrnuje tato opatření: 

- E/E/PE systémy, jež souvisí s bezpečností; 

- systémy, jež souvisí s bezpečností, založené na jiných technických principech; 

- vnější prostředky pro snížení rizika. 

Životní cyklus bezpečnosti zahrnuje celkem 16 fází, které musí být vždy respektovány (viz. 

Obr. 8) [24]. 
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Obr. 8: Životní cyklus celkové bezpečnosti 
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Tab. 1: Životní cyklus celkové bezpečnosti: přehled [25] 

Fáze životního cyklu 
bezpečnosti 

Odkaz 
na 

Obr. 
Název fáze 

Předmět  Cíl 

1 Koncept 
EUC (řízené zařízení) a jeho 
prostředí (fyzické, legislativní). 

Dostatečně zvýšit pochopení EUC a jeho 
prostředí tak, aby bylo možné provádět 
další činnosti životního cyklu 
bezpečnosti. 

2 

Definice 
celkového 
předmětu 

(oblast použití) 

EUC a jeho prostředí 

Vymezit hranice EUC a systém řízení 
EUC. 
Stanovit předmět analýzy nebezpečí 
a rizik. 

3 
Analýza 

nebezpečí 
a rizika 

Předmět bude záviset na fázi 
dosažené v životních cyklech 
celkové bezpečnosti, bezpečnosti 
E/E/PES a bezpečnosti softwaru 
(neboť může být nutné provedení 
více než jedné analýzy nebezpečí 
a rizik). U předběžné úvodní 
analýzy rizik a nebezpečí bude 
tento předmět zahrnovat EUC, 
systém řízení EUC a lidské 
faktory. 

Určit nebezpečí a nebezpečné události 
EUC a systému řízení EUC (ve všech 
režimech provozu) pro všechny rozumně 
předvídatelné okolnosti včetně podmínek 
závad a nesprávného použití. Stanovit 
sledy událostí vedoucích k určeným 
nebezpečným událostem. 

4 
Požadavky 

celkové 
bezpečnosti 

EUC, systém řízení EUC a lidské 
faktory. 

Vypracovat specifikaci požadavků 
celkové bezpečnosti z hlediska 
požadavků na bezpečnostní funkce 
a integritu bezpečnosti pro E/E/PE 
systémy související s bezpečností, 
systémy související s bezpečností 
založené na jiných technických 
principech a vnější prostředky pro snížení 
rizika za účelem dosažení požadované 
funkční bezpečnosti. 

5 
Přiřazení 

bezpečnostních 
požadavků 

EUC, systém řízení EUC a lidské 
faktory. 

Přiřadit bezpečnostní funkce ze 
specifikace požadavků celkové 
bezpečnosti (jak požadavků na 
bezpečnostní funkce, tak požadavků na 
integritu bezpečnosti) určeným E/E/PE 
systémům souvisejícím s bezpečností, 
systémům souvisejícím s bezpečností 
založených na jiných technických 
principech a vnějším prostředkům pro 
snížení rizika. 
Přiřadit úrovně integrity bezpečnosti 
každé bezpečnostní funkci. 

6 

Plánování 
celkového 
provozu 
a údržby 

EUC, systém řízení EUC a lidské 
faktory. 
E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Vytvořit takový plán provozu a údržby 
E/E/PE systémů souvisejících 
s bezpečností, který zajistí během 
provozu a údržby udržení požadované 
funkční bezpečnosti. 

7 

Plánování 
potvrzení 
platnosti 
celkové 

bezpečnosti 

EUC, systém řízení EUC a lidské 
faktory. 
 
E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Vytvořit plán, který usnadní potvrzení 
platnosti celkové bezpečnosti E/E/PE 
systémů souvisejících s bezpečností. 
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Fáze životního cyklu 
bezpečnosti 

Odkaz na 
Obr. 

Název fáze 
Předmět 

 
 

Cíl 
 
 

8 

Plánování 
celkové 
instalace 

a uvedení do 
provozu 

EUC, systém řízení EUC. 
E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Sestavit plán řízené instalace E/E/PE 
systémů souvisejících s bezpečností 
zajišťující dosažení požadované funkční 
bezpečnosti. 
Sestavit plán pro řízené uvádění E/E/PE 
systémů souvisejících s bezpečností do 
provozu zajišťující dosažení požadované 
funkční bezpečnosti. 

9 

E/E/PE 
systémy 

související 
s bezpečností: 

realizace 

E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Postavit E/E/PE systémy související 
s bezpečností splňující specifikaci 
bezpečnostních požadavků na E/E/PES. 

10 

Systémy 
související 

s bezpečností 
založené na 

jiných 
technických 
principech 

Systémy související s bezpečností 
založené na jiných technických 
principech. 

Postavit systémy související s bezpečností 
založené na jiných technických 
principech splňující požadavky na 
bezpečnostní funkce a požadavky na 
integritu bezpečnosti pro takové systémy 
stanovené. 

 
11 

Vnější 
prostředky pro 
snížení rizika 

Vnější prostředky pro snížení 
rizika. 

Postavit vnější prostředky pro snížení 
rizika splňující požadavky na 
bezpečnostní funkce a požadavky na 
integritu bezpečnosti pro takové 
prostředky stanovené. 

12 

Celková 
instalace 

a uvedení do 
provozu 

EUC a systém řízení EUC. 
E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Instalovat E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 
Uvést do provozu E/E/PE systémy 
související s bezpečností. 

13 

Potvrzení 
platnosti 
celkové 

bezpečnosti 

EUC a systém řízení EUC. 
E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Potvrdit platnost, že E/E/PE systémy 
související s bezpečností splňují 
specifikaci požadavků na celkovou 
bezpečnost z hlediska požadavků na 
celkové bezpečnostní funkce a požadavků 
na celkovou integritu bezpečnosti při 
respektování přiřazených bezpečnostních 
požadavků E/E/PE systémům 
souvisejícím s bezpečností. 

14 
Celkový 

provoz, údržba 
a opravy 

EUC a systém řízení EUC. 
E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Provozovat, udržovat a opravovat E/E/PE 
systémy související s bezpečností tak, aby 
se udržela požadovaná funkční 
bezpečnost. 

15 
Celková 

modifikace a 
zdokonalování 

EUC a systém řízení EUC. 
E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Zajistit přijatelnou funkční bezpečnost 
E/E/PE systémů souvisejících 
s bezpečností jak během, tak po 
uskutečnění fáze modifikací nebo fáze 
zdokonalování. 

16 
Vyřazení 

z provozu nebo 
likvidace 

EUC a systém řízení EUC. 
E/E/PE systémy související 
s bezpečností. 

Zajistit přijatelnou funkční bezpečnost 
E/E/PE systémů souvisejících 
s bezpečností za okolnosti během a po 
provedení činností spojených s vyřazením 
EUC z provozu nebo jeho likvidace. 
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Velmi důležité jsou i činnosti, jež se týkají manegementu funkční bezpečnosti, 

ověřování a odhadu funkční bezpečnosti. Tyto činnosti se musí řešit paralelně s jednotlivými 

fázemi životního cyklu celkové bezpečnosti. Opodstatněnou se jeví i spolupráce mezi 

výrobcem přístroje a provozovatelem zařízení.  

 

Oblast dráhy 

V drážním průmyslu je značně rozšířené jiné znázornění životního cyklu – 

modelu „V“ . Sestupná větev se obvykle označuje jako vývoj a jedná se o zdokonalovací 

proces, který končí vyrobením složek systému. Vzestupná větev se vztahuje k sestavení, 

instalaci, předání a provozu celého systému. Zobrazení „V“ předpokládá, že činnosti 

přejímky jsou v podstatě spojeny s vývojem – tedy to, co je skutečně navrženo, musí být 

nakonec zkontrolováno dle stanovených požadavků. Činnosti validace pro přejímku na 

různých stupních systému jsou tedy založeny na specifikaci systému a mají být plánovány 

v počátečních etapách, tzn. začít v odpovídajících vývojových etapách životního cyklu. 

Cílem ověření je prokázat, že při daných vstupech výsledky každé etapy po všech stránkách 

splňují požadavky příslušné etapy [26]. 

 

 

Obr. 9: Životní cyklus – znázornění „V“  
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Obr. 10: Ověřování a validace 

 

3.1.1 Koncepce 

V první fázi životního cyklu celkové bezpečnosti musíme získat důkladné znalosti o EUC: 

- jeho požadované řídící funkce,  

- jeho fyzické postředí, 

- stanovení potenciálních zdrojů nebezpečí a informace o nich, 

- současné bezpečnostní předpisy, 

- nebezpečí v důsledku interakce s jinými EUC. 

 

3.1.2 Definice celkového p ředmětu 

V této fázi je důležité vymezení hranic EUC a systému řízení EUC a následné 

stanovení předmětu analýzy nebezpečí a rizik. 

 

3.1.3 Analýza rizika 

Nejprve je třeba stanovit nebezpečí a nebezpečné události pro EUC  a systém řízení 

EUC pro všechny předvídatelné okolnosti, a to včetně podmínek poruch nebo nesprávné 

použití. Analýza nebezpečí a rizik musí zvážit: 

- každou nebezpečnou událost a složky, které k ní přispívají, 

- okolnosti a pravděpodobnosti sledů událostí, se kterými je každá nebezpečná 

událost spojena, 

- nutné snížení rizika nebo odstranění nebezpečí a rizik, 
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- předpoklady stanovené během analýzy rizik včetně odhadu četností vyžádání 

a intenzit poruch zařízení. 

 

3.1.3.1 Riziko 

Přestože riziko poruchy je nedělitelnou vlastností většiny EUC, známe prostředky, jak 

ho obecně snižovat. Je důležité, aby byl jasně vymezen rozdíl mezi rizikem a integritou 

bezpečnosti. Riziko je míra frekvence a výskyt konkrétní události a jejího následku. Nutné 

snížení rizika je minimální úroveň snížení rizika, kterého se musí dosáhnout, aby bylo 

docíleno přípustného nebo přijatelného rizika.  

Potřeba zmenšit riziko může vést ke změně uspořádání řízeného zařízení (EUC) nebo jeho 

řídicího systému. Pak se ale lze dostat až do bodu, kdy další změny jsou již neekonomické, 

nebo nelze riziko stanovit. Pokud se zbytkové riziko jeví stále jako nepřijatelné, je nutné 

buď vytvořit v řídicím systému bezpečnostní funkce, nebo zařízení doplnit jedním nebo 

několika ochrannými zařízeními (Obr. 11). Principielně se doporučuje oddělit ochranný 

systém od systému řídicího [27]. 

 

 

Obr. 11: Obecná koncepce snižování rizika a prostředky k jeho dosažení 

Z předchozího obrázku je patrné, že zmenšení rizika, kterého je třeba dosáhnout, je 

dáno rozdílem mezi rizikem, jehož zdrojem je EUC se svým řídicím systémem, a rizikem, 
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o kterém se lze domnívat, že je za určitých okolností přípustné. Úroveň rizika je však vždy 

jen přibližná a potřebné zmenšení rizika nelze nikdy přesně určit.  

 

3.1.3.2 Integrita bezpečnosti 

Pravděpodobnost, že systém za všech stanovených podmínek bude po určenou dobu 

uspokojivě provádět bezpečnostní funkce, se označuje jako integrita bezpečnosti. 

Bezpečnost systému, kterou ovlivňují jeho jednotlivé komponenty (hardware, software, 

mechanické prvky atd.), je nejvýznamněji definována vzájemnným působením těchto 

komponentů. 

Integrita bezpečnosti je určována kombinací: 

• určitým počtem prvků obvykle spojených s hardwarem, kde se vyskytují náhodné 

poruchy, 

• neurčitým počtem prvků obvykle spojených se softwarem, dokumentací apod., kde 

se vyskytují systematické chyby.  

 

Úloha, jakou zastávají bezpečnostní funkce na dosažení nutného snížení rizika, je 

znázorněna na Obr. 12 [28]. 

 

 

Obr. 12: Pojetí rizika a integrity bezpečnosti 
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Úroveň integrity bezpečnosti bezpečnostních funkcí (SIL) je vyjádřena číslem 

z intervalu 1 až 4. Úroveň integrity bezpečnosti 4 je nejvyšší úroveň a úroveň integrity 

bezpečnosti 1 nejnižší. Čím nebezpečnější mohou být důsledky poruchy bezpečnostních 

funkcí, tím vyšší musí být stanovená úroveň integrity bezpečnosti.  

 
Pro cílové míry poruch, tj. pro čtyři úrovně integrity bezpečnosti, kde každý stupeň 

přísluší určitému rozsahu pro pravděpodobnost výpadku zabezpečovací funkce, jsou 

stanoveny dva parametry, jeden pro SIS pracující v režimu provozu s vyžádáním a jeden pro 

SIS pracující v trvalém (průběžném) provozním režimu. 

 

3.1.3.2.1  Režim provozu s nízkým vyžádáním 

Nízká míra požadavků znamená, že je zabezpečovací funkce požadována pouze 

v případě nebezpečí. Realizuje se tak, že střežený systém funkce převede do definovaného 

bezpečného stavu. Při tom se předpokládá, že řídicí systém procesu selhává méně než 

jednou za rok a potom míra požadavků na zabezpečovací systém je nízká. 

 

Tab. 2: Úrovně integrity bezpečnosti - pravděpodobnost poruchy SIF při vyžádání (režim 

provozu na “vyžádání”) 

Úroveň integrity 

bezpečnosti (SIL) 

Cílová střední pravděpodobnost 

poruchy při vyžádání 

Cílové snížení 

rizika 

4 (1·10-5; 1·10-4) (10 000; 100 000) 

3 (1·10-4; 1·10-3) (1 000; 10 000) 

2 (1·10-3; 1·10-2) (100; 1 000) 

1 (1·10-2; 1·10-1) (10; 100) 

 

3.1.3.2.2 Režim provozu s vysokým (nebo nepřetržitým) vyžádáním 

Zabezpečovací funkce, která pracuje v režimu souvislé míry požadavků, udržuje EUC 

trvale v jeho normálním bezpečném stavu. Zabezpečovací systém tedy střeží EUC 

nepřetržitě. Nebezpečný výpadek tohoto systému vede k ohrožení, pokud nezafungují jiné 

zabezpečovací systémy nebo externí opatření pro snížení rizika. 
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Tab. 3: Úrovně integrity bezpečnosti – četnost nebezpečných poruch SIF (průběžný provoz) 

Úroveň integrity 

bezpečnosti (SIL) 

Cílová četnost nebezpečných poruch výkonu 

bezpečnostní přístrojové funkce (h-1) 

4 (1·10-9; 1·10-8) 

3 (1·10-8; 1·10-7) 

2 (1·10-7; 1·10-6) 

1 (1·10-6; 1·10-5) 

 

U SIS pracujících v režimu provozu s vyžádáním, je příslušnou mírou integrity 

bezpečnosti střední pravděpodobnost neschopnosti provést na vyžádání projektovanou 

funkci. U SIS pracujících v trvalém režimu provozu je příslušnou mírou integrity 

bezpečnosti frekvence nebezpečných poruch za hodinu. 

 

3.1.4 Požadavky celkové bezpe čnosti 
 

Bezpečnostní požadavky (požadavky bezpečnostní funkce, požadavky integrity 

bezpečnosti) musíme přidělit přístrojovým systémům bezpečnosti a jiným ochraným 

vrstvám, přičemž musíme dodržet všechny požadavky na proces přiřazení těchto 

bezpečnostních funkcí k ochranným vrstvám. Pro každou nebezpečnou událost se musí 

stanovit nutné snížení rizika, přičemž toto snížení může být určeno kvantitativním a/nebo 

kvalitativní způsobem. 

