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ایمنی کارکرد
Safety Integrity Level

برگردان: دکترشاهین امیرقاسمی

در این نوشتار اجمالی سعی گردیده است تا اصول اولیه 
ــرد به خواننده منتقل گردد. در  و مقدماتی ایمنی کارک
ــاس کارکرد ایمن  دنیای امروزی محصوالت زیادی براس
مطابق با استاندارد IEC 61508  ساخته می  شوند که 
آشنایی با مفاهیم این استاندارد برای استفاده کنندگان 
ــان برق، ابزاردقیق و کنترل غیر قابل اجتناب  و مهندس

است.
ــا توجه به این که این ترجمه از منابع اروپایی برگرفته  ب
  DIN EN 61508 ــتاندارد ــت همواره به اس شده اس
ــاره   هایی می گردد که عنوان کامل استاندارد »کارکرد  اش
ــده   ی الکتریکی/  ــاخته ش ــای ایمن س ــامانه   ه ایمن س
ــت.  ــل برنامه   ریزی« اس ــی قاب ــی/ الکترونیک الکترونیک
ــتاندارد  ــتاندارد DIN EN   61508 با اس  محتوای اس

 بین   المللی IEC 61508  مطابقت کامل دارد.
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1.مبانی حقوقی و مفاهیم استاندارد

1.1.دالیل به وجود آمدن استاندارد
در زندگی امروزه، بشر با تجهیزات و دستگاه  های 
مختلف ساخت خود سر و کار دارد که در بسیاری 
از موارد، زندگی خود را وابسته به استفاده از این 
ماشین   ها ساخته است. به عنوان مثال می   توان به 
استفاده از خودرو، تجهیزات پزشکی و بسیاری از 

موارد دیگر اشاره نمود.
ــف،  مختل ــورهای  کش در  ــل  دلی ــن  همی ــه   ب
قانون   گذاران، قوانین مختلفی در خصوص ایمنی 
ــورهای  کارکرد تجهیزات وضع نموده   اند. در کش
اروپایی، EU1 وظیفه  ی وضع قوانین جهت حفظ 
ــالمتی افراد و کیفیت محیط زیست را برعهده  س
دارد. بر طبق این قوانین، محصوالت تولیدی باید 
ــظ ایمنی و  ــاص جهت حف ــخصات خ دارای مش

سالمتی مصرف   کنندگان باشند.
ــن قوانین در هر  ــارت بر اجرای ای ــؤولیت نظ مس
ــور با مسؤوالن و ارگان   های مربوطه است. در  کش
ــزات تولیدی باید به  ــتگاه   ها و تجهی خصوص دس
ــن ایمنی عمومی  ــاره نمود که بی این موضوع اش
ــان و همچنین  ــاخت انس و معمول مصنوعات س
ــی که در  ــرای تجهیزات ــی خاص ب ــن ایمن قوانی
ــرار می   گیرند،  ــتفاده ق کاربردهای ایمن مورد اس
ــال قوانین موجود  ــود. برای مث باید تمایز داده ش
ایمنی جهت استفاده در یک نیروگاه برق معمولی 
ــتند  ــک نیروگاه اتمی با یکدیگر متفاوت هس با ی
ــوب روش   ها و  ــتاندارد IEC 61508 چارچ و اس
ــی کارکرد( را تعریف  ــن ایمنی خاص )ایمن قوانی
ــتار منظور از کارکرد ایمن،  می   نماید. در این نوش

مورد اخیر می   باشد.

2.1. استانداردهای کارکرد ایمن 
ــدان قدیمی  ــتاندارد چن ــابقه  ی تدوین این اس س
نیست و باعث تدوین آن حادثه   ی اتفاق افتاده در 
سال 1976 در شهر Seveso در شمال ایتالیا در 
ــیمیایی می   باشد که  یک کارخانه   ی تولید مواد ش
 Dioxins این حادثه باعث نشت گاز بسیار سمی
ــت گردید. این امر باعث  TCDD در محیط زیس
ــون                    در خصوص صنایع با  ــع قان وض
خطرات باال برای سالمتی انسان و محیط زیست 
ــور آلمان تا تاریخ 31/7/2004 این  ــد. در کش ش
 DIN ــتانداردهای ملی آلمان قوانین در قالب اس
ــف گردید  V 19250  و DIN V 19251 تعری
)AK1-8(  ــطح ــت س ــرات بالقوه در هش  و خط

ــف کلمه   ی  ــدی گردیدند که  AKمخف طبقه  بن
AnforderungsKlasse می   باشد.

