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TIIVISTELMÄ 

Uuden ydinvoimalaitoksen käyttö-ja turvallisuusautomaatiojärjestelmät tullaan todennäköisesti to
teuttamaan ohjelmoitavalla digitaalisella tekniikalla, ja vanhojenkin laitosten ohjaus- ja 
suojausjärjestelmien osia tultaneen jatkossa uusimaan tai laajentamaan tällä tekniikalla. Ohjelmoi
tavasta tekniikasta on saatu myönteisiä kokemuksia konventionaalisilta voimalaitoksilta ja muusta 
prosessiteollisuudesta, mutta ydinvoimalaitoksilla uutta tekniikkaa on toistaiseksi sovellettu vähän 
ja varsinkin turvallisuuskriittisistä sovelluksista kokemuksia on niukalti. 

Ohjelmoitavat järjestelmät poikkeavat ominaisuuksiltaan ja käyttäytymiseltään niin paljon ei-
ohjelmoitavista järjestelmistä, että niiden arviointi ja kelpoistaminen turvallisuuskriittisiin kohtei
siin vaatii uudenlaisia menetelmiä ja käytäntöjä. Turvallisuusarvio ei voi perustua tavanomaisiin 
todennäköisyyspohjaisiin menetelmiin johtuen sekä ohjelmiston että laitteiston luotettavuuden 
kvantifioinnin epävarmuudesta. Luotettavuusarvio laaditaan järjestelmän laadullisiin 
deterministisiin piirteisiin perustuvana asiantuntija-arviona, joka .ajoitetaan hyväksyttävissä 
olevalle konservatiiviselle tasolle. 

Kvantitatiivisen luottavuusarvion epävarmuudesta johtuen joudutaan muilla tavoilla hankkimaan 
lisävarmistusta järjestelmän turvallisuudesta. Ei ole olemassa mitään yksittäistä keinoa osoittaa, 
että ohjelmallisesti toteutettu järjestelmä on riittävän turvallinen, vaan luottamus järjestelmän 
turvallisuuteen perustuu käytettyjen menettelyjen monipuolisuuteen ja keskinäiseen riippumatto
muuteen. Turvallisuudesta ei voida koskaan saavuttaa täyttä varmuutta, mutta sensijaan voidaan 
systemaattisesti määritellä teknisiä sekä laadunvarmistukseen ja projektinhallintaan liittyviä keinoja 
ja menettelyjä, joita oikein soveltamalla turvallinen järjestelmä voidaan toteuttaa ja epävarmuutta 
sen turvallisuudesta vähentää. 

Järjestelmän turvallisuutta koskevan epävarmuuden vähentämisessä käytettävät menettelyt voidaan 
jakaa kahteen pääluokkaan: 

järjestelmän koko suunnittelu- ja toteutusprosessin korkean laadun osoittaminen 
deterministisin kriteerein, ja 
varmuuden lisäämistoimenpiteet valmiiseen järjestelmään kohdistettavin 
riippumattomin analyysein ja testein. 

Toteutuksen korkea laatu edellyttää, että (1) käytetyt algoritmit ovat oikeat (syst,m correctness), 
(2) järjestelmä toteuttaa algoritmit oikein (implementation correctness) ja että (3) käytettävä 
laitteisto 
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on riittävän luotettava. Ensimmäinen kohta liittyy järjestelmän vaatimusten ja toimintojen määritte
lyyn, mikä sinänsä on hyvin vaativa tehtävä, mutta ei ole suoraan riippuvainen käytetystä teknii
kasta. Kolmannen kohdan vaatimusten täyttäminen on vanhastaan hallittua, eikä siirtyminen ohjel
moitavaan tekniikkaan vaadi mitään periaatteellisia uusia ratkaisuja. 

Varsinaiset ohjelmoitavan tekniikan käyttöön liittyvät luotettavuus-ja uskottavuusongelmat liittyvät 
algoritmien oikeaan implementointiin järjestelmään. Tätä varten on järjestelmän suunnittelun ja 
toteutuksen kaikissa vaiheissa sovellettava parhaita käytettävissä olevia menetelmiä, käytäntöjä ja 
työkaluja, joilla (I) virheiden syntymistodennäköisyys voidaan minimoida. (2) niiden havaitsemis-
ja korjaamistodennäköisyys maksimoida ja (3) järjestelmän kyky sietää mahdollisia jäänmlsvirheitä 
maksimoida. 

Turvallisen ohjelmoitavan järjestelmän raken.amiseen ja sen turvallisuuden osoittamiseen liittyvät 
ongelmat johtuvat ennen kaikkea (1) järjestelmän monimutkaisuudesta, sen (2) epäjatkuvasta 
käyttäytymisestä sekä (3) ohjelmistovikojen systemaattisesta luonteestx 

Ohjelmoitavassa järjestelmässä voidaan toteuttaa paljon monimutkaisempia toimintoja kuin mitä 
vanhalla ei-ohjelmoitavalla tekniikalla on ollut mahdollista. Vaikka furvallisuuskriittisissäsovelluk-
sissa tuleekin pyrkiä mahdollisimman suureen yksinkertaisuuteen, tekevät erilaiset 
itsediagnostiikka-, vaihto-, toipumis- yms. toiminnot, joihin järjestelmän edut toisaalta tiukasti 
kytkeytyvät, järjestelmän väkisinkin monimutkaisemmaksi kuin vahtaavan perusfunktion toteuttava 
ei-ohjelmoitava järjestelmä olisi. Ohjelmoitavan järjestelmän eri osat ovat myös yleensä tiukemmin 
sidoksissa toisiinsa ja toteutus- ja analyysivaiheissa joudutaan käsittelemään suurempia 
kokonaisuuksia. 

Ohjelmiston käyttäytyminen on epäjatkuvaa ja hyvinkin pienet muutokset ohjelman tulosuureissa 
voivat saada aikaan suuria muutoksia ohjelmiston käyttäytymisessä ja lähtösuureissa. Tämä 
yhdessä monimutkaisuuden kanssa tekee järjestelmän testauksen hankalaksi, kun yksinäisen testin 
tuloksia ei voida helposti fyysisten jatkuvuusperiaatteiden nojalla yleistää koskemaan laajempaa 
tuloavaruuden osajoukkoa. Periaatteessa ohjelmoitavan järjestelmän testaus edellyttää tulosuureiden 
kaikkien komhinaatioiden ja sekvenssien läpikäyntiä. Tämä on joitakin aivan yksinkertaisia 
epäkäytännöllisiä tapauksia lukuunottamatta mahdotonta, koska tarvittavien testitapausten määrä 
ja niiden suorittamiseen tarvittava aika kasvaa liian suureksi. 

Ohjelmiston virheet ovat suunnitteluvirheitä eikä komponenttien kulumisesta johtuvia satun-
naisvikoja. Tästä seuraa, että kaikki identtiset ohjelmaversiot vikaantuvat samanaikaisesti, eikä 
järjestelmien kahdtntamiiien (redundanssi) estä ohjelmavirheen aiheuttamaa yhteisvikaantumista 
Täysin virheettömän ohjelman rakentamista ja virheettömyyden osoittamista pidetään mahdotto
mana tehtävänä, joten turvallisuuskriittisissä sovelluksissa joudutaan toteuttamaan riittävä Vi
kasietoisuus. Tärkeimmät kriittiset toiminno* on näin ollen toteutettava diverseillä rinnakkaisilla 
järjestelmillä. 

Edellä sanotun nojalla diversiteetin käyttö sekä testaukset ovat keskeisiä asioita turvallisen 
ohjelmoitavan järjestelmän toteuttamisessa ja turvallisuuden osoittamisessa. 

Turvallisuuskriittisen ohjelmoitavan järjestelmän tulee sisältää diversejä rinnakkaisia osatoimintoja 
niin. ettei mikään ohjelmistoon jäänyt virhe aiheuta minkään turvallisuuskriittisen 
kokonaistoiminnon menetystä. Diversiteetti voidaan toteuttaa joko toiminnallisella tasolla 
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määrittelemällä kaksi tai useampia saman turvallisuustavoitteen saavuttamiseen tarkoitettua 
toimintoa, jotka toteutetaan erilaisin tavoin. Toisaalta voidaan saman toiminnon toteuttavat 
osajärjestelmät toteuttaa erilaisin joko ohjelma- tai laitetason ratkaisuin ii näin saavuttaa riittävän 
luotettava lopputulos. Ohjelmadiversiteet.ia sovellettaessa on varmistauduttava siitä, että eri 
ohjelmaversiot ovat riittävän erilaiset: kahden eri ohjelmoijaryhmän samoista määrittelyistä 
laatimat ohjelmaversiot eivät välttämättä täytä .ätä ehtoa. 

Toiminnallista ja ohjelmallista diversiteettiä sopivasti kombinoimalla voidaan päästä riittävän 
luotettavaan lopputulokseen, eikä ei-ohje!moitevaila tekniikalla toteutettua varajärjestelmää voida 
pitää välttämättömänä, vaikka eräissä tapauksissa (mm. Size well B) tähän onkir turvauduttu 
(päinvastaisia esimerkkejä o-at mm. Darlington ja ranskalaiset N4-laitokset). 

Diversiteettiperiaatteen soveltaminen on myös tärkeää valmiiseen järjestelmään kohdistuvien 
varmuuden lisäämistoimenpiteiden yhteydessä. Riippumattoman tahon suorittamissa järjestelmän 
analyyseissä ja testeissä tulee käyttää erilaisia menetelmiä ja 'yökaluja kuin mitä järjestelmän 
rakentaja on täyttänyt omassa toteutus- ja kelpoistusprosessissaan. 

Vaikka ohjelmoitavan järjestelmän täydellinen testaaminen onkin mahdotonta, on erilaisilla testeillä 
keskeinen merkitysjärjestelmän toteutus-ja kelpoistamisprosessin kaikissa vaiheissa. Järjestelmään 
ja sen osiin kohdistettavat testaukset voidaan jakaa periaatteessa kahteen ryhmään. 
Toteutusprojektin aikana testeillä pyritään löytämään kaikki mahdolliset virheet ja korjaamaan ne. 
Kelpoistamisvaiheen aikana suoritettavissa teleissä virheitä ei enää saisi löytyä, vaan testauksen 
avulla hankitaan lisävarmuutta järjestelmän oikeasta toiminnasta. Jos tässä vaiheessa löytyy 
virheitä, tämä asettaa koko järjestelmän hyväksyttävyyden kyseenalaiseksi. Pelkkä virheiden 
korjaaminen ei tässä vaiheessa riitä, vaan on palattava takaisin järjestelmän kehitysvaiheeseen ja 
jelvitettävä ja poistettava ne syyt, jotka ovat johtaneet virheen syntymiseen ja havaitsematta jäämi
seen, ja tehtävä tarvittavat korjaukset myös tuotanto-, testaus- ja laadunvarmistusprosessiin 

Järjestelmän valmistajalla testijärjestelyt jakaantuvat kahteen vaiheeseen. Aluksi ohjelmoijat 
testaavat itse oman tuotteensa ja poistavat siitä virheet (debugging). Tämän jälkeen tuote siirtyy 
valmistajaorganisaation sisällä erillisen riippumattoman kelpoistamisyksikön testattavaksi ja 
analysoitavaksi. Alhaista luotettavuutta vaativien järjestelmien osalta valmistajan erillisen yksikön 
suorittamaa kelpoistamistestausta voidaan usein pitää riittävänä, ja viranomainen vain tarkistaa, 
että testit on tehty ja dokumentoitu huolella. Korkeaa vaatimustasoa edustaville 
turvallisuuskriittisillejärjestelmille tulee yleensä vaatia erillisen, sekä valmistajasta että käyttäjästä 
riippumattoman tahon suorittamaa perusteellista kelpoistamistestausta. Tämän voi luonnillisesti 
tehdä rnyö? turvallisuusviranomainen itse, mutta yleensä sen resurssit eivät tähän riitä, vaan 
tarvitaan ulkopuolinen konsultti. 

Validointitestien tavoitteena on suorittaa rajoitetun ajan puitteissa mahdollisimman kattava testaus, 
jonka avulla uskottavuutta järjestelmän oikeasta toiminnasta voidaan riittävästi lisätä. Testin 
tuloksia ei yleensä ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista käyttää tilastollisten 
luotettavuusarvioiden laadintaan; tähän tarkoitukseen tarvittava testimäärä ja aika ylittää yleensä 
kaikki mahdolliset aika- ja muut resurssirajat. 

Järjestelmän käytön aikana on edelleen suoritettava joko jatkuvasti tai määrävälein erilaisia testejä 
iähinnä satunnaisten laitteistovikojen paljastamiseksi ja korjaamiseksi. Ohjelmoitavan järjestelmän 
eräs merkittävä etu on mahdollisuus toteuttaa jatkuvasti erilaisia itsediagnostiikkatoimintoja, joiden 
avulla virheet paljastuvat ja voidaan korjata välittömästi. Ohjelmoitava järjestelmä voi jopa 
itsenäisesti korjata tietyntyyppisiä vikoja (esim. tiedonsiirrossa tapahtuneita bittivirheitä). 
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ABSTRACT 
A new nuclear power plant will most likely have programmable digital operation and safety 
automation systems, and also in existing plants it may become necessary to replace or backfit 
some parts of the control and protection systems with this technology. Favourable experience on 
programmable system has been gathered from conventual power and process plants, but in 
nuclear power plants the experience, especially on safety critical applications, is limited. 

The programmable systems deviate by their properties and behaviour from the conventional non
programmable systems in such extent, that their verification and validation for safety critical 
applications requires new methods and practices. The safety assessment can not be based on 
conventional probabilistic methods due to the difficulties in the quantification of the reliability of 
the software and hardware. The reliability estimate of the system must be based on qualitative 
arguments linked to a conservative claim limit. Qualitative arguments are based on sound 
engineering judgement and represent deterministic instead of probabilistic criteria. 

Due to the uncertainty of the quantitative reliability estimate other means must be used to get 
more assurance about the system safety. There are no single means to prove that a programmable 
system is safe, but the confidence on system safety is based on the multitude and diversity of the 
methods which are elucidating different aspects of the system. One can never be sure about the 
safety, but one can systematically define technical, quality assurance and project management 
issues that, if properly applied, can produce a safe system and thereby reduce the uncertainty 
about the safety. 

Practices used to reduce the uncertainty about the system safety can be divided into two main 
classes: 

excellence of the production of the system during the whole design and development 
process and 
confidence building measures through independent analysis and testing of die 
completed system. 

Production excellence requires tiiat (I) the algorithms used are correct (system correctness), (2) 
the system is a correct implementation of the algorithms (implementation correctness) and (3) the 
hardware is sufficiently reliable. The first point relates to the requirement and functional 
specification of the system, which as such is a very demanding task, but is not directly depending 
on die technology used. The methods for the third point are l.nown of the old, and the change to 
programmable technology does not require any principally new solutions. 
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The reliability and confidence problem* specially connected to the use of programable technology 
are related to the implementation phase. For this the best available methods, tools and practices 
must be applied throughout the total design and development process (1) to minimize the 
probability of introducing errors (error avoidance). (2) to maximize the probability of detecting 
and correcting errors (error detection) and (3) to maximize the ability of the system to tolerate the 
remaining errors (error tolerance). 

Problems in producing and validating a programmable safety critical system stem from (I) the 
complexity and (2) discontinuous behaviour of the system and from (3^ the systematic nature of 
program faults. 

In a programmable system much more complex functions can be realized than would be possible 
in a non-programmable system. Although in safety critical applications the system should be kept 
as simple as possible, different self-diagnostic, switch-over and recovery functions etc. (on which 
the superiority of programmable system largely are based) make the system more complicated 
than an analog system realizing the same basic functions would be. Different parts of a 
programmable system also are more tightly connected and the system can not as readily be 
decomposed in small parts for testing and evaluation purposes than an analog system would be. 

The behaviour of the software is discontinuous and minor changes in inputs may cause enormous 
changes in the behaviour and outputs. This together with complexity makes the testing difficult 
and tedious because it is not possible to generalize a test result by some physical laws of 
continuity to cover a largei part of the input space. In principle a complete testing requires the 
execution of all input parameter combinations and sequences. This is except some most simple, 
unpractical cases, impossible due to the large amount of test cases and testing time required. 

Software faults are systematic by nature as opposed to random component faults caused by ageing 
and wear. Therefore all identical program versions fail simultaneously and redundancy can not 
protect against common mode failures causvu by program faults. It is impossible to produce and 
prove a program to be totally free from errors so a safety critical programmable application must 
have some error tolerance. The most critical functions must therefore be realised with diverse 
redundant systems. 

Use of diversity and testing can from the above conclude to be central issues in producing safe 
programmable system and in proving them to be safe enough. 

A safety critical programmable system shall include diverse redundant parts so that no residual 
program fault can not ca^e the failure of the intended function of the system. Diversity can be 
realized on functional level by introducing two or more different part functions for the same 
safety function. On the other hand, different part systems can be realized for the same function 
either by diverse programs or hardware. When diverse program versions are used one should 
ass'ire that the versions really are different enough; two programs produced by two independent 
programming teams from the same specifications do not necessarily fulfil this requirement. 

By combining functiona, and programming diversity in a suitable way one can produce a system 
that is safe enough without having a non-programmable back-up system, although in some cases 
this kind of back-up still ire used (eg. Sizewell B; opposite examples are eg. Darlington and 
French N4-plants). 
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Applying diversity is also an important concept in confidence building measures for the 
implemented system. Independent analysis and testing of the system should use different methods 
and tools from those used in the production and validation process by the system vendor. 

Although the complete testing of a programmable system is impossible different tests anyhow 
have a central role in the production and validation process of the system. Tests for the total 
system and its parts can he divided into two main groups. Tests done during the development 
process are intended to detect all possible faults and correct them. Tests done in validation phase 
should not reveal any more faults, but they are used for getting assurance on the correctness of 
the system. If errors are found at this stage this would jeopardize the whole acceptance of the 
system. Mere correcting of errors is not enough at this stage, but one should return to the 
development phase and find out why faults are introduced and why are they not revealed, and 
corresponding repairs shall be done in the development, testing and quality assurance procedures. 

Tests by the system vendor are done in two phases. First the programmers test and debug their 
own programs. After that the product is moved to an independent qualification unit of the vendor 
for validation testing and analysis. For system with limited reliability requirements this often can 
be considered to be enough, and the licensing authority only checks that tests and documentation 
are carried out properly. For safety critical «pplications a thorough validation testing by a compe
tent third party totally independent from tne vendor and user organizations is necessary. The 
safety authority of course can do this by himself, but usually his resources do not allow this and 
an independent consultant is needed. 

The purpose of the validation testing is to make during a restricted time span as many tests as 
possible to improve the confidence on correct operation of the system. Usually it is not possible 
nor suitable to use the test results for tne statistical evaluation of the system reliability: test 
amount necessary for this purpose would exceed all lime and other resource limits. 

During normal operation the system shall V tested continually or at fixed time intervals mainly 
in order to detect and correct random hardware failures. One important advantage of 
programmable system is their ability to perform continuous selfdiagnostics so the failures are 
detected and can be corrected instantaneously. The systems can even correct some type of errors 
by themselves (eg. bit errors in data transfer). 
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ALKUSANAT 

Säteilyturvakeskuksessa (STl'K) on käynnissä ydinvoimalaitosten ohjelmoitavien automaatiojärjes
telmien hyväksymismenettelyjen kehittäminen. Tähän aiheeseen liittyen on Kauppa- ja 
teollisuusministeriön käynnistämään "Ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuus"-tutkimusohjelmaan 
(YKÄ) kuuluvissa "Uusi teknologia ydinvoimalaitosprosessin valvonnassa ja ohjauksessa" 
(UITE)- ja ' Ydinvoimalaitosten riskien ja suorituskyvyn hallinta" (RISKI)-projekteissa Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) Sähkö-ja automaatiotekniikan laboratoriossa (SÄH) selvitetty 
ohjelmoitavien automaatiojärjestelmien hyväksyttävyyden arvioimiseen tarvittavia menetelmiä. 

