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Streszczenie 

Obecnie stosowane metody analiz bezpieczeństwa w opinii autora nie zapewniają 

racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów w obecnej dynamice realizacji projektów. 

Zmienność warunków i wymagań  utrudnia wykonanie systematycznej i gruntownej analizy 

bezpieczeństwa co w konsekwencji może prowadzić do niepełnej identyfikacji zagrożeń  

w dzisiejszych systemach sterowania ruchem kolejowym (srk). Podjęta tematyka pracy wynika  

z analizy potrzeb rynku jak i z poszukiwań metod racjonalnej oraz efektywnej analizy i oceny 

bezpieczeństwa w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowych systemów 

kolejowych. Celem pracy jest identyfikacja i racjonalizacja struktury analizy bezpieczeństwa 

systemu. Tematyka rozprawy koncentruje się w obszarze zagadnienia analizy bezpieczeństwa 

komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym. Proponowana tematyka obejmuje 

szerokie spektrum problematyki bezpieczeństwa począwszy od formułowania założeń,  

a skończywszy na wdrożeniu. W ramach pracy zidentyfikowane zostały metody analiz 

bezpieczeństwa, które można zastosować w trakcie cyklu tworzenia komputerowego systemu 

sterowania ruchem kolejowym. Efektem pracy doktorskiej jest strategia analizy czynników 

decydujących o bezpieczeństwie dla rozważanego systemu. Wynikiem rozprawy jest również 

odpowiedź na pytanie jaką metodę z wielu zastosować do najbardziej wiarygodnej i efektywnej 

analizy bezpieczeństwa i jaką metodę dobrać ze względu na typ systemu i urządzenia oraz jak 

ocenić bezpieczeństwo systemu w odniesieniu do wymagań stawianych przez zarządcę 

infrastruktury oraz standardy kolejowe. 

Słowa kluczowe: sterowanie ruchem kolejowym, analiza bezpieczeństwa, sieci Petriego. 
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Safety analysis method of computer railway control systems 

Summary 

The currently applied safety methods in the opinion of author do not assure rational use of available 

resources in the present dynamic of projects. The changes of conditions and factors makes difficult 

to perform systematically and thoroughly safety analysis what can cause lack of full identification 

of hazards in nowadays railway signalling systems. The subject of paper results from market needs 

analysis as well as research for the rational and effective safety analysis and assessment 

methodology in design, manufacturing and operation process of new railway systems.  The aim of 

paper is identification and rationalization of system safety analysis structure. The subject of paper 

concentrate in area of safety analysis of computer railway signalling systems. The proposed subject 

includes broad spectrum of safety problems starting from formulation of assumptions to 

implementation. In scope of paper the methods of safety analysis have been identified, which ones 

can be applied during life cycle of computer railway signalling system. The effect of paper is 

analysis strategy of factors that influence safety of the system under consideration. The result of 

the paper is also the answer which methods to be applied to achieve the most reliable and efficient 

safety analysis considering the type of the system and equipment and how to assess the system 

safety in regards to railway infrastructure manager and railway standards. 

Keywords: railway traffic control, safety analysis, Petri nets.  
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Wykaz ważniejszych pojęć i oznaczeń: 

CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, 

RAMS – (ang. Reliability, Availability, Maintainability, Safety) – Niezawodność, Dostępność, 

Podatność utrzymaniowa, Bezpieczeństwo), 

srk – sterowanie ruchem kolejowym, 

FTA – (ang. Fault Tree Analysis) analiza drzewa błędów, 

FMEA – (ang. Failure Mode and Effect Analysis) - Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń, 

DFT – (ang. Dynamic Fault Tree) – dynamiczna analiza drzewa błędów, 

ETA – (ang. Event Tree Analysis) – analiza drzewa zdarzeń, 

RPN – (ang. Risk Priority Number) – liczba priorytetu ryzyka, 

CSM-REA - (ang. Common Safety Methods on Risk Evaluation and Assessment - CSM-REA) 

wspólne metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, 

LCS – Lokalne Centra Sterowania, 

SWI – system wymiany informacji pomiędzy dyżurnym ruchu i dróżnikiem przejazdowym, 

SIL – (ang. safety integrity level) – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, 

HAZOP – (ang. Hazard and Operability Analysis) – metoda identyfikacji zagrożeń. 
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Wykaz głównych symboli zastosowanych w pracy: 

P – współczynnik prawdopodobieństwa określony w [71] jako: “prawdopodobieństwo 

zmaterializowania się zagrożenia wynikającego ze źródła danego zagrożenia. Liczba „P” 

przyjmuje wartość całkowitą od 1 do 10;” , 

W – współczynnik wykrycia zagrożenia określony w [71] jako: „prawdopodobieństwo wykrycia 

zagrożenia przy dotychczas stosowanych środkach kontroli ryzyka. Liczba „W” przyjmuje wartość 

całkowitą od 1 do 10 ;”, 

S – współczynnik wartości skutków określony w [71] jako: „liczby określającej wartość skutków 

przypadających na zdarzenie a w przypadku wystąpienia w poddanym ocenie okresie więcej niż 

jednego zdarzenia wartość średnią dla skutków wynikających z danego zagrożenia. Liczba „S” 

przyjmuje wartość całkowitą od 1 do 10;”, 

M – zbiór miejsc sieci Petriego, 

T – zbiór tranzycji , T∩M=∅, 

w – niepusty, skończony zbiór kolorów, z których każdy może być zbiorem czasowym to znaczy 

takim, którego elementy są parami składającymi się z koloru i znacznika czasowego, 

C – funkcja określająca jakiego koloru znaczniki mogą być przechowywane w danym miejscu: 

C: M → w,  

G – funkcja określająca warunki, jakie muszą być spełnione, aby tranzycja mogła być aktywowana; 

są to wyrażenia zawierające zmienne typów należących do τ, dla których można dokonać 

wartościowania dającego w rezultacie wartość logiczną, 

E – funkcja opisująca tzw. wagi łuków, tzn. wyrażenia zawierające zmienne typów należących do 

w, dla których można dokonać wartościowania dającego w rezultacie wielozbiór nad typem koloru 

przypisanego do miejsca, które znajduje się na początku lub na końcu danego łuku, 

Z – zbiór znaczników czasowych (zwanych też punktami czasowymi lub pieczątkami czasowymi), 

zamknięty ze względu na operację dodawania, Z ⊆ ℝ, 
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r  – czas początkowy, 𝑟 ϵR, 

td – czas dostępny na wykonanie czynności (zadania), 

ts – średni czas potrzebny na wykonanie czynności, 

γ, β, η – wartości parametrów dobieranych na podstawie tabel metody HCR, 

N  – sieć Petriego reprezentująca scenariusze eksploatacyjne, 

N  – sieć Petriego reprezentująca funkcje systemu, 

N  – sieć Petriego reprezentująca instalacje systemu, 

N  – sieć Petriego reprezentująca bezpieczeństwo systemu. 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 / 197 

 

1. Wprowadzenie 

1.1. Stan zagadnienia i sformułowanie problemu 

Wprowadzenie do tematyki rozprawy oraz do obszaru sterowania w transporcie z bardziej 

szczegółowym przybliżeniem zagadnień sterowania w ruchu kolejowym. Przedstawienie trendów 

w technologii sterowania oraz wiążących się z tym zagrożeń. 

Zagrożeń na kolei nie można całkowicie wyeliminować, można tylko minimalizować ich skalę,  

a jednym z kluczowych środków minimalizacji jest stosowanie adekwatnego procesu oceny 

ryzyka, w tym identyfikacji zagrożeń i analizy bezpieczeństwa, który stoi u podstaw każdego 

systemu zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym elementem adekwatności zastosowania procesu 

oceny ryzyka jest czynnik ludzki i z nim związany poziom kultury bezpieczeństwa osób 

zaangażowanych w realizację prac w zakresie systemów krytycznych [42,43], który ma znaczący 

wpływ na poziom bezpieczeństwa także w transporcie kolejowym. Analizując dane statystyczne 

zarejestrowanych poważnych wypadków, wypadków i incydentów [82] można stwierdzić, że 

świadomość bezpieczeństwa nie ma tendencji rosnącej [5].  Niniejsza rozprawa doktorska ma na 

celu przedstawienie propozycji zastosowania racjonalnej i efektywnej metodyki analizy i oceny 

bezpieczeństwa w komputerowych systemach sterowania ruchem kolejowym. Zastosowanie 

właściwego procesu analizy bezpieczeństwa w trakcie tworzenia systemów srk lub ich 

dostosowania do zmieniających się przepisów i uwarunkowań danej lokalizacji jest w dalszym 

ciągu sporym wyzwaniem dla producentów systemów srk. Wynika to z dużej dynamiki 

realizowanych przedsięwzięć i uwzględnienia w tym procesie czasochłonnej i wymagającej dużego 

nakładu finansowego analizy bezpieczeństwa. Dostosowanie systemów do warunków  

i czynników lokalnych również nie jest łatwe. Istniejące metody dla rozbudowanych systemów nie 

ułatwiają zastosowani takiej analizy w sposób racjonalny. Koniecznym jest znalezienie 

sprawdzonego rozwiązania analitycznego, które można dostosowywać do sposobu projektowania 

i poziomu skomplikowania stosowanych rozwiązań technicznych i operacyjnych, jednocześnie 

umożliwiając ocenę wielu wariantów przy zapewnieniu uwzględnienia wszystkich czynników 

wpływających na bezpieczeństwo. W niniejszej pracy autor przedstawił propozycję racjonalnej  

i efektywnej metodyki analizy i oceny bezpieczeństwa opartej o model systemu srk  

z wykorzystaniem formalnych metod analitycznych. 
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W całym systemie kolejowym systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) należą do grupy 

systemów krytycznych, których wadliwe działanie może doprowadzić do niepożądanych skutków 

w tym ofiar śmiertelnych [9, 14]. Celem systemu sterowania ruchem kolejowym jest zapewnienie 

bezpieczeństwa przemieszczania się pojazdów po sieci kolejowej oraz uzyskania wymaganej 

sprawności eksploatacyjnej w sposób uzasadniony technicznie i ekonomicznie [9,90,121,120]. 

Bezpieczeństwo prowadzenia ruchu jest związane z możliwie pewnym zapobieganiem kolizjom 

oraz wykolejeniom pojazdów. Całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z wystąpieniem 

zagrożenia nie jest możliwe, ale dąży się do tego aby zminimalizować prawdopodobieństwo  

i skutki niepożądanego zdarzenia do poziomu akceptowalnego lub tolerowalnego [97]. Można 

również powiedzieć, że bezpieczeństwo komputerowych systemów srk związane jest z ogólnymi 

zasadami projektowania, uruchamiania i eksploatowania uwarunkowanych bezpieczeństwem 

elektronicznych systemów programowych [17, 53, 54, 58]. 

Na kolei podstawowym wymaganiem bezpieczeństwa jest warunek aby pojedyncze uszkodzenie 

urządzenia nie doprowadziło do jego przejścia w stan zagrażający bezpieczeństwu ruchu [76]. Jest 

to ważny aspekt w trakcie analizy bezpieczeństwa, które jednoznacznie definiuje podstawowe 

wymaganie bezpieczeństwa dla systemów srk. W związku z tym, można dalej wskazać podział 

uszkodzeń urządzeń srk ze względu na ich skutki na: 

- uszkodzenia bezpieczne (ang. Right-side failure) 

- uszkodzenia niebezpieczne (ang. Wrong-side failure). 

Do pierwszej grupy zaliczamy wszystkie te uszkodzenia, w wyniku których urządzenia przestają 

być sprawne częściowo lub całkowicie, powodując zakłócenia w ruchu pojazdów kolejowych, lecz 

nie stwarzają warunków mogących prowadzić bezpośrednio do zagrożenia. Drugą grupę stanowią 

uszkodzenia, których wystąpienie ogranicza sprawność urządzeń i jednocześnie stwarza warunki 

mogące doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej dla ruchu. W stosunku do obecnie 

eksploatowanych urządzeń wprowadzono określenie fail-safe, tj. bezpiecznych uszkodzeń. 

Oznacza to, że każde uszkodzenie musi być wykryte i wywołać odpowiednią reakcję systemu czyli 

przejście w stan bezpieczny [118]. Koncepcja fail-safe jest realizowana przez odpowiednią 

kontrolę pracy poszczególnych elementów urządzeń oraz funkcje diagnostyczne. Obecnie 

powszechnie stosowane są zasady oparte na zarządzaniu ryzykiem, które regulowane są przez 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 / 197 

 

normy opracowane przez komitet CENELEC [74],[75],[76]. Normy te miały na celu wprowadzić 

jednolite podejście do zarządzania bezpieczeństwem, niezawodnością, dostępnością oraz 

podatnością utrzymaniową w systemie kolejowym wykorzystującym elektroniczne  

i programowalne urządzenia. Wspomniany warunek wykrycia i przejścia w stan bezpieczny należy 

również uzupełnić o odpowiednią sygnalizację występującego uszkodzenia. Kwestia ta jest często 

pomijana w prowadzonych analizach, a wpływa znacząco na późniejsze prawidłowe 

podejmowanie decyzji przez osoby obsługujące dany system techniczny, które w przypadku 

przyjęcia błędnych założeń w konsekwencji mogą doprowadzić do powstawania tzw. błędów 

systematycznych (ang. Systematic fault).  

Oprócz powstania błędu w trakcie procesu eksploatacyjnego, przez to pojęcie należy rozumieć 

działania związane z podejmowaniem decyzji ruchowych oraz działania związane  

z utrzymywaniem urządzeń, błędy mogą powstać również w trakcie określania wymagań, 

projektowania, konstrukcji, instalowania systemu technicznego. Pojęcie to z kolei jest związane  

z integralnością uszkodzeń systematycznych (ang. Systematic failure integrity) oraz oznacza 

poziom, w którym system jest wolny od niebezpiecznych błędów systematycznych, tym samym 

zagrożeń z nim związanych. W celu zobrazowania pojęcia zagrożenia sformułowano poniżej 

przykłady zagrożeń dotyczących obszaru srk:  

1) możliwość wyprawienia pociągu na zajęty odcinek szlakowy, która wystąpiła w wyniku 

uszkodzenia systemu sterowania skutkująca kolizją czołową z innym pojazdem,  

2) możliwość podania na sygnalizatorze sygnału zezwalającego na jazdę, występująca  

w wyniku błędu systematycznego systemu sterowania, gdy nie są spełnione wszystkie 

warunki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa jej realizacji, skutkująca kolizją boczną 

z pojazdem poruszającym się inną drogą przebiegu, 

3)  możliwość przestawienia zwrotnicy pod jadącym pociągiem związana z uszkodzeniem 

modułu sterującego napędem zwrotnicowym i powodująca wykolejenie pociągu przy 

prędkości 160 km/h. 

Wymienione powyżej zagrożenia są tylko przykładami, które możemy określić dla systemów 

sterowania ruchem kolejowym. Jednak warty podkreślenia jest sposób ich sformułowania, który 

jest wynikiem procesu analizy zagrożeń. Każde zagrożenie powinno zawierać kilka elementów, 
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które na kolejnych etapach ukierunkuje analizę bezpieczeństwa. Podstawowymi elementami 

potrzebnymi do sformułowania zagrożenia są: źródło zagrożenia, czynnik inicjujący lub 

sprzyjające warunki oraz skutki [17]. Temat identyfikacji zagrożeń jest poszerzony w rozdziale 2. 

W celu eliminowania zagrożeń stosuje się metody i urządzenia o najwyższych wskaźnikach 

jakościowych i niezawodnościowych. W procesie sterowania ruchem kolejowym stosujemy dwa 

sposoby kontroli warunków bezpiecznej jazdy pociągów: sposób nieuzależniony, gdzie główną 

odpowiedzialność za spełnienia warunków jest po stronie człowieka, oraz sposób uzależniony,  

w którym kontrola prawidłowości spełnienia poszczególnych warunków jest realizowana za 

pomocą urządzeń. W związku z tym, że sprawne urządzenia wykazują większą niezawodność 

powtarzalnego działania niż człowiek, realizacja funkcji związanych z bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego jest w jak największym zakresie uzależniana sprzętowo lub programowo. Zatem 

bezpieczeństwo, jakie może zapewnić dany system sterowania ruchem, będzie tym większe, im 

większy stopień uzależnionego sposobu realizacji warunków bezpieczeństwa zastosowano  

w rozwiązaniach technicznych [9,101,119]. 

W celu przedstawienia racjonalnych i efektywnych metod analizy bezpieczeństwa w zastosowaniu 

dla komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym konieczne jest w pierwszej 

kolejności zdefiniowanie rozpatrywanego systemu. W niniejszej pracy zastosowanie pojęcia 

system jest istotne z uwagi na kompleksowy charakter zagadnienia analiz bezpieczeństwa  

w różnych fazach tworzenia systemu komputerowego. Poprawna definicja pojęcia systemu 

zastosowana w pracy będzie rzutowała na założenia i cele pracy z uwagi na określenie czynników, 

które należy wziąć pod uwagę w trakcie procesu identyfikacji zagrożeń.  

Ogólną definicję systemu można sformułować następująco: 

System – zbiór (zespół, kompleks) współdziałających ze sobą elementów, stanowiący celowo 

zorientowaną całość [2]. 

Dla potrzeb niniejszej pracy wprowadzono definicję systemu komputerowego sterowania ruchem 

kolejowym: 

Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym definiujemy jako funkcjonalną całość 

składającą się z komponentów programowych oraz elektronicznych realizujących rozdzielone 
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funkcje bezpieczeństwa oraz funkcje nieniosące ryzyka, pomiędzy którymi zachodzą ścisłe relacje. 

Funkcje bezpieczeństwa można podzielić na funkcje o podniesionym ryzyku oraz funkcje specjalne.  

Zastosowane nazwy funkcji można zdefiniować zgodnie z [64]: 

„Funkcje nieniosące ryzyka to takie funkcje i polecenia systemu srk, których ewentualne błędne 

działanie lub też przypadkowe czy też błędne zrealizowanie nie powoduje zagrożenie zdrowia lub 

życia ludzi, lub strat materialnych. Przykładowe funkcje nieniosący ryzyka to: 

 Sterowanie oświetleniem na stacji, 

 Wyłączenie napięcia nastawczego, 

 Przełączenie zasilania systemu z sieci podstawowej na rezerwową, 

Funkcje o podniesionym ryzyku to takie funkcje i polecenia systemu srk, których ewentualne 

błędne działanie może spowodować zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, lub straty materialne. 

System srk jest wyposażony w środki techniczne umożliwiające kontrolę bezpieczeństwa realizacji 

tych funkcji. Przykładowe funkcje o podniesionym ryzyku to: 

 Przestawienie rozjazdu, 

 Wyświetlenie sygnału zezwalającego, 

Funkcje specjalne to takie funkcje i polecenia systemu srk, których ewentualne błędne działanie 

może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, lub straty materialne. Funkcje specjalne to 

takie funkcje, dla których nie jest w pełni zapewniona systemowa kontrola bezpieczeństwa […]. 

Przykładowe funkcje specjalne to: 

 Polecenie wyświetlenia sygnału zastępczego, 

 Polecenie przestawienia rozjazdu mimo zajętości, 

Polecenie włączenia napięcia nastawczego, ”. 

Podjęta tematyka pracy wynika z analizy potrzeb rynku jak i z poszukiwań metody oceny 

bezpieczeństwa w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowych komputerowych 

systemów kolejowych. Celem pracy jest identyfikacja i racjonalizacja struktury analiz 

bezpieczeństwa systemu. Otrzymane informacje z analizy dostępnych metod, przeprowadzonych 
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eksperymentów i przeprowadzonej dyskusji i weryfikacji wyników będą stanowić dane do doboru 

układu metod, który umożliwi odpowiednią identyfikację niebezpiecznych błędów i uszkodzeń, 

źródeł zagrożeń, występujących w komputerowych systemach sterowania ruchem kolejowym. 

Zastosowanie właściwego procesu analizy bezpieczeństwa w trakcie tworzenia systemów srk lub 

ich dostosowania do zmieniających się przepisów i uwarunkowań danej lokalizacji jest w dalszym 

ciągu sporym wyzwaniem dla producentów systemów srk. Wynika to z dużej dynamiki 

realizowanych przedsięwzięć i uwzględnienia w tym procesie czasochłonnej i wymagającej dużego 

nakładu finansowego analizy bezpieczeństwa. Dostosowanie systemów do warunków  

i czynników lokalnych również nie jest łatwe. Istniejące metody dla rozbudowanych systemów nie 

ułatwiają przeprowadzenia takiej analizy w sposób racjonalny. Każdej analizie bezpieczeństwa 

musi towarzyszyć argument o jej kompletności – kryteria oraz test ich spełnienia. Argument  

o kompletności analizy może przyjmować formę precyzyjnej i przekonującej czytelnika decyzji  

o jej zakresie i głębokości. Dopiero wówczas będzie wiadomo jaka jest wartość tej analizy - do 

czego może ona służyć. W szczególności w przypadku urządzeń, które muszą spełniać poziom 

SIL4 jak wskazuje Pawlik w [73]. 

Efektywność analizy systemu opiera się na: 

 Identyfikacji zależności przyczynowych pomiędzy komponentami systemu; 

 Znajomość logicznych powiązań komponentów i ich miejsca w hierarchii szerszych lub 

węższych koncepcji, aspektów i widoków systemu; 

 Rozumieniu części, z jakich komponenty się składają oraz szerszych struktur, w jakich te 

komponenty są zanurzone, zatem wcześniej nierozpoznane interakcje mogą być 

zauważone. 

Dostępne obecnie metody analityczne można podzielić na dwa typy: metody statyczne i metody 

dynamiczne, które można zastosować na różnym etapie tworzenia systemu [17,32]. Do metod 

statycznych możemy zaliczyć metody typu FMEA, FTA lub HAZOP. Metoda FMEA jest 

stosowana od wielu lat, również w kolejnictwie, przykładowo prace dotyczące praktycznego 

zastosowania tej metody przedstawione są m.in. w [21] oraz w [102]. W obu przypadkach metoda 

przedstawia konieczność systematycznej pracy zespołu osób analizujących każdy element systemu 

w sposób „od dołu do góry”. Zastosowanie jedynie tej metody utrudnia identyfikację błędów 
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związanych z zależnościami czasowymi oraz sekwencyjnością poszczególnych stanów w związku 

ze skupieniem analizy na poszczególnych komponentach i ich rodzajach uszkodzeń. Klasyczne 

zastosowanie metody FMEA odnosi się do uszkodzeń sprzętowych, późniejsze rozwinięcia zostały 

również zaadaptowane do procesu tworzenia systemu i oprogramowania [70]. Ciekawe 

zastosowanie i modyfikacje metody przedstawił również Cichocki w [6,7], proponując metodę OF-

FMEA do analizy oprogramowania blokady liniowej. Norma IEC 60812 [31] podkreśla 

ograniczenia analizy FMEA w relacjach pomiędzy rodzajami uszkodzeń lub grupą uszkodzeń i ich 

przyczyn: „Jakiekolwiek relacje pomiędzy pojedynczymi rodzajami uszkodzeń lub grupami 

rodzajów uszkodzeń i przyczynami rodzajów uszkodzeń nie można efektywnie przedstawić za 

pomocą metody FMEA, z powodu głównego założenia jakim jest niezależność rodzajów 

uszkodzeń”. Metoda ta jest użyteczna przy budowie listy podstawowych postaci uszkodzeń  

i błędów występujących w systemie, ale nie jest wystarczająca do komplementarnej analizy i oceny 

bezpieczeństwa systemu srk. Metodę opisano w rozdziale 2. Powszechnym jest zastosowanie 

analizy FMEA wraz z metodą FTA, która jest metodą dedukcyjną. Zastosowanie tej metody  

w sterowaniu ruchem kolejowym przedstawił Bartczak w [3] dla elementów przekaźnikowych, 

Gill i in. w [22] oraz Kwaśnikowski i in. [52], także Ciszewski i in. w [8] dla systemów 

zabezpieczenia przejazdów kolejowych. W pracach tych przedstawiono kompleksową analizę 

bezpieczeństwa z zastosowaniem metody drzewa błędów z uwzględnieniem także czynnika 

ludzkiego. W [56] Lewiński i in. przedstawili interesujące zastosowanie metody FTA oraz analizy 

Markowa także dla systemu przejazdu kolejowego. Jednak analiza metodą drzewa błędów sprawia 

wiele trudności w przypadku modelowania sekwencji czasowych oraz błędów wynikających  

z zależności czasowych czyli tzw. wyścigów czasowych (ang. race conditions), ponadto jest 

czasochłonna i wymaga dobrej znajomości symboli i sposobu zastosowania [17]. Podjęto również 

próby uwzględnienia zależności czasowych w metodzie analizy drzewa błędów z wykorzystaniem 

czasowych sieci Petriego. Takie podejście przedstawił Skrobanek w [93] wraz z przykładem 

zastosowania na przejeździe kolejowym oraz rozjeździe. Autor głównie skupił się na zależnościach 

czasowych w analizie bezpieczeństwa. Kolejna interesująca praca została przedstawiona przez 

Long-Long i in. w [62], w której autorzy porównali metody FTA oraz sieci Petriego dla systemu 

pantografu tramwajowego. W referacie wykazano możliwość modelowania drzewa błędów za 

pomocą sieci Petriego i oszczędność 20% czasu w budowaniu modelu z uwagi na uniknięcie 

powtarzania zdarzeń. Część prac ukierunkowana została na tzw. formalną analizę systemów 
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komputerowych srk uwzględniającą opis formalny oparty o zastosowanie zbiorów danych i relacji, 

funkcji matematycznych, równań i wyrażeń rachunków zdań. Zabłocki w [120,121,122,123] oraz 

Zabłocki i Maciejewski w [63] przedstawili sposób formalnego zapisu specyfikacji dróg 

przebiegów i zależności stacyjnych. Opis ten jest aksjomatyczną metodą zapisu przebiegów 

stacyjnych i zapewnia ich poprawność, wykazując relacje sprzeczności dróg przebiegów, a zatem 

odnosi się głównie do generowania poprawnych tablic zależnościowych dla systemów stacyjnych. 

Podobne prace były realizowane również przez Kawalec i Rżysko w [46], Kawalec i Koliński  

w [44] oraz Kawalec i Mocki w [45]. Istotne i obszerne badania w zakresie analiz i problemów 

bezpieczeństwa prowadzone były przez Lewińskiego, a ich wyniki zawarto w [58,59]. W pracy 

przedstawiono metody wykazania poprawności oprogramowania na podstawie zastosowania 

metod formalnych i półformalnych. Wskazano problemy poprawności programów sterujących. 

Jednym z wniosków wartych podkreślenia jest: „Ponieważ metody formalne są zbyt 

skomplikowane do praktycznego zastosowania, zostały (zgodnie z sugestiami CENELEC) 

zaproponowane metody półformalne oparte na bardziej intuicyjnym wnioskowaniu”. W związku  

z trudnością praktycznego stosowania metod formalnych aksjomatycznych mają one zastosowanie 

głównie w bardzo ograniczonym zakresie do kluczowych modułów oprogramowania. W innej 

ciekawej pracy Lewiński i Perzyński [57] przedstawili zarys podejścia z zastosowaniem 

formalnego opisu systemu w oparciu o sieci Petriego. Opracowano wiele prac związanych  

z zastosowaniem sieci Petriego w systemach sterowania ruchem kolejowym. Janhsen i in. w [39] 

oraz Janhsen i in. w [40] przedstawili zarys opisu modelu sieci Petriego dla systemu bezpiecznej 

kontroli jazdy pociągu ETCS z zastosowaniem kolorowanych i hierarchicznych sieci Petriego.  

W pracy przedstawiono strukturę modelu systemu srk, wskazano problemy w modelowaniu 

związane z synchronizacją i komunikacją. Autor rozszerzył to podejście w niniejszej rozprawie 

doktorskiej wprowadzając do struktury sieci bezpieczeństwa, dzięki czemu można przeprowadzić 

ocenę bezpieczeństwa modelu systemu srk. Schneider i inni kontynuowali analizy w pracy [117] 

dla systemów kontroli jazdy pociągu w części pokładowej z funkcją lokalizacji pociągu za 

pośrednictwem systemów satelitarnych w oparciu o koncepcje modelowania scenariuszy. Podobne 

prace prowadzili również Sun i Collart-Dutilleul w [99] oraz Sun w [100], w których 

przedstawiono opis systemu zależnościowego z zastosowaniem znakowanych, kolorowych  

i hierarchicznych sieci Petriego. Zbliżoną tematykę rozważał Boudi i in. w [4] z zastosowaniem 

modelowania scenariuszy wypadków. Nie uwzględniono jednak prostych sieci czasowych lub 
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przedziałowych sieci czasowych, które autor zastosował w niniejszej rozprawie na podstawie pracy 

[41,106]. Ciekawe zastosowanie sieci Petriego przedstawili także Slovak i Meuli w [94] 

weryfikując kryteria zaproponowane przez Europejską Agencję Kolejową na przykładzie 

systemów przejazdów kolejowych w Szwajcarii. Dotyczyło to jednak głównie weryfikacji 

wskaźników przyjętych w ocenie ryzyka, a nie wykorzystania aparatu sieci Petriego do analizy 

bezpieczeństwa działania systemu. 

Prowadzono również prace z zastosowaniem warstwowych modeli i analizy systemów 

bezpieczeństwa, które zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem  

w transporcie szynowym. Gill w [23] przedstawił bardzo ciekawe podejście ze wskazaniem metody 

diagramu Ichikawy oraz metody Bow-Tie. Obie metody opierają się o analizę przeprowadzoną 

przez zespół ekspertów i sporządzeniu reprezentacji zbioru czynników (źródeł zagrożeń) i ich 

relacji w postaci graficznej.  

Analizując dotychczasowe prace zrealizowane w obszarze analizy i oceny bezpieczeństwa 

komputerowych systemów srk autor widzi konieczność kontynuacji prac w tym zakresie  

i znalezienie sprawdzonego rozwiązania analitycznego, które można dostosowywać do dynamiki 

funkcjonowania obecnych procesów inwestycyjnych i poziomu skomplikowania stosowanych 

komputerowych rozwiązań technicznych i operacyjnych, jednocześnie umożliwiając ocenę wielu 

wariantów przy zapewnieniu uwzględnienia wszystkich czynników wpływających na 

bezpieczeństwo. W niniejszej pracy autor przedstawił propozycję racjonalnej i efektywnej 

metodyki analizy i oceny bezpieczeństwa opartej o model systemu srk z wykorzystaniem 

formalnych metod analitycznych. Wynikiem pracy jest opracowana nowa metoda analizy i oceny 

bezpieczeństwa oparta o zastosowanie kolorowanych, znakowanych, hierarchicznych i czasowych 

sieci Petriego, którą można zastosować na różnych etapach budowy komputerowego systemu srk 

oraz efektywnie modyfikować w zależności od zmieniających się warunków związanych  

z infrastrukturą kolejową i zachodzącymi procesami ruchowymi. 

1.2. Obowiązujące normy i regulacje 

Należy mieć na uwadze, że praktyczne zastosowanie opracowanej racjonalnej metody analizy  

i oceny bezpieczeństwa będzie miało miejsce w otoczeniu obowiązujących norm oraz aktów 

prawnych. W niniejszym rozdziale autor przeprowadził przegląd i analizę kluczowych norm  
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i regulacji w obszarze oceny ryzyka i analizy bezpieczeństwa. Jednym z istotnych aktów prawnych 

w tym zakresie jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka  

i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 [86]. Proces realizowany w oparciu o ww. 

rozporządzenie jest rygorystycznie stosowany przez zarządców infrastruktury i ma też 

zastosowanie w firmach wykonawczych. Jego odpowiednie zastosowanie jest podstawą sprawnego 

realizowania inwestycji, ale także i ważnym elementem świadomości bezpieczeństwa.  

Norma PN-ISO 31000 [79] określa zasady i wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem. 

Opisuje ona w systematyczny sposób organizację zarządzania ryzykiem. Norma została podzielona 

na 5 głównych części gdzie określono: zakres normy, terminy i definicje, zasady, strukturę ramową 

oraz sam proces. Proces zarządzania ryzykiem uwzględnia identyfikację, analizę i ewaluację 

ryzyka oraz wprowadzanie środków zaradczych w celu spełnienia ustalonych kryteriów ryzyka. 

Podkreśla się też istotną rolę jaką spełnia komunikacja z interesariuszami oraz monitorowanie  

i przegląd ryzyka, a także środków kontroli ryzyka. Podstawowym elementem w ustanowionym 

systemie zarządzania ryzykiem jest opracowanie struktury ramowej, w której na początku 

konieczne jest ustalenie odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych ról biorących udział 

w procesie oceny ryzyka. W ramach tego kroku przewidziane jest zaprojektowanie struktury 

ramowej, wdrożenie zarządzenia ryzykiem, monitorowanie i przegląd struktury ramowej oraz jej 

ciągłe doskonalenie. Struktura ramowa powinna być dostosowana do organizacji i jej kontekstu  

i zintegrowana z procesami w organizacji. 

W odniesieniu do organizacji realizujących projekty z zakresu sterowania ruchem kolejowym (srk) 

wymaga się wdrożenia normy PN-EN ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością Wymagania [78]. 

Jest to jedyny wymagany dokument normatywny dotyczący systemu zarządzania z poziomu 

organizacji w tym obszarze. Jednak w normie ISO 9001 nie występują wymagania dotyczące 

zarządzania ryzykiem. Regulują to inne dokumenty. Podstawowym zbiorem kryteriów w tym 

zakresie są normy CENELEC EN 50126, EN 50128 i EN 50129 [74,75,76] oraz rozporządzenia 

publikowane przez Komisję Europejską [48, 86], ale także dobra praktyka determinuje aby każda 

organizacja pracowała w oparciu o wdrożone systemy zarządzania, których zadaniem jest 

realizacja polityki firmy poprzez ustalone cele, zasady, procedury, instrukcje i narzędzia. 

Charakterystyki cyklu wytwarzania produktu / projektu zależą od poziomu jego krytyczności.  
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W szczególności zakres i głębokość weryfikacji oraz szczegółowość wytwarzanej dokumentacji są 

charakteryzowane przez wymagany dla funkcji produktu poziom nienaruszalności bezpieczeństwa 

(ang. Safety Integrity Level, SIL). Jednak gdy system jest już opracowany pojawiają się problemy 

we właściwym jego wdrożeniu. Wynika to z tego, iż nie wiemy dlaczego przyjęte zostały te 

wszystkie wymagania i działania, po co wszystkie sprawdzenia i biurokracja. Dlatego też jednym 

z kluczowych elementów nowoczesnych systemów zarządzania jest proces oceny ryzyka, który 

powinien być fundamentem każdej organizacji i który znacząco wpływa na jej działanie, a przede 

wszystkim jest głównym elementem zmniejszającym ryzyko wypadków (kategoria B)  

i poważnych wypadków kolejowych  (kategoria A) [5]. Proces taki może funkcjonować tylko  

w organizacji, w której jest ustanowiony system zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem  

i będzie wywierał nacisk na rygorystyczne przestrzeganie wymagań tych systemów. Wymienione 

normy skupiają się głównie na zagrożeniach wynikających z działania wytwarzanych urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym i w dużej mierze dotyczą tylko grupy osób z działów technicznych 

i zespołu projektowego. Określają one sposób identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka oraz metody 

analiz bezpieczeństwa, a także odpowiednie środki mitygujące ryzyko np. redundancja sprzętowa.  

