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Streszczenie: W pracy przedstawiono komputerowe wspomaganie analizy bezpieczestwa na kadym
etapie ycia systemu sterowania ruchem kolejowym: projektowania, testowania i eksploatacji.
Dotyczy to szacowania niezawodnoci systemów nowoprojektowanych, aktualnie produkowanych
oraz tych eksploatowanych od co najmniej kilku lat. Pokazano moliwo stosowania komputerowego
wspomagania analizy wystpienia sytuacji krytycznych metod FTA, szacowanie
prawdopodobiestwa takich zdarze, czy weryfikacj oszacowanych wartoci metod symulacji
komputerowej. Artyku jest podsumowaniem prac naukowo badawczych prowadzonych w Zakadzie
Elektroniki i Diagnostyki na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu
Sowa kluczowe: bezpieczne systemy srk, komputerowe wspomaganie analizy bezpieczestwa

1. WPROWADZENIE
Przystpienie Polski do UE w 2005 roku spowodowao obligatoryjne stosowanie norm
zwizanych z projektowaniem, testowaniem, wdraaniem i utrzymywaniem bezpiecznych
systemów automatyki kolejowej. Obowizujce stay si normy oznaczone odpowiednio:
PN-EN 50126 [10], PN-EN 50128 [11], PN-EN 50129 [12] oraz PN-EN 50159 [15].
We wspomnianych normach okrelono m.in. niezawodno, gotowo, dostpno,
bezpieczestwo [10], procedury i wymagania techniczne dla projektowania
oprogramowania bezpiecznego systemu elektronicznego dla sterowania i zabezpieczenia
na kolei [11]. Dodatkowo normy definiuj wymagania dotyczce projektowania,
testowania, odbioru i zatwierdzania elektronicznych systemów, podsystemów i urzdze
sygnalizacji [12] oraz bezpieczn czno w ukadach otwartych i zamknitych [15].
Obecnie podstawowym liczbowym kryterium oceny systemu jest wska nik THR (ang. Tolerable
Hazard Rate) [16]. Okrelenie liczbowej wartoci wska nika THR nie jest jedynym sposobem
oceny ryzyka systemów srk. Przydatne okazuj si inne wskazane w normach metody takie jak
analiza za pomoc procesów Markowa, czy analiza drzewa niezdatnoci (FTA) [7]. Przy analizie
bezpieczestwa bardzo istotna jest symulacja komputerowa (zazwyczaj stosowana jako
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metoda weryfikacji parametrów przyjtych w analizie matematycznej). Przedstawiona
praca ma pokaza, jak metody obligatoryjne i zalecane standardy UE mog by
wspomagane przez profesjonalne oprogramowanie oraz uyteczne programy opracowane
dla konkretnych aplikacji (np. wyznaczenia wypadkowej intensywnoci uszkodze dla
zoonych konfiguracji systemów o strukturze szeregowo-równolegej). W pracy oparto si
na systemie sygnalizacji przejazdowej typu RASP-4, której producent udostpni wszystkie
wymagane dane do oceny bezpieczestwa. Jest to typowy system realizowany
w strukturze dwukanaowej („2 z 2”), [8], [16], [22].
a)

b)


Rys. 1. Samoczynna sygnalizacja przejazdowa RASP-4 a) zdjcie ukadu w kontenerze,
b) struktura systemu.

2. SZACOWANIE I WERYFIKACJA WSPÓCZYNNIKA
THR JAKO METODA ANALIZY BEZPIECZESTWA
WYNIKAJCA Z OBOWIZUJCYCH NORM
Koncepcja bezpiecznych systemów komputerowych stosowanych w kolejnictwie
zakada bardzo ma intensywno usterek, co przy cakowitej niezalenoci kanaów
przetwarzania gwarantuje znikome prawdopodobiestwo wystpienia usterki podwójnej
lub wielokrotnej – decydujcej o uszkodzeniu katastroficznym (krytycznym). Podstaw
analizy jest akceptowalny, dopuszczalny poziom ryzyka okrelony z zalenoci
(bezpieczestwo systemu zaley nie tylko od intensywnoci uszkodze, ale od czasu
detekcji uszkodze pojedynczych i podwójnych), [16]:
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gdzie: i – intensywno uszkodze dla kanau i, td i