1'UTE-projektin "Automaatiojärjestelmän arviointi" (AJA)-osaprojektiin liittyen on STUK:n 
toimeksiannosta kartoitettu ohjelmoitaville automaatiojärjestelmille ominaisten virheiden 
välttämiseen ja havaitsemiseen soveltuvia menetelmiä, erityisesti diversiteetin ja erilaisten 
testausten hyväksikäyttöä, ja arvioin; niiden tehokkuutta ja kattavuutta sekä laadittu tältä pohjalta 
suosituksia, joita Säteilyturvakeskus voi hyödyntää hyväksymismenettelyjen kehittämisessä ja vaa-
timrsten määrittelyssä. 

Työtä ovat säte-lyturvakeskuksen puolesta ohjanneet ylitarkastaja Harri Heimburger ja 
toimistopäällikkö Lasse Reiman. 
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KÄSITTEET 

Diversiteetli Toiminnon, laitteen tai tehtävän varmistaminen rinnakkaisella, erilai
sella tavalla yhteisvikojen vaikutuksen ehkäisemiseksi . 

FormaaH menetehni Matemaattiseen järjestelmään perustuva ohjelmiston määrittely- ja 
tuotantomenetelmä, joka koostuu: 
• joukosta ohjelmiston määrittyy-, suunnittelu- ja kehitysvaiheita 

koskevia matemaattisia notaatioita (notaatio - merkitsemistapa). 
• hyvin määritellystä loogisesta päatoviyjärjestdmästä. jossa voi

daan formuloida formaaleja todentamiseen ja ohjelman muihin 
ominaisuuksiin liittyviä todistuksia, ja 

• menetdmäkehyksestä. jossa ohjdmisto voidaan kehittää mää-
rittdyistä formaalisti todennettavissa olevalla tavalla. 

Itsediagnostiikka Järjestdmään sisäänrakennettu toiminto, joka määrävälein käynnistää 
ennalta suunnitdlun testisekvenssin ja suorittaa virheen havaittuaan 
ohjdmoidut vaihtokytkennät ja hälytykset. 

Ketpoistaminen Järjestdmän ja sen vaatimusmäärindyjen vertaaminen oikeasta 

(Validation) toiminnasta varmistautumista varten. 

Konfiguraatio Kokoonpano, rakenne. 

Koodi Tietokoneohjdman symbolimuotoinen esitys (lähde-, objekti- ja kone
koodit) 

Muutityypit: RAM - Random Access Memory, luettava ja kirjoitettava muisti 
ROM - Read-Only Memory, muisti, jota normaalikäytössä voidaan 
vain lukea, kirjoittaminen vaatii erikoistoimenpiteitä 

PROM - Programmable Read-Only Memory 
EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory 
EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory 

Peer Review Vertaiskatselmus. Järjestelmän tarkastus, jonka suorittajan pätevyys on 
samaa tasoa kuin suunnittelijan ja valmistajan (Peer (enf) ~ pääri. 
vertainen) 

Redundanssi Järjestelmän varmistaminen toisella samanlaisella rinnakkaisella järjes
telmällä satunnaisvikojen vaikutuksen ehkäisemiseksi. 
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Semanttinen analyysi 

Syntaksianalyysi 

Testaus: 

Testin kattavuus: 

Todentaminen 
(Verification) 

Symbolien merkitysanalyysi. 

Kieliopin analyysi. 

Dynaaminen testaus. Ohjelmakoodin testaus sitä tietokoneessa suoritta
malla. 
Staattinen testaus (oikeammin staattinen analyysi). Ohjelman manuaa
linen tai tietokoneavusteinen tarkastus ja analysointi ilman ohjelman 
suoritusta tietokoneessa. 

Haarakattuvuus, mitta sille, kuinka suuri osa ohjelmar. kaikista haa
roista käydään läpi ainakin kerran. 
Käsky kattavuus, mitta sille, kuinka suuren osan ohjelman kaikista 
käskyistä testi suorittaa ainakin kerran. 
Moniehtokattavuus, mitta sille, kuinka suuri osa Booen algebran 
ehdoista on käyty läpi ainakin kerran. 
Polkukattavuus, mitta sille, kuinka suuri osa ohjelman kaikista poluista 
käydään läpi ainakin kerran. 
Solmupistekattavuus, mitta sille, kuinka suuri osa solmupisteiden 
tulohaaroista on käyty läpi ainakin kerran. 

Varmistautuminen siitä, että järjestelmän kehitysprosessin kunkin 
vaiheen tulos on edeltävän vaiheen tarkka toteutus. 

Turvallisesti vikaantuva Järjestelmä ohjautuu vikaantuessaan automaattisesti turvallisimpaan 
(Fail-safe) tilaan. 

Vahtikoira 
(Watch-dog) 

Vika: 

Vikasekvenssi 

Vikasietoisuus 
(Fault Tolerance) 

Valvontamekanismi, joka on virkistettävä määrävälein. Jos virkistys ei 
tapahdu asetetun määräajan kuluessa, vahtikoira antaa hälytyksen. 

Yksittäisvika. Satunnainen yksittäisen komponentin vika. 
Yhteiswka. Yksittäisen komponentin tai osajärjestelmän vika, joka 
tapahtuu kaikissa rinnakkaisissa järjestelmissä samanaikaisesti. 

Yksittäisestä vikaantumisesta (alkutapahtumasta) käynnistyvä tapahtu-
masekvenssi. 

Järjestelmä toimii tarkoitetulla tavalla myös yksittäisen komponentin 
vikaantuessa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä 

Maahamme mahdollisesti rakennettavan uuden 
ydinvoimalaitoksen käyttö- ja turvallisuusa-itä
maat iojärjestelmät tullaan todennäköisesti to
teuttamaan ohjelmoitavalla digitaalisella teknii
kalla. Muilta osin totuttua tekniikkaa ("evoluu-
tiolaitos") soveltavassa laitoksessa tämä osuus 
on täysin poikkeava nykyisistä laitoksista. Pi
temmällä tähtäyksellä saatetaan myös vanhojen 
laitosten ohjaus- ja suojausjärjestelmien osia 
joutua uusimaan tai laajentamaan tällä teknii
kalla. Ohjelmoitavasta tekniikasta on jo run
saasti myönteisiä kokemuksia konventionaalisil
ta voimalaitoksilta ja muusta prosessiteollisuu
desta. Ydinvoimalaitoksilla uutta tekniikkaa on 
toistaiseksi sovellettu vähän ja kokemuksia, 
erityisesti turvallisuuskriittisistä sovelluksista, 
on niukalti. Ohjelmoitavan tekniikan hyväksy
miseen ydinvoimalaitoksen turvallisuuskriittis-
ten ohjaus-ja suojaustoimintojen toteuttamiseen 
on tämän vuoksi kiinnitettävä erityistä huo
miota. 

Ohjelmoitavan digitaalisen tekniikan ominaisuu
det ja käyttäytyminen poikkeavat niin paljon 
konventionaalisesta tekniikasta, että niiden arvi
ointi ja kelpoistaminen turvallisuuskriittisiin 
kohteisiin vaatii uudenlaisia menetelmiä ja käy
täntöjä. Ohjelmoitavan järjestelmän turvalli
suusarvio ei voi perustua tavanomaisiin toden-
näköisyyspohjaisiin menetelmiin [24] johtuen 
sekä ohjelmiston että tietokonelaitteiston luotet
tavuuden kvantifioinnin vaikeudesta. Ohjelmis
ton osalta tämä on yleisesti tiedostettu, mutta 
sama koskee myös laitteistoa, koska sen vi
kaantumisen vaikutus systeemin käyttäytymi
seen riippuu vikaantumisen jälkeen suoritetta
vista ohjelmakäskyistä ja usein tulee esiin vasta 
kun tietty käsky suoritetaan. 

Ohjelmiston virheet ovat suunnitteluvirheitä 
eikä komponenttien kulumisesta johtuvia sarun-
naisvikoja. Tästä seuraa, että kaikki identtiset 
ohjelmaversiot vikaantuvat samanaikaisesti, 
eikä järjestelmien kahdentaminen (redundanssi) 
estä ohjelmavirheen aiheuttamaa yhteisvikaantu-
mista. Ohjelmiston käyttäytyminen on epäjatku
vaa, joten pienetkin syöttötietojen muutokset 
saattavat aiheuttaa suuria muutoksia käyttäyty
misessä ja ohjelman tulevaa käyttäytymistä on 
vaikeaa ennustaa menneen, havaitun käyttäyty
misen pohjalta. Näistä syistä on myös vaikea 
ennustaa tilastollisin menetelmin luotettavuutta 
vaadittavalla korkealla tasolla. Kvantitatiivisten 
luotettavuusarvioiden käyttöön turvallisuusana
lyysissä pitää siksi suhtautua varoen ja hyväk
syttäville luotettavuusarvoille asettaa konser
vatiiviset raja-arvot. 

Ohjelmoitavan järjestelmän kvantitatiivisten 
luotettavuusarvioiden epävarmuudesta johtuen 
on muilla tavoilla hankittava riittävä varmuus 
siitä, että järjestelmä täyttää perimmäiset tur
vallisuustavoitteet ja -vaatimukset. Ohjelmoita
van järjestelmän hyväksyttävyydestä voidaan 
saada sitä suurempi varmuus, mitä paremmin 
systeemin ominaisuudet tunnetaan ja mitä mo
nipuolisimmin, erilaisin tavoin tämä tuntemus 
hankitaan [23]. Järjestelmän hyväksyminen 
voidaan perustaa seuraaviin kahteen periaattee
seen [24, 25, 26]: 

(1) järjestelmän toteutuksen korkea-
luokkaisuus ("production excellen
ce") 

(2) varmuuden lisäystoimenpiteet 
("confidence building measures") 

Seuraavassa on lyhyesti tarkasteltu näiden peri
aatteiden täyttämiseen tarvittavia toimenpiteitä. 
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1.2 Toteutuksen laatu 

Toteutuksen korkea laatu edellyttää, että seu
raavien tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan 
niin pitkälle kuin mahdollista (29): 

(1) käytetyt ohjausalgoritmit ovat oike
at ("system correctness", 1121), 

(2) ohjausjärjestelmä on algoritmien 
virheetön toteutus ("implementation 
correctness", [12]) , ja että 

(3) käytettävä laitteisto on riittävän luo
tettava. 

Ensimmäinen kohta liittyy järjestelmän vaati
musten ja toimintojen määrittelyyn, mikä si
nänsä on hyvin vaativa tehtävä. Tämä ei ole 
suoraan riippuvainen käytetystä tekniikasta. 
Ohjelmoitava tekniikka tosin antaa mahdolli
suudet toteuttaa paljon monimutkaisempia al
goritmeja ja erilaisia itsediagnostiikka- yms. 
toimintoja kuin perinteinen analogiatekniikka ja 
näin sen käyttö lisää edelleen tehtävän vaati
vuutta. 

Kolmannen kohdan vaatimusten täyttäminen on 
periaatteessa hallittua, eikä siirtyminen ohjel
moitavaan tekniikkaan vaadi mitään periaattet 
lisiä uusia ratkaisuja, vaan vanhasta analogia
tekniikasta peräisin olevat menettelyt ovat edel
leen päteviä. Itseasiassa digitaalielektroniikka 
on laitetasolla hyvin luotettavaa analogiatek
niikkaan verrattuna. 

Varsinaiset ohjelmoitavan tekniikan käyttöön 
liittyvät luotettavuus- ja uskottavuusongelmat 
liittyvät kohdan kaksi vaatimusten täyttämiseen. 
Järjestelmän oikea toteutus perustuu seuraavien 
periaatteiden soveltamiseen [24, 29]: 

(1) Virheiden välttäminen (error 
avoidance), 

(2) virheiden havaitseminen ja poista
minen (error detection & removal), 
ja 

(3) Vikasietoisuus (error tolerance) 

Näiden periaatteiden täyttämiseksi on olemassa 
suuri joukko erilaisia suositeltavia menetelmiä 
ja käytäntöjä, mm. |24. 29]: 

Virheiden välttäminen: 
• formaali määrittely 
• hyvät ohjelmointikäytännöt, esim. 

• modulaarisuus 
• muuttujien aluetarkistukset 
• iteraatiokierrosten rajoittaminen 
• ei muuttujien monikäyttöä 
• keskeytysten välttäminen 

• standardien noudattaminen (esim. 
IEC 880) 

• pätevä henkilöstö 
• vahvasti tyypitetty korkean tason 

kieli 
• Konfiguraation hallinta 
• QA-suunnitelma ja säännölliset tar

kastukset 

Virheiden havaitseminen ja poistaminen: 
• 'peer review' 
• tietokoneistetut korjaustyökalut 

("debugging tools") 
• riippumaton (suunnittelusta) V&V-

ryhmä 
• staattiset ja dynaamiset testit 
• kääntäjän, linkkerin ja lataajan 

tarkistus 

Vikasietoisuus: 
• ohjelmiston diversiteetti 
• laitteiston diversiteetti 
• defensiivinen ohjelmointi 

• datan rajaus 
• taulukkojen rajaus 
• fail-safe-toiminta nollalla jaet

taessa jne. 
• itsediagnostiikka 

Evidenssi toteutuksen korkealuokkaisuudesta 
tuotetaan järjestelmän kehitysprosessin aikana 
toteutettavin erilaisin toimenpitein, ja se muo
dostaa keskeisen osan luvanhakijan "turvalli-
suustapauksen" ("Safety case", vrt. "oikeusta
paus") 
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aineistoa. Sen tuottaminen on luvanhakijan 
vastuulla, ja se alistetaan sekä riippumattoman 
arviointiryhmän ("peer review") että viran
omaisen tarkastettavaksi. Viranomainen tarkas
taa myös 'peer re view*: n. 

1.3 Varmuuden lisääminen 

Varmuuden lisäämistoimenpiteiden kannalta on 
keskeistä, että ne tapahtuvat täysin suunnittelu-, 
valmistus- ja käyttäjäorganisaatiosta riippumat
tomissa elimissä (26|. Toimenpiteet kuuluvat 
kahteen pääluokkaan, ja ne kohdistetaan valmii
seen järjestelmään vasta valmistajan todenta
mis- ja kelpoistamistoimenpiteiden valmistumi
sen jälkeen. Nämä toimenpideluokat ovat |26|: 

(1) Riippumaton suunnittelun arviointi ja 
(2) riippumaton testaus 

Riippumattomuus on tässä yhteydessä keskei
nen ominaisuus, ja siihen kuuluu [26] erillisyys 
suunnittelu- ja valmistajaorganisaatiosta, erilli
syys pääprojektin toiminnoilta, rajoittamaton 
tekninen kattavuus ja avoin raportointi. 

Eräs keskeinen piirre varmuuden lisäämistoi-
menpiteissä on käytettävien arviointi- ja tes-
tausväli 

iieiden ja menetelmien erilaisuus toteutuspro-
jektissa käytettyihin nähden. 

1.4 Yhteenveto 

Ohjelmoitavan turvallisuuskriittisen järjestel
män turvallisuusanalyysi ei voi noudattaa kon
ventionaalista käytäntöä johtuen sekä laitteiston 
että ohjelmiston luotettavuuden kvantifioinnin 
vaikeudesta. Käsittely täytyy perustaa esitetyn 
luotettavuusväitteen rajaamiseen ja kehityspro
sessin korkean laadun osoittamiseen determi
nistisin perustein ja varmuuden lisäämistoimen-
piteisiin. Deterministiset piirteet sisältävät re
dundanssin ja diversiteetin hyödyntämisen vaa
ditun turvallisuustason saavuttamiseksi. Var
muuden lisäämistoimenpiteisiin tulee kuulua 
diversien V&V-proseduurien käyttö tuotteen 
laadun osoittamiseksi. Lopuksi pätevän riippu
mattoman tahon pitää suorittaa turvallisuusana
lyysin tarkastus ja testaus soveltaen mahdolli
simman pitkälle kehitysprosessissa käytetyistä 
poikkeavia, diversejä menetelmiä ja työkaluja. 

Seuraavassa on tarkasteltu lähemmin erilaisten 
testausten ja diversiteetin käyttöä ohjelmoitavan 
järjestelmän korkean laadun ja turvallisuuden 
varmistamistoimenpiteiden näkökulmista. 
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2 DIVERSITEETTI 

2.1 Yleistä 

Diversiteetti-periaatteella (diversity (eng) ~ 
erilaisuus, monenlaisuus, vaihtelevuus) tarkoi
tetaan ji .kin toiminnon, laitteen tai tehtävän 
toteuttamista kahdella tai useammalla rinnakkai
sella, toisistaan poikkeavalla tavalla yhteismuo-
toisten vikojen vaikutusten eliminoimiseksi. 

Diversiteetti-periaatetta voidaan ja tulee sovel
taa turvallisuuskriittisten ohjelmoitavien järjes
telmien suunnittelussa, rakentamisessa ja kel-
poistamisessa kahdella eri tasolla: 

(1) Järjestelmän rakenteena tavoitteena 
vikasietoisuuden saavuttaminen ja 

(2) varmuuden lisäämistoimenpiteenä 
riippumattomassa arvioinnissa ja tes
tauksessa. 

Ensin mainitussa tapauksessa diversiteettiä voi
daan soveltaa usealla järjestelmätasolla: 

(1) Toiminnallisella tasolla, 
(2) laitteistotasolla ja 

(3) ohjelmistoissa-

Toiminnallisella tasolla diversiteetin soveltami

nen merkitsee sitä, että tietyn tavoitteen saavut

tamiseksi määritellään kaksi tai useampia toi

mintoja. 

Laitteistotasolla d/versiteetti merkitsee si'ä, että 
sama toiminto toteutetaan kahdella tai useam
malla erilaisella laitteistolla. 

Ohjelmiston diversiteetti merkitsee saman oh-
jelmatoiminnon toteuttamista kahdella tai use
ammalla erilaisella ohjelmalla joko samassa tai 
erillisissä laitteissa. Syynä ohjelmistodiversitee-

tin käyttöön on ohjelmiston vikaantumisen 
luonne; ohjelmisto ei kulu käytössä vaan sen 
viat ovat suunnitteluvirheitä. Kun satunnaisia 
laitteistovikoja vastaan voidaan suojautua ra
kentamalla rinnakkain samanlaisia kanavia 
(joissa voi myös olla suunnitteluvirheitä!), 
v>hjelmoitavat identtiset rinnakkaiset järjestelmät 
vikaantuvat ohjelmistovirheen sattuessa kaikki 
samalla kertaa. 

Normaali ta .̂ tuottaa diversejä ohjelmia on 
antaa kahden (tai useamman) toisistaan riippu
mattoman ohjelmoijaryhmän tuottaa kaksi eri 
versiota samoista määrittelyistä lähtien. Ohjel
mistojen diversitectistä ei tällöin kuitenkaan 
voida millään tavalla olla varmoja, ja on ole
massa joukko tutkimuksia, jotka ovat osoitta
neet riippumattomien ohjelmoijaryhmien teke
vän samantapaisia virheitä. Diversiteettiä näin 
sovellettuna ei voidakaan pitää takeena yhteis-
vikojen poistumiselle järjestelmästä. Tämä on 
useissa tapauksissa johtanut siihen, että ohjel
moitava turvallisuuskriittinen järjestelmä on 
vaadittu varmistettavaksi jollain muulla teknii
kalla toteutetulla varajärjestelmällä. Tällaista 
vaatimusta ei kuitenkaan viranomaisen tulisi 
esittää vaan antaa suunnittelijan itse ratkaista, 
millä tavalla viranomaisen asettama turvalli
suustavoite voidaan täyttää. 