 DIN EN ــتاندارد  اس  2002 ــال  س از 
ــتانداردهای ملی گردیده  ــن اس 61508 جایگزی
ــای  ــرات و روش   ه ــدی خط ــه   بن ــت و طبق  اس
 SIL 1-4 مقابله   ي مؤثر با آن  ها در چهار گروه یعنی 

1.European Union

تعریف گردیده   اند.
ــته که به عنوان  با توجه به اهمیتAK  در گذش
یکی از استانداردهای رایج در بسیاری از کشورها 
ــتفاده قرار  ــن تجهیزات ایمن مورد اس  و همچنی
 SIL می   گرفتند برابری تقریبی این طبقه   بندی با

به شرح زیر می   باشند:
ــایر  س و  ــزات  تجهی ــه  ب ــک  کوچ ــارت   - خس

SIL 1: AK2 & AK3  اموال
ــزات و اموال، مجروح  ــارت بزرگ به تجهی - خس

SIL 2: AK4 شدن افراد
ــت منجر به فوت ــدن افراد و جراح  - مجروح ش

SIL 3: AK5 & AK6 
ــاد و صدمات جدی به  ــه، مرگ و میر زی - فاجع

SIL 4: AK7 محیط زیست
 DIN EN ــتاندارد ــاره شد اس همان  طور که اش
ــال 2001 از  ــب در س ــس از تصوی 61508  پ
ــه و قابل اجرا در  ــرف  2CENELEC پذیرفت ط
ــخیص داده شد.  ــورهای اروپایی تش کلیه  ی کش
 VDE ــط انجمن ــتاندارد در آلمان توس این اس
ــه و ثبت  ــماره  ی VDE0803پذیرفت ــا ش نیز ب
ــی قوانین و  ــت و به عنوان مرجع فن ــده اس گردی
تعاریف اصول کارکرد ایمن سامانه  های الکتریکی، 
ــه  ریزی ــل برنام ــی قاب ــی و الکترونیک  الکترونیک

ــن مورد  ــاص ایم ــای خ  3ELEPE در کاربرده
استفاده قرار می  گیرد.

ــتاندارد  اس ــن  اولی  IEC 61508 ــتاندارد   اس
ــت که به   کارگیری آن در تجهیزات  بین   المللی اس
E/E/PE به کاربرد آن   ها وابستگی ندارد. با توجه 
ــه این که در دنیای امروزی برخی از کاربردها از  ب
ــند به همین  ویژگی   های خاصی برخوردار می   باش
ــاخه   هایی ایجاد  ــتاندارد نیز زیرش دلیل از این اس
ــع و کاربردهای  ــت که مختص صنای گردیده اس
ــماره 1 به برخی از  ــکل ش ــتند. در ش خاص هس

استانداردهای زیر گروه اشاره شده است.

2.Comité Européen de Normalisation  
Électrotechnique
3.Electrical/Electronic/Programmable  
Electronic

شکل 1. برخی استانداردهای زیر گروه IEC 61508 جهت کاربردهای خاص

ــایر استانداردهای زیر  از دالیل به وجود آمدن س
ــت که نیاز  ــدن فرآیندهایی اس ــروه پیچیده ش گ
ــط دهه   ي 1990  ــه کارکرد ایمن دارند. تا اواس ب
ــدارات  ــایر م ــا س ــر و ی ــتفاده از میکروکنترل اس
ــاخت تجهیزات ایمن  ــع الکترونیکی در س مجتم
ــتفاده با هزینه   ي  ــر محتمل و یا در صورت اس غی
بسیار باالیی همراه بود به همین جهت استفاده از 
قطعات ساده و معمول در برق همانند انواع رله   ها 
و کنتاکتورها در ساخت تجهیزات با کاربرد ایمن 
متداول بود؛ اگرچه استفاده از قطعات الکترونیکی 
ــیاری از نظر  ــه   ی اقتصادی بس ــت صرف می   توانس

قیمت تمام شده داشته باشد.  
با پیچیده شدن فرآیند، افزایش نیازهای گوناگون 
نسبت به عملکرد تجهیزات ایمن باعث گردید که 
ــاخت این تجهیزات  ــک راه خود را در س الکترونی
ــده  ــاز نماید و باعث پایین آمدن قیمت تمام ش ب
ــتفاده از  گردد. همان  طوری که در حال حاضر اس

ــاص قابل  ــدرن خ ــای م ــتگاه   ه ــا و دس "PLCه
  IEC 61508 برنامه   ریزی که نیازهای استاندارد
ــیار  ــازند در کاربردهای ایمن بس را برآورده می   س

رایج می   باشند.

