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1 Johdanto

Ohjelmoitavia automaatiojärjestelmiä käytetään käytännössä kaikilla normaa-

lin prosessiteollisuuden ohjausjärjestelmien osa-alueilla. Ohjelmoitavilla jär-

jestelmillä on pitkät perinteet myös turvallisuuskriittisissä sovelluksissa. Esi-

merkiksi liikenteen ja liikenteenohjauksen eri ohjaustarpeet, ilmailussa, rauta-

teillä ja merenkulussa on jo parikymmentä vuotta toteutettu valtaosin ohjel-

moitavilla järjestelmillä.

Mitä kriittisemmästä järjestelmästä ihmisen ja ympäristön turvallisuuden kan-

nalta on ollut kyse, sitä pitempi harkinta-aika ohjelmoitaviin järjestelmiin siir-

tymisessä on luonnollisesti ollut. Viimeisimpänä, perinteistä laitteistopohjaista

teknologiaa käyttävänä sovellusalueena ovat olleet ydinvoimalaitosten auto-

maatiojärjestelmät, joiden modernisointi on tällä hetkellä ajankohtainen sekä

Suomessa että ulkomailla.

Ohjelmoitavan järjestelmän käyttöönottoon on lukuisia syitä. Halvempi hinta,

ylläpidettävyys ja muokattavuus ovat ohjelmoitavien automaatiojärjestelmien

ilmeisiä etuja. Pakottava tarve järjestelmien päivitykseen syntyy viimeistään

siinä vaiheessa kun varaosien saatavuus alkaa vuosikymmeniä vanhan tekno-

logian järjestelmiin olla heikkoa (7; 10).

Ydinvoimalaitoksen suojausjärjestelmä on turvallisuuskriittinen, tosiaikainen au-

tomaatio-ohjausjärjestelmä, jonka tehtävänä on suorittaa määritelty turvatoimin-

to tilanteen niin vaatiessa. 1 Ydinvoimalaitoksen suojausjärjestelmän merkitys

on suuri, ja se on mainittu myös ydinenergialaissa. Valtioneuvoston päätöksen

(24) mukaisesti ”Ydinvoimalaitoksessa on oltava automaattiset järjestelmät laitoksen

pitämiseksi käyttöhäiriöissä ja onnettomuustilanteissa hallitussa tilassa niin kauan,

että ydinreaktorin ohjaajille jää riittävästi harkinta-aikaa oikeiden toimenpiteiden te-

kemiseksi.” Keskeisiä suojausjärjestelmän toimintoja ydinvoimalaitoksessa ovat

mm. reaktorin pikasulku ja lämmönpoistojärjestelmien aktivointi (9).

1Tästä eteenpäin käytetään termejä suojausjärjestelmä ja ohjausjärjestelmä riippuen puhu-
taanko suojausautomaatiosovelluksesta vai yleisestä tosiaikaisesta automaatio-ohjausjärjestel-
mästä.
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Perusmenetelmät automaatio-ohjausjärjestelmän luotettavuuden parantami-

seen ovat rinnakkaisuus- ja erilaisuusperiaatteet. Suojausjärjestelmien suun-

nittelussa molempia periaatteita käytetään riittävän luotettavuuden saavutta-

miseksi. Kaikissa tapauksissa täyteen rinnakkaisuuteen ei päästä, esimerkiksi

prosessiin voi olla mahdollista liittää vain yksi toimilaite. Vastaavasti kokonai-

suuden kannalta voi joissakin tapauksissa olla edullista kytkeä järjestelmäka-

navia ristiin. Näissä tapauksissa järjestelmän tulee voida toimia usealta tahol-

ta tulevan, ja mahdollisesti ristiriitaisen tiedon varassa, ja järjestelmä tarvitsee

asianmukaisen äänestämisjärjestelmän.

Äänestysjärjestelmä on kriittinen osa suojausjärjestelmää, ja sen luotettavuus

voi olla dominoiva kokonaisjärjestelmän luotettavuutta analysoitaessa. Tämän

työn tarkoituksena on kartoittaa tosiaikaisissa automaatio-ohjausjärjestelmissä

käytettyjen äänestysjärjestelmien perusratkaisut, sekä vertailla algoritmien ja

toteutusarkkitehtuurin valinnan vaikutuksia suojausjärjestelmän luotettavuu-

teen.

Suojausjärjestelmän sisäistä virheenkorjausta, kuten komponenttien välistä

tietoliikennettä ei olla käsitelty. Tarkastelussa on keskitytty sovelluskerroksen

tiedonkäsittelyyn, ja oletettu, että esimerkiksi tiedonsiirtokanavien luotetta-

vuuden ongelmat on käsitelty protokollapinon alemmilla tasoilla.