1

– czas reakcji systemu na bd dla

kanau i.
Dopuszczalne wartoci THR dla poziomu bezpieczestwa SIL-4 zawieraj si
w przedziale 10-9 THR 10-8. Z bezpieczestwem systemów srk zakwalifikowanych do
poziomu SIL-4 wie si równie czas diagnostyki usterek pojedynczych:
k
1000  O

Tsf

(2)

oraz usterek podwójnych:
2

T2 sf

(3)

O

gdzie: k - wspóczynnik nadmiarowoci równy 1 dla systemów „2z2” i 0.5 dla systemów
‘2z3”, O - suma rednich intensywnoci uszkodze elementów, których jednoczesne
uszkodzenie moe prowadzi do zagroenia.
Jednym z programów sucych do prognozowania i szacowania parametrów
niezawodnociowych jest program SOBIN [21]. Program ten skada si podstawowych
bloków: blok wprowadzania danych oraz blok obliczania parametrów niezawodnociowych. W przypadku stosowania rozwiza analitycznych dla ukadu zoonego
z elementów pracujcych w strukturze szeregowej i przy zaoeniu wykadniczego
charakteru funkcji uszkodze, sumuje si wska niki intensywnoci uszkodze
poszczególnych moduów:
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W przypadku elementów pracujcych równolegle, istnieje pewien problem
z oszacowaniem w prosty sposób intensywnoci uszkodze dla takiego ukadu, dlatego te
podobn analiz mona przeprowadzi w oparciu o wyznaczenie redniego czasu do
wystpienia usterki. Dla n=2 oraz n=3 (typowe nadmiarowoci w systemach srk)
przedstawia to wzór (5), [16]:
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przy czym redni czas do wystpienia usterki w module i jest równy:
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Na rys. 2.a przedstawiono okno programu, w którym zdefiniowano struktur pocze
kanau systemu RASP-4 (w programie SOBIN) oraz tabel z wykazem elementów
skadowych.
a)

b)

Rys. 2. Okno programu wspomagajcego wyznaczanie wypadkowej intensywnoci uszkodze
a) okno programu, b) tabela z wykazem elementów.

2.1. SZACOWANIE THR NA PODSTAWIE DANYCH PRODUCENTA
Dla zastosowanego sprztu systemu RASP-4 autorzy podali nastpujce wartoci
MTBF (redni czas pomidzy wystpieniem uszkodze) na podstawie danych
producenta/dystrybutora sprztu (firma Astor Kraków):
a) kaseta bazowa IC695CHS012 – 761 000 [h],
b) zasilacz prdu staego IC695PSD140 – 1 092 000 [h],
c) jednostka centralna IC695CPU310 – 638 000 [h],
d) interfejs komunikacyjny IC695ETM001 – 992 000 [h],
e) modu wej dyskretnych IC694MDL660 – 6 393 000 [h],
f) modu wyj dyskretnych IC694MDL754 – 553 000 [h].
Konfiguracja sterowników zawiera róne iloci moduów, co przy zaoeniu najgorszego
przypadku (szeregowa struktura niezawodnociowa) prowadzi do wypadkowej wartoci
MTBF dla poszczególnych zestawów:
¾ zestaw z 2 moduami e) i 1 moduem f) – 144 374.4267 [h],
¾ zestaw z 3 moduami e) i 1 moduem f) – 141 185.9945 [h],
¾ zestaw z 4 moduami e) i 1 moduem f) – 138 135.3490 [h],
¾ zestaw z 6 moduami e) i 2 moduami f) – 106 832.6186 [h].
Autorzy zapewnili dostatecznie krótki czas wykrywania pojedynczego uszkodzenia
i przejcie do stanu bezpiecznego (czas cyklicznego testowania wej/wyj T równy
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250ms oraz czas reakcji na bd (NT) 1s) co daje warto czasu reakcji na bd (SDT)
równ 0.0003125 [h] i w efekcie warto THR równ 2.19e-13, zgodn z norm PN-EN
50129 dla poziomu SIL-4.