IEC 61508 2. اصول استاندارد
1.2. موارد جدید درIEC 61508  نسبت 

به استانداردهای قبلی
ــد  ــاره ش ــوری که در بخش 2.1 نیز اش همان  ط
ــتاندارد جدید  ــز اس ــن وجه تمای ــاید مهم   تری  ش
ــبت به  ــروه SIL نس ــار گ ــدی در چه ــه   بن طبق
استانداردهای قدیمی می   باشد. همچنین مفاهیم 
ــل در این  ــبت به قب ــز با تغییراتی نس ــی نی ایمن

استاندارد اصالح شده   اند.
در استانداردهای قدیمی کمیت به عنوان شاخص 
ــتفاده قرار می   گرفت که  و مالک ارزیابی مورد اس
ــن مورد کیفیت  ــتاندارد جدید عالوه بر ای در اس
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ــک فرآیند ایمن و همچنین پایین بودن  تمامی ی
احتمال خطرات باقی مانده نیزاز نکات مورد توجه 
می   باشند. همچنین چرخه   ی زمانی کارکرد ایمن 
تجهیزات4 نیز در استاندارد جدید تعریف  گردیده 

است که در بخش 4.2 به آن اشاره خواهد شد.

2.2. کم نمودن احتمال خطر
ــاره شد  ــته اش همان   طور که در بخش   های گذش
ــاخته شده  ــتفاده از محصوالت و تجهیزات س اس
ــت. با باال  ــرات احتمالی همراه اس همواره با خط
ــی از استفاده از  ــیب   های ناش رفتن خطرات و آس
ــان، اموال و محیط زیست، اتخاذ  تجهیزات به انس
ــد افزایش یابد. این  ــگیرانه نیز بای روش   های پیش 
ــگیرانه باید قادر به کم ک  کردن خطر  عوامل پیش 
ــتفاده از تجهیزات تا حد  خطرات طبیعی که  اس
بر طبق استاندارد کوچک  تر از 10-4 مرگ انسان 
در یک سال در نظر گرفته شده است. )به عبارت 
ــت یک انسان در یک سال  دیگر احتمال درگذش
ــه این احتمال  ــد. البت ــر اثر عوامل طبیعی( باش ب
ــز دارد و بین  2-10  ــن افراد نی ــتگی به س وابس
ــکل شماره 2  ــت. در ش ــان اس تا  10-4 در نوس
ــان در  ــرگ و میر یک انس ــروری بر خطرات م م
کشور آلمان نشان داده شده است که این احتمال 
ــورهای مختلف با توجه به شرایط اقلیمی،  در کش

اجتماعی و فنی متفاوت است.

3.2. خطرات قابل تحمل
خطرات قابل تحمل یا به عبارت دیگر قابل چشم 
ــتند و  ــی دارای تعریف دقیق و واضحی نیس پوش
ــی هر  ــاختار اجتماعی و سیاس تعریف آن   ها به س

کشور بستگی دارد.
ــاس روش   ها و تدابیر اتخاذ شده  در حقیقت براس
ــد خطرات بالقوه   ي متصور تا حد خطرات قابل  بای
ــل کم گردند. خطر باقی مانده باید برابر و یا  تحم
ــد. الزم به ذکر  ــر از خطرات قابل تحمل باش کمت
ــه   ي خطرات  ــن بردن کلی ــت که امکان از بی اس
ــدارد و  ــزات وجود ن ــتفاده از تجهی ــی از اس ناش
ــت وجود خواهد داشت  همواره مقداری خطر اس
ــی مانده بر عهده   ی  ــؤولیت این بخش باق که مس

استفاده کننده است که باید پذیرفته شود. 
ــص اتخاذ  ــرد فقط مخت ــردن ایمنی کارک ــاال ب  ب
ــد و کل  روش   ها و تدابیر برای تجهیزات نمی باش
ــانی، محیطی،  ــامانه که شامل عوامل انس یک س
ــخت   افزاری، نرم   افزاری است باید در روش   های  س
کم نمودن خطرات مد نظر باشد. در شکل 3 طرح 
گرافیکی کم نمودن خطر نمایش داده شده است.