Tarkastelussa käytetty lähestymistapa on kvalitatiivinen. Ohjausjärjestelmän

arkkitehtuurin luotettavuutta tarkasteltaessa on mietittävä sovelluksen toi-

minnallista turvallisuutta, joka järjestelmän sovelluskohtaisena piirteenä on

käytävä läpi tapauskohtaisesti. Toisekseen, ohjelmistopohjaisten järjestelmien

luotettavuuden kvantitatiiviseen tarkasteluun ei ole tällä hetkellä olemassa

riittävän keveitä tai harmonisoituja menetelmiä, jotka sopisivat tässä työssä

tapahtuvan tarkastelun puitteisiin.

Vaikka käytetyt esimerkit ja kirjallisuus on valittu suurimmaksi osin ydinvoi-

malaitosten turvallisuutta ja erityisesti reaktorin suojausjärjestelmiä käsittele-

västä kirjallisuudesta, standardeista ja viranomaisohjeista, ovat käytetty tek-

nologia ja arkkitehtuuriratkaisut tyypillisesti geneerisiä, ja siten tämän työn

sisältö on sovellettavissa helposti kaikille automaatio-ohjauksen turvallisuus-

kriittisille osa-aloille.
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Työn rakenne on seuraava: Luvussa 2 käsitellään äänestysalgoritmien teoriaa

ja luvussa 3 automaation ohjausjärjestelmien yleistä rakennetta, sekä suunnit-

telun perusnäkökohtia – kuten rinnakkaisuus ja erilaisuusperiaatteita – joilla

järjestelmän luotettavuutta parannetaan. Käytännön vaatimuksia suojausjär-

jestelmien äänestysmenetelmille käsitellään luvussa 4.
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2 Äänestysalgoritmit

2.1 Konsensuksen ja kompromissin saavuttamisen ongelma

Äänestämisalgoritmeissa on kyse konsensuksen tai kompromissin etsimisestä.

Eri lähteistä saatavan informaation — syötteiden muodostaman syötevektorin

x — pohjalta tulisi pystyä tekemään rationaalinen päätös y ohjattavaa toimi-

laitetta varten. Äänestys on siis relaatio

y = f(x), x ∈ SI , y ∈ SO (2.1)

jossa f on käytettävä äänestysalgoritmi, SI syöteavaruus, ja SO tulosavaruus.

Äänestysalgoritmeille on ominaista, että syöte ja tulosavaruudet käytännössä

samoja, ts. binääriäänestyksen tulos on binääriluku, ja reaaliluvuilla operoi-

taessa tulos on reaaliluku. Osa äänestysalgoritmeista ei kuitenkaan jokaisessa

mahdollisessa tilanteessa tuota tulosta, jolloin tulosavaruutta on laajennettu

virhetuloksen (poikkeuksen) mahdollisuudella.

Äänestysmenetelmissä jokaiselle syötteelle xi lasketaan ääni vi, joita käyte-

tään tuloksen muokkaamiseen. Syötteitä voidaan äänestyksessä kohdella ta-

savertaisesti (vi = 1,∀i) tai eri syötteitä voidaan suhteellisesti painottaa (esim.

vi = wi,
∑

wi = 1, jossa wi on syötteelle i laskettu painokerroin).

Parhami (18) luokittelee äänestysalgoritmit taulukossa 2.1 esitetyllä tavalla

syötteen, tulosten, tiedon tyypin ja äänestyksen luonteen mukaisesti.

Input Output
Data Exact / Consensus /

Inexact Compromise
Vote Preset / Treshold /

Adaptive Plurality

Taulukko 2.1. Parhamin jako äänestysalgoritmeille (18)

Jako täsmälliseen (exact) ja epätäsmälliseen (inexact) äänestämiseen riippuu siitä,
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milla tavalla tiettyä tulosta tukeva syöte tulkitaan. Täsmällisessä äänestyksessä

vaaditaan yhtäsuuruus (xi ∼ xj jos xi = xj) kun taas epätäsmällisessä syötteet

voidaan tulkita samaa tulosta tukeviksi riittävällä tarkkuudella (xi ∼ xj jos

d(xi, xj) < ε). Tyypillisesti d(xi, xj) =| xi − xj |.
Äänestyksen tavoitteena voi olla täysi yksimielisyys eli konsensus, tai kompro-

missi. Kynnysehtoa käyttävät algoritmit (threshold voting) vaativat äänestyksen

tulokselta tietyn (laadullisen) kynnysehdon — esimerkiksi ehdottoman enem-

mistön — saavuttamista. Enemmistöäänestyksessä (plurality voting) olosuhteisiin

nähden paras mahdollinen tulos valitaan ilman erillistä kynnysehtokriteeriä.

Kuten edellä todettiin, eri syötteille voidaan antaa painoja wi. Painot voidaan

asettaa ennakkoon (preset) tai tai esimerkiksi historiatietoa käyttävällä adaptii-

visesti oppivalla järjestelmällä adaptive. Notaatio on koottu taulukkoon 2.2.

