
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta strojní 

Institut dopravy 

 
 
 
 
 
 
 
 

STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTNÍCH CHARAKTERISTIK 
NOVÉ GENERACE MODULU AUTOMATICKÉHO 

VEDENÍ VLAKU (AVV) 

 
Autoreferát disertační práce 

 
Ing. Radek Krzyžanek 

 
 
 
 
 
 
Studijní program:  P2301 Strojní inženýrství 
Studijní obor:  2301V003 Dopravní technika a technologie 
Školitel:  doc. Ing. Petr Škapa, CSc. 

 
 

 
 

Ostrava 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Radek Krzyžanek, 2011 

ISBN 978-80-248-2370-6 



3 

OBSAH 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů .........................................................  4 

1 ÚVOD ..........................................................................................................................  6   
 1.1 Cíle disertační práce .........................................................................................  6 

2 FUNKCE, STRUKTURA A VAZBY SYSTÉMU AVV ........... ..............................  8 
 2.1 Základní principy a funkce ...............................................................................  8 
 2.2 Mobilní část systému AVV ............................................................................  11 
 2.3 Traťová část systému AVV ............................................................................  12 

3 ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI S VYUŽITÍM PRINCIP Ů FUNKČNÍ  
BEZPEČNOSTI ........................................................................................................  13 

 3.1 Úroveň integrity bezpečnosti .........................................................................  14 
 3.2 Kvalitativní hodnocení funkční bezpečnosti ..................................................  14 
 3.3 Kvantitativní hodnocení funkční bezpečnosti ................................................  15 

4 ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI .............................................................................. 17 
 4.1 Provozní zkoušky spolehlivosti ......................................................................  17 
 4.2 Zrychlené zkoušky spolehlivosti ....................................................................  18 
  4.2.1 Arrheniův model ................................................................................  19 
  4.2.2 Teoretický model pro zrychlené zkoušky systémů ............................  20 

5 KVALITATIVNÍ ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI MODULU UniAVV ............  22 
 5.1 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) ...............................................  22 
  5.1.1 Kritéria provedení analýzy .................................................................  23 
  5.1.2 Počáteční analýza FMEA ...................................................................  24 
 5.2 Stanovení požadavků na redukci rizika ..........................................................  26 

6 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI MODULU UniA VV ....  28 
 6.1 Teoretický model spolehlivosti – systém AVV .............................................  28 
 6.2 Teoretický model spolehlivosti – modul UniAVV ........................................  31 
 6.3 Hodnocení funkční bezpečnosti modulu UniAVV ........................................  33 
  6.3.1 Určení diagnostického pokrytí ...........................................................  33 
  6.3.2 Určení cílové míry poruch ..................................................................  34 
  6.3.3 Zhodnocení dosažených výsledků ......................................................  35 

7 NÁVRH PROGRAMU ZKOUŠEK SPOLEHLIVOSTI PRO MODUL  
 UniAVV .....................................................................................................................  36 
 7.1 Provozní zkouška spolehlivosti snímače MIB ...............................................  36 
 7.2 Zrychlené zkoušky spolehlivosti bloku logiky ...............................................  38 
  7.2.1 Řešení vyhodnocovacích formulářů ...................................................  39 

8 ZÁVĚR ......................................................................................................................  41 
 8.1 Přínosy práce pro vědu a praxi .......................................................................  42 
 8.2 Možnosti dalšího rozvoje problematiky .........................................................  43 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................  44 

SEZNAM VLASTNÍCH PUBLIKACÍ DOKTORANDA ............. ...................................  46 

ABSTRACT ..........................................................................................................................  47 

CURRICULUM VITAE ......................................................................................................  48 
 



4 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů  

ATO Automatic Train Operation 
AVV automatické vedení vlaku 
CB cílové brzdění 
CRC centrální řídící člen 
CRV centrální regulátor vozidla 
ČD České dráhy, a.s. 
DC diagnostické pokrytí (Diagnostic Coverage) 
E/E/PES elektrický/elektronický/programovatelný elektronický systém 
EDB elektrodynamická brzda 
ERTMS Evropský systém řízení železniční dopravy (European Rail Traffic Management 

System) 
ETCS Evropský vlakový zabezpečovací systém (European Train Control System) 
EUC řízené zařízení (Equipment Under Control) 
FMEA analýza způsobů a důsledků poruch (Failure Mode and Effect Analysis) 
FTA analýza stromu poruch (Failure Tree Analysis) 
LVZ liniový vlakový zabezpečovač 
MIB magnetický informační bod 
OJV optimalizace jízdy vlaku 
RCB regulátor cílového brzdění 
RJD regulátor jízdní doby 
RPN hodnota závažnosti rizika (Risk Priority Number) 
RR regulátor rychlosti 
SIL úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level) 
A zvýšené zatížení 
AF faktor zrychlení [-] 
AND konjunkce (logický součin) 
C konfidenční úroveň [-] 
C následek nebezpečné události 
CD odhalitelnost poruchy 
CO četnost vzniku poruchy 
E(T) střední hodnota náhodné veličiny [h] 
EA aktivační energie [eV] 
ES závažnost důsledku poruchy 
f četnost výskytu nebezpečné události  
F(t) distribuční funkce náhodné veličiny [-] 
K Boltzmanova konstanta (8,617385.10-5 eV.K-1) 
L(T) kvantitativní ukazatel spolehlivosti [h] 
n počet výrobků zařazených do zkoušky spolehlivosti [-] 
OR disjunkce (logický součet) 
PFD pravděpodobnost nebezpečné poruchy [-] 
PFH cílová míra poruch  
r počet poruch během zkoušky spolehlivosti [-] 
R riziko systémů souvisejících s bezpečností [-] 
t hodnota náhodné veličiny T [h] 
tAKU akumulovaná pracovní doba zkoušky [h] 
tCE ekvivalentní doba prostoje kanálu [h] 
tLT stanovená životnost systému souvisejícího s bezpečností [h] 
tPT interval mezi diagnostickými testy nebo kontrolními zkouškami [h] 
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T absolutní teplota [K] 
TD dolní mez konfidenčního intervalu [h] 
TH horní mez konfidenčního intervalu [h] 
U provozní zatížení 
α hladina významnosti [-] 
χ2 hodnota chí-kvadrát rozdělení [-] 
λ parametr exponenciálního rozdělení pravděpodobnosti [h-1] 
λD intenzita nebezpečných poruch [h-1] 
λDD intenzita nebezpečných diagnostikovaných poruch [h-1] 
λDU intenzita nebezpečných nediagnostikovaných poruch [h-1] 
λS intenzita bezpečných poruch [h-1] 
ν počet stupňů volnosti rozdělení chí-kvadrát [-] 
θ parametr náhodné veličiny 
τ doba trvání zkoušky [h] 
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1 ÚVOD 

Výkon funkce strojvedoucího je při řízení hnacího kolejového vozidla spojen 
s vysokými požadavky potřebnými pro zajištění bezpečnosti jízdy vlaku, zejména v oblasti 
koncentrace a rychlosti reakce. Se zvyšující se rychlostí jízdy vlaků se zvyšuje četnost vjemů 
působících na strojvedoucího a zároveň klesá doba vymezená pro jeho reakci. Aplikací 
automatických systémů pro samočinné řízení kolejových vozidel, ať ve formě systému 
automatické regulace rychlosti, nebo komplexního systému automatického vedení vlaku, 
dochází ke snížení pracovního zatížení strojvedoucího a tím ke zlepšení jeho pracovních 
podmínek. 

Automatické systémy pro řízení kolejových vozidel nahrazují do značné míry funkce, 
které jsou vykonávány při manuálním řízení strojvedoucím. Pro zachování vysoké kvality 
a bezpečnosti jízdy vlaku je nezbytné, aby tyto systémy splňovaly požadavky nejen z hlediska 
funkčního a technického řešení, ale také z hlediska úrovně jejich spolehlivosti. Systémy 
automatického řízení vozidel tak musí dosáhnout takové spolehlivosti, která zajistí bezpečný 
provoz železniční dopravy, a jejich případná selhání vedou pouze k nízkému, společensky 
přijatelnému riziku. 

Nová generace systému automatického vedení vlaku, používaná pro samočinné řízení 
vozidel v České republice, umožňuje také aktivní spolupráci se systémem jednotného 
evropského zabezpečovacího systému železniční dopravy (ETCS). Díky maximální 
interoperabilitě tohoto systému je možné využít systém automatického vedení vlaku pro řízení 
vozidel i na tratích ostatních států Evropské unie. V této souvislosti je výhodné pro prokázání 
dosažené úrovně spolehlivosti systému automatického vedení vlaku využít standardizovaný 
postup, umožňující konzistentní přístup, jež přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti tohoto 
produktu.  

Existuje řada národních a mezinárodních standardů, které definují požadavky 
spolehlivosti a bezpečnosti technických systémů obecně, i systémů v železniční dopravě.  

Základním standardem specifikujícím požadavky spolehlivosti aplikací v železniční 
dopravě je norma ČSN EN 50126 Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 
pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS). Norma definuje proces řízení parametrů 
RAMS obecně pro drážní zařízení na všech úrovních, avšak neuvádí konkrétní číselné 
hodnoty, požadavky nebo řešení RAMS pro konkrétní typy drážních zařízení. 

Z hlediska technického řešení systému automatického vedení vlaku a jeho centrální 
řídící a diagnostické jednotky, modulu UniAVV, je vhodné jej posuzovat jako elektronický 
systém související s bezpečností. Norma ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost elektrických 
/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností 
specifikuje požadavky pro všechny fáze životního cyklu hardware i software uvedených 
systémů. Pro jednotlivé úrovně integrity bezpečnosti (SIL) tato norma definuje konkrétní 
parametry bezporuchovosti hardware, které jsou požadovány pro dosažení požadované 
bezpečnosti systému. 

1.1 Cíle diserta ční práce 
Náplní této disertační práce je provedení analýzy spolehlivosti modulu UniAVV, který 

je centrální řídící a diagnostickou jednotkou systému automatického vedení vlaku (AVV). 
S využitím existujících metod je provedena analýza možných poruch systému a výpočtem 
stanoveny základní charakteristiky spolehlivosti, hodnotící jeho bezporuchovost a bezpečnost. 
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Pro systém je v práci navržen program zkoušek spolehlivosti pro ověření skutečné úrovně 
spolehlivosti modulu UniAVV (schematicky je náplň práce zobrazena na obr. č. 1.1). 

 
Modul UniAVV  

(automatické vedení vlaku) 

Identifikace  
realizovaných funkcí 

Analýza způsobů a důsledků 
poruch (FMEA) 

Hodnocení významnosti  
důsledků poruch funkcí Bezpečné funkce 

Nutnost opatření  
k redukci rizika 

Kvalitativní analýza rizika 
(diagram rizika) 

Stanovení požadavků funkční 
bezpečnosti hardware 

Teoretický model 
bezporuchovosti (hardware) 

Výpočet ukazatelů  
funkční bezpečnosti 

Ověření ukazatelů realizací 
zkoušky spolehlivosti 

Existence věrohodných dat 
z provozu zařízení 

Provozní zkouška 
spolehlivosti 

Zrychlená zkouška 
spolehlivosti 

Architektura 
hardware 

Diagnostický 
systém 

Kvalitativní analýza 
spolehlivosti 

Kvantitativní analýza 
spolehlivosti 

Návrh zkoušek 
spolehlivosti 

ČSN EN 61508 
Funkční bezpečnost 

 

Obr. č. 1.1: Schéma analýzy spolehlivosti modulu UniAVV 
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Cíle disertační práce „Stanovení spolehlivostních charakteristik nové generace modulu 
automatického vedení vlaku (AVV)“ jsou tedy definovány následovně: 

� Provést kvalitativní analýzu spolehlivosti systému automatického vedení vlaku se 
zaměřením na analýzu možných způsobů a důsledků poruch. 

� Provést výpočet charakteristik spolehlivosti systému automatického vedení vlaku 
vycházející z parametrů spolehlivosti jeho tvořících prvků. 

� Stanovit podmínky a navrhnout postup provádění a vyhodnocení zkoušek spolehlivosti 
v rámci experimentálního ověření parametrů spolehlivosti systému automatického 
vedení vlaku. 

� Navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení úrovně spolehlivosti systému automatického 
vedení vlaku, pokud budou na základě výsledků předchozích kroků žádoucí. 

2 FUNKCE, STRUKTURA A VAZBY SYSTÉMU AVV 

Se zvyšující se rychlostí jízdy vlaků, která souvisí s modernizací tratí stávajících 
a stavbou nových vysokorychlostních tratí, roste také četnost vjemů, které působí na 
strojvedoucího řídícího hnací vozidlo. To s sebou přináší nutnost rychlejších reakcí, vyšší 
psychickou zátěž a tudíž negativní vliv lidského činitele na bezpečnost železničního provozu. 
Tyto skutečnosti vedly s rozvojem automatizace k vývoji systému automatického řízení vlaku. 

Systémy automatizace při řízení kolejových vozidel se v České republice využívají 
více než 40 let, kdy byl poprvé zaveden regulátor rychlosti u motorového vozu. Vývoj 
systémů automatizace pokračoval zavedením systémů cílového brzdění a následně regulátoru 
jízdní doby. V současné době jsou využívány digitální regulátory, které umožňují plně 
realizovat funkci automatického vedení vlaku.  

K hlavním přednostem stále většího využívání systémů automatického řízení 
kolejových vozidel patří mimo zvýšení bezpečnosti provozu také zmenšení pracovního 
zatížení strojvedoucího, úspory trakční energie a tedy menší zatížení životního prostředí, 
efektivnější dodržování jízdního řádu apod. 

2.1 Základní principy a funkce  
Systém používaný v České republice pro automatické řízení vlaku je označován jako 

systém automatického vedení vlaku (AVV). Svými funkcemi odpovídá systémům, které jsou 
v zahraniční označovány jako ATO (Automatic Train Operation).  

Zařízení automatického vedení vlaku do značné míry nahrazuje funkce strojvedoucího 
řídícího kolejové vozidlo. Činnost systému AVV avšak nepřejímá zodpovědnost 
strojvedoucího nad jízdou vlaku a strojvedoucí má možnost do činnosti automatického řízení 
kdykoliv zasáhnout a řídit vozidlo v manuálním režimu. K základním funkcím systému 
automatického vedení vlaku tedy patří navádění na požadovanou rychlost a její udržování 
a cílové brzdění k místům se sníženou rychlostí a k místům zastavení. Další funkcí, kterou 
systém vykonává a která z hlediska řízení vlaku strojvedoucím může představovat obtížnou 
činnost a vyžaduje značné praktické zkušenosti, je optimalizace jízdy vlaku, zahrnující jízdu 
vlaku podle jízdního řádu při nejnižší možné spotřebě energie. 