Istotnym wyzwaniem w integracji omawianych dokumentów są występujące różnice między 

pojęciami i zakresem ich zastosowania. W obszarach technicznych ryzyko odnosi się wyłącznie do 

zagrożeń. Na przykład ryzyko w PN-ISO3100 definiowane jest jako wpływ niepewności na cele. 

Natomiast w normie PN-EN50129 jest definiowane jako kombinacja częstości, lub 

prawdopodobieństwa, i skutków określonego zdarzenia niebezpiecznego, a rozporządzenie 

402/2013 definiuje ryzyko, już bardziej szczegółowo, jako częstotliwość wypadków i incydentów 

prowadzących do szkody (spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień powagi tej szkody. W nowej 

wersji normy PN-EN 50126 oraz w rozporządzeniu 402/2013 opis procesu oceny ryzyka jest 

zbliżony i różni się głównie poziomem szczegółowości na etapie implementacji.  
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1.3. Cel i teza rozprawy 

Teza, cel i zakres rozprawy 

Przyjęto następującą tezę pracy:  

Zastosowanie opracowanej metody identyfikacji źródeł zagrożeń, utworzonych klas uszkodzeń 

oraz analizy opartej na modelu struktury systemu srk, procesów ruchowych i jego otoczenia  

z zastosowaniem znakowanych, kolorowanych, hierarchicznych i czasowych sieci Petriego 

zapewnia w sposób racjonalny przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa komputerowych 

systemów srk uwzględniając złożony charakter czynników wpływających na jego prawidłowe 

działanie.  

Teza pomocnicza 

Metoda określona w ramach przedmiotowej rozprawy zapewnia formalną weryfikację 

poprawności modelu w aspekcie wymagań bezpieczeństwa oraz umożliwia ocenę ilościową celów 

bezpieczeństwa komputerowych systemów srk określonych w standardach CENELEC oraz 

procedurach zarządcy infrastruktury. 

Cel rozprawy  

Niniejsza rozprawa doktorska ma na celu przedstawienie propozycji zastosowania racjonalnej  

i efektywnej metodyki analizy bezpieczeństwa w komputerowych systemach sterowania ruchem 

kolejowym. Opracowanie modelu, który może zostać zastosowany do opisu struktury systemu srk 

oraz procesów ruchowych posłuży również do modelowania otoczenia i interakcji poszczególnych 

komponentów oraz identyfikacji źródeł zagrożeń z uwzględnieniem zależności czasowych, 

sekwencji pracy i rodzajów przesyłanych sygnałów i komunikatów. W pracy wykazana zostanie 

racjonalność zastosowania określonych metod i przedstawione zostaną kryteria oraz uzasadnienie 

doboru metod. Jako przykład opracowania modelu wykorzystany zostanie system wymiany 

informacji (SWI) dyżurnego ruchu z dróżnikiem przejazdowym, który realizuje funkcje, związane 

z automatyką, transmisją oraz czynnościami obsługowymi wykonywanymi przez człowieka, 

wymagającymi spełnienia najwyższego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL4. 
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Wykorzystane zostaną rzeczywiste dane i wymagania obowiązujące dla tego typu systemów  

w celu przeprowadzenia weryfikacji opracowanej metody. 

Znaczenie poznawcze i utylitarne 

Wyniki pracy będą miały charakter rozszerzający dotychczasową wiedzę o metodach oceny 

bezpieczeństwa systemów srk. Jednocześnie  nowa metoda będzie miała praktyczne zastosowanie 

w realizowanych projektach modernizacji systemów srk w Polsce. 

Dla potrzeb opracowania modelu systemu w postaci sieci Petriego do opisu funkcjonalności oraz 

wymiany informacji z otoczeniem rozpatrywanego systemu wykorzystany zostanie program 

Capella i  język SysML. Autor jako studium przypadku wykorzysta system wymiany informacji 

(SWI) dyżurnego ruchu i dróżnika przejazdowego. System wymiany informacji jest stosunkowo 

małym elementem systemów srk, ale w zakresie funkcjonalności tego systemu jest automatyzacja 

i uzależnienie czynności wymiany informacji, prezentacja i rejestracja czynności w systemie 

komputerowym, interakcja z człowiekiem oraz newralgiczna część infrastruktury kolejowej  

w której system jest zabudowany, a mianowicie przejazdy kolejowo-drogowe. Szczegółowe 

uzasadnienie wyboru tego elementu zostało przedstawione w rozdziale 1.5. 

1.4. Algorytm realizacji 

Algorytm realizacji poszczególnych kroków w opracowaniu modelu do analizy i weryfikacji 

metodyki analizy bezpieczeństwa przedstawionej w niniejszej pracy zobrazowano na rys. 1.1. 

Niniejszy algorytm opracowano przed rozpoczęciem opracowania formalnego modelu analizy 

opisanego w rozdziale 3. Kroki przedstawione na schemacie algorytmu zostały zrealizowane  

w kolejnych rozdziałach rozprawy. 
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Rys. 1.1 Schemat algorytmu postępowania w opracowaniu metody analizy bezpieczeństwa 
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1.5. Uzasadnienie wyboru przedmiotu analizy 

Przejazdy kolejowo – drogowe są krytycznym elementem infrastruktury drogowej i kolejowej [9]. 

Przejazdy kolejowo – drogowe i przejścia mogą być stosowane na liniach kolejowych, na których 

ruch kolejowy jest prowadzony z prędkością nie większą niż 160 km/h [112], co stanowi sporą 

trudność w zapewnieniu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu. Z tego powodu na przejazdach 

zabudowane są urządzenia zabezpieczenia ruchu, których rodzaj wyposażenia i sterowania zależy 

od kategorii przejazdu. W Polsce rozróżniamy 6 kategorii przejazdów kolejowych: kategoria A – 

przejazdy  na których ruch jest sterowany ręcznie przy pomocy urządzeń przejazdowych, kategoria 

B – przejazdy, na których ruch jest prowadzony przy pomocy samoczynnych systemów 

przejazdowych wyposażonych w sygnalizację świetlną oraz rogatki zamykające drogę, kategoria 

C – przejazdy, na których ruch jest prowadzony przy pomocy samoczynnych systemów 

przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizację świetlną, kategoria D – przejazdy kolejowo – 

drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu, kategoria E – 

przejścia dla pieszych, które mogą być wyposażone w system samoczynne, ręcznie sterowane lub 

w barierki, labirynty ochronne, kategoria F – przejazdy kolejowo – drogowe lub przejścia 

zlokalizowane na drogach wewnętrznych.  

Na przejazdach kategorii A konieczne jest zapewnienie komunikacji pomiędzy dróżnikiem 

przejazdowym oraz dyżurnym ruchu, w celu przesłania informacji o potrzebie zamknięcia rogatek. 

Do tej pory służyła do tego łączność strażnicowa, której jednym z mankamentów był brak 

odpowiedniej rejestracji prowadzonej komunikacji. W celu wyeliminowania nieprawidłowości  

w przepływie informacji pomiędzy posterunkiem ruchu zapowiadawczym i strażnicami 

przejazdowymi zarządca infrastruktury wprowadził wymóg stosowania systemów wymiany 

informacji [114]. Główne funkcje jakie powinny realizować takie systemy to: przesyłanie 

komunikatów dotyczących obsługi urządzeń zainstalowanych na przejeździe, emitowanie sygnału 

o potrzebie zamknięcia rogatek na skutek sygnału wygenerowanego przez urządzenia 

oddziaływania, samokontrolę wymiany informacji, administrowanie systemu wymiany informacji  

oraz rejestrowanie wszystkich wydarzeń i komunikatów jakie miały miejsce w systemie. 

Czynność powiadamiania obsługi przejazdu kolejowego kat. A o potrzebie zamknięcia rogatek, 

ma bardzo istotne znaczenie w bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Konsekwencjami zdarzeń na 
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przejazdach kolejowo-drogowych są ofiary śmiertelne i ciężko ranni, znaczne szkody materialne 

oraz ograniczenia lub przerwy w ruchu kolejowym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na 

czynnych liniach krajowej sieci kolejowej zarządzanej przez trzynastu zarządców infrastruktury 

funkcjonowało 12 801 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść dla pieszych. Przejazdy 

kategorii A stanowią drugą co do liczebności grupę tj. 2 415 (18,9%) [81,82]. W Polsce średnia 

odległość pomiędzy skrzyżowaniami w poziomie szyn w 2018 roku wynosiła 1,51 km. Na 

bezpieczeństwo ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym wpływa przede wszystkim  poziom 

przestrzegania przepisów przez użytkowników dróg, prawidłowość oznakowania przejazdu od 

strony linii kolejowej i drogi oraz stan techniczny i sprawność infrastruktury, a także urządzeń 

znajdujących się na przejeździe. Ważną rolę odgrywa również  rzetelność  i  odpowiedzialność  

pracowników  obsługujących  przejazd. W  2018  r.  miało  miejsce  215  wypadków,  w  tym   

6 wypadków  poważnych,  na  przejazdach  kolejowo-drogowych na sieci ogólnodostępnej  

i wyizolowanej, w których zginęło 49 osób, a 33 zostały ciężko ranne.  

W celu analizy specyfikacji systemu opracowywany jest model systemu, którego zadaniem jest 

uproszczenie obrazu działania systemu umożliwiającego jego zrozumienie, symulacje oraz analizę 

kluczowych elementów i ich powiązań [37,38]. Systemy stają się coraz bardziej skomplikowane, 

składają się z wielu składowych, które mają swoje właściwości i różnorodne działania oraz 

interakcje połączone w jeden organizm, system działający jako całość. Każdy z elementów 

składowych działa według swoich zasad i harmonogramu. W tego typu analizach bardzo przydatne 

jest zastosowanie metod formalnych opartych o matematyczne zależności zapewniające 

zastosowanie odpowiedniego języka opisu oraz formalnego dowodu poprawności zastosowanych 

rozwiązań. W przypadku systemu wymiany informacji mamy do czynienia z systemami 

związanymi z bezpieczeństwem tzn. są to systemy, których uszkodzenie lub niewłaściwe działanie 

może doprowadzić do wypadku kolejowego.  

W obszarze kolejowym, a w szczególności w obszarze sterowania ruchem kolejowym powstały 

standardy, które przedstawiają techniki procesu rozwoju tego typu systemów wskazujące również 

konieczność zastosowania metod formalnych [75]. Idea metod formalnych opiera się na wykazaniu 

zgodności z wymaganiami, zakłada się przy tym, że wymagania zostały sformułowane na gruncie 

matematycznym (czyli bardzo precyzyjnie) i można metodami matematycznymi zbadać, czy dany 

program jest zgodny ze specyfikacją wymagań. Wiadome również jest, że testowaniem nie można 
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wykazać braku błędów, można jedynie wykazać ich obecność. Jedynie stosując metody 

matematyczne można wykazać, że system jest zgodny ze specyfikacją. Metody formalne można 

podzielić na oparte na modelach i aksjomatyczne. Metody oparte na modelach wskazują opisanie 

programu na podstawie takich pojęć jak zbiór, sekwencja. Z kolei metody aksjomatyczne 

specyfikują system, program przez podanie zestawu zdań, które należy spełnić przy implementacji 

rozwiązania. 

Istniejące rozwiązania organizacyjno-techniczne są niedoskonałe, bo ciągle dochodzi do 

wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W celu poprawy bezpieczeństwa  

i wyeliminowania nieprawidłowości w komunikacji przy zastosowaniu obecnych środków 

technicznych pomiędzy dróżnikiem przejazdowym a dyżurnym ruchu wykorzystuje się system 

wymiany informacji (SWI). Należy przy tym wykazać, że poziom bezpieczeństwa zapewniany 

przez SWI jest na poziomie zgodnym z wymaganiami. 

System wymiany informacji służy do komunikacji pomiędzy pracownikami posterunków ruchu 

biorącymi udział w obsłudze przejazdów, a pracownikami obsługi przejazdów. Główne funkcje 

jakie powinny realizować takie systemy to komunikacja dwukierunkowa w formie przekazywania 

telegramów: powiadomień o wyprawieniu pojazdu kolejowego w kierunku przejazdów, odwołań 

powiadomień o wyprawieniu pojazdu w kierunku przejazdów, potwierdzeń przyjęcia 

powiadomień o wyprawieniu pojazdu w kierunku przejazdów, potwierdzeń zamknięcia rogatek 

przejazdowych. Komunikaty powinny być rejestrowane w dzienniku ruchu i dzienniku pracy 

dróżnika przejazdowego. Dodatkową funkcją powinno być również automatyczne przesyłanie 

informacji o przemieszczaniu się pojazdu pomiędzy strażnicami przejazdowymi oraz generowanie 

sygnału o osiągnięciu przez czoło pojazdu kolejowego, zbliżającego się do przejazdu, określonego 

miejsca w torze, a także generowanie sygnału alarmowego o konieczności natychmiastowego 

zamknięcia rogatek. Ponadto wymaga się generowania wskaźników o niezrealizowanych 

przejazdach, autokontroli sprawności systemu, informowania o nieprawidłowościach, autoryzacji 

personelu, synchronizacji czasu i administrowania. Zarządca infrastruktury przewiduje również 

konieczność rozszerzenia działania systemu na przejazdy w kategorii B lub C w trybie obsługi 

doraźnej.  
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2. Zagadnienia bezpieczeństwa sterowania ruchem kolejowym 

2.1. Pojęcie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 

W tej części rozprawy krótko przedstawiono pojęcie kultury bezpieczeństwa z uwagi na wpływ 

jaki ma na wszystkie działania podejmowane w trakcie projektowania, budowania oraz 

eksploatowania systemu srk.  

Jak wynika z analiz, doświadczeń i obserwacji, struktury organizacyjne i wynikające z nich 

zależności mają ograniczenia w utrzymywaniu organizacji razem, gdy potrzebne jest ich efektywne 

działanie dla  wspólnych celów. Większość badań i myśli zarządczej koncentruje się na kulturze 

organizacji. Kultura organizacji, to koncepcja dotycząca ogólnej atmosfery, wspólnych wartości, 

mających wpływ na zachowanie ludzi w tej organizacji w kontekście rozwiązywania jej 

problemów [25, 42, 53]. To jest sposób, w jaki ludzie organizacji myślą, i wokół którego organizują 

swoje działania. Kultura bezpieczeństwa (termin, który jest używany od czasu pojawienia się go  

w raporcie Agencji Atomowej OECD w 1987 r. dotyczącym katastrofy elektrowni atomowej  

w Czarnobylu), to część kultury organizacji, która dotyczy zachowania w kontekście problemów 

zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji zarówno w trosce o zdrowie i życie własne członków 

organizacji, jak i własności bezpieczeństwa jej produktów. Jest wiele definicji kultury 

bezpieczeństwa jednakże wszystkie zawierają dwa istotne elementy, które składają się na to 

pojęcie. Jest to proaktywne podejście oraz czynnik ludzki jak pokazano na rys. 2.1. 

 

 

Rys. 2.1 Kultura bezpieczeństwa. Źródło: [42] 
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W praktyce kultura bezpieczeństwa wyrażana jest w postaci: wartości dotyczących celów 

organizacji, wizjonerskich idei, jej funkcji, praktyk, norm, procedur, ról oraz wspólnie uznawanych 

za pożądane wzorców zachowania i przekonań, wspieranych stałymi analizami systemów 

działających w organizacji, zorientowanego na cele działania, rezultatów i efektywności działań. 

W tym kontekście kultura bezpieczeństwa ma być sposobem (narzędziem, metodą) na eliminację 

zagrożeń i potencjalnych wypadków związanych z działaniami rutynowymi organizacji  

i służącymi do przeciwdziałania im poprzez spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla naszych 

systemów. Bazując na licznych opracowaniach m.in. [43] już dawno stwierdzono, że najlepszym 

sposobem zapobiegania wypadkom jest odpowiednia kultura bezpieczeństwa. Rysunek nr 2.2 

przedstawia  umiejscowienie kultury bezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania organizacji.  

 

Rys. 2.2 Kontekst organizacyjny. Źródło: [67] 

 

Najbardziej zawodnym elementem niemal każdego systemu, w tym systemów sterowania ruchem 

kolejowym, jest człowiek. Nie chodzi jednak tylko o człowieka jako użytkownika urządzeń 

technicznych, ale bardziej o wpływ czynnika ludzkiego na etapie projektowania i wytwarzania 

urządzeń. Człowiek może również popełniać błędy w trakcie tworzenia wymagań dla systemów 

sterowania. Systemy sterowania ruchem stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane,  

a głównym celem przy projektowaniu jest jak największa automatyzacja pracy w celu eliminacji 

człowieka i błędów ludzkich w trakcie procesu sterowania. Jednak wadliwe działanie tych 

urządzeń powoduje konieczność obsługi doraźnej systemu sterowania w utrudnionych warunkach. 
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Wysoki stopień automatyzacji systemów sterowania sprawia, że istotną grupa problemów 

bezpieczeństwa to problemy techniczne. Z powodu dużej różnorodności urządzeń i systemów 

problemy te mogą się od siebie istotnie różnić. Inżynierowie projektują i także nadzorują procesy 

produkcji tych urządzeń w celu utrzymania poziomu bezpieczeństwa na przewidywanym 

wcześniej poziomie [11]. Właśnie określenie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa jest 

szczególnie trudne i wiąże się z problemem społecznej akceptowalności ryzyka. W celu określenia 

poziomu bezpieczeństwa wykorzystujemy pojęcie ryzyka, które jest nieodłącznie związane  

z losowością zjawisk i zdarzeń zachodzących w otaczającym nas świecie, wynikająca  

z niedoskonałości intelektualnej człowieka, a zatem proces oceny ryzyka jest szczególnie ważny 

przy projektowaniu systemów sterowania ruchem kolejowym.  

2.2. Wstęp do procesu oceny ryzyka systemów sterowania ruchem kolejowym 

Niniejszy rozdział obejmuje przedstawienie zagadnień dotyczących oceny ryzyka  

i bezpieczeństwa w odniesieniu do poszczególnych faz cyklu życia systemu sterowania ruchem 

kolejowym. W normie przedstawiono uproszczony model obrazujący działania związane  

z bezpieczeństwem, który określono jako model klepsydry (Hourglass). Jego założeniem było 

oddzielenie procesu analizy ryzyka, stanowiącego część oceny ryzyka na poziomie całego systemu 

kolejowego, uwzględniającego wszystkie elementy tj. infrastrukturę, trakcję, tabor, system 

sterowania ruchem kolejowym, od analizy zagrożeń, który można też określić jako analizę 

bezpieczeństwa. Analiza bezpieczeństwa stanowi część procesu kontroli zagrożeń na poziomie 

rozpatrywanego systemu. Pojęcie rozpatrywanego systemu będziemy stosować do podsystemu 

będącego składową całego systemu kolejowego, w naszym przypadku będzie to część systemu 

sterowania ruchem kolejowym. Model przedstawiono na rysunku 2.3 (źródło: [74], tłumaczenie 

własne). 
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Rys. 2.3 Model klepsydry (ang. hourglass). Źródło: [74] 

 

Proces oceny ryzyka jest całościowym, wieloetapowym procesem obejmującym: zdefiniowanie 

systemu, analizę ryzyka (w tym identyfikację zagrożeń oraz szacowanie ryzyka) oraz wycenę 

ryzyka [13,20,26]. Proces oceny ryzyka jest powiązany z zarządzaniem zagrożeniami poprzez 

rejestr zagrożeń. Definicja systemu powinna m.in. określać cel systemu, funkcje i elementy 

systemu, jego granicę, interfejsy oraz otoczenie systemu [109]. 

Jednym z kluczowych i trudnych etapów analizy ryzyka jest identyfikacja zagrożeń [89,110]. 

Proces identyfikacji jest ciągły i należy go przeprowadzać regularnie w całym cyklu życia systemu 

[19,50,87,107]. W niniejszym rozważaniu opisywany jest proces identyfikacji zagrożeń na 

początkowym etapie realizacji systemu. W pierwszym kroku dokonuje się wyboru fragmentów 

systemu, w których może wystąpić zdarzenie niepożądane oraz określa się przyczyny tych zdarzeń 

i ich skutki. Wskazane jest również wcześniejsze ustanowienie zasad i kryteriów identyfikacji 

zagrożeń. Do uzupełnienia modelu ryzyka konieczna jest także informacja o skutkach wystąpienia 

potencjalnego wypadku. Powyższe działania przygotowują informację niezbędną do klasyfikacji 

zagrożeń i wyceny ryzyka [103,104]. W celu przeprowadzenia wyceny ryzyka niezbędne jest 
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określenie kryteriów akceptacji ryzyka. Po przeprowadzeniu procesu identyfikacji zagrożeń 

określa się dopuszczalność ryzyka z wykorzystaniem zasad akceptacji ryzyka. W [86] przyjęto trzy 

kryteria akceptacji ryzyka: zastosowanie kodeksów postępowania, porównanie z systemem 

referencyjnym oraz szacowanie jawnego ryzyka (rys. 2.4). Takie podejście zapewnia całościowe 

spojrzenie na system, a nie tylko na część, którą można ocenić ilościowo. 

 

Zasady Akceptacji 
Ryzyka

Stosowanie 
Kodeksów 

Postępowania

Porównanie z 
systemem 

referencyjnym

Jawna Ocena 
Ryzyka

 

Rys. 2.4 Zasady akceptacji ryzyka. Źródło: [86] 

 

Poprzez zastosowanie kodeksu postępowania lub porównanie z systemem referencyjnym można 

kontrolować zagrożenia. Kodeksem postępowania mogą być zasady uznane i stosowane 

dotychczas w środowisku kolejowym (np. norma PN-EN50159, albumy schematów kolejowych). 

Można zastosować nowe zasady, ale muszą one spełniać wymagania podane w rozporządzeniu 

oraz mieć odpowiednią argumentację ich zastosowania.  Porównanie z systemem referencyjnym 

polega na zastosowaniu środków bezpieczeństwa sprawdzonych już w systemie, który ma 

akceptację bezpieczeństwa i jest w eksploatacji. Na etapie wyceny ryzyka należy wykazać, że 

zasada akceptacji ryzyka została odpowiednio zastosowana. Zastosowanie tych zasad akceptacji 

ryzyka pozwoli zidentyfikować możliwe środki bezpieczeństwa, które sprawią, że ryzyko 

dotyczące ocenianego systemu stanie się dopuszczalne. Spośród zidentyfikowanych w ten sposób 

środków bezpieczeństwa zostaną wybrane środki służące do nadzoru ryzyka, które staną się 

wymogami bezpieczeństwa, jakie powinien spełniać system [111]. Ten etap jest przedstawiony  

w części A modelu klepsydry. Podstawowym zadaniem na wczesnym etapie tworzenia systemu 

jest wstępna identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Zadanie to może być wspomagane przez 
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metody Preliminary Hazard Analysis (PHA) i Hazard Identification (HAZID) [116] w zakresie 

zależnym od kontekstu projektu i systemu [68,108]. 

W części C rysunku 2.3. przedstawiono elementy analizy zagrożeń (w niniejszej pracy będzie 

stosowany wymiennie z pojęciem analizy bezpieczeństwa) na poziomie rozważanego systemu, 

które są wykonywane z udziałem użytkownika lub inżynierów specjalistów różnych dziedzin  

w firmie produkcyjnej w celu zdefiniowania (uściślenia lub potwierdzenia) adekwatnych wymagań 

dla analizowanego systemu [16,95]. Wynikiem tej pracy jest specyfikacja wymagań dla systemu, 

która jest podstawą do postępów w kolejnych fazach projektu. Dla każdego systemu /podsystemu 

/urządzenia dedykowane wymagania bezpieczeństwa, obejmujące funkcje bezpieczeństwa  

i poziom integralności, muszą być zidentyfikowane i udokumentowane w postaci Specyfikacji 

Wymagań Bezpieczeństwa [10,69,29]. Powinno to być osiągnięte przez:  

 identyfikację i analizę źródeł zagrożeń;  

 klasyfikację i ocenę ryzyka;  

 alokację poziomów integralności (ang. Safety Integrity Levels).  

 

Ponieważ identyfikacja źródeł zagrożeń jest zależna od implementacji projektu szczegółowego, 

nie będzie możliwe zakończenie analizy i wyprowadzenie wymagań bezpieczeństwa aż do 

momentu, gdy proces projektowy jest bliski zakończenia. Gdy w procesie projektowym 

wyprowadzane są wymagania bezpieczeństwa dla komponentów niższych warstw architektury 

systemu, wówczas należy wykazać, że wymagania dla niższej warstwy są wystarczające do 

osiągnięcia celów związanych z wymaganiami dla warstwy wyższej oraz nie generują one nowych 

zagrożeń. 

Ponadto należy: 

 wszystkie wymagania bezpieczeństwa jednoznacznie udokumentować, a dokumentację 

nadzorować systemem zarządzania konfiguracją;  

 zidentyfikować sposoby weryfikacji wymagań bezpieczeństwa od najwcześniejszych faz 

projektu; 

 zidentyfikować akceptowalny zakres oraz wysiłek wymagany do tej weryfikacji. 
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W końcowej fazie projektu następuje walidacja wymagań bezpieczeństwa, która jest procesem 

mającym na celu wykazanie, że w każdych okolicznościach, w tym w przewidywalnych warunkach 

błędu lub niewłaściwego użycia, system pozostanie bezpieczny, a zatem, że zidentyfikowane 

wymagania bezpieczeństwa są wystarczające [24,80]. Udokumentowanie zidentyfikowanych 

zagrożeń  wraz z przyjętymi środkami kontroli ryzyka i działaniami podjętymi lub mającymi być 

podjęte w celu redukcji ryzyka tych zagrożeń lub minimalizacji ryzyka z nimi związanego do 

poziomu tolerowanego dokonuje się w tzw. rejestrze zagrożeń (ang. Hazard Log) [30,60]. Rejestr 

ten jest podstawą dla ustalenia / aktualizacji wymagań bezpieczeństwa dla implementacji na 

poziomie systemu, podsystemów lub produktów [47,115]. 

Wskaźniki oceny bezpieczeństwa posłużą do  wyciągnięcia wniosku o dopuszczalności lub 

niedopuszczalności ryzyka związanego z określonym zagrożeniem lub określonymi zagrożeniami. 

W dalszej części pracy wskaźniki te będą wykorzystane jako kryterium oceny zastosowanych 

metod. 

W celu wyznaczenia celów ilościowych bezpieczeństwa zarządca infrastruktury w Polsce stosuje  

metodę opartą o analizę FMEA oraz RPN (ang. Risk Priority Number). Metodę tą reguluje 

procedura Oceny ryzyka technicznego i operacyjnego [71]. Do wyceny ryzyka stosuje się metodę 

FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis - analiza przyczyn i skutków wad) i dokonuje się 

jej poprzez określenie, dla każdego zagrożenia ujętego w Rejestrze zagrożeń, liczby ryzyka „R” 

przyjmującej wartość całkowitą od 1 do 1000. Liczbę ryzyka „R” określa się jako iloczyn trzech 

czynników: „P”, „W” i „S”: 

 

R =  P ∙  W ∙  S       (2.1) 

 

P – współczynnik prawdopodobieństwa określony w [71] jako: “prawdopodobieństwo 

zmaterializowania się zagrożenia wynikającego ze źródła danego zagrożenia. Liczba „P” 

przyjmuje wartość całkowitą od 1 do 10;” , 
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W – współczynnik wykrycia zagrożenia określony w [71] jako: „prawdopodobieństwo wykrycia 

zagrożenia przy dotychczas stosowanych środkach kontroli ryzyka. Liczba „W” przyjmuje wartość 

całkowitą od 1 do 10 ;”, 

S – współczynnik wartości skutków określony w [71] jako: „liczby określającej wartość skutków 

przypadających na zdarzenie a w przypadku wystąpienia w poddanym ocenie okresie więcej niż 

jednego zdarzenia wartość średnią dla skutków wynikających z danego zagrożenia. Liczba „S” 

przyjmuje wartość całkowitą od 1 do 10;”. 

Dla każdego z czynników przyjęto kryteria oparte o wartości ilościowe i jakościowe. Liczba ryzyka 

R przyjmuje zakres wartości dla następujących poziomów ryzyka: dopuszczalne, tolerowalne oraz 

nieakceptowalne. Metoda ta jednak nie została formalnie zastosowana do systemów sterowania 

ruchem kolejowym, a cele bezpieczeństwa wyznaczone zostały na podstawie doświadczeń  

i porównania z innymi zarządcami kolejowymi. 

2.3. Metody analizy bezpieczeństwa 

2.3.1. Analiza bezpieczeństwa metodą HAZOP 

HAZOP (ang. Hazard and Operability Studies) jest systematycznym studium projektowanego 

systemu w zakresie tego, jak ewentualne zakłócenia w tym systemie mogą prowadzić do groźnych 

odstępstw od jego zamierzonego zachowania [33,83]. Analiza stosuje zestaw słów kluczowych 

powiązanych z warunkami, charakterystykami, parametrami interakcji, sygnałami interfejsów 

systemu), aby zmusić zespół analityków do rozważenia wpływu potencjalnych odchyleń wartości 

sygnałów wejściowych na działania komponentów i inicjację zagrożeń:  

Słowo kluczowe + parametr/sygnał = odchylenie parametru/sygnału 

Słowa kluczowe przedstawiono w tabeli 2.1. Ich kombinacja z atrybutami elementów w danym 

systemie, takimi, jak wartość parametru lub przepływ strumienia danych, daje opis odchyleń 

wskazujących analitykowi specyficzne przypadki, których wystąpienie i konsekwencje powinien 

rozważyć. Jeśli odchylenie uznane jest za możliwe, to zadawane są następne pytania w celu 

określenia kiedy może ono wystąpić oraz co można zrobić w celu redukcji ryzyka związanego  

z wynikającym stąd zagrożeniem.  
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Tabela 2.1 Słowa kluczowe zastosowane w analizie HAZOP 

Utrata funkcji/ 

Nadmiarowa funkcja/ 

Funkcja realizowana odwrotnie od zamierzonego działania/ 

Funkcja realizowana zbyt wcześnie/ 

Funkcja realizowana zbyt późno/ 

Funkcja realizowana inaczej niż założone działanie/ 

Funkcja realizowana częściowo/ 

Źródło: opracowanie własne 

 

HAZOP jest dominującą techniką w analizie błędów ludzi (np. operatorów systemów).  

W odniesieniu do oprogramowania analiza bazuje na diagramie przepływu danych lub innym 

podobnym modelu przetwarzania danych. Sukces zastosowania HAZOP zależy w znacznym 

stopniu od intuicji projektanta stosującego analizę, który musi dobrze rozumieć interfejsy systemu, 

zasadę działania, przepływ sygnałów oraz znaczenie słów kluczowych. 

HAZOP jest pracą zespołową, w ramach której realizowany jest iteracyjny proces identyfikacji, 

badania i dokumentowania odchyleń dla każdego strumienia danych w proponowanej strukturze 

systemu. 

Ogólnie, HAZOP poszukuje wszystkich zagrożeń i problemów działania bez względu na rodzaj  

i konsekwencje. Możliwe jest ograniczenie zakresu formalnej (udokumentowanej) analizy tylko 

do identyfikacji zagrożeń. 

Definiując cele, następujące czynniki powinny być wzięte pod uwagę: 

• przeznaczenie rezultatów analizy, 

• faza cyklu życia, w jakiej analiza będzie wykonana, 

• systemy, osoby lub zasoby będące pod wpływem działania systemu, 
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• wymagane standardy w zakresie bezpieczeństwa i współdziałania systemów. 

Główne zalety metody HAZOP to łatwość zrozumienia koncepcji i jej zastosowania. Nie wymaga 

ona dużego doświadczenia oraz wiedzy technicznej. Jest to bardzo istotne, gdy potrzebny jest 

zespół ekspertów / inżynierów mający spojrzeć na dany przypadek z różnych punktów widzenia. 

Szczególnie efektywne jest zastosowanie słów kluczowych w procesie analitycznym. Metoda 

HAZOP może być czasochłonna i w związku z tym, że skupia się na wybranych elementach system 

głównie można ją wykorzystać do identyfikacji uszkodzeń, źródeł zagrożeń związanych z tymi 

elementami. Przykład zastosowania metody przedstawiono w rozdziale 3. 

2.3.2. Analiza bezpieczeństwa z zastosowaniem grafów Markowa 

Jest to metoda polegająca na modelowaniu przejść między stanami systemu oraz obliczaniu 

prawdopodobieństwa przejścia systemu do danego stanu. Metodę można zastosować do 

rozbudowanych systemów  i uwzględnić w analizie takie elementy jak czas działania, 

sekwencyjność, naprawy, redundancję oraz tolerowalność błędów (ang. Fault tolerant). Wykonanie 

analizy opiera się na sporządzeniu diagramu stanów przejść systemu oraz określeniu jakie stany 

niepożądane mogą wystąpić wraz z oszacowaniem ich prawdopodobieństwa. Oprócz analizy 

bezpieczeństwa metodę można wykorzystać do modelowania i oceny wydajności, wiarygodności, 

dostępności i niezawodności systemu.  

Łańcuchy Markowa są szczególnym rodzajem procesów Markowa. Są to procesy stochastyczne 

(ang. random processes) [85], w których zmiany występują tylko w ustalonym czasie (ang. fixed 

time), czyli w sposób dyskretny. Niemniej jednak wiele zjawisk fizycznych obserwowanych  

w codziennym życiu opiera się o zmiany występujące w sposób ciągły w czasie [20]. Natomiast 

procesy Markowa są to również procesy stochastyczne, w których zmiany pojawiają się w sposób 

ciągły w czasie, gdzie stan następny zależy wyłącznie od stanu bieżącego i jest niezależny od 

przeszłości. Ta własność jest podstawą analiz bezpieczeństwa, niezawodności i wiarygodności 

systemu metodą Markowa. Istnieje wiele typów procesów Markowa. W procesie semi-Markowa 

czas pomiędzy przejściami jest zmienną losową zależną od przejścia.  

Metoda Markowa jest rodzajem analizy na poziomie całego systemu i można ją zastosować jako 

jedną z metod wspierających całą koncepcję analiz na poziomie systemu. Model wykonany za 
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pomocą analizy Markowa może dotyczyć szczegółowych rozwiązań poszczególnych 

komponentów lub bardziej abstrakcyjnych poziomów podsystemu. Metoda zapewnia bardzo 

szczegółowe modelowanie matematyczne stanów usterkowych systemu, przejść między 

poszczególnymi stanami oraz czasu. Wraz ze wzrostem poziomu skomplikowania systemu model 

oparty o analizę Markowa znacznie się rozbudowuje i szybko staje się niepraktyczny. Z tego 

powodu analiza ma zastosowanie do mniejszych systemów lub do opisu na wyższym poziomie 

abstrakcji umożliwiając zmniejszenie liczby stanów. Analizę można rozpocząć na wczesnym 

etapie tworzenia systemu i dzięki temu można również szybko zidentyfikować błędy w procesie 

projektowym. Wczesne zastosowanie analizy daje możliwość zaprojektowania rozwiązań 

bezpiecznych w architekturze systemu i minimalizuje konieczność wprowadzania poprawek  

w późniejszych etapach rozwoju systemu. 

Rysunek 2.5 przedstawia ogólny zarys procesu analizy z zastosowaniem grafów Markowa. 

 

 

Rys. 2.5 Proces analizy Markowa. Źródło: [17] 

Podstawowe zasady tworzenia diagramu są proste, jednak wymagają bardzo dobrego zrozumienia 

analizowanego systemu. Konstrukcja diagramu przejść między stanami rozpoczyna się od 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
37 / 197 

 

szczegółowego badania systemu i określenia możliwych stanów funkcjonowania systemu. W tabeli 

2.2 przedstawiono poszczególne kroki analizy. 