SI Syöteavaruus (esim. binääriavaruus tai re-
aaliavaruus)

SO Tulosavaruus
xi Syöte indeksille i
d(xi, xj) Arvojen xi ja xj välinen etäisyys epätäsmäl-

lisessä äänestyksessä
n Syötteiden lukumäärä
m m – out – of – n – algoritmin vaatima yksi-

mielisyyden määrä
vi Syötteen i ääni
V

∑n
i=1 vi

z Tuloksen y ääni
y Algoritmin tulos y

Taulukko 2.2. Käytetty notaatio

2.2 Yleisimmät algoritmit

Yleisimmin käytetyt äänestysalgoritmit voidaan jakaa neljään geneeriseen

luokkaan: ehdottomaan enemmistöäänestykseen, enemmistöäänestykseen,

mediaaniäänestykseen ja (painotettuun) keskiarvoäänestykseen (17).
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2.2.1 Ehdoton enemmistöäänestys

Ehdottomalla enemmistöllä (majority) tarkoitetaan tilannetta, jossa yli puolet puo-

let äänestäjistä on samaa mieltä, ts. z > 1
2
V . Yksimielisyys (unaminity) ja bysantti-

lainen yksimielisyys (byzantian agreement) ovat ehdottoman enemmistön erikois-

tapauksia.

Esimerkkinä konsensuksen saavuttamisen problematiikasta käytetään usein

Bysanttilaisen kenraalin ongelmaa (13). Kenraali luutnantteineen on piirittä-

mässä viholliskaupunkia, ja käytettävät joukot tulisi koordinoida joko hyök-

käämään tai peräytymään yhtenäisesti. Yksi tai useampi upseeri voi olla pettu-

ri, ja upseerit voivat viestiä keskenään sanansaattajilla. Tilanteeseen johdettua

ratkaisua kutsutaan bysanttilaiseksi yksimielisyydeksi, jossa luotettavia tahoja

informaatiokanavista on oltava enemmän kuin kaksi kolmasosaa (z > 2
3
V ).

Ehdoton enemmistö voidaan saavuttaa esimerkiksi m – out – of – n – algorit-

milla, kun m > 1
2
n. Jos m ≤ 1

2
n, tulos ei ole yksiselitteinen. Esimerkiksi 2 –

out – of – 4 tilanteessa syötteissä voi olla kaksi keskenään ristiriidassa olevaa

paria, joiden oikeellisuutta ei voida tasatilanteessa erottaa.

2.2.2 Enemmistöäänestys

Enemmistöäänestyksessä (plurality voting) syötteistä valitaan se joka saa eniten

ääniä, oli kyseessä ehdoton enemmistö tai ei. Esimerkiksi syötevektorista vali-

taan vektorin arvojen moodi.

Kuten m – out – of – n – algoritmilla tilanteessa m ≤ 1
2
n, ei enemmistöää-

nestyskään ole yksiselitteinen. Esimerkiksi tilanteessa jossa kaikki syötealkiot

ovat tulkittavissa erilaisiksi, suoraviivaista ratkaisua ei ole olemassa.

2.2.3 Mediaaniäänestys

Mediaaniäänestyksessä (median voting) äänestyksen tulokseksi valitaan syöte-

vektorista vektorin keskimmäinen arvo. Mediaaniäänestys ei tavoittele kon-

sensusta, vaan valittu keskiluku tulkitaan tyydyttäväksi kompromissiksi.
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Olennainen etu mediaaniäänestyksessä on algoritmin robustisuus — algoritmi

tuottaa ratkaisun kaikilla syötekombinaatioilla (ks. taulukko 2.3. Perusmuo-

dossaan mediaaniäänestys vaatii parittoman määrän syötteitä. Parillinen syö-

temäärä (n ≥ 4) voidaan hallita kuitenkin valitsemalla keskimmäisistä syöt-

teistä sovelluskohdetta ajatellen paremmin tilanteeseen sopiva.

2.2.4 Painotetun keskiarvon käyttö

Syötteistä voidaan laskea tulos myös painotetulla keskiarvolla (weighted average

voting). Kuten mediaaniäänestyskin, myös painotettu keskiarvo tuottaa kaikis-

sa tapauksissa tuloksen.