4.2. چرخه   ي زمانی کارکرد ایمن
استفاده کننده یا به عبارت دیگر متولیان صنایع و 
ــزات در کاربردهای خاصی که ایمنی باالیی  تجهی
ــؤولیت کارکرد صحیح و  ــه می   کنند مس را مطالب
4.Safety life cycle

شکل 2.  نمودار اجمالی از احتمال خطرات مرگ و میر

شکل 3. طرح عمومی کم نمودن خطرات

شناسایی خطرات و همچنین اتخاذ روش   های کم 
نمودن خطرها در چرخه   ي زمانی کارکرد ایمن را 

بر عهده دارند.
  IEC 61508 ــتاندارد ــور اس ــن منظ ــرای ای ب

اقدامات زیر را تصریح نموده است:
ــاس  ــف خطرات بالقوه و ارزیابی آن  ها بر اس تعری
احتمال رخداد آن   ها برحسب تجهیزات بکار برده 
ــده و همچنین سایر عوامل جانبی و ساختاری  ش
ــاد خطرات را فراهم  ــک مجموعه که امکان ایج ی
ــد امکان خطرات  ــرای تجهیزات بای می   نمایند. ب
ــاس عدم کارکرد صحیح حسگرها،  احتمالی براس

ــن عملگرها )یک  ــا و همچنی ــده   ه ــرل کنن  کنت
ــرم   افزاری( با در  ــخت   افزاری و ن حلقه   ي کامل س
ــی و عمر مفید تجهیزات  نظر گرفتن عوامل زمان
در نظر گرفته شوند. برای این امر می   توان از ابزار 
و نرم   افزارهای خاص مانند FMEDA 5استفاده 
ــوان به عنوان  ــتر می  ت ــنایی بیش نمود. جهت آش
http://www.exida. اینترنتی  نمونه به سایت 

ــه  com/brochures/FMEDA.pdf  مراجع
ــتفاده از روش  ــکان دیگر، اس ــود. همچنین ام نم

Hazard Analysis می   باشد.
- اتخاذ روش   ها و انجام آن  ها در جهت کم کردن 
5.Failure Modes, Effects and Diagnostics 
Analysis
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خطر باقی مانده؛
ــتاندارد ایمنی  ــتفاده از تجهیزات دارای اس - اس

)SIL(؛
- بررسی دوره  ای رعایت قوانین و استانداردها؛

در شکل 4 مراحل فوق شده نشان داده شده اند.

5.2. وظایف تولیدکنندگان تجهیزات 
ایمن

ــان و  ــی و تحلیل خطرات، مهندس ــت ارزیاب جه
کاربران به اطالعات فنی تجهیزات مورد استفاده 
ــزات دارای  ــه از تجهی ــد. در صورتی  ک ــاز دارن نی
ــتفاده گردد، تولیدکنندگان  ــتاندارد SIL اس اس
ــورد نیاز  ــه  ي اطالعات م ــه ارایه  ي کلی موظف ب
ــامد اتفاقی از کار  ــد تحلیل خطرات و پیش همانن
ــداران را دارند که این  ــزات به خری افتادن تجهی
اطالعات در بررسی چرخه  ي زمانی کارکرد ایمن 
کل سامانه مورد استفاده قرار می  گیرند. در بخش 
آینده، تعاریف و معانی اصطالحات فنی بکار رفته 
ــازندگان  ــده از طرف س ــدارک فنی ارایه ش در م

توضیح داده می  شوند.

3. مفاهیم و اصطالحات بکار برده شـده در 
IEC 61508 استاندارد

 SIL( و   Safety Integrity تعاریـف   .1.3
)Safety Integrity Level

Safety Integrity بیانگر احتمال کارکرد ایمن 
ــرایط تعریف شده و در  یک تجهیز ایمن تحت ش
ــخص می  باشد و SIL معیار  یک بازه  ی زمانی مش

آن است.
ــه  بندی  ــف طبق ــا ردی ــروه و ی ــار گ "SIL در چه
ــن و SIL 1 پایین  ترین  می  گردد. SIL 4 باالتری
میزان Safety Integrity را دارد. جهت تعیین 

سطح 1 تا 4 به پارامترهای زیر نیاز است:
ــال از کار افتادن یک  ــا PFD 7 احتم PFH 6 ی
کارکرد ایمن که باعث ایجاد خطر می  شود را بیان 

می کند.
PFD(H)8

HFT9

SFF10 
) B یا A ( نوع قطعات

مدت عمر یک تجهیز و یا دستگاه11
بررسي دوره   ای کارکرد صحیح تجهیزات

6.Probability of Failure on Hour
7.Probability of Failure on Demand
8.Probability of Failure on Demand (Hour)
9.Hardware Fault Tolerance
10.Lifetime
11.Safe Detected failure rate