 

Metody stanovení pravděpodobnosti poruchy systémů zajišťujících 

funkční bezpečnost 

Existuje několik způsobů, jak stanovit analýzu rizik pro určitou úlohu. Která metoda 

je pro daný případ vhodná, závisí na mnoha faktorech, jako jsou např.: 

• složitost úlohy, 

• metodické pokyny od dozorčího orgánu, 

• povaha rizika a požadované snížení rizika, 
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• zkušenost a odbornost osob, které jsou k dispozici, 

• dostupnost informací o parametrech týkajících se rizika. 

 

V některých případech lze zvolit i více než jednu metodu. Při prvním pokusu o stanovení 

požadované SIL lze použít kvalitativní metodu. Jestliže byla kvalitativní metodou přiřazena 

SIL 3 nebo SIL 4, kvalitativní posouzení nestačí a je požadován následný podrobnější 

rozbor při použití kvantitativní metody, která přináší konkrétní numerické hodnoty. 

 

Přiřazení bezpečnostních funkcí lze provést např. pomocí těchto metod: 

• koncepce nejnižšího rozumně možného (ALARP) a přijatelného rizika, 

• kvalitativní metoda: diagram rizika, 

• semikvantitativní metoda, 

• semikvantitativní metoda: kalibrovaný diagram rizika, 

• analýza vrstvy ochrany, 

• metoda matic ochranných vrstev, 

V následujím textu popíšu první tři zmíněné metody stanovení pravděpodobnosti poruchy 

systému souvisejícího s bezpečností. 

 

3.1.4.1 Koncepce nejnižšího rozumně možného (ALARP) 
a přijatelného rizika 

 
Koncepci ALARP je možné použít v případě přijetí cílů kvalitativních nebo 

kvantitativních rizik. Potom tyto kvalitativní a kvantitativní metody mohou koncepci 

ALARP začlenit do rozhodování. 

Model ALARP 

Hlavní kritéria při řízení průmyslových rizik jsou: 

a) dané riziko je tak velké, že je nutné jej zcela odmítnout, 

b) dané riziko je tak malé (nebo bylo provedeno tak malým), že je bezvýznamné, 
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c) dané riziko je mezi dvěma předchozími stavy a už bylo sníženo na nejnižší možnou 

úroveň, s přihlédnutím na přínosy, které plynou z jeho přijetí a se zvážením nákladů 

na jakékoliv jeho další snížení. 

Dle následujícího obrázku (Obr. 13) se riziko nad přípustnou oblastí považuje za 

nepřijatelné. Jestliže takovéto riziko existuje, mělo by být sníženo tak, aby se dostalo do buď 

„přijatelné“ nebo „všeobecně přijatelné“ oblasti, nebo s ním spojené nebezpečí musí být 

odstraněno [29]. 

Všeobecně platí, že čím vyšší je riziko, tím více úsilí se dá očekávat k jeho snížení. Riziko, 

jež bylo tímto způsobem sníženo, se pokládá za riziko snížené na úroveň, která je „nejnižší 

rozumně možná“ (ALARP). Ve všeobecně přijatelné oblasti není nutné podrobně 

prokazovat ALARP, přesto musíme věnovat pozornost tomu, aby se riziko na této určité 

úrovni udrželo. 

 

Obr. 13: Přijatelné riziko a model ALARP. 
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Cíl přípustného rizika 
 

Jedním ze způsobů, jak lze dosáhnout cíle přípustného rizika, je stanovení určitého 

počtu následků, jimž se přiřadí přípustné četnosti. Toto slaďování následků a jim 

přiřazených četností by mělo být ve formě diskusí a dohod mezi zainteresovanými stranami. 

Pro zohlednění koncepce ALARP může být toto slaďování provedeno prostřednictvím tříd 

rizik. Dle předchozího obrázku (Obr. 13) jsou třídy rizika tyto: 

- třída rizika I je v nepřípustné oblasti, 

- třída rizika II A III jsou v oblasti ALARP, třída rizika II je právě uvnitř oblasti 

ALARP, 

- třída rizika IV je ve všeobecně přijatelné oblasti. 

Pro každou charakteristickou situaci by se měla sestavit obdobná tabulka Tab. 4, která 

zahrnuje široký rozsah sociálních, politických a ekonomických činitelů. 

 

Tab. 4: Příklad klasifikace rizika nehod dle koncepce ALARP [30] 

Následek Četnost 
Katastrofální Kritický Nepodstatný Zanedbatelný 

Častá I I I II 

Pravděpodobná I I II II 

Příležitostná I II II II 

Málo častá II II II III 

Nepravděpodobná II III III III 

Neuvěřitelná II III III III 
POZNÁMKA 

Skutečný stav pro všechny třídy rizika závisí na oblasti použití a také na tom, jaké jsou skutečné 

hodnoty četnosti pro konkrétní četnosti uvedené v tabulce.  Tuto tabulku je proto třeba brát pouze 

jako příklad toho, jak by taková tabulka mohla být vyplněna, než jako specifikaci pro budoucí 

použití. 
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Tab. 5: Výklad tříd rizika (koncepce ALARP) 

Třída rizika Výklad 

Třída I Nepřípustné riziko 

Třída II 
Nežádoucí riziko, přípustné pouze tehdy, když snížení rizika je 

neproveditelné nebo v případě, že náklady jsou výrazně neúměrné 

dosaženému zlepšení 
Třída III 

Přípustné riziko v případě, že vynaložené náklady na snížení rizika by 

přesáhly dosažené zlepšení 

POZNÁMKA 

Mezi třídou rizika a úrovní integrity bezpečnosti (SIL) neexistuje žádný vztah.  

 

 

3.1.4.2 Kvalitativní metoda: diagram rizika 

 

Tato metoda diagramu rizika umožňuje určit úroveň integrity bezpečnosti systému 

souvisejícího s bezpečností na základě znalosti rizikových činitelů s daným EUC 

a systémem řízení EUC spojených [31]. 

Při přijetí kvalitativní metody se kvůli zjednodušení zavádí několik parametrů, jež spolu 

charakterizují základní vlastnosti nebezpečné situace v případě selhání nebo nedostupnosti 

systémů souvisejících s bezpečností. Z každého ze čtyř souborů se vybere jeden parametr 

a ty se potom vzájemně kombinují pro rozhodnutí o tom, jaká úroveň integrity bezpečnosti 

se systémům přiřadí. Tyto zmíněné parametry: 

- umožňují provést smysluplné odstupňování rizik, 

- vyjadřují hlavní činitele odhadu rizika. 

 

Syntéza (proces) diagramu rizika 
 
Zjednodušený postup je založen na rovnici: CfR ×=     [32] 

kde:  R je riziko bez systémů souvisejících s bezpečností, 

 f je četnost nebezpečné události bez systémů souvisejících s bezpečností, 

 C je následek nebezpečné události (týká se škod, jež se týkají zdraví a bezpečnosti 

nebo škod z poškození životního prostředí). 
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Četnost nebezpečné události f se v tomto případě považuje za četnost, kterou tvoří tři 

ovlivňující činitelé: 

- četnost (výskyt) a doba vystavení v nebezpečné oblasti (F), 

- možnost se nebezpečné události vyhnout (P), 

- pravděpodobnost výskytu nebezpečné události bez přidání jakýchkoliv systémů 

souvisejících s bezpečností – označujeme jako pravděpodobnost nežádoucího 

výskytu (W). 

 

Provdení diagramu rizika: obecné schéma 
 

1) Použití parametrů rizika C, F a P vede na několik výstupů X1, X2,X3,…Xn. Každý 

z těchto výstupů je mapován do jedné ze tří stupnic (W1,W2,a W3). Každý stupeň 

těchto stupnic vyznačuje nutnou integritu bezpečnosti, kterou musí uvažovaný 

E/E/PE systém související s bezpečností splňovat. 

2) Mapování do W1,W2 nebo W3 dovoluje přispět i dalším opatřením pro snížení rizika. 

Posunutí stupnic u W1,W2,a W3 je nutné z důvodu možností tří různých úrovní snížení 

rizika, které jsou zajištěny dalšími opatřeními. Stupnice W3 poskytuje minimální 

snížení rizika zajišťované od jiných opatření (tj. největší pravděpodobnost 

nežádoucího výskytu), stupnice W2 střední přínos a stupnice W1 maximální přínos. 

Pro konkrétní mezilehlý výstup diagramu rizika (tj. X1, X2,X3,…nebo X6) a pro 

konkrétní stupnici W (tj. W1,W2 nebo W3) poskytuje koncový výstup diagramu rizika 

úroveň integrity bezpečnosti E/E/PE systému souvisejícího s bezpečností (tj. 1, 2, 3 

nebo 4) a u daného systému je mírou požadovaného snížení. Toto snížení rizika 

spolu s dalšími sníženími rizika získanými od jiných opatření, která jsou zároveň 

zohledněna mechanizmem stupnic W, poskytuje nutné snížení rizika pro danou 

situaci. 

 

Parametry uvedené na následujícím obrázku (Obr. 14) i jejich vyhodnocování jsou potřebné 

pro každou charakteristickou situaci nebo dané srovnatelné oblasti průmyslu. 
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Obr. 14: Diagram rizika (kvalitatitvní metoda) [33] 

 

 

Tab. 6: Vzorové údaje pro sestavení diagramu rizika 

Rizikový parametr Klasifikace Pozn. 

Následek (C) 

C1 

C2 

 

C3 

C4 

Menší zranění 

Zranění jedné nebo více osob 

s trvalými následky, smrt jedné osoby 

Smrt několika osob 

Smrt velkého počtu osob 

1. Systém klasifikace je vytvořen pro 

posouzení zranění nebo smrti osob. Pro 

hodnocení materiálních škod a škod na ŽP 

je nutné vytvořit jiné klasifikační 

schémata. 

2. Musíme brát v úvahu následky nehod 

a jejich vyléčení. 

Četnost a doba 

vystavení 

v nebezpečné 

oblasti (F) 

F1 

 

F2 

 

Vzácné až častější vystavení 

v nebezpečné oblasti 

Časté až trvalé vystavení v nebezpečné 

oblasti 

3. Viz. pozn. 1. 

Možnost se 

nebezpečné 

události vyhnout 

(P) 

P1 

P2 

Možné za určitých podmínek 

Téměř nemožné 

4. Tento parametr zohledňuje 

- provoz procesu  

- rychlost vzniku nebezp. události 

- snadnost rozpoznání nebezpečí 

- vyhnutí se nebezpečné události 

- skutečnou bezpečnostní zkušenost 
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Tab. 6: Vzorové údaje pro sestavení diagramu rizika – pokračování tabulky 

Rizikový parametr Klasifikace Pozn. 

Pravděpodobnost 

nežádoucího 

výskytu (W) 

W1 

W2 

W3 

Velmi malá pravděpodobnost 

Malá pravděpodobnost 

Poměrně vysoká pravděpodobnost 

5. Účelem činitele W je odhad četnosti 

nežádoucího výskytu bez přidání 

jakýchkoliv systémů souvisejících s bezp., 

ale včetně všech vnějších prostředků pro 

snížení rizika. 

6. V případě malých zkušenosí s EUC se 

může odhad činitele W provést výpočtem. 

Pak musíme provést předpověď 

nejhoršího případu.   

 
 

3.1.4.3 Kvantitativní metoda 

 
Kvantitativní metoda dává v číselné formě konkrétní hodnotu, když: 

- se má stanovit přípustné riziko v číselném vyjádření (např. ke stanovenému následku 

by nemělo docházet s četností větší než jednou za 104 roků); 

- se už stanovily číselné cíle úrovní integrity bezpečnosti systémů souvisejících 

s bezpečností. 

Hlavní kroky při užití této metody, které je třeba provést u každé bezpečostní funkce, kterou 

má E/E/PE systém související s bezpečností, jsou [34]: 

- určení přípustného rizika z vytvořené tabulky (např. Tab. 4), 

- určení rizika EUC, 

- určení nutného snížení rizika pro dosažení přípustného rizika, 

- přiřazení nutného snížení rizika E/E/PE systémů souvisejícím s bezpečností, 

systémům souvisejícím s bezpečností založeným na jiných technických principech 

a vnějším prostředkům pro snížení rizika. 

Vytvořená tabulka s klasifikací rizik nehod je vyplněná četnostmi rizika a umožňuje stanovit 

číselnou hodnotu cílové četnosti přípustného rizika (F1). 

Četnost spojenou s rizikem existujícím u EUC včetně rizika plynoucího z lidského 

činitele a systému řízení EUC a to bez jakýchkoli ochraných prostředků můžeme odhadnout 
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použitím kvantitativních metod odhadu rizika. Tato četnost Fnp, se kterou by se nebezpečná 

událost mohla vyskytovat bez jakýchkoliv ochranných prostředků, je jedna ze dvou složek 

rizika EUC. Tou druhou složkou je následek nebezpečné události. Fnp, je možné stanovit: 

- analýzou intenzit poruch ze srovnatelných situací, 

- na základě dat z příslušných bází dat, 

- výpočtem, který využívá vhodnou předpovědní metodu. 

 

Příklad výpočtu: 

Způsob výpočtu cílové integrity bezpečnosti jednotlivého ochranného systému, jež souvisí 

s bezpečností. Pro tuto situaci platí: 
np

t
avg F

F
PFD ≤   [35] 

kde: avgPFD  je střední pravděpodobnost poruchy při vyžádání ochranného systému, jež 

souvisí s bezpečností, která je mírou poruch integrity bezpečnosti ochranného 

systému pracujícího v režimu s nízkým vyžádáním, 

 tF  je četnost přípustného rizika, 

 npF  je četnost vyžádání ochranného systému, jež souvisí s bezpečností. 

 

Na následujícím obrázku (Obr. 15) je znázorněn: 

 C následek nebezpečné události, 

 Fp četnost rizika za přítomnosti ochranných prostředků. 

Je jasné, že Fnp pro EUC je důležité kvůli jeho vztahu k PFDavg a tím i k úrovni integrity 

bezpečnosti ochranného systému, jež souvisí s bezpečností. Nutné kroky k dosažení úrovně 

integrity bezpečnosti (když následek C = konst) v situaci, kdy se celého nutného snížení 

rizika dosahuje jediným bezpečnostním ochranným systémem, který musí snížit četnost 

rizika minimálně z Fnp na Ft, je: 

-  určení četnosti rizika EUC bez přidání jakýchkoliv ochranných prostředků, 

-  určení následku C bez přidání jakýchkoliv ochranných prostředků, 
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- určení s využitím Tab. 4, zda se při četnosti Fnp a následku C dosáhne přípustné 

úrovně rizika, 

- určení pravděpodobnosti poruchy při vyžádání ochranného systému souvisejícího 

s bezpečností (PFDavg) pro plnění nutného snížení rizika (∆R). Při následku 

C = konst v této popsané situaci je R
F

F
PFG

np

t
avg ∆=














= ; 

- pro při 













=

np

t
avg F

F
PFG  lze získat úroveň integrity bezpečnosti (z Tab. 2). 

 

 

Obr. 15: Přiřazení integrity bezpečnosti: příklad pro ochranný systém související 

s bezpečností 

 

 

 

 

Následky 
nebezpečné 

události 

Četnosti 
nebezpečné 

události 

EUC a systém  
řízení EUC 

Riziko EUC 
Cílové 

přípustné riziko 

 
Ochranné vrstvy 

snížení následků jiné 
než SIS Fnp 

Nutné snížení rizika (∆R) 

 
Integrita bezpečnosti 
ochranného systém 

souvisejícího s bezpečností 
přizpůsobená nutnému 

snížení rizika 

Fp 

Fnp 

C 

 
Riziko (Rnp) = Fnp × C 

 
Riziko < R1 

kde  Rt = Ft × C 
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3.1.5 Přiřazení bezpečnostních požadavk ů 

 
Prvořadým cílem v této fázi je přiřazení bezpečnostních funkcí ze specifikace 

požadavků celkové bezpečnosti navrhovaným E/E/PE systémům souvisejícím s bezpečností, 

systémům souvisejícím s bezpečností založených na jiných technických principech 

a vnějším prostředkům pro snížení rizika a následné přiřazení úrovně integrity bezpečnosti 

každé této bezpečnostní funkci. 