Diversiteetin käyttö varmuuden lisäämistoimen
piteenä merkitsee sitä, että valmistajan todenta
mis- ja kelpoistamistyön jälkeen valmiille 
järjestelmälle tehtävässä riippumattomassa 
suunnittelun arvioinnissa ja testauksessa käytet
tään eri välineitä ja menettelyjä kuin mitä 
suunnittelija on soveltanut. Näin voidaan häl
ventää suunnittelijan todentamisen ja kelpoista
ni isen täydellisyyteen ja virheettömyyteen koh
distuvia epäilyjä. 
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2.2 Diversiteetin tarpeellisuudesta 

Ydinvoimalaitossovellutuksessa turvallisuuden 
kannalta tärkeimmät automaation tehtävät liit
tyvät turvatoimintojen toteuttamiseen. Turvatoi-
mintoja toteuttamaan tarkoitettu automaatio 
kuuluu iurvallisuusluokkaan2. Tähän automaa
tioon kuuluu suojausjärjestelmä, joka sisältää 
reaktorinsuojauksen sekä muiden turvallisuu
delle tärkeiden järjestelmien käynnistämisen 
oletetun onnettomuustilanteen yhteydessä. Re
dundanssin ja diversiteetin käyttö ns. yhteisvi-
kojen välttämiseksi on perinteisesti rajattu kos
kemaan näitä järjestelmiä. Deterministisiä sään
töjä löytyy mm.YVL ohjeista ja mm. standar
deista, jotka käsittelevät suojausjärjestelmää. 
Suojausautomaation toiminnalle turvatoiminto
jen toteuttamiseksi löytyy myös todennäköi-
syyspohjainen perusta. Vaatimus numeerisen 
arvon esittämisestä turvatoimintojen toteutumi
selle esiintyy mm. YVL ohjeessa 2.8. Vai
keutena on ohjelmoitavien järjestelmien luotet
tavuuden osoittaminen numeerisesti siten, että 
voitaisiin myös tältä pohjalta arvioida erilaisten 
ohjelmistodiversiteetin toteutuskeinojen riittä
vyys [i, 2). 

Reaaliaikaisissa automaatiojärjestelmissä ohjel
miston vikaantuminen saattaa aiheuttaa tarvitta
van toiminnon estymisen. Ohjelmiston vikautu-
misten syyt liittyvät suurelta osin virheiden 
välttämiseen, virheiden paljastamiseen ja pois
tamiseen, virheiden peittämiseen, sisäiseen 
kommunikointiin sekä tehtävien ajoitukseen ja 
priorisointiin. Koska järjestelmän testaaminen 
ja virheiden poistaminen ohjelmoitavasta järjes
telmästä ovat riittämättömiä keinoja varmista
maan toiminta luotettavalla tavalla, redundans
sia ja diversiteettiä on käytettävä pienentämään 
todennäköisyyttä, että redundanttiset versiot 
sisältäisivät yhteisvikoja aiheuttaen eri kanavien 
yhtäaikaisen vikaantumisen [4, 5|. 

Kuriositeettina voidaan mainita, että laajin tes
taamalla oikeaksi todistettu ohjelma käsitti 1600 
riviä. Työstä tehtiin väitöskirja, ja aikaa tähän 
kului 3 vuotta |4|. 

Diversiteettiä voidaan käyttää spesifikaatioissa,-
spesifiointi ja ohjelmointikielissä, suunnittelus
sa, toteutuksessa ja työkaluissa, algoritmeissa, 
testauksissa ja testaustekniikoissa. 

2.3 Diversiteetin käyttötavat 

Diversiteettiä voidaan saada ohjelmoitavaan 
järjestelmään monella tasolla. Laiteredundans-
sia ja diversiteettiä voidaan soveltaa kuten 
konventionaalisissa järjestelmissä. 

Ohjelmistodiversiteettiä voidaan lisätä redun-
danttisiin kanaviin mm. erilaisilla spesifiointi, 
suunnittelu ja koodaustavoilla. 

Perusjärjestelmään diversiteettiä voidaan saada 
käyttämällä eri redundanttisissa kanavissa eri
laista laitteistoa ja perusohjelmistoa. Mahdolli
suus on käyttää esimerkiksi kokonaan eri val
mistajien laitteistoja tai erilaisia prosessoreja, 
muistiyksiköltä ja oheispiirejä tai järjestää ka
naville sähkönsyötöt erilaisista lähteistä [4|. 
Ohjelmistopuolella voidaan käyttää erilasta 
mikrokoodia, käyttöjärjestelmää tai käyttöjär
jestelmäversiota. Ohjelmistot voidaan myös 
panna toimimaan asynkronisesti. Tässä tapauk
sessa valmiiden kaupallisten järjesttlmien kei
not ovat rajoitetumpia kuin kehitteillä olevien. 

Sovellutusohjelmoinnissa on tarjolla monia 
keinoja käyttää diversiteettiä. Diversiteetin 
toteutus voidaan myös ottaa o.>aksi projektin 
laadunvalvontaa. Keinoja on tarkemmin selos
tettu kohdassa 2.4. 

2.4 Ohjelmistodiversiteetin 
toteutustavat 

Ohjelmistodiversiteetti toteutetaan siten, että 
samaa tehtävää varten implementoidaan vähi
nään kaksi ohjelmaa, joiden tulee olla mahdol
lisimman erilaisia ja riippumattomia toisistaan. 
Ohjelmaversioiden riittävän erilaisuuden saa 
vuttamiseen voidaan pyrkiä joko sattumanva
raisesti tai systemaattisesti. 

2.4.1 Satunnainen diversiteetti. 

Perinteinen lähestymistapa diversiteetin saavut
tamiseksi on ollut antaa kahden (tai useamman) 
toisistaan riippumattoman ohjelmointiryhmän 
laatia omat versionsa ohjelmasta lähtien liik
keelle samoista vaatimusmäärittelyistä. Tässä 
tavassa diversiteetti syntyy ikäänkuin sattumal-
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ta. ilman ulkoista ohjausta. Satunnaisen diversi-
teetin (random diversity) pohjana on ajatus, että 
itsenäiset suunnittelu ja ohjelmointiryhmät 
valitsevat toisistaan riippumattomia ratkaisuja 
ohjeimointiprobieemaan. Tällöin virheet suun
nittelussa ja koodaamisessa todennäköisesti ovat 
erilaisia aiheuttaen sen. että myös lopputulok
sen virheet ovat erilaisia eivätkä toteudu ohjel
maa suoritettaessa samanaikaisesti. Toisaalta 
ohjelmaversioiden ja toiminnallisen spesifikaati
on lähtökohtana aina on yhteinen vaatimusmää
rittely ja yhteinen prosessi, jota palvelemaan 
automaatio on tarkoitettu. Tätä kautta yhteisviat 
saattavat päästä etenemään lopputuotteeseen 
asti. Useissa tutkimuksissa or käynyt ilmi 
(esim. 11, 12|. että ohjelmoijat, joilla yleensä 
on varsin samanlainen koulutustausta, usein 
käyttävät samanlaisia ohjelmarakenteita, vaikka 
ryhmät olisivat muodollisesti riippumattomia 
toisistaan ja vaikka laitteisto ja ohjelmointikie
let poikkeaisivat toisistaan. Näin lopputuotteen 
diversiteetti vaarantuu. 

2.4.2 Systemaattinen diversiteetti. 

Satunnaiseen diversiteettiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi on kehitetty systemaattisen 
diversiteetin (enforced diversity > periaate, joka 
hakee tietoisesti ja yhtenäisen ohjauksen alaise
na keinoja soveltaa diversiteettiä. Näitä ovat 
ohjelman rakenteeseen ja algoritmeihin liittyvät 
spesifioinnit, kehitysprosessin aikana huomioi
tavat ratkaisut suunnittelussa ja koodin kirjoit
tamisessa sekä spesifikaation ja toiminnallisen 
spesifikaation määrittelyssä tehtävät ratkaisut. 

2.4.3 Diversitettirakenteet 

Ohjelmadiversiteetin rakenteelliseen toteuttami
seen on olemassa kaksi perustapaa, joita voi
daan edelleen kombinoida usealla eri tavalla. 
Perustavat ovat: 

• Toipumislohko 
• N-versio-ohjelmointi 

Toipumislohko. 

Toipumislohkomenetelmässä (RTB, Recovery 
Block Technique) vaihtoehtoiset ohjelmaversiot 

on toteutettu periaatteessa samalla tavalla kuin 
perinteinen stand-by automatiikka. Ohjelmaloh-
kon suoritukseen jälkeen tehdään tulosten 
hyväksymistesti ja mikäli tulos hylätään, pa
lautetaan jäijesteimä ennen lohkon suorituksen 
alittamista talletettuun, hyväksyttyyn tilaan ja 
käynnistetään tästä kohdasta vaihtoehtoinen 
ohjelmaversio. Tämän menettelyn etuna on se. 
että useimmissa tapauksissa vain yksi ohjelma-
lohko joudutaan suorittamaan, eikä laitteiston 
suorituskykyrajoihin törmätä niin helposti. 
Toisaalta järjestelmän dynaaminen käyttäytymi
nen vikatilanteessa voi olla vaikeasti ennustet
tavissa. Virheen havaitsemisen jälkeen käynnis
tettävät varalohkot voivat olla myös yksinker
taisempia, vain oleellisimmat perustoiminnot 
suorittavia. Näin voidaan säästää järjestelmän 
tuotantokustanmV.sia. Menetelmän heikko lenk
ki on lohkon tulosten hyväksymisen toteuttava 
testilohko. joka myös voi toimia virheellisesti 
(joko hyväksyä väärän tuloksen tai hylätä oike
an tuloksen). Toipumislohkon periaate on esi
tetty kuvassa 1. 
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RECOVER 
: MACHINE 
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Kuva 1. Tnipumislohknn toimintaperiaate. 
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N-versio-ohjelmointi. 

N-versio-ohjelmointia (NVP. N-Variant Prog
ramming) voitaisiin verrata laitteistolla toteutet
tuihin redundanttisiin, modulaarisiin järjestel
miin, joissa on käytetty äänestyslogiikkaa. N-
versio ohjelmoinnilla saavutetaan Vikasietoisuus 
vertailemalla eri ohjelmaversioiden ulostuloja ja 
lopputulos hyväksytään vain. jos vähintään 
kaksi versiota antaa saman tuloksen (toleranssi
en rajoissa), muussa tapauksessa tehdään vir
heilmoitus. Tämä vertailu käsittää enemmän, 
kuin pelkän äänestyksen. N-versio-ohjelmoin-
nin käyttö asettaa suuremmat vaatimukset lait
teiston suorituskyvylle kuin toipumislohkon 
käyttö, koska kaikki ohjelmaversiot suoritetaan 
jokaisen suoritusjakson aikana. Toisaalta järjes
telmän aikakäyttäytyminen ei ole riippuvainen 
vikaantumisesta jossain haarassa. Myöskin 
soveltuvuus fyysisesti hajautettuun järjestel
mään on luontevampi, koska eri ohjelmaversi
oita voidaan ajaa myös eri laitteistoissa. Kuvas
sa 2 on esitetty N-versio-ohjelmoinnin periaate. 

Taulukko I. Toipumislohkmja N-versio-ohjdmoinnin ominaisuudet 

Toipumislohko 

Virheen havaitseminen hyväksymistestillä 

Virheen korjaus toipumalla ja vaihtoehdon 
aktivoinnilla 

Hyväksymistesti (absoluuttinen testi) 

Vaaditaan yksi hyväksytty vaihtoehto 

n + 1 vaihtoehdon suoritus vain jos n on 
ollut virheellisiä 

Perättäinen suoritus normaa!; 

Rinnakkainen suoritus mahdollinen 

Dynaaminen redundanssi 

Moninkertainen suoritusaika 

IV-versio-ohjelmointi 

Virheen havaitseminen vertailulla 

Virheen korjaus peittämällä ja äänestyk
sellä 

Äänestys ja enemmistöpäätös (suhteellinen 
testi) 

Vaaditaan enemmistö 

Kaikki vaihtoehdot suoritetaan aina 

Rinnakkainen suoritus normaali 

Perättäinen suoritus mahdollinen 

Staattinen redundanssi 

Moninkertainen S"oritustila 
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Kuva 2. N-versiomenetelmän periaate. 

Taulukossa I on vertailtu näiden perusmenetel
mien ominaisuuksia [15]. 
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Kirjallisuudessa on esitetty monia muita ohjel
miston diversiteettiperia?tteita. jotka useimmi
ten ovat erilaisia kombinaatioita edellämaini
tuista perusperiaatteista. Tällaisia ovat mm 
[151: 

• konsensustoipumislohko, 
• N itsetarkistavaa ohjelmaa. 
• hajautetut toipumislohkot. ja 
• toipuvat N-versiolohkot 

Kuvassa 3 on esitetty konsensustoipumislohkon 
toimintaperiaate. 

Konsensustoipumislohko yhdistää tavanomaisen 
N-versio-ohjelman toipumislohkoon niin. että 
aluksi suoritetaan kaikki ohjelmaversiot jn ver
taillaan niiden tuloksia. Jos vähintään kaksi 
samanlaista tulosta saadaan, tämä hyväksytään 
lopputulokseksi, eikä toipumislohkoa käynnis
tetä. N-versio-ohjel massa voivat kuitenkin 
kaikkien versioiden tulokset olla toisistaan 
poikkeavia mutta silti hyväksyttävyyden rajois
sa. Tällöin toipumislohko hakee jo suoritetuista 
ohjelmista hyväksyttävän tul ksen, jos sellainen 
on olemassa. Toipumislohkon käynnistäminen 
ei nyt edellytä uusien ohjelmaversioiden käyn
nistämistä, vaan pelkkä tulosten tarkistus riit

tää, ja vältytään toipumislohkon epämääräiseltä 
ajokäyttäytymiseltä. 

2.5 Muita diversiteetin toteutusta
poja 

2.5.1 Ohjelmistu-laitteisto-diversiteetti 

Korkea luotettavuustaso voidaan myös saavut
taa varmentamalla ohjelmoitava järjestelmä 
saman toiminnon toteuttavalla konventionaa
lisella langoitetulla järjestelmällä. Esimerkki 
tällaisesta toteutuksesta on englantilaisen Size-
well B-laitoksen reaktorin suojausjärjestelmä. 
Langoitetulla järjestelmällä on siinä toteutettu 
rinnakkain ohjelmoidun toteutuksen kanssa ne 
turvallisuustoiminnot. joilla suojaudutaan suu
remmalla taajuudella kuin 10?/v esiintyviä 
onnettomuus- ja häiriötilanteita vastaan. Har
vemmin tapahtuville turvallisuustoiminnoille 
riittää pelkkä (4-redundanttinen) ohjelmallinen 
ratkaisu. 

Konventionaalisella tekniikalla toteutetuille 
suojauksille on tehty luotettavuusarvioita aikai
semminkin, joten tällä toteutustavalla tehdyille 
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VERSION 1 * * * * 
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Kuva 3. Konsensustoipumislohkon periaate. 
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suojaustoiminnoille löytyy luotettavuustekniset 
laskentaperusteet, komponentit ovat koeteltua 
tekniikkaa ja niistä on olemassa käyttökoke-
mustietoja. Myös langoitetulla järjestelmällä on 
kuitenkin tietty yhteisvikaantumisen todennä
köisyys johtuen määrittelyvirheistä tai kom
ponenttien rakennevioista 

Käytettävän diversiteetin tulee olla sellainen, 
että luotettavuusvaatimukset toteutuvat. Koetel
tu langoitettu tekniikka uuden ohjelmoidun 
rinnalla antaa käyttäjälle ainakin tietyn varmuu
den tunteen. Toisaalta ohjelmisto-laitteisto 
diversiteetti aiheuttaa järjestelmän koon kasva
mista ja monimutkaistumista. Myöskään langoi-
tetun sekä ohjelmoidun järjestelmän kombinaa
tiolle ei ole osoitettu, että tällainen diversiteetti 
antaisi paremmat luotettavuusarviot, kuin pelk
kä ohjelmistodiversiteetti. 

2.5.2 Asynkroninen toiminta 

Redundanttiset useampikanavaiset ohjelmoidut 
laitteet voivat olla synkronoituja tai asynkronoi-
tuja. Asynkronisuuden tarkoituksena on paran
taa yhteisvikqjen sietoisuutta siten, että välte
tään rinnakkaisten järjestelmien joutuminen 
yhtäaikaisesti sellaiseen tilaan, joka johtaa ka
navan vikaantumiseen. Asynkronisuudella voi 
olla erilaisia toteutustapoja. Esim. kaksikana
vaisilla ohjausyksiköillä toteutustapa voi olla 
sellainen, että toimivasta kanavasta siirretään 
tietoja periodisesti stand-by tilassa olevaan 
kanavaan ja rrrkäli toimiva kanava vikaantuu, 
varakanava jatkaa toimintaa viimeisestä vir
heettömästä tilasta alkaen. Toinen tapa toteuttaa 
asynkronisuus on pitää kump;kin kanava aktii
visena, mutta vain toinen kanava kytkettynä 
prosessiin. Jos kytketty kanava vikaantuu, siir
retään ulostulomodulien ohjaus toisen kanavan 
perään. Jälkimmäisessä toteutuksessa voidaan 
käyttää myös diversejä algoritmeja ohjaustoi
mintoihin. 

Kolmekanavaisissa järjestelmissä voidaan käyt
tää kaikkia redundansseja aktiivisesti rinnak
kain. Näissä järjestelmissä synkroninen ja asyn
kroninen toiminta ovat enemmän samankaltai
sia. 2/3 äänestysei imet, jotka sijaitsevat jokai
sessa redundanssissa suorittavat vikaantuneen 
kanavan ohjaussignaalin peittämisen. Äänes

tysei imet voivat olla toteutettuja joko ohjelmal
lisesti tai langoitetusti. Langoitettujen äänestys-
modulien, joita käytetään synkronisissa järjes
telmissä, etuna on se, että ne ovat nopeampia 
ja voivat näinollen suorittaa äänestyksen jokai
sen käskyjakson (instruction cycle) jälkeen. 
Asynkronisten järjestelmien ohjelmallisesti 
toteutetut modulit joutuvat käyttämään useita 
käskyjaksoja eli jarjeste'makellojakson (scan 
cycle) saadakseen kunkin kanavan lopputu
loksen äänestystä varten. Tosin näiden toimin
taa voidaan nopeuttaa valitsemalla käskyjakso-
jen pituus hyvin lähelle toisiaan ja aloittamalla 
ne yhtäaikaa, jolloin kanavat ovat löysästi 
synkronoituja. 

Järjestelmän vikadiagnostiikalla on tärkeä osuus 
vikasietoisuudentoteutumisessa. Äänestysei imet 
voidaan ohjelmoida esimerkiksi siten, että diag
nostiikan havaittua vian yhdessä kanavassa, 
tämä kanava poistetaan käytöstä ja 2/3 logiik
ka muuttuu 2/2 logiikaksi, jolloin voidaan lisätä 
käytettävyyttä.(Vastaavasti neliredundanttisissa 
järjestelmissä voidaan äänestys järjestää siten, 
että 2/4 muuttuu automaattisesti 2/3 logiikaksi 
jne.) Langoitetusti toteutetuilla komponenteilla 
täll?ista mahdollisuutta ei ole. 

Diagnostiikkaohjelmatovat liian pitkiä pystyäk
seen suorittamaan toimintansa yhden järjes-
telmäkellojakson (scan cycle) aikana. Näinollen 
joissakin sovellutuksissa diagnostiikkaohjelmat 
on jaettu usealle kellojaksolle. 

Edellämainituista arkkitehtuureista on tehty 
luotettavuustekninen tutkimus, joka käsittelee 
vikasietoisia ohjausyksiköltä, joita on ollut käy
tössä sekä ydinvoimaloissa, että muussa teolli
suudessa 110]. Tutkimuksen mukaan kaksikana
vaiset edellämainituillaarkkitehtuureillatoteute-
tut ohjausyksiköt olivat kahdeksan kertaa luo
tettavampia, kuin yksikanavaiset. Toisaalta 
synkronisen ja asynkronisen toiminnan välillä 
ei havaittu merkittävää eroa luotettavuuden suh
teen. 