Painotetun keskiarvon käyttö äänestysmenetelmänä hyötyy suuresti adaptii-

visista menetelmistä painojen laskemisessa. Identtisillä painoilla virheelliset

ääripisteet muuttavat tulosta liikaa. Algoritmin haittapuolena on, että tulok-

sen oikeellisuudesta ei ole varmaa tietoa kuin tilanteissa joissa kaikki syötteet

ovat identtisiä. Painojen määrittelemistä ovat käsitelleet mm. Croll et.al. (1995)

ja Latif–Shabgahi et.al. (2003) .
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Formalized Formalized Generalized Weighted
Majority Plurality Median Averaging

Output type Voter Voter Voter Voter
All outputs Correct Correct Correct Correct
identical
and correct
Majority Correct Correct Correct Possibly
identical correct
and correct
Plurality No output Correct Possibly Possibly
identical correct correct
and correct
Distinct No output No output Correct Possibly
outputs correct
All correct
Distinct No output No output Incorrect Possibly
outputs incorrect
All incorrect
Plurality No output Incorrect Possibly Possibly
identical incorrect incorrect
and incorrect
Plurality Incorrect Incorrect Incorrect Possibly
identical incorrect
and wrong
All outputs Incorrect Incorrect Incorrect Incorrect
identical
and wrong

Taulukko 2.3. Yleistettyjen äänestysalgoritmien erot eri virhekombinaatioilla (17)
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3 Suojausjärjestelmän arkkitehtuuri

3.1 Ohjausjärjestelmän yleinen rakenne

Ohjausjärjestelmän tehtävänä on nimensä mukaisesti vastaanottamansa tie-

don perusteella laskea prosessijärjestelmälle tilanteeseen nähden oikea ohjaus,

sekä toteuttaa se. Tätä kutsutaan ohjaavaksi toiminnoksi. Sama ohjausjärjestel-

mä voi olla vastuussa yhdestä tai useammasta toiminnosta. Jos ohjausjärjes-

telmän tehtävät rajoittuvat pelkästään järjestelmän tai järjestelmän ympäris-

tön suojaamiseen, puhutaan suojausjärjestelmästä, turvajärjestelmästä, tai turval-

lisuuteen liittyvästä järjestelmästä 1. Ohjausjärjestelmää tai sen osaa, joka ei ole

vastuussa turvallisuuteen liittyvistä toiminnoista, tai ei ole suojausjärjestelmä,

kutsutaan yleisesti prosessiautomaatioksi.

Ohjelmoitavalla teknologialla toteutettu ohjausjärjestelmä voidaan jakaa toi-

minnallisiin osiin kuvassa 3.1 esitetyllä tavalla.

A

D

/

A

PLU
A

/

D

S

S

S

COM

A

A

Kuva 3.1. Ohjausjärjestelmän yleinen rakenne

Ohjelmoitava järjestelmä koostuu:

• Antureista S. Anturit havainnoivat mitattavan fysikaalisen suureen ja

muuntavat sen siirtokelpoiseksi suureeksi. Tyypillisesti anturi voi tuot-

taa esimerkiksi 4..20mA virtasignaalia joka kuvaa mitattavaa suuretta.
1Toiminnallisen turvallisuuden kattostandardin, IEC 61508 käyttämä käsite. (11)
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• A/D-muuntimista, joiden tehtävänä on muuntaa anturin anto digitaali-

seen, laskentalogiikan ymmärtämään muotoon

• Järjestelmän laskentalogiikasta (PLU– Programmable Logic Unit), joka las-

kee tarvittavan ohjauksen saamansa tiedon perusteella

• D/A-muuntimista, jotka muuntavat laskentalogiikan tuottaman digitaa-

lisen viestin toimilaitteen ymmärtämäksi virta- tai muuksi vastaavaksi

signaaliksi.

• Toimilaitteista A, jotka voivat olla esimerkiksi moottoreita tai moottoritoi-

misia venttiilejä.

Ohjausjärjestelmällä on tyypillisesti myös liityntä ulkomaailmaan (COM) pro-

sessitiedon keräämistä ja huoltotoimenpiteitä (kuten ohjelmistopäivitys ja tes-

taus) varten.

3.2 Rinnakkaisuus ja erilaisuus

Perusvälineet ohjausjärjestelmän luotettavuuden kasvattamiseksi ovat (redun-

dantin) rinnakkaisuuden ja erilaisuuden (diversiteetti) sisällyttäminen rakennetta-

vaan järjestelmäarkkitehtuuriin (16; 20; 23).

Ohjausjärjestelmän kanavalla tarkoitetaan osaa, tai osien ryhmää, joka itsenäises-

ti suorittaa toiminnon. (11). Redundanssilla (rinnakkaisuudella) tarkoitetaan jo

olemassaolevan ja riittävän toiminnallisuuden lisänä olevaa vaihtoehtoista ta-

paa suorittaa vaadittava toiminto (11). Rinnakkaisuus parantaa järjestelmän

luotettavuutta kasvattamalla sietokykyä satunnaisia laitteistovikoja vastaan.

Pelkällä rinnakkaisarkkitehtuurilla ei kuitenkaan pystytä rakentamaan sieto-

kykyä yhteisvioille, jos järjestelmäkanavat ovat identtisiä.