Základní funkce systému AVV v blokovém schématu společně s vazbami na hlavní 
celky vozidla určené pro řízení jeho jízdy jsou uvedeny na obr. č. 2.1 [3]. 
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Obr. č. 2.1: Blokové schéma funkcí systému AVV 

Automatická regulace rychlosti 

Funkce automatické regulace rychlosti představuje aperiodické navádění na 
požadovanou rychlost (bez překmitů a podkmitů), tedy tak, aby při dosažení požadované 
rychlosti bylo zrychlení vlaku právě nulové.  

Automatická regulace rychlosti se provádí řízením pohonu hnacího vozidla (tažná síla, 
elektrodynamická brzda) a pneumatické brzdy vlaku prostřednictvím veličiny označované 
jako poměrný tah. Poměrný tah může nabývat hodnot od +100 % (maximální výkon vozidla 
omezený trakční charakteristikou) až do -100 % (maximální brzdná síla), přičemž pro brzdění 
se přednostně využívá elektrodynamická brzda, jejíž nedostatečný účinek může být doplněn 
pneumatickou brzdou (doplňková brzda) [10]. 

Možnost realizace funkce automatické regulace rychlosti vyžaduje nepřetržité 
informace o skutečné rychlosti vozidla, resp. o jeho okamžitém zrychlení (daném jako 
derivace měřené rychlosti). Sledování rychlosti vozidla je provedeno prostřednictvím snímačů 
otáček dvojkolí v provedení, které zajišťuje dostatečnou spolehlivost a dokáže zabránit ztrátě 
signálu při skluzu (smyku) dvojkolí.  

Cílové brzdění 

Základní funkcí cílového brzdění, která je vykonávána systémem AVV, je navedení 
vlaku na cílovou rychlost právě v definovaném místě na trati. Cílové brzdění je realizováno 
k návěstidlům (s návěstí pro omezení rychlosti nebo zastavení), k místům zastavení 
(nástupiště stanic a zastávek) a k místům s trvalým nebo dočasným omezením traťové 
rychlosti [10].  

Regulace 
pohonu 

Regulace 
brzdy 

Regulace rychlosti 

Cílové brzd ění 
Řízení jízdní doby 
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Poměrný tah 

Rozvaděč 
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Omezení výkonu 

Mapa trati 
Jízdní řád 
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Funkce cílového brzdění představuje řešení složité úlohy. Do výpočtu vstupují kromě 
signálu o okamžité rychlosti vozidla také informace o aktuální poloze vozidla na trati, poloze 
stanovených cílů, dovolené rychlosti a sklonových poměrech trati. Při realizaci úlohy 
cílového brzdění je nutné stanovit vzdálenost od cíle, ve které začne realizace cílového 
brzdění.  

Realizace funkce cílového brzdění vlaku je možná pouze v případě, že je trať 
vybavená informačními body, které jednoznačně identifikují okamžitou polohu vozidla. Na 
základě určené polohy systém AVV načítá z palubní mapy trati všechny potřené informace 
o trati (sklonový profil, rychlostní profil, polohy návěstidel, místa zastavení na zastávkách 
atd.). 

Přenos informací z traťového zabezpečovacího systému pro systém AVV je zajištěn 
prostřednictvím liniového vlakového zabezpečovače, resp. systému ETCS. Přenos informací 
z tratě je popsán v kapitole 2.3. 

Optimalizace jízdy vlaku 

Optimalizátor jízdy vlaku řeší úlohu regulace jízdní doby a energetickou optimalizaci 
jízdy vlaku. Cílem je řídit jízdu vlaku tak, aby byl dodržen jízdní řád a zároveň spotřeba 
energie byla co nejnižší.   

Tato jízdní strategie je realizována zavedením výběhu hnacího vozidla ve vhodný 
okamžik. Při jízdě výběhem, kdy se vlak pohybuje pouze setrvačností, je spotřeba trakční 
energie nulová, ale současně dochází k nárůstu jízdní doby. Výrazného snížení spotřeby se 
dosáhne rozjezdem s maximálním zrychlením (s respektováním adhezních podmínek), 
zavedením výběhu tak, aby byla dodržena stanovená jízdní doba, a brzděním s maximálním 
možným zpomalením [3]. 

Funkce optimalizace jízdy vlaku je součástí funkce cílového brzdění systému AVV. 
Pro její realizaci navíc systém využívá palubního jízdního řádu, v němž jsou obsaženy 
informace o jízdě vlaku (zastávky a stanice, ve kterých vlak zastavuje, a doby příjezdů 
a odjezdů).  

Z uvedených charakteristik funkcí systému automatického vedení vlaku je zřejmé, že 
jejich činnost je spojena s bezpečností provozu železniční dopravy. Porucha funkce systému 
AVV nebo jeho nesprávná činnost vede ke vzniku rizika spojeného s možným ohrožením 
lidského zdraví a životů, případně životního prostředí. K těmto nebezpečným událostem může 
dojít i přesto, že za řízení vozidla je i při činnosti systému AVV zodpovědný strojvedoucí, 
neboť je nutné zohlednit vznik krajně nepravděpodobné kombinace nebezpečných vlivů, 
případně vliv selhání lidského činitele. Ilustrace ohrožení bezpečnosti vlivem nesprávné 
činnosti systému AVV při cílovém brzdění k návěstidlu s návěstí „Stůj“ je uvedena na obr. 
č. 2.2. 
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 Obr. č. 2.2: Ilustrace funkcí AVV – vznik nebezpečné události 

2.2 Mobilní část systému AVV 
Realizaci funkcí systému automatického vedení vlaku vykonává palubní část systému, 

která je začleněná do řídícího systému hnacího vozidla. Tvoří ji dva základní funkční bloky: 

� CRV – centrální regulátor vozidla,  
� AVV – blok automatického vedení vlaku. 

Centrální regulátor vozidla obsahuje regulátor rychlosti (RR) a člen CRC (centrální 
řídicí člen). Tento člen zajišťuje řízení pohonu a brzdových systémů hnacího vozidla. 
Umožňuje také násobné řízení hnacích vozidel zařazených ve vlaku (pokud jsou vybaveny 
systémem AVV) prostřednictvím řídicí vlakové sběrnice [10]. 

Blok automatického vedení vlaku vykonává funkce cílového brzdění a optimalizace 
jízdy vlaku. Při násobném řízení hnacích vozidel je tato funkce aktivní pouze na vedoucím 
vozidle vlaku. Řízení vozidla (vozidel) v tomto režimu je možné pouze na tratích vybavených 
traťovou částí systému AVV (informační body, balízy).  

U moderní, v současné době vyráběné, třísystémové lokomotivy Škoda 109 E (řada 
380 ČD) je mobilní část systému AVV tvořena modulem UniAVV, jehož vývoj a výrobu 
zajišťuje společnost MSV elektronika s.r.o. 
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Modul automatického vedení vlaku UniAVV je součástí nadřazeného procesorového 
řídícího systému vozidla, který ovládá a řídí trakční a brzdové systémy a pomocné pohony 
hnacího vozidla a umožňuje násobné řízení hnacích vozidel (aktivních i neaktivních) 
prostřednictvím pokynů zadávaných hlavní jízdní pákou a dalšími ovládacími prvky na pultu 
strojvedoucího, nebo prostřednictvím pokynů z modulu UniAVV. S ostatními řídicími 
subsystémy vozidla komunikuje modul UniAVV prostřednictvím vozidlového počítače 
(VTCU) [14]. 

Konstrukce modulu UniAVV představuje samostatný zásuvný modul, který je možné 
instalovat přímo do vozidlového počítače nebo do samostatné skříně. Modul je složen ze tří 
desek s plošnými spoji, přičemž každá deska je osazena procesorem, který řeší své specifické 
úkoly [14]. 

2.3 Traťová část systému AVV 
Pro realizaci funkcí cílového brzdění a optimalizace jízdy vlaku, zajišťovaných 

systémem automatického vedení vlaku, je nutné mít k dispozici informace o tom, v jakém 
místě traťového úseku se vozidlo nachází a jaký je stav zabezpečení vlakové cesty v traťovém 
úseku před pohybujícím se vlakem. 

Pro určení polohy vozidla na trati je využívána traťová část systému AVV, která je 
v současné době tvořena tzv. magnetickými informačními body (MIB). Jejich rozmístění je 
závislé na typu trati (mezistaniční úseky, zhlaví železničních stanic, místa odjezdových 
návěstidel apod.).  

Magnetický informační bod je umístěn podélně v ose koleje a je tvořen dvěma 
dřevěnými, resp. plastovými trámy, v jejichž dvanácti otvorech je rozmístěno osm 
permanentních magnetů. Rozmístění a polarita magnetů (sever, jih) udávají jedinečnou 
informaci o poloze vozidla a směru jeho projíždění přes informační bod [11].  

V mezistaničních úsecích trati se informační body používají především k aktualizaci 
(upřesnění) polohy pohybujícího se vozidla. Přečtení informačního bodu tak představuje 
potvrzení očekávané informace o poloze vozidla, která je specifikována polohou 
informačního bodu uvedenou v palubní mapě trati. 

Na zhlavích železničních stanic, kde dochází ke kolejovému rozvětvení, musí být 
informační bod umístěn v každé koleji, která je určena pro jízdu vozidel v režimu AVV. 
Přečtení informačního bodu představuje informaci o skutečném pokračování vlakové cesty, 
přičemž do tohoto okamžiku systém AVV předpokládá jízdu po hlavní koleji. 

Je zřejmé, že správný a spolehlivý přenos informace z informačního bodu o poloze 
vozidla je důležitý z hlediska bezpečnosti provozu železniční dopravy. Nebezpečná situace 
představuje chybné přečtení informace z MIB a její akceptování, čímž dojde k nesprávnému 
určení polohy vozidla. 

Pro možnost realizace funkce cílového brzdění, která zahrnuje také zastavení vlaku 
před návěstidlem zakazujícím jízdu nebo snížení rychlosti na úrovni návěstidla omezujícího 
rychlost vlaku, je nutné, aby systém AVV získával informace z traťového zabezpečovacího 
zařízení. Tyto informace jsou přenášeny z traťové části vlakového zabezpečovače do mobilní 
části umístěné ve vozidle, odkud je přejímá systém AVV. 

V České republice je na železničních tratích a vozidlech instalovaný systém liniového 
vlakového zabezpečovače (LVZ) s označením LS90. LVZ je určen pro kontrolu bdělosti 
strojvedoucího a přenos návěstních znaků na stanoviště strojvedoucího prostřednictvím 
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návěstního opakovače. Systém přenáší návěsti stůj, výstraha, volno a návěst, která přikazuje 
jízdu sníženou rychlostí. 

V současné době je u evropských železnic využívána celá řada národních vlakových 
zabezpečovačů, které mají různé funkce, odlišnou úroveň zabezpečení a jsou vzájemně 
nekompatibilní, což snižuje interoperabilitu a tedy větší využitelnost vozidel v celoevropském 
měřítku. Tyto nevýhody jsou v současné době odstraňovány postupným zaváděním 
jednotného evropského zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS. 

Cílem Evropského rámcového programu ERTMS (European Rail Traffic Management 
System) je vytvořit standardizovaný evropský systém železnic, který povede ke zlepšení 
bezpečnosti, spolehlivosti, výkonnosti a interoperability železniční dopravy. Program ERTMS 
se skládá ze dvou základních částí: 

� zabezpečovacího systému ETCS (European Train Control System), který přenáší na 
stanoviště strojvedoucího informace o povolené rychlosti vlaku a neustále kontroluje 
její dodržování, při jejím překročení aktivuje provozní, resp. rychločinné brzdění; 

� zařízení pro komunikaci mezi jednotlivými prvky drážní sítě na bázi systému GSM-R, 
určeného pro výměnu hlasových a datových informací [12]. 

Spolupráce zabezpečovacího systému ETCS se systémem AVV v režimu cílového 
brzdění je možná s využitím statického rychlostního profilu, který systém AVV přebírá od 
systému ETCS. Na základě těchto informací systém AVV realizuje cílové brzdění tak, aby 
nedošlo k překročení dovolené rychlosti stanovené systémem ETCS, dané dynamickým 
rychlostním profilem, a tudíž k aktivaci brzdového systému vlaku. 

3 ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI S VYUŽITÍM PRINCIP Ů 
FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI 

Bezpečnost technických zařízení je ovlivňována velkým množstvím faktorů. 
Významný činitel představuje spolehlivost, kdy porucha zařízení, ať systematická nebo 
náhodná, může mít kritický vliv na bezpečný provoz systému. Pro jednotné hodnocení 
bezpečnosti systémů je žádoucí existence standardů, které by zaručily konzistentní přístup ke 
kvalitativním i kvantitativním faktorům ovlivňujícím bezpečnost.  

Principy hodnocení funkční bezpečnosti elektrických, elektronických 
a programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností, jsou stanoveny 
mezinárodní normou ČSN EN 61508. Tato norma stanovuje přístupy hodnocení bezpečnosti 
hardware a software ve všech fázích životního cyklu celkové bezpečnosti od stanovení 
koncepce a návrhu, přes vývoj a realizaci, provoz a údržbu, až po vyřazení z provozu. 
Hlavním cílem použití systémů souvisejících s bezpečností je snížení rizika vyplývajícího 
z činnosti zařízení prostřednictvím aplikace ochranných systémů založených na různých 
technických principech. 

Požadovaná úroveň funkční bezpečnosti u výše uvedených systémů je zajišťována 
realizací bezpečnostních funkcí. Specifikace bezpečnostních požadavků na tyto funkce je 
provedena na základě analýzy rizika systému přiřazením cílové úrovně integrity bezpečnosti 
(SIL). Pro jednotlivé úrovně integrity bezpečnosti jsou specifikovány konkrétní číselné 
hodnoty pravděpodobnosti poruchy, které jsou požadovány pro zajištění stanovené úrovně 
bezpečnosti systému. 

Norma ČSN EN 61508 je určena zejména pro systémy související s bezpečností, 
jestliže jsou založeny na principu elektrických, elektronických nebo programovatelných 
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elektronických systémů (E/E/PE). Její použití je vhodné zejména v případě, kdy porucha 
těchto systémů by mohla mít dopad na bezpečnost osob nebo okolního prostředí, případně by 
porucha mohla způsobit vážné ekonomické následky [15].   

3.1 Úroveň integrity bezpe čnosti 
Základní ukazatel funkční bezpečnosti systémů E/E/PE představuje úroveň integrity 

bezpečnosti (Safety Integrity Level, SIL). Pro tento ukazatel jsou definovány čtyři hodnoty od 
SIL 1 po SIL 4, přičemž vyšší hodnota představuje vyšší úroveň funkční bezpečnosti systému.  

Přiřazení úrovně integrity bezpečnosti u E/E/PE systémů, případně systémů 
založených na jiných technických principech, se provádí tak, aby se u daného systému 
souvisejícího s bezpečností dosáhlo snížení rizika na přijatelnou úroveň.  