Z hlediska snížení rizika se požadavky integrity bezpečnosti pro každou bezpečnostní funkci 

musí posoudit tak, aby se zjistilo, že každý parametr cílové integrity bezpečnosti je buď: 

- střadní pravděpodobnost poruchy plnit při vyžádání svou stanovenou funkci (režim 

provozu s nízkým vyžádáním), nebo 

- pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu (režim provozu s vysokým nebo 

nepřetržitým vyžádáním). 

-  

Každá bezpečnostní funkce spolu s požadavkem integrity bezpečnosti, který je 

stanovený z hlediska nutného snížení rizika, se přiřadí jednomu nebo několika E/E/PE 

systémům, systémům souvisejícím s bezpečností založených na jiných technických 

principech a vnějším prostředkům pro snížení rizika. Pokud se zjisí, že nutného snížení 

rizika nelze dosáhnout, musí se daná architektura modifikovat a přiřazení se opakuje. Čím 

větší snížení rizika se požaduje, tím je pravděpodobnější, že daná funkce bude rozdělena 

přes více než jeden systém související s bezpečností [36]. Na následujícím obrázku (Obr. 16) 

je znázorněno takovéto přiřazení bezpečnostních požadavků. 
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Obr. 16: Příklad přiřazení bezpečnostních požadavků E/E/PE systémům souvisejícím 

s bezpečností, systémům souvisejícím s bezpečností založených na jiných 

technických principech a vnějším prostředkům pro snížení rizika 

 

Pokud se E/EPE systémy související s bezpečností, systémy související s bezpečností 

založené na jiných technických principech a vnější prostředky pro snížení rizika z hlediska 

přiřazování mají brát jako nezávislé, musí být: 

- funkčně odlišné (pro dosažení stejných výsledků musí používat odlišných přístupů), 

- založeny na odlišných technikách (pro dosažení stejných výsledků musí používat 

různé typy zařízení). 

Pokud tyto požadavky nelze zajistit, uvažujeme tyto systémy jako závislé a jako takové je 

bereme i pro účely přiřazení integrity bezpečnosti. 

Pokud přiřazení dospělo do této fáze, musí se stanovit požadavky integrity bezpečnosti 

každé bezpečnostní funkci přiřazené E/E/PE systému a to z hlediska úrovně integrity 

bezpečnosti podle tabulek (Tab. 2 a 3) a musí se určit parametr cílové integrity bezpečnosti 

(střední pravděpodobnost poruchy plnit při vyžádání stanovenou funkci nebo 

pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu). 

U E/E/PE systému, který provádí bezpečnostní funkce s různými úrovněmi integrity 

bezpečnosti a u kterého nelze prokázat nezávislé provedení jednotlivých bezpečnostních 
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funkcí, se musí s příslušnými částmi hardwaru a softwaru zacházet tak, jako by patřily 

k bezpečnostní funkci s nejvyšší úrovní integrity bezpečnosti. 

 

3.1.6 Plánování celkového provozu a údržby 

 
V této fázi životního cyklu celkové bezpečnosti se sestavuje plán provozu a údržby 

E/E/PE systémů zajišťujících funkční bezpečnost. Sestavení musí být provedeno tak, aby 

během provozu a údržby bylo zajištěno udržení požadované funkční bezpečnosti. Sestavený 

plán musí obsahovat a určovat: 

- běžné preventivní činnosti, které se musí provádět pro udržení požadované funkční 

bezpečnosti, 

- činnosti a omezení nezbytná pro přrdcházení nebezpečným stavům, snížení vyžádání 

bezpečnostních funkcí nebo snížení následků nebezpečných událostí, 

- potřebnou dokumentaci (např. o výsledcích zkoušek funkční bezpečnosti, o vzniku 

nebezpečné události), 

- přehled údržbových činností, 

- činnosti prováděné při výskytu nebezpečí, 

- obsah chronologické dokumentace provozních a údržbových činností. 

Je nezbytné, aby plán údržby E/E/PE systémů byl konzultován s osobami odpovědnými za 

budoucí provoz a údržbu. 

 

 

3.1.7 Plánování potvrzení platnosti celkové bezpe čnosti 

 

Pro usnadnění potvrzení platnosti celkové bezpečnosti E/E/PE systémů musí být 

zpracován plán, který obsahuje: 

- podrobnosti o tom, kdy potvrzení platnosti proběhne, 

- podrobnosti o osobách, které toto potvrzení budou realizovat, 

- specifikaci příslušných režimů provozu EUC s jejich vazbami na E/E/PE systém 

(např. informace o přípravě k použití, seřízení, spuštění, automatickém režimu, 

manuálním režimu, zastavení provozu, údržbě), 
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- specifikaci E/E/PE systémů vyžadujících potvrzení platnosti pro každý režim 

provozu EUC před uvedením do provozu, 

- technickou strategii pro potvrzení platnosti (např. analytické metody), 

- opatření, techniky a postupy, které se musí při potvrzování správného provedení 

přiřazení bezpečnostních funkcí používat – musí obsahovat potvrzení, že každá 

bezpečnostní funkce odpovídá jak specifikaci požadavků na celkové bezpečnostní 

funkce, tak i specifikaci požadavků na celkovou integritu), 

- požadované prostředí, ve kterém se činnosti potvrzování provádějí, 

- kritéria splnění a nesplnění, 

- metody a postupy pro hodnocení výsledků potvrzování platnosti, zejména poruch. 

 

 

3.1.8 Plánování celkové instalace a uvedení do prov ozu 

 

Tato fáze má dva hlavní cíle. Jedná se o sestavení plánu instalace a plánu uvedení do 

provozu E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností řízeným způsobem tak, aby bylo 

zajištěno dosažení požadované funkční bezpečnosti. 

 

Musí být sestaven plán instalace E/E/PE systémů, který stanoví: 

- rozvrh instalace, 

- všechny osoby odpovědné za instalaci, 

- postupy instalace, 

- sled začleňování různých prvků, 

- kritéria připravenosti pro instalaci, 

- postupy pro řešení poruch a nekompatibilit. 

 

Musí být sestaven plán uvedení E/E/PE systémů do provozu, který stanoví: 

- rozvrh uvedení do provozu, 

- všechny osoby odpovědné za uvádění různých částí do provozu, 

- postupy uvádění do provozu, 

- vzájemné vazby mezi jednotlivými kroky instalace, 

- vzájemné vazby na potvrzování platnosti. 
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3.1.9  Realizace: E/E/PE systémy související s bezp ečností 

3.1.9.1 Životní cyklus E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností 
a životní cyklus aplikačního softwaru 

 
Při vývoji E/E/PES a aplikačního softwaru musíme specifikovat jeho životní cyklus 

bezpečnosti během plánování bezpečnosti a musíme jej integrovat do životního cyklu 

bezpečnosti SIS. Každá fáze životního cyklu bezpečnosti E/E/PES a aplikačního softwaru se 

musí definovat základními činnostmi, cíli, požadovanými vstupními informacemi 

a výstupními výsledky, požadavky na verifikaci a zodpovědnostmi. Přístroje PE, které 

zavádí aplikační software, musí být vhodné pro integritu bezpečnosti, jež je požadovaná 

každou SIF, které slouží [37]. 

Vztahy mezi životním cyklem celkové bezpečnosti a životními cykly bezpečnosti E/E/PES 

a bezpečnosti softwaru u bezpečnostních systémů jsou znázorněny na obrázcích (Obr. 17 

a Obr. 18). 

 

 

Obr. 17: Životní cyklus bezpečnosti E/E/PES (realizační fáze) [38] 
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Obr. 18: Životní cyklus bezpečnosti aplikačního softwaru (realizační fáze)  [39] 

Vzájemný vztah a aplikační oblast pro životní cyklus bezpečnosti E/E/PES a životní cyklus 

bezpečnosti softwaru vyjadřuje následující obrázek (Obr. 19). 

 

 

Obr. 19: Vztah a aplikační oblast E/E/PES a softwaru  [40] 
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3.1.9.1.1 Funkční kroky pro životní cyklus E/E/PES 
 

Musíme získat nebo zpracovat popisu přiřazení požadavků bezpečnosti. Vhodná je 

také aktualizace plánování bezpečnosti během vývoje E/E/PES. 

1) Stanovení požadavků bezpečnosti E/E/PES včetně požadavků integrity bezpečnosti 

každé bezpečnostní funkce. Přiřazení požadavků softwaru a jejich předání dodavateli 

a/nebo vývojáři softwaru k použití ČSN EN 61508-3 (Požadavky na software). 

2) Zahájení fáze plánování potvrzení platnosti bezpečnosti E/E/PES. 

3) Stanovení architektury subsystému logiky E/E/PES, senzorů a koncových prvků. 

Prověření architektury hardwaru a softwaru i bezpečnostních důsledků vzájemných 

kompromisů v hardwaru a softwaru s vývojářem softwaru. Je-li potřeba, tato etapa se 

opakuje. 

 

Obr. 20: Vztah mezi architekturami hardwaru a softwaru u programovatelné architektury  
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4) Zpracování modelu architektury hardwaru E/E/PE systému souvisejícího s bezpečností. 

Vývoj tohoto modelu samostatným prověřením každé bezpečnostní funkce samostatně 

s určením subsystému (součásti) použitého pro realizaci této funkce. 

5) Stanovení systémových parametrů každého ze subsystémů použitých v E/E/PE systému 

souvisejícím s bezpečností. U každého ze subsystémů je třeba určit: 

- interval periodických kontrolních zkoušek poruch nezjišťovaných automaticky, 

- střední doby do zotavení, 

- diagnostické pokrytí, 

- pravděpodobnosti poruchy, 

- podíl bezpečných poruch. 

6) Určení omezení architektury. 

7) Vytvoření modelu bezporuchovosti pro každou z bezpečnostních funkcí, kterou má 

E/E/PE systém související s bezpečností zajišťovat. 

8) Výpočet předpokládané bezporuchovosti každé bezpečnostní funkce s použitím vhodné 

techniky. Porovnání výsledku s cílovou mírou poruch určenou ve výše uvedeném bodě 

2) a požadavky z tabulek, jež jsou uvedeny v Příloze 2. V případě, že předpokládaná 

bezporuchovost nesplňuje cílovou míru poruch a/nebo nesplňuje požadavky ze 

zmíněných tabulek, potom se změní: 

- kde je to možné, jeden nebo několik parametrů subsystému (zpět k bodu 6), 

a/nebo  

- architektura hardwaru (zpět k bodu 4)). 

9) Realizace návrhu E/E/PE systému souvisejícího s bezpečností. Volba opatření a technik 

pro řízení systematických poruch hardwaru, poruch vyvolaných účinky prostředí 

i provozních poruch. 

10) Začlenění ověřeného softwaru do cílového hardwaru a souběžná tvorba postupů pro 

uživatele a pracovníky údržby používaných při provozu systému. Následně proběhne 

začlenění softwarových hledisek. 

11) V součinnosti s vývojářem softwaru potvrzení platnosti E/E/PES (dle příslušných 

technik a opatření v ČSN EN 61508-2). 
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12) Předání hardwaru a výsledků potvrzení platnosti bezpečnosti E/E/PES systémovým 

inženýrům pro jeho další začlenění do celého systému. 

13) V případě, že E/E/PES vyžaduje během doby svého provozního života 

údržbu/modifikaci, potom se vhodným způsobem reaktivuje. 

Při realizaci výše uvedených kroků se pro E/E/PES volí bezpečnostní techniky a opatření 

vhodné pro požadovanou úroveň integrity bezpečnosti. Jako pomůcka pro tuto volbu jsou 

zpracovány tabulky klasifikující různé techniky a opatření z hlediska čtyř úrovní integrity 

bezpečnosti (viz ČSN EN 61508-2). 

 

3.1.9.1.2 Funkční kroky pro životní cyklus softwaru 

1) Získání požadavků na E/E/PE systémy související s bezpečností a příslušné části 

plánování bezpečnosti. Vhodná aktualizace plánování bezpečnosti během vývoje 

softwaru. 

2) Stanovení architektury softwaru všech bezpečnostních funkcí přiřazených softwaru. 

3) Prověření architektury hardwaru a softwaru i bezpečnostních důsledků vzájemných 

kompromisů v hardwaru a softwaru s vývojářem. Pokud je nutné, etapa se opakuje. 

4) Zahájení plánování a potvrzení platnosti bezpečnosti softwaru. 

5) Návrh, vývoj a ověření softwaru podle: 

- plánování bezpečnosti softwaru, 

- úrovně integrity bezpečnosti softwaru, 

- životního cyklu bezpečnosti softwaru. 
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Obr. 21: Integrita bezpečnosti softwaru a životní cyklus vývoje softwaru (V-model)  [41] 

 

6) Dokončení konečného ověření softwaru a začlenění ověřeného softwaru do cílového 

hardwaru a souběžná tvorba postupů pro uživatele a pracovníky údržby používaných 

při provozu systému. 

7) V součinnosti s vývojářem hardwaru potvrzení platnosti softwaru v začleněných 

E/E/PE systémech souvisejících s bezpečností. 

8) Předání výsledků potvrzení platnosti bezpečnosti softwaru systémovým inženýrům 

pro jeho další začlenění do celého systému. 

9) V případě, že software E/E/PES vyžaduje během doby svého provozního života 

modifikaci, potom se vhodným způsobem tato fáze provede. 

 

V průběhu životního cyklu bezpečnosti E/E/PES probíhá několik souběžných činností. 

Patří mezi ně ověřování a odhad funkční bezpečnosti. Při realizaci všech kroků životního 

cyklu E/E/PE a softwaru se volí bezpečnostní techniky a opatření vhodné pro požadovanou 

úroveň integrity bezpečnosti. Jako pomůcka pro tuto volbu jsou zpracovány tabulky, které 

klasifikují různé techniky/opatření z hlediska čtyř úrovní integrity bezpečnosti. 
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3.1.9.2 Omezení architektury na integritu bezpečnosti hardwaru 
 

V kontextu integrity bezpečnosti hardwaru je nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti, 

kterou můžeme pro bezpečnostní funkci uplatňovat, omezena odolností proti vadám 

hardwaru (HFT) a podílem bezpečných poruch (SFF) subsystémů, které tuto bezpečnostní 

funkci realizují [42]. 

V následujících tabulkách (Tab. 7 a 8) je stanovena nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti, 

kterou lze uplatňovat pro bezpečnostní funkci, zvažující odolnost proti vadám hardwaru 

i podíl bezpečných poruch. Tento požadavek z tabulek se musí použít u každého 

subsystému, tj. u každé části E/E/PE systému. 

Z hlediska těchto požadavků platí: 

- odolnost proti vadám hardwaru N znamená, že N + 1 vad by mohlo způsobit 

ztrátu dané bezpečnostní funkce (v úvahu se nesmí brát další opatření, která 

mohou účinky vad řídit – např. diagnostika), 

- kde jedna vada vede přímo k výskytu jedné nebo více následných vad, ty se 

považují za vadu jedinou, 

- při určování odolnosti proti vadám hardwaru je možné určité vady vynechat za 

předpokladu, že pravděpodobnost jejich výskytu je vzhledem k požadavkům 

integrity bezpečnosti subsystému velmi malá, 

- podíl bezpečných poruch podsystému je definován jako poměr střední intenzity 

bezpečných poruch a zjištěných nebezpečných poruch subsystému k celkové 

střední intenzitě poruch subsystému. 

 

Typy subystémů: 

1) typ A – u součástí vyžadovaných pro plnění bezpečnostní funkce, kde: 

• jsou dobře definovány poruchové režimy všech jednotlivých složek, které 

tvoří součást, 

• lze určit chování subsystému v podmínkách poruchových stavů (vad), 

• jsou k dispozici spolehlivé údaje o poruchách získané z provozu (intenzita 

poruch pro zjištěné a nezjištěné nebezpečné poruchy). 