Yhteisvika (common cause failure, CCF) on vika, joka yhden tai useamman tapah-

tuman tuloksena aiheuttaa samanaikaisen vian kahdessa tai useammassa eril-

lisessä monikanavaisen järjestelmän kanavassa johtaen järjestelmän (tai järjes-

telmien) virheelliseen toimintaan (11; 12). Laitteistopuolella yhteisvian lähtei-

tä ovat esimerkiksi virheet valmistusprosessissa ja raaka-aineissa. Näiden ole-
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massaolo voidaan todentaa suoraviivaisesti komponenttien tilastollisilla tes-

tauksilla. Ongelmallinen yhteisvikojen lähde puolestaan ovat järjestelmäkom-

ponenttien suunnitteluvirheet, joiksi myös ohjelmoinnin ja ohjelmistosuunnit-

telun virheet voidaan laskea.

Erilaisuudella eli diversiteetillä tarkoitetaan erilaista tapaa suorittaa vaaditta-

va ohjaustoiminto. Erilaisuusperiaatteen tavoitteena on parantaa järjestelmän

sietokykyä yhteisvikoja vastaan.

Ohjausjärjestelmän erilaisuusperiaatteesta voidaan huolehtia monella tasol-

la. Ohjelmoitavissa logiikoissa voidaan käyttää useampaa erilaista ohjelmoin-

tia, (nk. moniversio-ohjelmointi). 2 Prosessin tilaa voidaan valvoa mittaamalla

useampaa prosessin tilasta riippuvaa fysikaalista suuretta, tai saman suureen

mittaamiseen voidaan käyttää erityyppisiä mittausperiaatteita. Mittauksessa

käytettävät anturit, kuten myös toimilaitteet, voidaan hankkia eri valmistajilta

(5).

Sekä rinnakkaisuus että erilaisuus voidaan toteuttaa koko kanavalle tai vain

osalle kanavaa. Kuvassa 3.2 on vasemmalla (a) kaksiredundanttinen rinnak-

kaisjärjestelmä, jonka kanavat ovat täysin redundanttiset. Oikealla (b) on jär-

jestelmä, jonka laskentalogiikkaosa on kaksinkertaistettu, mutta anturit ja toi-

milaitteet ovat yhdenkertaiset.

Käytännön suunnittelutyössä rinnakkaisuuden ja erilaisuuden käyttäminen

lisäävät luonnollisesti järjestelmän kustannuksia. Erilaisuusperiaatteen suh-

teen on huolehdittava myös kokonaisjärjestelmän monimutkaisuudesta. Vi-

ranomaisohjeessa YVL2.0 todetaan, että erilaisuusperiaatetta sovellettaessa tulee

kuitenkin huolehtia siitä, että järjestelmän monimutkaisuuden lisääntyminen ei mitä-

töi erilaisuusperiaatteella saatavaa luotettavuuden lisäystä (22). Toteamus on ajan-

kohtainen etenkin lisättäessä erilaisuutta moniversio-ohjelmoinnin avulla (12).

Erilaisuusperiaate ei ole sama asia kuin erillisyysperiaate. Erillisyysperiaatteen

tarkoituksena on estää yksittäisen haitallisen (fysikaalisen) tapahtuman le-

viäminen järjestelmäkokonaisuuden muihin osiin. Esimerkkejä erillisyyspe-

riaatteen käytöstä ovat mm. järjestelmän laitteiston sijoittaminen eri palo-

2Nykyisin moniversio-ohjelmoinnin hyötyä saavutettuun diversiteetin asteeseen verrattu-
na on kyseenalaistettu vahvasti, esim. (6; 12; 19).
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CH 1

PLU

A

A/D

D/A

S

CH 2

PLU

A

A/D

D/A

S

A

VOTER

PLU PLU

D/A

A/DA/D

S

b)a)

Kuva 3.2. Kaksi kaksireduntanttista ratkaisua, joissa vasemmanpuolimmaises-
sa täysin reduntantit kanavat, ja oikeanpuolimmaisessa osittain reduntantit

-osastoihin ja optisien eristimien käyttäminen tiedonsiirtokanavissa jännite-

piikkien vahinkojen rajoittamiseen (7).

Syvyyssuuntaiseksi puolustukseksi (defence-in-depth) kutsutaan (lähinnä ydinvoi-

malaitosterminologiassa) lähestymistapaa jossa pyritään varmistamaan tur-

vallisuus käyttämällä useampaa, eri periaatteella toimivaa riippumatonta jär-

jestelmää limittäin saman suojaustarpeen toteuttamiseen siten että jos yksi jär-

jestelmä epäonnistuu varmistamassa on riippumaton, toinen järjestelmä tai

mekanismi (8).
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4 Äänestysjärjestelyt käytännön suojausjärjestelmissä

4.1 Hajautettu ja keskitetty äänestys

Kuvassa 4.1 on esitetty kolme tapaa toteuttaa äänestys ohjelmoitavalla järjes-

telmällä. Ensimmäisessä (a) on keskitetty, ohjelmistopohjainen äänestyslogiik-

ka. Toisessa (b) äänestyslogiikan toiminnallisuus on sisällytetty yhteen, tulok-

sia laskevan prosessorin toiminnallisuuden ohelle. Kolmannessa (c) on toteu-

tettu hajautettu äänestys, jossa jokainen äänestyslogiikka suorittaa äänestyk-

sen, ja luo tuloksen.