2.2. PROGNOZOWANIE JAKO METODA SZACOWANIA
NIEZAWODNOCI NOWYCH SYSTEMÓW
W przypadku analizy systemu o nieznanych charakterystykach niezawodnociowych
elementów, moliwe jest wstpne oszacowanie wska ników poprzez obliczenie
wypadkowych intensywnoci uszkodze systemu na podstawie iloci i struktury
niezawodnociowej zastosowanych elementów dyskretnych oraz scalonych o rónej skali
integracji. Ogólna posta dla szacowania niezawodnoci eksploatacyjnej dyskretnych
elementów póprzewodnikowych wynosi [8], [9], [16]:
Op

Ob S T  S A  S R  S S  S C  S Q  S E

(7)

gdzie:
¾ Ob O0  S ST - bazowa intensywno uszkodze, zalena od parametru O 0 oraz
obcienia temperaturowego i elektrycznego S ST ,
¾ O p - intensywno uszkodze podczas eksploatacji,
¾ S E - wspóczynnik uwzgldniajcy oddziaywanie czynników rodowiskowych
innych ni temperatura,
¾ S A - wspóczynnik uwzgldniajcy rodzaj aplikacji,
¾ S S - wspóczynnik uwzgldniajcy obcienia napiciowe,
¾ S T - wspóczynnik temperaturowy,
¾ S R - wspóczynnik uwzgldniajcy maksymalne dopuszczalne parametry
elementu,
¾ S Q - wspóczynnik jakociowy,
¾ S C - wspóczynnik uwzgldniajcy wpyw obecnoci kilku zcz w jednej
obudowie lub konstrukcje elementu.
Na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej dokonano wstpnego studium analizy
bezpieczestwa w celu wyznaczenia wska nika intensywnoci uszkodze ª oraz
wyznaczenia wspóczynnika THR. Wyniki z szacowania s nastpujce:
¾ sterownik czujników i tarcz – ª =8,8E-05,
¾ sterownik radiowy 1– ª = 4,09558E-05,
¾ sterownik radiowy 2 – ª = 1,50242E-05,
¾ ukad decyzyjny – ª = 2,54E-04.
Wypadkowy wynik: ª=3,98E-04, co przy td rzdu 1,25s zapewnia THR równy 1.1*10-10.
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2.3. SZACOWANIE THR NA PODSTAWIE DANYCH
EKSPLOATACYJNYCH
Na podstawie danych eksploatacyjnych moliwe byo oszacowanie wartoci
intensywnoci uszkodze. Jednym ze sposobów weryfikacji zaoonej hipotezy
intensywnoci uszkodze s testy zgodnoci. W artykule posuono si testem ¬2 Pearsona
[16], który jest testem weryfikacji nieparametrycznej dotyczcej postaci funkcyjnej
dystrybuanty cechy populacji. Test ten stosowany jest w przypadku, gdy n - krotnie
powtarzane dowiadczenie moe da k róne wyniki. Statystyka ta wyraa si wzorem:

F 2 emp

k

¦
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n it

(8)
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Jeeli emp
, to zaoon hipotez H0 odrzucamy, (r – liczba nieznanych
parametrów hipotetycznego rozkadu F). W tabeli 1 pokazano opis statystyki, a na rys. 3
wykaz uszkodze dla badanych systemów typu RASP-4 w zaoonym przedziale czasu
27000 godzin (kady przedzia po 4500h). Razem zarejestrowano 16 usterek, [16].

gdzie

i
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Rys. 3. Szacowanie intensywnoci uszkodze na podstawie bada eksploatacyjnych, wykaz
uszkodze w przedziaach czasu
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Do oszacowania wartoci wspóczynnika uszkodze ª zastosowano program Statistica
[19]. Poniewa nie odrzucono hipotezy o odrzuceniu przyjtych zaoe dla rozkadu
wykadniczego, oszacowana warto ª wyniosa 7.40741*10-5h-1. Do obliczenia
wspóczynnika THR uyto wczeniejszych danych (czas cyklicznego testowania
wej/wyj T = 500ms, czas reakcji na bd wejcia NTwe = 1s, czas reakcji na bd
wyjcia NTwy = 1s) co dla jednakowych kanaów dao wska nik THR równy: 5,56 10-12.

3. ANALIZA FTA
W modelowaniu ryzyka systemów srk wykorzystuje si graficzny opis za pomoc
drzewa niezdatnoci i drzewa zdarze. Analiza drzewa niezawodnoci pozwala w sposób
usystematyzowany rozpatrywa rónorodne czynniki majce wpyw na niezdatno
systemu. W przypadku analizy drzewa zdarze analizowana jest moliwo rozwoju
zdarzenia inicjujcego (okrela si bariery bezpieczestwa i rozpatruje si sekwencje
zdarze) [11]. Na rys. 4 pokazano przykad drzewa zdarze dla systemu srk [11].