2) typ B - u součástí vyžadovaných pro plnění bezpečnostní funkce, kde: 

• není dobře definován poruchový režim alespoň jedné ze složek, které tvoří 

tuto součást, 

• nelze určit chování subsystému v podmínkách poruchových stavů (vad), 
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• nejsou k dispozici spolehlivé údaje o poruchách získané z provozu. 

 

V případě, že alespoň jedna ze součástí subsystému splňuje podmínky pro subystém typu B, 

potom se musí samotný subsystém považovat spíše za typ B, než za typ A.  

 

Tab. 7: Integrita bezpečnosti hardwaru: omezení architektury na subsystémy typu A 

Odolnost proti vadám (HFT) Poměr bezpečných 

poruch (SFF) 0 1 2 

< 60% SIL1 SIL2 SIL3 

60% - 90% SIL2 SIL3 SIL4 

90% - 99% SIL3 SIL4 SIL4 

≥ 99% SIL3 SIL4 SIL4 

 

 

 

Tab. 8: Integrita bezpečnosti hardwaru: omezení architektury na subsystémy typu B 

Odolnost proti vadám (HFT) Poměr bezpečných 

poruch (SFF) 0 1 2 

< 60% nedovolena SIL1 SIL2 

60% - 90% SIL1 SIL2 SIL3 

90% - 99% SIL2 SIL3 SIL4 

≥ 99% SIL3 SIL4 SIL4 

 

 

U E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností, kde se bezpečnostní funkce realizuje 

jen pomocí jednoho kanálu, musí být maximální úroveň integrity bezpečnosti hardwaru, 

kterou lze pro uvažovanou bezpečnostní funkci uplatňovat, určena subsystémem, který 

splnil požadavky nejnižší úrovně integrity bezpečnosti hardwaru. Příklad je uveden na 

následujícím obrázku (Obr. 21). 
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Obr. 21: Příklad omezení integrity bezpečnosti pro jednokanálovou bezpečnostní funkci 

 

 

U E/E/PE systémú souvisejících s bezpečností, kde se bezpečnostní funkce realizuje 

prostřednictvím více kanálů subsystémů, musí být maximální úroveň integrity bezpečnosti 

hardwaru, kterou lze pro uvažovanou bezpečnostní funkci uplatňovat, určena 

a) ohodnocením každého subsystému z hlediska požadavků Tab. 7 a 8,  

b) seskupením subsystémů do soustav, 

c) analyzováním těchto sestav tak, aby se určila úroveň celkové integrity bezpečnosti 

hardwaru. 
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Obr. 22: Příklad omezení integrity bezpečnosti pro vícekanálovou bezpečnostní funkci 

 
 

 

3.1.9.3 Hodnocení pravděpodobnosti poruch hardwaru 

Pro analýzu integrity bezpečnosti E/E/PE systémů, jež souvisí s bezpečností, je k 

dispozici několik metod. Nejčastěji se používají bezporuchovostní bloková schémata a 

Markovské modely. Při správném použití dávají obě metody obdobné výsledky. Já použiji 

první zmíněnou metodu. 

Tam, kde porucha systému řízení EUC vyžaduje zásah E/E/PE systému souvisejícího 

s bezpečností, závisí pravděpodobnost výskytu nebezpečné události také na 

pravděpodobnosti poruchy systému řízení EUC. Potom v takové situaci je nutné považovat 

možnost shodné poruchy součástí v systému řízení EUC a v E/E/PE systému za důsledek 
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vyvolaný mechanismem společné poruchy. Přítomnost takových poruch by mohla při 

nesprávném hodnocení vést k vyššímu zbytkovému riziku, než očekáváme. 

Výpočty jsou založené na těchto předpokladech: 

• výsledná střední pravděpodobnost poruchy při vyžádání je u subsystému menší než 

10-1 nebo je výsledná pravděpodobnost poruchy za hodinu u subsystému menší než 

10-5, 

• intenzity poruch součástí jsou během života systému konstantní, 

• subsystém senzorů (vstup) obsahuje vlastní senzory a všechny další součásti 

a kabeláž až k prvkům, ale bez nich, v nichž se signály poprvé kombinují 

prostřednictvím rozhodovacího prvku nebo jiným zpracováním, 

• subsystém logiky obsahuje součást, kde se signály poprvé kombinují, a všechny další 

součásti, kde se konečný signál přivádí do subsystému koncových prvků, 

• subsystém koncových prvků (výstup) obsahuje všechny součásti a kabeláž, které 

zajišťují zpracování konečného signálu od subsystému logiky včetně koncového 

akčního prvku, 

• intenzity poruch hardwaru používané jako vstupy při výpočtech a vstupy pro použití 

tabulek jsou pro jednokanálový subsystém, 

• všechny kanály ve skupině kanálů mají stejné intenzity poruch i stejné diagnostické 

pokrytí, 

• celková intenzita poruch hardwaru kanálu subsystému je součet intenzity 

nebezpečných poruch a intenzity bezpečných poruch daného kanálu, u kterých se 

předpokládá, že jsou stejné, 

• každá bezpečnostní funkce má dokonalé kontrolní periodické zkoušení a opravu, 

tj. že všechny poruchy, které zůstanou nezjištěny, se zjistí kontrolní periodickou 

zkouškou, ale pokud se jedná o účinky nedokonalé kontrolní periodické zkoušky, 

(tj. vady v bezpečnostním systému nezjištěné ani diagnostickými testy, ani 

kontrolními zkouškami), určuje se skutečný prostoj očekávanou četností vyžádání 

zásahu bezpečnostního systému, 

• interval kontrolní zkoušky je alespoň o řád vyšší než interval diagnostické zkoušky, 

• pro každý subsystém je jediná interval kontrolní periodické zkoušky a střední doba 

do zotavení, 

• pro práce na všech zjištěných poruchách je k dispozici více opravářských týmů, 
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• očekávaný interval mezi jednotlivými vyžádáními je alespoň o řád vyšší než střední 

doba do zotavení, 

• u všech subsystémů pracujících v režimu provozu s nízkým vyžádáním a u skupin 

s rozhodováním 1oo2, 1oo2D a 2oo3 pracujících v režimu provozu s vysokým nebo 

nepřetržitým vyžádáním se podíl poruch určených diagnostickým pokrytím, jak 

zjištěných, tak opravených v rámci střední doby do zotavení, používá pro určení 

požadavků integrity bezpečnosti hardwaru, 

• u skupin s rozhodováním 1oo1, 2oo2 pracujících v režimu provozu s vysokým nebo 

nepřetržitým vyžádáním dosahuje E/E/PE systém související s bezpečností po 

zjištění nebezpečné vady vždy bezpečného stavu; aby se toho docílilo, je očekávaný 

interval mezi jednotlivými vyžádáními alespoň o řád vyšší než jsou intervaly 

diagnostických zkoušek nebo je součet intervalů diagnostických zkoušek a doba pro 

dosažení bezpečného stavu kratší než doba bezpečnosti procesu, 

• v případě, že porucha napájení znamená přechod od nebuzeného k odpojenému 

E/E/PE systému souvisejícího s bezpečností a zahájení přechodu systému do 

bezpečného stavu, neovlivní napájení průměrnou pravděpodobnost poruchy při 

vyžádání E/E/PE systému souvisejícího s bezpečností; je-li systém pro tento přechod 

buzen nebo má napájení takové poruchy režimy, které mohou vyvolat nebezpečný 

provoz E/E/PE systému souvisejícího s bezpečností, potom se do hodnocení 

doporučuje zařadit i napájení, 

• zkrácené termíny jsou popsány v Příloze 3. 

 

 

1)   Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání - režim provozu s nízkým 

vyžádáním 

 
Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání bezpečnostní funkce se u E/E/PE 

systému určí výpočtem a kombinací průměrné pravděpodobnosti poruchy při vyžádání pro 

všechny subsystémy, jež společně tuto bezpečnostní funkci zajišťují. Pravděpodobnosti lze 

vyjádřit následovně: FELSSYS PFDPFDPFDPFD ++=     [43] 

kde:   

SYSPFD  je průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání bezpečnostní funkce pro 

E/E/PE systém, 
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SPFD  je průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém senzorů, 

LPFD  je průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém logiky, 

FEPFD  je průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém koncových 

prvků.   

 

 

Obr. 22: Struktura subsystémů 

 

Při určování průměrné pravděpodobnosti poruchy při vyžádání je doporučeno dodržet 

následující postup: 

a) náčrt blokového schéma, které znázorňuje součásti subsystému senzorů, logiky 

i koncových prvků, 

b) návrat k příslušným tabulkám, které jsou pro šestiměsíční, jednoleté, dvouleté 

a desetileté intervaly periodických kontrolních zkoušek; u všech zjištěných poruch se 

předpokládá osmihodinová střední doba do zotavení, 

c) pro každou rozhodovací skupinu subsystému musíme vybrat: 

- architekturu, 

- diagnostické pokrytí každého kanálu (stanovení DC je uvedeno v Příloze 1), 

- intenzitu poruch za hodinu λ každého kanálu, 

- β-činitele společných poruch β a βD pro interakci mezi kanály v rozhodovací 

skupině. 

 Předpokládáme, že každý kanál v rozhodovací skupině má stejné diagnostické 

pokrytí a intenzitu poruch, dále že β-činitel bez diagnostických testů β, je 

dvojnásobkem β-činitele pro poruchy zjištěné diagnostickými testy βD. 

d) odečet průměrné pravděpodobnosti poruchy při vyžádání pro danou rozhodovací 

skupinu z příslušné tabulky, 

e) pokud bezpečnostní funkce závisí na více než jedné rozhodovací skupině senzorů 

nebo akčních členů, jsou kombinované průměrné pravděpodobnosti poruchy při 

vyžádání subsystému senzorů nebo koncových prvků, PFDS nebo PFDFE, dány 

těmito rovnicemi, kde PFDGi je průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro 

Subsystém senzorů 
(senzory a vstupní 

rozhraní) 

 
Subsystém logiky 

Subsystém koncových 
prvků (výstupní 

rozhraní a koncové 
prvky) 
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každou rozhodovací skupinu senzorů a PFDGj pro každou rozhodovací skupinu 

koncových prvků: 

∑

∑

=

=

j
GjFE

i
GiS

PFDPFD

PFDPFD

 

 

Architektury pro režim provozu s nízkým vyžádáním 

 

1oo1 

Tuto architekturu tvoří jediný kanál, v němž jakákoliv nebezpečná porucha znamená 

při vzniku vyžádání poruchu bezpečnostní funkce. 

 

Obr. 23: Blokové schéma architektury 1oo1 

 

 

Obr. 24: Blokové schéma bezporuchovosti 1oo1 

 

• Intenzita nebezpečných poruch kanálu: 

2

λλλλ =+= DDDUD  

• Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu: 

MTTRMTTR
T

t
D

DD

D

DU
CE λ

λ
λ

λ
+






 +=
2
1  
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Pro každou architekturu jsou intenzity zjištěných a nezjištěných poruch dány těmito 

vzorci: 

( )

DC

DC

DD

DU

2

1
2
λλ

λλ

=

−=
 

• Pro kanál s prostojem tCE plynoucím z nebezpečných poruch je: 

11 <<=−= −
CEDCED

t ttePFD CED λλλ  

• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání je: 

( ) CEDDDUG tPFD λλ +=  

 

 

2oo2 

Tuto architekturu tvoří dva paralelně spojené kanály tak, že před provedením 

bezpečnostní funkce potřebují vyžádání oba kanály. Předpokladem je, že jakékoliv 

diagnostické testování zaznamená jedině zjištěné vady a nezmění žádné výstupní stavy nebo 

rozhodování výstupů. 

 

Obr. 25: Blokové schéma architektury 2oo2 

 

 

Obr. 26: Blokové schéma bezporuchovosti 2oo2 
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Kanál 

2oo2 
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• Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu: 

MTTRMTTR
T

t
D

DD

D

DU
CE λ

λ
λ

λ
+






 +=
2
1  

• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání je: 

CEDG tPFD λ2=  

 

POZN. Zbývající architektury pro režim provozu s nízkým vyžádáním jsou uvedeny 

v Příloze 2. 

 

 

2) Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání - pro režim provozu s vysokým 

nebo nepřetržitým vyžádáním 

 

Metoda výpočtu pravděpodobnosti poruchy bezpečnostní funkce E/E/PE systému 

souvisejícího s bezpečností a pracujícího v režimu s vysokým nebo nepřetržitým vyžádáním 

je stejná jako metoda výpočtu pro režim provozu s nízkým vyžádáním pouze s tím rozdílem, 

že průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání (PFDSYS) se nahradí pravděpodobností 

nebezpečné poruchy za hodinu (PFHSYS). 

Celková pravděpodobnost nebezpečné poruchy bezpečnostní funkce E/E/PE systému 

souvisejícího s bezpečností (PFHSYS) se určí výpočtem intenzit nebezpečných poruch všech 

subsystémů společně zajišťujících danou bezpečnostní funkci a jejich sečtením. Celkovou 

bezpečnost lze vyjádřit takto: 

FELSSYS PFHPFHPFHPFH ++=  

kde:   

SYSPFH  je pravděpodobnost poruchy za hodinu bezpečnostní funkce E/E/PE systému 

souvisejícího s bezpečností; 

SPFH  je pravděpodobnost poruchy za hodinu subsystému senzorů; 

LPFH  je pravděpodobnost poruchy za hodinu subsystému logiky; 

FEPFH  je pravděpodobnost poruchy za hodinu subsystému koncových prvků.   

 

 

 



Diplomová práce         Institut dopravy 

       
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní    
 

64 

Architektury pro režim provozu s vysokým nebo nepřetržitým vyžádáním 

 

1oo1 

 

Obr. 27: Blokové schéma architektury 1oo1 

 

 

Obr. 28: Blokové schéma bezporuchovosti 1oo1 

 

• Intenzita nebezpečných poruch kanálu: 

2

λλλλ =+= DDDUD  

• Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu: 
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T

t
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CE λ

λ
λ

λ
+






 +=
2
1  

• Intenzity zjištěných a nezjištěných poruch (pro každou architekturu): 

( )

DC

DC

DD

DU

2

1
2
λλ

λλ

=

−=
 

• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání: 

(pokud bezpečnostní systém nastavuje EUC do bezpečného stavu při zjištění 

jakékoliv poruchy) 

DUGPFH λ2=  
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2oo2 

 

Obr. 29: Blokové schéma architektury 2oo2 

 

 

Obr. 30: Blokové schéma bezporuchovosti 2oo2 

 

Za předpokladu, že každý kanál se při zjištění jakékoliv vady nastavuje do bezpečného 

stavu, platí: 

• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání: 

DGPFH λ2=  

 

POZN. Zbývající architektury pro režim provozu s vysokým nebo nepřetržitým 

 vyžádáním jsou uvedeny v Příloze 2. 

 

 

3.1.9.4 Výběr technik a opatření 

 

Pro každou fázi životního cyklu E/E/PE systému a softwaru se musí zvolit vhodné 

techniky či opatření podle úrovně integrity bezpečnosti. 

U každé techniky nebo opatření je v příslušných tabulkách normy ČSN EN 61508-2,3,6 

uvedeno doporučení pro úrovně integrity bezpečnosti 1 až 4. Tato doporučení se musí 

interpretovat takto: 

- HR: technika/opatření pro tuto úroveň integrity bezpečnosti velmi doporučené, 
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2oo2 
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DDλ
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- R: technika/opatření pro tuto úroveň integrity bezpečnosti doporučené jako horší 

doporučení oproti HR, 

- -   technika/opatření, u kterých doporučení nemá žádná pro a proti, 

- NR: technika/opatření, která se pro tuto úroveň integrity bezpečnosti jednoznačně 

nedoporučují. 