2.6 Kokemuksia 
Seuraavassa on esitetty joitakin esimerkkejä 
maailmalla hyväksytyistä tai hyväksyttävänä 
olevista ohjelmoitavista turvallisuuskriittisistä 
järjestelmistä. 

23 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 52 

2.6.1 Darlington 

Eräillä kanadalaisilla CANDU 6 PHW reakto
reilla (mm. New Brunswick Electric Power 
Commission'in Point Lepreau- ja Hydro Que-
beck'in Gentilly 2-laitoksilla) on ollut käytössä 
tietokonepohjainen reaktorin pikasulkujärjes-
telmä vuodesta 1982 lähtien. Nämä vanhemmat 
järjestelmät on varmistettu kiinteästi langoite-
tulla varajärjestelmällä. Ontario Hydron omis
tamalla Darlington'in laitoksella (4*880 MW; 
ensimmäinen yksikkö. Darlington 2 käynnistyi 
1/90) on äskettäin oteUu käyttöön täysin tieto
koneistettu reaktorin suojausjärjestelmä. Järjes
telmän on toteutettu puhtaasti tyypillisenä 
ATK-projektina. 

Darlingtonin pikasulkujärjestelmän päätoimin
not ovat: 

(1) Reaktorin pikasulku. 
(2) tietokoneavusteinen järjestelmän 

komponenttien testaus, 
(3) kanavoitu turvajärjestelmän paramet

rien CRT-näyttö. ja 
(4) järjestelmän toiminnan on-line val

vonta. 

Rakenne. Järjestelmän hierarkkinen rakenne on 
esitetty kuvassa 4 |401- Järjestelmä muodostuu 
kahdesta laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan täysin 
erilaisesta kolmekanavaisesta järjestelmästä 
(Shutdown System) SDSl (kanavat D, E ja F) 
ja SDS2 (kanavat G, H ja J) Alimmalla taM)lla 
on kuusi pikasulkutietokonetta (T - Trip 
Computer), jotka suorittavat seuraavia tehtäviä: 

• lukevat ja tarkistavat suojausjärjestel
män parametrit: prosessimittaukset 
luetaan suorien prosessiliitäntöjen 
kautta, 

• suorittavat pikasulkualgoritmin ja 
välittävät pikasukusignaalin ulostu
loon, 

• suoritta" at itsetarkistuksen. 

• ohjaavat hälytysikkunoita valvomos
sa. 

• lähettävät laitosparametrit ja oman 
tilatietoapa näyttö/testaustietoko-
neelle kuituoptisen linkin kautta, ja 

• vastaanottavat self-powered in-core 
vuodetektorien kalibrointitiedot näyt-
tö/testitietokoneilta kuituoptisen 
linkin kautta. 

SDSLn pikasulkutietokoncet ovat General 
Automation Modell 220 koneita, jotka on oh
jelmoitu FORTRAN- ja GA:n assembler-kie
lillä. SDS2:n koneet ovet tyyppiä DEC LSI-11. 
jotka on ohjelmoitu PASCAL ja MACRO as
sembler-kielillä. Kummankin osajärjestelmien 
sisäisissä kolmessa kanavassa on identtiset 
ohjelmat, osajärjestelmien ohjelmat ovat täysin 
toisistaan poikkeavat. 

Yksittäisen kanavan kaikki prosessi-ja ydintek-
niset mittaussignaalit on yhdistetty suoraan 
kanavan pikasulkutietokoneeseen. SDSl:ssä 
käytetään yleistä koinsidenssilogiikkaa so. yk
sittäinen kanava antaa pikasulkusignaalinen kun 
joku parametri ylittää pikasulkurajan. SDS2 
käyttää paikallisia koinsidenssilogiikkaa. jossa 
kanava antaa pikasulkusignaalin vain jos sama 
parametri ylittää pikasulkurajan vähintään kah
dessa kanavassa. Lopullinen ptkasulkusignaali 
muodostetaan 2/3-logiikalla. 

Seuraavan tason näyttö/testaustietokoneet (D/T 
~ Display /Test Computer) on myös jaettu kol
meen kanavaan kummassakin osajärjestelmässä. 
Kukin D/T-kone suorittaa seuraavat toiminnot: 

• pikasulku ja valvontatietokoneiden 
välinen tiedonsiirto. 

• kahden valvomotaulussa olevan 
CRT-näytön ohjaus. Näiltä operaat-
tfii voi seurata prosessi- ja ydintek-
nisten pikasulkuparametrien ja niiden 
asetusarvojen tilaa, ja 

• testisignaalien lähetys kenttälaitteille 
valvontatietokoneen käskystä. 
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M = Monitor computer 
D « Display/Test 
Computer 
T * Trip computer 
MRC-Main 
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Kolmannella tasolla ovat valvontatietokoneet 
(M - Monitor Computer), yksi kumpaakin 
osajärjestelmää varten. Nämä suorittavat seu
raavia tehtäviä: 

• ohjaavat valvomotauluun asennettua CRT-
näyttöä ja näppäimistöä, jolta operaattorit 
valitsevat ja suorittavat järjestelmän teste
jä ja tulosuurekJen kalibrointia. CRT-
näytöllä esitetään myös operaattorin pyyn
nöstä järjestelmän toimintatietoja. Toinen 
näyttö ja ib- äimistö on sijoitettu ohjaus-
pulpettiin. 

• kommunikoivat D T-tietokonekien kanssa 
(testien suorituskäskyt. kalihrointidata. 
systeemin tila. parametrien arot. testien 
tulukset, kalibrointidatan tak; isinkaiutus 
jne) . 

• tarkistavat datan yhteensopivuuden (mm. 
kanavien välinen parametrien vertailu;. 

• kirjoittavat hälytykset ja testitulokset, ja 
• lähettävät hälytykset ja testitulokset arkis

toitavaksi ylimmän tason valvontatietoko-
neelle. 

Ylimmältä tasolla on koko laitoksen neljän 
yksikön yhteinen valvontatietokone (SSMC -
Shutdown System Monitor Computer), joka saa 
sarjaväylän kautta tiedot kaikilta kahdeksalta 
pikasulkujärjestdmältä (2 järjestelmää kullakin 
neljällä yksiköllä) arkistointia ja off-line ana
lyysiä varten. 

Kaikki D T - ja M-tietokoneet ovat GA-220-
tyyppiä ja ne on ohjelmoitu joitakin assembler-
kielisiä laiteohjaimia lukuunottamatta FORT
RAN-kielellä. SSMC-kone on kovalevyllä ja 
kahdeksalla sarjaportilla varustettu IBM AT 
PC. joka on ohjelmoitu PASCAL-kielellä. 

Vikasietoisuus. Riittävä Vikasietoisuus ja käy
tettävyys on saavutettu yhdistämällä edellä 
kuvattuun vikasietoisecn arkkitehtuuriin turval
lisesti vikaantuvat laitteet ja ohjelmistot toisiaan 
täydentävällä tavalla. Suunnittelustrategian 
perusosia ovat olleet redundanssin, diversitectin 
ja riippumattomuuden soveltaminen. 

Ensisijainen puolustus turvajärjestelmin vikaan
tumista vastaan on järjestelmän arkkitehtuuri. 

jossa on käytetty turvaiiisesti vikaantuvia me
kanismeja, kanavointia ja redundanssia sekä 
yleistä ja paikallista äänestysiogiikkaa vikasie-
toisuuden saavuttamiseksi. Rakenne mahdollis
taa myös koko järjestelmän jatkuvan käytönai
kaisen testauksen. Näitä piirteitä vahvistaa 
osajärjestelmien välinen systemaattinen diversi-
teelti ja suunnittelun riippumattomuus. Tieto
konelaitteiston ohjdmallisu itsetarkistusta on 
täylennenydefensiivlselläohjdmointistrategiai-
la ja -taktiikalla. 

Suunnittelun riippumattomuus saadaan aikaan 
ensinnäkin siten, että kummankin osajärjestel
män toiminnalliset vaa'imukset määrittelee eri 
suunnittelija, joka myös suorittaa laadun var
mistuksen ja ohjelmiston kelpolstamlstestauk-
sen. Toimintojen suunnitteluryhmästä erillinen 
ohjdmointiryhmä käyttää eri ohjelmoijia eri 
osajärjestdmille. Suunnittelun erillisyys jatkuu 
järjestelmien dokumentointiin ja testaukseen. 

Systemaattista diversiteettiä sovelletaan eri osa
järjestelmien yhtäaikaisen vikaantumisen eh
käisemiseksi. Laite- ja tietokonepuoldla käy
tettään eri valmistajien instrumentteja ja tieto
koneita. Tietokoneiden valmistajat ' käyttävät 
erilaisia komponentteja ja piirikortteja ja pak
kaavat tuoneensa eri tavoilla. Ohjelmistopuolel
la käytettään eri ohjelmointikieliä, kääntäjiä ja 
kehitysvälineitä. 

Yleiskäyttöisten tietokoneiden valinta on mah
dollistanut monenlaisten itsetarklstus ja vianpal-
jasti smekanismien käytön. Nämä alkavat eri
laisten laitepohjaisten ratkaisujen käytöstä, 
jotka aiheuttavat pikasulkusignaalin tietokoneen 
vikaantuessa. Näihin kuuluu ulkoisen vanti-
koiran »watch-dog) käyttö, joka laukaisee pi-
kasulun. jos sitä ei määräajassa kuitata. Tieto
koneen sisäiset, ohjelmalliset iaitetarkistukset 
va.'vovat jatkuvasti prosessorin kuntoa, muistia, 
keskeytyksiä ja reaaliaikakelloja. Myös antu-
risignaalien mielekkyyttä valvotaan koko aj?.n. 
Puolustavan ohjelmointitavan käyttö varmistaa 
turvallisen toiminnan vikaantumisen yhteydes
sä. Esimerkiksi pikasulkuparametrit asetetaan 
pikasulkutilaan aina ohjelmalohkon suorituksen 
alussa ja lohkon suorituksen tulee normaalisti 

I Tnixn UillciMcn valmiMaj*. Crcnernl Automation, on viinKisimnuin littlnn mukaan joulunul vcläytymäan nurkkinnil 
2 6 l* Tämä vaarantaa j»lk«»M vllapitniiKn u«mi«ti. j» »nila* vaali* mtiiii»k»a lartteislnnn 
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purkaa parametrien pikasulkutila. Edelleen 
pyritään monimutkaisia aikaan sidottuja toimin
toja välttämään. Laajoja mielekkyystarkasteluja 
suoritetaan kaikille tärkeille kokonais- ja reaa-
iilukumuuttujilie ja epämielekkäät signaalit 
hylätään [40]. 

2.6.2 Sizewell B 

Suffolk'in maakunnassa Pohjanmeren rannikol
la n. ISO km Lontoosta koilliseen rakenteilla 
olevalla Sizewell B-ydinvoimalaitoksella ollaan 
ottamassa käyttöön ohjelmoitavaa digitaalista 
reaktorin primäärisuojausjärjestelmää, joka pe
rustuu Westinghouse'n Eagle 21 tuoteperheen 
komponenteista koottavalla IPS-järjestelmään 
(Integrated Protection System). Suunnitelmien 
mukaan polttoaineen lataus tapahtuu marras
kuussa 1994. 

Perusvaatimukset ja ratkaisut. Turvallisuus
ajattelun pohjana ovat deterministiset säännöt. 
Myös todennäköisyyspohjaista tavoitteenasette
lua sovelletaan suunnittelussa. Keskeisiä vaati
muksia ovat yksittäisvikakriteeri, riskinsieto-
vaatimukset, reaktorin suojausjärjestelmän 
suunnittelusäännöt ja operaattorin rooli. 

Todennäköisyyspohjaiset kvantitatiiviset tavoit
teet eivät kuitenkaan ole viranomaisvaatimuk
sia, vaan ne on tehty voimayhtiön omaan käyt
töön. Tavoitteet suojausjärjestelmille määritel
lään seuraavasti [3]: 

F = sellaisen häiriötapahtuman taajuus, 
jossa tarvitaan suojausjärjestelmää 

P = todennäköisyys sille että suojausjär
jestelmä vikaantuu sitä tarvittaessa 

F x P < 107/vuosi yksittäisille häiriöille 

F x P < 10"*/vuosi kaikille häiriöille 

Edelleen yhteisvikaantumiselta suojautumiseksi 
on asetettu kvantitatiiviset suunnittelutavoitteet 
diversiteetille: 

• usein toistuvat viat: 

F > 103 / vuosi 

P < 104 

diversiteettiä käytetään 

• harvoin toistuvat viat 

F < 103 / vuosi 

P > 10" 

diversiteetti ei välttämätön. 

Laitoksen järjestelmistä valmistuu PS A raportti 
vuonna 1992 (NNC laatii). 

Viranomainen, tässä tapauksessa HSE (Health 
and Safety Executive) tutkii raportin vuoden 
kuluessa. 
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Rakenne. Size well B.n suojausjärjestelmän 
rakenne on esitetty kuvassa S. Suojausjärjestel
mä käsittää reaktorin pikasulkujärjestelmän ja 
laitossuojauksen (ESFAS). Suojaustoimintoihin 
käytetään kahta toisiaan varmentavaa diversiä 
järjestelmää, jotka ovat: 

• PPS (Primary Protection System) 

• SPS (Secondary Protection System) 

PPS toteutetaan Westinghouse'n IPS järjestel
mällä, joka on perustuu mikroprosessoripohjai
sen EAGLE tuoteperheen laitteisiin . Se on 4-
kanavainen ja kattaa kaikki suunnitteluperuste-
onnettomuudet (DBA). Useimmille suojauksille 
toteutuu vähintään kaksi itsenäistä kanavaa. 
Tämä määräytyy luotettavuusvaatimusten mu
kaisesti: 

• P = KT3 — > 1 LOP (Lines of 
Protection) 

• P = 104 — > 2 LOP 

SPS:n toimittaa GEC - Alsthom ja se perustuu 
erittäin luotettavaan analogiseen magneettisy-
däntekniikkaan (laddic) ja on myös 4-kana-
vainen. Tämä järjestelmä on olemassa ainoas
taan luotettavuustavoitteen takia ja siihen on 
rakennettu ainoastaan ne suojaustoiminnot, 

PRIMARY PROTECTION SYSTEM 

i • COMPUTE* BASED 
I 
i • AU FAULTS 

[SECONDARY PROTECTION SYSTEM ! 
I I 
I * MAGNETIC LOOK llADDK] t 

* FMQvemFAULTS ONLY ! 

! CONTROL SYSTEM 

[ * CCMPtrm BASED 

I * AU STATION CONTROLS 

• HISTORICAL RECORDS 

Kuva 5. Sizewell B.n suojausjärjestelmät. 
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joiden taajuus F on suurempi kuin 10"Vv, jol
loin luotettavuuden P arvo on määritelmän 
mukaan 10"*. 

IPS järjestelmä perustuu Intel'in 8086 prosesso
reihin, jotka on ohjelmoitu PLM 86 kielellä. 
Järjestelmässä on 2/4 äänestyslogiikka ja on -
Ime testaus. Vikaantuneet kortit voidaan vaihtaa 
"lennossa". Mittauksia on arvion mukaan n. 
50. Neliredundanttisuus on toteutettu myös me
kaanisella puolella. 

Ohjelmiston luotettavuuden arviointiin ei ole 
olemassa hyviä menetelmiä, joten luvanhakijan 
esittämälle järjestelmän epäluotettavuudelle 
asetetaan hyväksyttävä alaraja. Riippuen käyte
tyistä suu.1r|itte!u-, tuotanto-, laadunvalvonta-ja 
testausmenettelyistä tämä raja vaihtelee välillä 
10 : (monimutkainen, uusi järjestelmä, ei for
maaleja menetelmiä määrittelyssä) - ltt5 (yk
sinkertainen, koeteltu järjestelmä, kaikki for
maalit yms. hyväksi havaitut menetelmät käy
tössä), suojausjärjestelmälle asetettuja luotetta-
vuustavoitteita ei em. rajoitusten puitteissa 
voida saavuttaa ilman diversiteettiä (identtisten 
ohjelmoitavien järjestelmien virheet ovat yhteis-
muotoisia); Sizewell-B:n tapauksessa tämä on 
hoidettu kiinteästi Iangoitetulla varasuojaus-
järjestelmällä eikä diversejä ohjelmia käytetä. 

jr CONTROL RODS ] 

. ; - ; v -T| * AU FAULTS j 

) EMERGENCY , 

>i BORATION SYSTEM 

; * FREQUENT j 

| FAULTS ONLY j 

[ ENGINEERED 

SAfETY 

I FEATURES 

PLANT 



STUK-YTO-TR 52 SÄTEILYTURVAKESKUS 

2.6.3 Zion 

Illinois'in osavaltiossa Chicagon lähistöllä si
jaitsevan Commonwealth Edison Company'n 
(CECo) omistaman vanhan Zion-ydinvoimalai-
toksen (2*1040 MW PWR; käynnistetty 12/73 
ja 9/74) kahdella yksiköllä on vuonna 1992 
korvattu analogisen Westinghouse 7100-pro-
sessisuojausjärjestelmän signaalinkäsittelyosaa 
ohjelmoitavalla digitaalisella Westinghouse 
Eagle 21 järjestelmällä. Eagle 21 on mikro
prosessoripohjainen järjestelmä, joka on alun
perin varta vasten suunniteltu korvaamaan van
hoja analogiajärjestelmiä niin, että kojeisto-
kaappiin tulevat kaapeloinnit voidaan säilyttää, 
poistaa kaapeissa olevat analogiajärjestelmät, 
vaihtaa EAGLE-järjestelmän kehikot tilalle ja 
yhdistää ne vanhoihin kaapeleihin [39]. 

Rakenne. Zion'in vanha analoginen Wes
tinghouse 7i00-suojausjärjestelmä muodostuu 
neljästä redundanttisesta kanavasta, joista jokai
seen kuuluu useita kaappeja. Järjestelmän uu
sinnassa analogiajärjestelmän komponentit 
poistettiin kaapeista, ja tilalle asennettiin mik
roprosessoripohjaisen EAGLE 21 järjestelmän 
kehikot, jotka yhdistettiin olemassaoleviin 
kenttäkaapeleihin. Kussakin kanavassa kuiten
kin yhden kaapin instrumentointikaapelointi 
siirrettiin toisiin kaappeihin, ja vapautuvaan 
kaappiin asennettiin uuden järjestelmän käyttä-
jäliitännän (MMI) komponentit. Lisäksi järjes
telmään lisättiin joitakin kokonaan uusia tai 
aikaisemmin muualla käsiteltyjä mittausviestejä 
(mm. lauhde- ja latausvesisäiliöiden pinnan
korkeudet sekä primääripiirin kuuman ja kyl
män haaran lämpötilat). 