AS

AS

AS

VS

VS

VS

AS

AS

AS

VS

AS

AS

AS VS

a) b) c)

- Prosessori - Sovellusohjelmisto - ÄänestysohjelmistoAS VS

Kuva 4.1. Erilaisia toteutustapoja (1)

Tapauksessa (a) äänestyslogiikka on selvästi dominoiva komponentti järjestel-

män luotettavuusanalyysissä. Tapaus (b) on muuten identtinen, mutta epävar-

muutta luotettavuuden kannalta aiheuttaa kahden eri toiminnallisen ohjelmis-

ton sisällyttäminen samaan prosessoriin. Vaadittavan laitteiston kustannukset

laskevat, mutta samanaikaisesti järjestelmäkomponenttien symmetria heikke-

nee ja aiheuttaa tarpeetonta monimutkaisuutta.

Tyypillisesti äänestys eri kanavien tuloksista tapahtuu logiikkayksikön jälkeen

ennen toimilaitetta. Hajautettua äänestystä (c) voidaan kuitenkin käyttää myös

signaalin validointiin ennen logiikkayksikköä. Tällöin antureilta tuleva tieto

välitetään kaikille laskentaa suorittaville prosessoreille, ja kukin prosessori it-

senäisesti äänestää minkä anturin informaatiota laskennassaan käyttää (7).
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4.2 Pohdintaa

4.2.1 Näkökulma turvallisuuteen

Suojausjärjestelmän tehtävänä on aktivoida ihmistä, ympäristöä tai itse järjes-

telmää suojaava toiminto. Tyypillisesti toiminnan aktivoiminen on binäärinen

tapahtuma, mutta mahdollisia ovat myös tilanteet, joissa suojausjärjestelmä

voi ohjata prosessia myös jatkuvana säätönä.

Päättäminen reaktorin pikasulun aktivoimisesta on tyypillinen on-off tyyppi-

nen päätös – Jos eri tahot (järjestelmäkanavat) ovat riittävän yksimielisiä pika-

sulun aktivoimisesta, toimenpide suoritetaan. Toisen tyyppinen tapaus on esi-

merkiksi reaktorin säädössä, jossa ohjausjärjestelmän eri kanavat voivat ohja-

ta samaa toimilaitetta, ja toimilaitteelle välitettävästä säätöarvosta tulisi päästä

sopimukseen.

Suojausjärjestelmän suunnittelussa tulisi noudattaa riskiä karttavaa näkökul-

maa. Käytännössä tällöin hyväksytään ajoittaiset virheelliset suojaustoimin-

not1 ja niistä seuraavat kustannukset sillä edellytyksellä että suojaustoimin-

non oikean laukaisun todennäköisyyttä todellisessa tarpeessa saadaan paran-

nettua. Vastakkaisena vaikuttavana seikkana ovat luonnollisesti kustannukset.

Jokainen turha suojaustoiminto tuottaa kustannuksia huoltotoimenpiteineen

sekä tuotantokatkoineen. Lisäksi täysin turvallista järjestelmää ei käytännössä

pystytä toteuttamaan, ja realistista on ottaa huomioon myös kokonaisjärjestel-

män käytettävyys.

Valittava näkökulma riippuu sovelluksesta, sekä sovelluksen myötä syntyväs-

tä turvallisuuden käsitteestä. Esimerkiksi ohjuspuolustuksen laukaisukomen-

non aktivointi voi olla toimenpide, johon tarvitaan hyvin suuri varmuus –

esimerkiksi konsensus – kun taas riskiä karttavalla näkökulmalla suojausjär-

jestelmän aktivointiin tulee riittää kompromissikin. Kysymys on käytännössä

virheellisen toiminnon aiheuttaman kustannuksen suuruudesta. Tästä syystä

suojausjärjestelmän optimaalista äänestysjärjestelyä on mietittävä aina sovel-

lustasolla.
1Luonnollisesti edellytyksellä ettei turha suojaustoiminto kyseenalaista kokonaisuuden

turvallisuutta
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Viranomaisohje YVL 1.1 (21) toteaa: ”Suojausjärjestelmä on suunniteltava siten,

että järjestelmä joutuu sen vikautumisen seurauksena laitoksen turvallisuuden kan-

nalta edulliseen tilaan.” Konservatiivisen, riskiä karttavan näkökulman mukai-

sesti suojausjärjestelmän vikaantuessa (vaikka itse prosessi toimisi moitteetto-

masti) prosessi on ajettava alas.