Klasifikace technik a opatření navazuje také na koncepci účinnosti. Vhodná kombinace 

technik nebo opatření u konkrétní aplikace se má určit při plánování bezpečnosti volbou 

vhodných technik nebo opatření. 

V následujících tabulkách (Tab. 9, 10 a 11) jsou uvedeny ukázky těchto technik a opatření. 

 

Tab. 9: Přehled technik/opatření s doporučením pro předcházení chybám během návrhu 

a vývoje E/E/PES [44] 

 Technika/opatření SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 

Dodržování pokynů a norem 
HR 

povinná 
HR 

povinná 
HR 

povinná 
HR 

povinná 

Management projektu 
HR 

nízká 
HR 

nízká 
HR 

střední 
HR 

vysoká 

Dokumentace 
HR 

nízká 
HR 

nízká 
HR 

střední 
HR 

vysoká 

Strukturovaný návrh 
HR 

nízká 
HR 

nízká 
HR 

střední 
HR 

vysoká 

 

Modularizace 
HR 

nízká 
HR 

nízká 
HR 

střední 
HR 

vysoká 

Použití dobře prověřených součástí 
R 

nízká 
R 

nízká 
HR 

střední 
HR 

vysoká 

Poloformální metody 
R 

nízká 
R 

nízká 
HR 

střední 
HR 

vysoká 

Kontrolní seznamy 
- 

nízká 
R 

nízká 
R 

střední 
R 

vysoká 

Nástroje pro návrh pomocí PC 
- 

nízká 
R 

nízká 
R 

střední 
R 

vysoká 

Simulace 
- 

nízká 
R 

nízká 
R 

střední 
R 

vysoká 
Inspekční kontrola hardwaru 
(prověření hardwaru) 

- 
nízká 

R 
nízká 

R 
střední 

R 
vysoká 

 

Formální metody 
- 

nízká 
- 

nízká 
R 

střední 
R 

vysoká 
Pozn. 1  Všechny techniky označené „R“ v šedě vystínované skupině jsou zaměnitelné, ale je 

vyžadována alespoň jedna z nich. 
Pozn. 2  Pro ověření této fáze životního cyklu bezpečnosti se musí použít alespoň jedna 

z technik/opatření uvedených v této tabulce v šedě vystínované skupině, popř. uvedených 
ve fázi pro potvrzování platnosti bezpečnosti E/E/PES. 

Pozn. 3  Opatření lze použít se změnou účinnosti – pro nízkou nebo vysoku účinnost. 
Pozn. 4  Celkový přehled technik/opatření je uveden v příloze B v ČSN EN 61508-7.  
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Tab. 10: Potvrzení platnosti bezpečnosti softwaru [45] 
 

Technika/opatření SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 

1  Pravděpodobnostní zkoušky 
- R 

 
R 
 

HR 
 

2  Simulace/modelování 
R 
 

R 
 

HR 
 

HR 
 

3  Funkční zkoušky a zkoušky typu  
    „černé skříňky“ 

HR 
 

HR 
 

HR 
 

HR 
 

Pozn. 
Číslem označená tachnika/opatření se musí zvolit podle úrovně integrity bezpečnosti. 

 
 
Tab. 11: Funkční zkoušky a zkoušky typu „černé skříňky“ [46] 
 

Technika/opatření SIL 1 SIL 2 SIL 3 SIL 4 

1  Provádění zkušebních případů     
    vycházejících z diagramů příčin-následků 

- - 
 

R 
 

R 
 

2  Prototypy/animace 
- 
 

- 
 
 

R 
 

R 
 

3  Analýza mezních hodnot 
R 
 

HR 
 

HR 
 

HR 
 

4  Zkoušení ekvivalentních tříd  
    a segmentů dělených vstupů 

R HR HR HR 

5  Simulace procesu 
R R R R 

Pozn. 
Číslem označená tachnika/opatření se musí zvolit podle úrovně integrity bezpečnosti. 

 
 

 

 

3.1.10 Realizace: systémy založené na jiných techni ckých 

principech 

 
V rámci této fáze životního cyklu celkové bezpečnosti je realizace systémů 

souvisejících s bezpečností založených na jiných technických principech. Tyto systémy musí 

splňovat stanovené požadavky na bezpečnostní funkce a požadavky na integritu bezpečnosti. 
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3.1.11 Realizace: vn ější prost ředky pro snížení rizika 

 
Hlavním cílem v této fázi životního cyklu celkové bezpečnosti je vybudování vnějších 

prostředků pro snížení rizika tak, aby splňovaly stanovené požadavky bezpečnostních funkcí 

a integrity bezpečnosti. 

 

 

3.1.12 Celková instalace a uvedení do provozu 

 
Cíle této fáze jsou instalace a uvedení do provozu E/E/PE systémů souvisejících 

s bezpečností. Instalační činnosti a činnosti spojené s uvedením do provozu se musí 

provádět podle příslušných plánů, které obsahují podrobné informace o těchto činnostech. 

 

 

3.1.13 Potvrzení platnosti celkové bezpe čnosti 

 
Aby mohly být systémy E/E/PE související s bezpečností uvedeny do provozu, musí 

být potvrzena platnost, že tyto systémy splňují specifikaci požadavků celkové bezpečnosti 

z hlediska požadavků na celkové bezpečnostní funkce a požadavků na celkovou integritu 

bezpečnosti. Všechny činnosti pro potvrzování platnosti se provádí podle příslušného plánu 

a vede se o nich podrobná dokumentace.  

Pokud se vyskytnou neshody mezi očekávanými a skutečnými výsledky, provede se analýza, 

pomocí níž se rozhodne, zda se bude v potvrzování platnosti pokračovat nebo se zažádá 

o změnu a přejde se zpět k předchozí části potvrzování platnosti. 

 

 

3.1.14 Celkový provoz, údržba a opravy 

 
K zajištění provozu, údržby a oprav musí být zpracován: 

- plán údržby E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností,  

- postupy pro provoz, údržbu a opravy E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností, 

- postupy pro provoz a údržbu softwaru, 
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Každý takovýto plán musí obsahovat tyto údaje: 

- provedení postupů, 

- provádění údržbových plánů, 

- periodické provádění prověrek funkční bezpečnosti, 

- potřebnou dokumentaci (např. dokumentace o čase a příčinách vyžádání E/E/PE 

systémů s příslušnou odezvou těchto systémů při jejich vystavení tomuto vyžádání 

i vad, které jsou zjištěny během údržby). 

 

Na následujícím obrázku (Obr. 31) je uveden příklad modelu provozních a údržbových 

činností [47]. 
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Obr. 31: Příklad modelu provozních a údržbových činností 
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3.1.15 Celková modifikace a zdokonalování 

 
Tato fáze životního cyklu celkové bezpečnosti se věnuje zajištění přijatelné funkční 

bezpečnosti E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností jak během, tak i po realizaci 

modifikační nebo zdokonalovací fáze. Fáze modifikace a zdokonalování systému se může 

zahájit teprve po vydání oprávněné žádosti, ve které se musí podrobně určit: 

- zjištěná nebezpečí, 

- navržená změna (jak hardwaru, tak softwaru), 

- důvody pro provedení změny. 

 

Nejčastějšími důvody pro vydání této žádosti jsou např. zkušenosti se systematickou 

poruchou, nižší než stanovená funkční bezpečnost, nová legislativa apod. 

 

Musí se provést analýza dopadů, která musí obsahovat odhad vlivu navržené 

modifikace nebo zdokonalovacího zásahu na funkční bezpečnost jakéhokoli E/E/PE 

systému. O provedených modifikacích a zdokonaleních se vytvoří chronologická 

dokumentace, která obsahuje: 

- žádost o modifikaci nebo zdokonalení systému, 

- analýzu dopadů, 

- nové ověření a potvrzení platnosti údajů a výsledků, 

- záznamy o úpravě všech souvisejících dokumentů. 

 

 

3.1.16 Vyřazení z provozu nebo likvidace 
 

Cílem požadavků v této poslední fázi je zajištění přijatelné funkční bezpečnosti 

E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností za okolností, které nastávají během a po 

činnostech spojených s vyřazením EUC z provozu nebo jeho likvidaci. Fáze vyřazení 

z provozu nebo likvidace se zahajuje po vydání oprávněné žádosti na základě výsledků 

analýzy dopadů. Je vypracován plán, který obsahuje postupy pro: 

- ukončení provozu E/E/PE systémů souvisejících s bzpečností, 

- demontáž těchto E/E/PE systémů. 
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Pokud existují jakékoliv činnosti spojené s vyřazením nebo likvidací ovlivňující funkční 

bezpečnost E/E/PE systému, musí tyto činnosti iniciovat návrat zpět k příslušné fázi 

životního cyklu celkové bezpečnosti, bezpečnosti E/E/PES nebo bezpečnosti softwaru 

(opětné vytvoření analýzy dopadů). 

 

 

OVĚŘENÍ 

 Pro každou fázi životního cyklu celkové bezpečnosti, bezpečnosti E/E/PES 

a bezpečnosti softwaru se požaduje, aby bylo prokázáno, že výstupy splňují všechny 

stanovené požadavky. Musí být zpracován plán pro každou fázi na její ověření.  

 

 

3.2 Odhad funkční bezpečnosti 

Dosažené funkční bezpečnosti E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností se musí 

prověřit a následně přijmout posudek. Provedením tohoto odhadu jsou pověřeny příslušné 

osoby, které musí mít přístup ke všem osobám zainteresovaným v jakékoli činnosti 

životního cyklu a ke všem informacím a danému vybavení (hardwaru i softwaru). Osoby 

provádějící odhad musí mít příslušnou kvalifikaci. V následujících tabulkách (Tab. 12 a 13) 

je stanovena minimální úroveň jejich nezávislosti. Pro tyto tabulky platí tato doporučení: 

- HR: tato úroveň nezávislosti osob se pro stanovený následek (Tab. 12) [48] nebo 

úroveň integrity bezpečnosti (Tab. 13) [49] doporučuje jako minimální, 

- NR: tato úroveň nezávislosti se nepovažuje za dostatečnou a není jednoznačně 

doporučená pro stanovený následek (Tab. 12) nebo úroveň integrity bezpečnosti 

(Tab. 13), 

- − pro nebo proti použití uvedené úrovně nezávislosti nejsou žádná doporučení. 

V závislosti na řadě faktorů pro danou aplikaci, lze použít HR1 nebo HR2 (ne obě). Pokud se 

použje HR1, potom se doporučuje HR2 interpetovat jako bez požadavku; použuje-li se HR2, 

potom se HR1 doporučuje interpretovat jako NR (nedoporučená).  

 

Faktory, které mají sklon k použití HR2 jako vhodnějšímu než HR1 jsou: 

- nedostatek předchozích zkušeností s podobným návrhem, 
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- vyšší stupeň složitosti, 

- vyšší stupeň originality návrhu, 

- vyšší stupeň neobvyklosti technologie atd. 

 

Tab. 12: Minimální úroveň nezávislosti osob provádějících odhad funkční bezpečnosti  

(fáze 1až 8, 12 až 16 životního cyklu celkové bezpečnosti)  

Následek 
Minimální úroveň nezávislosti 

A B C D 

Nezávislá osoba HR HR1 NR NR 

Nezávislé oddělení - HR2 HR1 NR 

Nezávislá organizace - - HR2 HR 

Pozn. 1 Pro použití tabulky musíme definovat kategorie následků, které zohledňují           

             danou aplikační oblast. 

Pozn. 2 Typickými následky by mohl být: 

             Následek A – menší zranění, dočasná ztráta funkce 

             Následek B – vážné trvalé zranění jedné nebo více osob, smrt jedné osoby 

             Následek C – smtr několika osob 

             Následek D – usmrcení velkého počtu osob 

 

Tab. 13: Minimální úroveň nezávislosti osob provádějících odhad funkční bezpečnosti (fáze  

9 životního cyklu celkové bezpečnosti a všechny fáze životního cyklu bezpečnosti 

E/E/PES a bezpečnosti softwaru) 

Úroveň integrity bezpečnosti 
Minimální úroveň nezávislosti 

A B C D 

Nezávislá osoba HR HR1 NR NR 

Nezávislé oddělení - HR2 HR1 NR 

Nezávislá organizace - - HR2 HR 

Pozn. 1 Minimální úrovně nezávislosti musí být založeny na dané bezpečnostní funkci               

             zajišťované E/E/PE systémem, který má nejvyšší úroveň integrity bezpečnosti. 

Pozn. 2 Typickými následky by mohl být: 

              Následek A – menší zranění, dočasná ztráta funkce 

              Následek B – vážné trvalé zranění jedné nebo více osob, smrt jedné osoby 

              Následek C – smtr několika osob 

              Následek D – usmrcení velkého počtu osob 
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Na základě těchto informací tyto osoby zváží a posoudí míru splnění požadavků. Při 

odhadu funkční bezpečnosti se bere v úvahu: 

- práce provedené od předchozího odhadu funkční bezpečnosti (které jsou normálně 

zahrnuty v předcházejících fázích), 

- plány a strategie pro realizaci dalších odhadů funkční bezpečnosti životních cyklů 

celkové bezpečnosti, bezpečnosti E/E/PES a bezpečnosti softwaru, 

- doporučení z předchozích odhadů funkční bezpečnosti a rozsah už provedených 

změn. 

Plán odhadu musí určovat: 

- osoby odpovědné za odhad funkční bezpečnosti, 

- výstupy z každého odhadu funkční bezpečnosti, 

- předmět odhadu funkční bezpečnosti. 

 

Závěrem odhadu funkční bezpečnosti se musí vydat doporučení pro přijetí, přijetí 

s výhradami nebo odmítnutí. 
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4 PŘÍKLAD APLIKACE NA VYBRANÉM SYSTÉMU 

KOLEJOVÉHO VOZIDLA 

 

 

V této části práce jsem zpracovala analýzu rizika u zařízení na potlačení požáru, které 

je instalované u vybraných řad motorových vozů.  

 

4.1 Popis technologie zařízení na potlačení požáru 

 

Hasící systém je určen pro spolehlivou detekci požáru v důležitých prostorech vozidla 

a jeho včasné uhašení bez ohledu na možnost aktivního působení posádky, stav elektroniky 

vozidla nebo skutečnosti, zda je vozidlo v pohybu či nikoli. U tohoto zařízení rozlišujeme, 

zda zajišťuje ve stanovených prostorách vozu identifikaci vzniku požáru (místa bez hašení) 

nebo po jeho identifikaci zajišťuje i jednorázovým zásahem jeho uhašení (místa s hašením). 

. 

4.2 Popis funkce systému 

Průvodní jev požáru, což je zvyšování teploty v daném prostoru nebo plamen, detekují 

čidla. Tyto vzniklé jevy zachycené čidlem vyhodnotí řídící jednotka jako požár a aktivuje 

příslušný prvek, který vnese hasivo do chráněného prostoru a tím požár uhasí. Funkce 

systému je řízena počítačem. Má naprogramovány rozhodovací postupy, které eliminují 

falešné poplachy, provádí automaticky periodickou kontrolu svého stavu a umožňují volit 

ruční nebo automatické ovládání. Falešné poplachy jsou způsobeny zejména vnějším 

rušením. Řídící jednotka systému je proto vybavena takovým rozhodovacím procesem, který 

toto rušení eliminuje a reaguje pouze na skutečný poplach. Navíc poskytuje jistou blokaci 

proti spuštění hašení v případě, že dojde k chybnému stisku tlačítek ručního ovládání 

v době, kdy žádné čidlo nehlásí skutečný poplach. Systém pracuje v automatickém nebo 

ručním režimu, přičemž první zmíněný režim nevyžaduje žádnou reakci nebo zásah obsluhy, 

po spolehlivém zjištění požáru je hašení spuštěno po nastavitelném zpoždění automaticky. 