Ukazatel SIL charakterizuje integritu bezpečnosti systémů E/E/PE, která vyjadřuje 
pravděpodobnost, že systém související s bezpečností plní požadované bezpečnostní funkce 
za všech stanovených podmínek a po stanovenou dobu [17]. Integrita bezpečnosti zahrnuje 
jak integritu bezpečnosti hardware (týkající se náhodných nebezpečných poruch systému), tak 
i systematickou integritu bezpečnosti (související se systematickými poruchami systému). 

3.2 Kvalitativní hodnocení funk ční bezpečnosti 
Smyslem systémů souvisejících s bezpečností je snížení rizika řízených zařízení 

(EUC) na přijatelnou úroveň. Tato úroveň rizika je definována požadovanou úrovní integrity 
bezpečnosti, které má být pro daný bezpečnostní systém dosaženo. Snížení rizika je u těchto 
systémů realizováno snížením četnosti nebezpečných událostí a současně zmírněním jejich 
následků. 

 

Obr. č. 3.1: Princip nutného snížení rizika  

Snížení rizika na přípustnou úroveň u řízeného zařízení (EUC), systému řízení EUC 
a vlivu lidského činitele, založené na principu systémů souvisejících s bezpečností, spočívá ve 
snížení existujícího rizika (bez předpokladu jakýchkoliv bezpečnostních opatření) minimálně 
na společensky přijatelnou úroveň. Toho je dosahováno použitím kombinace ochranných 
prvků, založených na principu E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností, systémů 
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založených na jiných technických principech a vnějších prostředků pro snížení rizika, viz obr. 
č. 3.1. 

U E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností je snížení rizika na přijatelnou úroveň 
realizováno prostřednictvím následujících činností [18]: 

� realizace požadované bezpečnostní funkce nutné pro dosažení nebo udržení 
bezpečného stavu u řízeného zařízení (EUC), 

� dosažení nutné integrity bezpečnosti pro bezpečnostní funkci (samostatně nebo 
v součinnosti s ostatními bezpečnostními systémy), zajišťující dostatečně nízkou 
pravděpodobnost nebezpečných událostí a omezení jejich následků. 

Pro přiřazení bezpečnostních požadavků systémů souvisejících s bezpečností, tj. 
bezpečnostních funkcí a úrovně integrity bezpečnosti (SIL), se využívá řada metod, 
založených na různých principech. Níže je popsána kvalitativní metoda pro návrh požadavků 
vedoucích k nutnému snížení rizika, založená na principu ALARP (as low as reasonably 
practicable, tj. riziko na nejnižší rozumně proveditelné úrovni). 

Metoda diagramu rizika představuje kvalitativní metodu, která umožňuje stanovit 
úroveň integrity bezpečnosti (SIL) u systémů souvisejících s bezpečností. Je založena na 
analýze rizika řízeného zařízení (EUC) a systému řízení EUC.  

Metoda zavádí několik parametrů, které dohromady charakterizují základní vlastnosti 
nebezpečné situace v případě selhání systému souvisejícího s bezpečností. Princip metody je 
založen na rovnici [18]: 

 CfR ⋅=        [-] (3.1) 

kde: R –  riziko bez systémů souvisejících s bezpečností, 
f  –  četnost výskytu nebezpečné události bez systémů souvisejících s bezpečností, 
C  –  následek nebezpečné události. 

Na základě uvedené rovnice se vyhodnocují následující čtyři parametry rizika: 

� následek nebezpečné události (C), 
� režim vyžádání funkce způsobující nebezpečnou událost (F), 
� možnost se vyhnout nebezpečné události (P), 
� pravděpodobnost nežádoucího výskytu (W) – bez přidání jakýchkoliv systémů 

souvisejících s bezpečností, ale s použitím vnějších prostředků pro snížení rizika. 

Kategorizace uvedených parametrů rizika je ovlivněna konkrétním řešením řízeného 
zařízení (EUC), typem prostředí, ve kterém vykonává svou činnost, a vazbami na další 
systémy a subjekty, u kterých může způsobit ohrožení bezpečnosti.  

3.3 Kvantitativní hodnocení funk ční bezpečnosti 
Úroveň integrity bezpečnosti hardware u systémů E/E/PE souvisejících s bezpečností 

je mimo architektury hardware ovlivněna zejména jejími specifickými kvantitativními 
ukazateli, tj. diagnostickým pokrytím a cílovou mírou poruch. Tyto hodnoty charakterizují 
u systémů souvisejících s bezpečností pravděpodobnost náhodných nebezpečných poruch 
hardware a možnost jejich včasného odhalení prostřednictvím provádění automatických 
diagnostických testů systému. Systematické poruchy hardware těchto systémů jsou 
posuzovány s využitím součinitele účinku společných poruch. 
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Diagnostické pokrytí 

Riziko u systémů souvisejících s bezpečností je tedy vyvoláno vznikem nebezpečných 
poruch. Nutné snížení rizika těchto systémů pro zachování integrity bezpečnosti je v tomto 
případě prováděno včasnou detekcí nebezpečných poruch. Za tímto účelem musí být 
u systémů E/E/PE zajištěno provádění automatických diagnostických testů, které jsou 
založeny na principu porovnávacích kontrol, standardních zkušebních programů, trvalého 
monitorování signálů, zkoušek vnějšími podněty apod.  

Na základě provádění automatických diagnostických testů se u nebezpečných poruch 
rozlišují poruchy detekované, zjištěné diagnostickými testy, a poruchy nedetekované, které 
nejsou diagnostickými testy odhalitelné. Pro intenzity uvedených poruch platí: 

 DUDDD λλλ +=       [h-1] (3.2) 

kde: λD   –  intenzita nebezpečných poruch [h-1],  
λDD   –  intenzita nebezpečných diagnostikovaných poruch [h-1],  
λDU   –  intenzita nebezpečných nediagnostikovaných poruch [h-1]. 

 Diagnostické pokrytí (DC) vyjadřuje podíl na snížení pravděpodobnosti 
nebezpečných poruch hardware v důsledku provádění automatických diagnostických testů 
[17]. Určuje se pro jednotlivé subsystémy související s bezpečností, tvořené jednotlivými 
součástmi a skupinami součástí, podle vztahu: 

 
∑ ∑

∑
+

=
DUDD

DDDC
λλ

λ
     [-] (3.3) 

Cílová míra poruch 

Cílová míra poruch (PFH) představuje základní kvantitativní ukazatel hodnocení 
funkční bezpečnosti hardware systémů E/E/PE souvisejících s bezpečností v souvislosti se 
vznikem náhodných poruch. Přístup k výpočtu této hodnoty je závislý na režimu provozu a na 
architektuře hardware uvedených systémů.  

V případě systémů pracujících v režimu provozu s vysokým nebo nepřetržitým 
vyžádáním představuje cílová míra poruch pravděpodobnost nebezpečné poruchy systému 
souvisejícího s bezpečností za hodinu [15]. 

Skutečně nebezpečné poruchy systémů E/E/PE souvisejících s bezpečností představují 
poruchy, které vedou ke ztrátě bezpečnostní funkce a současně nejsou detekovány 
prováděním automatických diagnostických testů, tedy nebezpečné nediagnostikované 
poruchy, jež jsou charakterizovány intenzitou poruch λDU. Pravděpodobnost nebezpečné 
nediagnostikované poruchy (PFD) se určí s využitím exponenciálního rozdělení 
pravděpodobnosti podle vztahu: 

 CED tePFD ⋅−−= λ1       [-] (3.4) 

kde: PFD  –  pravděpodobnost nebezpečné nediagnostikované poruchy kanálu [-], 
λD  –  intenzita nebezpečných poruch kanálu [h-1], 
tCE  –  ekvivalentní doba prostoje kanálu [h]. 

Ve výše uvedeném vztahu doba tCE představuje ekvivalentní dobu prostoje kanálu, 
tedy dobu, po kterou není systém související s bezpečností schopen vykonávat požadovanou 
bezpečnostní funkci z důvodu náhodné poruchy hardware. Tato doba je ovlivněna 
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prováděním automatických diagnostických testů a kontrolních periodických zkoušek, které 
jsou určeny k monitorování správné činnosti systémů souvisejících s bezpečností [19]. 

Hodnota cílové míry poruch systémů souvisejících s bezpečností je ovlivněna ve 
značné míře uspořádáním architektury hardware, tj. počtem kanálů vykonávajících 
bezpečnostní funkci a souvisejícími diagnostickými prostředky. 

Pro potvrzení celkové bezpečnosti systémů souvisejících s bezpečností v souladu 
s požadavky normy ČSN EN 61508, tedy zda splňují požadovanou úroveň integrity 
bezpečnosti (SIL), je nutné realizovat zkoušky a testování. Skutečnou hodnotu parametru 
náhodných poruch hardware, tj. cílovou míru poruch, je nutné ověřit provedením zkoušek 
spolehlivosti. 

4 ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI 

Aby bylo možné objektivně posoudit skutečnou spolehlivost technických systémů, je 
u nich nutné provést zkoušku spolehlivosti. Tímto postupem lze ověřit informace 
o spolehlivosti výrobků, které byly určeny analytickými metodami, tedy vyplývající 
z teoretického modelu spolehlivosti, a tím provést jejich potvrzení nebo zamítnutí. V případě, 
kdy nejsou použity prediktivní metody pro zjištění parametrů spolehlivosti, se zkoušky 
spolehlivosti využívají k přímému experimentálnímu stanovení parametrů spolehlivosti 
zkoušených výrobků. 

Tyto zkoušky jsou obvykle prováděny na omezeném množství výrobků a často ve 
zvláštních podmínkách. Informace získané těmito zkouškami jsou pak exaktními postupy 
zpracovány, zhodnoceny a zobecněny pro celou populaci vyrobených výrobků. Cílem 
výrobců, pro zachování konkurenceschopnosti výrobků na trhu, je provedení těchto zkoušek 
v nejkratším možném čase a při nejnižších možných nákladech, současně při zachování 
vysoké věrohodnosti dosažených výsledků. V praxi se tak používá řada metod, vedoucích ke 
snížení počtu zkoušených výrobků, zkrácení průběhu zkoušek nebo zrychlení mechanismu 
vzniku poruch. 

4.1 Provozní zkoušky spolehlivosti 
Má-li výrobce nebo provozovatel zařízení dostatečné množství důvěryhodných 

informací o jeho spolehlivosti, které jsou získány z jeho provozu nebo na základě dědičnosti 
konstrukce, je vhodné provést zkoušku spolehlivosti tohoto zařízení jako zkoušku provozní 
s využitím uvedených dat. Určení nebo ověření sledovaných parametrů spolehlivosti je možné 
provést s využitím tzv. zkušebních plánů, které stanovují podmínky provedení zkoušky 
spolehlivosti a postup jejího vyhodnocení.  

V technické praxi není většinou možné realizovat zkoušky spolehlivosti u všech 
vyrobených objektů, a to z důvodů ekonomických, časových, ale i proto, že řada zkoušek je 
destrukční. Z praktických důvodů je tedy nutné se omezit na zkoušení vhodně vybrané 
skupiny objektů (zkušební vzorek) a z výsledků jeho zkoušek usuzovat na vlastnosti všech 
vyráběných objektů (základní soubor). Při shromažďování údajů pro odhady ukazatelů se 
musí postupovat podle pevných pravidel, jejichž souhrn se nazývá zkušební plán [7]. 

Každá zkouška spolehlivosti se realizuje s ni výrobky (i = 1, 2, … , n). Zkouška končí 
buď po určité době trvání t = τ0 (t-plán), nebo po vzniku určitého počtu poruch r = r 0 (r-plán). 

Cílem zkoušek spolehlivosti je odhad parametrů spolehlivosti, které reprezentují nejen 
vybraný zkušební soubor, ale všechny vyrobené výrobky, tedy celou populaci. Pro tyto účely 
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se parametr spolehlivosti určuje jako intervalový odhad na zvolené konfidenční úrovni C, ve 
kterém se nachází skutečný parametr populace s vysokou, předem stanovenou 
pravděpodobností.  

Vzhledem ke skutečnosti, že u zkoušek spolehlivosti podle zkušebních plánů se 
vyskytují cenzurované soubory dat, nelze pro ně jednoznačně určit typ rozdělení 
pravděpodobnosti náhodné veličiny. Z tohoto důvodu nelze pro odhad parametrů spolehlivosti 
použít běžné metody intervalového odhadu. Lze však dokázat [7], že pro vztah parametru 
spolehlivosti získaného výběru (zkušebního souboru) a parametru spolehlivosti základního 
souboru (populace) existuje statistika, pro kterou platí, že má chí-kvadrát rozdělení pro 
zadanou konfidenční úroveň C a počet stupňů volnosti 2ν. Pro pravděpodobnost platí: 

 αχ
θ
θνχ αναν −==









≤⋅≤
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1

ˆ
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21;2

2

2;2
CP    [-] (4.1) 

kde: θ̂  – parametr spolehlivosti zkušebního souboru [h], 
θ  – parametr spolehlivosti populace [h], 
C  –  konfidenční úroveň [-], 
α  –  hladina významnosti [-], 

2χ  –  hodnota chí-kvadrát rozdělení pro počet stupňů volnosti 2ν [-]. 

Z uvedeného vztahu lze odvodit rovnice jak pro určení oboustranného konfidenčního 
intervalu (ohraničeného dolní a horní mezí), tak i jednostranného odhadu parametru 
spolehlivosti.  

V zájmu zachování konkurenceschopnosti výrobků na trhu je zájmem výrobce 
provedení zkoušek spolehlivosti během co nejkratší doby. Z přístupu využívající zkušební 
plány vyplývá, že zkrácení zkoušky se dosáhne zvýšením počtu výrobků zařazených do 
zkoušky. Další způsoby zrychlení zkoušek spolehlivosti jsou uvedeny v následující kapitole. 

4.2 Zrychlené zkoušky spolehlivosti 
U mnoha systémů, výrobků nebo součástí se předpokládá jejich bezporuchová činnost 

po dlouhou dobu v řádu let. Aby bylo možné získat informace o skutečné úrovni  
spolehlivosti těchto systémů, je nutné provést zkoušku jejich spolehlivosti. Z důvodu nutnosti 
získání dat o dobách do poruchy výrobků a z důvodu zachování konkurenceschopnosti na 
trhu, musí být doba provádění zkoušky značně kratší než očekávaná doba života výrobku. 

Pro výrobky s velmi vysokou nebo nepřetržitou dobou provozu se musí v průběhu 
zkoušky spolehlivosti stimulovat vznik poruchy. Provádí se přivedením překračujícího 
zatížení, vyššího než je zatížení výrobku při normálních provozních podmínkách. Data 
o dobách do poruchy, získaná za těchto podmínek, jsou pak extrapolována pro provozní 
podmínky. Tyto zkoušky spolehlivosti mohou být prováděny při vysoké nebo nízké teplotě, 
vlhkosti, napětí, tlaku, vibracích atd., nebo při kombinaci těchto zatížení. 