4.2.2 Yksinkertaisuus

Suojausjärjestelmän tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen. Yksinkertai-

suus helpottaa sekä järjestelmän rakentamista, että myös kelpoistamista.

Toimintoa (kuten myös äänestysmenetelmää) voidaan kutsua älykkääksi, jos

se mukauttaa päätöksensä dynaamista historiatietoa vasten. Älykäs äänesty-

salgoritmi voi määritellä kanavien luottamusta kuvaavia painoja seuraamalla

eri kanavien (laskennallisesti oletettuja) virheitä, tai verrata äänestyksen tu-

loksena saatua arvoa edelliseen, oletettavasti oikeaan arvoon (14). Menetelmät

voivat hyödyntää esimerkiksi aikasarja-analyysin tai neuroverkkojen keinoja

(4).

Adaptiivia äänestysalgoritmeja on käytetty prosessiteollisuuden sekä hajau-

tetun tietotekniikan ongelmissa, mutta ohjelmoitaviin suojausjärjestelmiin ne

eivät välttämättä sovi heikon ennakoitavuutensa vuoksi. Ongelmana on järjes-

telmän käyttäytymisen arviointi. Ohjelmoitavia järjestelmiä testattaessa ja kel-

poistaessa tarkasteltava ohjelmiston syöteavaruus kasvaa voimakkaasti, mitä

pitemmälle historiatietoa hyväksikäytetään.

Toisaalta, suojausjärjestelmän tulee myös olla toimintakykyinen käynnistämis-

hetkestään. Oppivien järjestelmien adaptoitumiseen vaatima aika sekä sopi-

vien alustusehtojen etsiminen tuottavat järjestelmän tarkasteluun huomatta-

van epävarmuuden.

Toinen yksinkertaisuuden näkökulma on laskennallinen yksinkertaisuus (te-

hokkuus), sekä tietoliikenteen että algoritmin laskennan kannalta. Molemmil-

le on oltava laskettavissa nk. worst–case tilanne, jonka pohjalta järjestelmän ka-

pasiteetti mitoitetaan. Äänestysalgoritmien laskennallisen monimutkaisuuden

tarkastelua löytyy mm. (18).
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4.2.3 Robustisuus

Äänestysjärjestelmän valinnan kannalta ratkaiseva kysymys on, hyväksytään-

kö virheellisen tuloksen mahdollisuus, vai halutaanko järjestelmän jäädyttä-

vän tilanteen virheen havaitessaan. Tietyissä tilanteissa virheellistä tulosta ei

haluta, ja esimerkiksi poikkeuksen nostattaminen ja virhetilanteesta ilmoitta-

minen on katsotaan järkeväksi käyttäytymiseksi (kuten tilanne esimerkiksi si-

mulaatiolaskentaa suorittavassa työasemassa voi olla).

Ohjausjärjestelmä, ja suojausjärjestelmä ovat reaaliaikajärjestelmiä, joissa

usein tilanteeseen nähden oikean päätöksen tekeminen katsotaan tärkeäm-

mäksi, kuin ratkaisun absoluuttinen hyvyys. Tällainen tilanne on esimerkik-

si lentokoneen ohjausjärjestelmän suhteen. Ensisijaisesti vältettävä tilanne on

järjestelmän kaatuminen, ja vasta toissijaisesti ohjaustarkkuuden heikkenemi-

nen.

Monissa tapauksissa suojausjärjestelmän on pystyttävä ylläpitämään järjestel-

män turvallisuus vähintään siihen asti, että operaattori ehtii aloittamaan tur-

vallisuuden kannalta riittävät toimenpiteet. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä,

että suojausjärjestelmässä on käytettävä algoritmia, joka tuottaa tuloksen kai-

killa syötekombinaatioilla.

4.3 Suojausjärjestelmän äänestysalgoritmi

Blough ja Sullivan (3) ovat esitelleet menetelmän optimaalisen äänestysalgorit-

min määrittelemiseksi. Menetelmän haittana on kuitenkin se, että järjestelmä-

komponenttien vikaantumisen todennäköisyydet tulisi olla etukäteen saata-

villa. Käytännössä asian laita on harvoin näin. Bloughin laskelmien mukaan

enemmistöäänestys on optimaalisin tilanteessa, jossa kaikkien kanavien vi-

kaantumistodennäköisyydet ovat a–priori samat.

Bass et al. (2) ovat simuloineet eri äänestysalgoritmeja istuttamalla keinote-

koisia virheitä eri syötteisiin. Enemmistöpäätös ja ehdoton enemmistöpäätös

tuottivat suurimman osan oikeita vastauksia, mutta myös eniten virheellisiä

vastauksia.
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Robustisuusvaatimuksen takia edellä esitellystä neljästä geneerisestä äänes-

tysperiaatteesta ehdoton enemmistö ja enemmistöäänestys on jätettävä epätäs-

mällisessä tilanteessa kuitenkin pois. Suojausjärjestelmän kannalta olennaista

on järjestelmän toimintakyky kaikilla virhekombinaatioilla (ks. taulukko 2.3).