Pro přechod do ručního režimu je třeba, aby posádka během nastaveného zpoždění stiskla 

některé z tlačítek ručního ovládání. 
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4.3 Součásti zařízení 

Systém se skládá z řídící jednotky, dále z akčních prvků s rozvodem hasiva a z čidel požáru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Součásti zařízení na potlačení požáru 

 

Konfigurace pro jeden vůz: 

• 1x řídící jednotka 

• 9x čidlo požáru 

- 5x pro prostory s hašením 

- 4x pro prostory bez hašení 

• 3x akční prvek s hasivem 

- 2x pro motorový prostor 

- 1x pro naftový agregát 

• 3x rozvod hasiva s tlakovou hadicí 

- 1x pro SM 1 

- 1x pro SM 2 

- 1x tryska pro naftový agregát 

 

 

 

 



Diplomová práce         Institut dopravy 

       
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní    
 

77 

 

Obr. 33: Blokové schéma zařízení na potlačení požáru 

 

4.4 Specifikace bezpečnostních požadavků 

Bezpečnostní funkce zařízení na potlačení požáru má za úkol především udržet 

požadovaný systém v bezpečném stavu, tzn. detekovat vznik požáru, v místech s hašením 

aktivně zareagovat akčním prvkem s hasivem a zároveň zajistit bezpečnost přidruženými 

funkcemi, jako jsou např. eliminace rizika falešného poplachu.  

 

4.5 Přiřazení bezpečnostních požadavků 

Zařízení pro potlačení požáru pracuje v režimu s nepřetržitým vyžádáním. Jednotlivé 

bezpečností funkce je nutné zařadit do těchto kategorií: 

• Místa s hašením 

Detekce a signalizace požáru v místech s hašením 

Aktivace hašení požáru 

 

• Místa bez hašení 

Detekce a signalizace požáru v místech bez hašení 
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4.6 Analýza nebezpečí a rizik 

Zařazení bezpečnostních funkcí provedu s využitím kvalitativní metody: diagramu 

rizika . Při přijetí kvalitativní metody se kvůli zjednodušení zavádí několik parametrů, jež 

spolu charakterizují základní vlastnosti nebezpečné situace v případě selhání bezpečnostní 

funkce (metoda diagramu rizika je podrobněji vysvětlena v kapitole 3.1.4.2). 

 

Parametry: 

- F: četnost a doba vystavení v nebezpečné oblasti, 

- P: možnost se nebezpečné události vyhnout, 

- W: pravděpodobnost výskytu nebezpečné události bez přidání jakýchkoliv systémů 

souvisejících s bezpečností – označujeme jako pravděpodobnost nežádoucího 

výskytu. 

Vybrané parametry by měly představovat činitele rizika, které nejlépe popisují příslušné 

charakteristiky této bezpečnostní funkce. 

 

 

MÍSTA S HAŠENÍM 

 

• Detekce a signalizace požáru v motorových prostorech 

V každém motorovém prostoru jsou 2 čidla požáru umístěná v prostoru mezi 

turbodmychadlem a vstřikovacím čerpadlem a mezi palivovým filtrem a vstřikovacím 

čerpadlem. Čidlo požáru (typ TS120) identifikuje požár při překročení teploty jeho činné 

části nad stanovenou mez (120 OC), následkem čehož dojde k rozepnutí elektrického 

obvodu. Tuto informaci vyhodnotí řídicí jednotka, která vydá hlášení POŽÁR. Toto hlášení 

se zobrazí na panelu ŘJ a v systému DPV (signalizace na stanovišti strojvedoucího).  

 

Vybrané parametry: 

• C2 Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, začátek aktivního hašení 

• F2   Časté až trvalé vystavení v nebezpečné oblasti  

• P2   Téměř nemožné 

• W2  Malá pravděpodobnost  
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Tab. 14: Klasifikační schéma pro parametr C pro bezpečnostní funkci „Detekce 

a signalizace požáru v motorových prostorech“ 

Parametr rizika Klasifikace 

C1 
Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, opětný pokles 

teploty apod. 

C2 
Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, začátek 

aktivního hašení  

C3 
Zvýšení teploty v motorovém prostoru, porucha identifikace požáru, 

časová prodleva (např. zpožděný přenos dat), porucha čidla apod. 
Následek (C) 

C4 

Zvýšení teploty v motorovém prostoru, porucha identifikace požáru, 

časová prodleva (např. zpožděný přenos dat), porucha čidla, porucha 

rychlootvíracího ventilu AP s hasivem, porucha rozvodu (prasklý rozvod 

hasiva) apod. 

 

 

 

 

 

Obr. 34: Diagram rizika pro bezpečnostní funkci „Detekce a signalizace požáru 

v motorových prostorech“ 
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Tab. 15: Vazba mezi nutným minimálním snížením rizika a úrovní integrity bezpečnosti  

Nutné minimální 

snížení rizika 
Úroveň integrity bezpečnosti 

- žádné bezpečnostní požadavky 

a žádné speciální bezpečnostní požadavky 

b, c 1 

d 2 
e, f 3 

g 4 

h 
jeden E/E/PES systém související s bezpečností není 

dostačující 
 

� stupeň integrity bezpečnosti pro bezpečnostní funkci „Detekce a signalizace 

požáru v motorových prostorech“: SIL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35: Schéma bezpečnostní funkce při detekci a signalizaci požáru v motorových 

prostorech  

 

 

• Detekce a signalizace požáru v prostoru topného agragátu 

Ve skříni topného agregátu je umístěno 1 čidlo (typ TS120), které identifikuje požár 

při překročení teploty jeho činné části nad stanovenou mez (120 OC), následkem čehož dojde 

k rozepnutí elektrického obvodu. Tuto informaci vyhodnotí řídicí jednotka, která vydá 
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hlášení POŽÁR. Toto hlášení se zobrazí na panelu ŘJ a v systému DPV (signalizace na 

stanovišti strojvedoucího).  

 

Vybrané parametry: 

• C2 Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, identifikace požáru, začátek aktivního 

hašení po automatickém vypnutí agregátu, následuje hašení. 

• F1   Vzácné až častější vystavení v nebezpečné oblasti 

• P2   Téměř nemožné 

• W2  Malá pravděpodobnost  

 

Tab. 16: Klasifikační schéma pro parametr C pro bezpečnostní funkci „Detekce  

a signalizace požáru v prostoru topného agragátu“ 

Parametr rizika Klasifikace 

C1 
Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, identifikace požáru, opětný 

pokles teploty apod. 

C2 

Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, identifikace požáru, 

začátek aktivního hašení po automatickém vypnutí agregátu, 

následuje uhašení.  

C3 
Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, porucha identifikace požáru, 

časová prodleva (např. zpožděný přenos dat), porucha čidla apod. 

Následek (C) 

C4 

Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, porucha identifikace požáru, 

časová prodleva (např. zpožděný přenos dat), porucha čidla, porucha 

rychlootvíracího ventilu AP s hasivem, porucha rozvodu (prasklý rozvod 

hasiva) apod. 
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Obr. 36: Diagram rizika pro bezpečnostní funkci „Detekce a signalizace požáru v prostoru 

topného agregátu“ 

 

 

Tab. 17: Vazba mezi nutným minimálním snížením rizika a úrovní integrity bezpečnosti 

Nutné minimální 

snížení rizika 
Úroveň integrity bezpečnosti 

- žádné bezpečnostní požadavky 

a žádné speciální bezpečnostní požadavky 

b, c 1 
d 2 

e, f 3 

g 4 

h 
jeden E/E/PES systém související s bezpečností není 

dostačující 

 

� stupeň integrity bezpečnosti pro bezpečnostní funkci „Detekce a signalizace 

požáru v prostoru topného agragátu“: SIL 1 
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Obr. 37: Schéma bezpečnostní funkce při detekci a signalizaci požáru v prostoru 

topného agregátu  

 

 

• Aktivace hašení v motorových prostorech 

Hašení v motorových prostorech je aktivováno při detekci požáru při zvýšení teploty 

nad stanovenou mez 120 OC. Tuto informaci vyhodnotí řídicí jednotka, která vydá hlášení 

POŽÁR (hlášení se zobrazí na panelu ŘJ a v systému DPV) a zareaguje akční prvek 

s rozvodem hasiva, který se skládá z tlakové nádoby a rychlootevíracího ventilu. V případě 

signálu k otevření je otevírací mechanizmus ventilu uvolněn pyrotechnickým iniciátorem. 

Tím se otevře otvor pro výtok hasiva. 

 

Vybrané parametry: 

• C2 Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, nutné snížení rychlosti 

pod 5 km/h, začátek aktivního hašení, uhašení pořáru 

• F2   Časté až trvalé vystavení v nebezpečné oblasti  

• P2   Téměř nemožné 

• W2  Malá pravděpodobnost  

 

Tab. 18: Klasifikační schéma pro parametr C bezpečnostní funkce „Aktivace hašení 

v motorových prostorech“ 

Parametr rizika Klasifikace 

C1 
Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, při rychlosti 

do 5 km/h okamžitý začátek aktivního hašení, uhašení požáru. 
Následek (C) 

C2 

Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, nutné 

snížení rychlosti pod 5 km/h, začátek aktivního hašení, uhašení 



Diplomová práce         Institut dopravy 

       
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní    
 

84 

pořáru. 

C3 

Zvýšení teploty v motorovém prostoru, identifikace požáru, časová 

prodleva (např. zpožděný přenos dat), porucha akčního prvku s hasivem 

apod.; dodatečné uhašení požáru. 

C4 

Zvýšení teploty v motorovém prostoru, porucha identifikace požáru, 

časová prodleva (např. zpožděný přenos dat), porucha rychlootvíracího 

ventilu AP s hasivem, porucha rozvodu (prasklý rozvod hasiva) apod.; 

požár neuhašen (výbuch SM). 

 

� stupeň integrity bezpečnosti pro bezpečnostní funkci „Aktivace hašení 

v motorových prostorech“: SIL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38: Schéma bezpečnostní funkce při aktivaci hašení požáru v motorových prostorech  

 

 

 

 

• Aktivace hašení v prostoru topného agregátu 

Hašení v motorových prostorech je aktivováno při detekci požáru při zvýšení teploty 

nad stanovenou mez 120 OC. Tuto informaci vyhodnotí řídicí jednotka, která vydá hlášení 

POŽÁR (hlášení se zobrazí na panelu ŘJ a v systému DPV) a zareaguje akční prvek 

s rozvodem hasiva, který se skládá z tlakové nádoby a rychlootevíracího ventilu. V případě 

signálu k otevření je otevírací mechanizmus ventilu uvolněn pyrotechnickým iniciátorem. 

Tím se otevře otvor pro výtok hasiva. 
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Vybrané parametry: 

• C2 Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, identifikace požáru, začátek aktivního 

hašení po automatickém vypnutí agregátu, následuje uhašení. 

• F1   Vzácné až častější vystavení v nebezpečné oblasti 

• P2   Téměř nemožné 

• W2  Malá pravděpodobnost  

 

Tab. 19: Klasifikační schéma pro parametr C pro bezpečnostní funkci „Aktivace hašení 

v prostoru topného agragátu“ 

Parametr rizika Klasifikace 

C1 
Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, identifikace požáru, začátek 

aktivního hašení. 

C2 

Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, identifikace požáru, 

začátek aktivního hašení po automatickém vypnutí agregátu, 

následuje uhašení.  

C3 
Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, porucha identifikace požáru, 

časová prodleva (např. zpožděný přenos dat), dodatečné uhašení požáru. 

Následek (C) 

C4 

Zvýšení teploty v prostoru topného agregátu, porucha identifikace požáru, 

porucha čidla, prasklá vana topného agregátu, porucha rychlootvíracího 

ventilu AP s hasivem, porucha rozvodu apod., požár neuhašen. 

 

� stupeň integrity bezpečnosti pro bezpečnostní funkci „Aktivace hašení v  

prostoru topného agragátu“: SIL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Schéma bezpečnostní funkce při aktivaci hašení požáru v prostoru topného 

agregátu  
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MÍSTA BEZ  HAŠENÍ 

 

• Detekce a signalizace požáru v místech bez hašení 

V každém rozvaděči AHR, BHR, GRTO, MFB je umístěno jedno čidlo (typ TS80), 

které identifikuje požár při překročení teploty nad stanovenou mez (120 OC), následkem 

čehož dojde k rozepnutí elektrického obvodu. Tuto informaci vyhodnotí řídicí jednotka, 

která vydá hlášení POŽÁR. Toto hlášení se zobrazí na panelu ŘJ a v systému DPV 

(signalizace na stanovišti strojvedoucího).  

 

Vybrané parametry: 

• C2 Zvýšení teploty v prostoru rozvaděče, identifikace požáru, nutnost mechanického 

uhašení 

• F1  Vzácné až častější vystavení v nebezpečné oblasti  

• P2   Téměř nemožné 

• W2  Malá pravděpodobnost  

 

Tab. 20: Klasifikační schéma pro parametr C pro bezpečnostní funkci „Detekce 

a signalizace požáru v místech bez hašení“ 

Parametr rizika Klasifikace 

C1 
Zvýšení teploty v prostoru rozvaděče, identifikace požáru, opětný 

pokles teploty apod. 

C2 
Zvýšení teploty v prostoru rozvaděče, identifikace požáru, 

nutnost mechanického uhašení. 

C3 

Zvýšení teploty v prostoru rozvaděče, porucha identifikace požáru, 

časová prodleva (např. zpožděný přenos dat), porucha čidla apod., 

nutné mechanické uhašení. 

Následek (C) 

C4 

Zvýšení teploty v prostoru rozvaděče, porucha identifikace požáru, 

časová prodleva (např. zpožděný přenos dat), porucha čidla, 

rozšíření požáru, nutné mechanické uhašení. 
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Obr. 40: Diagram rizika pro bezpečnostní funkci „Detekce a signalizace požáru 

v místech bez hašení“ 

 

 

Tab. 21: Vazba mezi nutným minimálním snížením rizika a úrovní integrity bezpečnosti 

Nutné minimální 

snížení rizika 
Úroveň integrity bezpečnosti 

- žádné bezpečnostní požadavky 

a žádné speciální bezpečnostní požadavky 

b, c 1 
d 2 

e, f 3 

g 4 

h 
jeden E/E/PES systém související s bezpečností není 

dostačující 

 

� stupeň integrity bezpečnosti pro bezpečnostní funkci „Detekce a signalizace 

požáru v místech bez hašení“: SIL 1 
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Obr. 41: Schéma bezpečnostní funkce při detekci a signalizaci požáru v místech bez hašení  

 

 

 

4.7 Přehled bezpečnostních funkcí s odhadem úrovně 
integrity bezpečnosti 

V následující tabulce (Tab. 22) je uveden přehled bezpečnostních funkcí zařízení na 

potlačení požáru a k nim přiřazené úrovně integrity bezpečnosti dle diagramu rizika. 

 

Tab. 22: Přehled bezpečnostních funkcí s odhadem integrity bezpečnosti dle diagramu rizika 

Bezpečnostní funkce Odhad integrity bezpečnosti 

Detekce a signalizace požáru v motorových prostorech SIL 2 

Detekce a signalizace požáru v prostoru topného agregátu SIL 1 

Aktivace hašení v motorových prostorech SIL 2 

Aktivace hašení v prostoru topného agregátu SIL 1 

Detekce a signalizace požáru v místech bez hašení SIL 1 

 

 

Na základě odhadu úrovně integrity bezpečnosti pro danou bezpečnostní fnkci jsem 

přiřadila pravděpodobnost nebezpečné poruchy za hodinu dle tabulky četnosti nebezpečných 

poruch pro nepřetržitý režim provozu (Tab. 3). 