Volba druhu a úrovně zatížení má nejvyšší význam při plánování zrychlené zkoušky. 
Návrh zrychlené zkoušky musí být posuzován s ohledem na konstrukci výrobku a použité 
materiály tak, aby bylo možné určit stimulující zatížení a meze zvýšené úrovně zatížení. 

Cílem prováděných zkoušek spolehlivosti je na základě získaných dat zjistit konkrétní 
charakteristiky spolehlivosti výrobku, jako střední hodnota, intenzita poruch, funkce 
bezporuchovosti apod., tedy zjistit průběh a konkrétní parametry rozdělení pravděpodobnosti 
dob do poruchy. Průběh tohoto rozdělení popsaný např. funkcí hustoty pravděpodobnosti se 
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při provozním zatížení a zvýšeném zatížení liší (viz obr. č. 4.1). Musí tak být známa metoda 
převodu výsledků ze zkoušky při zvýšeném zatížení na běžné provozní podmínky [13].   

 

t [h]

f(t)

provozní 
zatížení 

zvýšené 
zatížení 

 
Obr. č. 4.1: Průběh hustoty pravděpodobnosti pro provozní a zvýšené zatížení 

4.2.1 Arrheni ův model  

Arrheniův model závislosti doby života výrobku na zatížení je nejčastěji používaný 
vztah při provádění zrychlených zkoušek spolehlivosti v případech, kde zrychlující zatížení ke 
stimulaci poruchy má tepelný charakter. Je odvozen z Arrheniovy rovnice rychlosti reakce 
[9]. 

Arrheniův model závislosti doby života na zatížení je formulován za předpokladu, že 
doba života je úměrná obrácené hodnotě rychlosti reakce v procesu, tedy: 

 ( ) TK

EA

eCTL ⋅⋅=        [h] 
(4.2) 

kde: L(T)  –  kvantitativní ukazatel spolehlivosti, např. střední hodnota, medián, kvantil, 
T  –  úroveň zatížení (absolutní teplota [K]), 
C  –  parametr modelu, který musí být určen,  
EA  –  aktivační energie [eV], 
K  –  Boltzmanova konstanta (8,617385.10-5 eV.K-1).   

T [K]

L(t)

[h]

E A1

E A2

Aktiva ční energie  [eV] 
 

E A1  < E A2

 

Obr. č. 4.2: Arrheniův model – závislost parametru spolehlivosti na teplotě 
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4.2.2 Teoretický model pro zrychlené zkoušky systém ů 

V technické praxi jsou výrobky, včetně elektronických systémů, složeny z velkého 
množství součástí. Pro možnost ověření nebo určení kvantitativních ukazatelů spolehlivosti 
těchto systémů je nutné provedení zkoušky spolehlivosti. U elektronických systémů je 
žádoucí provádět zkoušky spolehlivosti pro výrobek jako celek, kdy jsou zachovány vazby 
mezi jednotlivými prvky a průběh zkoušky se blíží běžným provozním podmínkám, než 
kdyby zkouška spolehlivosti probíhala pro každý prvek samostatně.  

Zrychlené zkoušky spolehlivosti se avšak v praxi obvykle provádějí pro každý prvek 
samostatně. Aby bylo možné provést tuto zkoušku pro zařízení jako celek, je nutné vytvořit 
matematický model pro vyhodnocení výsledků zkoušky a jejich extrapolaci na běžné 
provozní podmínky daného systému. Níže je provedeno odvození matematického modelu pro 
zrychlené zkoušky spolehlivosti soustav, vycházející z Arrheniova převodního vztahu. Model 
je proveden ve dvou variantách podle dostupnosti požadovaných informací o jednotlivých 
prvcích systému, které jsou potřebné pro vyhodnocení těchto zkoušek spolehlivosti.  

Arrheni ův model zkoušky při znalosti aktivační energie prvků 

Teoretický model vychází z předpokladu, že zkouška spolehlivosti probíhá při vyšší 
konstantní teplotě než je provozní teplota výrobku.  

Pro převod zjištěných kvantitativních ukazatelů spolehlivosti získaných při zrychlené 
zkoušce L(TA) na ukazatele odpovídající provozním podmínkám L(TU) je nutné znát hodnotu 
faktoru zrychlení zkoušky AF.  

Teoretický model spolehlivosti předpokládá, že v blokovém diagramu 
bezporuchovosti má elektronický systém sériové uspořádání tvořících prvků. Porucha 
systému tak nastává v případě poruchy kteréhokoliv tvořícího prvku. Každý prvek má 
známou hodnotu aktivační energie EA pro předpokládané mechanismy vzniku jeho poruch. 
Prvky mají v modelu exponenciální rozdělení pravděpodobnosti dob do poruchy, 
charakterizované intenzitou poruch λi, viz obr. č. 4.3. 

Obr. č. 4.3: Schéma zkoušky, blokový diagram bezporuchovosti systému 
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n 

Teplota: TA [K] 

Systém 
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Při vzniku poruchy prvku, která způsobí poruchu systému, je faktor zrychlení závislý 
na tom, u kterého prvku a jakým způsobem porucha vznikla. Kvantitativní ukazatel 
spolehlivosti představuje doba do poruchy ti i-tého systému zařazeného do zkoušky. Přepočet 
z podmínek zrychlené zkoušky (A) na provozní podmínky (U) se provede podle vztahu: 

 
Ai

TTK

E

Ui tet AU

Ai

⋅=








−⋅ 11

      [h] (4.3) 

Určení kvantitativního ukazatele spolehlivosti systému je vyjádřeno jako jednostranný 
intervalový odhad s využitím chí-kvadrát rozdělení. Dolní mez tohoto intervalu TD pro 
konfidenční úroveň C se určí ze získaných dob do poruchy, přepočítaných pro provozní 
podmínky, dle vztahu: 
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Arrheni ův model zkoušky bez znalosti aktivační energie prvků 

Arrheniův model pro zrychlenou zkoušku spolehlivosti je možné využít i v případě, že 
nejsou známy aktivační energie všech prvků nebo všech mechanismů vzniku poruch. 
Neznámý parametr modelu zrychlené zkoušky je možné určit provedením zkoušky 
spolehlivosti při dvou různých hodnotách zvýšené teploty, TA1 a TA2. Hodnota tohoto 
parametru se určí s využitím pomocného faktoru zrychlení FA  pro kvantitativní ukazatele 
spolehlivosti při teplotách TA1 a TA2. 

Vznik poruch představuje náhodný proces, a proto u systémů složených z většího 
počtu prvků dojde při zkouškách při rozdílných teplotách ke vzniku poruch jiných prvků 
systému nebo jiným typům poruch. Proto tento přístup představuje jistou míru zjednodušení, 
kdy systém složený z většího počtu prvků je nahrazen jedním blokem, charakterizovaným 
jediným parametrem B.  
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Obr. č. 4.4: Schéma zkoušky, blokový diagram bezporuchovosti systému 
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Pro určení neznámé hodnoty parametru B Arrheniova modelu se určí kvantitativní 
parametry spolehlivosti ze zjištěných dob do poruchy tA1i a tA2i při teplotách TA1 a TA2 jako 
bodové odhady střední doby do poruchy. Vypočtením parametru B lze určit hodnotu faktoru 
zrychlení AF pro obě skupiny zkoušených výrobků. Při znalosti hodnoty faktoru zrychlení lze 
hodnoty dob do poruchy získané při zvýšených teplotách (A1, A2) přepočítat pro provozní 
podmínky (U):  
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Kvantitativní ukazatel spolehlivosti elektronického systému pro provozní podmínky se 
určí jako jednostranný intervalový odhad střední doby do poruchy pro konfidenční úroveň C: 
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Konkrétní aplikace uvedeného postupu řešení zrychlených zkoušek pro soustavy 
tvořené elektronickými prvky je uvedena v kapitole č. 7.2. 

5 KVALITATIVNÍ ANALÝZA SPOLEHLIVOSTI MODULU 
UniAVV 

Pro zajištění bezpečné jízdy vlaku, jehož hnací vozidlo je řízeno v automatizovaném 
režimu, je nutné identifikovat případná rizika, spojená s činností systému AVV, zejména při 
selhání požadovaných funkcí. Porucha subsystému či součásti modulu UniAVV, která vyvolá 
selhání požadované funkce, může zamezit realizaci automatického vedení konkrétního 
vozidla, rovněž ale může způsobit ohrožení bezpečnosti jízdy daného vlaku, případně ohrozit 
vlaky nacházející se v jeho blízkosti. Taková porucha může mít katastrofické důsledky 
a může tedy ovlivnit zdraví a životy desítek osob.  

Cílem kvalitativní analýzy spolehlivosti je tedy identifikace poruch funkcí systému 
AVV, s důrazem na rizikové funkce, jejichž selhání může způsobit ohrožení bezpečnosti 
železničního provozu. Pro tyto účely je využita analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA), 
jež je vhodným nástrojem pro hodnocení závažnosti rizik.  

Eliminace rizika na nejnižší možnou, společensky přijatelnou úroveň, je pro uvedený 
systém provedena s využitím principů funkční bezpečnosti, kdy jsou definovány požadavky 
na dosažení dané úrovně integrity bezpečnosti (SIL). Přiřazení úrovně SIL, nutné pro redukci 
rizika na přípustnou úroveň, je pro kritické funkce systému AVV provedeno kvalitativní 
metodou hodnocení rizika. 

5.1 Analýza zp ůsobů a důsledk ů poruch (FMEA) 
Pro hodnocení funkcí systému AVV a jejich možného selhání a závažnosti ve vztahu 

k vyšším úrovním systému je použita induktivní metoda FMEA (analýza způsobů a důsledků 
poruch).  
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Kvalitativní hodnocení rizika poruch funkcí systému AVV je provedeno s využitím 
ukazatele RPN (Risk Priority Number), který zahrnuje vliv závažnosti poruchy, její četnosti 
a možnosti detekce [22]: 

5.1.1 Kritéria provedení analýzy 

Analýza FMEA systému automatického vedení vlaku (AVV) je prováděna pro 
základní funkce realizované modulem UniAVV, zajišťované funkčními moduly CRV 
(centrální řízení vozidla), RCB (regulace cílového brzdění) a OJV (optimalizace jízdy vlaku). 
Jsou uvažovány možné způsoby vzniku poruch jednotlivých funkcí a jejich příčiny, avšak bez 
zahrnutí vlivu konkrétního technického řešení modulu UniAVV (redundance hardware, 
vlastní diagnostický systém apod.). 

Klasifikace závažnosti důsledků poruchy je modifikována pro provoz železničních 
vozidel. Poruchy modulu UniAVV mohou mít pro železniční provoz následující závažnost: 

� nevýznamná porucha – porucha, která neovlivňuje funkce modulu UniAVV ani 
provoz vozidel, 

� nezávažná porucha – porucha, jejímž důsledkem je nemožnost řízení vozidla 
s využitím modulu UniAVV, strojvedoucí musí řídit vozidlo ručně. 

� závažná porucha – porucha, v jejímž důsledku vzniká významnější zpoždění vlaku, 
� kritická porucha – porucha, která způsobí náhlou úplnou ztrátu provozuschopnosti 

vozidla, 
� katastrofická porucha – porucha, která způsobí ohrožení bezpečnosti železničního 

provozu, v jejímž důsledku může dojít ke zranění nebo usmrcení několika osob, 
ohrožení životního prostředí apod., např. vlivem vykolejení nebo srážky vozidel apod. 

V analýze závažnosti poruch je zvažován vždy jen nejzávažnější důsledek dané 
poruchy, i když se může jevit jako krajně nepravděpodobný.  

Četnost vzniku poruchy modulu UniAVV je posuzována na základě kvalifikovaného 
odhadu ve spolupráci s pracovníky vývoje modulu. Při hodnocení četnosti poruch je 
zohledněno: 

� umístění prvku modulu ve vozidle – vyšší četnost poruch je u prvků, které se nacházejí 
v pojezdu vozidla (vliv vlhkosti, teploty, vibrací apod.), nižší četnost u prvků modulu, 
které se nacházejí izolovaně ve strojovně, 

� počet subsystémů pro přenos a zpracování signálu – četnost poruch vzrůstá 
s množstvím prvků (procesorové desky, sběrnice, dvoubránové paměti apod.), 

� četnost vyžádání funkce – vyšší četnost při nepřetržitém vyžádání funkce, nižší 
četnost, pokud je funkce s nízkým vyžádáním, 

� vliv lidského činitele – poruchy způsobené chybou obsluhy vozidla mají vyšší četnost 
než poruchy elektronických prvků modulu. 

Klasifikace odhalitelnosti poruchy vychází z uvedeného předpokladu, že při analýze 
FMEA není uvažován vlastní diagnostický systém modulu UniAVV. Detekce poruchy je tak 
možná pouze vnějšími prostředky mimo modul UniAVV, tj. obsluhou vozidla na základě 

 CDCOESRPN ⋅⋅=       [-] (5.1) 

kde: ES je závažnost důsledku poruchy, 
CO je četnost vzniku poruchy, 
CD je odhalitelnost poruchy. 
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informací signalizovaných na stanovišti strojvedoucího (provozní displeje, mobilní část 
vlakového zabezpečovače, tlak v hlavním potrubí pneumatické brzdy apod.). 

5.1.2 Počáteční analýza FMEA 

Počáteční analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) je prováděna v souladu 
s projektem „Design FMEA“, popsaným v [22]. Pro každou funkci funkčních modulů CRV, 
resp. RCB a OJV jsou určeny možné způsoby poruchy, jejich důsledek, možné příčiny, je 
provedeno ohodnocení závažnosti, četnosti výskytu poruchy a odhalitelnosti poruchy pro 
výpočet hodnoty indexu rizika RPN. 

U jednotlivých funkcí modulu UniAVV se předpokládá jejich selhání způsobem ztráty 
nebo chyby požadované funkce. Ztráta funkce představuje způsob poruchy, kdy požadovaná 
funkce není dostupná vlivem poruchy hardware zařízení, přerušení přenosu signálu apod. 
Tato porucha je poměrně snadno zjistitelná vnějšími prostředky (např. není aktivován brzdový 
systém vozidla před blížícím se místem zastavení atd.). Naproti tomu chyba funkce 
představuje obtížně detekovatelnou poruchu prostřednictvím vnějších prostředků. Při této 
poruše modul vykonává činnost, ale výstupní hodnota požadované funkce je nesprávná v dané 
konkrétní situaci (např. před blížícím se místem zastavení je aktivován brzdový systém 
vozidla, vlivem chyby funkce je ale brzdný účinek nedostatečný, možnost pozdní detekce 
poruchy, čímž může dojít k nebezpečné události). Četnost chyby požadované funkce je na 
základě kvalifikovaného odhadu volena nižší než je četnost ztráty požadované funkce. 

Z výsledků analýzy FMEA je patrné, že opatření vedoucí ke snížení rizika je nutné 
provést pro funkce, jejichž poruchy mohou ohrozit bezpečnost provozu (kategorie 
katastrofická porucha). Seznam těchto funkcí a jejich příčin modulu UniAVV je uveden v 
tabulce č. 5.1. 