 

Tabela 2.2 Kroki w procesie analizy metodą Markowa 

Krok  Zadanie Opis 

1 Określ system Przeanalizuj systemu i określ granice systemu, 

podsystemy oraz interfejsy 

2 Zidentyfikuj stany systemu Określ cel analizy oraz wyznacz stany systemu i jego 

komponentów 

3 Sporządź diagram stanów Sporządź diagram stanów dla wszystkich 

zidentyfikowanych stanów systemu. Wskaż 

przejścia między stanami i określ intensywności 

uszkodzeń oraz napraw dla każdego przejścia.  

4 Sporządź równania 

matematyczne 

Sporządź równania matematyczne z diagramu 

stanów. 

5 Rozwiąż równania 

matematyczne 

Rozwiąż równania matematyczne z zastosowaniem 

narzędzi komputerowych lub ręcznie 

6 Oceń wynik Oceń wynik analizy 

7 Sporządź zalecenia do 

projektu 

Sporządź zalecenia dotyczące zmian w projekcie na 

podstawie wyników analizy. 

8 Kontrola zagrożeń Zidentyfikowane zagrożenia wprowadź do rejestru 

zagrożeń w celu dalszego śledzenia 

9 Udokumentuj proces analizy Udokumentuj kompletny proces analizy  

z uwzględnieniem diagramu stanów, równań, 

intensywności uszkodzeń oraz rozwiązań równań. 

Źródło: [17]. 

Analiza Markowa jest metodą wymagającą od projektanta znajomości aparatu matematycznego na 

wysokim poziomie i nie jest łatwa do opanowania. Analiza w większości przypadków 

wykorzystywana jest do analiz niezawodnościowych ponieważ nie identyfikuje zagrożeń. Jej 

głównym zadaniem jest modelowanie przejść między stanami w celu lepszego zrozumienia 
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działania systemu oraz służy jako narzędzie do obliczania prawdopodobieństwa stanów 

usterkowych. Autor powyższe wnioski wyciągnął na podstawie [17,56]. 

2.3.3. Analiza bezpieczeństwa metodą FMEA 

Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (ang. Failure Mode and Effects Analysis - FMEA) jest 

systematyczną techniką analizy systemu w celu identyfikacji możliwych rodzajów uszkodzeń, ich 

przyczyn i skutków odnoszących się do osiągów systemu. FMEA zaczęto stosować w latach 60-

tych w USA przy wyrobach dla astronautyki. Metodą tą weryfikowano projekty różnych 

elementów statków kosmicznych, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wyprawy. Sukces tej 

metody w NASA spowodował, że znalazła ona zastosowanie w przemyśle lotniczym i jądrowym. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych metoda ta zadomowiła się w Europie i znalazła 

nowe zastosowania w przemyśle chemicznym, elektronicznym, a także samochodowym, gdzie 

zaobserwowano największy wzrost jej aplikacji. W latach dziewięćdziesiątych została 

zaadaptowana w ramach normy ISO 9000, a w szczególności w QS 9000 przeznaczonej dla 

przemysłu samochodowego. 

Przeprowadzenie analizy we wczesnym okresie cyklu rozwoju umożliwia usunięcie lub 

złagodzenie danego rodzaju uszkodzenia, a co za tym idzie, obniżenie skutków kosztowych 

wykrycia usterki. FMEA stosuje się na różnych poziomach dekompozycji systemu, od 

poszczególnych elementów lub poleceń oprogramowania w górę do najwyższego poziomu 

schematu blokowego. Jest to analiza „od szczegółu do ogółu”. Rysunek 2.6 przedstawia związek 

pomiędzy rodzajami uszkodzeń i skutkami uszkodzeń, uwzględniając hierarchię systemu. FMEA 

służy do identyfikacji możliwych rodzajów uszkodzeń i dostarcza danych wejściowych do 

środków łagodzenia skutków w celu zmniejszenia ryzyka. Przy przeprowadzeniu procesu wyceny 

ryzyka istnieje możliwość oszacowania prawdopodobieństwa występowania zagrożeń związanych 

z konkretnym rodzajem uszkodzenia. FMEA powiązana jest z oddzielnymi rodzajami uszkodzeń  

i skutkami tych uszkodzeń dla systemu. Każdy rodzaj uszkodzenia jest rozpatrywany niezależnie. 

Z tego powodu analiza ta nie ma zastosowania do rozważania uszkodzeń zależnych lub uszkodzeń 

wynikających z sekwencji zdarzeń. W takich sytuacjach do analizy mogą być przydatne inne 

metody badawcze, takie jak analiza drzewa zdarzeń (ang. Fault Tree Analysis - FTA) lub analiza 

procesów Markowa. Dlatego też metoda FMEA ma zastosowanie do rozwiązań specyficznych 
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wynikających np. z danego układu torowego. Na poziomie aplikacji generycznej (ogólnego 

zastosowania) stosowany jest szereg innych metod analiz bezpieczeństwa. 
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Rys. 2.6 Związek między rodzajami uszkodzeń i skutkami uszkodzeń. Źródło: [102] 

 

Powody dla których podejmuje się analizę rodzajów i skutków uszkodzeń: 

a) zidentyfikowanie uszkodzeń, które mogą wywołać niepożądane skutki podczas 

eksploatacji systemu, np. mogą uniemożliwiać albo istotnie pogarszać eksploatację lub 

wpływać na bezpieczeństwo użytkownika, 

b) udowodnienie spełnienia wymagań kontraktowych klienta, 

c) poprawa nieuszkadzalności lub bezpieczeństwa systemu, 

d) umożliwienie poprawy obsługiwalności (np. zwrócenie uwagi na obszary ryzyka), 

Z powyższych powodów, cele przeprowadzenia analizy mogą być następujące: 

a) komplementarna identyfikacja i klasyfikacja wszystkich niepożądanych skutków  

w ramach określonych granic analizowanego systemu oraz sekwencji zdarzeń 

spowodowanych przez każdy zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia, z jakichkolwiek 

przyczyn na różnych poziomach zhierarchizowanej struktury systemu, 
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b) przyporządkowanie zidentyfikowanych rodzajów uszkodzeń zgodnie  

z charakterystykami, obejmującymi łatwość ich wykrycia, podatność diagnostyczną oraz 

testowalność, 

c) identyfikacja funkcjonalnych uszkodzeń systemu, oszacowanie miar ich dotkliwości  

i prawdopodobieństwa uszkodzenia, 

d) opracowanie planu poprawy projektu w zakresie mitygacji skutków związanych z danym 

rodzajem uszkodzenia, 

e) wsparcie rozwoju skutecznego planu utrzymania, mającego na celu złagodzenie lub 

zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia, 

f) potwierdzenie poprawności projektu, wskazując sposób detekcji dla poszczególnych 

rodzajów uszkodzeń oraz reakcję systemu (np. fail-safe). 

 

Analiza FMEA, jak i jej rozszerzona wersja o ocenę stanów krytycznych FMECA (ang. 

Failure Mode Effects and Criticality Analysis) pozwala na przeprowadzenie jakościowo-ilościowej 

analizy niezawodności, która ma na celu identyfikację zagrożeń, mających wpływ na poprawne 

działanie rozważanych systemów. Dla systemów zapewniających bezpieczne sterowanie ruchem 

nie można poddawać hierarchizacji krytyczności poszczególnych stanów. Analizę FMEA 

przeprowadza się zgodnie z diagramem sekwencji działań przedstawionych w normie PN-EN 

60812 [31] (Rys. 2.7). 
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Rys. 2.7 Diagram analizy. Źródło: [31] 

 

Użycie metody FMEA pozwala na potwierdzenie, że żaden pojedynczy, losowy rodzaj 

uszkodzenia podzespołu sprzętowego nie jest niebezpieczny,  bez względu jaki sposób lub 

kombinacja sposobów fail-safe została przyjęta. Ograniczenia metody wskazano w rozdziale 1. 
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2.3.4. Analiza bezpieczeństwa metodą drzewa błędów FTA 

Metoda FTA (Fault Tree Analysis) jest dedukcyjną techniką do identyfikacji i analizy 

czynników, które mogą być przyczyną niepożądanych zdarzeń. Metodę opracowano w firmie Bell 

Telephone Laboratiories dla potrzeb programu Minuteman Guidance System przez Watson oraz 

Mearns [27,28,34,91,96]. Następnie firma Boeing rozwinęła metodę. Poszczególne czynniki 

mogące doprowadzić do zdarzenia oraz ich potencjalne skutki zobrazowane są na tzw. drzewie 

błędu (niezdatności), które ukazuje współzależności pomiędzy potencjalnym, głównym 

zdarzeniem (tzw. zdarzeniem szczytowym) i przyczynami tego zdarzenia. Zidentyfikowane 

czynniki (przyczyny) naniesione na drzewo błędów są ze sobą powiązane i mogą być określane 

jako: 

 specyficzne awarie; 

 błędy ludzkie; 

 warunki środowiskowe; 

 inne zdarzenia, mogące doprowadzić do awarii. 

 

Analiza drzewa błędów FTA jest graficznym modelem zależności przyczynowo skutkowych 

[77]. Na schemacie FTA zostają zilustrowane przyczyny, których skutek określany jest jako 

niepewne zdarzenie bądź ryzyko. Zarówno drzewa błędów jak i drzewa zdarzeń wykorzystuje się 

do analizy ilościowej jak i jakościowej. 

 Jakościowo – pozwalają na skoncentrowaniu się w całym obszarze ryzyka  

i zrozumieć sytuację, której ryzyko dotyczy. W tym podejściu nie uwzględnia się 

prawdopodobieństwa wystąpienia szkód. 

 Ilościowo – pozwalają na wyznaczeniu prawdopodobieństw ciągów zdarzeń lub 

zdarzeń pojedynczych. 

Proces analizy bezpieczeństwa za pomocą metody drzewa błędów rozpoczyna się od 

identyfikacji zdarzenia szczytowego, która pozwala na znalezienie ścieżek krytycznych 

prowadzących do powstania tego zdarzenia. Następnie, identyfikowane są zdarzenia zagrażające  

i prowadzące do powstania zdarzenia szczytowego, tzw. zdarzenia pośrednie. W tym etapie 

kluczowe jest ustalenie hierarchicznej struktury drzewa błędów, w której uwzględnia się wszystkie 
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zdarzenia pośrednie oraz powiązanie tych zdarzeń logicznymi bramkami wyboru. Przykładowe 

drzewo błędów pokazano na rys. 2.8 [98]. 

 

 

Rys. 2.8 Fragment schematu drzewa błędów z analizy przeprowadzonej w [98] dla systemu ETCS. 
Źródło: [98].  

 

Na końcowym etapie określa się zdarzenia podstawowe, będących źródłem zdarzenia 

szczytowego. Usterki najniższego poziomu drzewa błędów uznawane są jako podstawowe  

i kluczowe czynniki decydujące o powstaniu zdarzenia szczytowego. Na podstawie pojedynczych 

usterek oblicza się prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia szczytowego. Każda usterka 

powinna być indywidualnie rozpatrywana. Jeżeli jednak prawdopodobieństwa wszystkich 

pojedynczych zdarzeń nie zostaną określone, to końcowe prawdopodobieństwo zdarzenia 

szczytowego nie będzie wiarygodne. Przy wyznaczaniu prawdopodobieństwa stosuje się również 

metodę identyfikacji ścieżek niezdatności (ang. cut sets) polegającą na wyznaczeniu minimalnej 

kombinacji zdarzeń, które mogą doprowadzić do zdarzenia szczytowego. FTA pozwala więc na 

określenie czynników, których skutki mogą doprowadzić do powstania zdarzenia szczytowego 
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oraz określa ich prawdopodobieństwo wystąpienia. Problemem metody FTA jest brak gwarancji, 

że FTA pokazuje wszystkie możliwe (istotne) kombinacje, które prowadzą do analizowanych 

zagrożeń lub uszkodzeń systemu.  

Analiza drzewa zdarzeń (ETA, ang. Event Tree Analysis) jest podobną metodą dedukcyjną, 

głównie stosowaną do oceny potencjalnych skutków, i nie będzie rozpatrywana oddzielnie  

w niniejszej pracy.  

2.3.5. Inne metody analiz bezpieczeństwa 

Wyżej wymienione metody dotyczą analizy bezpieczeństwa zalecanej obecnie dla systemów 

sterowania ruchem kolejowym. W związku z tematyką pracy skoncentrowano się na metodach 

przeznaczonych do analizy szczegółowego działania systemu i identyfikacji źródeł zagrożeń oraz 

zagrożeń na zaawansowanym etapie tworzenia szczegółowych specyfikacji funkcjonalnych. Z tego 

powodu metody wstępnej identyfikacji zagrożeń tj. PHL (Preliminary Hazard List), HAZiD 

(Hazard Identification),  PHA (Preliminary Hazard Analysis), RRA (Rapid Ranking Analysis, 

Hazard Ranking) [17] nie były brane pod uwagę. 

Jest też szereg innych metod analiz bezpieczeństwa, które są stosowane w innych obszarach 

przemysłu i do tej pory nie były rozpoznawalnymi metodami w systemach srk m.in. Barrier 

Analysis, Bent Pin Analysis, Sneak Circuit Analysis. Te metody nie były również dalej w pracy 

analizowane z uwagi na brak danych doświadczalnych z wykorzystania tych metod w analizach 

bezpieczeństwa w obszarze systemów srk. 

Ponadto kolejnym założeniem jest brak włączenia również metod formalnych (poza metodą 

Markowa oraz Petri) z uwagi na trudności w ich praktycznym zastosowaniu w przypadku analizy 

systemu w swoim otoczeniu i aspektów środowiskowych jak wskazano w rozdziale 1. 

Zastosowanie metody Petri lub Markowa opartej o model systemu i symulacje pokrywa zalety 

metod formalnych w przypadku analizy zachowania systemu z poziomu oprogramowania.  

Koncentracja w dalszej części pracy była skierowana na przegląd i dobór metod lub ich  

modyfikacji stosowanych w obszarze srk, w przypadku metod FTA i FMEA uwzględniono 

również ich adaptacje tj. Dynamiczna FTA [17], OF-FMEA [7]. 
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2.3.6. Kryteria i klasyfikacja dostępnych metod 

W celu określenia, które z przedstawionych metod są najbardziej racjonalne w przeprowadzeniu 

oceny i analizy bezpieczeństwa, przyjęto zestaw kryteriów, na podstawie których przeprowadzono 

ich porównanie. Kryteria opracowano na podstawie przeglądu literatury, analizy metod w rozdziale 

2.3 i doświadczeń w zastosowaniach przemysłowych. Dobór kryteriów uwzględniał takie czynniki 

jak walidacja metody, łatwość i kompleksowość zastosowania, etapy realizacji, niezbędne środki, 

osobowe i narzędziowe oraz umiejętności. Na podstawie tego opracowano tabelę z zestawem pytań 

/ kryteriów, które zostały uwzględnione przy ocenie możliwości dostępnych metod (tabela 2.3).  

W załączniku nr 4 umieszczono szczegółowe wyniki analizy jakościowej kryteriów wybranych 

metod zgodnie z założeniami przyjętymi w poprzednim rozdziale. Każda metoda została oceniona 

w osobnej tabeli poprzez odpowiedź na pytanie lub odniesienie się do danego kryterium. Do 

każdego pytania został przypisany  stopień przydatności do oceny i analizy systemów 

komputerowych srk przez daną metodę: 1 – brak lub niska zgodność, 2 – umiarkowana, 3 – pełna 

/ odpowiednie zastosowanie. 

 

Tabela 2.3 Kryteria przydatności metod do analizy i oceny bezpieczeństwa 

 
1 Jest to rozpatrywane z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania możliwości i dostępności specjalistów oraz 
kosztów z tym związanych 

Nr Kryteria przydatności metod do analizy i oceny bezpieczeństwa 

1 Etapy zastosowania metody (specyfikacja wymagań, koncepcja, projekt, wdrożenie) 

2 Czasochłonność realizacji 

3 Łatwość modyfikacji w przypadku wprowadzania zmian 

4 Dostępność narzędzi do automatyzacji realizowanej pracy 

5 Walidacja w obszarze systemów sterowania ruchem kolejowym 

6 Poziom trudności metody dla zespołu analitycznego 

7 Konieczność bardzo dobrej znajomości aparatu matematycznego1 przez zespół analityczny  

8 Możliwość identyfikacji zagrożeń i analizy przyczynowo skutkowej 

9 Możliwość tworzenia czytelnych i intuicyjnych modeli  

10 Dostępność narzędzie umożliwiające tworzenie oprogramowania wykonywalnego 

11 Możliwość analizy dynamiki dynamicznej pracy systemu 
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Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 2.4. przedstawiono zestawienie zbiorcze wszystkich wyników przyjętych do porównania 

metod. Wynika z niej, że każda z metod ma pewne ograniczenia i nie jest w pełni efektywnym 

rozwiązaniem dla racjonalnego zastosowania analizy i oceny bezpieczeństwa. Warto również 

zauważyć, że rekomendowane kombinacje kilku metod np. FTA i FMEA też nie dają 

oczekiwanych rezultatów, co pokazują stopnie dla kryteriów 2, 3, 9, 18, 19, 20 i 22, gdzie dla 

każdej z metod występuje co najmniej raz ocena na poziomie 1. Inne kombinacje metod też nie 

zapewniają uzyskania kompletu punktów z oceny. 

Nr Kryteria przydatności metod do analizy i oceny bezpieczeństwa 

12 Stopień utrudnienia w analizie zależności czasowych i sekwencji pracy 

13 Możliwość identyfikacji błędów w specyfikacji systemu 

14 Możliwość identyfikacji błędów w specyfikacji oprogramowania 

15 Dostępność narzędzi/programów, której mogą identyfikować błędy logiczne lub analityczne 

człowieka prowadzącego analizę 

16 Możliwość analizy całego systemu 

17 Możliwość analizy interfejsów wewnętrznych sprzętowych systemu 

18 Możliwość analizy interfejsów wewnętrznych programowych systemu 

19 Możliwość analizy interfejsów wewnętrznych programowych i sprzętowych systemu 

20 Możliwość analizy interfejsów zewnętrznych w powiązaniu z aspektami środowiskowymi 

21 Stopień formalizacji metody 

22 Możliwość analizy procedur ruchowych i ich wpływu na zachowanie systemu 

23 Możliwość analiz pracy człowieka i jego wpływu na zachowanie systemu 

24 Możliwość oceny ilościowej przeprowadzonej analizy 
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Tabela 2.4 Porównanie metod na podstawie kryteriów i stopni 

Numer 
Pytania 

Stopień oceny metody 
HAZOP FTA FMEA Markov 

1 3 3 3 3 
2 1 2 1 1 
3 1 2 1 1 
4 1 1 1 3 
5 3 3 3 3 
6 3 3 3 1 
7 3 2 3 1 
8 3 1 3 1 
9 1 2 1 2 
10 1 1 1 3 
11 2 2 2 3 
12 1 1 1 2 
13 3 1 3 3 
14 2 1 2 3 
15 1 1 1 3 
16 3 2 3 3 
17 3 2 3 3 
18 1 1 1 2 
19 2 1 2 2 
20 2 1 2 2 
21 1 2 1 3 
22 2 1 2 2 
23 2 2 2 2 
24 1 3 3 3 

Źródło: opracowanie własne. 

Można też zauważyć, że część metod została opracowana do konkretnych problemów,  

a późniejszym czasie rozszerzona na inne problemy analityczne. Nie zawsze te dostosowania 

przynoszą efektywny skutek. Czasochłonność jest słabym punktem wszystkich wspomnianych 

metod. Oprogramowanie wspomagające analizę bezpieczeństwa głównie ma ułatwić 

dokumentację i kalkulację, ale nie pomaga w identyfikacji problemów bezpieczeństwa lub kontroli 

błędów zespołu analitycznego.  
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3. Opis i zastosowanie nowej hybrydowej metody do analizy bezpieczeństwa 

3.1. Hybrydowa metoda analizy bezpieczeństwa i opis formalny modelu 

W niniejszym rozdziale przedstawiono opis proponowanej metody analizy bezpieczeństwa. 

Metoda została podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy oceny bezpieczeństwa całego 

systemu lub poszczególnych funkcji systemu w odniesieniu do celów bezpieczeństwa. Głównym 

zadaniem jest jak najbardziej wiarygodne odzwierciedlenie elementów funkcjonalnych oraz innych 

parametrów wpływających na działanie analizowanego systemu srk. Druga część analizy jest 

zorientowana na szczegółowy wgląd w poszczególne funkcje systemu poprzez zamodelowanie 

stanów pracy oraz warunków wpływających na ich zmianę wraz z parametrami czasowymi, 

losowością ich wystąpienia oraz typami danych. Kluczowym elementem metody jest utworzenie 

modelu systemu srk wraz interfejsami oraz dynamiką działania w oparciu o znakowane, czasowe, 

kolorowe i hierarchiczne sieci Petriego. Model przedstawia ujęcie funkcjonalne i logiczne 

powiązania wszystkich składowych, które można bezpośrednio odzwierciedlić w oprogramowaniu 

rzeczywistego systemu. Rysunek 3.1 przedstawia algorytm hybrydowej metody analizy 

bezpieczeństwa. 
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Rys. 3.1 Algorytm części I hybrydowej metody analizy bezpieczeństwa. Źródło: opracowanie 
własne. 
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Tabela 3.1 przedstawia wyjaśnienie poszczególnych kroków metody. 

Tabela 3.1 Część I - Metody oceny i analizy bezpieczeństwa 

Część I – ocena bezpieczeństwa 
Krok Zadanie Opis 

1 Identyfikacja 
funkcjonalności, 
warunków i 
założeń dla 
systemu 

Określenie: misji i celów systemu, zdefiniowanie funcji, w tym 
interfejsów funkcjonalnych i procedur realizacyjnych np.  
z zastosowaniem środowiska Capella. Przykładowe opracowanie 
takiego opisu przedstawiono w rozdziale 1.5.2 oraz załączniku nr 
1. 

2 Identyfikacja 
zagrożeń metodą 
HAZOP 

Zastosowanie metodyki HAZOP w celu określenia listy zagrożeń. 
Metoda została opisana w rozdziale 2.3.1. Celem zastosowania tej 
metody jest identyfikacja zagrożeń wysokopoziomowych tzn. 
zagrożeń na wczesnym etapie projektowania systemu, gdzie nie 
jest jeszcze znana dokładna implementacja. Wprowadzone zostaną 
one do modelu w celu dalszych analiz i wyznaczania wymagań 
ilościowych. 

3 Opracowanie 
modelu w sieci 
Petriego 

Zastosowanie modelu systemu w oparciu o znakowane, czasowe, 
kolorowe i hierarchiczne sieci Petriego z podziałem na: 
- Opracowanie sieci instalacji 
- Opracowanie sieci scenariuszy 
- Opracowanie sieci funkcjonalności 
- Opracowanie sieci bezpieczeństwa 
Szczegóły tworzenia modelu zostały przedstawione w niniejszym 
rozdziale. Jest to ważny element całej metodyki. Prawidłowo 
opracowany model umożliwia ocenę przyjętych wskaźników 
ilościowych i wykazania zgodności z obowiązującymi 
wymaganiami lub poziomami wyznaczonymi z etapu oceny 
ryzyka. 

4 Określenie 
atrybutów 
ilościowych w 
aspekcie 
identyfikacji 
zagrożeń 

Wyznaczenie lub założenie wstępnych atrybutów ilościowych w 
aspekcie identyfikacji zagrożeń w postaci współczynników 
zagrożeń oraz wprowadzenie ich do modelu. Na tym etapie należy 
ocenić charakter realizowanych procesów oraz dobrać adekwatne 
rozkłady prawdopodobieństwa.  

5 Przeprowadzenie 
symulacji 

Wprowadzenie do modelu żądanej liczby znaczników 
charakteryzujących parametry przewozowe danego odcinka sieci 
kolejowej. Określenie danych początkowych symulacji tj. liczba 
kroków, całkowity czas modelu dla którego będzie 
przeprowadzona symulacja 

6 Ocena uzyskany 
wyników 

Porównanie uzyskanych wyników z wartościami dopuszczalnymi 
zmiennych decyzyjnych. Zaletą zastosowania modelu opartego o 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 3.2 przedstawia algorytm części II hybrydowej metody analizy bezpieczeństwa. 

Część I – ocena bezpieczeństwa 
Krok Zadanie Opis 

sieci Petriego jest możliwość powiązania atrybutów ilościowych 
podanych w jednostkach godzinowych na jednostki stosowane 
przez zarządcę infrastruktury, czyli pociągokilometry, osiągnięte 
w danym przedziale czasu. 

7 Dostosowanie 
atrybutów 
ilościowych w 
aspekcie 
identyfikacji 
zagrożeń 

Modyfikacja atrybutów ilościowych dla poszczególnych funkcji w 
celu dobrania odpowiednich wartości w przypadku przekroczenia 
wartości dopuszczalnych. Ten krok będzie można powtórzyć na 
dalszych etapach w celu testowania różnych zastosowań. 

8 Sporządzenie 
dokumentacji z 
analizy wraz 
modelem 

Sporządzona dokumentacja i model powinna zostać przekazana do 
zarządcy infrastruktury jako dowód spełnienia wymagań 
bezpieczeństwa dla przyjętych lub wyliczonych parametrów. 
Należy zaznaczyć, że w tej części modelu parametry mogą zostać 
przyjęte przez projektującego system, a w późniejszych etapach 
należy wykazać ich spełnienie. Mogą one zostać przekazane jako 
wymagania dla innych zespołów lub wykonawców tworzących 
poszczególne moduły funkcjonalne, sprzętowe lub programowe. 
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Rys. 3.2 Algorytm części II hybrydowej analizy bezpieczeństwa. Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 3.2 przedstawia wyjaśnienie poszczególnych kroków metody. 
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Tabela 3.2 Część II - Metody oceny i analizy bezpieczeństwa 

Część II – analiza bezpieczeństwa 
Krok Zadanie Opis 
9 Uszczegółowienie 

modelu sieci 
funkcjonalnej 

Wprowadzenie szczegółowego opisu logicznego działania 
systemu z uwzględnieniem listy zagrożeń i poziomów 
krytyczności uszkodzeń, typów danych, parametrów 
czasowych i niezawodnościowych.  
Jednym z kroków jest wprowadzenie czasowych parametrów 
brzegowych dla przejść pomiędzy stanami. Parametry 
brzegowe mogą reprezentować opóźnienia lub wczesną 
realizację danego zadania. 
Wprowadzenie funkcji generujących liczby losowe w celu 
odwzorowania parametrów niezawodnościowych. Stosując 
sprawdzone metody analizy niezawodnościowej można 
zamodelować również niezawodność pracy człowieka. 
Szczegóły tworzenia modelu przedstawiono w rozdziale 3.1. 
 
Możliwe jest wydzielenie kilku zespołów pracujących nad 
różnymi funkcjami lub częścią danej funkcji.  
  

10 Przeprowadzenie 
symulacji 

Uruchomienie symulacji w celu identyfikacji błędów działania 
modelu. Przy zastosowaniu narzędzi tj. CPN tools można 
zidentyfikować błędy w przyjętych działaniach poprzez 
krokową lub dynamiczną obserwację zmian stanów modelu.  
W szczególności łatwo identyfikowalne będą: niewłaściwie 
określone stany lub przejścia, czyli błędy w kolejnych 
sekwencjach zadziałania, błędne warunki, parametry danych, 
błędy związane z opóźnieniami, współzawodnictwo procesów. 

11 Ocenę wyników 
symulacji 

W tym kroku należy ocenić wynik przeprowadzonych 
symulacji i oczekiwane rezultaty wprowadzonych założeń np. 
czy pojawienie się określonego zagrożenia jest na wymaganym 
poziomie prawdopodobieństwa. Będzie to możliwe poprzez 
utworzenie sieci bezpieczeństwa. 

12 Przeprowadzenie 
analizy grafu 
osiągalności i stanów 
sieci Petriego 

Szczegółowa analiza właściwości sieci Petriego tj. osiągalność 
stanów, ograniczoność, żywotność, wspomagana 
oprogramowaniem umożliwia identyfikację zagrożeń  
w przyjętym modelu. 

13 Formalna weryfikacja 
stanów modelu sieci 
Petriego, które można 
uznać jako zagrożenia 

Należy zweryfikować cechy modelu w oparciu o logikę CTL 
(Computation Tree Logic) lub logikę LTL (Linear Temporal 
Logic) na podstawie analizy zagrożeń. Wymaga to 
zdefiniowania warunków w formie asercji, które w sposób 
formalny wykażą prawidłowe działanie modelu. 

14 Modyfikacja modelu 
sieci funkcjonalnej 

Dostosowanie modelu po przeprowadzonych symulacjach  
i weryfikacji. 
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15 Sporządzenie 
dokumentacji analizy 
bezpieczeństwa 

Sporządzona dokumentacja oraz model stanowi część dowodu 
bezpieczeństwa spełnienia wymagań. 

Źródło: opracowanie własne. 

W dalszej części pracy przedstawiono opis formalny modelu będącego adaptacją sieci Petriego dla 

potrzeb analiz i oceny bezpieczeństwa komputerowych systemów srk. Następnie wykonano 

identyfikację zagrożeń i analizę bezpieczeństwa modelu komputerowego systemu sterowania 

ruchem kolejowym reprezentującą rzeczywistą architekturę istniejącego systemu. 

Teoretyczne opracowanie koncepcji sieci Petriego przedstawiono w pracy opublikowanej w 1962 

roku [92]. W wyniku wielu lat rozwoju teorii wprowadzono szereg modyfikacji oraz rozszerzono 

możliwości i klasy zastosowania koncepcji [41,99]. Elastyczność metody zapewnia jej łatwe 

dostosowanie do danego systemu. Wprowadzenie jednolitego modelu podejścia do reprezentacji 

graficznej i możliwości symulacji pracy oraz analizy formalnej w systemach sterowania ruchem 

kolejowym umożliwia porównywanie wyników analiz dla różnych  systemów.  

W  zależności  od  potrzeb,  można  definiować  sieci  różniące się pewnymi właściwościami.  

Istnieje  jednak  zbiór  cech,  które są  dla  tego  rodzaju  sieci  wspólne. Podstawą do  budowania  

sieci  Petriego  jest  graf  dwudzielny  zawierający  dwa  rozłączne zbiory wierzchołków zwanych 

miejscami i tranzycjami. 

Łuki w takim grafie są skierowane i jednokrotne, a zatem jest to graf Berge’a. Charakterystyczną 

cechą grafu stosowanego w sieciach Petriego jest fakt, że łuki muszą łączyć różne typy 

wierzchołków [106]. 

Uogólniona sieć Petriego jest opisana piątką [106]: 

 

N = {M, T, I, O, H}     (3.1) 

 

gdzie: 

M – zbiór miejsc  
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T – zbiór tranzycji , T ∩ M = ∅ 

I,O,H, to funkcje odpowiednio wejścia, wyjścia oraz inhibitory: 

I,O,H:T→ B(M) 

gdzie B(M) jest wielozbiorem2 nad zbiorem M. 

Mając daną tranzycie t ∈ T, można zdefiniować: 

      t = {m ∈ M: I(t, m) > 0} − zbiór wejść tranzycji t 

      t = {m ∈ M: O(t, m) > 0} − zbiór wyjść tranzycji t 

      t = {m ∈ M: H(t, m) > 0} − zbiór inhibitorów tranzycji t 

 

Kolorowana i czasowa sieć Petriego ma następującą strukturę: 

 

                            S = {w, M, T, I, O, H, C, G, W, M , Z, r }    (3.2) 

 

gdzie: 

w – niepusty, skończony zbiór kolorów, z których każdy może być zbiorem czasowym to znaczy 

takim, którego elementy są parami składającymi się z koloru i znacznika czasowego, 

C – funkcja określająca jakiego koloru znaczniki mogą być przechowywane w danym miejscu: 

C: M → w,  

 
2  Na podstawie [106]: „Podstawowa różnica między zbiorem i wielozbiorem polega na tym, że w 
wielozbiorze może wielokrotnie występować ten sam element.” 
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G – funkcja określająca warunki, jakie muszą być spełnione, aby tranzycja mogła być odpalona; są 

to wyrażenia zawierające zmienne typów należących do w  dla których można dokonać 

wartościowania dającego w rezultacie wartość logiczną, 

W – funkcja opisująca tzw. Wagi łuków, tzn. wyrażenia zawierające zmienne typów należących 

do w, dla których można dokonać wartościowania dającego w rezultacie wielozbiór nad typem 

koloru przypisanego do miejsca, które znajduje się na początku lub na końcu danego łuku. 

C, G, W – mają znaczenie jak w przypadku sieci kolorowanej, z uwzględnieniem jednak faktu, że 

niektóre zbiory kolorów mogą być typu czasowego, 

M : M → ℤ i∀p ∈ M: M (m) ≤ K(m) − znakowanie początkowe 

K: M → ℕ ∪ {∞}  - pojemność miejsc sieci, przy czym symbol ∞  oznacza, że miejsce ma 

nieograniczoną pojemność 

Z – zbiór znaczników czasowych (zwanych też punktami czasowymi lub pieczątkami czasowymi), 

zamknięty ze względu na operację dodawania, Z ⊆ ℝ, 

r  – czas początkowy, r ϵR. 

W metodzie zaprezentowanej w rozprawie doktorskiej przyjęto model oparty o znakowane, 

kolorowane, czasowe, hierarchiczne sieci Petriego. Metoda oparta jest na pracach [39, 

65,66,84,88,51,100,113,124] wzbogacona o przedziałowe sieci czasowe, prawdopodobieństwo 

przejść dla tranzycji współbieżnych oraz zdefiniowaną strukturę sieci. W koncepcji modelowania 

czasu uwzględniono przedziały czasowe [106], które reprezentują opóźnienia lub zbyt wczesne 

pojawienie się danego sygnału, czyli spełnienie warunku przejścia do innego stanu pracy systemu. 

W trakcie symulacji wybierany będzie losowy czas przejścia z określonego przedziału. W ten 

sposób możliwa jest identyfikacja błędów związanych z współbieżnością lub poprawną sekwencją, 

przejściami pomiędzy poszczególnymi stanami. Jest to bardzo ważna właściwość zastosowanego 

modelu ponieważ podczas symulacji pracy całego układu można w stosunkowo łatwy sposób 

wykryć w specyfikacji złożonych systemów komputerowych źródła zagrożeń powodowane przez 

błędy wynikające z niewłaściwego zdefiniowania zależności czasowych pracy poszczególnych 

składników całego systemu. Kolejnym innowacyjnym podejściem w pracy jest definicja struktury 
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sieci Petriego reprezentująca komputerowy system sterowania ruchem kolejowym w środowisku 

kolejowym. Ze względu na sposób przeprowadzonych operacji oraz wielomodułowość 

komponentów współpracujących przyjęto podział sieci na: instalacje, scenariusze, funkcje oraz 

bezpieczeństwo. 

Taka koncepcja podziału umożliwia w sposób intuicyjny wyróżnienie charakterystycznych 

własności i relacji reprezentowanego systemu sterowania ruchem kolejowym. W części statycznej 

modelu będą one reprezentowane przez miejsca, a część dynamiczna układu, czyli przejścia 

pomiędzy miejscami, będzie reprezentowana przez tranzycje. Tabela 3.3 przedstawia kluczowe 

symbole sieci Petriego wykorzystywane w modelu. 

Tabela 3.3 Kluczowe symbole sieci Petriego wykorzystywane w modelu 

Symbole Opis 
  

Miejsce będzie oznaczało stany lokalne modelu. Miejsce może mieć znacznik 
różnego typu. 