Diplomová práce         Institut dopravy 

       
VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní    
 

89 

 

Tab. 23: Určení pravděpodobnosti nebezpečné poruch za hodinu na základě přiřazené 

integrity bezpečnosti pro jednotlivé součásti 

Součást zařízení 
Úroveň integrity 

bezpečnosti 

Pravděpodobnost 
nebezpečné poruchy za 

hodinu 

Čidlo SIL 1 1·10-5 

Řídící jednotka SIL 2 1·10-6 

Signalizace na stanovišti strojvedoucího SIL 2 1·10-6 

Akční prvek s hasivem pro motorový 
prostor 

SIL 2 1·10-6 

Akční prvek s hasivem pro skříň topného 
agregátu 

SIL 1 1·10-5 

 

 

4.8 Minimální požadavky hardwaru k poruchám 

Požadavky k poruchám hardwaru jsou charakterizovány hodnotou HFT, která 

popisuje kvalitu bezpečnostní funkce a znamená schopnost při výskytu poruch dál správně 

vykonávat funkci. Například při HFT = 1 znamená systém s jednoduchou redundancí, kde 

při výskytu jedné nebezpečné poruchy nedojde k omezení bezpečné činnosti řídicí jednotky. 

 

Tab. 24: Omezení architektury na integritu bezpečnosti hardwaru. 

Součást systému 
HFT  

(odolnost proti 
vadám hardwaru) 

Úroveň 
integrity 

bezpečnosti 

SFF  
(poměr bezpečných 

poruch) 

Čidlo SM 1 SIL 1 < 60 % 

Čidlo topného agregátu 0 SIL 1 60 % - < 90 % 

Čidlo rozvaděče 0 SIL 1  60 % - < 90 % 

Řídicí jednotka 1 SIL 2 60 % - < 90 % 

Signalizace na stanovišti 
strojvedoucího 

0 SIL 2 90 % - < 99 % 

Akční prvek s hasivem pro 
motorový prostor 

0 SIL 2 90 % - < 99 % 

Akční prvek s hasivem pro 
prostor topného agregátu 

0 SIL 1 60 % - < 90 % 
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4.9 Výpočet intenzity nebezpečných nezjištěných 

poruch součástí 

Výpočet vychází z exponencionálního rozdělení Ex(λ), které je určeno jedním 

parametrem λ. Průběh intenzity poruch je u tohoto rozdělení konstantní.  

Pravděpodobnost poruchy popisuje distibuční funkce a je dána vztahem [51]: 

tDUePFH λ−−= 1              λDU>0, t≥0 

Úpravou tohoto vztahu získáme vztah pro výpočet intenzity nebezpečných nezjištěných 

poruch λDU  pro daný subsystém, ke kterému jsou přiřazeny bezpečnostní funkce: 

( )
( ) [ ]11ln

1ln

1

1

−

−

−

−−=

=−−
=−

−=−

h
t

PFH

tPFH

ePFH

ePFH

DU

DU

t

t

DU

DU

λ

λ

λ

λ

 

kde: PFH pravděpodobnost poruchy za hodinu [ - ] 

 λDU intenzita nebezpečných nezjištěných poruch [h-1] 

 t interval kontrolní (periodické) zkoušky [h] 

 

•  Výpočet intenzity nebezpečných nezjištěných poruch pro čidla subsystému a akční 

prvek s hasivem pro topný agregát, kterým byla přiřazena integrita bezpečnosti 

SIL 1 

  

Zadané hodnoty:  

t  = 8 760 h (tj. interval kontrolní periodické zkoušky je 1 rok)  

PFH = 1·10-5  

Výpočet: 

( ) 19
5

10142,1
8760

1011ln −−
−

⋅=⋅−−= hDUλ   

 

• Výpočet intenzity nebezpečných nezjištěných poruch pro řídicí jednotku, signalizaci 

na stanovišti strojvedoucího a akční prvek s hasivem pro motorový prostor, kterým 

byla přiřazena integrita bezpečnosti SIL 2 
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Zadané hodnoty:  

t  = 8760 h 

PFH = 1·10-6   

Výpočet: 

( ) 110
5

10142,1
8760

1011ln −−
−

⋅=⋅−−= hDUλ   

 

V následující tabulce jsou uvedeny intenzity nebezpečných nezjištěných poruch λDU 

součástí zařízení na potlačení požáru pro dříve specifikované bezpečnostní funkce. 

 

Tab. 25: Přehled vypočtených hodnot intenzity nebezpečných poruch součástí u zařízení na 

potlačení požáru 

Součást systému na potlačení požáru Úroveň integrity 
bezpečnosti 

Intenzita 
nebezpečných 

nezjištěných poruch 
λDU [h-1] 

Čidlo SM SIL 1 1,142·10-9 

Čidlo topného agregátu SIL 1 1,142·10-9 

Čidlo rozvaděče SIL 1 1,142·10-9 

Řídicí jednotka SIL 2 1,142·10-10 

Signalizace na stanovišti strojvedoucího SIL 2 1,142·10-10 

Akční prvek s hasivem pro motorový prostor SIL 2 1,142·10-10 

Akční prvek s hasivem pro prostor topného 
agregátu 

SIL 1 1,142·10-9 

 

 

Analýzou rizika dle kvalitativní metody (diagramu rizika) a následným výpočtem 

intenzity nebezpečných nezjištěných poruch λDU součástí zařízení na potlačení požáru jsem 

zjistila požadavky, které musí výrobce tohoto zařízení pro jednotlivé bezpečnostní funkce 

prokázat, přičemž interval kontrolní (periodické) zkoušky je stanoven na jeden rok 

(tj. 8 760 h). 
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5 ELEKTRONICKÁ U ČEBNÍ POMŮCKA 
 
 

Tuto samostatnou část práce jsem zpracovala v prostředí MS Power Point. Cílem 

tohoto stručného pomocníka je objasnit základní principy funkční bezpečnosti s aplikací na 

zařízení na potlačení požáru, které bývá instalováno na vybraných řadách motorových vozů. 

Hlavním úkolem pomůcky je, aby sloužila lepšímu pochopení dané problematiky.  

 

 
Obr. 42: Elektronická učební pomůcka zpracovaná v MS Power Point 

 
 
Elektronická pomůcka je umístěna na přiloženém CD nosiči. 
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6 ZÁVĚR 
 
 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou funkční bezpečnosti s aplikací 

u kolejových vozidel.  

V této práci nejdříve věnuji pozornost získání nezbytných znalostí v oblasti funkční 

bezpečnosti podle ČSN EN 61508 a ČSN EN 61511. Základní principy, jež jsou v těchto 

normách zakotveny, jsou vyváženost mezi opatřeními, které zajišťují bezpečnost, a rizikem. 

Analýza rizika nám umožní určit nebezpečné situace a bezpečnostní funkce pro integritu 

bezpečnosti, kterou požadujeme. Analýza rizika pokrývá všechny činnosti životního cyklu 

celkové bezpečnosti, od počátečního konceptu, přes stanovení bezpečnostních požadavků, 

návrh a implementaci, až po předání do provozu (popř. vyřazení z provozu). 

V další části diplomové práce jsem provedla analýzu rizika zařízení na potlačení 

požáru. Na základě bezpečnostních požadavků jsem rozdělila bezpečnostní funkce do dvou 

kategorií: místa s hašením a místa bez hašení. K zařazení bezpečnostních funkcí z hlediska 

integrity bezpečnosti jsem použila kvalitativní metodu: diagram rizika. Získaný odhad 

integrity bezpečnosti pro tyto bezpečnostní funkce mi umožnil přiřadit pravděpodobnost 

nebezpečné poruchy za hodinu, přičemž jsem uvažovala režim provozu s nepřetržitým 

vyžádáním. Dále jsem u všech subsystémů pro jednotlivé bezpečnostní funkce zařízení na 

potlačení požáru určila omezení architektury. Výpočtem intenzity nebezpečných 

nezjištěných poruch jsem stanovila požadavky, které musí výrobce tohoto zařízení prokázat. 

Samostatnou část práce jsem realizovala v aplikaci MS Power Point. Má za úkol 

prezentovat ucelený přístup k hodnocení bezpečnosti v souběžnosti s životním cyklem 

systému.  
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Příloha 1: Diagnostické pokrytí  
 

Diagnostické pokrytí lze definovat jako podíl na snížení pravděpodobnosti 

nebezpečných poruch hardwaru v důsledku provádění automatických diagnostických testů. 

Tuto definici můžeme vyjádřit rovnicí: 
∑
∑=

D

DD
DC

λ
λ

 

kde: DC je diagnostické pokrytí; 

 DDλ   je pravděpodobnost zjištěných nebezpečných poruch; 

 Dλ  je pravděpodobnost celkového počtu nebezpečných poruch. 

 

Všechny poruchy subsystému můžeme rozdělit do dvou kategorií: na poruchy, které 

leží mimo pokrytí diagnostických testů (nemohou být nikdy zjištěny) a poruchy, které jsou 

v rámci tohoto pokrytí (mohou být zjištěny diagnostickými testy). 

Celková pravděpodobnost poruchy v důsledku nebezpečných společných poruch je potom 

dána vztahem:   DDDDU βλβλ +  

kde: DUλ  je pravděpodobnost nezjištěných nebezpečných poruch 

 β činitel společných poruch pro nezjistitelné nebezpečné vady 

  βD činitel společných poruch pro zjistitelné nebezpečné vady 

 

Obr. 1: Bezpečné a nebezpečné poruchy 
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• Stanovení diagnostického pokrytí 
 

Diagnostické pokrytí může být pro celý systém nebo jen pro jeho určité části, které 

souvisí s bezpečností. 

 
Diagnostické pokrytí a podíl bezpečných poruch subsystému lze určit následovně: 

a) pro stanovení vlivu všech režimů poruchy každé součásti nebo skupiny součásti 

subsystému na chování  E/E/PE systému, který souvisí s bezpečností, se bez 

diagnostických testů provede analýza režimu poruch a jejich následků. 

Musíme mít tyto informace:  

- podrobné blokové schéma E/E/PE systému, 

- schéma hardwaru subsystému (součásti, propojení), 

- režimy poruch, intenzity poruch každé součásti, 

- procenta odpovídající celkové pravděpodobnosti bezpečných a nebezpečných 

poruch. 

Musíme vzít v úvahu zejména úroveň integrity bezpečnosti vyžadovaných 

bezpečnostních funkcí, a to především u vyšších úrovní integrity bezpečnosti, kde je 

nutná pečlivá a podrobná analýza. 

b) provede se kategorizace každého poruchového režimu dle toho, zda vede k 

- bezpečné poruše (tzn. poruše, která neohrožuje integritu bezpečnosti 

systému), 

- nebezpečné poruše (tzn. takové, která vede k selhání funkce systému nebo 

jeho části). 

c) z odhadu pravděpodobnosti poruch každé součásti nebo skupiny součástí λ (intenzita 

poruch za jednotku času) a z výsledků analýzy režimů poruch a jejich vlivů na 

každou součás se vypočítá pravděpodobnost bezpečné poruchy λs a pravděpodobnost 

nebezpečné poruchy λD. 

d) pro každou součást nebo skupinu součástí se odhadne podíl nebezpečných poruch, 

které budou zjišťovat diagnostické testy a následně pravděpodobnost nebezpečné 

poruchy zjištěné diagnostickými testyDDλ  

e) pro daný subsystém e vypočte celková pravděpodobnost nebezpečné poruchy∑ Dλ , 

celková pravděpodobnost nebezpečných poruch zjištěná diagnostickými testy 

∑ DDλ  a celková pravděpodobnost bezpečných poruch ∑ Sλ  
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f) vypočte se diagnostické pokrytí subsystému, a to následovně: 
∑
∑

D

DD

λ
λ

 

g) vypočte se podíl bezpečných poruch subsystému, a to následovně: 
( )
( )∑ ∑
∑ ∑

+
+

DS

DDS

λλ
λλ

 

 

Analýza použitá pro určení diagnostického pokrytí a podílu bezpečných poruch musí 

počítat se všemi součástmi (elektrické, elektronické, elektromechanické, mechanické atd.), 

které jsou nutné k tomu, aby daný subsystém mohl plnit bezpečnostní funkci požadovanou 

E/E/PE systémem. U každé součásti se musí počítat se všemi možnými nebezpečnými 

režimy poruchy, jež vedou k nebezpečnému stavu zabraňujícímu bezpečné odezvě 

v případě, že je odezva vyžadována, nebo jinak ohrožující integritu bezpečnosti E/E/PE 

systému. 

 

Při používání provozních údajů při analýze režimů poruch je třeba, aby tyto údaje pro 

podporu požadavků integrity bezpečnosti byly dostatečné. Jako minimum se požaduje 

statistická jednostranná dolní mez alespoň 70%. 

 

 

• Určení činitelů diagnostického pokrytí 
 

β je činitel společných poruch pro nezjistitelné nebezpečné vady a βD je činitel 

společných poruch pro zjistitelné nebezpečné vady.  

Činitel β se doporučuje počítat samostatně pro senzory, subsystém logiky i koncové prvky.  

 

• Využití tabulek pro odhad β 

K minimalizaci pravděpodobnosti výskytu společných poruch se nejprve doporučuje 

stanovit taková opatření, která vedou ke snížení společných poruch. Se senzory a koncovými 

prvky se zachází jinak než s programovatelnou elektronikou, takže budeme posuzovat každé 

zvlášť. V Tab. 5 je uveden seznam těchto opatření spolu s nimi spojenými hodnotami, které 

jsou založené na technických odhadech. Zároveň udávají přínos každého z těchto opatření 

ke snížení společných poruch.  
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V programovatelných elektronických systémech mohou být zařazeny diagnostické testy, 

které umožňují zjištění nesoučasných společných poruch. Kvůli možnému zohlednění těchto 

testů v odhadu β-činitele je celkový příspěvek každého z opatření uvedených v Tab. 5 

rozdělen na základě teoretického posouzení, do dvou souborů hodnot, X a Y. U každého 

opatření vyjadřuje poměr X:Y rozsah, v jakém může být příspěvek daného opatření proti 

společným poruchám zlepšen diagnostickým testováním. 

Podle Tab. 5 zjistíme, jaká opatření se u příslušného systému použijí a součet jim 

odpovídajících hodnot ze sloupců XLS a YLS pro subsystém logiky nebo XSF a YSF  pro 

subsystém senzorů nebo koncových prvků.  

 

Tab. 2 a Tab. 3 se využijí pro určení součinitele Z a to z četnosti a pokrytí diagnostických 

testů.  

Výsledek S se poté vypočítá z těchto rovnic: 

- YXS +=   pro získání hodnoty β (β-činitel pro nezjištěné poruchy), 

- ( ) YZXSD ++= 1  pro získání hodnoty βD (β-činitel pro zjištěné poruchy). 

 

Výsledkem je tedy S a SD, které se použijí v Tab. 4 pro určení příslušného β-činitele. 

 

Tab. 2: Hodnota Z – programovatelná elektronika 

Interval diagnostických testů 
DC 

Kratší než 1 minuta Mezi 1 a 5 minutami Delší než 5 minut 

≥ 99% 2,0 1,0 0 

≥ 90% 1,5 0,5 0 

≥ 60% 1,0 0 0 

 

Tab. 3: Hodnota Z – senzory a koncové prvky 

Interval diagnostických testů 

DC Kratší než 

2 hodiny 

Mezi 2 hodinami 

a 2 dny 

Mezi 2 dny 

a 1 týdnem 

Delší než 

1 týden 

≥ 99% 2,0 1,5 1,0 0 

≥ 90% 1,5 1,0 0,5 0 

≥ 60% 1,0 0,5 0 0 
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Tab. 4: Výpočet β nebo βD  

Odpovídající hodnota β nebo βD 
Výsledek 

(S nebo SD) Subsystém logiky 
Senzory nebo koncové 

prvky 

120 nebo vyšší 0,5 % 1 % 

70 až 120 1 % 2 % 

45 až 70 2 % 5 % 

Méně než 45 5 % 1 0% 

 
 

Tab. 5: Výpočet výsledků programovatelné elektroniky nebo senzorů/koncových prvků 

Subsystém 
logiky 

Senzory 
a koncové 

prvky 
Položka 

XLS YLS XSF YSF 
Oddělení/odloučení 
Jsou všechny signálové kabely kanálů vedeny ve všech místech 
odděleně? 