Z výsledků výše uvedené analýzy vyplývá, že významné riziko spojené s ohrožením 
bezpečnosti železničního provozu vyvolává selhání funkcí modulu UniAVV, jež jsou spojeny 
s činností brzdového systému vozidla, resp. vlaku (funkce regulace brzdného účinku, funkce 
součinnosti EDB a pneumatické brzdy). Velké riziko způsobuje rovněž porucha funkce 
identifikace polohy vozidla na trati (nesprávný přenos informací z traťových magnetických 
bodů, případně nesprávné údaje v palubní mapě trati), nebo porucha přenosu informací 
z mobilní části vlakového zabezpečovače. 

  Selhání brzdového systému hnacího vozidla, resp. vlaku, které je způsobeno 
poruchou funkce modulu UniAVV, může v krajním případě zapříčinit katastrofální důsledky 
s vlivem na lidské zdraví a životy, nebo životní prostředí. Nebezpečná situace může nastat 
v případě, kdy se vlak blíží k návěstidlu s návěstí pro snížení rychlosti a brzdný účinek vlaku 
je nedostatečný. V případě, že na toto selhání strojvedoucí zareaguje pozdě, nebo nereaguje 
vůbec, hrozí za návěstidlem, pokud se nachází v místě zhlaví železniční stanice, vykolejení 
vlaku. Další nebezpečná situace může vzniknout při jízdě vlaku k návěstidlu s návěstí „Stůj“. 
V případě nedostatečného brzdného účinku vlaku hrozí nebezpečí přejetí vlaku za toto 
návěstidlo, což může ohrozit vlaky a vozidla nacházející se v tomto úseku a v krajním případě 
může dojít ke srážce vozidel. 

Další velmi nebezpečné situace může vyvolat nesprávná identifikace polohy vozidla 
na trati na základě přenosu informace z magnetického informačního bodu (MIB) nebo 
chybných údajů v palubní mapě trati. Tyto situace jsou obzvlášť nebezpečné na vjezdových 
zhlavích železničních stanic, kdy jízda vlaku může pokračovat po různých kolejích. 
Nesprávnou identifikací koleje, po které vlak jede, a její záměna za jinou může způsobit 
v krajním případě vykolejení vlaku nebo srážku s jiným vozidlem. 
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Nezanedbatelné riziko pro železniční provoz, vyplývající z činnosti modulu UniAVV, 
je spojeno s vlivem lidského činitele. Významnost tohoto rizika stupňuje skutečnost, že pokud 
osoba spojená se správnou činností dané funkce způsobí chybu, nelze dalšími vnějšími 
prostředky tuto skutečnost odhalit. Typický příklad představuje u modulu UniAVV zadávání 
požadované rychlosti pro vícestavové znaky přenášené vlakovým zabezpečovačem. Při 
chybném zadání požadované rychlosti může nastat situace, kdy vlak pojede rychlostí vyšší, 
než je rychlost dovolená, čímž může dojít k jeho vykolejení. 

Tabulka č. 5.1: Funkce modulu UniAVV – nutnost opatření ke snížení rizika 

Označení Funkce P říčina poruchy 

1_LOG_02 Určení rychlosti vozidla Blok logiky (chyba funkce) 
1_MAN_01 Určení rychlosti vozidla Chybné zadání průměru kola 

1_INP_07 Určení rychlosti vozidla Chybný signál snímače otáček 

4_INP_02 Regulace záporného poměrného tahu Ztráta signálu z hlavní jízdní páky (RAM) 

4_LOG_01 Regulace záporného poměrného tahu Blok logiky (ztráta funkce) 

4_LOG_02 Regulace záporného poměrného tahu Blok logiky (chyba funkce) 

4_OUT_01 Regulace záporného poměrného tahu Ztráta signálu do VTCU (RAM) 
4_OUT_02 Regulace záporného poměrného tahu Ztráta signálu do brzdiče BSE 
4_OUT_04 Regulace záporného poměrného tahu Změna signálu do VTCU (RAM) 

4_OUT_06 Regulace záporného poměrného tahu Změna signálu do brzdiče BSE 

5_INP_01 Součinnost brzd (vystřídání brzd) Ztráta signálu snímače otáček 

5_INP_07 Součinnost brzd (vystřídání brzd) Chybný signál snímače otáček 
5_LOG_01 Součinnost brzd (vystřídání brzd) Blok logiky (ztráta funkce) 
5_LOG_02 Součinnost brzd (vystřídání brzd) Blok logiky (chyba funkce) 

6_MAN_02 Respektování délky vlaku (pomalá jízda) Chybné zadání délky vlaku 

7_INP_04 Vyhodnocení signálů snímačů MIB Změna signálu z MIB 

7_LOG_02 Vyhodnocení signálů snímačů MIB Blok logiky (chyba funkce) 

8_LOG_01 Mnohočlenné řízení vozidel Blok logiky (ztráta funkce) 

8_LOG_02 Mnohočlenné řízení vozidel Blok logiky (chyba funkce) 
8_OUT_03 Mnohočlenné řízení vozidel Změna signálu do sběrnice NVL ČD 
8_OUT_05 Mnohočlenné řízení vozidel Změna signálu do sběrnice NVL ČD 

10_LOG_02 Signalizace strojvedoucímu na displeji Blok logiky (chyba funkce) 

10_OUT_04 Signalizace strojvedoucímu na displeji Změna signálu do VTCU (RAM) 

1_EXT_02 Identifikace vozidla na trati Chybné údaje MIB v palubní mapě trati 
1_MAN_01 Identifikace vozidla na trati Chybné zadání průměru kola 
1_MAN_03 Identifikace vozidla na trati Chybné zadání čísla vlaku 

2_EXT_03 Načítání dat z mapy trati, jízdního řádu Chybné údaje v palubní mapě trati   

2_LOG_02 Načítání dat z mapy trati, jízdního řádu Blok logiky (chyba funkce) 

2_MAN_03 Načítání dat z mapy trati, jízdního řádu Chybné zadání trati, vlaku 

3_LOG_01 Realizace cílového brzdění Blok logiky (ztráta funkce) 

3_LOG_02 Realizace cílového brzdění Blok logiky (chyba funkce) 

5_LOG_02 Vyhodnocení kódu vlakového zabezp. Blok logiky (chyba funkce) 

5_MAN_04 Vyhodnocení kódu vlakového zabezp. Chybné zadání rychlosti pro návěst 

Z výše uvedené analýzy způsobů a důsledků poruch pro modul UniAVV vyplývá, že 
při provozu tohoto zařízení mohou nastat nebezpečné situace, jež mohou ojediněle vyústit 
v katastrofické důsledky. Je krajně nežádoucí, aby tyto situace při režimu automatického 
vedení vlaku nastaly, a proto je nezbytné nalézt opatření pro funkce modulu UniAVV, které 
nutně vyžadují snížení rizika.  
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5.2 Stanovení požadavk ů na redukci rizika 

Snížení rizika na přípustnou úroveň je u modulu UniAVV provedeno v souladu 
s normou ČSN EN 61508, jež definuje požadavky na funkční bezpečnost E/E/PE systémů 
souvisejících s bezpečností. Pro určení úrovní integrity bezpečnosti (SIL) modulu UniAVV je 
využita metoda diagramu rizika. Vyhodnocení požadované úrovně integrity bezpečnosti je 
provedeno pro každou příčinu poruchy výše uvedených funkcí modulu UniAVV. Výsledná 
požadovaná hodnota (SIL) je u jednotlivých subsystémů modulu UniAVV určena podle 
nejvíce rizikové příčiny poruchy funkce.  

Pro funkce modulu UniAVV je hodnocení rizika provedeno klasifikací jeho 
jednotlivých parametrů podle stanovených stupnic a následným trasováním v diagramu rizika, 
z čehož vyplyne požadavek na potřebnou úroveň integrity bezpečnosti. Příklad klasifikace 
jednotlivých parametrů rizika pro vybranou funkci modulu UniAVV je uveden v tabulce 
č. 5.2. V diagramu na obr. č. 5.1 je pro tuto funkci zobrazen diagram rizika se postupem 
stanovení požadované úrovně SIL. Z průběhu trasování v diagramu rizika vyplývá, že 
uvedená funkce, musí dosahovat úroveň integrity bezpečnosti SIL1. 

Tabulka č. 5.2: Příklad klasifikace parametrů rizika funkce modulu UniAVV 

Funkce: 4_CRV 
Regulace záporného poměrného tahu na základě požadavku 
(hl. jízdní páka, modul ARR). 

Příčina poruchy: LOG_01 Ztráta signálu při přenosu a zpracování v bloku logiky. 

Diagram rizika – parametry rizika 

Parametr Kategorie Popis Zdůvodnění 

Následek (C) C3 
smrt několika 

osob 

Porucha může v krajním případě způsobit 
vykolejení vozidla (zranění osob – C2) nebo 
projetí návěsti Stůj, nebezpečí srážky 
vozidel (smrt několika osob – C3). Volí se 
závažnější následek. 

Režim vyžádání (F) F2 
častá až trvalá 
doba funkce 

Funkce regulace záporného poměrného tahu 
je trvalá funkce modulu UniAVV. 

Možnost vyhnutí 
nebezpečné události 
(P) 

P1 

možnost 
vyhnutí za 
určitých 

podmínek 

Není-li funkce regulace záporného 
poměrného tahu k dispozici (vlak nebrzdí), 
strojvedoucímu je tato situace signalizována 
(tlak v hlavním potrubí), může situaci 
zabránit (použití rychlobrzdy) a má k tomu 
dostatečný čas (účinek rychlobrzdy je vyšší 
než při provozním brzdění). 

Pravděpodobnost 
výskytu (W) 

W1 velmi malá 
Velmi malá pravděpodobnost z důvodu 
využití elektronických systémů. 

S využitím uvedeného postupu jsou stanoveny požadavky funkční bezpečnosti pro 
jednotlivé funkce a následně subsystémy modulu UniAVV a další subsystémy AVV, které 
přímo souvisejí s činností modulu (viz obr. č. 5.2).  
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Obr. č. 5.1: Příklad přiřazení úrovně integrity bezpečnosti (SIL) 

 

Obr. č. 5.2: Přiřazení požadavků SIL subsystémům AVV 

Výrobci jednotlivých subsystémů systému automatického vedení vlaku (AVV) 
přebírají odpovědnost za splnění požadavků funkční bezpečnosti, specifikovaných stanovenou 
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úrovní integrity bezpečnosti (SIL). Výrobce modulu UniAVV, společnost MSV elektronika 
s.r.o., musí pro splnění požadavků funkční bezpečnosti tohoto výrobku prokázat dosažení 
úrovně integrity bezpečnosti SIL2 (pro subsystém bloku logiky a subsystém přenosu signálu 
snímače MIB). 

6 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI 
MODULU UniAVV 

Pro stanovenou požadovanou úroveň integrity bezpečnosti (SIL) systému AVV, která 
byla určena na základě kvalitativního hodnocení rizik spojených s činností systému, je 
nezbytné její prokázání provedením kvantitativní analýzy s cílem určení konkrétních 
číselných charakteristik spolehlivosti systému. 

6.1 Teoretický model spolehlivosti – systém AVV 
Pro možnost určení konkrétních hodnot kvantitativních ukazatelů spolehlivosti 

systému automatického vedení vlaku (AVV) je nezbytné vytvoření jeho teoretického modelu 
spolehlivosti. Tento model hodnotí především bezporuchovost (resp. pravděpodobnost 
poruchy) systému automatického vedení vlaku. Další ukazatele spolehlivosti nejsou v tomto 
modelu uvažovány. Pro jeho sestavení je využito analýzy stromu poruchových stavů (FTA), 
jejíž postup a vyhodnocení jsou popsány v [1], [2]. 

Teoretický model bezporuchovosti systému AVV je sestaven za předpokladu, že 
riziko spojené s ohrožením bezpečnosti provozu železniční dopravy způsobí taková porucha 
systému AVV, o které není obsluha vozidla informována prostřednictvím diagnostického 
systému. Z tohoto hlediska je model vytvořen pro nebezpečné nediagnostikované poruchy 
systému AVV s cílem určení typických charakteristik bezporuchovosti, resp. funkční 
bezpečnosti, a výpočtu jejich konkrétních číselných hodnot.  

Sestavení stromu poruch vede od vrcholové události postupně k poruchám na nižších 
úrovních systému a následně je provedena kvantifikace jejich pravděpodobností [1].  

Vrcholovou událost u systému automatického vedení vlaku představuje nebezpečná 
nediagnostikovaná porucha. V teoretickém modelu, bez zpřesňujících podmínek, tato porucha 
vzniká v případě, že vznikne nebezpečná porucha funkce systému AVV a současně porucha 
diagnostického systému, který je určen k detekování poruch systému AVV. 

Teoretický model bezporuchovosti pro nebezpečnou nediagnostikovanou poruchu 
systému AVV, vycházející z rozvoje stromu poruch na obr. č. 6.1, zohledňuje skutečné pojetí 
diagnostického systému a možnost provádění detekce nebezpečných poruch modulem 
UniAVV. Nediagnostikovaná porucha tak může vzniknout nejen vlivem poruchy 
diagnostického systému, ale také jeho nedokonalostí a délkou intervalu mezi provedením 
automatických diagnostických testů. Tyto faktory mají vliv na pravděpodobnost nedetekování 
nebezpečné poruchy funkce systému AVV a tato pravděpodobnost je určena zvlášť pro každý 
subsystém uvedený ve stromu poruch. 

Tento model zohledňuje reálné uspořádání architektury hardware jednotlivých 
subsystémů systému AVV. Jejich hardware je řešen jako jednokanálová architektura (bez 
zálohování), s výjimkou subsystému bloku logiky a jednoho ze subsystémů vstupních signálů, 
tedy snímačů otáček dvojkolí. Tyto subsystémy umožňují zálohování funkcí vlivem svého 
redundantního uspořádání. 
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Obr. č. 6.1: Strom poruch systému AVV 

Na základě rozvoje stromu poruch v uvedeném obrázku lze zapsat vztah pro 
nebezpečnou nediagnostikovanou poruchu systému AVV, vyjádřenou jako funkci 
pravděpodobností nebezpečných nediagnostikovaných poruch jednotlivých subsystémů. 
Následující rovnice je vyjádřením uvedené pravděpodobnosti ve formě časové závislosti, 
představující distribuční funkci náhodné proměnné. 
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I – vstupní signály:  
 
I1 – signál otáček dvojkolí 
I1a, I1b, I1c, I1d  – snímače otáček 1.-4. dvojkolí 
 
I2 – signál poměrný tah (hl. jízdní páka) 
I3 – signál snímače MIB 
I4 – signál LVZ 
 

L – blok logiky:  
 
L1 – aktivní blok logiky 
L2 – záložní blok logiky 
 
O – výstupní signály: 
 
O1 – signál do VTCU (vozidlový počítač) 
O2 – signál pro BSE  
O3 – signál mnohočlenného řízení 
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Kategorie poruch:  
 
DU – nebezpečná nediagnostikovaná porucha 
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kde: FDU(t)  –  pravděpodobnost nebezpené nediagnostikované poruchy systému  
  AVV [-], 
FDU-Ii(t)  –  pravděpodobnost nebezpečné nediagnostikované poruchy i-tého  
  subsystému vstupních signálů [-], 
FDU-Lj(t)  –  pravděpodobnost nebezpečné nediagnostikované poruchy j-tého  
  subsystému bloků logiky [-], 
FDU-Ok(t)  –  pravděpodobnost nebezpečné nediagnostikované poruchy k-tého  
  subsystému výstupních signálů [-]. 