  
Miejsce fuzji jest połączeniem z podsiecią w przypadku sieci hierarchicznych 

 Tranzycja, inaczej przejście do innego stanu. Reprezentuje akcje w modelu 

 Łuk łączy miejsca z tranzycjami 

  
Podstawienie tranzycji umożliwia tworzenie podsieci 

Źródło: opracowanie własne. 

Sieć instalacji zawiera w sobie definicję sytuacji ruchowej i fizyczną reprezentację obiektów na 

sieci. W ten sposób można za pomocą miejsc, tranzycji i znaczników zamodelować ruch i pozycję 

obiektów p.. pojazdów kolejowych, drogowych w sieci. Dodając znaczniki czasowe można 

odwzorować przemieszczanie się pojazdu kolejowego w czasie. W tej sieci modeluje się elementy 

systemu kolejowego, które wchodzą w interakcję z analizowanym systemem srk i mają wpływ na 

jego funkcjonowanie. Rysunek 3.3 przedstawia przykładową konstrukcję sieci. 

 

 

fuzja 

Podst. 
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Sieć scenariuszy zawiera procedury postępowania człowieka obsługującego system oraz 

interakcje z urządzeniami. Sieć scenariuszy można połączyć z siecią instalacji za pomocą łuku  

z tranzycji lub miejsca. Rysunek 3.4 przedstawia przykładową konstrukcję sieci. 

 

 

 

 

 

 

Podobnie jak w poprzedniej sieci zastosowanie będą miały znaczniki czasowe wraz określeniem 

przedziałów czasowych reprezentujące opóźnienie w wykonaniu czynności przez człowieka. 

Ponadto z wykorzystaniem metod ilościowych analizy niezawodności człowieka można 

uwzględnić w tej części modelu prawdopodobieństwo popełnienia błędu wykonywanych decyzji. 

Stosowanych jest wiele metod analizy niezawodności człowieka. Często stosowana jest metoda 

THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) [12,15,18,72]. Analiza niezawodności  

w tej metodzie oparta jest o metodę drzewa zdarzeń ETA (Event Tree Analysis).  

Sieć funkcji obejmuje procedury i logiczną strukturę samego systemu sterowania ruchem 

kolejowym. W tej części modelu można bardzo dokładnie określić interfejsy systemu sterowania 

Stan reprezentujący pojazd w 
określonym miejscu w torze 

Tranzycja reprezentuje zmianę stanu w tym 
przypadku zmianę miejsca pojazdu w torze 

Miejsce w torze na którym nie 
ma pojazdu 

Rys. 3.3 Przykładowa konstrukcja sieci instalacji. Źródło: opracowanie własne. 

Stan sprawdzenia warunków 
ruchowych przez dyżurnego 

ruchu 

Podjęcie decyzji o wydaniu polecenia 

Stan wydania polecenia (będzie 
aktywny gdy będzie znacznik) 

Rys. 3.4 Przykład konstrukcji sieci scenariuszy. Źródło: opracowanie własne. 
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z otoczeniem, a przede wszystkim z obsługującym go człowiekiem. W części wewnętrznej sieci 

możliwe jest określenie  interfejsów wewnętrznych i ich relacji. Co istotne można również określić 

prawdopodobieństwo zadziałania komponentów fizycznych, które będą przypisane do danego 

komponentu logicznego w modelu. Rysunek 3.5 przedstawia przykładową konstrukcję sieci. 

 

 

 

 

 

 

Sieć bezpieczeństwa jest kluczową częścią modelu. Wprowadza ona do modelu zagrożenia oraz 

źródła zagrożeń, które można zdefiniować jako miejsca, reprezentujące stany niebezpieczne wraz 

z określonym warunkiem prawdopodobieństwa przejścia do tych miejsc z sieci instalacji, 

scenariuszy lub funkcji. Przykładowo prawdopodobieństwo to można wyznaczyć na podstawie 

wymagań stawianych tego typu systemom, a w trakcie symulacji przeprowadzić weryfikację 

statystyczną prawdopodobieństwa przejścia modelu w stan niebezpieczny. Rysunek 3.6 

przedstawia przykładową konstrukcję sieci. 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych bloków została przedstawiona na rysunku 3.7.  

Czujnik wykrył pojazd 

Przesłane komunikatu do komputera 
centralnego 

Odebrany sygnał o wykryciu 
pojazdu 

Rys. 3.5 Przykładowa konstrukcja sieci funkcji. Źródło: opracowanie własne. 

Komunikat wysłany do dróżnika 

Zdarzenie powodujące utratę komunikatu  

Komunikat utracony, brak 
sygnalizacji błędu 

Rys. 3.6 Przykładowa konstrukcja sieci bezpieczeństwa. Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.7 Rozbudowany model podziału struktury systemu srk zastosowany w rozprawie. Źródło: 
opracowanie własne. 

 

Wyjaśnienie użytych symboli: 

 strzałka oznacza dziedziczenie, a grot wskazuje klasę nadrzędną 

 strzałka oznacza relację kompozycji, a grot wskazuje klasę grupującą 

Zdarzenie w modelu sieci Petriego może nastąpić gdy wszystkie miejsca wejściowe posiadają 

znacznik. Obrazuje to rysunek 3.8. Znacznik znajdujący się w danym miejscu oznacza stan danego 

elementu modelu, w dalszej części rozprawy będziemy takie stany określać jako stany lokalne. 

Zmiana stanów lokalnych powoduje zmianę stanu całego modelu, który określamy jako zmianę 

globalną. 
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Wykorzystując hierarchiczność sieci można ją podzielić na podsieci, które będą połączone 

specjalnymi konstrukcjami tj. fuzje miejsc i tranzycje podstawienia. Zmiana stanów lokalnych  

w tych miejscach będzie też powodowała zmianę stanu sieci głównej i podsieci (rys. 3.9). Jest to 

szczególnie korzystne w przypadku skomplikowanych modeli, ale także umożliwia pracę 

równoległą kilku zespołów projektujących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.8 Zmiana stanów w sieci Petriego. Źródło: opracowanie własne. 

Stan globalny Nowy stan globalny 

Wystąpiło 
zdarzenie i 
nastąpiła 

zmiana stanu 
globalnego 

Stany lokalne Stany lokalne 

Stany 
lokalne 

Stan globalny Nowy stan globalny 

Wystąpiło 
zdarzenie i 
nastąpiła 

zmiana stanu 
globalnego 

Stany lokalne Stany lokalne 

Stany 
lokalne 

fuzja 

fuzja 

Podsieć Podsieć 

fuzja 

fuzja 

Rys. 3.9 Zmiana stanu modelu hierarchicznej sieci Petriego. Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 3.10. przedstawia relacje z elementami sieci Petriego. 

 

Rys. 3.10 Diagram modelu systemu srk z komponentami sieci Petriego. Źródło: opracowanie własne. 

 

Sieć Petriego przedstawiająca Instalacje reprezentuje geograficzne rozmieszczenie elementów oraz 

przemieszczanie się pociągów w obrębie urządzeń i posterunków ruchu. Na podstawie wzoru (3.2) 

przyjmujemy następujące oznaczenie dla sieci instalacji: 

 

N = {w, M , T , I , O , H , C, G, W, M , Z, r , δ}  (3.3) 

gdzie: 
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M  – zbiór miejsc sieci instalacji, 

T  – zbiór tranzycji sieci instalacji, 

I , O , H  – funkcje wejście, wyjścia, inhibitory sieci instalacji. 

 

Spełnione muszą być następujące warunki: 

δ: T →  ℚ × (ℚ ∪ {∞})  jest funkcją opóźnień przypisującą każdemu z przejść parę 

nieujemnych liczb wymiernych, takich, że δ (t)  ≤  δ (t). Liczby δ (t)  

i δ (t)  nazywamy odpowiednio minimalnym i maksymalnym opóźnieniem statycznym 

przejścia t, gdzie: ℚ  jest nieujemną liczbą wymierną. Zapis warunku opracowany na podstawie 

[106]. 

Sieć Petriego przedstawiająca scenariusze określa realizację poszczególnych funkcji w odniesieniu 

do danej sytuacji ruchowej i przedstawia schemat przepływu informacji i komunikatów.  Na 

podstawie wzoru (3.2) przyjęto następujące oznaczenie dla sieci scenariuszy:  

 

N = {w, M , T , I , O , H , C, G, W, M , Z, r , δ}  (3.4) 

gdzie: 

M  – zbiór miejsc sieci scenariuszy, 

T  – zbiór tranzycji sieci scenariuszy, 

I , O , H  – funkcje wejście, wyjścia, inhibitory sieci scenariuszy. 

 

W oparciu o metodę analizy drzewa zdarzeń można przypisać prawdopodobieństwo popełnienia 

błędu przy wykonywaniu danego zadania realizowanego na danym etapie procedury na podstawie 

wzoru z [105]:  
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Q = 1 − R       (3.5) 

gdzie:  

Q – prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy wykonywaniu zadania przez człowieka, 

R  – jest prawdopodobieństwem poprawnego wykonania zadania. 

Dla uproszczenia zadanie może składać się z trzech czynności: 

R  – przystąpienie do wykonywania zadania 

R  – poprawne wykonanie czynności nr 1 (p.. wybór polecenia z dostępnej listy) 

R  – poprawne wykonanie czynności nr 2 (np. zatwierdzenie wybranego polecenia w menu 

kontekstowym). Zatem na podstawie tego przykładu prawdopodobieństwo można wyznaczyć jako 

iloczyn prawdopodobieństw: 

R = R ∙ R ∙ R       (3.6) 

Inną metodą wyznaczenia niezawodności człowieka jest metoda HCR (Human Cognitive 

Relaibility), gdzie prawdopodobieństwo wyznacza się na podstawie wzoru z [105]: 

Q(t ) =  e       (3.7) 

gdzie: 

Q(t ) – prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez człowieka działającego w sytuacji deficytu 

czasu, 

x  – jest współczynnikiem wyznaczanym ze wzoru: 

x =       (3.8) 

gdzie: 

t  – jest czasem dostępnym na wykonanie czynności (zadania); 
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t  – średni czas potrzebny na wykonania czynności (zadania); 

γ, β, η – wartości parametrów dobieranych na podstawie tabel metody HCR. 

Sieć przedstawiająca funkcje reprezentuje sposób realizacji danej funkcji w poszczególnych 

urządzeniach lub modułach tych urządzeń. Sieć funkcji charakteryzuje się tym, że określa 

mechanizm działań niezależny od danego scenariusza. Można zatem wykorzystać je w innych 

funkcjach p.. identyfikacja nadawcy i odbiorcy. 

 

N = {w, M , T , I , O , H , C, G, W, M , Z, r , δ}  (3.9) 

gdzie: 

M  – zbiór miejsc sieci funkcji, 

T  – zbiór tranzycji sieci funkcji, 

I , O , H  – funkcje wejście, wyjścia, inhibitory sieci funkcji. 

 

W analogiczny sposób jak w przypadku sieci scenariuszy można określić również 

prawdopodobieństwo błędnie wygenerowanej funkcji. W związku z tym, że rozpatrujemy system 

komputerowy składający się w części sprzętowej z elementów elektronicznych i elektrycznych 

można przyjąć rozkład wykładniczy dla Q(t), na podstawie [105], gdzie wzór na gęstość 

prawdopodobieństwa ma postać:  

f(t) = λ ∙ e       (3.10) 

gdzie:  

f(t) – funkcja gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej T o rozkładzie wykładniczym. 

Λ  – intensywność uszkodzeń, przyjmowana jako parametr, interpretowany jako niesprawność 

obiektu w jednostce czasu. 
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Wtedy miara zawodności ma postać: 

Q(t) = 1 − R(t)     (3.11) 

po przekształceniach: 

Q(t) = ∫ f(τ)dτ = 1 − e      (3.12) 

 

a miara niezawodności ma postać: 

 

R(t) = e       (3.13) 

 

Sieć bezpieczeństwa umożliwia zapewnienie integralności modelu i zamodelowanie zakłóceń oraz 

źródeł zagrożeń wynikające z analizy zagrożeń. 

 

N = {w, M , T , I , O , H C, G, W, M , R, r , δ}  (3.14) 

gdzie: 

M  – zbiór miejsc sieci bezpieczeństwa, 

T  – zbiór tranzycji sieci bezpieczeństwa, 

I , O , H  – funkcje wejście, wyjścia, inhibitory sieci bezpieczeństwa. 

Cały model można określić jako sumę zbiorów: 

 

N = N ∪ N ∪ N ∪ N     (3.15) 
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Analizując model pod kątem bezpieczeństwa w symulacji i weryfikacji wyników koncentrujemy 

się na przejściach z sieci scenariuszy lub sieci funkcji do sieci bezpieczeństwa dla której możemy 

określić zbiory poprzedników prowadzących do źródeł zagrożeń: 

 

I (b) = {x ∈ M ∶ ∃aϵA ∧ 𝜕(𝑎) = (x, b)}   (3.16) 

gdzie: 

In(b) – zbiór poprzedników w postaci miejsc do sieci bezpieczeństwa, b ∈ T ; 

M = M ∪ M ∪ M
 
; 

∂(a) – funkcja zaczepienia przypisująca każdemu łukowi parę węzłów (miejsce, tranzycja); 

a – łuk pomiędzy miejscem i tranzycją, 𝑎 ∈ 𝐴; 

A – zbiór łuków. 

oraz 

I (c) = {y ∈ T ∶ ∃aϵA ∧ ∂(a) = (y, c)}   (3.17) 

gdzie: 

I (c) – zbiór poprzedników w postaci tranzycji do sieci bezpieczeństwa, c ∈ M ; 

T = T ∪ T ∪ T }. 

 

Powyżej przedstawiony opis matematyczny oparty został o obszerne prace z tematyki sieci 

Petriego i teorii niezawodności i bezpieczeństwa. Miało to na celu wskazanie, że zastosowana 

metoda jest sformalizowana, oparta o aparat matematyczny, który zapewnia wiarygodność  

i jednoznaczność uzyskanych wyników. Wkład w niniejszej rozprawie dotyczył matematycznego 

opisu struktury sieci wykorzystany do analizowanych problemów. Nie wyklucza się wykorzystania 

innych metod uzupełniających model w innych aspektach jego funkcjonowania. 
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3.2. Aplikacja metody – studium przypadku 

3.2.1. Struktura funkcjonalna systemu 

W niniejszym rozdziale przedstawiono implementacje kroku nr 1 z algorytmu hybrydowej metody 

analizy bezpieczeństwa. Zdefiniowanie i opracowanie modelu zawierającego scenariusze 

operacyjne niezbędne do wykonania analizy bezpieczeństwa opracowano w środowisku 

ARCADIA z wykorzystaniem narzędzie Capella. Tworzenie modelu przedstawiające działania 

systemu w ujęciu obiektów i interakcji funkcjonujących w środowisku eksploatacyjnym składa się 

z kilku etapów ułożonych na odpowiednich i powiązanych wzajemnie ze sobą warstwach. 

Wszystkie dane są wprowadzane w oparciu o język SysML. Na rysunku 3.11 przedstawiono 

poszczególne kroki w opracowaniu modelu systemu. Kolorem niebieskim zaznaczono kroki 

zrealizowane w środowisku Capella.  

Model procesu 
ruchowego i 

otoczenia

ANALIZA 
BEZPIECZEŃSTWA 

JAKOŚCIOWA
CPN tool

ANALIZA 
BEZPIECZEŃSTWA 

ILOŚCIOWA
CPN Tool

Dostosowanie modelu 
systemu

Środowisko CAPELLA
Metodologia ARCADIA

Inżynieria oparta o model

MODEL SYSTEMU
Cel i misja

MODEL SYSTEMU
Scenariusze 
Operacyjne

MODEL SYSTEMU
Sieci Petriego

CPN tool

 

Rys. 3.11 Poszczególne kroki opracowania modelu systemu srk w środowisku Capella. Źródło: 
opracowanie własne. 

 

System SWI może pracować w dwóch konfiguracjach pracy: w obrębie posterunku ruchu oraz na 

szlaku. W zastosowaniu szlakowym należy wydzielić dwa podsystemy; system wymiany 
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informacji jako podstawowe narzędzie do komunikacji oraz urządzenie sygnalizujące zbliżanie się 

pojazdu kolejowego do przejazdu. Przesyłanie komunikatów powinno być możliwe z poziomu 

posterunku ruchu, jak i Lokalnego Centrum Sterowania dla jednego lub wielu strażnic 

przejazdowych. W modelu przyjęto zastosowanie pełnej konfiguracji systemu SWI. Na rysunku 

3.12 przedstawiono schemat poglądowy systemu. 

 

Rys. 3.12 Ogólny schemat system SWI [67] 

 

W schemacie CTC (LCS) oznacza zdalne stanowisko obsługi, LOP oznacza stanowisko obsługi 

dyżurnego ruchu na posterunku ruchu. SWI-PI oznacza podsystem odpowiedzialny za wymianę 

komunikatów, SWI-SZ oznacza system sygnalizacji zbliżania. SWI-PI posiada elementy 

zastosowane na posterunkach ruchu biorących udział w obsłudze przejazdu (LCS, LOP) oraz na 

strażnicy przejazdowej (ang. Level crossing). Dodatkowe moduły to SWI-BD stanowiący moduł 

administracyjny oraz moduł SWI-IF stanowiący element zarządzający interfejsami zewnętrznymi. 

Rysunek 3.13 scharakteryzuje cele i misję systemu. W przypadku celów są to: realizacja procesu 

potwierdzenia  informacji o zbliżającym się pojeździe kolejowym i pojeździe drogowym oraz 

zapobieganie jednoczesnemu ich wjazdowi w obszar przejazdu kolejowo-drogowego. Do realizacji 
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tych celów należy zapewnić dwukierunkową komunikację pomiędzy osobami obsługującymi 

urządzenia srk, system detekcji i gromadzenie danych dotyczących przepływu informacji. 

 

Rys. 3.13 Misja i cele systemu. Źródło: opracowanie własne. 

 

W celu przedstawienia ogólnej koncepcji funkcjonalnej opracowano model, który obrazuje 

rysunek 3.14. Natomiast rysunek 3.15 przedstawia realizację jednego ze scenariuszy 

eksploatacyjnych. Pełną funkcjonalność systemu opracowano poza narzędziem Capella z uwagi na 

ograniczenia czasowe oraz  brak wpływu na dalsze kroki realizowane w pracy. Celem pracy nie 

jest opracowanie kompletnego systemu wymiany informacji, a raczej skoncentrowanie się na 

konkretnych funkcjonalnościach z zastosowaniem proponowanego modelu analizy 

bezpieczeństwa aby zweryfikować tezę postawioną w rozprawie. Pełny zakres przesyłanych 

informacji przedstawiono w załącznik nr 1. 
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Rys. 3.14 Model eksploatacyjny działania systemu zapowiadania. Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.15 Scenariusz operacyjny z wymianą informacji. Źródło: opracowanie własne. 

 

W tabeli 3.4 przedstawiono funkcje związane z komunikacją w trakcie procesu powiadomienia  

o wyprawieniu pojazdu kolejowego. 

Tabela 3.4 Wstępnie zdefiniowane funkcje systemu SWI 

Symbol Funkcji Opis funkcji 

F1A (01a) Powiadomienie o wyprawieniu pojazdu kolejowego 

F1B (01b) Potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o wyprawieniu pojazdu 

kolejowego 

F1C (03b) Odwołanie powiadomienia o wyprawieniu pojazdu kolejowego 

F1D (6) Potwierdzenia zamknięcia rogatek 

F2 (4) Rejestracja przejechania całego pojazdu kolejowego przez przejazd 

     Źródło: opracowanie własne. 
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Wyznaczone cele bezpieczeństwa dla systemu SWI określono w tabeli 3.5 na podstawie danych 

uzyskanych od zarządcy infrastruktury. 

Tabela 3.5 Wstępne wyznaczenie poziomów SIL 

Symbol Funkcji Wstępnie określony poziom SIL Parametr THR3 [1/h] 

F1A poziom bezpieczeństwa SIL44 10-9≤ THR ≤10-8 

F1B poziom bezpieczeństwa SIL45 10-9≤ THR ≤10-8 

F1C poziom bezpieczeństwa SIL46 10-9≤ THR ≤10-8 

F1D poziom bezpieczeństwa SIL47 10-9≤ THR ≤10-8 

F2 poziom bezpieczeństwa SIL0 10-5≤ THR 

      Źródło: opracowanie własne. 

 

W trakcie analizy uwzględniono zastosowanie tych samych modułów do komunikacji pomiędzy 

posterunkiem i przejazdem. W związku z tym każda z funkcji jest krytyczna. Jednak najbardziej 

krytyczne komunikaty z punktu widzenia bezpieczeństwa to F1B, F1C, F1D oraz F2. Niewłaściwe 

działanie podczas przesyłania komunikatu F1B np. niezamierzone wysłanie komunikatu przez 

urządzenia lub błąd człowieka obsługującego terminal mogą wprowadzić w błąd dyżurnego ruchu 

na posterunku ruchu. Analogicznie F1C może wprowadzić w błąd dróżnika przejazdowego. 

Rysunek 3.16 przedstawia uproszczony schemat podsystemu. 

 

 
3 W modyfikacjach standardów dla funkcji używa się symbolu TFFR (ang. Tolearable Functional Failure Rate) i jest 
związany z zagrożeniami HSUC, a parametr THR dotyczy wystąpienia zagrożeń HRSL. Na tym etapie pozostawiono 
parametr THR ponieważ nie wpływa to na dalszy zakres rozprawy. 
4  Przy założeniu braku zastosowania dodatkowego systemu wykrywania pojazdu i braku powiązania systemu 
przejazdowego z urządzeniami zależnościowymi na stacji. W toku dyskusji i wstępnych analiz przy innej konfiguracji 
można przyjąć poziom SIL2. 
5 jw. 
6 jw. 
7 jw. 
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Rys. 3.16 Uproszczony schemat systemu wymiany informacji w zakresie komunikacji pomiędzy 
posterunkiem oraz strażnicą przejazdową. Źródło: opracowanie własne. 

 

Do analizy powyższych funkcji opracowano diagram automatu skończonego reprezentującego 

działanie systemu wymiany informacji na przykładzie zastosowania funkcji wymiany 

komunikatów dotyczących powiadomienia o wyprawieniu pojazdu kolejowego. Zdefiniowano 

również stan bezpieczny, do którego system przechodzi w przypadku wykrycia uszkodzenia. Dla 

systemu SWI przyjętym stanem bezpiecznym jest zablokowanie wszystkich stanowisk 

komunikacyjnych i wyświetlenie komunikatu o usterce. Wyjście z tego stanu jest możliwe tylko 

poprzez specjalną procedurę wykonaną przez osobę obsługującą (rys. 3.17). 
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Pracownik

Uszkodzenia komponentów  

Rys. 3.17 Diagram automatu skończonego funkcji wymiany komunikatów SWI. Źródło: opracowanie 

własne. 

3.2.2. Identyfikacja zagrożeń i opracowanie poziomów krytyczności uszkodzeń 

Na potrzeby procesu identyfikacji zagrożeń przyjęto odpowiednie rozumienie zagrożenia. Uznano, 

że definicją zagrożenia odpowiednią do zastosowań w ramach systemu SWI, będzie definicja  

z normy PN-EN 50126-1. Zagrożenie (hazard) jest tam rozumiane jako stan/warunek8, który może 

doprowadzić do wypadku. 

Definicja 1 

Zagrożenie – stan/warunek mogący doprowadzić do wypadku [76] 

Przy czym wypadek jest definiowany jako niezamierzone zdarzenie lub łańcuch zdarzeń 

powodujących śmierć, obrażenia, wyłączenie systemu lub usługi, wyrządzenie szkody dla 

środowiska. 

 
8 ‘warunek’ można też interpretować jako sytuację 
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Należy zwrócić uwagę, że wypadek jest także rozumiany jako „szereg zdarzeń”, co jest istotne 

przy próbach przedstawienia niektórych zagrożeń, a także przy obliczeniach stosownych 

prawdopodobieństw. 

Zagrożenia identyfikowano bazując na koncepcji metody HAZOP. Zgodnie z nią, użyto 

odpowiedniego zbioru słów kluczowych, którego poszczególne elementy zostały określone  

w tabeli Tabela 2.1. 

Procedura identyfikacji zagrożeń polegała na systematycznym kojarzeniu kolejnych słów 

kluczowych z funkcjami, które powinien realizować system wymiany informacji. Funkcje te 

rozpatrywano w odniesieniu do zdefiniowanych wymagań systemu sporządzonych na podstawie 

wymagań dla tego typu systemów obowiązujących w Polsce. 

Na podstawie tej analizy zidentyfikowano postacie błędów systemu w następujących obszarach 

funkcjonalnych systemu: 

A1. Generowanie powiadomień/komunikatów dyżurny – dróżnicy. 

A2. Generowanie powiadomień/komunikatów dróżnicy – dyżurny. 

A3. Autouzupełnianie komunikatów. 

B0. Potwierdzanie przyjęcia komunikatów. 

C1. Prezentacja stanu potwierdzeń i informacji o systemie. 

C2. Wygląd panelu i komunikatów. 

D0. Przejście i wyjście ze stanu bezpiecznego. 

E0. Zarządzanie systemem. 

F0. Kontrola funkcji systemu. 

G0. Generowanie alarmów. 

H1. Rejestracja zdarzeń. 

H2. Udostępnianie i pobieranie danych. 

I0. Inne w tym wymagania ogólne. 

Powyższe obszary systemu wyodrębniono na podstawie wymagań oraz określonych przepływów 

komunikatów. 
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Koncepcja formułowania zagrożeń 

W procesie formułowania zagrożeń wykorzystano standardy z wytycznymi do wyznaczania  

i dowodzenia spełnienia parametrów RAMS. Według nich zagrożenia można analizować na dwóch 

poziomach: 

1. Na poziomie rozważanego system (SUC, ang. System Under Consideration). 

2. Na poziomie systemu kolejowego (RSL, ang. Railway System Level). 

Przez system kolejowy rozumiemy system składający się z takich podsystemów jak infrastruktura, 

trakcja, systemy sterowania ruchem i tabor. Jako rozważany system należy rozumieć część 

składową systemu kolejowego. W naszym przypadku tą częścią jest podsystem sterowania ruchem 

kolejowym. 

Kontekst eksploatacyjny i środowiskowy umożliwia identyfikacje gdzie i kiedy zagrożenia na 

poziomie systemu srk mogą się przekształcić w zagrożenia na poziomie systemu kolejowego co  

z kolei może spowodować wypadek lub poważny wypadek kolejowy. Zagrożenie pod wpływem 

czynników inicjujących może się rozwinąć w różne wypadki w różnym otoczeniu eksploatacyjnym 

i środowiskowym. Kontekst eksploatacyjny oraz środowiskowy powinien uwzględniać wszystkie 

warunki związane z eksploatacją oraz środowiskiem niezbędne do zrozumienia scenariuszy 

wypadków. W rzeczywistości jest tak, że rozwój lub zmiana jednego stanu systemu w drugi  

w swoim środowisku może doprowadzić do wypadku. Zostało to symbolicznie przedstawione na 

rysunku 3.18. 

 

Rys. 3.18 Relacja pomiędzy poziomami zagrożeń określonymi przez standardy w celu wyznaczania  
i dowodzeniu parametrów RAMS przyjęta dla potrzeb systemu SWI. Źródło: [67]. 
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Jeżeli zbiór wszystkich warunków (zgodnie z def. 1) prowadzących do wypadku oznaczymy literą 

H, wtedy związek między zagrożeniami należy rozumieć w następujący sposób: 

HSUC  HRSL  H                             (3.18) 

gdzie: 

HSUC jest podzbiorem warunków prowadzących do wypadku na poziomie rozważanego systemu 

(zagrożenie na poziomie rozważanego systemu), 

HRSL jest podzbiorem warunków na poziomie systemu kolejowego prowadzących do wypadku 

kolejowego (zagrożenie na poziomie systemu kolejowego). Ogólna lista zagrożeń na poziomie 

systemu kolejowego została przedstawiona w tabeli 3.6. 

 

Tabela 3.6 Lista zagrożeń na poziomie systemu kolejowego HRSL 

Symbol zagrożenia Opis zagrożenia HRSL 

HRSL1.1 Możliwość wyprawienia dwóch pojazdów kolejowych poruszających 

się w przeciwnych kierunkach na ten sam tor 

HRSL1.2 Możliwość przemieszczania się dwóch pojazdów kolejowych w tym 

samym kierunku na ten sam tor  

HRSL2.1 Możliwość wjazdu pojazdu kolejowego w utwierdzoną drogę przebiegu 

dla innego pojazdu kolejowego  

HRSL2.2 Możliwość poruszania się pojazdu kolejowego po nieutwierdzonej 

drodze przebiegu  

HRSL2.3 Możliwość pozostawienia pojazdu kolejowego na odcinku toru 

prowadząc do kolizji z innym pociągiem poruszającym się po swojej 

drodze przebiegu 

HRSL2.4 Brak możliwości zatrzymania pojazdu kolejowego przed następnym 

sygnalizatorem 

HRSL3.1 Możliwość poruszania się dwóch pojazdów w drodze przebiegów 

sprzecznych 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
79 / 197 

 

HRSL4.1 Możliwość uderzenia przez pojazd kolejowy w element końca toru  

HRSL5.1 Możliwość kolizji pojazdu kolejowego z obiektem znajdującym się na 

torze  

HRSL6.1 Możliwość poruszania się pojazdu kolejowego przez zwrotnicę z 

nadmierną prędkością 

HRSL6.2 Możliwość poruszania się pojazdu kolejowego w miejscu z 

ograniczeniami prędkości z nadmierną prędkością  

HRSL7.1 Możliwość poruszania się pociągu prze element toru, które nie jest w 

stanie bezpiecznym9 

HRSL7.2 Możliwość niezamierzonej aktywacji elementu toru przez jadący 

pojazd kolejowy 

HRSL8.1 Możliwość wjazdu pojazdu kolejowego w strefę, w której znajdują się 

pracownicy 

HRSL8.2 Możliwość wejścia ludzi w strefę, w której porusza się pojazd kolejowy 

HRSL9.1 Możliwość zderzenia pojazdu kolejowego z pojazdem 

samochodowym lub człowiekiem na otwartym przejeździe 

(przejściu) kolejowo-drogowym z prędkością przekraczającą 20 

km/h  

HRSL9.2 Możliwość zderzenia pojazdu kolejowego z pojazdem 

samochodowym lub człowiekiem na otwartym przejeździe 

(przejściu) kolejowo-drogowym z prędkością równą lub mniejszą 

niż 20 km/h 

HRSL9.3 Możliwość zderzenia pojazdu kolejowego z pojazdem 

samochodowym unieruchomionym na przejeździe kolejowo-

drogowym 

HRSL10.1 Możliwość spowodowania nieuzasadnionego wyhamowania lub 

zatrzymania pojazdu kolejowego 

HRSL11.1 Możliwość wywołania pożaru przez urządzenia srk  

HRSL12.1 Możliwość zderzenia pojazdu kolejowego ze zwierzętami  

 
9 Przykładem takiej sytuacji jest zwrotnica z iglicami nie znajdującymi się w krańcowym położeniu 
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HRSL13.1 Możliwość spowodowania śmierci lub obrażeń osób dopuszczonych do 

przebywania w obszarze urządzeń srk 

HRSL13.2 Możliwość spowodowania śmierci lub obrażeń osób niedopuszczonych 

do przebywania w obszarze urządzeń srk 

Źródło: [67]. 

Przyczyny, zagrożenia i wypadki mają relację tzw. wielu do wielu co oznacza: 

 pojedyncza przyczyna może powodować (lub przyczyniać się) do kilku różnych zagrożeń, 

 wiele różnych przyczyn może aktywować dane zagrożenie, 

 zagrożenie może przekształcić się w wiele różnych rodzajów wypadków w trakcie różnych 

warunkach eksploatacyjnych i środowiskowych, 

 wypadek może mieć różne konsekwencje w zależności od różnych warunków 

eksploatacyjnych i środowiskowych. 

Klasyfikacja przyczyn występowania zagrożeń 

Przyczyny zostały przypisane do każdego z zagrożeń na poziomie rozważanego systemu.  

W kolejnych etapach opracowania systemu i procesu kontroli zagrożeń określone zostaną 

odpowiednie środki mitygujące występowania zagrożeń. 

Do analizy krytyczności poziomów uszkodzeń opracowano specjalny opis, który będzie 

przyjmowany w ocenie zidentyfikowanych uszkodzeń / błędów. Opracowany opis znajduje się 

 w załączniku nr 5. Nie będzie szczegółowo wykorzystywany w dalszej analizie z uwagi na 

koncentracji tylko na kilku zagrożeniach. Niemniej jednak definicja poszczególnych poziomów 

opracowana w ramach niniejszej rozprawy jest przydatna przy prowadzeniu analiz metodą HAZOP 

lub FMEA. 

Identyfikacja zagrożeń na poziomie SWI 

Sformułowano 49 uogólnionych zagrożeń na poziomie analizowanego systemu (typu Hsuc) oraz 

23 zagrożenia na poziomie systemu kolejowego (typu HRSL). Kompletne wyniki i proces 

identyfikacji zagrożeń dla systemu wymiany informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
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W tabeli 3.7. przedstawiono natomiast listę uogólnionych zagrożeń na poziomie analizowanego 

systemu (typu Hsuc). 