EAGLE 21 prosessoi samat ruloviestit kuin 
vanha analogiajärjestelmä ja tuottaa reaktorin 
pikasulun ja laitossuojauksen (ESF ~ Enginee
red Safety Actuation System) käynnistyslogii-
kan tulosignaalit sekä tulosignaalit näyttölait
teille, piirtureille, laitostietokoneelle ja erilaisil
le ohjausjärjestelmille. Sensijaan, että kaapit 
varusteltaisiin yksilöllisesti kuten vanhassa 

analogiajärjestelmässä, jokainen EAGLE 21 
kaappi sisältää seuraavat pääjärjestelmät: 

(1) Input/Output Subsystem 
(2) Loop Processor Subsystem (LSP) 
(3) Tester Subsystem (TSP) 

Kaikki suojausalgoritmit ja vertailut käsitellään 
LSP-järjesteimässä. Se muodostuu seuraavista 
osista: 

(1) Digital Filter Processor 
(2) Loop Calculation Processor 
(3) Digital I/O Module 
(4) Digital to Analog 'D/A) converter 
(5) Data Link Handler 

Digital Filter Processor vastaanottaa analogia-
signaalit l/O-järjestelmältä, muuntaa ne digi
taalimuotoon, suodattaa ne ja siirtää Loop Cal
culation Processor'in käsiteltäväksi. Tämä suo
rittaa suojaustoiminnon vaatimat laskut, vertaa 
tuloksia asetusarvoihin ja käynnistää pikasul-
kusignaalit. Digital I/O Module käsittelee bi-
nääritulot ja -lähdöt ja pikasulkulogiikan lähtö-
viestit. D/A muunnin muuttaa binääriluvut 
analogiamuotoon ja lähettää ne edelleen käsi
teltäväksi I/O-järjestelmään. Data Link Handler 
kerää tietoja Loop Calculation Processor'ilta ja 
välittää ne testijärjestelmälle. 

Testijärjestelmä (TSP) on käyttäjäliitynnän 
(MMI) ja EAGLE-järjestelmän välinen liityntä. 
MMI:n ja TSP:n avulla käyttäjä voi muuttaa 
aserusarvoja, viritysparametreja ja suorittaa 
suojausjärjestelmän testauksia. 

Vaikka kaikkien kaappien laitevarustus on sa
manlainen, on diversiteettiä sovellettu yksittäi
sen kanavan eri kaappeihin tuleviin prosessisig-
naaleihin ja niiden käsittelyyn. Näin yhteisvi-
kaantumisen mahdollissuutta on voitu vähentää. 
Kaikki Kaappiin tulevat signaalit käsitellään 
kuitenkin samassa prosessorissa, jonka vikaan
tuminen aiheuttaa kaikkien kaapin toimintojen 
menettämisen. 
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Toisaalta eräitä diversejä toimintoja on yhdis
tetty samaan kaappiin saman prosessorin käsi
teltäväksi. Näistä syistä NRC ei katsonut suo
jautumista yhteisvikoja vastaan riittäväksi, vaan 
vaati lisäselvityksiä voimayhtiöltä ja toimitta
jalta. Huhtikuussa 1992 CECo vastasi arviolla 
suojautumisen syvyydestä (Defence-In-Depth). 
Tässä analyysissä transientit ja onnetiomuusta-
pahtumat on jaettu kolmeen ryhmään: 

(1) Tapahtumat, joita vastaan ensisijai
nen tai varasuojaustoiminto ei tapah
du EAGLE-järjestelmässä. Näissä ta
pauksissa EAGLE-järjestelmän yh-
teisvika ei estä automaattista suojaus-
toimintoa, mutta useimmissa tapauk
sissa varajärjestelmän toiminta-aika 
ylittää turvallisuusanalyysin vaati
mukset. 

(2) Tapahtumat, joita varten automaatti
sen suojauksen toimintaa ei ole ole
tettu turvallisuusanalyyseissä. Näistä 
CECo toteaa, että joillekin on ole
massa automaattinen EAGLE-järjes-
telmästä riippumaton varakäynnistys. 
Muille on olemassa EAGLE-järjes-
telmästä riippumaton näyttö valvo
mossa, jonka perusteella suojaustoi
menpide voidaan käynnistää käsin 
hätätilanneohjeen mukaisesti (käyn-
n;stys on myös riippumaton 
EAGLE-järjestelmästä). 

(3) Tapahtumat, joita varten sekä ensisi
jainen että varasuojaustoimenpide 
käsitellään EAGLE-järjestelmässä. 
Tähän ryhmään kuuluvat syöttövesi-
häiriö. kuorman menetys ilman tur
biinin pikasulkua. syöttöveden me
netys, jäähdy tteenmenetysonnetto-
muus. höyryputken katkeaminen, 
lukkiutunut roottori ja höyrynkehitti-
men putkivuoto. Kaikille näille on 
CECo'n mukaan olemassa riittävä 
EAGLE-järjestelmästä riippumaton 
indikaatio ja riittävä ohjeistus ope
raattorin manuaalisten toimenpiteiden 
suorittamiseen. Normaalin syöttöve
den menetyksen osalta CECo vetosi 
lisäksi olemassa olevaan ATWS-
lievennysjärjestelmään ja sitoutui li
säämään hallinnollista ohjausta tä
män luotettavuuden varmistamiseksi. 

Näillä perusteilla sekä ohjelmiston V&V-ohjel-
man arvioinnin. Sequoyah-laitoksen pääosin 
identtisestä ohjelmistosta saatujen myönteisten 
kokemusten ja CECo'n hakemuksen laadullisen 
arvioinnin pohjalta NRC arvioi todennäköisyy
den, että ohjelmiston yhteisvika transientti- ja 
onnettomuustilanteissa johtaa epäturvailiseen 
tilaan, olevan pienen. Tämän arvion pohjalta 
NRC toteaa, että on saatu kohtuullinen var
muus siitä, että ohjelmiston yhteisvian sattuessa 
reaktori voidaan sammuttaa turvallisesti diver-
sein keinoin. 
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3 TESTAUS 

3.1 Yleistä 

Testaamista tarkastellaan tässä raportissa sovel
lettuna hajautettuun digitaaliseen automaatiojär
jestelmään. Kokonaisuus on hajautettu erillisiin 
automaatioasemiin. jotka sisältävät omat ohjel
mistonsa ja joiden tehtävänä on hoitaa mahdol
lisimman itsenäisesti oma osuutensa prosessin 
valvonnasta ja ohjaamisesta. Toisaalta järjes
telmän tehtävänä on toimittaa valvontakeskuk
seen kaikki tarpeellinen tieto ja välittää ope
raattorien ohjaustoimenpiteet kenttälaitteille 
sekä toimittaa prosessin ohjauksen kannalta 
välttämättömät tiedot prosessiasemalta toiselle. 
Toiminta on siis toisaalta itsenäistä ja hierark
kista, mutta toisaalta järjestelmä on tiedonsiir
ron kautta integroitu yhteen. 

Kun ajatellaan testaamista edellämainitut piir
teet tulisi ottaa huomioon. Järjestelmän modu
laarisuus sekä fyysisesti, että toiminnallisesti 
ohjelmiston kannalta yksinkertaistaa testauson-
gelmaa verrattuna esim. prosessitietokoneeseen 
verrattuna. Toisaalta kuitenkin järjestelmän 
integroitu luonne aiheuttaa testaamiselle vaati
muksia kokonaisuuden oikean kommunikoinnin 
ja toiminnan suhteen. Ratkaistava on myös 
testauksen laatu ja kattavuus eri järjestelmän 
osien suhteen. 

Tärkeimmäksi aiheeksi, jos ajatellaan testaa
mista on maailmalla noussut ohjelmiston kriit
tisten virheiden paljastaminen ja korjaaminen. 
Kuitenkin kokonaistavoitteena on järjestelmän 
oikean toiminnan osoittaminen eikä ongelmaa 
voi pelkästään rajata ohjelmiston luotettavuu
teen, vaan koko automaatiojärjestelmään. 

Virheet automaatiojärjestelmässä ja ohjelmis
tossa voivat syntyä johtuen monista seikoista 
automaatioprojektin eri vaiheissa. Jo vaatimus

määrittely voi olla virheellinen, virheitä voi 
tulla spesifiointivaiheessa, suunnitteluvaiheessa 
ja ohjelmiston koodaus vaiheessa. 

Vaatimusmäärittelyssä ja spesifioinnissa tapah
tuneet virheet, joita ei ole voitu poistaa tai 
korjata pelkästään laadunvalvonnan ja formaa
lien menettelyjen avulla, pitää saada paljastet
tua järjestelmän lopullisessa kelpoistamisessa. 
Näitä virheitä sisältyy ohjelmistoihin kokemuk
sen perusteella n. 55% [47]. 

Mikäli tarkastellaan virheiden paljastamista 
pelkästään testaamisen avulla niin elinkaaren 
alkupäässä syntyneet virheet voidaan paljastaa 
parhaiten toiminnallisilla testeillä, jossa on mu
kana mahdollisimman täydellinen järjestelmä ja 
testiympäristönä on mahdollisimman paljon 
lopullista prosessia vastaava (simuloitu) ympä
ristö. 

Järjestymän koko kuitenkin aiheuttaa yleensä 
rajoituksen toiminnallisen testaamisen suoritta
miselle tulosuureiden kaikille kombinaatioille, 
joten valintaa täytyy tehdä [1]. Toiminnallisten 
testien tavoitteena olisikin löytää ne virheet, 
jotka saattaisivat aiheuttaa kriittisiä vikoja itse 
automaatiojärjestelmälletai ohjattavan prosessin 
joutumisen turvallisuuskriittiseen tilaan. 

Suunnitteluvaiheessaja ohjelmiston koodausvai-
heessa sattuneet virheet voidaan, mikäli spesifi
kaatio oletetaan virheettömäksi, löytää testaa
malla laitteistoa ja ohjelmistoa eri tavoilla ja 
todentaajärjestelmän vastaavuus spesifikaatioon 
nähden. 

Ohjelmiston testaamisen tavoitteeksi voidaan 
määritellä ohjelmiston laadun varmistaminen 
käyttämällä systemaattisia tapoja tutkia ohjel
makoodia tarkoin kontrolloidussa ympäristössä. 
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Noin 40% ohjelmankehitystyöstä elinkaaren 
aikana kuluu erilaiseen testaukseen [34). 

Ohjelmiston testaamisen ongelmana on moni
mutkaisuus algoritmeissa, ohjelmoitavan järjes
telmän rakenteessa ja toiminnassa, suunnittelu
vaiheissa sekä itse testauksen suorittamisessa. 

Erilaisia metriikoita on kehitetty mittaamaan 
ohjelmien monimutkaisuutta. Mikäli monimut
kaisuuden mittaamisen tuloksista voidaan arvi
oida ohjelman sisältämien virheiden lukumäärää 
niin pystytään ainakin vetämään johtopäätöksiä 
tarvittavan testauksen määrästä, jotta saadaan 
tietty varmuus ohjelmiston oikeellisuudesta. 
Toiseksi metriikoiden avulla voidaan arvioida 
luotettavuusmalleissa esiintyviä parametreja. 
Metriikoita on tarkemmin käsitelty raportissa 
"Ohjelmoituun automaatioon perustuvien tur
vallisuustoimintojen Iuotettavuusanalyysi"|431. 

Eräs ohjelmistovirheiden ongelmallinen piirre 
on niiden epäjatkuvuus. Koska laajoja ohjel
mistoja ei koskaan voi täydellisesti testata, on 
olemassa aina epävarmuus jäljellä olevien vir
heiden määrästä sekä siitä, miten pitkän aika
välin kuluttua tapahtuu seuraava vikaantumi
nen. 

Toisaalta ei voida varmuudella ennustaa mitä 
tulokombinaatioita tulevaisuudessa esiintyy, 
toisaalta ei myöskään tiedetä mitkä kombinaa
tiot aiheuttavat virheen. Tämä vaikeuttaa testi
tapausten ja testimenetelmän valintaa. Toisaalta 
voidaan turvautua luotettavuusteknisiin mene
telmiin eli kysyä mikä on todennäköisyys sille, 
että ohjelmisto toimii virheettömästi tai ilman 
turvallisuuden kannalta kriittisiä virheitä tietyn 
pituisen aikavälin [35|. Testauksen eräs tavoite, 
mutta myös ongelma, on tuottaa järjestelmästä 
riittävä määrä sellaista tietoa, jota voidaan 
käyttää em. luotettavuusteknisessä arvioinnissa. 

3.2 Testaus ja projektityypit 

Ohjelmoitavan tekniikan kelpoistaminen ja 
lisensiointi ydinvoimalaitoksen turvallisuus-
kriittisiin toimintoihin vaatii uudenlaisia lähes
tymistapoja johtuen tämän tekniikan erityisomi
naisuuksista ja vikaantumistavoista. 

On selvästi havaittavissa kaksi erilaista lähesty
mistapaa automaatiojärjestelmän suunnittelun ja 
konstruoinnin suhteen, joilla on vaikutuksensa 
lisensiointiin ja siihen minkälaisia kriteerejä 
painotetaan, kun järjestelmää arvioidaan ja tar
kastetaan esimerkiksi testien avulla. 

Ydinvoimalaitossovellutuksia käsittelevissä 
standardeissa ja ohjeissa järjesteliiiiä lähdetään 
rakentamaan tavallaan puhtaalta pöydältä. Näi
den järjestelmien toteuttamista voitaisiin ehkä 
kutsua myös nimellä "ATK - projekti". Käy
tännössä tilanne voi olla myös toisenlainen, eli 
projekti lähtee liikkeelle valmiin automaa
tiojärjestelmän pohjalta, jolla on olemassa 
tietynlainen kehityshistoria ja käyttökokemus 
eri teollisuuden aloilta, kuva 6. 

Tässä on syytä todeta, että järjestelmävalmistaja 
voi olla toimittaja, joka tuottaa automaatiojär
jestelmää joko kaikkialle teollisuuteen tai jolle
kin tietylle teollisuuden alalle.' Off the shelf 
automaa iojärjestelmät ovat yleensä tarkoitettuja 
kaupallisista syistä suurelle asiakaskunnalle, 
eivätkä ratkaisut voi olla kovinkaan spesifisiä 
esim. ydinvoimalaitoskäyttöön. Etuna ovat toi
saalta laajat käyttökokemukset teollisuuden eri 
aloilta. Mikäli järjestelmä on tarkoitettu tietylle 
asiakaskunnalle, kuten esim. ydinvoiman tuot
tajille ovat markkinat pienet ja käyttökokemus
ten osuus jää pienemmäksi. Toisaalta taas eri
tyisiä vaatimuksia kuten esim. luotettavuusvaa
timuksia voidaan ottaa paremmin huomioon. 

Testausten suhteen voidaan olettaa, että kaupal
lisesti laajassa käytössä oleva järjestelmissä 
panostus testaamiseen on kehittynyt pääasiassa 
asiakkaan käyttökokemusten myötä eli virheitä 
on periaatteessa havaittu koekäyttövaiheessa tai 
käytön aikana tehdyissä testeissä tai asiakkaan 
halutessa uusia piirteitä järjestelmään. Valmis
tajatehtaalla tapahtuvan testaamisen tarkoitukse
na on ollut saada järjestelmä vastaamaan mää
rittelyjä. 

Jos järjestelmä on prototyyppi eikä käyttökoke
muksia ole olemassa niin testauksen rooli 
muuttuu vaativammaksi. Näin on laita etenkin, 
kun järjestelmää rakennetaan erityissovellutuk-
seen, kuten esimerkiksi ydinvoimalaitokselle. 
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Kuva 6. Järjestelmän toteutusvaihtoehdot f 1J. 
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Tavallaan automaatiojärjestelmän käyttökoke
musten tuoma informaatio pitää saada esiin 
prototyyppiä testaamalla. 

3.3 Testaus eri vaiheissa 

Järjesteln än ohjelmiston testaamisessa voidaan 
erotella erilaisia vaiheita. Ensimmäisenä vai
heena kyseeseen tulee modulitestaus. Ohjelma-
moduleja voidaan testata jo siinä vaiheessa, kun 
itse laitteistoa ei vielä ole olemassa. Modulites
taus ja komponenttitestaus on vaihe, joka ta
pahtuu järjestelmän valmistajan toimesta. Mo
dulien kelpoistamistesteistä tulisi jäädä formaali 
todistusaineisto tai kelpoistaminen tulisi arvioi
da esim. riippumattoman asiantuntijatahon 
raportissa. 

Modulitestauksen jälkeen seuraa integrointites-
taus, jolloin testataan koko järjestelmää tai 
ohjelmistoa yhdessä. Integrointitestaus käsite
tään vaiheeksi, jossa ohjelmamodulien väliset 
liitännät määritellään ja testataan näiden modu
lien toimivuutta yhdessä. Tämä voi tapahtua 
vielä jossain muussa, kuin lopullisessa laitteis
tossa järjestelmävalmistajan tai -toimittajan 
toimesta. Tässä vaiheessa voidaan tarkistaa 
toteutuksen soveltuvuus annettuihin vaatimuk
siin nähden esimerkiksi jäljittelemällä tavoitel
tavaa järjestelmää suoritettavalla prototyypillä, 
joka on tuotettu formaalien spesifikaatioiden 
pohjalta [6, 38|. Tässä voidaan myös käyttää 
simulaattoria, mikäli sellainen on, todentamaan 
spesifikaatio vaatimuksia vastaavaksi. 

Esim. standardissa IEC 880 on määritelty 
erääksi elinkaaren vaiheeksi ohjelmiston ja 
laitteiston integrointi ja tässä yhteydessä puhu
taan integroidun järjestelmän verifioinnista ja 
testauksesta. Tässä yhteydessä tarkoitetaan niitä 
testejä joita tehdään siinä vaiheessa kun lopul
linen ohjelmisto on ladattu lopulliseen laitteis
toon ja järjestelmää testataan tehtaalla valmis
tautumiseksi tietokonejärjestelmän kelpoista-
mistesteihin. 

Integrointitestaus voitaisiin käsittää laajemmin 
sellaiseksi testaamiseksi, joka on tehtävä aina 
kun uusia komponentteja (ohjelmisto tai lait
teisto) lisätään järjestelmään. Mikäli käytetään 
pilottisovellutusta voidaan integrointitestausta 

suorittaa referenssilaitoksella simuloimalla 
puuttuvia moduleja joillakin tämän sovellutuk
sen komponenteilla ja moduleilla. Jos uusia 
moduleja täytyy myöhemmin kehittää lopullista 
sovellutusta varten on ne kelpoistettava kuten 
ensimmäisessä vaiheessa ja sen jälkeen suori
tettava uudestaan integrointitestit. 

Ohjelmiston integrointitestauksessa voidaan 
käyttää "bottom-up" tai "top-down" tekniikkaa. 
Perinteinen "bottom-up"-tekniikka lähtee siitä, 
että ohjelmamodulin on oltava kelpoistettu 
ennen kuin sitä voidaan testata yhdessä muiden 
modulien kanssa. "Top-down"-testaus taas 
lähtee siitä, että simuloidaan ohjelmamodulien 
liitäntöjä muiden modulien kanssa, jolloin oh-
jelmamoduiit voidaan liittää järjestelmään siinä 
vaiheessa, kun ne on kelpoistettu. Tästä on se 
etu, että pystytään aikaisemmassa vaiheessa 
tutkimaan modulien käyttäytymistä yhdessä. 
Vaikka jokin ohjelman osa on modulitesteissä 
todettu virheettömäksi, tämä ei vielä takaa sitä, 
että ne liitettynä toisiinsa toimisivat virheettö
mästi. 

Järjestelmätestauksessa voi olla useita vaiheita, 
jolloin puhutaan esim. tehdastesteistä, koekäy
töstä ja hyväksymistesteistä. Järjestelmätestauk-
sen tarkoituksena on testata järjestelmää niiden 
sisäänmenojen avulla, joita käytetään varsinai
sessa sovellutuksessa. Tämä käsittää mm. toi
minnallisia testejä, kuormitustestejä, aikavaki
oiden ja raja-arvojen virittämistä sekä simuloi
malla, että lopullisessa ympäristössä. 

Järjestelmätestaus tapahtuu aluksi tehdastestei-
nä, jolloin toimittaja testaa lopullista prototyyp
piä tai järjestelmää dynaamisesti simuloimalla 
lopullista ympäristöä tai käyttämällä simulaat
toria. Tehdastesteihin voidaan liittää myös eri
tyiset luotettavuuden todentamiseksi tehtävät 
tilastolliset tesaukset. Tehdastestit (Factory 
Acceptance Tests, FAT) päättyvät kun järjestel
mä tai sen osa saa hyväksynnän, että se voi
daan siirtää lopulliselle asennuspaikalle. 