Pravděpodobnost nebezpečné nediagnostikované poruchy subsystému souvisejícího 
s bezpečností je vyjádřena jako funkce doby provozu zařízení. Během provozu systému AVV 
mohou vzniknout nebezpečné poruchy, které budou diagnostikovány až při dalším provedení 
automatického diagnostického testu, v okamžiku vzniku poruchy je tedy nelze detekovat. 
Některé nebezpečné poruchy systému AVV nelze detekovat žádným způsobem vlivem ne 
zcela dokonalého diagnostického systému a tyto poruchy jsou zjištěny až při vyžádání 
bezpečnostní funkce v průběhu doby životnosti zařízení.  

Za předpokladu exponenciálního rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny lze 
pravděpodobnost nebezpečné nediagnostikované poruchy např. pro i-tý subsystém vstupních 
signálů vyjádřit vztahem: 

 ( ) ( )[ ]IiLTIiDUIiPTIiDDIiDU tttF −−−−− ⋅+⋅−−= λλexp1   [-] (6.2) 

kde: λDD-Ii – intenzita nebezpečných diagnostikovaných poruch  i-tého subsystému 
  vstupů [h-1], 
λDU-Ii – intenzita nebezpečných nediagnostikovaných poruch i-tého subsystému 
  vstupů [h-1], 
tPT-Ii – interval provádění automatických diagnostických testů i-tého   
  subsystému vstupních signálů [h], 
tLT-Ii – doba provozu i-tého subsystému vstupních signálů, resp. systému AVV 
  jako celku [h]. 

Pokud jsou známy konkrétní hodnoty výše uvedených parametrů jednotlivých 
subsystémů, lze určit jednotlivé charakteristiky náhodné veličiny, vycházející z teoretického 
modelu spolehlivosti systému AVV.  

V grafu na obr. č. 6.2 je zobrazen průběh maximální možné pravděpodobnosti 
a minimální definované pravděpodobnosti nebezpečné nediagnostikované poruchy systému 
AVV, pokud jeho jednotlivé subsystémy splňují požadavky na úroveň integrity bezpečnosti 
(SIL), pro předpokládanou životnost zařízení 50 000 hodin. Tyto dvě křivky tak vymezují 
oblast, ve které se bude nacházet skutečný průběh pravděpodobnosti nebezpečné 
nediagnostikované poruchy systému AVV, pokud jednotlivé subsystémy budou mít takové 
parametry spolehlivosti, kterými vyhoví požadavkům na ukazatele funkční bezpečnosti 
charakterizujícím danou úroveň integrity bezpečnosti (SIL). 
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Obr. č. 6.2: Interval pravděpodobnosti FDU(t) systému AVV podle požadavků na SIL 

6.2 Teoretický model spolehlivosti – modul UniAVV 
Teoretický model spolehlivosti modulu UniAVV vychází z výše uvedeného modelu 

pro systém AVV jako celek. Pro jeho sestavení je využit rozvoj stromu poruch, který určuje 
příčiny vzniku nebezpečné nediagnostikované poruchy modulu UniAVV, viz obr. č. 6.3.  

 
Obr. č. 6.3: Strom poruch, modul UniAVV 
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Z analýzy stromu poruch vyplývá, že tato porucha může nastat u modulu UniAVV ve 
dvou případech: 

� nebezpečná porucha funkce bloku logiky, kterou nelze detekovat; porucha nastává 
z důvodu redundantního uspořádání při poruše obou bloků logiky (aktivního 
a záložního); 

� nebezpečná porucha funkce přenosu signálu ze snímače MIB, kterou nelze detekovat; 
z důvodu jednokanálového uspořádání nemůže subsystém vykonávat požadovanou 
funkci při vzniku jedné poruchy. 

Vyčleněním uvedených subsystémů z teoretického modelu pro systém AVV lze 
sestavit model spolehlivosti pro samotný modul UniAVV. Tento model, shodně jako výše 
uvedený model, je charakterizován pravděpodobností nebezpečné nediagnostikované poruchy 
FDU(t). Na základě konstrukce modulu UniAVV lze předpokládat, že použité subsystémy mají 
exponenciální rozdělení pravděpodobnosti dob do poruchy. Tyto pravděpodobnosti jsou 
závislé na intervalu provádění automatických diagnostických testů, době provozu systému 
a diagnostickém pokrytí modulu.  

Grafický průběh pravděpodobnosti nebezpečné nediagnostikované poruchy, která 
charakterizuje navržený teoretický model bezporuchovosti modulu UniAVV, je zobrazen na 
obr. č. 6.4. Pravděpodobnost FDU(t) zde vyjadřuje maximální možnou hodnotu, jaké může 
tento ukazatel dosáhnout, pokud mají jednotlivé subsystémy modulu UniAVV vyhovět 
požadavkům na úroveň integrity bezpečnosti (SIL) stanovené kvalitativní analýzou rizika. Pro 
doplnění jsou v grafu uvedeny také průběhy pravděpodobnosti nebezpečné diagnostikované 
poruchy FDD(t), vyjadřující maximální možnou pravděpodobnost pro dovolený rozsah 
diagnostického pokrytí pro dané úrovně SIL. 
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Obr. č. 6.4: Pravděpodobnost FDU(t), FDD(t) pro různé diagnostické pokrytí 

Z tohoto teoretického modelu bezporuchovosti modulu UniAVV vychází výpočet 
parametrů funkční bezpečnosti, na jejichž základě je provedeno prokázání skutečnosti, zda 
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zařízení splňuje požadovanou úroveň integrity bezpečnosti, danou stanovenými úrovněmi SIL 
jednotlivých jeho subsystémů. 

6.3 Hodnocení funk ční bezpečnosti modulu UniAVV 
Rozhodujícími kvantitativními parametry pro důkaz dosažené bezpečnosti systému 

jsou cílová míra poruch a diagnostické pokrytí. Určením hodnot těchto parametrů pro 
subsystémy modulu UniAVV je možné zjistit, zda jsou splněny požadované úrovně SIL 
vycházející z výsledků kvalitativní analýzy rizika modulu UniAVV. 

Z výsledků analýzy stromu poruch (FTA) vyplývá, že modul UniAVV představuje 
sériovou soustavu tvořenou dvěma subsystémy (subsystém logiky, subsystém signálu snímače 
MIB). Subsystém vstupního signálu snímače MIB představuje jednokanálové uspořádání 
hardware. Oproti tomu blok logiky má redundantní uspořádání tvořené dvěma identickými 
bloky, kdy každý blok může plnit požadovanou bezpečnostní funkci. Tento subsystém tak 
představuje dvoukanálové uspořádání hardware. 

Z uspořádání architektury hardware vyplývá rozvržení požadavků SIL na jednotlivé 
kanály subsystémů. Z výsledků kvalitativní analýzy rizika modulu UniAVV vyplývá, že oba 
subsystémy by měly dosáhnout úrovně integrity bezpečnosti SIL2 pro možnost snížení rizika 
na přijatelnou úroveň. U subsystému tvořeného jedním kanálem musí jeho hardware tento 
požadavek splnit. U dvoukanálového subsystému vlivem vyšší odolnosti proti poruchám 
hardware se dosáhne splnění požadavku SIL2, pokud každý kanál bude splňovat úroveň SIL1, 
viz obr. č. 6.5. 

 
Obr. č. 6.5: Blokové schéma modulu UniAVV s požadavky na SIL 

6.3.1 Určení diagnostického pokrytí 

Výpočet diagnostického pokrytí subsystému bloku logiky modulu UniAVV vychází 
z dekompozice jednotlivých subsystémů na úroveň funkčních bloků a následně až na úroveň 
jednotlivých elektronických tvořících prvků. 

Východiskem určení diagnostického pokrytí je znalost intenzit nebezpečných poruch 
jeho tvořících prvků. Pro možnost určení jednotlivých složek intenzity poruch na úrovni 
tvořících prvků subsystému je nutné u jednotlivých prvků určit jejich vlastní diagnostické 
pokrytí DCi. Tato hodnota je určena na základě analýzy běžných poruchových stavů, tj. 
přerušení obvodu, zkratu obvodu a změny hodnoty funkce. Při této analýze se zjišťuje způsob 

I3 – Snímač MIB 
 

SIL 2 

L – Blok logiky  
 

SIL 2 

I3 – Snímač MIB 
 

SIL 2 

L1 – Blok logiky 1  
 

SIL 1 

L2 – Blok logiky 2  
 

SIL 1 



34 

projevu poruchy a možnost její detekce diagnostickým systémem. Analýza vychází ze 
schémat zapojení elektronických prvků a k jejímu provedení je využit simulační nástroj 
OrCAD [4]. V případě, že uvedenou metodou simulace není možné určit hodnotu 
diagnostického pokrytí určitého prvku, použije se v souladu s normou [16] přístup, kdy se 
předpokládá, že 50 % poruch je zjistitelných a zbylých 50 % nikoliv. 

Bezporuchovost elektronických prvků je ve většině případů charakterizována 
intenzitou poruch. Tyto údaje výrobci elektronických prvků uvádějí v technické dokumentaci 
výrobku. V případě, že výrobce tyto údaje o spolehlivosti neuvádí, využije se pro jejich určení 
standardizovaných postupů, např. uvedených v normě „MIL HDBK 217F Military Handbook. 
Reliability Prediction of Electronic Equipment“, která stanovuje metodiku určení intenzit 
poruch elektronických prvků v závislosti na způsobu jejich použití, vlivu okolního prostředí, 
kvalitě provedení apod. Pokud není možné určit parametr bezporuchovosti uvedenými 
způsoby, je nutné jej určit provedením zkoušky spolehlivosti. 

6.3.2 Určení cílové míry poruch 

Pro modul UniAVV, který je klasifikován jako systém související s bezpečností 
pracující v režimu provozu s vysokým nebo trvalým vyžádáním bezpečnostní funkce, je 
cílová míra poruch PFH definována jako pravděpodobnost nebezpečných poruch PFD 
vztažená na jednotku času [17]. Nebezpečná porucha systému z pohledu funkční bezpečnosti 
představuje poruchu, kterou není možné detekovat. Odpovídá pravděpodobnosti nebezpečné 
nediagnostikované FDU(t), která byla odvozena v teoretickém modelu bezporuchovosti. 
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Obr. č. 6.6: Pravděpodobnost poruchy FDD(t), FDU(t) – blok logiky 

Hodnota cílové míry poruch PFH jednotlivých subsystémů modulu UniAVV je 
závislá na hodnotách faktorů, které ji ovlivňují. Patří mezi ně: 
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� intenzita nebezpečných nediagnostikovaných a diagnostikovaných poruch λDU, resp. 
λDD určená na základě dříve provedeného výpočtu diagnostického pokrytí DC, 

� životnost modulu UniAVV, která je stanovena jako akumulovaná doba provozu 
zařízení (bez uvážení prostojů, doby údržby a oprav) a její hodnota stanovená 
výrobcem je tLT = 50 000 hodin, 

� interval provádění automatických diagnostických testů tPT; u některých částí zařízení 
jsou diagnostické testy prováděny kontinuálně (např. hardwarová ochrana procesorů 
typu watch-dog), u některých částí zařízení jsou diagnostické testy prováděny pouze 
při aktivaci systému řízení lokomotivy; hodnota intervalu těchto testů je zvolena 
tPT = 12 hodin. 

Výpočet pravděpodobnosti nebezpečných poruch PFD jednotlivých subsystémů 
modulu UniAVV vychází ze vztahu (6.2). Grafické znázornění vypočtených složek 
pravděpodobnosti PFD je zobrazeno v grafu představujícím průběh pravděpodobnosti 
diagnostikované a nediagnostikované poruchy po dobu životnosti modulu UniAVV, viz obr. 
č. 6.6 pro blok logiky. 

6.3.3 Zhodnocení dosažených výsledk ů 

Vypočtené hodnoty ukazatelů funkční bezpečnosti pro hodnocení náhodných poruch 
hardware systémů souvisejících s bezpečností, tedy diagnostické pokrytí (DC) a cílová míra 
poruch (PFH), u modulu UniAVV vyhověly požadavkům pro stanovenou úroveň integrity 
bezpečnosti, tedy SIL1 u subsystému bloku logiky a SIL2 u subsystému snímače MIB (viz 
tabulka č. 6.1).  

Tabulka č. 6.1: Porovnání dosažených výsledků 

Parametr Označení 
L1 

Blok logiky 1 
I3 

Snímač MIB 

Požadavky  

Úroveň integrity bezpečnosti SIL  SIL1 SIL2 

Diagnostické pokrytí DC [ - ] 0,6 ÷ 0,9 0,6 ÷ 0,9 

Cílová míra poruch PFH [h-1] 10-6 ÷ 10-5 10-7 ÷ 10-6 

Vypočtené výsledky 

Intenzita nebezpečných poruch λD [h-1] 3,710.10-5 8,44.10-6 

Intenzita nebezpečných diagnostikovaných poruch λDD [h-1] 3,609.10-5 8,356.10-6 

Intenzita nebezpečných nediagnostikovaných poruch λDU [h-1] 1,003.10-6 8,44.10-8 

Diagnostické pokrytí DC [ - ] 0,973 0,99 

Interval automatických diagnostických testů tPT [h] 12 12 

Doba životnosti systému tLT [h] 50 000 50 000 

Pravděpodobnost nebezpečných poruch PFD [ - ] 4,933.10-2 4,31.10-3 

Cílová míra poruch PFH [h-1] 9,865.10-7 8,62.10-8 
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Hodnota diagnostického pokrytí (DC) je jak u subsystému bloku logiky, tak také 
subsystému snímače MIB vyšší, než je rozmezí stanovené pro požadovanou úroveň integrity 
bezpečnosti. Z hlediska kvality a účinnosti diagnostického systému tak subsystémy modulu 
UniAVV vyhovují vyšší úrovni SIL, než jaká je pro ně požadována v souvislosti s potřebnou 
redukcí rizika na přípustnou úroveň.  

