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Jak spełnić wymagania dla uzyskania oczekiwanego poziomu SIL?
  (rozważania dotyczą hardware’u)

Cel – uzyskanie poziomu 
SIL 2

DROGI DO UZYSKANIA 
CELU

zastosowanie 
elementów

o dużej 
niezawodności 
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właściwego 

układu
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połączeń)

zastosowanie 
redundancji

zapewnienie 
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nego

ZAPEWNIENIE NISKIEGO WSP. INTENSYWNOŚCI USZKODZEŃ

ZAPEWNIENIE WŁAŚC. TOLERANCJI BŁĘDÓW



  

 Wątpliwości przy projektowaniu

zastosować komponenty droższe  o 
lepszej niezawodności?

zastosować części tańsze a 
niezawodność „nadrobić” redundancją ?

zastosować redundancję? zastosować dobrą diagnostykę, aby 
zapewnić wysoki udział uszkodzeń 
bezpiecznych ?

zastosować inny układ  
(inny schemat)?

?

?



  

Analiza FMEDA

• przeprowadzamy analizę przyczyn i skutków defektu:

np. rozpatrujemy zwarcie rezystora:

układ

scalony

wyjście

R

czy spowoduje wykrywalne uszkodzenie 
układu scalonego, czy niewykrywalne 

czy nie spowoduje uszkodzenia układu 
scalonego

czy uszkodzenie jest bezpieczne 

W dalszej kolejności rozpatrujemy rozwarcie rezystora i zmianę jego wartości.



  

Analiza FMEDA

Element Oznaczenie Funkcja Przyczyna Efekt Konsekw. dla układu λ [FIT]

zwarcie zmienia wskazanie przetwornika niebezp. 0,125

rozwarcie zmienia wskazanie przetwornika niebezp. 0,5

zmiana wart. zmienia wskazanie przetwornika niebezp. 0,3

zwarcie zwarcie mostka pomiar. niebezp. 2

rozwarcie mniejsza odporn. na zakł. w.cz. bezp. 0,5

zwarcie uszkodzenie zasilacza niebezp. 2

rozwarcie mniejsza odporn. na zakł. bezp. 0,5

Układ scal. AD7794 przetw. A/C uszkodzenie brak wskazania przetwornika niebezp. 3

Kondensator C104
eliminacja 
zakłóceń

Rezy stor R133 podział nap.

Kondensator C107
blokowanie 

w.cz.

Pozwala ocenić:

• które uszkodzenia są bezpieczne a które niebezpieczne

• które uszkodzenia są diagnozowalne a które nie



  

Rysowanie schematu niezawodnościowego

Rysujemy (dla błędów bezpiecznych, niebezpiecznych diagnozowalnych i 
niediagnozowalnych) schemat niezawodnościowy w postaci diagramu blokowego lub 
drzewa błędów (FTA), ale należy uważać, bo schemat niezawodnościowy nie zawsze 
jest odzwierciedleniem schematu ideowego !

Przykłady:

Schemat ideowy odpowiada 
schematowi niezawodnościowemu

Schemat ideowy nie odpowiada schematowi 
niezawodnościowemu (dla defektu-zwarcia)



  

Obliczanie współczynnika intensywności uszkodzeń

     Dla elementów elektronicznych można założyć z przybliżeniem, że rozkład 
gęstości prawdopodobieństwa uszkodzenia jest wykładniczy. W rezultacie 
otrzymujemy wykładniczą funkcję niezawodności:

      oraz stały współczynnik intensywności uszkodzeń  λ.

     Dla dwóch elementów połączonych szeregowo (pod względem   
niezawodnościowym), funkcja niezawodności jest iloczynem funkcji 
niezawodności obu elementów:

                      R(t) = R1(t) x R2(t) = e –λ1t x e –λ2t = e –(λ1+ λ2)t 

      

     czyli jest nadal funkcją wykładniczą, a wartość λ jest niezależna od czasu.

R(t) = e -λt
 



  

Obliczanie współczynnika intensywności uszkodzeń

     Dla połączenia równoległego funkcja niezawodności jest bardziej 
złożoną kombinacją dwóch funkcji wykładniczych:

                                
R(t) = 1 – [1-R1(t)] x [1-R2(t)]  

Wypadkowa funkcja niezawodności nie jest funkcją wykładniczą, więc 
współczynnik intensywności uszkodzeń nie ma wartości stałej w czasie.

Aby przeprowadzić rzetelną analizę niezawodności, należy, znając 
współczynniki MTTF/MTBF komponentów i schemat połączeń, 
wpisać charakterystyki komponentów jako dane specjalistycznego 
programu komputerowego (np. BlockSim firmy ReliaSoft) i 
wyznaczyć współczynnik intensywności uszkodzeń całego układu. 



  

Schematy niezawodnościowe: schemat blokowy i FTA



  

Określanie współczynnika intensywności uszkodzeń

• Wykorzystano bazę danych Military Handbook MIL-
HDBK-217F

• Przyjęto stosowanie elementów w wykonaniu 
standardowym oraz, alternatywnie, w wykonaniu 
specjalnym (militarnym)

• Porównano współczynnik intensywności całego układu 
przy zastępowaniu elementów w wykonaniu 
standardowym komponentami w wykonaniu specjalnym



  

Określanie współczynnika intensywności uszkodzeń

• Graniczne wartości  λ 

b) wszystkie komponenty w wykonaniu standardowym

c) wszystkie komponenty w wykonaniu specjalnym



  

Określanie współczynnika intensywności uszkodzeń
wpływ wymiany rezystorów



  

Określanie współczynnika intensywności uszkodzeń
wpływ wymiany kondensatora



  

Określanie współczynnika intensywności uszkodzeń
wpływ wymiany tranzystorów MOSFET



  

Wnioski

• nie należy z założenia stosować wszystkich komponentów 
o najwyższej niezawodności, może to być nieopłacalne 
ekonomicznie i nie wpływać istotnie na całkowitą 
niezawodność (przykład 10 rezystorów)

• na pewno należy analizować komponenty o najwyższej 
wartości  λ, ale nie w oderwaniu od miejsca w układzie, 
wykorzystać FMEDA i schemat niezawodnościowy

• redukcja λ dla komponentów o dużych wartościach λ, 
nawet jeśli jest procentowo mniejsza od redukcji λ w 
przypadku innych komponentów (w przypadku rezystorów 
3-krotna, w przypadku kondensatora 10-krotna, dla 
MOSFET-ów 2-krotna), daje lepszą wartość finalną λ.