Painotettu keskiarvo tuottaa tuloksen kaikilla mahdollisilla syötekombinaa-

tioilla, mutta algoritmin ongelmana on ennustettavuus. Koska suojausjärjestel-

män äänestysalgoritmin vaatimuksina ovat ennakoitavuus ja yksinkertaisuus,

on painotetun keskiarvon käyttö kyseenalaista. Lisäongelman tuottaa paino-

jen määrittelyprosessi. Kuten edellä todettiin, adaptiivisten algoritmien käyttö

suojausjärjestelmässä on kyseenalaista, ja toisaalta identtisillä painoilla toimi-

va painotetun keskiarvon äänestys antaa liikaa painoa virheellisille ääripisteil-

le anturidatassa.

Myös mediaaniäänestys tuottaa tuloksen kaikilla virhekombinaatioilla. Medi-

aaniäänestys toimii tehokkaasti myös syötteiden ääripisteiden eliminoijana.

Järkevänä oletuksena voidaan pitää, että virheelliset syötteet ovat yleensä syö-

tevektorin äärilaidoissa.

Esitellyistä geneerisistä äänestysalgoritmeista mediaaniäänestys on suojaus-

järjestelmälle paras vaihtoehto. On kuitenkin otettava huomioon että mediaa-

niäänestys vaatii parittoman määrän syötteitä. Jos järjestelmässä on parillinen

määrä kanavia, mediaaniäänestystä on täydennettävä esimerkiksi valitsemalla

jompikumpi syötevektorin jakauman keskimmäisistä arvoista. Tämä voidaan

toteuttaa rationaalisesti sovelluksen luonnetta ajatellen. Esimerkiksi tilantees-

sa, jossa suojaustoiminto aktivoidaan prosessisuureen maksimiarvon ylityk-

sen johdosta, valitaan anturidatasta äänestettäessä tulokseksi vaihtoehdoista

suurempi, jolloin järjestelmä on herkempi turvatoiminnon suorittamiseen ja

turvallisuuden voidaan katsoa paranevan. Tilanne on kuitenkin mietittävä so-

velluskohtaisesti.

Täsmällisessä tapauksessa mediaaniäänestys tuottaa saman tuloksen kuin eh-

doton enemmistökin (edelleen tilanteessa jossa on pariton määrä kanavia). Pa-

rillisella syötemäärällä ehdoton enemmistö m – out – of –n – algoritmilla on

kuitenkin selkeämpi kun m > 1
2
n (esim. 3–out–of–4), ja erityistapauksesta ei

tarvitse erikseen huolehtia.
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5 Johtopäätökset

Työssä on käyty läpi äänestysalgoritmien ominaisuuksia sekä tutustuttu nel-

jän geneerisen äänestysalgoritmin lähestymistapoihin. Monikanavaisen ohjel-

moitavan automaation ohjausjärjestelmän rakenne on kuvattu, sekä pohdittu

äänestyksen toteutusta monikanavaisessa järjestelmäarkkitehtuurissa.

Suojausjärjestelmä on tosiaikainen ohjausjärjestelmä, jonka tehtävänä on suo-

rittaa ihmisen ja ympäristön turvallisuuden varmistavat toiminnot. Suojaus-

järjestelmän keskeisiä vaatimuksia ovat robustisuus ja yksinkertaisuus. Yksin-

kertaisuus mahdollistaa järjestelmän luotettavuuden analysoinnin mm. viran-

omaistarpeita silmälläpitäen, ja helpottaa myös järjestelmän käytännön toteu-

tusta. Robustisuus varmistaa, että suojausjärjestelmä takaa riittävän ajan ope-

raattorin toiminnalle myös tilanteissa, joissa suojausjärjestelmä itse ei pysty

saattamaan kokonaisjärjestelmää turvalliseen tilaan puhtaasti omalla toimin-

nallaan.

Esitellyistä geneerisistä äänestysalgoritmeista robusteja ovat mediaaniäänes-

tys sekä painotettu keskiarvo. Painotetun keskiarvon käyttö suojausjärjestel-

missä on kuitenkin kyseenalaista algoritmin ääripisteherkkyyden ja ennakoi-

mattomuuden takia. Näin mediaaniäänestys on paras valinta esitellyistä algo-

ritmeista suojausjärjestelmää ajatellen epätäsmällistä äänestystä varten. Binää-

risignaalille mediaaniäänestys tuottaa saman tuloksen kuin laskettaessa ehdo-

ton enemmistö. m – out – of –n – algoritmi on kuitenkin tässä tapauksessa sel-

keämpi valinta (kun m > 1
2
n), jolloin parillisen syötemäärän erikoistapauksista

ei tarvitse erikseen huolehtia.
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