Tabela 3.7 Lista zagrożeń na poziomie analizowanego systemu 

Symbol HSUC Opis zagrożenia na poziomie analizowanego systemu HSUC 

HSUC1 

Możliwość wykonania niezamierzonego polecenia przez dróżnika 

przejazdowego  

HSUC2 Możliwość wykonania niezamierzonego polecenia przez dyżurnego ruchu  

HSUC3 
Możliwość samoczynnego wykonania polecenia przez system (bez 

informowania operatora i jego udziału) 

HSUC4 
Możliwość niewykonania polecenia / nie przesłania wiadomości przez 

system bez informowania lub ostrzegania (alarmowania) o tym 

HSUC5 
Możliwość niewykonania polecenia / nie przesłania wiadomości przez 

system z informacją lub ostrzeganiem o powstałym błędzie 

HSUC6 Możliwość wykonania polecenia na niewłaściwych elementach systemu 

HSUC7 
Możliwość wykonania polecenia ze znacznym opóźnieniem od momentu 

sprawdzenia przez dróżnika stanu danego elementu systemu 

HSUC8 
Możliwość wykonania polecenia ze znacznym opóźnieniem od momentu 

sprawdzenia przez dyżurnego ruchu stanu danego elementu systemu  

HSUC9 Możliwość przebywania systemu w niezdefiniowanym stanie 

HSUC10 Możliwość zamrożenia stanu wyświetlanego elementu na monitorze 

HSUC11 
Możliwość braku dostępności systemu (konieczność użycia połączenia 

telefonicznego) 
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Symbol HSUC Opis zagrożenia na poziomie analizowanego systemu HSUC 

HSUC12 
Możliwość popełnienia błędu przez operatorów z powodu 

niedopasowanej/niewłaściwej treści wiadomości 

HSUC13 
Możliwość popełnienia błędu przez operatorów z powodu wielokrotnego 

otrzymania tej samej wiadomości 

HSUC14 
Możliwość popełnienia błędu przez operatorów z powodu niewłaściwego 

wyświetlenia menu kontekstowego 

HSUC15 
Możliwość popełnienia błędu przez operatorów z powodu niewłaściwego 

zobrazowania elementów na ekranie 

HSUC16 
Możliwość popełnienia błędu przez operatorów z powodu niekompletnej 

treści / zwartości wiadomości 

HSUC17 
System umożliwia wysłanie przez jednego z operatorów tej samej 

wiadomości kilka razy 

HSUC18 
Możliwość wprowadzenia w błąd dróżnika przejazdowego przez system 

poprzez potwierdzenie lub nie wysłanie potwierdzenia wiadomości 

HSUC19 
Możliwość wprowadzenia w błąd dyżurnego ruchu przez system poprzez 

potwierdzenie lub nie wysłanie potwierdzenia wiadomości 

HSUC20 
System umożliwia alternatywne formy potwierdzenia poleceń (np. 

podwójne kliknięcie myszy, wciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze) 

HSUC21 
Możliwość generowania przez system wiadomości wyglądających jak 

poprawne wiadomości 

HSUC22 Możliwość wygenerowania przez system niekompletnych wiadomości 

HSUC23 
Możliwość wygenerowania przez system potwierdzeń wiadomości w 

niewłaściwym czasie 
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Symbol HSUC Opis zagrożenia na poziomie analizowanego systemu HSUC 

HSUC24 
Możliwość wygenerowania przez system nieaktualnych (opóźnionych) 

wiadomości 

HSUC25 
Możliwość akceptacji przez operatorów niepoprawnych (błędnych) 

wiadomości 

HSUC26 Możliwość wysłania wiadomości przez nieoczekiwanego nadawcę 

HSUC27 
Możliwość wyeksportowania niewłaściwych informacji do systemu lub 

nośnika zewnętrznego 

HSUC28 
Możliwość wyeksportowania niekompletnej informacji do system lub 

nośnika zewnętrznego 

HSUC29 
Możliwość wyeksportowania niezabezpieczonej informacji do systemu lub 

nośnika zewnętrznego 

HSUC30 
Możliwość wyeksportowania nieczytelnej informacji do systemu lub 

nośnika zewnętrznego 

HSUC31 
Możliwość wysłania wiadomości tylko do części dróżników dostępnych na 

danym szlaku (inaczej, nie do wszystkich dróżników) 

HSUC32 
Możliwość wysłania wiadomości tylko do części dyżurnych ruchu (inaczej, 

nie do wszystkich dyżurnych ruchu) 

HSUC33 

Możliwość nie wykonania polecenia lub nie wysłania wiadomości przez 

system z dostępną informacją o poprawnie przesłanej wiadomości 

(poprawnie wykonanego polecenia) 

HSUC34 
Możliwość importowania niepoprawnej (błędnej) informacji z systemu lub 

nośnika zewnętrznego 
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Symbol HSUC Opis zagrożenia na poziomie analizowanego systemu HSUC 

HSUC35 
Możliwość importowania niekompletnej informacji z systemu lub nośnika 

zewnętrznego  

HSUC36 
Możliwość importowania niezabezpieczonej informacji z systemu lub 

nośnika zewnętrznego 

HSUC37 
Możliwość importowania nieczytelnej informacji z systemu lub nośnika 

zewnętrznego  

HSUC38 
Możliwość prezentowania stanu / informacji lub wiadomości nie u 

wszystkich dróżników 

HSUC39 
Możliwość prezentowania stanu / informacji lub wiadomości nie u 

wszystkich dyżurnych ruchu 

HSUC40 Możliwość przesyłania wiadomości do nieoczekiwanych odbiorców  

HSUC41 
Możliwość braku sygnalizacji przez system alarmów o zbliżającym się 

pojeździe kolejowym 

HSUC42 
Możliwość braku sygnalizacji (generowania alarmów) przez system jego 

niewłaściwego działania  

HSUC43 
Możliwość wyświetlania przez system niepoprawnej (błędnej) informacji o 

swoim stanie  

HSUC44 
Możliwość popełnienia błędu przez operatorów z powodu braku informacji 

o stanie systemu 

HSUC45 
Możliwość popełnienia błędu przez operatorów z powodu niewłaściwych 

atrybutów (danych) generowanych alarmów 
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Symbol HSUC Opis zagrożenia na poziomie analizowanego systemu HSUC 

HSUC46 

Możliwość niepoprawnego działania dodatkowych środków bezpieczeństwa 

opartych na programowalnych lub elektronicznych systemach (np. 

zewnętrzny watchdog) 

HSUC47 Możliwość naruszenia reguł przez operatorów 

HSUC48 
Możliwość niezdefiniowanych błędów systemowych z powodu braku lub 

zbyt niskiego napięcia zasilania 

HSUC49 
Możliwość korzystania z systemu przez nieuprawniony personel lub bez 

uwierzytelnienia 

Źródło: [67] 

3.2.3. Zastosowanie modelu w postaci sieci Petriego 

3.2.3.1. Model podstawowy w postaci sieci Petriego 

W niniejszym rozdziale przedstawiono przykład implementacji kroków metody związanych  

z opracowaniem modelu w sieci Petriego. Dotyczy to kroków nr 3, 4 i 9. Kroki związane  

z symulacją przedstawiono w rozdziale 4. Do modelowania wykorzystano program CPN Tools  

w wersji oprogramowania 4.0.1 z lutego 2015 roku (najnowsza dostępna wersja). Dla 

zobrazowania ułożenia elementów w terenie i poruszania się pojazdu w kierunku przejazdu 

kolejowo-drogowego sporządzony został uproszczony schemat linii kolejowej przedstawiający 

wyjazd ze stacji na szlak, na którym znajduje się przejazd kolejowy oraz schematyczne 

przedstawienie systemu wymiany informacji (rys. 3.19). 
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Rys. 3.19 Uproszczony schemat odcinka linii kolejowej. Źródło: opracowanie własne. 

 

Proces opracowania modelu w postaci sieci Petriego rozpoczęto od przygotowania uproszczonego 

widoku przedstawiającego sekwencję zdarzeń z uwzględnieniem topologii i stanów systemu przy 

poszczególnych przejściach. Model uproszczony jest oparty o kolorowaną i znakowaną sieć 

Petriego. Na tym etapie nie uwzględniono hierarchiczności modelu oraz parametrów czasowych. 

W modelu uproszczonym zbiór miejsc został podzielony na dwie grupy. W pierwszej grupie miejsc 

przedstawione są stany reprezentowane graficznie przez pozycję pojazdu na sieci instalacji, a druga 

grupa jest związana uogólnionym opisem funkcji. Tranzycje reprezentują ruch pojazdu i zmianę 

stanu systemu w eksploatacji. Miejsca zaznaczone na rysunku 3.20 kolorem czerwonym 

reprezentują aktualny stan funkcji systemu wymiany informacji. W początkowych miejscach 

wprowadzono znaczniki początkowe oznaczone kolorami. W miejscu początkowym Pociąg na 

stacji / It1 wprowadzono Color Set, czyli tzw. kolor, inaczej typ danych, którego wartości można 

przechowywać w danym miejscu, o nazwie TRAIN oraz dwa znaczniki Train 1 oraz Train 2.  

W miejscach ze stanem funkcji wprowadzono Color Set o nazwie STRING ze znacznikami 

odpowiadającymi oznaczeniu funkcji (F1B i F1D). Aktywacja tranzycji Wyjazd  

z It1 do It2 oraz Wyjazd z It2 do ItLX jest uwarunkowana dostępnością znaczników w miejscach 
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do niej przylegających. Łuki pomiędzy miejscami i tranzycjami są ograniczone rodzajem 

możliwych znaczników. Odpalenie pierwszej tranzycji powoduje pojawienie się znacznika Train 

1 w miejscu Pojazd na It2. Aktywacja i odpalenie tranzycji reprezentuje przemieszczenie się 

pojazdu pod warunkiem uzyskania zgody przez system wymiany informacji. Można zauważyć, że 

model nie oddziela na tym etapie roli człowieka i urządzeń w podejmowaniu decyzji. Celem 

modelu uproszczonego było przedstawienie zasady działania sieci Petriego  

w środowisku kolejowym. Porównując zastosowaną notację sieci Petriego z innymi metodami oraz 

modelami przedstawiającymi działanie systemu można od razu dostrzec o wiele szersze 

możliwości opisu stanów i reprezentacji dynamiki rozpatrywanego układu. 

 

Rys. 3.20 Uproszczony Model sieci instalacji. Źródło: opracowanie własne. 

 

W kolejnej fazie opracowywania modelu wprowadzono bardziej szczegółowy opis kroków 

eksploatacyjnych uwzględniających scenariusze działania systemu, które zawierają również 

tranzycje pomiędzy funkcjami realizowanego systemu. Funkcje zostały przedstawione poprzez 

podstawione przejścia lub fuzje miejsc. Wprowadzone zostały cztery główne funkcje: 

Funkcja 1 – reprezentuje proces wyprawienia pociągu rozpoczynającego się od momentu 

gotowości dróżnika przejazdowego do wyprawienia pociągu. Gotowość dróżnika jest 
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uwarunkowana od stanu sytuacji ruchowej reprezentowanej przez sieć instalacji oraz sieć 

scenariuszy. Przyjęto taki sam sposób znakowania i definicji kolorów jak w modelu uproszczonym. 

Wejście i wyjście do funkcji stanowią miejsca, odpowiednio: Dyżurny ruchu gotowy do 

wyprawienia pojazdu oraz Uzgodniony wyjazd. Znacznik w miejscu wejściowym aktywuje 

działanie funkcji, pod warunkiem spełnienia ograniczeń określonych dla tranzycji oraz łuku. Na 

tym etapie ograniczeniem na łuku jest rodzaj przesyłanego komunikatu. 

Funkcja 2 – reprezentuje proces detekcji pociągu (zbliżanie pociągu do przejazdu).  

W rzeczywistym systemie działanie tej funkcji oparte jest o czujniki wykrywające przejazd kół 

pojazdu kolejowego. Wynikiem działania tej funkcji jest poinformowanie systemu o przejeździe 

pojazdu kolejowego przez dane miejsce w układzie torowym. W modelu wejście i wyjście do 

funkcji stanowią miejsca, odpowiednio: Pojazd na It1 oraz Sygnał SWI SZ świetlny i dźwiękowy 

ostrzegający Dróżnika. Znacznik w miejscu wejściowym aktywuje działanie funkcji, pod 

warunkiem spełnienia ograniczeń nałożonych na tranzycji oraz na łuku. Na tym etapie 

ograniczeniem na łuku jest rodzaj przesyłanego komunikatu. 

Funkcja 3 – reprezentuje proces przesyłania komunikatu potwierdzającego zamknięcie przejazdu 

kolejowo-drogowego, czyli zmianę położenia rogatek z położenia górnego do położenia dolnego  

i przejścia systemu w stan ostrzegania. W modelu wejście i wyjście do funkcji stanowią miejsca, 

odpowiednio: Rogatki w dolnym położeniu i Komunikacja uzgodniona. Znacznik w miejscu 

wejściowym aktywuje działanie funkcji, pod warunkiem spełnienia ograniczeń nałożonych na 

tranzycji oraz na łuku. Na tym etapie ograniczeniem na łuku jest rodzaj przesyłanego komunikatu. 

Funkcja 4 – reprezentuje proces przesyłania komunikatu potwierdzającego przejazd pojazdu 

kolejowego przez przejazd kolejowo-drogowy. W modelu wejście i wyjście do funkcji stanowią 

miejsca, odpowiednio: Ostrzeganie wyłączane i rogatki w górnym położeniu oraz Komunikat 

potwierdzający na obu terminalach. 

Na rysunku 3.21 przedstawiono wycinek widoku głównego połączonych sieci instalacji, 

scenariuszy i funkcji. Kolorami rozróżniono poszczególne sieci w celu ich rozróżnienia  

i zobrazowania podziału przyjętego w zastosowanej metodzie. Ten sposób przedstawienia modelu 

systemu wymaga jasno zdefiniowanych relacji i przepływu informacji ze środowiska kolejowego 

do systemu sterowania ruchem kolejowym. To determinuje również identyfikację potencjalnych 
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zagrożeń. Spójność modelu potwierdzono poprzez wykonanie symulacji zadziałania w oparciu  

o dwa znaczniki Train 1 i Train 2.  

 

 

Rys. 3.21 Model układu przedstawiający widok warstwy instalacji. (widok szczegółowy przedstawiono w 
załączniku nr 6). Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek nr 3.22 przedstawia uszczegółowioną strukturę funkcji nr 1. Funkcja zagnieżdżona jest  

w modelu głównym. Wejścia i wyjścia do funkcji kończą się w miejscach: Dyżurny ruchu gotowy 

do wyprawienia pojazdu i Uzgodniony wyjazd. Są to miejsca wejściowe i wyjściowe do przejścia 

podstawionego, na rysunku zaznaczone odpowiednimi symbolami (in, out). Funkcja reprezentuje 

przepływ informacji oraz poszczególne stany realizacji w części dotyczącej logowania się 

użytkowników i synchronizacji komponentów. W uproszczony sposób przedstawiono przepływ 

komunikatów pomiędzy terminalami. W modelu wprowadzono dwa źródła zagrożeń HSUC1  

i HSUC2.  
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Rys. 3.22 Uszczegółowienie funkcji uzgodnienia wyprawienia pojazdu w kierunku przejazdu kolejowo-
drogowego.  Źródło: opracowanie własne. 

 

Na rysunkach nr 3.23, 3.24, 3.25 przedstawiono w uproszczonej postaci pozostałe funkcje systemu 

wymiany informacji. 
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Rys. 3.23 Poglądowy widok funkcji SWI związanej z detekcją pojazdu kolejowego. Źródło: opracowanie 
własne. 

 

Rys. 3.24 Poglądowy widok funkcji SWI związanej z potwierdzeniem zamknięcia rogatek. Źródło: 
opracowanie własne. 
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Rys. 3.25 Poglądowy widok funkcji SWI związanej z potwierdzeniem przejazdu pojazdu kolejowego 
przez przejazd kolejowo-drogowy. Źródło: opracowanie własne. 

 

W celu zamodelowania prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia na danej tranzycji 

powodującego przejścia do miejsca z zagrożeniami, czyli sieci bezpieczeństwa, wykorzystano 

funkcje ran() z CPN Tools oraz dodano odpowiednie warunki na łukach warunkujące przejście 

znacznika do jednego z miejsc (p2,p3) na wyjściu tranzycji (t1). W tym celu zdefiniowano funkcję 

fun LOS() = R.ran(), która generuje losowo liczbę typu real z przedziału (0..1). Wprowadzając na 

łukach za pomocą funkcji jeśli (if) warunki liczbowe powodujące przejście do jednego z miejsc 

(p2, p3) w przypadku gdy wygenerowana liczba jest większa lub mniejsza od ustalonego warunku 

możemy zamodelować prawdopodobieństwo nie zadziałania lub popełnienia błędu. Wartości 

warunków można zdefiniować poprzez wybór odpowiednich danych ze standardów lub wyliczyć 
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stosując metody tj. HCR w przypadku błędów popełnianych przez człowieka. Na rysunku 3.26 

przedstawiono sposób zastosowania funkcji LOS(). 

 

Rys. 3.26 Fragment modelu przedstawiający sposób realizacji funkcji reprezentującej losowe przejścia 
pomiędzy tranzycjami i miejscami. Źródło: opracowanie własne. 

 

W kolejnym kroku wprowadzono funkcję generującą liczby losowe w rozkładzie wykładniczym. 

Fragment modelu z zastosowaniem funkcji exponential(r:real):real w programie CPN Tools 

przedstawiono na rysunku 3.27. Dzięki zastosowaniu tej funkcji można uwzględnić 

prawdopodobieństwo uszkodzenia poszczególnych komponentów elektronicznych oraz 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia w systemie. Na rysunku 3.28 przedstawiono wykres 

funkcji generującej losowe liczby z prawdopodobieństwem w rozkładzie wykładniczym. 

 

 

Rys. 3.27 Fragment modelu przedstawiający zastosowanie funkcji generującej liczby losowe z 
prawdopodobieństwem w rozkładzie wykładniczym. Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3.28 Wykres funkcji generującej losowe liczby z prawdopodobieństwem w rozkładzie wykładniczym 
w programie CPN tool. Źródło: opracowanie własne. 

 

Widok poglądowy modelu z wprowadzonymi znacznikami czasowymi, a także przedziałami 

czasowymi został pokazany na rysunku 3.29. Znaczniki czasowe w programie zapisuje się  

w następujący sposób: @+5, gdzie 5 oznacza pięć jednostek czasu opóźnienia. Przedział czasu  

z określonymi wartościami granicznymi zapisany jest jako: @[55,70], co oznacza losowy wybór 

czasu opóźnienia w przedziale od 55 do 70 jednostek czasu. Zdefiniowane zostały także kolory 

(typ ACTION) dla czynności i przepływu informacji. Uporządkowano miejsca, łuki i tranzycje. 

Rozszerzono zapis sieci bezpieczeństwa o zagrożenie główne określone jako: Pojazd kolejowy  

i pojazd drogowy na ItPKD reprezentujący grupę zagrożeń HRSL9.1, HRSL9.2 i HRSL9.3. 
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Rys. 3.29 Poglądowy widok modelu z dodaną siecią bezpieczeństwa (widok szczegółowy przedstawiono 
w załączniku nr 7). Źródło: opracowanie własne. 

 

Model z rysunku 3.29 jest zakończeniem kroków 3 i 4 części I metody oceny bezpieczeństwa.  

W kroku 5 uruchomiono symulację dla założonej liczby znaczników. Wyniki symulacji 

przedstawiono w rozdziale 4. 

3.2.3.2. Uszczegółowiony model w postaci sieci Petriego 

W niniejszym rozdziale przedstawiono etapy analizy z części II metody rozpoczynające się od 

kroku 9. Sieć funkcji może reprezentować poszczególne komponenty systemu ich wewnętrzne  

i zewnętrzne interfejsy w kilku różnych podsieciach. Przez podsieć należy rozumieć sieć podrzędną 

w hierarchii, ale powiązaną w relacji z miejscem lub tranzycją. Można ją wprowadzić za pomocą 

specjalnych konstrukcji dostępnych w sieciach Petriego tj. fuzja miejsc lub tranzycja podstawienia. 

Podsieć może reprezentować na przykład sposób działania uwzględniający stany usterkowe lub 

przesyłanie sygnałów pomiędzy komponentami. Model opiera się na części przesyłania 

komunikatów. Na rysunku 3.30 zaznaczono element, który został zamodelowany  

w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy. 
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Rys. 3.30 Diagram reprezentujący przesyłanie komunikatów o wyprawieniu pojazdu kolejowego. Źródło: 
opracowanie własne. Na podstawie [67]. 

 

Rysunek 3.31 przedstawia logiczny model funkcji wysyłania komunikatu z zastosowaniem 

opóźnień w przesyłaniu komunikatów oraz możliwości ich utraty. To ujęcie umożliwi pogłębienie 

wiedzy na temat działania i zależności poszczególnych komponentów i przeprowadzenie analizy 

bezpieczeństwa. Model został opracowany w oparciu o model protokołu komunikacyjnego [106]  

z modyfikacjami uwzględniającymi charakterystykę SWI. Zamodelowano przesyłanie  

i potwierdzenie komunikatu. 
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Rys. 3.31 Model sieci funkcji reprezentujący przesyłanie komunikatów 01a i 01b. Źródło: opracowanie 
własne. 

 

Poszczególne stany w zależności gdzie jest znacznik są następujące: 

G_sys – gotowość systemu do rozpoczęcia nowego cyklu 

G_nad - gotowość nadawcy (dyżurnego) do wysyłania wiadomości 

01a – wiadomość w drodze od dyżurnego do dróżnika 

G_odb – gotowość odbiorcy (dróżnika) do wysłania potwierdzenia 

01b – potwierdzenie w drodze od dróżnika do dyżurnego 

Lost – utrata komunikatu lub potwierdzenia 

Przejścia pokazują zmianę stanu: 

t1 – wygenerowanie nowej wiadomości (możliwość wyboru wiadomości) 

t2 – wysłanie wiadomości przez dyżurnego 

t3 – odebranie wiadomości przez dróżnika 
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t4 – wysłanie potwierdzenia przez dróżnika 

t5 – odebranie potwierdzenia przez dyżurnego 

t6 – utrata wiadomości 

t7 – utrata potwierdzenia 

t8 – generuje wiadomość o błędzie i przechodzi w stan gotowości. 

Stan G_nad ze znacznikiem err powoduje zatrzymanie modelu i wygenerowanie komunikatu  

o błędzie tzn. utrata wiadomości lub potwierdzenia. Miejsce Lost reprezentuje stan niezdatności 

funkcji tzn. gdy w tym miejscu pojawi się znacznik oznacza to brak możliwości wysyłania 

komunikatów lub potwierdzeń.  

Powyższy model został zmodyfikowany i rozbudowany w celu uszczegółowienia realizacji 

poszczególnych funkcji z zastosowaniem sieci hierarchicznych. Uwzględniono również możliwość 

połączenia z siecią instalacji oraz bezpieczeństwa. Dodane zostały funkcje generowania liczb 

losowych. Na rysunku 3.32 przedstawiono sieć główną modelu reprezentującą funkcje przesyłania 

i potwierdzania powiadomień o wyprawieniu pociągu w kierunku przejazdu kolejowo-drogowego 

obejmujące wysyłanie komunikatów (01a) oraz wysyłanie potwierdzeń komunikatów (01b). 

Dodano również funkcje rozpoczęcia pracy (00a) i pozyskania praw do przesyłania komunikatów 

(00c). 
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Rys. 3.32 Model funkcji przesyłania komunikatów i potwierdzeń – sieć główna. Źródło: opracowanie 
własne. 

 

Miejsce fuzji G_sys oraz tranzycje podstawienia MSGsent, MSGack i ErrCumul w sieci głównej 

połączone są z podsieciami. Rysunek 3.33 przedstawia schemat sieci i podsieci. 

Sieć główna funkcji

Podsieć 
autoryzacji

(G_sync)

Podsieć 
przygotowania i wysłania 

powiadomienia
(MSGsent)

Podsieć 
odebrania i wysłania 

potwierdzenia
(MSGack)

Podsieć 
rejestracji błędów i 

zagrożeń
(ErrCumul)

 

Rys. 3.33 Schemat struktury sieci głównej i podsieci dla rozpatrywanych funkcji. Źródło: opracowanie 
własne. 

 

Do każdego miejsca w sposób uporządkowany przypisano zdefiniowane typy znaczników 

(kolory). Pełna lista typów znajduje się w załącznikuZałącznik nr 3 – Dokumentacja modelu (pliki 
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wynikowe oraz uruchamialne). W modelu głównym wprowadzono następujące miejsca: G_sys 

(stan gotowości do obsługi terminali), Count (licznik zadziałania), G_nad (stan gotowości do 

wysłania komunikatu), M01a (stan wysyłania komunikatu), Lost (stan utraty powiadomienia), 

LostACK (stan utraty potwierdzenia), ListMSG (zarejestrowana lista powiadomień), SeleMSG (lista 

dostępnych potwierdzeń), M01b (stan przesyłania potwierdzenia), ListACK (zarejestrowana lista 

przesłanych potwierdzeń). Znakowanie początkowe dla sieci głównej modelu ma postać: 

MM0 = (∅, 1, ∅, ∅, ∅, ∅, 10 znaczników msg01b, ∅, ∅). 

Przejście sieci do kolejnego stanu jest uzależnione od procesu podsieci autoryzacji. Zmiana stanu 

sieci głównej nastąpi w momencie pojawienia się znacznika w miejscu G_sys (znacznik oznaczony 

jako got typu MSG). Stan znakowania sieci głównej po tym przejściu wygląda następująco: 

MM1 = (got, 1, ∅, ∅, ∅, ∅, 10 znaczników msg01b, ∅, ∅). 

Proces realizacji funkcji  00a i 00c zawarto w podsieci autoryzacji połączonej z siecią główną za 

pomocą fuzji miejsca initiate (G_sys). Podsieć autoryzacji przedstawiono na rysunku 3.34. 

Zamodelowano proces uruchomienia terminala i autoryzacji za pomocą tranzycji GetPass,  

w której dyżurny (dróżnik) podaje hasło. Na tranzycji określono funkcję losowego wyboru liczby 

z przedziału od 0 do 1, a na łuku granicę 70% poprawności podania prawidłowego hasła (czyli 

30% prawdopodobieństwa popełnienia błędu przez osobę wprowadzającą hasło). Na wyjściu 

tranzycji jest zmienna boolowska, która dla prawdy (true) zapewnia autentykację i otrzymanie 

praw do wysyłania komunikatów. Możliwe są trzy próby podania hasła, które są zliczane  

w zmiennej licz i po trzech nieprawidłowych próbach proces rozpoczyna się od początku  

z opóźnieniem. Zamodelowanie tego procesu ma na celu ocenę prawdopodobieństwa popełnienia 

błędu oraz związanych z tym opóźnień zadziałania całego systemu. Umożliwia również 

szczegółową analizą zagrożenia HSUC49, w tym potencjalnych źródeł zagrożeń z działaniem tej 

funkcji. 

HSUC49 
Możliwość korzystania z systemu przez nieuprawniony personel lub bez 
uwierzytelnienia 
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Rys. 3.34 Podsieć autoryzacji. Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejnym etapem procesu jest przygotowanie powiadomienia o wyprawieniu pociągu dla danego 

pociągu, czyli sposób realizacji funkcji 01a. Etap ten przedstawiono w podsieci przygotowania  

i wysłania powiadomień za pomocą podstawionej tranzycji o nazwie MSGsent znajdującej się na 

stronie głównej sieci (rys. 3.32). Punktem wejściowym jest miejsce G_nad oznaczające gotowość 

nadawania przez dyżurnego ruchu po prawidłowej autoryzacji, a punktem wyjściowym miejsce 

M01a oznaczające stan przesyłania powiadomienia. Na rysunku 3.35 przedstawiono podsieć 

reprezentującą ten etap procesu. W miejscu IncTrain umieszczono znaczniki symbolizujące 

kolejny pociąg, dla którego należy wysłać powiadomienie. To miejsce można połączyć z siecią 

instalacji na zasadzie fuzji miejsc. Wiadomość zawiera typ wiadomości, indeks pociągu oraz numer 

sesji utworzonej na zasadzie iloczynu kartezjańskiego dla zmiennych (msgt, tno, licz). W podsieci 

zamodelowano możliwość utraty komunikatu z 10% prawdopodobieństwem. Utworzone zostało 

także miejsce Display symbolizujące wyświetlenie wiadomości przed jej akceptacją przez 

dyżurnego ruchu. 
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Rys. 3.35 Podsieć procesu przygotowania powiadomienia (podstawiona tranzycja MSGsent). Źródło: 
opracowanie własne. 

 

W przypadku prawidłowego wysłania wiadomości znacznik przechodzi do miejsca M01a  

z przypisanym typem wiadomości, indeksem pociągu, numerem sesji oraz stemplem czasu (np. 

1`(msg01a, T(1), 1)@5). Miejsce M01a jest punktem wejściowym do kolejnej podsieci 

przedstawiającej proces odebrania powiadomienia i wysłania potwierdzenia (rys. 3.36). Podsieć 

także została utworzona za pomocą podstawionej tranzycji, tym razem o nazwie MSGack 

znajdującej się w sieci głównej (rysunek 3.32). Do odebranej wiadomości dodawana jest 

informacja o potwierdzeniu w celu połączenia każdego komunikatu przychodzącego z indeksem 

pociągu, numerem sesji oraz potwierdzenia wiadomości wraz ze znacznikiem czasu. Ciąg danych 

reprezentujących tą wiadomość może być następujący: (np. 1`(msg01a, T(1), 1,msg01c)@15). 

Dodano także miejsce Display symbolizujące wyświetlenie wiadomości przed jej akceptacją. Po 

akceptacji wiadomości zamodelowano prawdopodobieństwo popełnienia błędu na poziomie 10%. 

W przypadku utraty wiadomości znacznik zostanie przesunięty do miejsca LostACK połączonego 

z siecią główną. Gdy wiadomość zostanie wysłana prawidłowo znacznik przemieści się do miejsca 

M01B. 
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Rys. 3.36 Proces odebrania i potwierdzenia wiadomości. Źródło: opracowanie własne. 

 

W podsieci rejestracji błędów i zagrożeń (ErrorCumul) zawarte zostały informacje o błędach  

w trakcie przesyłania komunikatów i potwierdzeń (rys. 3.37). Punktami wejściowymi są łuki  

z tranzycji MSG_accept i ACK_Accept. Zamodelowane zostały dwa zagrożenia HSUC4 i HSUC5 

przedstawiające odpowiednio możliwość niewykonania polecenia bez ostrzeżenia (miejsce 

MissErr) oraz możliwość niewykonania polecenia z ostrzeżeniem (miejsce ViewErr). Przejście to 

zostało uzależnione od wyniku działania funkcji wykładniczej (exponential) z parametrem 1∙ 10 . 

W podsieci rejestracji błędów można poszerzyć analizę zagrożeń i potencjalnych stanów mogących 

doprowadzić do zagrożenia HSUC43.  

HSUC43 
Możliwość wyświetlania przez system niepoprawnej (błędnej) informacji o 
swoim stanie  
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Rys. 3.37 Podsieć rejestracji błędów. Źródło: opracowanie własne. 

 

Na rysunku 3.38 przedstawiono widok wyniku bezbłędnie zrealizowanego procesu przesłania 

komunikatu i jego potwierdzenia dla 10 pociągów, co symbolizuje 10 znaczników w miejscu 

ListaACK. Analiza i weryfikacja sieci znajduje się w rozdziale 4 i 5. 

 

 

Rys. 3.38 Końcowe znakowanie sieci głównej. Źródło: opracowanie własne. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
105 / 197 

 

 

Przeprowadzone symulacje potwierdzają prawidłowe działanie modelu w przypadku wybranego 

scenariusza ze zbioru znajdującego się w załączniku nr 1 reprezentującego procedurę wyprawienia 

pojazdu kolejowego. Zmiana poszczególnych stanów była zgodna z oczekiwaniami i przyjętymi 

założeniami, a wynik prawidłowo przeprowadzonej komunikacji przedstawiono na rysunku 3.38. 

Na rysunku 3.39, 3.40 i 3.41 przedstawiono wynik innej symulacji wykonanej na tym samym 

modelu, który pokazuje wystąpienie sytuacji awaryjnej spowodowanej wystąpieniem błędu i utratą 

telegramu. Nastąpiło to na tranzycji MSG_accept, gdzie wygenerowana została losowa wartość 

niespełniająca warunku poprawnego przejścia. Ta sytuacja doprowadziła do przejścia modelu  

w założony stan błędu i umieszczenie znacznika w miejscu Lost. Przy uruchomieniu wielu 

symulacji można sprawdzić jak wartość warunków określonych na łukach wychodzących  

z tranzycji MSG_accept wpływa na częstość przechodzenia modelu w stan błędu. Warunki 

przedstawiają prawdopodobieństwo poprawnego zadziałania danej funkcji związanej  

z niezawodnością oraz strukturą komponentów ją wykonujących. W ten sposób można 

weryfikować przyjęte założenia dla komponentów i systemu. 

 

 

Rysunek 3.39 Widok fragmentu modelu przy wystąpieniu sytuacji awaryjnej 
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Rysunek 3.40 Widok fragmentu modelu przy wystąpieniu sytuacji awaryjnej 

 

 

Rysunek 3.41 Widok fragmentu modelu przy wystąpieniu sytuacji awaryjnej 

 

W przedstawionej sytuacji awaryjnej dodano jeszcze warunki na łukach wychodzących z tranzycji 

Dis1MTBF i Dis2MTBF reprezentujące prawdopodobieństwo przejścia do stanu zagrożenia. Jest 

to związane z prawidłowością wyświetlenia komunikatu na terminalu dyżurnego i dróżnika ruchu. 

W przypadku gdy utrata komunikatu zostanie zasygnalizowana model przechodzi w stan 

bezpieczny, a znacznik znajduje się w miejscu ViewError. W przypadku błędu spowodowanego 
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brakiem wyświetlenia komunikatu model przechodzi w stan błędu niebezpiecznego i możliwością 

wyprawienia pojazdu kolejowego na szlak bez uzgodnienia z dróżnikiem ruchu (rys. 3.40).  

Przeprowadzone symulacje i identyfikacje stanów prawidłowego oraz nieprawidłowego 

zadziałania funkcji przesyłania komunikatów i uzyskania potwierdzenia przyjęcia komunikatów 

potwierdzają prawidłowość działania modelu. W tym scenariuszu operacyjnym oznacza to 

poprawność przeprowadzenia procedury uzgodnienia wyprawieniu pojazdu kolejowego na szlak 

w kierunku przejazdu kolejowo-drogowego.  

Poniżej przedstawiono inny przykład zastosowania sieci Petriego do analizy działania powiązania 

stacyjnych urządzeń komputerowych z przekaźnikową samoczynną blokadą liniową typu Eac. 

System blokady samoczynnej (sbl) stanowi zespół urządzeń służących do autonomicznej regulacji 

następstwa pociągów, tzn. umożliwiający prowadzenie ruchu pociągów z zachowaniem 

bezpiecznej odległości [9]. Do obsługi blokady służą przyciski Wbl, Pzk, Zwbl oraz opcjonalnie 

STOP. Blokada może znajdować się w jednym z trzech stanów - stan neutralny (wyłączona) lub 

włączenie jednego bądź drugiego kierunku ruchu. W stanie neutralnym semafory sbl, oprócz 

ostatnich semaforów odstępowych przed stacją, są wygaszone. Włączenie kierunku inicjowane jest 

poleceniem Wbl (włączenia blokady) na stacji, która ma wyprawić pociąg. Dyżurny ruchu drugiej 

stacji używa polecenia Pzk (przycisk zmiany kierunku), co powoduje wysyłanie sygnału  

i ustawienie kierunku blokady. Przed użyciem polecenia Pzk stacja która użyła polecenia Wbl 

może odwołać włączenie blokady poprzez użycie polecenia OWbl (odwołanie włączenia blokady). 

Wyprawienie pociągu na tor szlakowy z blokadą typu Eac uzależnione jest od ustawienia kierunku 

ruchu oraz niezajętości pierwszego odstępu. Zwolnienie włączonego kierunku blokady inicjowane 

jest poleceniem Zwbl (zwolnienia blokady) na stacji, która przyjmuje pociągi powodując przejście 

blokady do stanu neutralnego. Dla dłuższych szlaków stosowany może być dodatkowo układ 

awaryjnej zmiany kierunku (AZK). Awaryjna zmiana kierunku pozwala na zmianę kierunku przy 

wykazywaniu zajętości przez odcinki torowe. 

Na rysunku 3.42 przedstawiono uproszczony widok szlaku i podziału na odstępy. Działanie 

interfejsu zostanie pokazane na przykładzie wyjazdu i wjazdu do stacji A. 
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Rys. 3.42 Uproszczony widok podziału szlaku na odstępy blokowe dla ruchu jednokierunkowego. Źródło: 

opracowanie własne. 

 

Rysunek 3.43 przedstawia model sieci instalacji reprezentujący szlak wraz z podziałem na odstępy 
blokowe. W tej części modelu można odwzorować ruch pociąg wzdłuż szlaku. 

 

 

Rys. 3.43 Model sieci instalacji szlaku z trzema odstępami blokowymi blokady jednokierunkowej. Źródło: 
opracowanie własne. 

 

Wyjaśnienie do rysunku: 

Stan Before Entry SIG A – reprezentuje informacje o pojawieniu się pociągu przed sygnalizatorem 

wyjazdowym stacji A. 

Last Track section A, Last &Frist block section, First Block section, FirstandSecond section, 

Second Block section, Secondandlast block section, Last Track section B, After Entry Signal, – 

miejsca sieci instalacji reprezentujące pozycje pociągu na danym odstępie blokowym. 
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Exit SIG S01/S02 – miejsce z sieci funkcjonalnej reprezentuje informacje o stanie sygnalizatora 

(dostępny znacznik – sygnał zezwalający, brak znacznika – sygnał zabraniający). 