t 1
t 1

t 1

t 1

Rys. 4. Przykadowe drzewo zdarze systemu srk

Do analizy bezpieczestwa metod FTA [14] zastosowano oprogramowanie firmy RAM
Commander - ALD Company [17] (wersja demonstracyjna), która pokazuje propagacj
zdarzenia (Critical Fault) w przedstawionym systemie transmisji otwartej (rys. 5).
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Rys. 5. Drzewo FTA dla systemu ssp typu RASP-4 a) okno analizy, b) raport analizy

Do analizy zaoono nastpujce wartoci intensywnoci uszkodze oszacowane w wyniku
prognozowania:
¾ karta wej.
1.21e-05,
¾ karta wyj.
9,45e-06,
¾ CPU
4.16e-05,
¾ modu interfejsu 2.62e-05,
¾ bd transmisji oszacowano na podstawie [8]:

ONT

ON  pUE

ON  2 32 (9)

Przykadowy raport pokazano na rys. 5b. Dla takiego drzewa i zaoonych parametrów,
Q (t) wynosi 1.09e-10 (dla czasu analizy 100 000h).

4. PROCESY MARKOWA ORAZ PARAMETRY
PROBABILISTYCZNE I CZASOWE WYKORZYSTYWANE
W ANALIZIE BEZPIECZESTWA
System ssp jest systemem bezpiecznym, co oznacza, e kade pojedyncze uszkodzenie
powinno by wykryte w odpowiednio krótkim czasie, system powinien zainicjowa
reakcje bezpieczestwa a wykryte pojedyncze uszkodzenie nie moe prowadzi do sytuacji
niebezpiecznej. Dlatego te, procesy stochastyczne w postaci procesów Markowa s
dogodn metod do analizy systemów sterowania ruchem na przejazdach kolejowych,
gdzie wymienione procesy stochastyczne charakteryzuj systemy bez odnowy.
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Rys. 6. Model systemu sygnalizacji przejazdowej, systemu bez odnowy

Model systemu ssp przedstawia system pracy dwóch komputerów pracujcych równolegle,
poszczególne stany modelu opisuj nastpujce sytuacje:
¾ Stan 0 - stan poprawnej pracy, dwa komputery pracuj,
¾ Stan 1 - system wykry uszkodzenie jednego z komputerów,
¾ Stan 2 - stan uszkodzenia niebezpiecznego, uszkodzone dwa komputery, brak
reakcji bezpieczestwa,
¾ Stan 3 (stan uszkodzenia kontrolowanego) - system wykry uszkodzenie i rozpocz
reakcj bezpieczestwa.
Celem analizy modelu matematycznego badanego systemu jest okrelenie
prawdopodobiestwa wystpienia sytuacji niebezpiecznej oraz czasu do wystpienia
takiego stanu. W tym celu skorzystano z programu matematycznego Mathematica firmy
Wolfram Research Inc., poniewa jest wszechstronnym programem do realizacji oblicze
symbolicznych i numerycznych z dowoln dokadnoci, umoliwia równie wizualizacj
otrzymanych wyników. Okno programu MATHEMATICA dla modelu z rys. 6 pokazano
na rys.7 [16], [17]. Rozwizujc odpowiedni ukad równa oraz korzystajc z odwrotnej
transformaty Laplace’a, otrzymano:

P 2(t )

O 1  e 2tO  2e t ( O  P ) O   1  e 2tO P
O2  P 2

(10)

Przyjmujc typowe wspóczynniki ª=0,00001h-1 oraz μ=1h-1 [16], przebieg funkcji
przedstawiajcej bezpieczestwo systemu ssp B =1– P2(t) przedstawiono na rys. 7.
Za pomoc programu Mathematica, stosujc transformaty Laplace’a, mona wyznaczy
graniczne prawdopodobiestwa przebywania w poszczególnych stanach systemu przy
zaoonym czasie dziaania systemu t®, w tym w najbardziej interesujcym stanie P2.
P 2 (t )

O
O P

(11)
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Rys. 7. Okno programu Mathematica dla modelu z rys. 6

Kolejnym bardzo interesujcym zagadnieniem jest wyznaczenie prawdopodobiestwa
wystpienia kolizji na przeje dzie kat. C (przejazd z sygnalizacj ostrzegajc kierowców
bez zapór). Model tego przejazdu jest przedstawiony na rysunku 8 [1], [5].