IEC 61508 شکل 4.  روش پیاده سازی استاندارد

 PFH و PFD .2.3
جهت طبقه  بندی تجهیزات براساس SIL دو نوع 

کارکرد تمایز داده می  شود:
ــه معیار عددی آن  Low Demand Mode ک
ــود. در این حالت اتفاقی که  PFD نامیده می  ش
نیاز به عملکرد ایمن یک تجهیز باشد، کم حادث 
ــود و شاید یک بار در سال این نیاز و اتفاق  می  ش
به وجود آید. صنایع شیمیایی مثال مناسبی برای 
این حالت می  باشند که کارکرد عادی یک فرآیند 
ــی از حالت عادی خارج  ــل زمانی طوالن در فواص
ــد را به حالت امن  ــزات ایمن، فرآین و باید تجهی

سوق دهند.
High Demand Mode که معیار عددی آن 
ــر عکس حالت  ــد. در این حالت ب PFH می  باش
ــت اضطرار  ــث بروز وضعی ــل اتفاقاتی که باع  قب
ــاید در هر ساعت اتفاق  می  گردند خیلی زیاد و ش
ــین آالت همانند  ــد. صنایع تولیدی و ماش بیافتن
ــوط مونتاژ که دارای  ــتگاه پرس و یا خط یک دس
حسگرهای محافظ انگشتان دست و یا کلیدهای 
ــط تولید  ــدد در طول خ ــراري متع ــف اضط  توق
ــبی برای این نوع کارکرد  ــند مثال مناس  می  باش

می  باشند.
Low Demand Mode برای حالت کارکرد   SILجدول 1. مقادیر حدی

High Demand Mode  برای حالت کارکرد   SIL جدول 2. مقادیر حدی

 SIL ــدی ــه  بن ــماره  ی 1 و 2 طبق ــداول ش در ج
براساس PFD و PFH نشان داده شده  اند.

SFF و  HFT.3.3
ــن کننده  ی  ــز از عوامل تعیی ــدار نی ــن دو مق  ای

طبقه  بندی SIL می  باشند.
ــان دهنده  ي میزان تلورانس خطا  عدد HFT نش
ــخت  افزاری دارای مقدار عددی  ــد. اگر س می  باش
 N+1 ــورت ــن ص ــد در ای ــرای HFT باش N ب
ــن رفتن عملکرد  ــخت  افزار باعث از بی خطا در س
ــال اگر در  ــود. برای مث ــن تجهیز می  ش ــن ای  ایم
سامانه  ی کنترلی که مختص کار کرد ایمن است 
ــگر دو ورودی در دستگاه کنترل در  برای هر حس
 N=1 برابر عدد HFT ــدار ــود مق  نظر گرفته ش
می  باشد. زیرا در صورت از کار افتادن یک ورودی، 
ورودی دیگر هنوز سالم بوده و وظیفه  ي عملکرد 
ــورت از کار  ــد ولی در ص ــرا می  نمای ــن را اج ایم
افتادن هر دو ورودی یعنی ایجاد دو خطا N+1 به 
ــامانه خدشه وارد می  شود. روش دیگر  عملکرد س
ــد  نمایش این مقدار، به صورت MooN می  باش
ــت. برای مثال  که معنی آن )M out of N( اس
ــد که  1oo2 یعنی 2  عدد کانال موجود می  باش
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ــزان را λDU  به خود  ــم  ترین می را  λSD  و ک
ــت. میزان λDU به علت این    اختصاص داده اس
ــا اتخاذ  ــت، باید ب ــاک   ترین بخش اس ــه خطرن  ک
  λ روش   های مناسب به حداقل کاهش یابد. واحد
ــود. برای مثال ــان داده می   ش با کلمه   ي FIT نش

ــاعت  pro Hour1x10-9 میزان خطا در یک س

است.

 

کارکرد ایمن دستگاه را تضمین می  کنند و وجود 
حداقل 1 کانال سالم برای عملکرد صحیح الزامی 
 1oo1 ــامان ه اي با مقدار عددی ــت. برای س اس
 1oo2D ــد. در ــدار HFT عدد صفر می  باش مق

حرف D نمایشگر قابلیت عیب  یابی داخلی سخت 
 افزار )D=Diagnose( است.