Tämän jälkeen seuraa järjestelmän asennus 
laitokselle ja koekäyttö. Koekäyttövaiheessa 
tapahtuu lopullinen järjestelmän viritys. Koe
käyttövaiheessa otetaan testeihin mukaan myös 
laitoksen käyttöhenkilökunta ja esimerkiksi 
käyttöohjeet verifioidaan. Lopullisissa hyväksy-
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mistesteissä (Site Acceptance Tests) järjestel
mää testataan toiminnallisesti etukäteen sovitun 
formaalin ohjelman mukaisesti. 

Lisensiointikysymykset olisi hyvä ottaa huomi
oon alusta alkaen, kun järjestelmää testataan. 
Järjestelmän toimittajan tulisi laatia laadunval-
vontaohjeltna testaukselle jossa on huomioitu 
myös lisensiointia varten tehtävät verifioinnit, 
toimittajan ja tilaajan toiminnot ja riippumatto
mien asiantuntijoiden käyttö. Tästä enemmän 
seuraavassa kappaleessa. 

3.4 Testauksen laadunvalvonta 

Testaustoimintojen tavoitteena on poistaa ohjel
mistosta virheet jotka ovat syntyneet suunnitte
lu- ja koodausvaiheen aikana sekä tuottaa var
muus siitä, että ohjelma toimii vaatimusmäärit
telyjen ja spesifikaation mukaisesti. Tehokas 
testien suunnittelu tulisi aloittaa jo vaatimus-
määrittelyvaiheessa kattaen koko järjestelmän 
elinkaaren käyttöön ja ylläpitoon asti. 

Seuraavassa on kerrattu järjestelmän elinkaaren 
vaiheet, joihin myös testaustoiminnot tulee 
sopivalla tavalla liittää. Testaus tulisi huomioi
da varhaisissa vaiheissa ainakin testien suunnit
telun muodossa. Testeihin liittyviä tärkeitä vai
heita ovat itse testin suorituksen lisäksi myös 
testien katselmukset ja lopullinen hyväksyntä-
vaihe, johon voidaan liittää mahdollinen sertifi
ointi. Elinkaaren vaiheet ovat seuraavat [411: 

• vaatimusmäärittely 
• toiminnallinen määrittely 
• arkkitehtuuri-ja detaljisuunnittelu 
• koodaus ja sovellutus 
• integrointitestaus ja käyttöönotto 
• käyttö, ylläpito ja laajennukset 

3.4.1 Testien suunnittelu 

Testien suunnittelussa tulisi ensinnäkin huomi
oida spesifikaatio, jossa määritellään jokaisen 
testin tarkoitus kullekin testattavalle modulille, 
mitä laitteen piirteitä on tarkoitus testata ja 
miten kattavat testit ovat. Tähän voisi myös 
sisältyä analyysi siitä, mikä on testauksen pai

noarvo lopullisessa hyväksynnässä, mikäli lait
teelle on olemassa myös esim. käyttökokemus-
tietoja. 

Testisuunnitelmaan tulisi sisällyttää myös kat
selmukset. Tämä käsittää myös vastuuhenkilöi
den nimeämisen koskien testejä ja testien kat
selmuksia sekä verifioinneista vastuussa olevat 
henkilöt tai ryhmät. Testien suorittamisessa 
tulisi vaatia itsenäisen verifiointi ja validointi 
ryhmän käyttöä ainakin testaamaan kokonaisjär
jestelmää sen jälkeen kun modulitestit on suori
tettu. Myös lisensiointikysymykset tulisi liittää 
suunnitelmaan nimeämällä lisensioinnista vas
tuussa olevat henkilöt testisuunnitelman yh
teydessä. Eräs käytäntö on kuvattu Englannin 
puolustusministeriön laatimassa standardissa Int 
Def Stan 00-55/1 [47J. Standardi on toistaiseksi 
väliaikainen ja sen menettelyistä kerätään koke
muksia [1J. 

Spesifikaatiossa tulisi huomioida menetelmät 
(esim. toiminnalliset ja rakenteelliset), joita 
käytetään testattaessa. 

Ohjelmistotyökalut käsittävät suunnittelussa, 
testaamisessa ja analysoinnissa käytettävät oh
jelmat sekä kääntäjät ja editorit. Testaamiseen 
tarvittavan ulkopuolisen ohjelmiston, tulee 
myös käydä läpi hyväksymistesti. 

Itse ohjelmiston testaamisen tarkoituksena on 
paljastaa piilevät viat ja tarkastaa, että ohjel
misto toimii dokumentoinnin mukaisesti. Tes-
tisuunnitelmas>a tulisi noudattaa jonkin testien 
dokumentointia koskevan standardin sovelta
mista, jotta saataisiin hyväksyttävä testiohjel
ma. Dokumentointiasioissa tulisi myös huomi
oida mahdolliset vaikutukset käyttöohjeisiin ja 
operaattorimanuaaleihin. 

Lopullisessa validoinnissa on tarkoitus todeta, 
että lopullinen ohjelmisto vastaa alus. _ asetet
tuja vaatimuksia. Reaaliaikaisissa ohjausjärjes
telmissä katsotaan tarpeelliseksi ainakin osittai
nen simuloinnin käyttö kuten myös kokeet 
todellisessa toimintaympäristössä. Lopuksi 
tehdään hyväksymistestaus, jolta on vaadittava 
tiukkaa formaalisuutta. 
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3.4.2 Testien suoritus 

Testauksen suorittamisessa on luonnollisesti 
noudatettava yksityiskohtaisesti laadittua tes-
tisuunnitelmaa ja tallennettava testien tulokset. 
Testeissä läsnäolijat, esimerkiksi testin suoritta
jat (riippumattomat) ja mahdolliset hyväksyjät 
tulee luetteloida. Myös koejärjestely tulee tode
ta ja mahdollisen testissä käytettävä ulkopuoli
nen ohjelmisto tulee identifioida. Kun ohjel
moijat ovat suorittaneet omat testinsä voidaan 
esim. jokainen modulitesti asettaa itsenäisen 
verifiointiryhmän arvioitavaksi, ennen kuin 
moduli kelpuutetaan koko järjestelmän testiin. 

Ohjelmiston testaus voidaan jakaa karkeasti 
neljään pääosaan: moduli- tai yksikkötestit, 
integrointitestit.järjestelmätestit ja hyväksymis
testit (käsitelty kohdassa 3.4.4). 

Modulitestauksen suorittaa yleensä ohjelmoija, 
joka kirjoittaa koodin. Tässä tapauksessa riip
puu ohjelmiston kriittisyydestä tarvitaanko 
riippumatonta verifiointia. Kriittisissä sovellu
tuksissa, kuten esim. suojausjärjestelmien koh
dalla on tarpeellista testata ohjelmamodulit 
relevanttien standardien mukaisesti riippumatto
masti. Vähemmän kriittisissä sovellutuksissa 
riittänevät pistokokeet. 

Integrointitestauksen tarkoituksena on verifioida 
toiminnalliset, suoritusarvo- ja luotettavuus
vaatimukset. Integrointitestausta tarvitaan aina 
kun erillisiä ohjelmiston tai laitteiston osia yh
distetään toisiinsa. Toiset standardit puhuvat 
integrointitesteistä nimenomaan kun ohjelmisto 
ladataan lopulliseen laitteistoonsa. Integroin-
titestit tulee myös toteuttaa relevanttien stan
dardien ja laadunvalvontaohjeiden mukaisesti 
[41,42|. 

Järjestelmätestauksessa testataan tuotetta koko
naisuudessaan, mukaanlukien ohjelmisto ja 
laitteisto fvalidointitestaus). Testauksessa käyte
tään erillistä testausryhmää, jonka päällikkö 
laatii raportin testien tuloksista. Järjestelmätes-
tit koostuvat usean tyyppisistä testeistä, jotka 
on määritelty testaussuunnitelmassa (valittu 
jonkin testausstandardin tai laatukäsikirjan 
pohjalta, esim. [41, 42)) ja joiden perusteella 
tehdään järjestelmän validointi. Myös eri pro

jektin osapuolten Tilaaja, viranomainen) osal
listuminen testaukseen tulisi määritellä. 

3.4.3 Testien katselmukset 

Testien katselmuksissa voidaan noudattaa esim. 
seuraavaa menettelyä [411: 

(1) Ohjelmiston vaatimuksien katselmus, 
jotta todettaisiin niiden testattavuus 

(2) Testisiunnitelman katselmus, jotta 
todettaisiin vastaavuus standardeihin 
ja sopimuksellisiin seikkoihin 

(3) Testivaatimusten ja -kriteereiden 
katselmus, jotta todettaisiin testien 
riittävyys ja sopivuus vaatimusmää
rittelyn kannalta. 

(4) Testin seuraaminen, jotta todettaisiin 
testitulosten olevan oikeellisia 

(5) Testiraporttien katselmus ja verifi
ointi 

(6) Testin dokumentoinnin säilytyksen 
varmistus mahdollisia uusintatestejä 
varten 

3.4.4 Hyväksyntätestit 

Hyväksyntätesteiltä vaaditaan suurempaa for-
maalisuutta. kuin muulta projektin aikaiselta 
testaamiselta. Testit voidaan esimerkiksi nume
roida käsiteltävän toiminnallisen vaatimuksen 
perusteella, joka halutaan todentaa. Monet näis
tä testeistä saattavat olla sellaisia, jotka on jo 
tehty jossain vaiheessa projektia. Hyväksymis
testeissä kuitenkin tulee toimittajan esittää ti
laajalle tai viranomaiselle tuotteen hyväksyttä
vyys, joten tätä vaihetta edeltää usein vaativa 
testisuunnitelman laatiminen, jolla todennetaan 
vaatimusten ja spesifikaation toteutuminen ( = 
kelpoistaminen). Kokeita toistetaan niin kauan 
kuin toimivuus on osoitettu. Tässä tapauksessa 
tulee myös huolehtia mahdollisten muutostente-
on vaikutus muualle kuin testattavaan kohtee
seen. Luonnollisesti hyväksymistestit pitää 
dokumentoida ja dokumentit tallentaa luotetta
vasti. 
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Kokeiden laajuuden ja kattavuuden määrittelyn 
lisäksi hyväksyntätesteissä voidaan erottaa seu
raavat vaiheet [42]: 

(1) Aikataulun laatiminen 

(2) Hyväksymiskriteerien määrittely 

(3) Testausympäristön sekä resurssien 
määrittely (ohjelmisto, laitteisto, 
vastuuhenkilöt) 

(4) Käytännön järjestelyt, kuten arvioin
timenettelyt, työkalut, odotettavissa 
olevat tulokset ja hyväksymismenet
telyt 

3.5 Hajautetun digitaalisen auto
maatiojärjestelmän rakenne 

3.5.1 Järjestelmän modulaarinen rakenne 

Automaatiojärjestelmä voidaan jakaa karkeasti 
valvomoon eli valvomoasemiin ja kenttäauto-
maatioon eli prosessiasemiin sekä ydinvoima-
lasovellutuksessa lisäksi suojausjärjestelmään. 
Suojausautomaatio voidaan toteuttaa omana 
redundanttisena järjestelmänään (samalla tai eri 
tekniikalla). Kuitenkaan tietoliikenneyhteyksiä 
muuhun automaatioon ja eri redundanssien 
välillä ei voi kokonaan välttää, vaikka tähän 
tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä. Digi
taalisten järjestelmien rakenteita on esitetty 
mm. viitteessä [9]. 

Valvomoasemia ja prosessiasemia yhdistää 
yleensä kahdennettu sarjaliikenneväylä (koaksi-
aali- tai valokaapelia), jota myöten välitetään 
mittaustietoa valvomoon ja operaattoreiden 
ohjaukset prosessilaitteille. Valvomoasemat 
huolehtivat tyypillisesti operaattorien infor
moinnista, tukemisesta ja operatiivisesta ohjaa
misesta. Operaattoreille informaatiota välittävä 
järjestelmä ja prosessiasemille ohjauksia välit
tävä järjestelmä voidaan toteuttaa erikseen. 
Myös suojausjärjestelmälle voidaan toteuttaa 
erilliset valvonta ja ohjauslaitteet valvomossa. 

Prosessiasemissa tapahtuvat mittaus-, ohjaus-ja 
säätötoiminnot. Prosessiasemat voivat olla 
järjestettynä tällöin hierarkkisiin tasoihin. 
Ylimpänä tasona on ryhmäohjaustaso, joka 

toteuttaa koko laitosta koskevia toimintoja. 
Seuraavana tasona on varsinainen prosessinoh-
jaustaso, joka suorittaa yksittäiset säätö- ja 
ohjaustoimenpiteet. Liityntä prosessiin tapahtuu 
yksittäisohjaustasolla, jossa on toteutettu mit
tausten ja ohjausten liitännät prosessilaitteisiin 
sekä esim. laitekohtaiset hälytykset ja lukituk
set. 

Suojausjärjestelmän mittaukset toteutetaan eril
lisinä. Signaalien käsittelyn, toimintalogiikan ja 
redundanssien välisen äänestyslogiikan toteu
tuksen jälkeen liityntä muuhun prosessin oh
jaukseen tapahtuu yleensä yksittäisohjaustasol
la, jossa voidaan toteuttaa signaalien priorisoin
ti. 

Järjestelmät voivat sisältää lisäksi muitakin 
pääväylään liitettäviä asemia, kuten diagnos-
tiikkatietokoneet, konfigurointiasemat järjestel
män ohjelmiston muutoksia varten sekä liitämä-
asemat muihin verkkoihin tai prosessi- ja las-
kentatietokoneisiin. 

Joissakin järjestelmissä on erillinen liikenne
asema synkronoimassa väylätoimintoja, jolloin 
järjestelmän tiedonsiirto on jaksotettu osiin, 
jotka käytetään tietyntyyppiseen siirtotoimin-
taan riippumatta siitä tarvitaanko sitä vai ei. 
Toinen tapa on hajauttaa liikennöinti itse pro
sessiasemille, jolloin väylätoiminnot perustuvat 
keskeytyspyyntöihin tai kiinteään sykliin. 

Prosessiasema huolehtii oman alueensa mittauk
sista, ohjauksista ja säädöistä. Sisäänmenot ja 
ulostulot voivat olla analogisia tai digitaalisia, 
kun liitytään prosessiin tai asemat voivat liittyä 
väylällä rinnakkaisiin tai alemman tason ase
miin. Mittausten ja ohjausten käsittelyä varten 
asema sisältää tyypillisesti keskusyksikön, 
muistia, prosessiliitäntäpiirit ja sisäisen väylän. 
Prosessorikortit voivat olla varmistettuja esim. 
kahdella tai useammalla varakortilla. Prosesso
reihin voidaan ohjelmoida myös erityyppisiä 
vikadiagnostiikkoja, mikä on etuna nykyisillä 
ohjelmoitavillajärjestelmillä verrattuna konven
tionaalisella tekniikalla toteutettuun järjestel
mään. Prosessiaseman vialliset kortit voidaan 
yleensä vaihtaa käytön aikana uusiin kortteihin. 
Tällöin uudet kortit voidaan konfiguroida eli 
ladata joko mooiiioitu tai sama ohjelmisto auto
maattisesti. 
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3.S.2 Ohjelmiston modulaarinen rakenne 

Ohjelmat automaatiojärjestelmän tai suojausjär
jestelmän asemassa voidaan jakaa ns. perusoh
jelmistoon ja sovellutusohjelmistoon. Pohjana 
on mikro-ohjelmoitu prosessori, CPU. Mikro-
ohjelmat määritteltvät prosessorin sisäiset 
kontrolli-ja datarakenteet. Perusohjelmat sisäl
tävät käyttöjärjestelmän ja muut systeemiohjel
mat. Näiden tehtävänä on hoitaa mm. tehtävien 
ajoitusta, keskeytyksiä, priorisointia ja kom
munikointia. Perusohjelmistoon luetaan myös 
kiinteässä muistissa sijaitsevat aliohjelmamodu-
lit eli ns. toimilohkot. 

Muistit voidaan jakaa kiinteisiin, ROM tyyppi
siin (PROM, EPROM) sekä muuttuvien tietojen 
tallettamiseen käytettäviin RAM tyyppisiin 
muisteihin. Järjestelmän parametrit ja ohjelmat 
voivat sijaita kiinteässä tai RAM muistissa riip
puen siitä halutaanko järjestelmään joustavuutta 
käytön ja muutosten »eon suhteen vai halutaan
ko varmistaa tiedon säilymistä muuttumattoma
na. 

Kiinteään muistiin talletettuja ohjelmia ovat 
perusohjelmat, joista voidaan mainita käyttöjär
jestelmä, kommunikointiohjelmat ja toimiloh
kot. Lisäksi kiinteässä muistiin on talletettuna 
sovellutusohjelmia, kuten esim. käynnistysarvot 
ja toimilohkojen kvtkentä. 

Muuttuvassa muistissa sijaitsevat tyypillisesti 
esim. lähtö- ja tulotietojen arvot, tilatiedot. 
parametrit ja hälytysrajat. RAM muisti on 
saantoajoiltaan nopeampi, kuin ROM tyyppi
nen. 

Sovellutusehjelmoinnissa käytetään hyväksi 
toimilohkoja, joita on nykyisissä automaatiojär
jestelmissä tyypillisesti muutama kymmenen 
erilaista ja niiden koko on 10-100 riviä assem-
blerohjelmaa. Sovellutusohjelmilla toteutetaan 
ohjaus- ja säätöfunktiot. Toimilohkot ja toimi-
lohkojen kytkentätiedot säilyvät muuttumatto
mina kiinteässä muistissa (esim. mahdollisessa 
häiriötilanteessa). Käynnistettäessä järjestelmää 
toimilohko-ohjelmat voidaan ladata kiinteästä 
muistista RAM muistiin. Samoin, jos tehdään 
(koe)käytön aikaisia muutoksia, ne voidaan 
aluksi tehdä RAM tyyppiseen muistiin ja myö
hemmin ohjelmoida kiinteään muistiin. 

3.6 Testausten kohdistaminen 

Ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmät 
voidaan jakaa normaaliin käyttöautomaatioon ja 
turvallisuudelle tärkeään automaatioon. Turval
lisuudelle tärkeä automaatio voidaan jakaa suo
jausjärjestelmään (turvallisuusluokka2) ja muu
hun turvallisuusautomaatioon (turvallisuusluok-
ka 3). Suojausjärjestelmän tehtävä on 
käynnistää turvallisuustoiminnot. joista tärkein 
on reaktorin pikasulku. Turvallisuustoimintojen 
tehtävänä on huoiehiia myös reaktorin hätä-
jäähdytyksestä, jälkilämmön poistosta ja käyn
nistää muita onnettomuustilanteissa tarvittavia 
järjestelmiä. 

Koska automaatiojärjestelmän testaaminen 
jakautuu useisiin osajärjestelmiin ja näiden 
testaaminen useisiin vaiheisiin, täytyy testausta 
käsitellä siten, että suurin todentamis- ja kel-
poistamistyö kohdistetaan tiettyihin järjestelmän 
osiin. Tässä kappaleessa käsitellään turvallisuu
delle tärkeitä järjestelmiä. 