1,5 1,5 1,0 2,0 

Jsou kanály subsystému logiky na samostatných deskách tištěných 
spojů?  

3,0 1,0   

Jsou kanály subsystému logiky v samostatných skříních? 2,5 0,5   
V případě, že senzory/koncové prvky mají vlastní řídící elektroniku, 
je tato elektronika pro každý kanál na samostatných deskách 
tištěných spojů? 

  2,5 1,5 

V případě, že senzory/koncové prvky mají vlastní řídící elektroniku, 
je tato elektronika pro každý kanál uvnitř a v samostatných skříních? 

  2,5 0,5 

Rozmanitost/redundance 
Používají kanály různé elektrické techniky, např. jeden elektronickou 
nebo programovatelnou elektronickou a druhý reléovou? 

7,0    

Používají kanály různé elektrické techniky, např. jeden 
elektronickou, druhý programovatelnou elektronickou? 

5,0    

Používají zařízení u snímačů prvků různých fyzikálních principů, 
např. tlaku a teploty atd.? 

  7,5  

Používají zařízení různých elektrických principů/konstrukcí, např. 
digitální a analogové, jiný výrobce nebo jiná technologie? 

  5,5  

Používají kanály zvýšenou redundanci s architekturou MooN, kde 
 N > M + 2 

2,0 0,5 2,0 0,5 

Používají kanály zvýšenou redundanci s architekturou MooN, kde  
N = M + 2 

1,0 0,5 1,0 0,5 

Je použitá rozmanitost nízká, např. diagnostické testy hardwaru 
používají různou techniku? 

2,0 1,0   

Je použitá rozmanitost střední, např. diagnostické testy hardwaru 
používají různou techniku? 

3,0 1,5   

Navrhovali kanály různí návrháři bez jejich vzájemné komunikace 
během návrhu? 

1,0 1,0   

Jsou oddělené zkušební metody a lidé použití u každého kanálu 1,0 0,5 1,0 1,0 
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během uvádění do provozu? 
Provádí údržbu každého kanálu různí lidé v různou dobu? 2,5  2,5  
Složitost/návrh (konstrukce)/použití/vyzrálost/zkušenost 
Znemožňují křížová propojení mezi kanály výměnu všech informací 
jiných než jsou informace používané pro diagnostické testování nebo 
rozhodovací účely? 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Je návrh založen na technikách použitých v zařízeních, které se už 
úspěšně používají v dané oblasti po dobu > 5 let? 

0,5 1,0 1,0 1,0 

Jsou více než pětileté provozní zkušenosti se stejným hardwarem 
používaným v obdobných prostředcích? 

1,0 1,5 1,5 1,5 

Je daný systém jadnoduchý, např. ne víc než 10 vstupů nebo výstupů 
na jeden kanál? 

 1,0   

Jsou všechny vstupy a výstupy chráněny proti potenciálním úrovním 
přepětí nebo nadproudu? 

1,5 0,5 1,5 0,5 

Jsou všechna zařízení/součásti zatěžovány umírněným způsobem 
(např. s činitelem 2 nebo vyšším)? 

2,0  2,0  

Odhad/analýza a návratná data (umožňující zpětnou vazbu) 
Byly prověřeny výsledky analýzy režimů a účinků poruch nebo 
analýzy stromu vad pro zjištění příčin společné poruchy a byly 
v návrhu odstraněny předem předpokládané zdroje společné 
poruchy? 

 3,0  3,0 

Byly společné poruchy zohledněny při revizích návrhu s výsledky 
dodanými zpět do návrhu (konstrukce)?  

 3,0  3,0 

Provádí se analýza všech provozních poruch se zpětnou vazbou 
z hlediska návrhu (konstrukce)? 

0,5 3,5 0,5 3,5 

Postupy/lidské rozhraní (rozhraní člověk-stroj) 
Existuje písemný systém pracovních postupů zajišťujících zjišťování 
všech poruch (nebo zhoršení vlastností) součástek, zjišťují se hlavní 
příčiny a prověřují se další podobné položky z hlediska podobných 
potebciálních příčin nebo poruch? 

 1,5 0,5 1,5 

Zjišťují všechny v praxi používané postupy, že: údržba (včetně 
nastavování či kalibrace) jakékoliv části nezávislých kanálů je časově 
rozvržena a kromě manuálních kontrol prováděných následnou 
údržbou mohou diagnostické testy probíhat uspokojivě mezi 
dokončením údržby na jednom kanálu a zahájením údržby na jiném 
kanálu? 

1,5 0,5 2,0 1,0 

Stanovují popsané údržbové postupy, že všechny části redundantních 
systémů (např. kabely), u kterých se předpokládá jejich vzájemná 
nezávislost, se nemají přemísťovat? 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Provádí se veškerá údržba desek tištěných spojů atd. mimo dané 
místo v uznaném opravárenském středisku a prochází všechny 
opravené části úplnou předinstalační zkoušku? 

0,5 1,0 0,5 1,5 

Má daný systém malé diagnostické pokrytí (60 – 90 %) a informuje  
o poruchách až do úrovně v provozu vyměnitelného modulu? 

0,5    

Má daný systém malé diagnostické pokrytí (90 – 99 %) a informuje  
o poruchách až do úrovně v provozu vyměnitelného modulu? 

1,5 1,0   

Má daný systém malé diagnostické pokrytí (> 99 %) a informuje  
o poruchách až do úrovně v provozu vyměnitelného modulu? 

2,5 1,5   

Poskytují diagnostické testy systému informace o poruchách až do 
úrovně v provozu vyměnitelného modulu? 

  1,0 1,0 

Kvalifikace/zácvik a školení/přístup k otázkám bezpečnosti 
Byli návrháři (konstruktéři) školeni tak, aby rozuměli příčinám a 
následkům společných poruch? 

2,0 3,0 2,0 3,0 
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Byli pracovníci údržby školeni tak, aby rozuměli příčinám a 
následkům společných poruch? 

0,5 4,5 0,5 4,5 

Řízení prostředí 
Je omezený přístup personálu (např. uzamčené skříně, nepřístupné 
umístění)? 

0,5 2,5 0,5 2,5 

Je pravděpodobné, že systém bude vždy provozován v rozsahu 
teploty, vlhkosti, koroze, prachu, vybrací atd., v jakém byl zkoušen  
a to bez použití vnějšího řízení prostředí? 

3,0 1,0 3,0 1,0 

Jsou všechny signálové a napájecí kabely na všech místech oddělené? 2,0 1,0 2,0 1,0 
Zkoušení prostředí 
Byl systém zkoušen z hlediska odolnosti proti všem důležitým 
vlivům prostředí (např. teplota, vibrace, vlhkost) na vhodnou úroveň 
podle specifikace v uznaných normách? 

10,0 10,0 10,0 10,0 
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Příloha 2: Architektury pro řežim provozu s vyžádáním 
 
 

Architektury pro režim provozu s nízkým vyžádáním  

 

1oo2 

Tuto architekturu tvoří dva paralelně spojené kanály tak, že danou bezpečnostní 

funkci může zpracovat každý z těchto dvou kanálů. Tzn., že před selháním při vyžádání 

bezpečnostní funkce by musela nastat nebezpečná porucha v obou kanálech. Předpokladem 

je, že jakékoliv diagnostické testování zaznamená pouze zjištěné vady a nezmění žádné 

výstupní stavy nebo rozhodování výstupů. 

 

Obr. 2: Blokové schéma architektury 1oo2 

 

 

Obr. 3: Blokové schéma bezporuchovosti 1oo2 

 

Hodnota tCE je stejná jako hodnota u architektury 1oo1, ale nyní je ještě nutné vypočítat 

ekvivalentní dobu prostoje systému tCE, která je dána vzorcem. 
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• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání je: 

( ) ( )[ ] 






 +++−+−= MTTR
T
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112 12 βλλβλβλβ  
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1oo2D 

Tuto architekturu tvoří dva paralelně spojené kanály. Během normálního provozu 

potřebují před provedením bezpečnostní funkce její vyžádání oba kanály. Kromě toho, 

jestliže se diagnistickými testy zjistí vady v jednom z obou kanálů, potom se rozhodování 

výstupů přizpůsobí tak, aby celkový stav výstupu následoval stav určený druhým kanálem. 

V případě, že diagnostické testy zjistí vady v obou kanálech nebo rozpor, který nelze přiřadit 

žádnému z obou kanálů, potom přichází výtup do bezpečného stavu. Pro zjištění rozporu 

mezi kanály může každý z kanálů určit stav druhého kanálu pomocí prostředků na druhém 

kanálu nezávislých. 

 

Obr. 4: Blokové schéma architektury 1oo2D 

 

 

Obr. 5: Blokové schéma bezporuchovosti 1oo2D 

 

• Intenzita zjištěných bezpečných poruch každého kanálu je dána vzorcem: 

DCSD 2

λλ =  

• Ekvivalentní střední prostoje jsou označeny tCÉ  a tGÉ  a jejich hodnoty jsou dány 

vzorci: 
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( )

SDDDDU

SDDDDU
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• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání je: 

( ) ( ) ( )[ ] 






 ++++−+−−= MTTR
T

MTTRttPFD DUDDDGECÉSDDDDDUDUG 2
´´1112 1βλλβλλβλβλβ

 

 

2oo3 

Tuto architekturu tvoří tři paralelně spojené kanály s většinovým rozhodováním 

výstupních signálů tak, že výstupní stav se nemění v případě, že pouze jeden kanál dává jiný 

výsledek, který se neshoduje s ostatními dvěma kanály. Předpokladem je, že jakékoliv 

diagnostické testování zaznamená jedině zjištěné vady a nezmění žádné výstupní stavy nebo 

rozhodování výstupů.  

 

Obr. 6: Blokové schéma architektury 2oo3 

 

 

Obr. 7: Blokové schéma bezporuchovosti 2oo3 
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• Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu: 

MTTRMTTR
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1  

• Ekvivalentní dobu prostoje systému tCE: 
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• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání je: 

( ) ( ) ( )[ ] 






 ++++−+−−= MTTR
T

MTTRttPFD DUDDDGECÉSDDDDDUDUG 2
´´1112 1βλλβλλβλβλβ

 

 

Architektury pro režim provozu s vysokým nebo nep řetržitým vyžádáním  

 

1oo2 

 

Obr. 8: Blokové schéma architektury 1oo2 

 

 

Obr. 9: Blokové schéma bezporuchovosti 1oo2 

 

• Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu: 
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• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání je: 

( ) ( )[ ] DUDDDCEDUDDDG tPFH βλλβλβλβ ++−+−= 2112  
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1oo2D 

 

Obr. 10: Blokové schéma architektury 1oo2D 

 

 

Obr. 11: Blokové schéma bezporuchovosti 1oo2D 

 

• Intenzita zjištěných bezpečných poruch každého kanálu je dána vzorcem: 

DCSD 2

λλ =  

• Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu: 
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• Ekvivalentní střední prostoj: 
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• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání: 

( ) ( ) ( )[ ] DUDDDCÉSDDDDDUDUG tPFH βλλβλλβλβλβ +++−+−−= ´1112  
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2oo3 

 

Obr. 12: Blokové schéma architektury 2oo3 

 

 

Obr. 13: Blokové schéma bezporuchovosti 2oo3 pro režim provozu s vysokým nebo 

nepřetržitým vyžádáním 

 

• Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu: 
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• Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání: 
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Příloha 3: Hodnocení pravděpodobnosti poruch hardwaru – použité 
termíny a jejich rozsahy 

 
 
Tab. 30: Použité termíny a jejich rozsahy 

Zkratka Termín Rozsahy parametrů 
(příklady) 

T1 Interval kontrolní (periodické) zkoušky [hod] 

Jeden měsíc (730 hod)1 

Tři měsíce (2 190 hod)1 
Šest měsíců (4 380 hod) 
Jeden rok (8 760 hod) 
Dva roky (17 520 hod)2 
10 roků (87 600 hod)2 

MTTR Střední doba do zotavení [hod] 8 hod 

DC 
Diagnostické pokrytí (v rovnicích vyjádřeno jako podíl, všude jinde 
jako procnto) 

0 % 
60 % 
90 % 
99 % 

β 
Podíl nezjištěných poruch, které mají splečnou příčinu (v rovnicích 
vyjádřený jako podíl, všude jinde jako procento) 

2 % 
10 % 
20 % 

β0 
Z poruch zjištěných diagnostickými zkouškami podíl těch poruch, 
které mají společnou příčinu (v rovnicích vyjádřený jako podíl, 
všude jinde jako procento) 

1 % 
5 % 
10 % 

λ Intenzita poruch kanálu v subsystému 

0,1 × 10-6 

0,5 × 10-6 

1 × 10-5 

10 × 10-6 

50 × 10-6 

PFDG 

Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro skupinu 
kanálů s majoritní rozhodovací logikou (obsahuje-li subsystém 
senzorů pouze jednu rozhodovací skupinu rozhodovacích kanálů, 
potom se PFHG rovná PFHS , když skupinu logiky, potom se rovná 
PFHL a když koncových prvků tak PFHFE) 

 

PFDS 
Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém 
senzorů 

 

PFDL 
Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém 
logiky 

 

PFDFE 
Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém 
koncových prvků 

 

PFDSYS 
Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání bezpečnostní 
funkce pro E/E/PE systém související s bezpečností 

 

PFHG 

Pravděpodobnost poruchy za hodinu pro skupinu kanálů s majoritní 
rozhodovací logikou (obsahuje-li subsystém senzorů pouze jednu 
skupinu rozhodovacích kanálů, potom se PFHG rovná PFHS , když 
skupinu logiky, potom se rovná PFHL a když koncových prvků tak 
PFHFE) 

 

PFHS Pravděpodobnost poruchy za hodinu pro subsystém senzorů  
PFHL Pravděpodobnost poruchy za hodinu pro subsystém logiky  

PFHFE 
Pravděpodobnost poruchy za hodinu pro subsystém koncových 
prvků 

 

PFHSYS 
Pravděpodobnost poruchy za hodinu pro E/E/PE systém související 
s bezpečností 

 

λD 
Intenzita nebezpečných poruch [za hod] kanálu v subsystému, rovná 
se 0,5λ (za předpokladu 50% nebezpečných a 50% bezpečných 
poruch) 

 

λDD Intenzita zjištěných nebezpečných poruch [za hod] kanálu  
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v subsystému (je to součet všech četností zjištěných nebezpečných 
poruch v rámci kanálu subsystému) 

λDU 
Intenzita nezjištěných nebezpečných poruch [za hod] kanálu 
v subsystému (je to součet všech četností nezjištěných 
nebezpečných poruch v rámci kanálu subsystému) 

 

λSD 
Intenzita zjištěných bezpečných poruch [za hod] kanálu 
v subsystému (je to součet všech četností zjištěných bezpečných 
poruch v rámci kanálu subsystému) 

 

tCE 
Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu [hod] pro architektury 
1oo1, 1oo2, 2oo2 a 2oo3 (je to celkový prostoj pro všechny součásti 
v kanálu subsystému) 

 

tGE 
Ekvivalentní střední doba prostoje rozhodovací skupiny [hod] pro 
architektury 1oo2 a 2oo3 (je to celkový prostoj pro všechny kanály 
v rozhodovací skupině) 

 

tCE´ 
Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu [hod] pro architekturu 
1oo2D (je to celkový prostoj pro všechny součásti v kanálu 
subsystému) 

 

tGE´ 
Ekvivalentní střední doba prostoje rozhodovací skupiny [hod] pro 
architektury 1oo2D (je to celkový prostoj pro všechny kanály 
v rozhodovací skupině) 

 

T2 Interval mezi vyžádáními [hod]  
POZN: 

1 Pouze režim s vysokým nebo trvalým vyžádáním 
2 Pouze režim s nízkým vyžádáním 

 
 
 
 
 
 
 
 