عدد SFF معیاری برای تعداد خطاها و یا عملکرد 
ــه هنوز  ــت ک ــامانه  ی ایمن اس ــت یک س نادرس
کارکرد ایمن را خدشه دار ننموده است؛ به عبارت 
دیگر نشان دهنده  ی میزان عیوب سخت  افزاری و 
ــد که به کارکرد سامانه صدمه  نرم  افزاری می  باش
ــامانه از میزان  وارد نمی  کنند. مقدار SFF یک س
ــد از کار افتادن هر یک از اجزای یک  مقدار درص

ــامانه  ي)λ( محاسبه می  شود که در بخش 5.3   س
 IEC 61508 بدان اشاره می   گردد. در استاندارد

دو نوع سامانه وجود دارد:
ــامانه و یا بخشی از آن را می   توان   همه   ی یک س

از نوع A تعریف نمود در صورتي   که:
ــی اجزای آن تعریف  ــار از کار افتادن تمام 1. رفت

شده باشند؛
ــل تعریف و  ــامانه در حالت خطا قاب ــار س  2. رفت

پیش   بینی باشد؛
3. از طریق تجربه بتوان اطالعات مربوط به از کار 
افتادن تجهیزات را به طرز مطمئن بدست آورد تا 
ــد از کار افتادن تجهیزات و اجزایي را  بتوان درص

باعث ایجاد خطر می   شوند، محاسبه نمود.
ــرایط نوع A در آن  ها صادق  ــامانه   هایی که ش س

نباشند، نوع B تعریف می   گردند.
ــرای  ــر SFF و HFT  ب ــدول 3 و 4 مقادی در ج

سامانه   های A و B نشان داده شده   اند:

4.3. عمر مفید و بررسي دوره ای 
تجهیزات

تجهیزات مورد استفاده در کارکرد ایمن که دارای 
ــند، دارای عمر مفیدی  ــه   بندی SIL می   باش طبق

هستند که باید پس از سپری شدن این زمان آن  
ــي دوره   ای هم جهت  ــا را جایگزین نمود. بررس ه
ــامانه   ي ایمن و رفع  ــکاالت یک س ــایی اش  شناس
ــامانه   ي  ــت. به عبارت دیگر یک س آن  ها مهم اس
ــامانه   ي کاماًل نو و  ایمن باید همواره مانند یک س
ــکال کار کند. اگر زمان بررسي دوره ای  بدون اش
برابر عمر مفید یک قطعه یا تجهیز باشد نیازی به 

بررسي دوره   ای نیست.

5.3. میزان از کار افتادن یک سامانه یا 
تجهیز

ــایی خطرات احتمالی12،  ــی و شناس پس از بررس
ــند.  ــورت عددی قابل بیان باش ــج باید به ص نتای
ــامانه   ي ایمن،  ــای مهم یک س ــی از قابلیت   ه یک
 شناسایی خطرات و عکس   العمل مناسب در مقابل 
ــوان خطاهای  ــت. به همین جهت می   ت آن  ها اس
12.Safe Undetected failure rate

A در تجهیزات نوع SIL و HFT و ارتباط آن با SFF جدول 3. مقادیر حدی

B در تجهیزات نوع SIL و HFT و ارتباط آن با SFF جدول 4. مقادیر حدی

ــامانه را به دو  ــک تجهیز و یا س ــد آمده در ی  پدی
ــاک و همچنین  ــاک و غیر خطرن ــته   ی خطرن دس
ــته   ی قابل  ــا را به دو دس ــایی آن  ه امکان شناس
شناسایی و غیرقابل شناسایی تقسیم   بندی نمود.

میزان از کار افتادن یک سامانه یا تجهیز به علت 
خطا را با فاکتور λ بیان می   نمایند که مقدار λ در 
چهار گروه تقسیم   بندی می   شود. در شکل 5 این 

گروه   ها نشان داده شده   اند.
ــه ایجاد خطر ــایی ک ــای قابل شناس "λ SD  خط

 نمی  نماید13
ــایی که ایجاد خطر  λ SU  خطای غیرقابل شناس

نمی  نماید14
λ DD  خطای خطرناک قابل شناسایی15

λ DU  خطای خطرناک غیر قابل شناسایی
همان   طور در شکل 5 دیده می   شود، بخش بزرگی 

13.Dangerous Detected failure rate
14.Dangerous Undetected failure rate
15.Failure In Time

شکل 5.  نمایش گرافیکی سهم پیش آمدن هر یک از خطاها

منبـــع:
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