3.6.1 Suojausjärjestelmä 

Reaktorinsuojaus- ja laitossuojausautomaatio 
suunnitellaan yleensä käyttäen mahdollisimman 
yksinkertaisia ja luotettavia (koeteltuja) kom
ponentteja, ohjelmistoa ja toimintoja. Suo-
jausautomaation sisäänmenojen lukumäärä on 
lisäksi pieni, kun sitä vertaa koko automaatio
järjestelmän sisäänmenojen lukumäärään. Suo-
jausautomaation testaamisen voidaan olettaa 
tämän vuoksi olevan yksinkertaisempaa kuin 
normaalin automaation. Toisaalta krite it jär
jestelmän toimintavarmuudelle ovat korkeam
mat, joten testaus pitää tehdä kattavammin kuin 
normaalille käyttöautomaatiolle. 
Prosessorin perusohjelmiston viat muodostavat 
hankalan alueen ohjelmiston todentamisen suh
teen. Käyttöjärjestelmän yksinkertaisuudesta on 
tässä tapauksessa etua. Voidaan käyttää esimer
kiksi vain käyttöjärjestelmän ydintä, johon liite
tään testaustoimintoja. Järjestelmän vikadiag
nostiikalla on tärkeä osuus vikojen paljastumi
sessa ja vikasietoisuuden toteutumisessa. Diag-
nostiikkaohjelmat voivat olla liian pitkiä pysty
äkseen suorittamaan toimintansa yhden kello
jakson aikana, ja joissakin tapauksissa diagnos-
tiikkaohjelmat on jaettu usealle kellojaksolle. 
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Tissä suhteessa käyttökokemukset näyttäisivät 
olevan painoarvoltaan oleellisemmassa asemas
sa kuin testaus, kun järjestelmää kelpoistetaan. 

Esimerkiksi standardissa IEC 880 vaaditaan 
kappaleessa "Tietokonejärjestelmän vaiidointi" 
turvallisuusjärjestelmien ohjelmiston testaami
selta, että jokainen reaktorin suojaukseen käy
tettävä turvallisuustoimina) pitää todentaa tes
teillä, joissa käsitellään jokainen suojaussignaali 
erikseen sekä kombinaatiossa muiden suojaus-
signaalien kanssa. Testit tulee suorittaa kaikilla 
mahdollisilla ja "mahdottomilla" (ei spesifikaa
tion mukaisilla) sisäänmenoilla. Tällä tavoin 
testattuna tulee jossain vaiheessa vastaan järjes
telmän koon aiheuttamat rajoitukset. Pitäisi 
analysoida miten suuri osa järjestelmästä pysty
tään standardin vaatimusten mukaisesti testaa
maan järkevässä ajassa. 

Kun järjestelmälle tehdään dynaamisia testejä, 
käydään läpi toimilohkojen muodostamia pol
kuja ohjelmassa eri sisäänmenokombinartioiila. 
Eräissä projekteissa on todettu, että suurin tes
tauksen tehokkuus saadaan aikaan käyttämällä 
satunnaistestausta [44. 45. 46|. Kyseessä oli 
kolmelle diversille pikasulkuohjelmistofle tehty 
"back-to-back" testaus. 

Koska suojausjärjestelmän sovellusohjelmisto 
koostuu yksinkertaisista aliohjelmista ns. toimi-
lohkoista, voidaan nämä modulit verifioida 
suhteellisen hyvin esim. 'tarkastamalla koodia 
manuaalisesti tai staattisilla analysaattoreilla. 

Mielenkiintoinen kysymys on testiavaruuden 
pienentäminen johtuen todennetuista toimiloh-
koista ja ohjelmistometriikoiden käyttö vedet
täessä johtopäätöksiä tämäntyyppisestä modu
laarisesta ohjelmistosta, sen testauksen tehok
kuudesta ja kattavuudesta. Edellämainittua 
hierarkisointia ja metriikoiden käyttöä voidaan 
tehdä staattisia analyysiohjelmilla, joita on 
käsitelty jäljempänä kappaleessa 3.7. 

3.6.2 Turvallisuudelle tärkeä automaatio 

Suojausjärjestelmän testaamista (jatkuva ja pe
riodinen) varten voi olla on oma suojausjärjes

telmän sisään ohjelmoitu diagnostiikkansa ja 
tämän lisäksi suojausjärjestelmää testataan ulko
puolisella laitteistolla. 

Lisäksi automaatioon yleensä sisältyy operaat
torille suojausjärjestelmästä informaatiota välit
tävä järjestelmä, jonka tehtävänä on valvoa ja 
seurata järjestelmän oikeata toimintaa sekä tur
vallisuuteen liittyviä parametreja ja toimintoja 
sekä avustaa operaattoria ohjaamaan prosessia 
mahdollisessa onnettomuustilanteessa. YVL 
ohjeessa 2.1 on tarkemmin selvitetty automaa
tiojärjestelmät, jotka kuuluvat turvallisuusluok-
kaan 3. 

Esimerkiksi standardin IEC 880 soveltamisalu
eena on myös turvijärjestelmiä tukevat järjes
telmät (safety system support features). Toi
saalta apulaitteiden vaatimukset on standardissa 
ilmaistu epäselvästi. Standardi toteaa, esim., 
että periodiseen testaukseen käytettäviä apulait
teita ei tarvitse suunnitella täyttämään kaikkia 
ohjelmiston turvallisuusvaatimuksia. 

Apulaitteiden testauksen lähtökohtana voisi olla 
.v; miten hyvin ne voidaan erottaa fyysisesti ja 
toiminnallisesti itse suojausautomaatiosta. Mi
käli erotusta järjestelmien välillä ei pystytä 
tekemään olisi testeillä ja analyyseillä osoitetta
va, että vian siirtyminen apujärjestelmistä suo
jausjärjestelmään on riittävän epätodennäköistä 
tai vaihtoehtoisesti kelpoistettava apujärjestel
mät samojen kriteereiden mukaan kuin suojaus
järjestelmät. Toisaalta, jos esim. käytetään sa
moja komponentteja ohjelmamodulej?, kuin 
suojausjärjestelmässä, tulevat nämä samalla 
kelpoistettua. 

Rajapinta apujärjestelmien ja normaalin käyttö-
automaation välillä olisi myös osoitettava sel
laiseksi, ettei vika käyttöautomaatiossa siirry 
rajapinnan toisella puolelle tai häiriöt järjestel
mässä aiheuta turvallisuustason alenemista. 
Käyttöautomaation monimutkaisuus on suurem
pi kuin turvajärjestelmien, mutta sen testaami
nen samalla kattavuudella, kuin turvallisuudelle 
tärkeät järjestelmät on kuitenkin mahdotonta. 
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3.7 Ohjelmiston testausmenetelmiä 
3.7.1 Staattisia tcstaismcnctHmä 

Staattisissa testaustavoissa ei syötetä sisään-
menodataa eikä suoriteta itse ohjelmaa. Manu
aalinen koodin tarkastus on yksinkertainen, 
mutta työläs tapa todentaa ktnnlin virheettö
myyttä. Tässä voidaan käyttää hyväksi koke
musta ja laatia luetteloita tyypillisistä virheistä 
ja käyttää tarkistuslistoja. Manuaalinen tarkas
taminen on kuitenkin subjektiivista toimintaa ja 
myös herkkä inhimillisille virheille. Seuraa
vassa käsitellään automaattisia analysaattoreita, 
jotka sisältävät erilaisia koodin tarkastukseen 
käytettäviä ohjelmia. 

Staattiset analysaattorit 

Staattiset analysaattorit sisältävä! turmaa!- ja 
testausohjelmia, jotkaarviuivat ohjelman raken
netta lähdekielitasoHa ja verifioivat sen uhje'-
man spesifikaatiota vasten. Näitä ana 
lysaattoreita käytettäessä on kuitenkin huomioi
tava muutamia edellytyksiä testattavan ohjel
man suhteen. Koska analysaattorit verifioivat 
tuotettua koodia spesifikaatiota vasten pitää 
näiden olla vertailukelpoisessa muodossa toi
siinsa nähden Ohjelmat pitää kirjoittaa tietyillä 
ohjelmointikielillä, jotta ne voitaisiin kääntää 
ns. välikielelle. Toisaalta myös spesifikaatio or 
kirjoitettava formaalilla matemaattisella kielel
lä, jotta vastaavasti käännös ja vertailu olisi 
luotettavaa. Monimutkaisten ohjelmien semant
tinen analyysi voi tuottaa valtavan mäizia 
lopputuloksia, joiden arviointi on aikaa vievää 
ja hankalaa. Tästä johtuen ohjelmiston on 
oltava sopivan modulaarinen, jotta polkujen 
määrä ei olisi liian suuri ja analysaattorin 
käyttö tulisi liian työlääksi. Myöskään joitakin 
ohjelman reaaliaikaisia piirteitä, kuten ajoitus-
kysymyksiä ei voida staattisilla analysaattoreilla 
täysin testata, joten näiden menetelmien lisäksi 
tarvitaan aina myös dynaamista testaamista. 

Esimerkkejä staattisista analysaattoreista ovat 
MALPAS (Malvern Program Analysis Suite). 
SPADE (Southampton Program Analysis 

Development Environment) ja TESTBED oh
jelmapaketti, jota voidaan myös käyttää dynaa
miseen testaamiseen. 

a) MALPAS 

MALPAS koostuu kuudesta eri analyysiohjel
masta, joista kukin tutkii testattavan ohjelman 
piirteitä. Ennen kuin analyyseja voidaan tehdä 
pitää lähdekielinen koodi kääntää IL (Interme
diate Language) koodiksi, että analysaattoria 
voidaan käyttää. Käännös voidaan tehdä käsin 
tai automaattisesti Intermediate language 
translator, on kääntäjä joka muokkaa lähdekie
lisen koodin. Jotta käännös voitaisiin tehdä on 
lähdekielisen koodin oltava kirjoitettu tietyllä 
kielellä (esim. CORAL 66. Pascal. P L M 86. 
8086. MAVIS). Varsinaiset analysaattorit ovat 
seuraavat: 

1. Control Flow Analvser. kontrollivuon 
analysaattori tutkii ohjelman rakennetta. 
Se esittää ohjelman graafisessa muodossa, 
jossa noodit on yhdistetty nuolilla toisiin
sa ja redusoi kaaviota kunnes löytyy yk
sinkertaisin muoto.Ohjelma paljastaa mo
ninkertaiset tulot ja lähdöt tai ohjelmaluu-
pit. Tämä analysaattori paljastaa myös 
vakavammat puutteet ohjelmistossa, kuten 
käyttämättömän koodin, väärät sisäänme
no! tai dynaamiset pysähdykset. 

2. Data l se Analvser. datankäyttö analysaat
tori ilmoittaa miten korrektisti dataa on 
käytetty ohjelmassa Muuttujat on jaettu 
erilaisiin luokkiin spesifikaation perusteel
la. Analysaattori tarkistaa luetaanko muut
tujat ohjelmaa suoritettaessa ja päivittyvät
kö ohjelmaan kirjoitettujen muuttujien 
arvot joka kierroksella. 

3. Information Flow Analvser. informaa-
tiovuon analysaattori tunnistaa sisäänme-
not joista ulostulot ovat riippuvia ja tar
kastaa, että riippuvuudet ovat oikein. 
Analysaattori myös ehdolliset käskyt, 
joista kukin ulostulo riippuu ja täten aut
taa määrittelemään mahdollista ohjelman 
jakamista osiin. 
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CONTROL FLOW 
ANALYSER 

OATA USE ANALYSER 

INFORMATION FLOW 
ANALYSER 

USER PROGRAM 

SOURCE CODE TRANSLATOR 

MALPAS 
ANALYSERS 

REPORTS 

PARTIAL PROGRAM 
GENERATOR 

SEMANTIC ANALYSER 

COMPLIANCE ANALYSER 

Kuva 7. MALPAS-testipenkin toiminnot. 

4. Partial Program Generator, osaohjelmien 
generaattori. Tätä generaattoria käytetään 
silloin, kun tarkastellaan ulostuloja jotka 
ovat riippuvia vain joistakin ohjelman 
polkujen alijoukoista. Näin saadaan rajat
tua ohjelmasta osia, joille voidaan jatkos
sa tehdä semanttinen analyysi sen sijaan, 
että koko ohjelma analysoitaisiin. 

5. Semantic Analyser, semantiikka analy
saattori tuottaa funktionaalisen riippuvuu
den sisäänmenojen ja ulostulojen välillä 
eli minkä funktion jokainen ohjelman tut

kittava polku toteuttaa ja näin ollen antaa 
lähtökohdan tutkia ohjelman oikeellisuutta 
spesifikaatioon nähden seuraavassa vai
heessa. 

Compliance Analyser, yhdenmukaisuus-
analysaattori vertaa semanttisen analy
saattorin funktioita "sulautettuun" spesifi
kaatioon nähden. Tämä edellyttää, että 
itse spesifikaatio on laadittu formaalilla 
kielellä (esim. VDM, JSD) ja käännetty 
tämän jälkeen IL kielelle, jolloin verifi
ointi voidaan tehdä. 

41 



SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-YTO-TR 52 

b) SPADE 

Tämä analysaattori käyttää myös ns. välikieltä 
nimeltään FDL. Tämä on pikemminkin tapa 
laatia malli ohjelmasta käyttäen tiloja ja niiden 
muutoksia, kuin ohjelmointikieli. Alkuperäinen 
ohjelma voi olla kirjoitettuna käyttäen PAS
CAL ja INTEL 8080 kieliä tai ADA:n osajouk
koa. SPADE koostuu samankaltaisista vuo-
analysaattoreista tai semanttisista analysaatto
reista, kuin MALPAS:kin. SPADE analysaatto
ria käytettiin Haldenin STEM projektissa, jossa 
todettiin analysaattorin havainneen 40 % kai
kista ja 70 % keinotekoisista virheistä[46]. 

c) TESTBED 

Tämän analysaattori voi tehdä automaattiset 
käännökset ohjelmista, jotka on kirjoitettu CO
RAL 66. Pascal, FORTRAN, COBOL, PL/l, 
C, PL/M 86. ja ADA kielillä. Analysaattori 
tunnistaa ohjelman polut ja tuottaa näistä osa
joukkoja, joista saadaan erilaisia listauksia ja 
yhteenvetoja. Ohjelmalle voidaan tehdä komp
leksisuusanalyysi, jossa käytetään komplek-
sisuusmetriikkaa. Tässä tapauksessa itse ohjel
ma myös suoritetaan käyttäen sopivaa testida-
taa. Testin ajamisen jälkeen voidaan analysaat
torilla todeta miten tehokkaasti ohjelma testat
tiin laatia veritlointiraportti. Tätä voidaan 
käyttää hyväksi uusintatestauksissa kunnes 
tarpeellinen testauksen taso on saavutettu. 

3.7.2 Dynaamisia testausmenetelmiä 

Dynaamisissa testaustekniikoissa generoidaan 
testattavalle ohjelmistolle sisäänmenot ja suori
tetaan itse ohjelma. Testidata voidaan valita, 
joko systemaattisesti tai satunnaisesti. Satun-
naisvalintastrategiassa voidaan hyödyntää tilas
tollisia analyysitekniikoita. Myös ohjelmiston 
Iuotettavuusmallien käytössä on hyödyllisintä 
käyttää hyväksi satunnaistestausta saatuja tu
loksia. Systemaattisia tapoja valita testidata on 
olemassa useita, joista muutamia määritellään 
jäljempänä. Systemaattisissa menetelmissä pyri
tään saamaan aikaan mahdollisimman suuri 
testauksen kattavuus ja näin parantamaan tes
tauksen tehokkuutta. 

a) Toiminnallinen, "blaek-bo,. testaus 

Tässä testaustavassa ei oteta huomioon ohjel
man sisäistä rakennetta vaan testauksen tarkoi
tuksena on tarkastaa pelkästään sisäänmenojen 
ja ulostulojen välistä riippuvuutta. Toiminnalli
sella testauksella saadaan selville toteutuuko 
spesifikaatio annetuilla syötteillä. Joissakin 
tapauksissa toiminnallisissa testeissä paljastuu 
myös spesifikaation puutteellisuus vaatimuksiin 
nähden. Tarvittavien sisäänmenokombinaatioi-
den määrä on usein hyvin suuri, joten järjestel
män testien riittävä kattavuus on vaikea saavut
taa. 

Laajoissa järjestelmissä testit tulisi valita siten, 
että spesifikaation mukainen toiminta todentuisi 
mahdollisimman hyvin. Syötteiden valinnalla 
oikein voidaan parantaa testauksen tehokkuutta. 
Sopivasti valitut syötteiden osajoukot voivat 
muodostaa riittävät informaatiot, joista voidaan 
muodostaa tarpeelliset johtopäätökset toimin
tojen olemassaolosta ja riittävästä eheydestä|6|. 

Virheen aivaus menetelmä perustuu tietoon 
niistä tapauksista, joiden tiedetään olleen alttiita 
virheille. Menetelmässä luodaan luettelo ylei
simmistä virheistä ja kuhunkin muodostetaan 
sopiva testimenettely [6). 

Ekvivalenssimenetelmän mukaan valinta poh
jautuu ajatukseen, että järjestelmä käyttäytyy 
samalla tavalla tiettyihin ryhmiin lajitelluilla 
sisäänmenoilla. Mikäli pystytään löytämään 
ekvivalensseja voidaan vähentää syötekom-
hinaatioiden määrää |6|. 

Raja-arvo menetelmä perustuu siihen ajatuk
seen, että vikautumista saattaa esiintyä lähellä 
ääriarvoja, ei normaalisyötteillä |6|. 

Virheen syöttö menettelyllä pyritään selvittä
mään testauksen kattavuus. Tunnettuja virheitä 
syötetään ohjelmistoon, joita sitten eri henkilöt 
testaavat. Löydettyjen istutettujen virheiden ja 
kaikkien istutettujen virheiden suhteesta voi
daan vetää johtopäätökset testin tehokkuudesta 
|6). 
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b) Rakenteellinen, "white-box" testaus 

Rakenteellisessa testauksessa otetaan käsittelyyn 
jokin määrä ohjelman suorituspoikuja. Mikäli 
nämä pystytään testaamaan onnistuneesti ja 
polut muodostavat tietyn kattavuuden vuokaa
vion poluista voidaan testin katsoa antavan 
määrätyn varmuuden ohjelman oikeellisuudesta. 

Rakenteellinen testaus käsittää seuraavat vaiheet 
[34|: 

(!) Ohjelman lohkokaavion konstruointi 

(2) Testipolkujen valinta 

(3) Testitapausten (sisäänmenojen) va
linta 

(4) Ohjelman suoritus 

Ensimmäinen vaihe ohjelmiston rakenteellisessa 
testauksessa on laatia lohkokaavio ohjelmasta. 
Kysymys on lähdekielisen ohjelman listauksen 
(automaattisesta) kirjoittamisesta vuokaavio-
muotoon, ellei tätä ole jo olemassa. 

Toisessa vaiheessa valitaan joukko testipolkuja. 
Testipolkujen valitsemiseen löytyy esimerkiksi 
seuraavia kriteerejä: 

(1) käsky kattavuus 

• suoritetaan kaikki kaaviossa 
esiintyvät käskyt 

(2) solmupistekattavuus 

• käydään läpi kaikki solmupis
teiden tulopisteet 

(3) haarautumiskattavuus 

• käydään läpi kaikki solmupis
teiden lähtöhaarat 

(4) moniehtokattavuus 

• katetaan kaikki ohjelmassa 
esiintyvät Boolen algebran 
ehdot 

(5) polkukattavuus 

• käydään läpi kaikki ohjelman 
polut 

Polkukattavuus on näistä kaikkein vaikein to
teuttaa käytännössä, joskin kriteeri tarkoittaa 
kunkin polun suorittamista vain kertaalleen. 
Itse asiassa ohjelmassa voi takaisinkytkentöjen 
ansiosta olla rajoittamaton määrä erilaisia pol
kuja. 

Kun kattavuuskriteeri on valittu tulee määritellä 
joukko polkuja, jotka edustavat kriteeriä. Tämä 
on testipolkujen valintavaihe. Kirjallisuudesta 
löytyy useita eri menetelmiä (algoritmeja) testi
polkujen valintaan [361. 

Seuraava askel on määritellä joukko ohjelman 
sisäänmenoja, jotka vastaavat edellämainittuja 
polkuja, kun ohjelmaa suoritetaan. Tämän on
gelman ratkaisemiseen löytyy kirjallisuudesta 
menetelmiä niihin tässä sen enempää puuttu
matta [34, 36]. 