Move (od 1 do 10) – tranzycja reprezentująca ruch pociągu. 

Detection Point measurement – miejsce w sieci funkcjonalnej informujące o uruchomionej detekcji 

pojazdu przez urządzenia kontroli niezajętości. 

Track Detection Activation – tranzycja w sieci funkcjonalnej informująca o detekcji 

przejeżdżającego pojazdu kolejowego. 

Detection Failure – miejsce w sieci bezpieczeństwa symbolizujące uszkodzenie urządzeni kontroli 

niezajętości 

Free Last Track – miejsce sieci instalacji informujące o zwolnieniu pierwszego odcinka 

ochronnego. 

Free First Block S08/S09 – miejsce sieci instalacji informujące o zwolnieniu pierwszego odstępu 

blokowego.  

Inc_Train – miesjce wyzwalające ruch kolejnego pojazdu kolejowego. 

Rysunek 3.44 przedstawia model sieci funkcji powiązania blokady liniowej z komputerowymi 

urządzeniami stacyjnymi. Poszczególne miejsca reprezentują stan w jakim znajduje się system. 

Jest to automat skończony pokazujący wszystkie możliwe stany pracy. 
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Rys. 3.44 Model sieci funkcji dla powiązania blokady liniowej i komputerowych urządzeń stacyjnych. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wyjaśnienie do rysunku: 

State, Neutral1, Neutral2, Neutral3, Neutral4 – są to miejsca reprezentujące stan neutralny 

blokady. 

Tranzycja T jest tranzycją pomocniczą. 

WBL A, WBL B, OWBL A, OWBL B, PZK A, PZK B, ZWBL A, ZWBL B, AZK A, AZK B – są to 

tranzycje reprezentujące użycie jednego z poleceń samoczynnej blokady liniowej. 

zB-A(n), B-A(n), 2B-A(n), azB-A, azA-B, N(b-a), zN(a-b), A-B, 2A-B, zA-B(n) – miejsca 

reprezentujące stan blokady. 

tx, tx2, tx3 – reprezentują opóźnień w wykonaniu polecenia. 

PZK B – miejsce z sieci bezpieczeństwa reprezentujące stan błędnego wykonania polecenia Pzk 

przez urządzenia blokady. 

Rysunek 3.45 przedstawia podsieć załączenia polecenia Wbl powiązaną z siecią instalacji  

i funkcjonalną. Zadziałanie polecenia Wbl jest uzależnione od spełnienia kilku kryteriów m.in. 

wolny odstęp za sygnalizatorem A (FreeLast TrackA), wolny pierwszy odstęp blokowy (FreeFirst 

BS S08) oraz blokada w stanie neutralnym (Neutral1). 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
111 / 197 

 

 

Rys. 3.45 Model podsieci funkcji  reprezentującej powiązanie kryteriów blokady z wykonaniem polecenia 
Wbl. Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 3.46 przedstawia podsieć ustawienia przebiegu wyjazdowego i ustawienia sygnału 

zezwalającego. W celu ustawienia przebiegu wyjazdowego w kierunku szlaku (tranzycja SetExit 

route_E01) potrzebne jest spełnienie kryterium ustawionego kierunku blokady na wyjazd (A-Bset). 

Gdy przebieg jest ustawiony (miejsce RouteSet S07/S10) można załączyć sygnał zezwalający na 

sygnalizatorze (SetEntrySIG) powodują przejście do stanu załączonego sygnalizatora 

wyjazdowego (ExitSIGstate). 

 

Rys. 3.46 Model podsieci funkcji reprezentującej sekwencje ustawienia przebiegu i ustawienia sygnału 
zezwalającego na sygnalizatorze. Źródło: opracowanie własne. 
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Przeprowadzając symulację wykazano poprawność działania modelu. Model przechodził do 

odpowiednich stanów zgodnie z oczekiwaniami. Przedstawiony scenariusz przedstawiał procedurę 

ustawienia przebiegu wyjazdowego i działanie blokady liniowej dla jednego kierunku ruchu. Na 

rysunku 3.47 przedstawiono wynik symulacji w sytuacji wystąpienia sytuacji awaryjnej 

spowodowanej błędem. Zgodnie z oczekiwaniami model przeszedł w stan niebezpieczny co 

reprezentuje znacznik w miejscu PZK hazard. 

 

Rysunek 3.47 Widok fragmentu modelu przy wystąpieniu sytuacji awaryjnej 

 

Budowa modelu systemu srk w sieci Petriego umożliwia dokładną analizę działania systemu. 

Model można budować stopniowo od dużego do szczegółowego poziomu ogólności. Takie 

podejście jest korzystne z uwagi na możliwość identyfikacji funkcji głównych i ich powiązania  

z funkcjami na poziomie komponentów składających się na cały system. Podczas przeprowadzania 

symulacji można identyfikować błędy i ich skutki dla całej funkcji i całego modelu.  
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3.3. Weryfikacja modelu 

W niniejszym rozdziale omówiono wyniki badań związanych z zastosowaniem metody do analizy 

bezpieczeństwa systemu SWI. Przy tworzeniu modelu głównego przyjęto możliwie jak najbardziej 

realne odzwierciedlenie rzeczywistej części systemu kolejowego wraz z działającym  

w tym środowisku systemem sterowania ruchem kolejowym. Można zauważyć, że dla 

zastosowania związanego z urządzeniami zabezpieczenia przejazdów kolejowych taki sposób 

reprezentacji urządzeń zewnętrznych jest efektywny i daje duże spektrum analiz funkcjonalnych 

oraz symulacyjnych. Należy zaznaczyć, że w przypadku zastosowania takiego podejścia do 

bardziej złożonych stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym znacznie rozrośnie się 

sieć i utrudni to dalsze badanie modelu. Przykład z modelem powiązania systemu zależnościowego 

i blokady liniowej pokazuje jednak, że jest to możliwe przy stosunkowo małym nakładzie pracy.  

W niniejszej pracy nie badano szerzej możliwości uogólnienia zapisu. Analizując wyniki symulacji 

można stwierdzić, że jest możliwe uogólnienie modelu i poszczególnych sieci na grupy typowych 

i powtarzających się układów stacyjnych i ruchowych. Hierarchiczne sieci Petriego będą miały 

tutaj zastosowanie poprzez łączenie niehierarchicznych sieci (podsieci) w jeden duży model  

z użyciem konstrukcji, zdefiniowanych jako podstawione tranzycje (przejścia) i fuzje miejsc. 

W tej części rozdziału omówiono wyniki badań związanych z drugą częścią analizy (krok 12 

analizy). Przeprowadzono analizę właściwości sieci związaną ze zbiorem znakowań, które można 

osiągnąć w danym stanie pracy systemu oraz przy zastosowaniu funkcji generujących liczby 

losowe określone na danej tranzycji. W szczególności korzystne było zastosowanie 

przedziałowych sieci czasowych, które pozwoliły na identyfikację zagrożeń wynikających  

z opóźnień sygnałów przesyłanych pomiędzy poszczególnymi komponentami.  

Właściwości sieci znakowanych, które zostały wykorzystane dotyczą: zbioru możliwych 

znakowań, ograniczoności miejsc sieci, żywotności przejść sieci. Znakowanie sieci zmienia się 

wraz z wykonywaniem (odpalaniem) aktywnych przejść i powoduje zmianę położenia znaczników 

w danym miejscu. Znakowanie całej sieci, we wszystkich miejscach po kolejnym przejściu oznacza 

stan globalny sieci i zarazem całego modelu. Znakowaniem początkowym jest stan globalny 

początkowy modelu.  
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W programie CPN Tools za pomocą funkcji state space wygenerowano przestrzeń stanów.  

W raporcie wygenerowanym w programie CPN tools przeanalizowano podstawowe parametry 

całej sieci. W pierwszej części raportu można odczytać liczbę możliwych znakowań i przejść 

pomiędzy znakowaniami (rys. 4.1). 

  

Rys. 3.48 Właściwości sieci Petriego z raportu CPN Tools/state space – węzły i przejścia. Źródło: 
opracowanie własne. 

 

Wynika z niej, że liczba stanów jest bardzo duża i wynosi aż 51084. Jest to liczba możliwych 

znakowań. Tak duża liczba stanów jest związana oczywiście z rozbudowanym modelem oraz 

losowością dla poszczególnych przejść co powoduje generowanie różnych stanów sieci. Taki 

model jest przydatny do analizowania podstawowych właściwości tj. poprawność realizacji 

sekwencji zadziałania, błędy w logice funkcjonowania modelu. Nie jest jednak możliwa pełna 

identyfikacja stanów mogących doprowadzić do zagrożenia. W dalszej części analizy sieci zostaną 

zdefiniowane pytania w postaci formalnych warunków weryfikacji właściwości związanych  

z bezpieczeństwem sieci. 

W drugiej części raportu można odnaleźć informacje na temat ograniczoności sieci (rys. 4.2).  

W raporcie znajduje się informacja o znacznikach dla znakowania początkowego i końcowego.  

Ograniczoność sieci oznacza brak możliwości wystąpienia niepożądanych stanów w trakcie 

działania systemu np. nieograniczony wzrost liczby znaczników w pewnych miejscach sieci.  

W przypadku analizy modelu brano pod uwagę ograniczoność poszczególnych miejsc tj. czy liczba 

znaczników w danym miejscu może być większa od założonej. W analizie sieci funkcjonalnej 

komunikacji dróżnika i dyżurnego w trakcie wysyłania komunikatów i potwierdzenia analizowano 

warunek spełnienia sieci 1-ograniczonej czyli bezpiecznej zgodnie z definicją z [106] dla 
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wskazanych miejsc. Oznacza to, że przy dowolnej zmianie stanu w miejscach reprezentujących 

wysyłanie i odbiór komunikatu może się znaleźć tylko jeden znacznik. W wyniku 

przeprowadzonych symulacji nie zidentyfikowano stanu w którym jest więcej niż jeden znacznik 

w miejscach M01a oraz M01b. Oznacza to, że miejsca te są 1-ograniczone czyli bezpiecznie. 

Oznacza to z kolei, że nie ma możliwości wysyłania dwóch lub więcej komunikatów w tym samy 

czasie. Taką analizę można przeprowadzić dla każdego miejsca modelu dla każdego stanu.  

W wyniku analizy warunków ograniczoności stwierdzono poprawność działania modelu ponieważ 

nie zidentyfikowano miejsc, w którym liczba znaczników jest większa od oczekiwanej. Należy 

zaznaczyć, że nie wszystkie miejsca są 1-ograniczone, ale jest to zgodne z oczekiwaniami np. 

SelMSG ma w stanie początkowym 10 znaczników i jest to zgodne ze oczekiwanym stanem.  

W niniejszej rozprawie pominięto analizę zachowawczości i odtwarzalności sieci. W tej części 

raportu wstawienie funkcji listy spowodowało bardzo wiele możliwości ułożenia znaczników w 

miejscu Queue. 
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Rys. 3.49 Właściwości siei Petriego z raportu CPN Tools/state space - ograniczoności. Źródło: 
opracowanie własne. 

 

Z kolejnej części raportu możemy się dowiedzieć czy model wraca do stanu początkowego (rys. 

4.3). Dotyczy to części Home Properties. W tym przypadku tak nie jest. Jest to zgodne  

z oczekiwaniem ponieważ model miał mieć inny stan końcowy i nie zakładano powrotu modelu 

do stanu początkowego. W związku z tym właściwość ta nie miała znaczenia w tym zastosowaniu, 

natomiast można ją wykorzystać przy analizie automatu skończonego i wykazania poprawności 

całego cyklu działania modelu. 

Żywotność sieci jest związana z wykonywaniem przejść i dynamiką modelu. Można określić kilka 

właściwości związanych z żywotnością. Sieć nazywamy żywą jeżeli dla każdego znakowania 
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osiągalnego ze znakowania początkowego można wykonać każde przejście w sieci. Czyli oznacza 

to brak możliwości zablokowania pracy modelu. Analizowano również żywotność miejsc, 

oznaczającą szansę na przechowywanie znaczników w danym miejscu, i żywotność przejść, 

oznaczającą szanse aby przejście znowu mogło być aktywne, czyli identyfikacja czy miejsce lub 

przejście nie jest martwe. 

W analizie części dotyczącej żywotności sieci dostępna jest informacja o martwych znakowaniach 

oraz tranzycjach. Lista martwych tranzycji znakowania jest zgodna z właściwością tego modelu 

ponieważ nie był to automat skończony, a końcowe znakowanie z założenia miało mieć 

zdefiniowane miejsca i tranzycje martwe np. Dis1MTBF i Dis2MTBF, które w przypadku 

prawidłowego zadziałania modelu nie powinny mieć możliwości aktywacji.  Nie ma też żywych 

tranzycji (live transitions). W części dotyczącej sprawiedliwości (fairness) sieci można odczytać, 

że nie występują nieskończone sekwencje przejść (no infinite occurrences sequences), oznacza to, 

że można nazwać sieć siecią sprawiedliwą, czyli taką gdzie nie występuje zapętlenie przejść  

w jakichkolwiek częściach modelu. Jest to potwierdzenie poprawności modelu, gdyż nie 

stwierdzono nieoczekiwanego blokowania się modelu w jednym miejscu i tranzycji, co 

powodowało by brak dostępności systemu w jednym ze stanów jego pracy. 
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Rys. 3.50 Właściwości siei Petriego z raportu CPN Tools/state space - żywotność i sprawiedliwość. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W programie można również wygenerować grafy osiągalności przedstawiające stany globalne  

i  przejścia do kolejnych stanów pracy. Na rysunku 4.4 zaprezentowano graf dla modelu  

z zaznaczonym znakowaniem początkowym. Jak widać nastąpiła tzw. eksplozja stanów. Wynika 

to z faktu zastosowania dużej liczby stanów oraz losowości występowania poszczególnych stanów. 

Stan początkowy globalny odpowiada znakowaniu początkowemu: MM0 = (∅, 1, ∅, ∅, ∅, ∅, 10 

znaczników msg01b, ∅, ∅). 
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Rys. 3.51 Graf osiągalności dla modelu. Źródło: opracowanie własne. 

 

Krok 13 jest ostatnim etapem analizy. Umożliwia on kompletną weryfikację kluczowych 

właściwości modelu w celu sprawdzenia możliwych znakowań, stanu miejsc oraz tranzycji. 

Weryfikacja formalna została zrealizowana w oparciu o wygenerowaną przestrzeń stanów oraz 

graf osiągalności. Jest to konieczne, ponieważ w trakcie symulacji, nawet przy dużej liczbie cykli 

symulacyjnych, nie ma pewności, że wszystkie stany będą osiągalne. Dopiero wprowadzenie 

formalnej weryfikacji umożliwia sprawdzenie pewnych właściwości we wszystkich możliwych 

stanach pracy systemu. W standardowym raporcie generowane są podstawowe właściwości sieci, 

o których wspomniano powyżej. W programie CPN tools są dostępne rozszerzone narzędzia 

umożliwiające analizę szczegółowych stanów lokalnych dla wskazanych miejsc i tranzycji przy 

wszystkich możliwych osiągalnych stanach globalnych. Przykładowo sprawdzono czy tranzycja t1 

w sieci głównej (main) jest martwa (rys. 4.5). Wynik negatywny oznacza, że jest możliwość 

uzyskania przejścia. Jest to potwierdzenie poprawności działania tranzycji t1 dla wszystkich 

stanów pracy, czyli możliwości jej aktywacji i odpalenia. 

 

Rys. 3.52 Fragment raportu z programu CPN Tools 
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Do analizy szczegółowych właściwości związanych z zidentyfikowanymi zagrożeniami 

zastosowano bibliotekę ASK-CTL, w której można zdefiniować warunki poprawności sieci. 

Podejście to opracowano na podstawie [35,36,61]. Warunki te zostały sprawdzone dla wszystkich 

możliwych stanów, co zapewniło kompletną analizę całego modelu i potwierdzenie 

bezpieczeństwa funkcjonalnego. Brak spełnienia warunku oznacza możliwość przebywania  

w stanie niedozwolonym lub niezdefiniowanym, tak jak określono w HSUC9. 

HSUC9 Możliwość przebywania systemu w niezdefiniowanym stanie 
 

Dla zagrożenia HSUC3 opracowano warunek H3.1: 

 

Warunek H3.1: Brak możliwości pojawienia się znacznika w miejscu Startup00a (podsieć 

rejestracji) oraz M01b w tym samym czasie (rys. 4.6). 

 

Rys. 3.53 Fragment raportu z programu CPN Tools 

 

Zastosowana funkcja sprawdza warunek H3.1 (funkcja: warunek3_1)  dla wszystkich możliwych 

stanów i zwraca wartość true gdy warunek jest spełniony. Gdyby warunek nie był spełniony, czyli 

uzyskano by wartość false oznaczałoby to, że istnieje stan, w którym mogą znaleźć się dwa 

znaczniki w tym samym czasie we wskazanych miejscach. Dla tego modelu jest to możliwość 

wygenerowania polecenia bez zarejestrowania się użytkownika. 

Dla zagrożenia HSUC18 opracowano warunek H18.1: 

HSUC3 
Możliwość samoczynnego wykonania polecenia przez system (bez 
informowania operatora i jego udziału) 
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HSUC18 
Możliwość wprowadzenia w błąd dróżnika przejazdowego przez system 
poprzez potwierdzenie lub nie wysłanie potwierdzenia wiadomości  

 

Warunek H18.1: Brak możliwości pojawienia się znacznika w miejscu G_odb (podsieć 

przygotowania i wysłania potwierdzenia) oraz M01b w tym samym czasie (rys. 4.7). 

 

Rys. 3.54 Fragment raportu z programu CPN Tools 

 

Dla zagrożenia HSUC23 określono warunki poprawności H23.1 oraz H23.2: 

 

Warunek H23.1: Brak możliwości pojawienia się znacznika w miejscu M01a oraz M01b w tym 

samym czasie (rys. 4.8). 

 

Rys. 3.55 Fragment raportu z programu CPN Tools 

Warunek H23.2: Brak możliwości pojawienia się znacznika m01a w miejscu M01a oraz Lost  

w tym samym czasie (rys. 4.9). 

HSUC23 Możliwość wygenerowania przez system potwierdzeń wiadomości w 
niewłaściwym czasie 
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Rys. 3.56 Fragment raportu z programu CPN Tools 

 

Dla zagrożenia HSUC25 opracowano warunek H25.1: 

HSUC25 
Możliwość akceptacji przez operatorów niepoprawnych (błędnych) 
wiadomości 

 

Warunek_H25.1: Brak możliwości pojawienia się znacznika w miejscu MSGwTR (podsieć 

przygotowania i wysłania potwierdzenia) oraz M01b w tym samym czasie (rys. 4.10). 

 

Rys. 3.57 Fragment raportu z programu CPN Tools 

 

Przykładowy brak spełnienia warunku można przedstawić na przykładzie jednoczesnej 

dostępności znaczników w miejscu TwoPos w podsieci Register co oznacza liczbę dostępnych prób 

zalogowania do terminala oraz w miejscu TypePass co oznacza moment zalogowania (rys. 4.11). 

W tym przypadku taki stan jest dopuszczalny ponieważ warunek został celowo zdefiniowany  

w ten sposób aby wykazać czy zachodzi możliwość wygenerowania znaczników w dwóch 

miejscach w tym samym czasie. W związku z tym, że w miejscu TwoPos może znajdować się 

więcej niż jeden znacznik, reprezentujący możliwości ponownej rejestracji, jest również 

dopuszczalne znajdowanie się znacznika w miejscu TypePass, które reprezentuje poprawne 

wykonanie rejestracji np. jeden z możliwych stanów globalnych może oznaczać dwie możliwości 
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ponownej rejestracji (dwa znaczniki w TwoPos) oraz pozytywna rejestracja przy pierwszym 

podejściu (jeden znacznik w miejscu TypePass). 

 

Rys. 3.58 Fragment raportu z programu CPN Tools 

 

W niniejszej rozprawie głównym celem było zademonstrowanie metody analizy bezpieczeństwa 

umożliwiającej identyfikację zagrożeń i opracowanie formalnego dowodu poprawności działania 

modelu. Ponieważ model systemu reprezentuje projekt systemu SWI można stwierdzić, że przyjęty 

projekt systemu jest poprawny. Takie stwierdzenie jest prawdziwe, gdyż możemy wykazać, że 

wszystkie zidentyfikowane stany mogące doprowadzić do zagrożenia zostały wyeliminowane. 
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4. Eksperymenty symulacyjne 

Opracowano również koncepcję sposobu oceny ilościowej modelu z odniesieniem do 

obowiązujących wymagań. Nie analizowano jednak dalszej możliwości wykorzystania wyników 

do kompletnej ilościowej oceny bezpieczeństwa systemu. Do przeprowadzenia symulacji działania 

układu wykorzystano model opisany w rozdziale 3.2.3. Rysunek 4.12 przedstawia widok narzędzia 

Simulation Tools w programie CPN Tools. W narzędziu można ustalić następujące parametry 

symulacji: liczbę kroków symulacji, całkowitą liczbę kroków, czas kroku symulacyjnego, 

całkowity czas symulacji. 

  

Rys. 4.1 Narzędzie symulacyjne w CPN tools. Źródło: opracowanie własne. 

 

Założenia 

Podczas eksperymentu zastosowano funkcję generowania losowego liczb. Na łukach 

wprowadzono warunki określające przewidywaną wartość prawdopodobieństwa wystąpienia stanu 

zagrożenia w systemie SWI. Podczas eksperymentów dobierano różne wartości warunków na 

łukach w celu określenia wartości granicznej najbliższej wymaganej przez standardy. Wartość tą 

przyjęto na poziomie 3,33 ∙  10-11. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wyznaczono  

z wzoru (3.12) przyjmując wartość t = 120 [s] oraz współczynnik zagrożeń systemu SWI na 

poziomie 1 ∙  10-9 [1/h] zgodnie z wymaganiami w tym zakresie zdefiniowanymi w [86].  

W komputerowych systemach sterowania czas ten może być mniejszy, ale biorąc pod uwagę inne 

komponenty elektroniczne tj. przekaźnikowe, gdzie czas zadziałania ma pewną bezwładność, 

wyznaczona wartość chwili czasu do wystąpienia zagrożenia może zostać przyjęta dla całego 

systemu. Czas ten będzie też związany z minimalnym czasem pomiędzy kolejnym obsłużeniem 

systemu SWI. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
125 / 197 

 

W związku z tym, że zarządca infrastruktury zdefiniował współczynnik P jako 

prawdopodobieństwo zmaterializowania się zagrożenia przeprowadzono analizę metodą drzewa 

zdarzeń. Za pomocą tej metody wyznaczono ciąg kluczowych zdarzeń od momentu wystąpienia 

źródła zagrożenia do zajścia wypadku kategorii A na przejeździe kolejowo-drogowym, co stanowi 

„materializację” zagrożenia na poziomie systemu kolejowego HRSL9.1. Dla uproszczenia nie 

uwzględniono na rysunku przypadku HRSL9.3 w związku z małym wpływem na końcowy wynik 

uzyskanego prawdopodobieństwa i wyróżniono tylko kluczowe elementy procesu. Na rysunku  

4.13 przedstawiono wynik analizy metodą drzewa zdarzeń. Nie jest to część metody 

przedstawionej w rozprawie, jednak w celu przeprowadzenia porównania z wymaganiami zarządcy 

infrastruktury było konieczne doprecyzowanie współczynnika wartości prawdopodobieństwa.  

  

Rys. 4.2 Wynik uproszczonej analizy metodą drzewa zdarzeń w celu wyznaczenia współczynnika P. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W niniejszym przykładzie w celu porównania z obowiązującymi wymaganiami i procedurami 

polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej uwzględniono jednostkę miary pracy eksploatacyjnej 

pociągokilometr. Odpowiada ona przemieszczeniu się jednego pociągu na dystansie jednego 

kilometra.  Oczywiście jest to inna miara ryzyka i trudno powiązać ją z czasowymi wartościami 

granicznymi wyrażonymi np. w godzinach, ale poprzez odpowiednie zbudowanie modelu można 

porównać współczynnik P z procedury oceny ryzyka technicznego i operacyjnego zarządcy 

Występuje 
zagrożenie HSUC1

Dyżurny nie 
wykrywa 

zagrożenia

Samochód na 
przejeździe 

kolejowo-drogowym

Nie wdrożono 
ograniczenia do 

20km/h

Zdarzenie końcowe 
(zmaterializowanie zagrożenia)

Współczynnik 
materializacji 
zagrożenia Pk

(A) (B) (C) (D) Opis zdarzenia (k)

Tak, PTT(C) =  0,9 Wypadek kolejowy kat. A (HRSL9.1) 2,6973E-11

Tak, PT(B) = 0,9

Nie, PTN(C) =  0,1 Incydent (brak strat) -
P(A) = 3,33 ∙ 10-11

Tak, PNTT(D) =0,9 Wypadek kolejowy kat. A (HRSL9.1) 2,6973E-12

Tak, PNT(C) =0,9

Nie, PN(B) = 0,1 Nie, PNTN(D) =0,1 Wypadek kolejowy kat. A (HRSL9.2) 2,997E-13

Tak, PNNT(D) =0,9 Incydent (brak strat)

Nie, PNN(C) =0,1

Nie, PNNN(D) =0,1 Incydent (brak strat)

Suma: 2,997E-11

x

x

x
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infrastruktury i wynikami przeprowadzonych symulacji. Należy jednak mieć na uwadze, że 

porównanie będzie dotyczyć liczby pociągokilometrów w jednostce czasu modelowego. Ta 

modyfikacja pozwoli na wykorzystanie wartości granicznych zdefiniowanych w [71]. 

Na podstawie modelu z rysunku 3.29 opracowano uproszczony model sieci (rys. 4.14) w celu 

sprawnego wykonania symulacji. Należy zaznaczyć, że jest to bardzo prosty model, który ma na 

celu tylko zobrazować koncepcję umożliwiającą podejście do oceny ilościowej całego układu,  

a w tym przypadku generowania zagrożeń w sposób losowy. Pociągi generowane są losowo  

w odstępach określonych w przedziale od 180 do 360 jednostek czasu modelowego. Czas przejazdu 

pociągu został zdefiniowany dla statycznego profilu prędkości przyjętego w układzie torowym  

z rysunku 3.18. Czas przejazdu dla układu torowego określono na poziomie 300 jednostek czasu 

modelowego. Miejsce Licznik zlicza wykonane przejazdy. Funkcja generowania liczb losowych 

została określona na tranzycji Zagr_mat a przyjęta wartość prawdopodobieństwa określona została 

na łuku pomiędzy tranzycją Zagr_mat oraz miejscem Zagrozenie. Przeprowadzonych zostało 5 

symulacji, których wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej. 

 

 

Rys. 4.3 Uproszczony model sieci systemu. Źródło: opracowanie własne. 

 

Stan początkowy 
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Znakowanie początkowe: 

Znaczniki (kolor TRAIN) w miejscu Start: 1 znacznik tr (reprezentuje pierwszy pociąg na odcinku 

startowym) 

Znacznik (kolor INT) w miejscu licznik: 1 znacznik o wartości 0 (rozpoczęcie zliczania). 

Pozostałe miejsca bez znaczników.  

Przyjmowano następujące wartości w wyrażeniu na łuku pomiędzy miejscami Zagr_mat oraz 

Zagrozenie:  

2∙ 10-6 , 10-6, 2∙ 10-7, 10-7, 2∙ 10-7, 2∙ 10-8 

Oczekiwane wyniki działania modelu 

Znaczniki powinny znaleźć się w miejscu Zagrozenie z odpowiednią częstością w jednostkach 

czasu modelowego. Czas całkowity symulacji będzie odmierzany do momentu pojawienia się 

znacznika w miejscu Zagrozenie. W miejscu licznik będzie można odczytać liczbę przejazdów 

przez cały odcinek. W związku z tym, że przyjęto układ torowy o długości ok. 9 km. Można 

przyjąć, że jeden przejazd stanowi 9 pociągokilometrów w danej jednostce czasu modelu. 

Porównanie otrzymanych wyników będzie można porównać z wartościami granicznymi podanymi 

w [71], gdzie spodziewany wynik uzyskanego współczynnika prawdopodobieństwa wystąpienia 

zagrożenia „P” powinien być mniejszy od wartości dla poziomu 1 co przekłada się odpowiednio 

na częstotliwość [1 błąd/na wykonanych pociągokilometrów] na poziomie nie częściej niż  

1/1 000 000 (1·10-6). Wyliczone zostaną także średnie odstępy pomiędzy kolejnymi przejazdami. 

Wyniki eksperymentów: 

W tabeli 4.1 opracowano zestawienie zrealizowanych eksperymentów. Wskaźnik P  

obliczono na podstawie wzoru: 

 

 P =  
 ź ó    

(  ó )∙(  )
    (4.1) 
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Wskaźnik przedstawia częstość wystąpienia sytuacji niebezpiecznej w odniesieniu do jednostki 

pociągokilometry w jednostce czasu modelowego. 

Tabela 4.1 Wynik symulacji 
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Nr Pzad t n tśr P  Pwym  

1 2∙ 10-6 8760012 865631 ~10 6,47 ∙ 10-7 1 Wskaźnik P w przeliczeniu na 

przejazdy i pociągokilometry mieści się 

w przedziale poprawności. 

2 1∙ 10-6 8760000 865885 ~10 2,6 ∙ 10-7 1 Wskaźnik P  w przeliczeniu na 

przejazdy i pociągokilometry mieści się 

w przedziale poprawności. 

3 2 ∙ 10-7 43800022 4326908 ~10 2,57 ∙ 10-8 1 Wskaźnik P  w przeliczeniu na 

przejazdy i pociągokilometry mieści się 

w przedziale poprawności. 

4 1 ∙ 10-7 52560013 5201944 ~10 2,14 ∙ 10-8 1 Wskaźnik P  w przeliczeniu na 

przejazdy i pociągokilometry mieści się 

w przedziale poprawności. 

5 2 ∙ 10-8 61800394 6113277 ~10 1,82 ∙ 10-8 1 Wskaźnik P  w przeliczeniu na 

przejazdy i pociągokilometry mieści się 

w przedziale poprawności. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów można stwierdzić, że wystarczą znacznie 

mniejsze wartości graniczne prawdopodobieństwa, nawet rzędu 2∙10-6, niż przewidywane aby 

osiągnąć poziom wskaźnika P nie częściej niż 1/1 000 000 (1·10-6) [1 błąd/na wykonanych 

pociągokilometrów]. Na podstawie powyższego przykładu można przyjąć, że model systemu srk 

może posłużyć do oceny bezpieczeństwa za pomocą wyliczonych lub przyjętych wskaźników 

związanych z bezpieczeństwem stosowanych zarówno w normach CENELEC jak i w procedurze 

zarządcy infrastruktury. Kontynuacja prac związanych z formalną oceną tego zastosowania będzie 

przedmiotem dalszych prac badawczych będących poza zakresem niniejszej rozprawy. 
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5. Dyskusja wyników badań 

W niniejszym rozdziale przedstawiono i omówiono wyniki badań uzasadniających wybór 

określonej metody oraz ich porównanie z wykorzystaniem przyjętych kryteriów i zmiennych 

decyzyjnych. Przeprowadzono ponowną ocenę kryteriów przyjętych w rozdziale 2 w odniesieniu 

do zaproponowanej metody analizy bezpieczeństwa opartej o sieci Petriego. Tabela 5.1 

przedstawia zestawienie kryteriów i ich stopień przydatności. 
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Tabela 5.1 Kryteria doboru metod: Sieci Petriego 

 
10 Jest to rozpatrywane z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania możliwości i dostępności specjalistów oraz 
kosztów z tym związanych 

Lp. Kryteria 
zastosowania metod 

bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
Sieci Petriego [1,2,3] 

1 Etapy zastosowania 
metody (specyfikacja 
wymagań, koncepcja, 
projekt, wdrożenie) 

Metoda głównie ma zastosowanie na późniejszym 
etapie rozwoju specyfikacji i systemu, w 
szczególności zakresie analizy modelowania 
stanów i sekwencji pojawiających się błędów. 
Jednak przy zastosowanie sieci hierarchicznych 
oraz znakowanych można modelować i analizować 
specyfikację na wczesnym etapie realizacji 
systemu. 

3 

2 Czasochłonność 
realizacji 

Metoda jest umiarkowanie czasochłonna. Bardzo 
łatwo można tworzyć modele i ich zależności. 

2 

3 Łatwość modyfikacji w 
przypadku 
wprowadzania zmian 

Modyfikacja modelu jest łatwa w szczególności w 
przypadku zastosowania sieci hierarchicznych co 
umożliwia tworzeniu wielu warstw powiązanych ze 
sobą i zmianę można wprowadzać tylko w 
wydzielonych częściach modelu 

3 

4 Dostępność narzędzi do 
automatyzacji 
realizowanej pracy 

Istnieje możliwość automatyzacji i weryfikacji 
modelu 

3 

5 Walidacja w obszarze 
systemów sterowania 
ruchem kolejowym 

Metoda szeroko stosowana, głównie w 
modelowaniu oprogramowania. 

3 

6 Poziom trudności 
metody dla zespołu 
analitycznego 

Metoda jest łatwa do zrozumienia i stosowania. 
Konieczne jest jednak przyswojenie specyficznego 
języka programów wspierających działanie metody 
w celu definiowania np. znaczników, ograniczeń, 
warunków. 

2 

7 Konieczność bardzo 
dobrej znajomości 
aparatu 
matematycznego10 przez 
zespół analityczny  

Nie jest konieczna 3 
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Lp. Kryteria 
zastosowania metod 

bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
Sieci Petriego [1,2,3] 

8 Możliwość identyfikacji 
zagrożeń i analizy 
przyczynowo skutkowej 

Tak, istnieje możliwość identyfikacji zagrożeń przy 
założeniu poprawnego zdefiniowania modelu. 
Większe zastosowanie znajduje przy identyfikacji 
źródeł zagrożeń, a identyfikacja zagrożeń powinna 
być wspierana inną metodą 

2 

9 Możliwość tworzenia 
czytelnych i 
intuicyjnych modeli  

Jest możliwość tworzenia czytelnych i intuicyjnych 
modeli.  

3 

10 Dostępność narzędzie 
umożliwiające 
tworzenie 
oprogramowania 
wykonywalnego 

Tak 3 

11 Możliwość analizy 
dynamiki dynamicznej 
pracy systemu 

Jest możliwa analiza dynamiczna (czas i sekwencje 
poszczególnych stanów). Ponadto można łatwo 
analizować wiele możliwych kombinacji stanów 
pracy i przesyłanych sygnałów stosują kolorowane 
sieci Petriego. 

3 

12 Stopień utrudnienia w 
analizie zależności 
czasowych i sekwencji 
pracy 

Można analizować zależności czasowe z 
wykorzystaniem czasowych sieci Petriego 

3 

13 Możliwość identyfikacji 
błędów w specyfikacji 
systemu 

Tak, jest taka możliwość. 3 

14 Możliwość identyfikacji 
błędów w specyfikacji 
oprogramowania 

Tak, jest taka możliwość. 3 

15 Dostępność 
narzędzi/programów, 
której mogą 
identyfikować błędy 
logiczne lub analityczne 
człowieka 
prowadzącego analizę 

Tak, korzystając z oprogramowania symulacyjnego 
i weryfikacji modelu. 

3 

16 Możliwość analizy 
całego systemu 

Tak 3 
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Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 5.2 przedstawia porównanie metod z uwzględnieniem metody analizy bezpieczeństwa 
zaproponowanej w rozdziale 3. 