Rys. 8. Model bezpieczestwa przejazdu kolejowego kat. C wyposaonego
w sygnalizacj wietln

W przedstawionym modelu poszczególne stany opisuj sytuacje:
Stan 0 – stan, w którym nie ma zagroenia
¾ pojawi si pocig i nie pojawi si samochód,
¾ pojawi si samochód i nie pojawi si pocig,
Stan 1 – kierowca zatrzyma si przed przejazdem, system ssp zosta zaczony,
Stan Pk – Stan katastroficzny, kierowca wjecha pod nadjedajcy pocig, awaria systemu
ssp.
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Przejcia pomidzy poszczególnymi stanami okrelaj:
¾ ª1, ª4 – intensywnoci przejcia do stanu 1 i Pk
¾ ¯1, ¯4 – intensywno powrotu do stanu bez zagroenia „0”.
Graniczne prawdopodobiestwo przebywania w stanie Pk przy t® pokazano na rys. 9.

Rys. 9. Przebieg zmian prawdopodobiestwa stanu niebezpiecznego Pk

Zakadajc
wartoci
parametrów
ª1=0,000000079 [h-1],
ª4=0,0000015 [h-1]
1
-1
i ¯1=0,0016 [h ], ¯4=0,3 [h ], prawdopodobiestwo wystpienia stanu katastroficznego
Pk = 4.98*10-6. Jest to warto graniczna, która jest miar jakoci systemu:

Pk ( t ) | t o f

( O1  P 1 ) P 4
O 4 P 1  ( O1  P 1 ) P 4

(12)

5. SYMULACYJNA ANALIZA BEZPIECZESTWA
Z punktu widzenia bezpieczestwa istotna jest weryfikacja modeli systemów
automatyki kolejowej, a zwaszcza parametrów przyjtych w tych modelach. W rozdziale
2.3 pokazano weryfikacj parametrów niezawodnociowych (ª) na podstawie wyników
bada eksploatacyjnych w oparciu o typowe metody statystyki. Dla systemów
nowoprojektowanych oraz dla systemów gdy brak jest takich bada, jedyn metod
weryfikacji przyjtego modelu jest symulacja komputerowa Na rys. 10 przedstawiono
okno programu z modelem symulacyjnym (z rys. 8) przejazdu kolejowego kat. C. Do
symulacji zastosowano pakiet MATLAB/SIMULINK (z moduem SimEvents), [1], [5],
[18].
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a)

b)


Rys. 10. Symulacja przejazdu kat. C
a) struktura modelu symulacyjnego w SimEvents, b) przebieg funkcji prawdopodobiestwa stanu
Pk w funkcji czasu symulacji.


W wyniku symulacji otrzymano nastpujc graniczn warto prawdopodobiestwa
wystpienia stanu katastroficznego Pk, które wynosi Pk= 1,42*10-6, co okazao si zgodne z
wynikiem uzyskanym drog analizy matematycznej tego modelu [5].

6. PODSUMOWANIE
W pracy pokazano nowoczesne, komputerowo wspomagane metody analizy
bezpieczestwa systemów sterowania ruchem kolejowym. Metody te mog by
obligatoryjne, jak ma to miejsce w przypadku THR i FTA, lub szczególnie zalecane tak jak
procesy Markowa czy symulacje komputerowe. Przedstawione oprogramowanie oprócz
konkretnych wyników umoliwia te wygenerowanie odpowiedniej dokumentacji
potwierdzajcej przyjte zaoenia funkcjonalne, przede wszystkim parametry
niezawodnociowe. W pracy pokazano analiz jednego z wielu systemów ssp [2], [3].
Uzyskane dane potwierdziy zarówno wysok niezawodno sprztu jak te odpowiedni
poziom bezpieczestwa (SIL-4) przewidziany dla tego typu urzdze.
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COMPUTER AIDED SAFETY ANALYSIS OF RAILWAY CONTROL SYSTEMS
Summary: The paper deals with computer support of safety analysis of railway control system
corresponding to each stage of its life cycle, especially design, testing and maintenance. It is related to the
reliability estimation of actually designed, manufactured or exploited from several years railway control
systems. But is possible to analyze with computer support the occurrence of critical situations using FTA
method, estimation of probability connected with such situations and verification of obtained results using
simulation methods. The paper is final report of research works realized in Electronics&Diagnostics
Department in Faculty of Transport and Electrical Engineering UTH in Radom.
Keywords: safety of railway systems, computer analysis of safety