Hodnota cílové míry poruch (PFH), hodnotící úroveň bezporuchovosti systémů 
souvisejících s bezpečností, je u obou subsystémů modulu UniAVV nižší, než je normou 
stanovené rozmezí pro požadovanou úroveň SIL. Vyšší než požadovaná úroveň integrity 
bezpečnosti (SIL) nebude u subsystémů modulu UniAVV deklarována. Jedním z důvodů 
tohoto přístupu je skutečnost, že s vyšší hodnotou SIL hardware by došlo také ke zvýšení  
požadavků na jeho architekturu a nutnosti aplikace nových opatření také pro funkční 
bezpečnost software nad rámec opatření nutných ke snížení rizika na přípustnou úroveň.  

7  NÁVRH PROGRAMU ZKOUŠEK SPOLEHLIVOSTI PRO 
MODUL UniAVV 

Cílem prováděných zkoušek spolehlivosti je získat požadované informace 
v nejkratším možném čase, přičemž je zachována jejich dostatečná věrohodnost. Z tohoto 
důvodu zkoušky spolehlivosti obvykle probíhají v laboratorních podmínkách, kdy jsou 
zkoušené výrobky podrobeny zvýšenému zatížení. Efektivních výsledků z hlediska časové 
náročnosti lze avšak dosáhnout také prováděním zkoušek spolehlivosti v provozních 
podmínkách výrobku. V tomto případě pro urychlení zkoušky lze využít informací o provozní 
spolehlivosti konstrukčně shodných systémů předešlých generací. 

Pro možnost objektivního a snadného vyhodnocení výsledků zkoušek spolehlivosti je 
nutné pro každou realizovanou zkoušku zajistit konkrétní program jejího provádění. V něm je 
potřeba stanovit postup zkoušky, definovat podmínky a určit její parametry. Na základě těchto 
informací je stanovena metodika výpočtu požadovaných parametrů spolehlivosti a navrženy 
účinné nástroje pro možnost vyhodnocení zkoušky. 

7.1 Provozní zkouška spolehlivosti sníma če MIB 
V případě subsystému přenosu signálu snímače MIB nelze určit hodnotu intenzity 

poruch analytickým přístupem, který vyžaduje znalost intenzit poruch jednotlivých tvořících 
prvků subsystému.  

Z výše uvedeného důvodu je pro zjištění hodnoty intenzity nebezpečných poruch 
tohoto subsystému využito informací o spolehlivosti získaných z provozu zařízení. V situaci, 
kdy subsystém je ve stádiu vývoje a nejsou k dispozici údaje o jeho skutečné provozní 
spolehlivosti, je možné dle principů funkční bezpečnosti použít data z předchozího provozu 
systému v obdobném typu prostředí. Podle normy [16] se pro dostatečně věrohodný 
a průkazný odhad intenzity poruch požaduje splnění následujících podmínek: 

� konfidenční úroveň C pro dolní mez jednostranného odhadu intenzity poruch má 
dosahovat minimálně hodnoty 70 %, 

� provozní doba jednotlivých zařízení, jejichž údaje o bezporuchovosti jsou využívány 
pro odhad intenzit poruch, musí být delší než jeden rok, 

� předchozí provoz subsystému probíhá ve stejných nebo dostatečně blízkých 
podmínkách, v nichž bude provozován subsystém v současném řešení, 
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� do provozní doby zařízení je zahrnuta pouze ta část, kdy jsou důsledně 
zaznamenávány údaje o bezporuchovosti zařízení, tj. o vzniku poruch (kategorie, 
příčiny apod.). 

Pro možnost vyhodnocení parametrů bezporuchovosti z pohledu funkční bezpečnosti 
byly provozovatelem vozidel poskytnuty údaje o dvanácti snímačích MIB, umístěných na 
třech elektrických jednotkách řady 471 (shodnost konstrukce). Po dobu provozu delší než 
jeden rok nevznikla u sledovaných snímačů MIB žádná nebezpečná porucha.  

Uvedený případ lze považovat z pohledu zkoušek spolehlivosti za specifickou zkoušku 
prováděnou podle t-plánu. Získané doby provozu jednotlivých snímačů tedy nejsou určeny 
vznikem poruchy, ale dobou trvání zkoušky. Pro odhad neznámé hodnoty parametru 
bezporuchovosti u uvedeného zkušebního plánu je vhodné využít výpočtu založeného na 
použití chí-kvadrát statistiky pro určitý počet stupňů volnosti 2ν a požadovanou konfidenční 
úroveň C. 

Dolní mez jednostranného intervalu střední doby do poruchy TD je možné určit: 

Pro zjištěnou hodnotu akumulované pracovní doby sledovaných snímačů MIB 
tAKU = 142 656 hodin je střední doba do nebezpečné poruchy s pravděpodobností 70 % rovna 
nebo vyšší než 118 448 hodin. Potom jednostranný intervalový odhad intenzity nebezpečných 
poruch snímače MIB dosahuje 61044,8 −⋅≤Dλ  [h-1]. 

Ve spojení určující zkoušky spolehlivosti s principy funkční bezpečnosti může přejít 
uvedená zkouška spolehlivosti do formy „kombinované“ zkoušky. Tato zkouška spojuje 
principy zkoušky určující pro určení intenzity nebezpečných poruch subsystému a zkoušky 
ověřovací, jejímž cílem je ověření (prokázání) dosažené úrovně SIL.  

Princip této zkoušky spolehlivosti je založen na výše provedené zkoušce, vycházející 
z provozních dat o spolehlivosti a předpokladu, že během ní nevznikly žádné poruchy. Cílem 
tohoto přístupu je stanovit, jak dlouho musí zkouška spolehlivosti probíhat, aby mohla být 
prokázána požadovaná úroveň SIL.  

Konkrétním výsledkem uvedeného přístupu je určení minimální požadované 
akumulované pracovní doby zkoušky tAKU [h], tj. součtu doby provozu jednotlivých výrobků 
zařazených do zkoušky, přičemž během zkoušky u žádného výrobku nesmí dojít ke vzniku 
nebezpečné poruchy. Tato hodnota je určena pro požadovanou konfidenční úroveň C = 0,7, 
maximální dovolenou cílovou míru poruch PFH pro danou úroveň SIL a úroveň 
diagnostického pokrytí DC, kterou dosahuje zkoušený subsystém související s bezpečností, 
viz závislost tAKU = f(DC) na obr. č. 7.1. 

 

 2
7,0;2

2

χ
AKU

D

t
T

⋅≥        [h] (7.1) 

kde: TD –  dolní mez intervalového odhadu střední doby do poruchy [h], 
tAKU  –  akumulovaná pracovní doba výrobků ve zkoušce [h], 

2
7,0;2χ  –  hodnota statistiky chí-kvadrát [-], pro počet stupňů volnosti 2ν = 2  

  a konfidenční úroveň C = 0,7. 
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Konfidenční úroveň: C  = 0,7
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Architektura hardware: 1oo1

Příklad:

SIL2, DC  = 0,7                                t AKU  ≥ 351 900 h

 

Obr. č. 7.1: Akumulovaná doba zkoušky pro prokázání SIL v závislosti na DC 

7.2 Zrychlené zkoušky spolehlivosti bloku logiky 
Cílem zkoušky spolehlivosti bloku logiky modulu UniAVV je ověřit, zda hlavní faktor 

ovlivňující parametr cílové míry poruch, tedy hodnota intenzity nebezpečných poruch, která 
byla zjištěna použitím analytického přístupu na základě informací z průmyslových zdrojů, je 
ve shodě s reálnou hodnotou tohoto parametru. Z pohledu klasifikace zkoušek spolehlivosti se 
tedy jedná o zkoušku ověřovací. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě výpočtem určené 
hodnoty bezporuchovosti bloku logiky lze předpokládat doby do poruchy v řádu až 
desetitisíců hodin, je vhodné za účelem efektivního vyhodnocení skutečné spolehlivosti 
tohoto subsystému provést tuto zkoušku jako zrychlenou při zvýšené úrovni zatížení. 

Teoretický model této zkoušky vychází z Arrheniovy rovnice rychlosti reakce 
a odvozených vztahů pro provádění zrychlených zkoušek u soustav tvořených více prvky, 
které jsou popsány v kapitole č. 4.2.2. 

Tento model představuje nejčastěji používaný přístup při provádění zrychlených 
zkoušek spolehlivosti elektronických prvků a zařízení. Ve vztahu ke zkoušení subsystému 
modulu UniAVV lze charakterizovat následující vlastnosti Arrheniova modelu: 

� zkouška probíhá při konstantní zvýšené teplotě, další zvýšená zatížení nejsou 
v modelu obsažena, a tím vede k poměrně jednoduchému a snadno dostupnému 
zkušebnímu zařízení (tepelná komora), 

SIL1 

SIL2 

SIL3 
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� charakteristické hodnoty signálů a veličin zkoušeného systému jsou shodné jako při 
běžných provozních podmínkách, za předpokladu, že zkoušený výrobek je umístěn ve 
zkušebním stavu simulujícím běžný provoz, vlivy a vazby okolních systémů (např. 
napájení apod.), 

� pro hodnocení provozních podmínek zkoušeného zařízení je dostačující zjistit hodnotu 
jediného parametru, tj. provozní teplota okolí, při které výrobek plní požadované 
funkce, 

� pro možnost vyhodnocení zkoušky je při běžné realizaci zkoušky nutné určit 
mechanismus vzniku poruchy a znát hodnotu odpovídající aktivační energie, 

� při zkoušce nejsou uvažovány vlivy dalších zatížení, které přispívají k vzniku poruch 
zařízení (např. vlhkost, vibrace). 

Pokud je zrychlená zkouška spolehlivosti s využitím Arrheniova modelu prováděna 
pouze při jedné úrovni zvýšené teploty, je pro možnost určení faktoru zrychlení zkoušky, 
který je potřebný pro přepočet parametrů na provozní podmínky, nutné pro každou poruchu 
zařízení znát hodnotu aktivační energie. Tato hodnota je závislá na typu prvku, u kterého 
porucha vznikla, a mechanismu vzniku poruchy. Pokud tedy dojde ke vzniku nebezpečné 
poruchy zkoušeného zařízení (bloku logiky), musí být provedena lokalizace poruchy 
a následně pro prvek, který poruchu způsobil, také zjištěn typ (způsob) jeho poruchy. 

Pokud není možné provádět detailní analýzy způsobů poruch zařízení, nebo pro tvořící 
prvky nejsou k dispozici příslušné údaje o aktivační energii, je taktéž možné provést 
zrychlenou zkoušku spolehlivosti využívající Arrheniův model. Avšak za účelem zjištění 
faktoru zrychlení musí být tato zkouška provedena při dvou různých úrovních zvýšené 
teploty. Tento přístup s sebou přináší jistý stupeň zjednodušení, kdy jednotlivé reálné prvky 
zařízení s různými hodnotami aktivačních energií jsou nahrazeny jedním fiktivním blokem 
charakterizovaným jedinou hodnotou. Další nevýhodu oproti výše uvedenému přístupu 
představuje zvýšená časová a finanční náročnost provádění zkoušky, kdy zkouška musí být 
realizována pro dvě skupiny výrobků (postupně nebo současně).  

Vyhodnocení provedených ověřovacích zkoušek spolehlivosti je jednoznačné a snadné 
vzhledem ke skutečnosti, že u systémů tvořených elektronickými prvky lze předpokládat 
exponenciální rozdělení pravděpodobnosti dob do poruchy a tedy parametr intenzity poruch je 
konstantní. Pokud je hodnota intenzity nebezpečných poruch výrobku λD [h-1] zjištěná 
experimentálně provedením zkoušky spolehlivosti nižší nebo rovna hodnotě tohoto parametru 
vypočtené analytickou metodou s využitím informací z průmyslových zdrojů, lze 
s pravděpodobností odpovídající stanovené konfidenční úrovni C potvrdit, že populace 
daného výrobku dosahuje předpokládané úrovně bezporuchovosti. 

7.2.1 Řešení vyhodnocovacích formulá řů 

Pro oba výše uvedené přístupy provádění zrychlených zkoušek spolehlivosti byly 
vypracovány elektronické vyhodnocovací formuláře „Arrhenius 1“ a „Arrhenius 2“, které jsou 
vytvořeny v programu Microsoft Excel s využitím maker v programovacím jazyku Visual 
Basic. Zobrazení uživatelského rozhraní elektronického vyhodnocovacího formuláře 
„Arrhenius 1“ je na obr. č. 7.2.  

Posloupnost realizace programu lze u obou formulářů rozdělit na vstupní část kontroly 
zadaných parametrů a načtení vložených dat o průběhu zkoušky, procesní část provádění 
pomocných výpočtů a závěrečnou část výpočtu požadovaných parametrů bezporuchovosti 
a grafického zobrazení tohoto výsledku.  
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t A 120,0 [°C] t U [°C]

Datum 02.04.10 dd.mm.rr

Čas 07:00 hh:mm

Datum 31.05.10 dd.mm.rr

Čas 10:15 hh:mm

C 0,90 [ - ]

poř. č. Datum Čas Prvek
Aktivační 

energie [eV]

1 03.04.10 12:30 opto-coupler 0,4
2 04.04.10 03:40 RAM 0,5 Intenzita poruch λλλλ A ≤ 3,113E-03 [h-1]

3 04.04.10 19:00 tranzistor 1,0
4 05.04.10 12:15 MOS 1,1 Provozní podmínky
5 07.04.10 03:35 dioda 0,8 Intenzita poruch λλλλ U ≤ 9,339E-06 [h-1]

6 08.04.10 14:05 rezistor 0,6 Střední doba do poruchy T S ≥ 107079,6 [h]

7 28.04.10 07:30 tranzistor 1,0
8 16.05.10 16:25 opto-coupler 0,6 A F [ - ]

9 28.05.10 23:40 dioda 0,8
10 31.05.10 10:15 tranzistor 1,0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Konfiden ční úrove ň

Zrychlená zkouška probíhá při konstantní zvýšené teplotě.

Nutnost znalosti aktivační energie tvořicích prvků.

Zrychlená zkouška spolehlivosti

Parametry zkoušky
Teplota

Vyhodnocení zkoušky

50,0

Model zrychlení Arrheniův model
Model spolehlivosti
Zkušební plán

Průběh zkoušky - záznam poruch

Zahájení zkoušky

Ukončení zkoušky

333,35Střední faktor zrychlení

Exponenciální rozdělení pravděpodobnosti
[n, U, r]

Parametry výrobku
Provozní teplota

Zkušební podmínky

Výpočet

Vymazat

 

Obr. č. 7.2: Vyhodnocovací formulář „Arrhenius 1“ 

Po zadání vstupních parametrů zkoušky a zaznamenání jejího průběhu je možné 
spustit algoritmus výpočtu parametrů bezporuchovosti. V úvodní části je provedena technická 
kontrola správnosti zadaných hodnot, tedy zda se uvedené parametry nalézají ve vymezených 
intervalech apod. Například konfidenční úroveň C představující pravděpodobnost může 
nabývat hodnot z intervalu (0; 1). V případě nedodržení tohoto požadavku je uživatel 
formuláře upozorněn na nutnost provedení opravy. V případě splnění požadavků vstupní 
kontroly jsou načteny hodnoty průběhu zrychlené zkoušky zadané uživatelem, tj. datum a čas 
vzniku jednotlivých poruch objektů, případně aktivační energie jejich porušených tvořících 
prvků. 