Lp. Kryteria 
zastosowania metod 

bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
Sieci Petriego [1,2,3] 

17 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
sprzętowych systemu 

Tak. Metoda umożliwia analizowanie przepływu 
sygnałów na poziomie interfejsu oraz oceny 
parametrów niezawodności. 

3 

18 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
programowych systemu 

Tak, jest pomocna, przy dużych skomplikowanych 
projektach systemach można zastosować 
hierarchiczność sieci dzieląc obiekty na warstwy i 
powiązane z nimi specjalnymi konstrukcjami sieci. 

3 

19 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
programowych i 
sprzętowych systemu 

Tak, jest pomocna, przy dużych skomplikowanych 
projektach  systemach można zastosować 
hierarchiczność sieci dzieląc obiekty na warstwy 
powiązane z nimi specjalnymi konstrukcjami sieci.  

3 

20 Możliwość analizy 
interfejsów 
zewnętrznych w 
powiązaniu z aspektami 
środowiskowymi 

Tak, jest pomocna, przy dużych skomplikowanych 
projektach można zastosować hierarchiczność sieci 
dzieląc obiekty na warstwy i powiązane  z nimi 
specjalnymi konstrukcjami sieci. 

3 

21 Stopień formalizacji 
metody 

Duży 3 

22 Możliwość analizy 
procedur ruchowych i 
ich wpływu na 
zachowanie systemu 

Tak, jest pomocna, przy dużych skomplikowanych 
projektach można zastosować hierarchiczność sieci 
dzieląc obiekty na warstwy i powiązane  z nimi 
specjalnymi konstrukcjami sieci. 

3 

23 Możliwość analiz pracy 
człowieka i jego 
wpływu na zachowanie 
systemu 

Tak, jest pomocna, przy dużych skomplikowanych 
projektach można zastosować hierarchiczność sieci 
dzieląc obiekty na warstwy i powiązane  z nimi 
specjalnymi konstrukcjami sieci. 

3 

24 Możliwość oceny 
ilościowej 
przeprowadzonej 
analizy 

Tak jest taka możliwość z wykorzystaniem metody 
Monte Carlo można ocenić bezpieczeństwo 
rozważanego systemu. 

3 
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Tabela 5.2 Porównanie metod na podstawie kryteriów i stopni 

Numer 
Pytania 

Stopień oceny metody 
HAZOP FTA FMEA Markow Petri 

1 3 3 3 3 3 
2 1 2 1 1 2 
3 1 2 1 1 3 
4 1 1 1 3 3 
5 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 1 2 

7 3 2 3 1 3 

8 3 1 3 1 2 

9 1 2 1 2 3 

10 1 1 1 3 3 

11 2 2 2 3 3 

12 1 1 1 2 3 

13 3 1 3 3 3 

14 2 1 2 3 3 

15 1 1 1 3 3 

16 3 2 3 3 3 

17 3 2 3 3 3 

18 1 1 1 2 3 

19 2 1 2 2 3 

20 2 1 2 2 3 

21 1 2 1 3 3 

22 2 1 2 2 3 

23 2 2 2 2 3 

24 1 3 3 3 3 
            Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie przyjętych kryteriów najkorzystniejszą metodą z punktu widzenia racjonalności  

i wiarygodności zastosowania jest metoda oparta o sieci Petriego. Należy zaznaczyć, że konieczne 

jest zastosowanie kolorowanych znakowanych czasowych i hierarchicznych sieci Petriego aby  

w pełni wykorzystać możliwości tej metody. W przypadku konieczności identyfikacji zagrożeń na 

wczesnym etapie opracowania specyfikacji funkcjonalnych zasadne jest skorzystanie z innej 

metody. Według porównania z tabeli 5.2 najlepiej wybrać metodę HAZOP lub FMEA. Metoda 

FMEA jest korzystniejsza z powodu większych możliwości zastosowania analiz ilościowych. 

Jednak przy odpowiedniej konfiguracji tabeli HAZOP można uzyskać podobne korzyści.  

W metodzie HAZOP ważnym elementem przemawiającym na jej korzyść jest zastosowanie słów 

kluczowych. W rozdziale 2.3.6 omówiono metody związane z identyfikacją zagrożeń. 

Uzasadnienie wyboru metod analiz bezpieczeństwa na poziomie koncepcji, wymagań ogólnych 
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zostało opracowane na bazie pracy [17]. Wynik identyfikacji zagrożeń został przedstawiony  

w rozdziale 3.2.2. Lista zagrożeń została porównana z listą zagrożeń z rejestru zagrożeń 

zidentyfikowanych przez zarządcę infrastruktury. W wyniku porównania stwierdzono, że 

zagrożenia zidentyfikowane metodą przedstawioną w pracy pokrywają się z zagrożeniami  

z rejestru. Zagrożenia posłużyły do dalszej analizy systemu na bardziej szczegółowym poziomie  

z uwzględnieniem w modelu dynamiki systemu. Na podstawie otrzymanych wyników można 

stwierdzić, że metodą sieci Petriego uzyskujemy bardziej szczegółowe wyniki w zakresie analizy 

bezpieczeństwa. Podczas modelowania zależności pomiędzy siecią bezpieczeństwa  

a innym sieciami zdefiniowanymi w modelu identyfikowano błędy w specyfikacji oraz dodatkowe 

źródła zagrożeń (np. błąd synchronizacji czasu pomiędzy poszczególnymi terminalami 

prowadzący do odmiennego interpretowania czasu przesyłania i dostarczenia komunikatów,  

a także czasu przemieszczania się pojazdu kolejowego). Ponadto podczas symulacji w miejscach 

w modelu, gdzie zastosowano przedziały czasowe, reprezentujące opóźnienia lub tolerancje 

czasowe pracy systemu, powodowało to nieprzewidywane blokowanie się całego modelu lub 

przechodzenie w niepożądany stan. W ten sposób można definiować wymagania odnośnie 

konieczności uwzględnienia czasu opóźnienia na działanie całego systemu poprzez dobór 

odpowiednich tolerancji czasowych lub przeprojektowania systemu. Tego typu źródła zagrożeń 

nie zostały zawarte w rejestrze zagrożeń zarządcy infrastruktury. Zaletą tego modelu jest również 

możliwość odwzorowania rzeczywistego ruchu pojazdów kolejowych i drogowych.  

Przewagę sieci Petriego nad innymi metodami, które zaobserwowano podczas prowadzenia analizy 

można podsumować następującymi wnioskami: 

1) Koncepcja hierarchiczności sieci umożliwia modelowanie bardzo złożonych systemów. 

Dzięki zastosowaniu fuzji miejsc można łączyć wiele podsieci modelowanych osobno. To 

umożliwia jednoczesną pracę wielu zespołów modelujących różne części systemu w innych 

częściach sieci lub podsieci. Ponadto w dostępnych programach (również  

wykorzystanym w niniejszej pracy) jest możliwość uruchomienia symulacji działającej 

równolegle z każdą podsiecią. 

2) Możliwości symulacyjne oraz zastosowanie znakowania jest kolejną przewagą nad innymi 

metodami. Koncepcja znakowania sieci umożliwia odwzorowanie w sposób dynamiczny 

działanie systemu srk. „Poruszanie się” modelu wizualizuje poszczególne kroki i stany  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
136 / 197 

 

w symulacji pracy układu. Można w ten sposób identyfikować braki w specyfikacji 

wymagań w sposób automatyczny lub analitycznie, obserwując niezadziałanie modelu lub 

poprzez wprowadzanie asercji. 

3) Zastosowanie kolorowania rozszerza zbiór typów danych, które można zdefiniować  

w modelu, co jest odpowiednikiem definiowania typów danych w językach 

oprogramowania. Dzięki zastosowaniu różnych typów danych można rozróżnić np. 

sygnały, wiadomości, pojazd, a zatem także identyfikować błędy związane z zagrożeniem 

HSUC12 (możliwość popełnienia błędu przez operatorów z powodu niedopasowanej lub 

niewłaściwej treści wiadomości). Wynik analizy poszczególnych kroków symulacji, które 

mogą doprowadzić do zagrożenia HSUC12 przedstawiono na rysunku 5.1 i 5.2. Na żółto 

zaznaczono wiadomość w niepoprawnej sekwencji tzn. w sesji nr 1 przypisano komunikat 

01a dla pociągu nr 6, a nie nr 1. W ten sposób zidentyfikowano błąd przy tworzeniu 

komunikatów, a w konsekwencji umożliwia identyfikację źródeł zagrożeń, które mogą do 

tego doprowadzić. 

 

Rys. 5.1 Fragment modelu przedstawiający 9 krok symulacji. Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rys. 5.2 Fragment modelu przedstawiający 21 krok symulacji. Źródło: opracowanie własne. 

 

4) Wykorzystanie znaczników czasowych oraz przedziałów czasowych znacznie zwiększa 

możliwości analizowania złożonych systemów. W szczególności gdy jest wiele 
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komponentów działających równolegle lub w przypadku zależności pomiędzy 

komponentami. Możliwa analiza konsekwencji opóźnień rozrzuconych na danym 

przedziale jest w szczególności użyteczna przy identyfikacji zagrożeń związanych  

z brakiem lub niewłaściwie zdefiniowanym oknem czasowym wysyłania i odbierania 

sygnałów. 

5) Wykorzystując funkcje generujące liczby losowe można zweryfikować pracę 

poszczególnych komponentów oraz dobrać odpowiednie wartości współczynników 

niezawodności lub prawdopodobieństwa. Rysunek 5.3 przedstawia fragment modelu  

z rysunku 3.37 ze znakowaniem końcowym przedstawiającym wynik symulacji obrazujący 

błąd w działaniu modelu.  

 

Rys. 5.3 Fragment modelu ze znakowaniem końcowym. Źródło: opracowanie własne. 

 

6) Wykorzystanie w analizie podstawowych właściwości sieci Petriego wzbogaca metodę  

o analizowanie charakterystycznych problemów związanych z funkcjonowaniem 

systemów komputerowych. Między innymi umożliwia identyfikację niepożądanych 

stanów tj. martwe miejsca lub przejścia, których nie można w łatwy sposób zidentyfikować 

w trakcie symulacji. Wartościowe zastosowanie ma także analiza ograniczoności  

i sprawiedliwości sieci. Te właściwości są korzystne z punktu widzenia analizy 

bezpieczeństwa ponieważ mogą wykazać np. niepożądaną liczbę znaczników w danym 

miejscu sieci, co może reprezentować np. zbyt wiele wygenerowanych komunikatów, 

możliwość nadpisywania komunikatów, blokowanie przesłania komunikatu w wyniku 

zapętlenia. 

7) Wynik przeprowadzonej weryfikacji w rozdziale 3.3 wskazuje na brak stanów mogących 

doprowadzić do określonych zagrożeń. Potwierdzenie to jest formalnym stwierdzeniem 
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poprawności pracy całego modelu w odniesieniu do analizowanych zagrożeń. W przypadku 

analizy bezpieczeństwa jest to niezbędny krok w uzupełnieniu do przeprowadzonych 

symulacji. Jak wskazano w rozdziale 3.3 w analizowanym przykładzie wystąpiło 51080 

stanów systemu. Nawet przy dużej liczbie symulacji nie osiągnięto wszystkich stanów 

modelu. Natomiast weryfikacja formalna sprawdza każdy stan w odniesieniu do 

zdefiniowanego warunku. Przeprowadzona weryfikacja jest ostatnim krokiem analizy.  

8) Wszystkie przeprowadzone kroki analizy można łatwo udokumentować wraz z wersjami 

oprogramowania użytych narzędzi. Model można odtworzyć i jest łatwy do odczytu dla 

osób nie mających doświadczenia w pracy w sieciach Petriego, co zdecydowanie ułatwia 

ocenę bezpieczeństwa całego systemu. Cała dokumentacja stanowi część dowodu 

bezpieczeństwa dla zastosowanego modelu.  

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zastosowana metoda umożliwia 

przeprowadzenie racjonalnej analizy zagrożeń z podejściem  w formie „od ogółu do 

szczegółu”. Jest możliwa identyfikacja zagrożeń i źródeł zagrożeń zarówno na poziomie całego 

systemu i jego interfejsów, a także na poziomie poszczególnych komponentów. Samo jej 

zastosowanie nie sprawia trudności. Najważniejsza jest obszerna wiedza na temat działania 

systemu i podstawowa wiedza na temat analizy metodą HAZOP i sieci Petriego. Wyższy 

poziom trudności występuje w przypadku zastosowania formalnej weryfikacji. Jednak można 

wyspecyfikować kluczowe warunki weryfikujące poprawność modelu, które można powielać 

dla poszczególnych zagrożeń lub wymagań. 
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6. Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale podsumowano realizację celów rozprawy określonych w rozdziale 1 oraz 

wykazano poprawność postawionej tezy. W pierwszym etapie rozprawy przeprowadzono przegląd 

literatury z zakresu zagadnień związanych z analizą i oceną bezpieczeństwa. W wyniku przeglądu 

literatury wybrano dostępne metody, szeroko omówiono zasady i sposób ich zastosowania.  

W następnym etapie opracowano listę kryteriów oceny przydatności przyjętych metod oraz 

wskazano konieczność poszukiwania nowej metody. Wybrany został również element systemu srk 

wraz z jego uzasadnieniem. W rozdziale 3 omówiono zaproponowaną metodę i opis formalny 

modelu wraz ze studium przypadku. Opracowano szczegółową listę zagrożeń, poziomy 

krytyczności uszkodzeń oraz model systemu srk dla potrzeb oceny i analizy bezpieczeństwa 

zgodnie z postawionymi celami pracy. W rozdziale 4 przeprowadzono eksperymenty  

z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego w CPN Tools. Dyskusję wyników badań wykonano 

w rozdziale 5. Analizując i porównując możliwości zastosowanej metody z innymi tego typu 

metodami wykazano przewagę zastosowania hybrydowej metody analizy bezpieczeństwa opartej 

o identyfikację zagrożeń metodą HAZOP oraz analizę modelu w postaci sieci Petriego. Jak 

wykazano w rozdziale 5 metoda pozwala na identyfikację zagrożeń, których nie można w sposób 

racjonalny i pewny identyfikować innymi metodami, w szczególności w przypadku błędów 

powstałych w wyniku różnych zależności czasowych i sekwencji działania poszczególnych 

komponentów (rys. 5.1 i 5.2). Jest to ważne w przypadku bardzo złożonych i skomplikowanych 

systemów stosowanych w sterowaniu ruchem kolejowym. Wykorzystanie modelu zdecydowanie 

przyśpiesza sposób przeprowadzenia analizy. Łatwość budowy modelu i zrozumienia specyfiki 

jego funkcjonowania ma bardzo dużą wartość użyteczną w przypadku oceny działania przez 

niezależnych ekspertów lub przedstawicieli zarządcy infrastruktury. Odwzorowanie dynamiki 

pracy całego systemu w tym wykorzystanie różnych czynników zewnętrznych (np. reakcje 

dyżurnego ruchu) pozwala także na ocenę interakcji poszczególnych komponentów. Istnieje także 

możliwość wydzielenia części całego systemu oraz jego analizę w odpowiednich momentach 

czasowych, lub sekwencjach, jego pracy w odniesieniu do stanów całego modelu. Jest to możliwe 

dzięki zastosowaniu znaczników czasowych. Wydzielenie części systemu, dzięki zastosowaniu 

hierarchiczności sieci, umożliwia skupienie się na newralgicznych elementach systemu i trybach 

jego pracy, a zatem uwzględnienie złożonych czynników wpływających na poszczególne stany.  
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W rozdziale 3.3 przedstawiono możliwości analizy w oparciu o dostępne programy modelujące 

systemy w postaci sieci Petriego z wykorzystaniem utworzonej pełnej przestrzeni stanów oraz 

grafów osiągalności. Ta funkcjonalność z kolei zapewnia przeprowadzenie formalnej weryfikacji 

poprawności pracy całego modelu. Tradycyjnymi metodami nie można w sposób efektywny  

i racjonalny identyfikować zagrożeń w takich systemach. Dzięki zdefiniowaniu warunków 

bezpieczeństwa można w sposób kompletny zweryfikować model i wyciągać wnioski na podstawie 

wyników tej weryfikacji. Kolejnym istotnym aspektem w kwestii racjonalności zastosowania 

modelu w postaci sieci Petriego jest większa precyzja w opisie systemu co zapewnia uniknięcie 

typowych błędów związanych z językiem naturalnym przy opisie wymagań i formułowaniu 

zagrożeń. Ponadto dostępne programy mają także możliwość tworzenia kodu wynikowego 

bezpośrednio z opracowanego modelu.  

W rozdziale 1.3 zdefiniowano tezę rozprawy o następującej postaci: 

Zastosowanie opracowanej metody identyfikacji źródeł zagrożeń, utworzonych klas uszkodzeń oraz 

analizy opartej na modelu struktury systemu srk, procesów ruchowych i jego otoczenia  

z zastosowaniem znakowanych, kolorowanych, hierarchicznych i czasowych sieci Petriego 

zapewnia w sposób racjonalny przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa komputerowych systemów 

srk uwzględniając złożony charakter czynników wpływających na jego prawidłowe działanie. 

W rozdziale 3 rozprawy wykazano możliwość utworzenia modelu struktury systemu srk, procesów 

ruchowych i jego otoczenie poprzez opracowanie opisu formalnego modelu oraz aplikacje metody 

do studium przypadku. W rozdziale 3.3 wykazano poprawność modelu w zakresie wybranych 

funkcji. 

W wyniku pracy wykazano, że opracowana metoda umożliwia identyfikację źródeł zagrożeń  

w sposób bardziej szczegółowy niż z wykorzystaniem tradycyjnych metod.  Potwierdzono to 

poprzez porównanie listy zagrożeń zidentyfikowanych w rozdziale 3 z aktualnym rejestrem 

zagrożeń oraz w wyniku analizy modelu  wykonanej w rozdziale 5 w pkt. 1 – 8.  

Wykazano również racjonalność zastosowania metody poprzez porównanie z przyjętymi 

kryteriami w tabeli 5.2. 
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Na podstawie powyższych argumentów i omówionych wyników badań można stwierdzić, że teza 

rozprawy została potwierdzona. 

Wartość utylitarna 

W rozdziale 5 omówiono wyniki spostrzeżeń i wnioski z przeprowadzonych eksperymentów. 

Ważnym elementem tej dyskusji są przede wszystkim olbrzymie korzyści z zastosowania sieci 

Petriego. Metoda ta nie jest nowym rozwiązaniem w modelowaniu systemów technicznych  

również w obszarze sterowania ruchem kolejowym jednak przedstawiona w rozprawie hybrydowa 

metoda bezpieczeństwa zapewnia bardzo sprawne i bardzo szczegółowe odwzorowanie 

funkcjonowania modelowanego obiektu srk. Dotychczasowe prace nie przedstawiały pełnych 

możliwości użycia kolorowanych, hierarchicznych, czasowych, znakowanych sieci Petriego.  

Ponadto, metoda zastosowania sieci Petriego w analizie bezpieczeństwa przedstawionych  

w niniejszej rozprawie doktorskiej wskazuje na dwa kluczowe wnioski, uzasadnione w rozdziale 

5, które można wykorzystać w inżynierii bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem 

kolejowym: 

Wniosek nr 1 

Zastosowanie metody analizy bezpieczeństwa opartej o sieci Petriego umożliwia szczegółową 

identyfikację źródeł zagrożeń, w sposób racjonalny i kompleksowy. W szczególności istotne są tu  

takie właściwości sieci jak: możliwość zastosowania przedziałowych sieci czasowych, 

hierarchiczności sieci oraz kolorowych znaczników. Ponadto możliwości analityczne sieci 

Petriego oprócz typowych korzyści z projektowania opartego o model dynamiczny oraz symulacje 

umożliwiają analizę szczegółowych właściwości modelu charakteryzujących warunki 

poprawności działania systemów srk. 

Wniosek nr 2 

Zastosowanie przedstawionej metody umożliwia określenie przewidywanego działania modelu  

i systemu srk w eksploatacji wpisując w model sieć bezpieczeństwa charakteryzującą już wcześniej 

zidentyfikowane zagrożenia oraz relacje i przejścia z innych stanów systemu. Przedstawiono to na 

rysunkach 3.39 i 3.47. Szczególnie korzystne jest tutaj zastosowania graficznej reprezentacji 
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stanów i relacji opartych o sieci znakowane i hierarchiczne. Metoda i model głównie zawiera 

deterministyczne przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami systemu, jednak możliwe jest 

również wprowadzenie funkcji losowych lub opartych o dany rozkład prawdopodobieństwa. Jest 

to bliższe rzeczywistemu działaniu systemu i przedstawieniu niezawodności poszczególnych 

komponentów oraz niezawodności decyzji podejmowanych przez człowieka. W ten sposób można 

dobierać odpowiednie wartości oraz wskaźniki bezpieczeństwa i niezawodnościowe dla systemów 

srk i jego składowych. 

W ramach realizowanych zadań opracowano również modele środowiska operacyjnego  

w narzędziu Cappela za pomocą języka SysML. Zdefiniowano szczegółowe poziomy krytyczności 

uszkodzeń, które mogą mieć zastosowanie do analizy HAZOP, FMEA lub FMECA. 

Dalsze kierunki rozwoju tematyki pracy 

Dalsze badania będą prowadzone w kierunku oceny ilościowych wymogów systemu 

bezpieczeństwa w odniesieniu do wyznaczonych przez zarządcę infrastruktury celów 

bezpieczeństwa. W pracy przedstawiono koncepcję podejścia do tego typu oceny. Jednak nie jest 

ona wyczerpująca i wymaga przeprowadzenia kolejnych badań.  

Koncepcję przedstawioną w pracy można także rozwijać pod kątem wykorzystania modelu do 

prezentacji zachowania obiektu realizowanego w postaci „cyfrowego bliźniaka” [49]. Koncepcja 

cyfrowego bliźniaka umożliwia odwzorowanie statyczne i dynamiczne struktur i organizacji 

funkcjonujących w rzeczywistym świecie. Wynik dotychczasowych badań nad metodą 

bezpieczeństwa opartą o budowanie modelu z wykorzystaniem sieci Petriego wykazał przewagę  

w jej zastosowaniu. Główne czynniki na to wpływające to możliwość zamodelowania wielu 

elementów niezbędnych w analizie, które nie są możliwe lub są znacznie utrudnione przy 

korzystaniu z innych metod. Jako atut należy również wskazać łatwość czytania i zrozumienia 

modelu przez człowieka oraz możliwość reprezentacji układu zmieniającego się w czasie,  

a w związku z tym również obserwacji następstw i relacji pomiędzy poszczególnymi 

komponentami i stanami pracy systemu. Z wykorzystaniem możliwości symulacji opartej o takie 

narzędzia jak CPN Tools można określić prawdopodobieństwo poprawnej pracy układu oraz 

identyfikację nowych źródeł zagrożeń w specyfikacji funkcjonalnej dla oprogramowania 

komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym. W szczególności warte podkreślenia jest 
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wykorzystywanie danych rzeczywistych pozyskiwanych z obiektów będących w użyciu  

i wprowadzania ich do modelu na przykład jako miejsca lub parametry graniczne dla przejść 

między tranzycjami. 
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Załącznik nr 1 - Przepływ i wymiana informacji w trakcie procesu realizacji pracy 

systemu 

 

W załączniku zamieszczono szczegółowe scenariusze operacyjne zdefiniowane dla systemu 

wymiany informacji wraz przepływem komunikatów pomiędzy poszczególnymi elementami 

systemu. Załącznik stanowi uzupełnienie do rozdziału 3.2.1. 

Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy dyżurnym ruchu i dróżnikami przejazdowymi za 

pomocą wiadomości 

Głównym celem komputerowego systemu wymiany informacji (SWI) jest zastąpienie istniejącego 

systemu opartego na przewodowej łączności telefonicznej. Podstawowa funkcjonalność systemu 

ma na celu zapewnić dwukierunkową łączność pomiędzy dyżurnymi ruchu i dróżnikami ruchu 

umożliwiającą przesyłania komunikatów (telegramów). Przesyłane komunikaty dotyczą np. 

manewrów, otwierania / zamykania rogatek na przejeździe kolejowo-drogowym, 

nieprawidłowościach na przejeździe, braku dostępności dróżnika. System wymiany informacji  

w zakresie przesyłania komunikatów będzie wyposażonych w dedykowany system komputerowy 

(składający się z komputerów przemysłowych) z komponentami umożliwiającymi wprowadzanie 

danych (mysz, klawiatura). 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa przyjęto generalną zasadę, że jeżeli żaden z dróżników 

przejazdowych nie wysyła potwierdzenia otrzymywanych komunikatów dyżurny ruchu lub 

dyspozytor musi przyjąć, że rogatki na przejeździe kolejowo-drogowym są otwarte (w górnym 

położeniu) i ruch pojazdów kolejowych musi być prowadzony w sposób doraźny i zarazem 

bezpieczny (m.in. ograniczenie prędkości pojazdu kolejowego w obszarze przejazdu). System 

powinien również informować dyżurnego ruchu czy brak otrzymania potwierdzenia od dróżnika 

przejazdowego jest spowodowany błędem w komunikacji systemu (w takim przypadku cały 

system wymiany informacji powinien przejść w stan bezpieczny). 

Poniższe rysunki z przesyłanymi komunikatami podzielone zostały na dwa rodzaje:  
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 Ogólny przepływ informacji pomiędzy dyżurnym ruchu i dróżnikiem przejazdowym (lewa 

strona) 

 Przepływ informacji pomiędzy dyżurnym ruchu i kilkoma dróżnikami przejazdowymi 

(prawa strona)  

 

Tabela 0.1 Rodzaje przekazywanych komunikatów 

Symbol Opis 

00a Rozpoczęcie pracy 

00b Zakończenie pracy 

00c Pozyskanie praw do przesyłania komunikatów 

01a Powiadomienie o planowanym wyprawieniu pojazdu kolejowego 

01b 
Potwierdzenie powiadomienia o planowanym wyprawieniu pojazdu 

kolejowego 

02a Powiadomienie o powrocie pojazdu kolejowego 

02b Potwierdzenie powiadomienia o powrocie pojazdu kolejowego 

03a Odwołanie wyprawienia pojazdu kolejowego  

03b Potwierdzenie odwołania wyprawienia pojazdu kolejowego 

4 
Powiadomienie o przejeździe pojazdu kolejowego przez przejazd 

kolejowo-drogowy 

05a 
Powiadomienie o planowanym rozpoczęciu lub zakończeniu 

manewrów 

05b 
Potwierdzenie powiadomienia o planowanym rozpoczęciu lub 

zakończeniu manewrów 

6 Powiadomienie o zamknięciu przejazdu kolejowo-drogowego  

07a Żądanie wstrzymania manewrów  

07b Potwierdzenie żądania wstrzymania manewrów 

08a Powiadomienie o wstrzymaniu manewrów 

08b Potwierdzenie powiadomienia o zakończeniu manewrów 

9 Powiadomienie o możliwości wznowienia manewrów 
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Symbol Opis 

10 Powiadomienie o zakończeniu manewrów 

11 
Zapytanie o planowany czas wyprawienia następnego pojazdu 

kolejowego 

12 
Informacja o planowanym czasie wyprawienia następnego pojazdu 

kolejowego 

13a Powiadomienie o nieprawidłowościach pojazdu kolejowego 

13b 
Potwierdzenie powiadomienia o nieprawidłowościach pojazdu 

kolejowego 

14a Powiadomienie o nieprawidłowościach na przejeździe kolejowym 

14b 
Potwierdzenie powiadomienia o nieprawidłowościach na przejeździe 

kolejowym 

15a 
Powiadomienie o usunięciu nieprawidłowości na przejeździe 

kolejowym 

15b 
Potwierdzenie powiadomienia o usunięciu nieprawidłowości na 

przejeździe kolejowym 

16a Powiadomienie o zamknięciu toru 

16b Potwierdzenie powiadomienia o zamknięciu toru 

17a Powiadomienie o otwarciu toru 

17b Potwierdzenie powiadomienia o otwarciu toru 

18a Powiadomienie o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego 

18b 
Potwierdzenie powiadomienia o wprowadzeniu ruchu 

dwukierunkowego 

19a Powiadomienie o przywróceniu ruchu jednokierunkowego 

19b 
Potwierdzenie powiadomienia o przywróceniu ruchu 

dwukierunkowego 

20a 
Powiadomienie o konieczności opuszczenia przejazdu przez dróżnika 

przejazdowego  

20b 
Potwierdzenie powiadomienia o konieczności opuszczenia przejazdu 

przez dróżnika przejazdowego 
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Symbol Opis 

21a 
Odpowiedź na powiadomienie o konieczności opuszczenia przejazdu 

przez dróżnika przejazdowego  

21b 
Potwierdzenie odpowiedzi na powiadomienie o konieczności 

opuszczenia przejazdu przez dróżnika przejazdowego 

22a Powiadomienie o otwarciu stacji 

22b Potwierdzenie powiadomienia o otwarciu stacji 

23a Powiadomienie o zamknięciu stacji 

23b Potwierdzenie powiadomienia o zamknięciu stacji 

24a Powiadomienia ogólne 

24b Potwierdzenie powiadomień ogólnych 

25a Powiadomienie o sytuacjach niebezpiecznych 

25b Potwierdzenie powiadomienia o sytuacjach niebezpiecznych 

26 Oznaczenie przejazdu kolejowo-drogowego jako otwartego 

27 Oznaczenie przejazdu kolejowo-drogowego jako zamkniętego 

 

Przesyłanie komunikatów o wyprawieniu pojazdu kolejowego  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
162 / 197 

 

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2

Zamkniecie rogatek

Przejazd pojazdu przez 
rogatki nr 1

Wyprawienie pojazdu

Przejazd pojazdu przez 
rogatki nr 1

 

Cel 

Informowanie dróżników o wyprawieniu pojazdu kolejowego  

Warunki początkowe 

Wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe (PKD) z rogatkami w górnym położeniu. 

Nie ma trwającej wymiany komunikatów pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

Opis szczegółowy 

 Dyżurny ruchu przesyła komunikat o zamiarze wyprawienia pojazdu 

kolejowego w kierunku PKD do wszystkich dróżników 

 Dróżnicy przesyłają potwierdzenie przyjęcia komunikatu o powiadomieniu, 

który wyświetla się na terminalu SWI. 

 Pojazd wyjeżdża ze stacji 

 Pierwszy dróżnik przesyła powiadomienia zamknięcia rogatek 

 Po przejeździe pojazdu przez pierwszy PKD dróżnik przesyła komunikat  

o przejeździe do dróżnika a drugim PKD 
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 Drugi dróżnik przesyła powiadomienie o zamknięciu rogatek. 

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 01a, 01b, 4, 6.  
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Odwołanie wyprawienia pojazdu  

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2Dyzurny Droznik

Odwolanie przejazdu pojazdu

Informacja o przejezdzie 
pojazdu

Rogatki otwarte  

Cel 

Informowanie dróżników o odwołaniu wyprawienia pojazdu kolejowego  

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

Opis szczegółowy 

 Dyżurny przesyła komunikat o planowanym wyprawieniu pojazdu w kierunku PKD do 

wszystkich dróżników  

 Potwierdzenie powiadomienia przez dróżników 

 Dyżurny przesyła komunikat o odowłaniau wyprawienia pojazdu do wszystkich 

dróżników 

 Drózniczy przesyłają komunikat potwierdzający otrzymanie powiadomienia  

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 01a, 01b, 03a, 03b 
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Przejazd pojazdu do kilometra i powrót w kierunku stacji 

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2Dyzurny Droznik

Zamkniecie rogatek

Powrot pojazdu

Zamkniecie rogatek

Pojazd przejechal przez PKD 
nr 1

Informacja o przyjezdzie 
pojazdu

Pojazd przejechal przez PKD 
nr 2

 

Cel 

Informowanie dróżników o zamiarze wyprawienia pojazdu kolejowego od wskazanego punktu  

w torze (kilometra) i jego powrotu w kierunku stacji  

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 
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Opis szczegółowy 

 Dyżurny przesyła komunikat o zamiarze wyprawienia pojazdu w kierunku PKD do 

wszystkich dróżników w zasięgu odległości poruszania się pojazdu  

 Dróżnicy przesyłają potwierdzenie otrzymania komunikatu  

 Pojazd opuszcza stację  

 Pierwszy dróżnik przesyła komunikat o zamknięciu rogatek 

 Po przejeździe pojazdu przez pierwszy PK dróżnik przesyła komunikat o przejeździe 

pojazdu do dróżnika na sąsiednim PKD.  

 Pojazd wraca w kierunku stacji 

 Dróżnik najbliżej pojazdu przesyła komunikat o zamknięciu rogatek 

 Po przejeździe przez PKD dróżnik przesyła komunikat do dróżnika na sąsiednim PKD.  

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 01a, 01b, 02a, 02b, 4, 6. 
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Manewry 

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2Dyzurny Droznik

Zamkniecie rogatek

Manewry na PKD 1 zadaja 
wstrzymania manewrowania

Manewry wstrzymane

Otwarcie rogatek
Manewry maja pozwolenie 

na kontynuacje

Koniec manewrow

Komunikat o manewrach

Rogatki otwarte

 

Cel 

Informowanie dróżników o zamiarze prowadzenia manewrów  

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 
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Opis szczegółowy 

 Dyżurny przesyła komunikat o zamiarze rozpoczęcia manewrów w kierunku PKD do 

wszystkich dróżników 

 Dróżnicy przesyłają potwierdzenie otrzymania powiadomienia  

 Pojazd wyjeżdża ze stacji w celu realizacji manewru 

 Pierwszy dróżnik przesyła komunikat o zamknięciu rogatek 

 Pierwszy dróżnik przesyła komunikat o konieczności wstrzymania manewrów 

 Manewry wstrzymane 

 Dyżurny przesyła komunikat o wstrzymaniu manewrów do wszystkich dróżników 

 Dróżnicy potwierdzają odbiór komunikatu z powiadomieniem  

 Pierwszy dróżnik przesyła komunikat o możliwość wznowienia manewrów 

 Dyżurny przesyła komunikat o zamiarze wznowienia manewrów w kierunku PKD do 

wszystkich dróżników 

 Manewry zakończone 

 Dyżurny przesyła komunikat o zakończeniu manewrów do wszystkich dróżników. 

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 05a, 05b, 6, 07a, 07b, 08a, 08b, 9, 10 
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Zapytanie o przybliżonym czasie wyprawienia następnego pojazdu  

 

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2Dyzurny Droznik

 

Cel 

Odbiór komunikatów od dyżurnego ruchu o przybliżonym czasie wyprawienia następnego 

pojazdu 

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

Opis szczegółowy 

Dróżnik wysyła zapytanie o przybliżone czas wyprawienia kolejnego pojazdu  

Dyżurny przesyła komunikat o przybliżonym czasie wyprawienia kolejnego pojazdu do dróżnika, 

który wysłał zapytanie.  

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 11, 12. 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
170 / 197 

 

Powiadomienie o nieprawidłowościach 

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2Dyzurny Droznik
Nieprawidlowosci na pociagu

Nieprawidlowosci na PKD

Usuniecie nieprawidlowosci 
na PKD

 

Cel 

Informowania dyżurnego ruchu o nieprawidłowościach / niebezpiecznych sytuacjach na PKD lub 

pojeździe kolejowym  

Warunki początkowe 

a) Rogatki na PKD są zamknięte. Pojazd przejeżdża przez pierwszy PKD. Nie ma 

trwającej wymiany komunikatów pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

b) Rogatki na PKD są otwarte. Nie ma trwającej wymiany komunikatów pomiędzy 

dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

Opis szczegółowy 

 W sytuacji opisanej powyżej w punkcie a) dróżnik zauważa niebezpieczeństwo na pojeździe 

kolejowym (np. pożar) 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
171 / 197 

 

 W sytuacji opisanej powyżej w punkcie b) dróżnik zauważa niebezpieczeństwo na PKD (np. 

uszkodzony samochód na PKD, pożar na PKD) 

 Dróżnik przesyła komunikat o nieprawidłowościach / niebezpiecznej sytuacji do dyżurnego 

ruchu 

 Dyżurny potwierdza otrzymanie komunikatu 

 W sytuacji opisane powyżej w punkcie b) dyżurny i dróżnik wprowadzają zapisy do dziennika 

zdarzeń 

 Dyżurny wprowadza ograniczenie prędkości do 20km/h w razie konieczności 

 Dyżurny informuje służby utrzymania o nieprawidłowościach na PKD 

 Służby utrzymania wprowadzają zapisy w dzienniku ruchu o zamiarze przeprowadzenia 

czynności utrzymaniowych na PKD i czekają akceptacje dyżurnego  

 Po przeprowadzeniu czynności naprawczych serwis informuje dróżnika o możliwości 

przywrócenia normalnego ruchu i wprowadza zapis do dziennika o zakończeniu czynności 

 Dróżnik przesyła komunikat o usunięciu nieprawidłowości na PKD  

 Dyżurny odpowiedzialny za PKD przesyła potwierdzenie komunikatu 

 Po zatwierdzeniu komunikatu przez dyżurnego z sąsiedniej stacji, dyżurny może wznowić 

normalny ruch. 

Założenie: 

Każdy przejazd kategorii A jest przypisany do jednej stacji.  

 

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 13a (jest możliwość edycji komunikatu w zakresie typu nieprawidłowości), 13b, 14a, 14b, 

15a, 15b. 
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Zamknięcie / otwarcie toru 

Station Operator Gatekeeper 1 Gatekeeper 2Station Operator Gatekeeper

Track opening

Track closing

 

Cel 

Informowanie wszystkich dróżników na szlaku o zamknięciu lub otwarciu danego toru na szlaku  

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

Opis szczegółowy 

 Dyżurny przesyła komunikat o zamknięciu danego toru (np. Uszkodzenie szyny)  

 Dróżnik potwierdza otrzymanie komunikatu 

 Dyżurny przesyła komunikat o otwarciu danego toru 

 Dróżnicy przesyłają potwierdzenie otrzymania komunikatu. 

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 16a, 16b, 17a, 17b. 
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Wprowadzenie / odwołanie ruchu dwukierunkowego  

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2Dyzurny Droznik

Przywrocenie ruchu 
jednokierunkowego

Wprowadzenie ruchu 
dwukierunkowego

 

Cel 

Informowanie wszystkich dróżników na szlaku o wprowadzeniu / odwołaniu ruchu 

dwukierunkowego  

 

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

 

Opis szczegółowy 

 Dyżurny wysyła komunikat o wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego (np. z powodu prac 

utrzymaniowych na jednym torze)  

 Dróżnicy przesyłają potwierdzenie otrzymania komunikatu  

 Dyżurny przesyła komunikat o odwołaniu ruchu dwukierunkowego  

 Dróżnicy przesyłają potwierdzenie otrzymania komunikat. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
174 / 197 

 

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 18a, 18b, 19a, 19b. 

 

Nieobecność dróżnika 

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2Dyzurny Droznik

 

Cel 

Informowanie dyżurnego o nieobecności dróżnika wynikającego z konieczności zapobiegania 

sytuacji niebezpiecznej np. uszkodzone rogatki na PKD (w tej sytuacji dróżnik jest zobligowany 

do umieszczenia odpowiedniego znaku przed PKD, w związku z tym potrzebuje zgody 

dyżurnego na opuszczenie PKD).  

 

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

 

Opis szczegółowy 

 Dróżnicy przesyłają komunikaty o konieczności opuszczenia strażnicy na PKD  

 Dyżurny przesyła zgodę lub odmowę do dróżnika. 
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Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 20a, 20b, 21a, 21b. 

 

Zamykanie / otwarcie stacji  

Dyzurny Droznik 1 Droznik 2Dyzurny Droznik

Otwarcie stacji

Zamkniecie stacji

 

Cel 

Informowanie wszystkich dróżników na szlaku o zamknięciu / otwarciu stacji 

 

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

Opis szczegółowy 

W przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu stacji / PKD (np. z powodu modernizacji) 

wprowadzony jest regulamin tymczasowy.  

a) Zamknięcie PKD: zamknięty PKD będzie nieaktywny na terminalu dyżurnego i nie będzie 

odbierał powiadomień w związku z tym terminal dyżurnego nie oczekuje uzyskania potwierdzeń. 
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b) Zamknięcie stacji: Dróżnik nie będzie otrzymywał powiadomień z jednego kierunku, ale z 

drugiego kierunku komunikacja będzie bez zmian.  

Wszystkie zmiany w konfiguracji system (wyłączanie PKD, dezaktywacja terminali) będą 

zarządzane przez komputer centralny SWI.  

• Dyżurny wysyła komunikat o konieczności zamknięcia stacji 

• Dróżnik wysyła potwierdzenie komunikatu 

• Dyżurny wysyła komunikat o otwarciu stacji  

• Dróżnik wysyła potwierdzenie komunikatu 

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 22a, 22b, 23a, 23b. 
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Informacje ogólne 

Dyzurny 1
Droznik 1 Droznik 2

Powiadomienie o 
niebezpieczenstwie

Informacje ogolne

Dyzurny 2Dyzurny 1 Dyzurny 2

 

Cel 

Informowanie dróżników o sytuacjach niezdefiniowanych w instrukcji.  

Informowanie innych użytkowników na szlaku o niebezpiecznej sytuacji. 

Warunki początkowe 

Wszystkie PKD z rogatkami w górnym położeniu. Nie ma trwającej wymiany komunikatów 

pomiędzy dróżnikami i dyżurnym ruchu. 

 

Opis szczegółowy 

 Dyżurny przesyła komunikat ogólny do dróżników (Dyżurny wybiera który dróżnik 

powinien otrzymać komunikat) 

o Wybrany dróżnik potwierdza odbiór komunikatu.  

 Dróżnik wysyła komunikat do innych użytkowników informacje o niebezpieczeństwie na 

PKD.  

o Wszyscy użytkownicy potwierdzają otrzymanie komunikatu. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
178 / 197 

 

Przesyłane komunikaty 

Następujące komunikaty są przesyłane pomiędzy dyżurnym ruchu a dróżnikiem podczas sesji 

komunikacji: 24a, 24b, 25a, 25b. 

 

  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
179 / 197 

 

Załącznik nr 2 – Przykład przypisania zagrożeń HSUC do klasy błędów 

Korzystając z przyjętej klasyfikacji postaci błędów w rozdziale 3, każdej klasie błędów przypisano 

predefiniowany zbiór uogólnionych zagrożeń na poziomie rozważanego systemu (typu HSUC). 

Przykład takiego przypisania w języku angielskim pokazano poniżej: 
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Załącznik nr 3 – Dokumentacja modelu (pliki wynikowe oraz uruchamialne) 

Główne deklaracje w programie CPN tools (4.0.1): 

Colset UNIT = unit; 

Colset BOOL = bool; 

Colset INT = int; 

Colset TIME = time; 

Colset TRAIN = with tr time; 

Colset ACTION = with m timed; 

Colset R = real with 0.0 .. 1.0; 

Colset M = unit; 

var r: R; 

var m: UNIT; 

var t: TRAIN; 

var y: ACTION; 

Funkcja losowa: 

Input ran(m); 

Output; 

Acion 

LOS() 

Przykładowe konstrukcje warunków na łukach: 

If r<=0.1 then 1’m else empty 

If >0.1 then 1’m else empty 

Funkcja z rozkładem wykładniczym: 

Exponential(1.0/4.0). 
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Załącznik nr 4 – Wyniki analizy kryteriów stopnia przydatności przyjętych metod 

Tabela 0.1 Kryteria doboru metod: HAZOP 

 
11 Jest to rozpatrywane z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania możliwości i dostępności specjalistów oraz 
kosztów z tym związanych 

Lp. Kryteria zastosowania 
metod bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
HAZOP [1,2,3] 

1 Etapy zastosowania metody 
(specyfikacja wymagań, 
koncepcja, projekt, 
wdrożenie) 

Metoda głównie stosowana na etapie 
identyfikacji zagrożeń na wczesnym etapie 
realizacji projektu. Możliwe również 
zastosowanie na późniejszym etapie 
rozwoju specyfikacji i systemu, w 
szczególności zakresie analizy przepływu 
sygnałów i identyfikacji ich zakłóceń 

3 

2 Czasochłonność realizacji Metoda jest czasochłonna 1 
3 Łatwość modyfikacji w 

przypadku wprowadzania 
zmian 

Trudna modyfikacja. Zależna od sposobu 
zdefiniowania dokumentacji i 
wykorzystanych narzędzi. Istnieje 
oprogramowanie wspierające tworzenie 
tabeli analizy. 

1 

4 Dostępność narzędzi do 
automatyzacji realizowanej 
pracy 

Brak automatyzacji pracy 1 

5 Walidacja w obszarze 
systemów sterowania 
ruchem kolejowym 

Metoda szeroko stosowana w analizie 
systemów srk. W szczególności w 
obszarze identyfikacji zagrożeń. 

3 

6 Poziom trudności metody 
dla zespołu analitycznego 

Metoda nie jest wymagająca z punktu 
widzenia teorii i aparatu matematycznego. 
Można uznać za łatwo przyswajalną. 
Niemniej jednak osoba prowadząca analizę 
powinna mieć wcześniejsze 
doświadczenie. 

3 

7 Konieczność bardzo dobrej 
znajomości aparatu 
matematycznego11 przez 
zespół analityczny  

Nie jest konieczna. Metodyka prowadzenia 
analizy została opisana w poprzednim 
rozdziale. 

3 

8 Możliwość identyfikacji 
zagrożeń i analizy 
przyczynowo skutkowej 

Skuteczna w identyfikacji zagrożeń. 
Wykorzystane słowa kluczowe ułatwiają 
proces analityczny i pomagają w 
identyfikacji zagrożeń. Istnieje ryzyko 
przeoczenia zagrożeń nie związanych z 
danym słowem kluczowym 

3 
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Lp. Kryteria zastosowania 
metod bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
HAZOP [1,2,3] 

9 Możliwość tworzenia 
czytelnych i intuicyjnych 
modeli  

Nie ma możliwości tworzenia modeli w 
oparciu o tą metodę. Metoda opiera się na 
odpowiednio skonstruowanej tabeli 
uwzględniającej poszczególne kroki 
procesu identyfikacji źródeł zagrożeń. 

1 

10 Dostępność narzędzie 
umożliwiające tworzenie 
oprogramowania 
wykonywalnego 

Nie. 1 

11 Możliwość analizy 
dynamiki dynamicznej 
pracy systemu 

Analiza dynamiczna jest możliwa, ale jest 
znacznie utrudniona i wymaga dużej uwagi 
całego zespołu. 

2 

12 Stopień utrudnienia w 
analizie zależności 
czasowych i sekwencji 
pracy 

Można analizować zależności czasowe (np. 
z wykorzystaniem słów kluczowych: przed 
czasem, po czasie, w innym czasie niż 
oczekiwane). Stopień utrudnienia w 
analizie jest duży i wymaga dużego 
wysiłku analitycznego aby identyfikować 
potencjalne zagrożenia 

1 

13 Możliwość identyfikacji 
błędów w specyfikacji 
systemu 

Istnieje taka możliwość. 3 

14 Możliwość identyfikacji 
błędów w specyfikacji 
oprogramowania 

Tak, jest taka możliwość, ale jest znacznie 
utrudniona i wymaga sporego nakładu 
pracy 

2 

15 Dostępność 
narzędzi/programów, której 
mogą identyfikować błędy 
logiczne lub analityczne 
człowieka prowadzącego 
analizę 

Nie, nie ma narzędzi pomagających w 
identyfikacji błędów logicznych lub 
analitycznych. 

1 

16 Możliwość analizy całego 
systemu 

Tak 3 

17 Możliwość analizy 
interfejsów wewnętrznych 
sprzętowych systemu 

Tak. Metoda umożliwia analizowanie 
przepływu sygnałów na poziomie 
interfejsu. 

3 

18 Możliwość analizy 
interfejsów wewnętrznych 
programowych systemu 

Tak, ale jest znacznie utrudniona i jej 
skuteczność znacznie spada w 
szczególności w skomplikowanych 
algorytmach. 

1 

19 Możliwość analizy 
interfejsów wewnętrznych 
programowych i 
sprzętowych systemu 

Tak, ale jest znacznie utrudnion i jej 
skuteczność znacznie spada w 
szczególności w skomplikowanych 
algorytmach. 

2 
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Tabela 0.2 Kryteria doboru metod: FTA 

Lp. Kryteria zastosowania 
metod bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
HAZOP [1,2,3] 

20 Możliwość analizy 
interfejsów zewnętrznych w 
powiązaniu z aspektami 
środowiskowymi 

Tak, ale trudno uchwycić wpływ zmian 
środowiskowych. 

2 

21 Stopień formalizacji metody Metoda jest oparta na tworzeniu tabel na 
podstawie przyjętej struktury. W dużej 
mierze podejmowane decyzje analityczne 
są zależne od człowieka (zespołu) 
wykonującego analizę. 

1 

22 Możliwość analizy procedur 
ruchowych i ich wpływu na 
zachowanie systemu 

Tak, jest taka możliwość. Trudno 
uchwycić zmiany i ocenić ich krytyczność. 

2 

23 Możliwość analiz pracy 
człowieka i jego wpływu na 
zachowanie systemu 

Tak, jest taka możliwość. Trudno 
uchwycić zmiany i ocenić ich krytyczność. 

2 

24 Możliwość oceny ilościowej 
przeprowadzonej analizy 

Nie. 1 

Lp. Kryteria zastosowania 
metod bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
FTA [1,2,3] 

1 Etapy zastosowania 
metody (specyfikacja 
wymagań, koncepcja, 
projekt, wdrożenie) 

Metoda stosowana na późniejszym etapie 
rozwoju specyfikacji i systemu, w szczególności 
w zakresie propagacji zagrożenia będącego 
zdarzeniem szczytowym w strukturze systemu  

3 

2 Czasochłonność realizacji Metoda jest umiarkowanie czasochłonna, ale w 
przypadku źle zdefiniowanych założeń może 
przerodzić się w długotrwały proces. 

2 

3 Łatwość modyfikacji w 
przypadku wprowadzania 
zmian 

Umiarkowanie łatwa modyfikacja. Istnieje 
oprogramowanie wspierające tworzenie drzewa 
błędów 

2 

4 Dostępność narzędzi do 
automatyzacji 
realizowanej pracy 

Istnieje oprogramowanie do tworzenia drzewa, 
ale proces identyfikacji i doboru odpowiednich 
bramek jest w odpowiedzialności osoby 
prowadzącej analizę. 

1 

5 Walidacja w obszarze 
systemów sterowania 
ruchem kolejowym 

Metoda szeroko stosowana w analizie systemów 
srk. W szczególności w obszarze oceny 
bezpieczeństwa na różnych etapach tworzenia 
systemu. 

3 
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12 Jest to rozpatrywane z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania możliwości i dostępności specjalistów oraz 
kosztów z tym związanych 

Lp. Kryteria zastosowania 
metod bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
FTA [1,2,3] 

6 Poziom trudności metody 
dla zespołu analitycznego 

Metoda nie jest wymagająca z punktu widzenia 
teorii i aparatu matematycznego. Można uznać 
za łatwo przyswajalną. Niemniej jednak osoba 
prowadząca analizę powinna mieć wcześniejsze 
doświadczenie. 

3 

7 Konieczność bardzo 
dobrej znajomości aparatu 
matematycznego12 przez 
zespół analityczny  

Umiarkowanie. Z wykorzystaniem obecnego 
oprogramowania, wystarczająca jest umiejętność 
budowania drzewa oraz znajomość podstaw 
teorii niezawodności i prawdopodobieństwa. 
Metodyka prowadzenia analizy została opisana 
w poprzednim rozdziale. 

2 

8 Możliwość identyfikacji 
zagrożeń i analizy 
przyczynowo skutkowej 

Nie ma zastosowania do identyfikacji zagrożeń. 
Może wspomóc przy relacjach i powiązaniach z 
innymi systemami. 

1 

9 Możliwość tworzenia 
czytelnych i intuicyjnych 
modeli  

Modele są oparte o graf sporządzony według 
zasad metody. Graf jest czytelny i intuicyjny dla 
osób z doświadczeniem i znajomością zasad 
tworzenia drzewa. 

2 

10 Dostępność narzędzie 
umożliwiające tworzenie 
oprogramowania 
wykonywalnego 

Nie. 1 

11 Możliwość analizy 
dynamiki dynamicznej 
pracy systemu 

Metoda FTA została opracowana jako metoda 
statyczna, która główny nacisk kładzie na relacje 
poszczególnych komponentów w architekturze 
systemu. Analiza dynamiczna jest możliwa np. z 
zastosowaniem Analizy dynamicznej FTA, ale 
jest znacznie utrudniona i wymaga dużej uwagi 
całego zespołu. 

2 

12 Stopień utrudnienia w 
analizie zależności 
czasowych i sekwencji 
pracy 

Analiza zależności czasowych i sekwencyjności 
jest znacznie utrudniona. Istnieją rozwiązania 
wspomagające ten proces, ale dalej duży zakres 
pracy jest po stronie człowieka.  

1 

13 Możliwość identyfikacji 
błędów w specyfikacji 
systemu 

Nie, metoda zorientowana jest na ocenę 
bezpieczeństwa rozwiązania. 

1 

14 Możliwość identyfikacji 
błędów w specyfikacji 
oprogramowania 

Tak, jest taka możliwość, ale jest znacznie 
utrudniona i wymaga sporego nakładu pracy 

1 
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Lp. Kryteria zastosowania 
metod bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
FTA [1,2,3] 

15 Dostępność 
narzędzi/programów, 
której mogą identyfikować 
błędy logiczne lub 
analityczne człowieka 
prowadzącego analizę 

Nie, nie ma narzędzi pomagających w 
identyfikacji błędów logicznych lub 
analitycznych. 

1 

16 Możliwość analizy całego 
systemu 

Tak, ale w kontekście oceny bezpieczeństwa 
systemu. 

2 

17 Możliwość analizy 
interfejsów wewnętrznych 
sprzętowych systemu 

Umiarkowanie. Jest znacznie utrudnione 
uwzględnienie analizy interfejsów systemu, ale 
można skupić się na relacjach postaci uszkodzeń 
zidentyfikowanych innymi metodami 

2 

18 Możliwość analizy 
interfejsów wewnętrznych 
programowych systemu 

Tak, ale jest znacznie utrudnione i jej 
skuteczność znacznie spada w szczególności w 
skomplikowanych algorytmach. 

1 

19 Możliwość analizy 
interfejsów wewnętrznych 
programowych i 
sprzętowych systemu 

Tak, ale jest znacznie utrudnione i jej 
skuteczność znacznie spada w szczególności w 
skomplikowanych algorytmach. 

1 

20 Możliwość analizy 
interfejsów zewnętrznych 
w powiązaniu z aspektami 
środowiskowymi 

Tak, ale trudno uchwycić wpływ zmian 
środowiskowych. 

1 

21 Stopień formalizacji 
metody 

Metoda jest oparta na tworzeniu grafu, którego 
relacje oparte są o miary prawdopodobieństwa. 
W dużej mierze podejmowane decyzje 
analityczne są jednak zależne od człowieka 
(zespołu) wykonującego analizę. 

2 

22 Możliwość analizy 
procedur ruchowych i ich 
wpływu na zachowanie 
systemu 

Nie 1 

23 Możliwość analiz pracy 
człowieka i jego wpływu 
na zachowanie systemu 

Tak, jest taka możliwość. Trudno uchwycić 
zmiany i ocenić ich krytyczność. 

2 

24 Możliwość oceny 
ilościowej 
przeprowadzonej analizy 

Tak 3 
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Tabela 0.3 Kryteria doboru metod: FMEA 

 
13 Jest to rozpatrywane z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania możliwości i dostępności specjalistów oraz 
kosztów z tym związanych 

Lp. Kryteria 
zastosowania 

metod 
bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
FMEA [1,2,3] 

1 Etapy zastosowania 
metody 
(specyfikacja 
wymagań, 
koncepcja, projekt, 
wdrożenie) 

Metoda głównie stosowana na etapie identyfikacji 
zagrożeń na wczesnym etapie realizacji projektu. 
Możliwe również zastosowanie na późniejszym 
etapie rozwoju specyfikacji i systemu, w 
szczególności zakresie analizy przepływu 
sygnałów i identyfikacji ich zakłóceń 

3 

2 Czasochłonność 
realizacji 

Metoda jest czasochłonna 1 

3 Łatwość modyfikacji 
w przypadku 
wprowadzania zmian 

Trudna modyfikacja. Zależna od sposobu 
zdefiniowania dokumentacji. Istnieje 
oprogramowanie wspierające tworzenie tabeli 
analizy. 

1 

4 Dostępność narzędzi 
do automatyzacji 
realizowanej pracy 

Brak automatyzacji pracy 1 

5 Walidacja w 
obszarze systemów 
sterowania ruchem 
kolejowym 

Metoda szeroko stosowana w analizie systemów 
srk. W szczególności w obszarze identyfikacji 
zagrożeń. 

3 

6 Poziom trudności 
metody dla zespołu 
analitycznego 

Metoda nie jest wymagająca z punktu widzenia 
teorii i aparatu matematycznego. Można uznać za 
łatwo przyswajalną. Niemniej jednak osoba 
prowadząca analizę powinna mieć wcześniejsze 
doświadczenie. 

3 

7 Konieczność bardzo 
dobrej znajomości 
aparatu 
matematycznego13 
przez zespół 
analityczny  

Nie jest konieczna. Metodyka prowadzenia analizy 
została opisana w poprzednim rozdziale. 

3 

8 Możliwość 
identyfikacji 
zagrożeń i analizy 
przyczynowo 
skutkowej 

Skuteczna w identyfikacji zagrożeń.  3 

9 Możliwość 
tworzenia czytelnych 

Nie ma możliwości tworzenia modeli w oparciu o 
tą metodę. Metoda opiera się na odpowiednio 

1 
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Lp. Kryteria 
zastosowania 

metod 
bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
FMEA [1,2,3] 

i intuicyjnych 
modeli  

skonstruowanej tabeli uwzględniającej 
poszczególne kroki procesu identyfikacji źródeł 
zagrożeń. 

10 Dostępność 
narzędzie 
umożliwiające 
tworzenie 
oprogramowania 
wykonywalnego 

Nie. 1 

11 Możliwość analizy 
dynamiki 
dynamicznej pracy 
systemu 

Analiza dynamiczna jest możliwa, ale jest znacznie 
utrudniona i wymaga dużej uwagi całego zespołu. 

2 

12 Stopień utrudnienia 
w analizie zależności 
czasowych i 
sekwencji pracy 

Można analizować zależności czasowe. Jednak 
stopień utrudnienia w analizie jest duży i wymaga 
dużego wysiłku analitycznego aby identyfikować 
potencjalne zagrożenia 

1 

13 Możliwość 
identyfikacji błędów 
w specyfikacji 
systemu 

Tak, jest taka możliwość. 3 

14 Możliwość 
identyfikacji błędów 
w specyfikacji 
oprogramowania 

Tak, jest taka możliwość, ale jest znacznie 
utrudniona i wymaga sporego nakładu pracy 

2 

15 Dostępność 
narzędzi/programów, 
której mogą 
identyfikować błędy 
logiczne lub 
analityczne 
człowieka 
prowadzącego 
analizę 

Nie, nie ma narzędzi pomagających w identyfikacji 
błędów logicznych lub analitycznych. 

1 

16 Możliwość analizy 
całego systemu 

Tak 3 

17 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
sprzętowych 
systemu 

Tak. Metoda umożliwia analizowanie przepływu 
sygnałów na poziomie interfejsu. 

3 
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Lp. Kryteria 
zastosowania 

metod 
bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
FMEA [1,2,3] 

18 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
programowych 
systemu 

Tak, ale jest znacznie utrudniona i jej skuteczność 
znacznie spada w szczególności w 
skomplikowanych algorytmach. 

1 

19 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
programowych i 
sprzętowych 
systemu 

Tak, ale jest znacznie utrudniona i jej skuteczność 
znacznie spada w szczególności w 
skomplikowanych algorytmach. 

2 

20 Możliwość analizy 
interfejsów 
zewnętrznych w 
powiązaniu z 
aspektami 
środowiskowymi 

Tak, ale trudno uchwycić wpływ zmian 
środowiskowych. 

2 

21 Stopień formalizacji 
metody 

Metoda jest oparta na tworzeniu tabel na podstawie 
przyjętej struktury. W dużej mierze podejmowane 
decyzje analityczne są zależne od człowieka 
(zespołu) wykonującego analizę. 

1 

22 Możliwość analizy 
procedur ruchowych 
i ich wpływu na 
zachowanie systemu 

Tak, jest taka możliwość. Trudno uchwycić 
zmiany i ocenić ich krytyczność. 

2 

23 Możliwość analiz 
pracy człowieka i 
jego wpływu na 
zachowanie systemu 

Tak, jest taka możliwość. Trudno uchwycić 
zmiany i ocenić ich krytyczność. 

2 

24 Możliwość oceny 
ilościowej 
przeprowadzonej 
analizy 

Jest możliwość przy zastosowaniu metody z normy 
IEC61508 dotyczącej wyliczania wskaźnika SFF 
(Safety Failure Fraction). 

3 
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Tabela 0.4 Kryteria doboru metody: Markowa 

 
14 Jest to rozpatrywane z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania możliwości i dostępności specjalistów oraz 
kosztów z tym związanych 

Lp. Kryteria 
zastosowania 

metod 
bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
Diagramy Markowa [1,2,3] 

1 Etapy zastosowania 
metody 
(specyfikacja 
wymagań, 
koncepcja, projekt, 
wdrożenie) 

Metoda głównie ma zastosowanie na późniejszym 
etapie rozwoju specyfikacji i systemu, w 
szczególności zakresie analizy modelowania 
stanów i sekwencji pojawiających się błędów 

3 

2 Czasochłonność 
realizacji 

Metoda jest czasochłonna 1 

3 Łatwość modyfikacji 
w przypadku 
wprowadzania zmian 

Trudna modyfikacja. Zależna od sposobu 
zdefiniowana dokumentacji. Istnieje 
oprogramowanie wspierające tworzenie modeli 

1 

4 Dostępność narzędzi 
do automatyzacji 
realizowanej pracy 

Istnieje możliwość automatyzacji i weryfikacji 
modelu 

3 

5 Walidacja w 
obszarze systemów 
sterowania ruchem 
kolejowym 

Metoda szeroko stosowana w analizie systemów 
srk. W szczególności w oceny bezpieczeństwa i 
modelowania. 

3 

6 Poziom trudności 
metody dla zespołu 
analitycznego 

Metoda wymagana znajomości aparatu 
matematycznego i umiejętności zastosowania 
pojęć niezawodności 

1 

7 Konieczność bardzo 
dobrej znajomości 
aparatu 
matematycznego14 
przez zespół 
analityczny  

Jest konieczna. Metodyka prowadzenia analizy 
została opisana w poprzednim rozdziale. 

1 

8 Możliwość 
identyfikacja 
zagrożeń 

Nie, główne zastosowanie w modelowaniu i oceny 
bezpieczeństwa. Możliwa jest identyfikacja źródeł 
zagrożeń 

1 

9 Możliwość 
tworzenia czytelnych 
i intuicyjnych 
modeli  

Jest możliwość tworzenia modeli. Jednak 
potrzebna jest wiedza umożliwiająca ich 
zrozumienie. 

2 

10 Dostępność 
narzędzie 
umożliwiające 

Tak 3 
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Lp. Kryteria 
zastosowania 

metod 
bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
Diagramy Markowa [1,2,3] 

tworzenie 
oprogramowania 
wykonywalnego 

11 Możliwość analizy 
dynamiki 
dynamicznej pracy 
systemu 

Jest możliwa analiza dynamiczna (czas i sekwencje 
poszczególnych stanów) 

3 

12 Stopień utrudnienia 
w analizie zależności 
czasowych i 
sekwencji pracy 

Można analizować zależności czasowe. 2 

13 Możliwość 
identyfikacji błędów 
w specyfikacji 
systemu 

Tak, jest taka możliwość. 3 

14 Możliwość 
identyfikacji błędów 
w specyfikacji 
oprogramowania 

Metoda głównie ma zastosowanie na późniejszym 
etapie rozwoju specyfikacji i systemu, w 
szczególności zakresie analizy modelowania 
stanów i sekwencji pojawiających się błędów 

3 

15 Dostępność 
narzędzi/programów, 
której mogą 
identyfikować błędy 
logiczne lub 
analityczne 
człowieka 
prowadzącego 
analizę 

Metoda jest czasochłonna 3 

16 Możliwość analizy 
całego systemu 

Trudna modyfikacja. Zależna od sposobu 
zdefiniowana dokumentacji. Istnieje 
oprogramowanie wspierające tworzenie modeli 

3 

17 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
sprzętowych 
systemu 

Istnieje możliwość automatyzacji i weryfikacji 
modelu 

3 

18 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
programowych 
systemu 

Metoda szeroko stosowana w analizie systemów 
srk. W szczególności w oceny bezpieczeństwa i 
modelowania. 

2 
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Lp. Kryteria 
zastosowania 

metod 
bezpieczeństwa 

Metody analiz bezpieczeństwa Stopień 
Diagramy Markowa [1,2,3] 

19 Możliwość analizy 
interfejsów 
wewnętrznych 
programowych i 
sprzętowych 
systemu 

Metoda wymagana znajomości aparatu 
matematycznego i umiejętności zastosowania 
pojęć niezawodności 

2 

20 Możliwość analizy 
interfejsów 
zewnętrznych w 
powiązaniu z 
aspektami 
środowiskowymi 

Jest konieczna. Metodyka prowadzenia analizy 
została opisana w poprzednim rozdziale. 

2 

21 Stopień formalizacji 
metody 

Nie, główne zastosowanie w modelowaniu i oceny 
bezpieczeństwa. Możliwa jest identyfikacja źródeł 
zagrożeń 

3 

22 Możliwość analizy 
procedur ruchowych 
i ich wpływu na 
zachowanie systemu 

Jest możliwość tworzenia modeli. Jednak 
potrzebna jest wiedza umożliwiająca ich 
zrozumienie. 

2 

23 Możliwość analiz 
pracy człowieka i 
jego wpływu na 
zachowanie systemu 

Tak 2 

24 Możliwość oceny 
ilościowej 
przeprowadzonej 
analizy 

Jest możliwa analiza dynamiczna (czas i sekwencje 
poszczególnych stanów) 

3 
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Załącznik nr 5 – Poziomy krytyczności uszkodzeń 

Tabela 0.1 Poziomy krytyczności uszkodzeń 

POZIOM 
KRYTYCZNOŚCI 

USZKODZEŃ 
OPIS POZIOMÓW KRYTYCZNOŚCI USZKODZEŃ 

1a Uszkodzenie pojedyncze, które: 

 nie jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 nie jest wykrywane w następnym cyklu pracy 

 może prowadzić do zagrożenia. 

1b Uszkodzenie pojedyncze, które: 

 nie jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 jest wykrywane w następnym cyklu pracy 

 może prowadzić do zagrożenia. 

1c Uszkodzenie pojedyncze, które: 

 jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 nie musi być wykrywane w następnym cyklu pracy 

 może prowadzić do zagrożenia. 

2a Uszkodzenia wielokrotne wywołane wspólną przyczyną, które: 

 nie są wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 nie są wykrywane w następnym cyklu pracy 

 mogą prowadzić do zagrożenia. 

2b Uszkodzenia wielokrotne wywołane wspólną przyczyną, które: 

 nie są wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 są wykrywane w następnym cyklu pracy 

 mogą prowadzić do zagrożenia. 

2c Uszkodzenia wielokrotne wywołane wspólną przyczyną, które: 

 są wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 nie muszą być wykrywane w następnym cyklu pracy 

 mogą prowadzić do zagrożenia. 
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POZIOM 
KRYTYCZNOŚCI 

USZKODZEŃ 
OPIS POZIOMÓW KRYTYCZNOŚCI USZKODZEŃ 

3a Uszkodzenie pojedyncze, które: 

 nie jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 nie jest wykrywane w następnym cyklu pracy 

 nie prowadzi bezpośrednio do zagrożenia (możliwe jest powstanie 
zagrożenia dopiero przy drugim niezależnym uszkodzeniu 
dowolnego rodzaju) 

3b Uszkodzenie pojedyncze, które: 

 nie jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 nie jest wykrywane w następnym cyklu pracy 

 nie prowadzi bezpośrednio do zagrożenia (możliwe jest powstanie 
zagrożenia dopiero przy kilku niezależnych uszkodzeniach 
niewykrywanych). 

3c Uszkodzenie ukryte lub typu dormant**, które: 

 nie jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 jest wykrywane w następnym cyklu pracy 

 nie prowadzi bezpośrednio do zagrożenia (możliwe jest powstanie 
zagrożenia przy drugim niezależnym uszkodzeniu ukrytym lub typu 
dormant) 

3d Uszkodzenie ukryte lub typu dormant**, które: 

 nie jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 jest wykrywane w następnym cyklu pracy 

 nie prowadzi bezpośrednio do zagrożenia (możliwe jest powstanie 
zagrożenia przy kilku niezależnych uszkodzeniach ukrytych lub 
typu dormant) 

3e Uszkodzenie pojedyncze, które: 

 jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 nie jest wykrywane w następnym cyklu pracy 
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POZIOM 
KRYTYCZNOŚCI 

USZKODZEŃ 
OPIS POZIOMÓW KRYTYCZNOŚCI USZKODZEŃ 

 nie prowadzi bezpośrednio do zagrożenia (możliwe jest powstanie 
zagrożenia dopiero przy drugim niezależnym uszkodzeniu 
dowolnego rodzaju) 

3f Uszkodzenie pojedyncze, które: 

 jest wykrywane natychmiast (w cyklu samokontroli/ przez testy 
diagnostyczne*) 

 nie jest wykrywane w następnym cyklu pracy 

 nie prowadzi bezpośrednio do zagrożenia (możliwe jest powstanie 
zagrożenia przy kilku niezależnych uszkodzeniach dowolnego 
rodzaju) 

4a Uszkodzenie nie stwarza zagrożenia i nie jest wykrywane  

4b Uszkodzenie nie stwarza zagrożenia i jest wykrywane w następnym cyklu 
pracy 

4c Uszkodzenie nie stwarza zagrożenia i jest wykrywane natychmiast (w cyklu 
samokontroli/ przez testy diagnostyczne*). 

5 Błąd człowieka mogący prowadzić do zagrożenia. 

* testy diagnostyczne tworzące tzw. pokrycie diagnostyczne (np. monitoring i porównanie 
redundantnych sygnałów, sumy kontrolne, sygnały pulsacyjne i pakiety kontrolne danych, 
ciągły monitoring) 

** uszkodzenie typu dormant dotyczy elementów systemów zabezpieczających lub 
rezerwowych, których uszkodzenia/awarie nie mogą zostać wykryte dopóki nie pojawi się 
wymaganie zadziałania albo do czasu przeprowadzenia kolejnej obsługi czy inspekcji (testu). 
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Załącznik nr 6 – Widok szczegółowy rysunku 3.21 
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Załącznik nr 7 – Widok szczegółowy rysunku 3.29 
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