Ve výpočtové části algoritmu jsou určeny doby do poruchy jednotlivých objektů 
testovaných ve zrychlené zkoušce spolehlivosti (při zvýšené teplotě) a následně jsou 
vypočteny hodnoty parametrů (faktor zrychlení), s jejichž využitím jsou uvedené hodnoty dob 
do poruchy přepočteny na běžné provozní podmínky. Jednotlivé doby do poruchy jsou 
vypočteny jako rozdíl okamžiku vzniku dané poruchy a okamžiku začátku zrychlené zkoušky. 
Teoretický model použitý pro elektronický formulář „Arrhenius 1“ umožňuje do výpočtu 
zařadit pouze necenzurovaný soubor dat, tj. pouze doby do poruchy. Naproti tomu teoretický 
model formuláře „Arrhenius 2“ dovoluje pro výpočet využít také dobou zkoušky cenzurovaná 
data, tedy také doby provozu objektů po dobu trvání zkoušky (bez vzniku poruchy). Je-li 
zvolen pro vyhodnocení zkoušky spolehlivosti uvedený přístup, je nutné zadat mimo 
okamžiku začátku zkoušky také čas ukončení zkoušky, který je v ostatních případech pouze 
informativní.  
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Výše uvedené vypočtené pomocné hodnoty představují vstupní hodnoty pro stanovení 
intervalových odhadů parametrů bezporuchovosti, jež jsou výsledkem zrychlené zkoušky 
spolehlivosti. Vypočtené výsledky jsou zobrazeny ve formě tabulky, včetně doplňkových 
parametrů zkoušky (střední faktor zrychlení, resp. ekvivalentní aktivační energie).  

8 ZÁVĚR 

Náplní této disertační práce bylo provedení kvalitativní a kvantitativní analýzy 
spolehlivosti modulu UniAVV, jež je centrální řídící a diagnostickou jednotkou systému 
automatického vedení vlaku. Pro ověření skutečné úrovně vybraných parametrů spolehlivosti 
tohoto zařízení byl navržen program zkoušek spolehlivosti a vytvořen software pro jejich 
vyhodnocování. Pro hodnocení spohlivosti modulu UniAVV byly zvoleny postupy a nástroje, 
jež vycházejí z principů funkční bezpečnosti elektrických/elektronických systémů 
souvisejících s bezpečností, popsaných v normě ČSN EN 61508. 

Při kvalitativním hodnocení spolehlivosti modulu UniAVV byly s využitím analýzy 
způsobů a důsledků poruch (FMEA) identifikovány jednotlivé funkce modulu a způsoby 
jejich selhání. U funkcí, jejichž selhání může způsobit ohrožení bezpečnosti železniční 
dopravy, bylo provedeno kvalitativní hodnocení rizika metodou diagramu rizika. Výstupem 
této analýzy byly požadavky na opatření vedoucí ke snížení rizika na společensky přijatelnou 
úroveň, které jsou definovány s využitím ukazatele úrovně integrity bezpečnosti (SIL). 
Z výsledků analýzy subsystémů modulu UniAVV vyplynulo, že pro účinnou eliminaci rizika 
vyplývající ze selhání jejich funkcí musí být dosažena úroveň SIL2. Pro variantní uspořádání 
architektury hardware subsystémů modulu UniAVV byly specifikovány požadavky na kvalitu 
a účinnost diagnostického systému a definovány krajní meze kvantitativních ukazatelů 
bezporuchovosti podle principů funkční bezpečnosti. 

Cílem kvantitativní analýzy spolehlivosti modulu UniAVV bylo vytvoření 
teoretického modelu bezporuchovosti pro náhodné poruchy hardware, na jehož základě byly 
výpočtem určeny konkrétní číselné hodnoty ukazatelů funkční bezpečnosti. Na základě 
vypočteného diagnostického pokrytí modulu UniAVV, charakterizujícího kvalitu 
diagnostického systému, a informací z průmyslových zdrojů o intenzitách poruch tvořících 
prvků hardware byla určena číselná hodnota ukazatele cílové míry poruch. S ohledem na 
konkrétní technické provedení modulu UniAVV bylo zjištěno, že hodnoty diagnostického 
pokrytí a cílové míry poruch vyhovují požadavku úrovně integrity bezpečnosti SIL2. 

Pro možnost ověření skutečně dosažené úrovně spolehlivosti modulu UniAVV byly 
navrženy programy zkoušek spolehlivosti. Ty umožňují vyhodnocení dat získaných jak 
během provozu modulu UniAVV, tak také dat získaných v laboratorních podmínkách ze 
zkoušek prováděných při nadměrném zatížení. Pro snadné určení výsledků realizovaných 
zkoušek spolehlivosti byl vytvořen softwarový nástroj ve formě elektronických formulářů, 
umožňující vyhodnocení zkoušek prováděných v různých režimech zatížení.  

Prokázáním a ověřením dosažené úrovně integrity bezpečnosti SIL2 u modulu 
UniAVV lze deklarovat konkrétní číselné hodnoty ukazatelů spolehlivosti, které tento systém 
dosahuje. Pravděpodobnost nebezpečné nediagnostikované poruchy dosahuje u modulu 
UniAVV hodnoty nejméně desetinásobně nižší než by byla u systému s prokázanou úrovní 
integrity bezpečnosti SIL1 a hodnoty minimálně stonásobně nižší než u systému, který 
hodnoty SIL1 nedosahuje. Uvedená pravděpodobnost je úměrná pravděpodobnosti vzniku 
nebezpečné události, kterou může nebezpečná nediagnostikovaná porucha modulu UniAVV 
vyvolat. Ta může v krajním případě vést k ohrožení bezpečnosti železniční dopravy, a tedy 
k újmám na lidských životech a zdraví a značným hmotným škodám. U modulu UniAVV 
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s prokázanou úrovní integrity bezpečnosti SIL2 je tedy pravděpodobnost vzniku nákladů 
spojených s uvedenými důsledky ohrožení bezpečnosti mnohonásobně nižší než u systému, 
který požadované úrovně funkční bezpečnosti nedosahuje. 

8.1 Přínosy práce pro v ědu a praxi 
Hodnocení spolehlivosti a bezpečnosti modulu UniAVV bylo v této disertační práci 

provedeno v souladu s mezinárodní normou ČSN EN 61508 Funkční bezpečnost elektrických 
/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností. 
Výstupy této práce tak mohou být využity jako součást dokumentace potřebné pro prokázání 
dosažené úrovně integrity bezpečnosti (SIL) tohoto modulu, zejména část věnující se 
kvalitativnímu hodnocení rizika a stanovení požadavků bezpečnosti a část popisující určení 
číselných hodnot ukazatelů funkční bezpečnosti pro náhodnou poruchu hardware. Tato 
dokumentace je nezbytná pro proces certifikace výrobku, potvrzující jeho vlastnosti 
z hlediska požadavků funkční bezpečnosti. 

Na základě této dokumentace může výrobce modulu UniAVV, společnost MSV 
elektronika s.r.o., zažádat o certifikaci tohoto produktu z hlediska norem funkční bezpečnosti 
pro dosaženou úroveň integrity bezpečnosti SIL2. Této hodnotě SIL vyhovuje modul 
UniAVV jak z hlediska účinnosti svého diagnostického systému (popsaného ukazatelem 
diagnostického pokrytí), tak i z hlediska požadované bezporuchovosti (dané ukazatelem 
cílové míry náhodných poruch hardware). Toto hodnocení funkční bezpečnosti modulu 
UniAVV je založeno na provedené analýze způsobů a důsledků poruch (FMEA) jeho funkcí, 
kvalitativním hodnocení rizika ve spojitosti s bezpečností železničního provozu a na 
vytvořeném teoretickém modelu bezporuchovosti, které jsou obsaženy v této práci. 

Vzhledem k použitému technickému řešení modulu UniAVV muselo být toto zařízení 
jako celek pojato jako systém související s bezpečností, a proto všechny jeho subsystémy 
a součásti musely vyhovět náročným požadavkům funkční bezpečnosti. Uvedené výsledky 
analýz spolehlivosti modulu UniAVV tak mohou jeho výrobci sloužit jako podklad pro 
případné konstrukční změny systému, které by umožnily realizovat systém související 
s bezpečností jako nezávislý na modulu UniAVV. Tímto přístupem by se při zachování 
stávající úrovně integrity bezpečnosti značně zmírnily požadavky na parametry spolehlivosti 
tvořících prvků modulu UniAVV. 

Pro možnost ověření skutečné úrovně spolehlivosti, zejména parametrů 
bezporuchovosti modulu UniAVV byl v této práci navržen program provádění zkoušek 
spolehlivosti. Postup a podmínky provádění byl stanoven jak pro zkoušky prováděné 
v běžných provozních podmínkách, tak také pro zkoušky zrychlené, prováděné při 
nadměrném zatížení, konkrétně zvýšené teplotě. Výstupem zkoušek realizovaných podle 
vytvořených programů je intervalový odhad parametrů bezporuchovosti na zvolené 
konfidenční úrovni. 

Pro určení, resp. ověření úrovně spolehlivosti vycházející z provozních informací 
subsystémů modulu UniAVV, byl v souvislosti s charakterem těchto dat, kdy se v provozu 
nevyskytla nebezpečná porucha, sestaven specifický zkušební plán předpokládající 
bezporuchový provoz zařízení. Vytvořený matematický model této zkoušky byl 
demonstrován pro případ určení intenzity poruch subsystému přenosu signálu snímače MIB. 

Pro ověření parametrů bezporuchovosti elektronických systémů, tj. intenzity poruch, 
byl odvozen matematický model pro zrychlené zkoušky spolehlivosti soustav složených 
z většího počtu tvořících prvků. Tento model je založen na  Arrheniově převodním vztahu pro 
zvýšenou teplotu zkoušky a na předpokladu exponenciálního rozdělení pravděpodobnosti dob 
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do poruchy. Zkoušky prováděné podle tohoto programu je možné realizovat pro subsystémy 
jako celky, při zachování vazeb mezi jednotlivými tvořícími prvky. Pro snadné vyhodnocení 
výsledků zrychlených zkoušek byly vyvinuty elektronické formuláře „Arrhenius 1“, resp. 
„Arrhenius 2“, které umožňují výpočet parametrů bezporuchovosti v závislosti na režimu 
provádění zkoušek (při znalosti mechanismu vzniku poruch a jejich aktivačních energií, resp. 
zjednodušený přístup bez dostupných informací o aktivačních energií tvořících prvků). 

Využití této disertační práce je možné také ve vysokoškolské pedagogické praxi, 
v rámci výuky předmětů spojených se spolehlivostí a bezpečností technických systémů. 
Přínos teoretické části práce představuje zejména problematika funkční bezpečnosti systémů 
související s bezpečností, jež je relativně nová a v tuzemských vysokoškolských učebních 
textech není příliš zmiňována. Přínosem pro výuku je také teorie zrychlených zkoušek 
spolehlivosti, která je v této práci uvedena. Experimentální část disertační práce může být 
využita jako případová studie aplikace principů funkční bezpečnosti. Na konkrétních 
příkladech z technické praxe může být objasněno použití nástrojů a postupů hodnocení 
spolehlivosti a bezpečnosti vycházející z požadavků normy ČSN EN 61508, případně 
aplikace dalších metod pro analýzu spolehlivosti (FMEA, FTA, RBD atd.). 

8.2 Možnosti dalšího rozvoje problematiky 
V průběhu řešení problematiky zmíněné v této práci se vyskytla řada námětů, které by 

mohly být dále rozvíjeny v souvislosti s analýzou spolehlivosti a funkční bezpečnosti systému 
automatického vedení vlaku, případně dalších technických systémů. Patří k nim mimo jiné: 

� rozšíření kvalitativní analýzy rizika ze systému automatického vedení vlaku také na 
další systémy hnacího kolejového vozidla s vlivem na bezpečnost železniční dopravy 
(vozidlový počítač, zabezpečovací systém ETCS apod.), které může vést 
k přerozdělení požadavků funkční bezpečnosti u systémů souvisejících s bezpečností; 

� uvážení provedení systému souvisejícího s bezpečností (tj. diagnostického systému) 
u systému automatického vedení vlaku jako systému nezávislého na jeho řídícím 
systému a v souvislosti s tím stanovení požadavků funkční bezpečnosti inovovaného 
systému; 

� vytvoření teoretického modelu bezporuchovosti pro kvantitativní hodnocení 
spolehlivosti technických systémů, u nichž se nepředpokládá konstantní intenzita 
poruch, a provedení modifikace ukazatelů funkční bezpečnosti náhodných poruch 
hardware, které jsou normou definovány pouze pro exponenciální rozdělení 
pravděpodobnosti; 

� další zrychlení průběhu zkoušek spolehlivosti jejich realizací při časově proměnlivém 
tepelném zatížení nebo při větším počtu zrychlujících zatížení (vibrace, vlhkost apod.), 
v této souvislosti vytvoření matematických modelů těchto zkoušek a přizpůsobení 
software pro vyhodnocování výsledků zkoušek. 
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ABSTRACT 

KRZYŽANEK, Radek. Dependability characteristic assessment of new generation module of 
automatic train operation (ATO). Ostrava, 2011. 151 p. Dissertation thesis. VŠB – Technical 
University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Transport. Supervisor: 
ŠKAPA, Petr. 

 

System of automatic train operation (ATO) is used for a self-operated control of power 
railway vehicles and it replaces number of functions which are realized by an engine driver. 
For assurance of a safe railway transport operation it is necessary to guarantee the high level 
of this system dependability.  

This dissertation thesis is concerned with the dependability analysis problems of 
UniAVV module which represents the central part of automatic train operation system. 
Dependability evaluation is realized pursuant to functional safety principles that characterize 
demanded level of a safety related system dependability using safety integrity level (SIL) 
parameter.  

Dissertation thesis is composed of theoretical and experimental part and it is divided 
into eight chapters. The first chapter of theoretical part is devoted to description of automatic 
train operation functions and technical solution of UniAVV module and its connections to the 
safety system ETCS. In next chapters there are introduced basic principles of functional safety 
of electronic safety related systems and theory of operational and accelerated dependability 
testing is mentioned.  

Experimental part is devoted to determination and verification of inherent 
dependability value of UniAVV module. There are realized qualitative failure mode and 
effect analysis and qualitative risk evaluation of UniAVV module. On the basis of these 
analyses there are determined measurements for risk reduction to tolerable level according to 
functional safety principles. The theoretical reliability model is created as a result of 
quantitative dependability assessment of UniAVV module. This model is used for calculation 
of functional safety parameters which are utilized for proof of achieved safety integrity level. 
The programme of dependability testing is designed for verification of achieved inherent 
dependability level of UniAVV module. The software is created for evaluation of 
dependability testing in the different realization modes. 
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