Viimeisenä vaiheena on ajaa itse ohjelma käyt
täen valittuja sisäänmenoja ja verrata ulostuloja 
niihin, jotka on esitetty spesifikaatiossa. 

Ohjelmistojen kompleksisuuden mittareista -
metriikoista voidaan vetää johtopäätöksiä jäljel
lä olevien virheiden lukumäärästä ja testauksen 
tarpeesta sekä niitä voidaan käyttää luotetta-
vuusmallien parametrien arvioinnissa. 

c) Testilaitteistoja 

Testiajurit ovat yksinkertaisia simulaattoreita, 
joilla imitoidaan ohjelmiston tai laitteiston puut
tuvia osia. Tcstiajureilla voidaan generoida 
syötteet ja tallettaa muistiin testattavan järjestel
män ulostulot. 

Testipenkit ovat edellisiä kehittyneempiä lait
teistoja, joilla voidaan samanaikaisesti ohjelman 
suorituksen kanssa tutkia koodia ja muuttujien 
arvoja kyseessä olevassa koodin osassa. 

Staattiset analysaattorit tutkivat koodia ilman 
syötteitä ja ohjelman suoritusta. Näitä on ku
vattu edellä tarkemmin. 

Polkutestereillä voidaan tutkia koodia saman-
ka'taisesti, kuin staattisilla testereillä, mutta ne 
vaativa ohjelman suorituksen. 
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Mutaatioanalysaattont ovat testereitä joilla 
voidaan syöttää ohjelmistoon virheitä, kun 
tutkitaan ohjelmiston vikasietoisuutta. 

Emulaattoreita käytetään top-down testauk
sessa ja ohjelmankehitystyössä simuloimaan 
puuttuvia järjestelmän osia. Niillä voidaan mat
kia puuttuvien ohjelmiston osien kommuni
kointia ja vasteita. 

Symboliset suoritustyökalut toteuttavat ohjel
man käyttäen aritmeettisia ja loogisia symbole
ja. Tämä voidaan katsoa staattiseksi testiksi, 
koska varsinaista ohjelman suoritusta ei tarvita. 

3.8 Kokemuksia 
Seuraavassa on esitetty eräiden hyväksyttyjen 
tai hyväksyttävänä olevien suojausjärjestelmien 
arviointi- ja testausmenettelyjä. 

3.8.1 Darlington 

Darlingtonin pikasulkujärjestelmän ohjelmiston 
testaus tapahtuu neljässä vaiheessa: 

(1) Yksikkötestaus (Unit Testing), 
(2) alustava integrointitestaus 

(Preliminary Integration Testing), 
(3) kelpoistamistestaus (Validation 

Testing), ja 
(4) järjestelmän integrointitestaus 

(System Integration Testing). 

Yksikkötestaus. Ohjelmiston testaus alkaa 
ohjelmoijan suorittamalla perusteellisella vir
heiden poistolla ja testauksella modulitasolla. 
Tämä tapahtuu tarkoitusta varten kehitetyssä 
ympäristössä, johon kuuluu vaivaton menetel
mä loogisten virheiden havaitsemiseen ja toi
minnallisen täydellisyyden testaamiseen. Fyysi
set tulosuureet, reaaliaikaisuus, vuorovaikutus 
toisten modulien kanssa ja muut ulkoiset herät
teet simuloidaan. 

Testi paljastaa erityisesti loogiset suunnittelu
virheet, koodausvirheet, ohjelman oikean ini-
tialisoinnin ja päättämisen hallinnan sekä epä
normaalien tilanteiden oikean käsittelyn. Ylei
sesti ottaen testi pyrkii varmistamaan ohjelman 
loogisen suunnittelun päättymisen kaikissa 
tilanteissa, joihin ohjelma saattaa joutua. 

Alustava integraatiotesti.Yksikkötestinjälkeen 
ohjelmisto integroidaan tietokonejärjestelmään 
ja riippumaton tarkastaja suorittaa alustavan 
integrointitestauksen varmistaakseen sen, että 
ohjelmien tai modulien yhdistelmä toimii oikein 
kokonaisuutena. Kuten yksikkötestauskin tämä 
testaus voi tapahtua muualla kuin ohjelmiston 
todellisessa toimintaympäristössä. Testaus sisäl
tää testit, joiden avulla todennetaan, että modu
lien välinen tiedonsiirto tietokoneessa ja konei
den välisessä tietoliikenneväylässä tapahtuu 
oikein ja tarkasti. 

Kelpoistamistesti. Kelpoistamistestausta edel
tävät yksikkö-ja alustava integrointitestaus ovat 
avoimia (white-box) testejä, joihin kuuluu 
ohjelmalogiikan rajojen testaus. Formaali kel
poistamistestaus on suljettu (black-box) testi, 
joka on suunniteltu varmistamaan, että pikasul-
kutietokone täyttään toiminnalliset vaatimukset. 
Tavoitteena on etsiä suunnittelun käsitteellisen 
ymmärtämisen virheitä. 

Kelpoistamistestin suorittavat toiminnallisen 
suunnitelman tekijät, joilla tarkoituksellisesti ei 
ole tietoa ohjelmiston suunnittelun yksityiskoh
dista. Tällä riippumattomuudella pyritään var
mistamaan, että testaus kohdistuu pika;:ulkutoi-
mintoon itseensä ilman ohjelmasuunni'telijan 
tekemien oletusten vääristävää vaikutusta. 

Kelpoistamistestit on pääosin automatisoitu. 
Toimini allisen suunnitelman tekijät kirjoittavat 
testitapaukset korkean tason tulkittavalla kielel
lä, jota ajetaan erityisessä pikasulkutietokoneen 
ulkopulista ympäristöä simuloivassa validointi-
tietokoneessa. Testissä käytetään todellista 
pikasulkutietokonetta, jonka prosessiliitäntään 
ja tietoliikenneporttiin kelpoistammistietokone 
yhdistetään. 

Järjestelmän integrointitestaus. Järjestelmän 
integrointitestaus suoritetaan kokoonpanossa, 
joka vastaa turvajärjestelmän tietokoneiden 
hierarkkista rakennetta. Testit on suunniteltu 
tuottamaan ennen lopullista laitospaikalla ta
pahtuvaa asennusta korkean varmuuden siitä, 
että integroitu järjestelmä toimii ohjelmisto-ja 
laitteistomäärittelyjen edellyttämällä tavalla. 
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Testit suoritetaan erityisessä testipenkissä, jossa 
käytetään lopullisia kohdetietokoneita ja muuta 
järjestelmää varten valittua laitteistoa. Testeissä 
köyteään keipoistamistietokonetta, jossa ajetaan 
ulkoista ympäristöä simuloivia testitapauksia. 

Edellämainittuja testejä täydennetään vielä lai
toksella käyttöönottovaiheessa suoritettavilla 
käyttöhenkilökunnan kehittämillä testeillä. 
Näissä testeissä käytettään tuhansia satunnais-
menetelmällä kehitettyjä testitapauksia, joiden 
avulla selvitetään järjestelmän herkkyys odotta
mattomille laitoksen tiloille. 

3.8.2 Sizevvell B 

Seuraavassa on kuvattu toimittajan ja käyttäjän 
järjestelmän tuotantovaiheessa suorittamia tes
tauksia sekä näiden jälkeisiin järjestelmän kor

kean laadun ja turvallisuuden varmistamiseen 
liittyviä riippumattoman osapuolen suorittamaa 
arviointia ja testausta. 

Prototyypit. Prototyyppien laaja käyttö toimin
nallisuuden testauksiin ja suunnitteluongelmien 
ratkaisuun tukee osaltaan suunnittelun ja val
mistuksen korkean laadun saavuttamista. Val
mistajan geneerisen prototyypin lisäksi on käy
tössä laitospaikalle asennettava yksikanavainen 
prototyyppilaitteisto, jota varsinaisen järjestel
män suunnittelun ja asennuksen aikana koko 
ajan täydennetään vastaamaan lopullista järjes
telmää. Taulukossa II on esitetty PPS-järjestel-
män suunnitteluun, valmistukseen ja kelpois-
tamiseen osallistuvat eri organisaatiot ja niiden 
vastuualueet. 

Taulukko / / . Organisaatioyksiköiden tehtävät ja vastuualueet /48J. 
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Kuvassa 8 on esitetty järjestelmän tuotannon 
aikaiset testausjärjestelyt ja kuvassa 9 organi
saatioyksiköiden liityntäpinnat. 

Primäarisuojausjärjestelmän hyväksymiseen 
kehitettyyn erikoistapauskäytäntöön kuuluvat 
varmuuden lisäämistoimenpiteet voidaan jakaa 
kahteen osaan; 

(1) riippumaton suunnittelun arviointi ja 
(2) riippumaton testaus. 

Näitä sovelletaan valmiiseen tuotteeseen vasta 
luvanhakijan ja toimittajan arviointi- ja 

Kuva 8. PPS-järjestelmän testausjärjestelyt J48J. 
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kelpoistamistyön päätyttyä. Arviointi ja testaus 
tulee suorittaa suunnittelijasta, valmistajasta ja 
luvanhakijasta riippumattoman tahon toimesta, 
erillään pääprojektin aktiviteeteista ja ilman 
teknisiä ja raportointia koskevia rajoitu* sia. 

Arviointi. Suunnittelun riippumattoman arvi
oinnin kuluessa tarkistetaan kaikkien suunnit-
telutavoitteiden täyttyminen mukaanluettuna 
määrittelyjen tulkinta, suunnittelustandardien ja 
menetelmien soveltaminen ja sisältäen tuotteen 
analyysin kaikissa elinkaaren vaiheissa aina 
valmiiseen binäärikoodin asti. 
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Osana tätä analyysiä sovelletaan staattista 
MALPAS-analyysityökalua (Malvern Program 
Analysis Tool) PPS-ohjelmistoon. Tämän työ
kalun tärkeä ominaisuus on kyky muodostaa 
matemaattisia relaatioita järjestelmän tulo- ja 
iähtöviestien välille ja verrata näitä automaatti
sesti järjestelmän spesifikaatioihin. Analyysissä 
tutkittava ohjelma käännetään ensin MALPAS-
välikielelle, jolle sitten suoritettaan seuraavat 
analyysit: 

(!) kontrollivuon analyysi (Control Flow 
Analysis), 

(2) datan käyttöanalyysi (Data Use Ana
lysis), 

(3) informaatiovuon analyysi (Informati
on Flow Analysis), 

(4) semanttinen analyysi (Semantic Ana
lysis) ja 

(5) yhdenmukaisuusanalyysi (Complian
ce Analysis). 
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Kuva 9. Organisaatioyksiköt ja niiden rajapinnat (48]. 
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Tärkeää on käytetyn analyysivälineen mahdolli
simman pitkälle menevä erilaisuus toimittajan 
käyttämään LDRA-testipenkkiin verrattuna. 
Erillisenä tarkistuksena kääntäjän ja lataus- ja 
linkitysohjelmien aiheuttamia virheitä vastaan 
suoritetaan konekielisen ohjelman takaisinkään-
nös MALPAS:in välikielelle ja sen automaatti
nen vertaaminen myös välikielelle käännettyyn 
lähdekoodiin. Kuva 10 havainnollistaa tätä 
testausta [8, 9|. 

PROM PL/M-86 

FILE SOURCE \ 

DISASSEMBLER 

ASM-86 
f CODE 

. T.__ . , .. .— f . . . 
ASM-86 TO PL/M-86TO 

IL TRANSLATOR IL TRANSLATOR 

. t t. .. 

MALPAS 

..... _t. ., 
RESULT 

A 

DIFFERENCES 

Kuva 10. Konekielisen ja lähdekoodin vertailu 
MALPAS-testipenkissä [481. 

Testaus. Riippumaton testaus sisältää edellä
mainitun yksikanavaisen prototyyppilaitteiston 
dynaamiset testit laitoksella tyypillisessä toi
mintaympäristössä käyden läpi tyypillisiä häi
riötapauksia, joiden taajuus turvallisuusanalyy
sin mukaan on välillä kerran 1 000 - 10 000 
vuodessa. Nämä edustavan useimmin esiintyviä 
sellaisia tilanteita, joita varten analogista vara
järjestelmää ei ole suunniteltu. Dynaamisten 
testien tavoitteena on alistaa primäärisuojausjär-
jestelmä niin moneen testitapaukseen kuin 
rajoitetun ajan puitteissa on käytännöllistä. 

Testien tavoitteena ei ole tuottaa sellaista dataa, 
jonka pohjalla järjestelmälle voidaan antaa 
kvantitatiivinen luotettavuusarvio tilastollisella 
merkittävyydellä, vaan osoittaa, että järjestelmä 
realistisissa tilanteissa ja realistisin syöttein 
toimii vaaditulta tavalla pitkiä aikoja (14, I5|. 

Nuclear Electric (NE) on syyskuussa 1991 
tilannut testijärjestelmän ja testien suorituksen 
Rolls Royce and Associates Ltd:ltä. joka suo
rittaa testit joulukuun 1992 puoleen väliin men
nessä. 

Testien lähtökohtana ovat NE:n laatimat tran-
sienttianalyysit, joiden pohjalta on määritelty 
11 vikasekvenssiä. Sekvenssit on valittu niin, 
että niiden avulla voidaan testata suurin osa 
PPS:n toiminnoista. Kullekin sekvenssille on 
suoritettu herkkyystarkastelu, jonka pohjalta 
kullekin PPS:n tulosuureelle on määritelty 
kaksi kolmen minuutin pituista aikasarjaa. 
Kaikki tulosuureet käsittävä kokoelma aikasar
joja muodostaa vikasekvenssin kolme minuuttia 
kestävät perusskenaariot. Testiproseduuri käsit
tää seuraavat osat: 

(1) Testitapausten generointi, 
(2) reaaliaikatestauksen suoritus, 
(3) lähtösuureiden odotettujen arvojen gene

rointi, 
(4) tulosten vertailu ja 
(5) tulosten yhteenvetoja raportointi. 

Kullekin vikasekvenssille suoritetaan yhteensä 
5 000 kolme minuuttia kestävää reaaliaikatestiä, 
yhteensä erillistä 55 000 testiä. Testitapaukset 
generoidaan etukäteen (ei reaaliajassa) testaus
järjestelmän off-line tietokoneessa varioimalla 
tulosuureita satunnaisotannalla perusskenaarioi
den profiilien välillä. Osalle testeistä samaa 
otantamenetelmää käytetään kaikille tulosuu-
reille, osalle taas otantaa varioidaan tulosuu-
reesta toiseen. Näin saadaan erilaisten yksittäis
ten testitapausten määrä mahdollisimman suu
reksi. 

Varsinainen testaus suoritetaan reaaliajassa 
simuloimalla testausjärjestelmän on-line tieto
koneessa reaktorin instrumentointia sekä myös 
puuttuvia komea muuta PPS:n redundantista 
ketjua, ja päivittämällä PPS:n tulosuureita 
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kerran sekunnissa edellä muodostetuista ai
kasarjoista. 

Testin tuloksen arvioimiseksi tarvitaan tieto 
järjestelmän oikeasta käyttäytymisestä kussakin 
tapauksessa. Tätä varten off-line tietokoneeseen 
on implementoitu PPS:n diversi "looginen mal
li", jonka läpi testitapaukset ajetaan ja generoi
daan (ei reaaliajassa) lähtösignaalien odotetut 
arvot. 

Kun reaaliaikatestit on suoritettu, tuloksia ver
rataan loogisen mallin ennakoimiin off-line 
tietokoneessa. Samalla tarkistetaan järjestelmän 
aikakäyttäytyminen. Lopuksi laaditaan testira-
portit. 

Testijärjestelmä muodostuu off-line ja on-line 
osista. Off-line järjestelmä käsittää DEC:n 
VAX 3100 työasematietokoneen ohjelmistoi
neen. Valikkotyyppisen ohjelmiston tehtävät 
ovat: 

(1) Testitapausten generointi, 
(2) odotettujen lähtöviestien generointi, 
(3) tulosten vertailu ja 
(4) raporttien generointi. 

On-line järjestelmä koostuu kahdesta VME-
laitteistosta: 

(1) Input Driver and Datalink Simulator 
(IDDS) lukee testisarjat input-tiedos
toista ja simuloi PPS:n tulosignaaleja 
sekä simuloi myös muita kolmea 
PPS-ketjua. Kaikkiaan noin 80 
PPS:n tulosignaalia päivitetään ker
ran sekunnissa. 

(2) Control and Data Logger (CDL) val
voo PPS:n lähtöjä ja ohjaa IDDS:n 
toimintaa. 

Koekäyttö. Viimeisenä varmuuden lisäämisvai-
heena suoritetaan vielä ennen polttoaineen la
tausta vuoden mittainen koekäyttö lopullisella 
järjestelmällä; tämän koekäytön aikana ei vir
heitä enää tulisi löytyä [8, 9], 

3.8.3 Zion 

Seuraavassa on kuvattu toimittajan, käyttäjän ja 
viranomaisen tarkastus- ja testaustoimintoja 
niiltä osin kuin ne liittyvät nimenomaan ohjel
moitavuuden aiheuttamiin erityisongelmiin 
(laitteistotesteihin ei tässä puututa) |39). 

Viranomaisen tarkastukset. NRC katselmuk
set ja tarkastukset etenevät seuraavissa vaiheis
sa: 

(1) Toimittajan (Westinghouse) suunnit
teluprosessin ja ohjelmiston toden
tamis- ja kelpoistamisohjelman 
(V&V) yksityiskohtainen tarkastus. 

(2) Ohjelmiston ja laitteiston kehitys-, 
käyttö- ja vikaantumishistorian tar
kastus. 

(3) Lupahakemuksen ja siihen liittyvien 
vaadittavien erityispiirteiden tarkas
tus. 

(4) Käsiteltävän sovelluksen ohjelmis
toon kohdistettujen V&V-toimintojen 
tarkastus, johon kuuluu: 
• ohjelmakoodin kehityksen seu

ranta, 
• toimittajan ja tilaajan välisen 

liitynnän ja takaiskytkennän 
tarkastus, 

• ongelma- ja virheraporttien ja 
tehtyjen korjausten tarkastus, 

• V&V-toimintojen vertailu ANSI 
/IEEE-ASN-7-4.3.2-1982-stan-
dardiin % 

• prosessiin osallistuvien hen
kilöiden haastattelu, 

• ohjelmiston todentajien riippu
mattomuuden todentaminen, 

• toiminnallisten vaatimusten ja 
niitä seuraavien ohjelmistodo-
kumenttien kehityksen tarkas
tus, 

• ohjelmiston elinkaaren ja tule
van toimittaja/käyttäjä-liitynnän 
tarkastus ja 

• V&V-toimintojen tulosten tar
kastus. 

2 Application Criteria for Programmable Digital Computer System» in Safely Systems of 
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(5) Jäljityskatselmus (Thread Audit), 
jossa esimerkinomaisesti valitaan 
joitakin iaitosparametreja ja jäljite
tään niiden implementoinnin etene
minen hankintamäärittelyjen ja toi
minnallisten määrittelyjen läpi ohjel
makoodin laatimiseen ja testaukseen 
asti. Tähän sisältyy: 

• satunnaisten todellisten koodi-
lohkojen tarkastus, 

• eritasoisten kehitysdoku-
menttien tutkiminen ja vertaa
minen koodiin, 

• ongeimaraporttien tutkiminen ja 
korjausten todentaminen, 

• eri osaamisalueiden välisen 
rajapinnan tutkiminen sen var
mistamiseksi, että ydintekniset 
vaatimukset on sisällytetty 
koodiin oikein, 

• toimittaja/käyttäjä-rajapinnan 
tutkiminen sen varmistamiseksi, 
että laitosspesifiset vaatimukset 
on otettu huomioon, 

• varmistautuminen siitä, että 
V&V-toiminnot on suoritettu 
toimittajan suunnitelman mukai
sesti, ja 

• ja prosessin lopputulosten tar
kastus. 

(6) Ohjelmiston ja laitteiston systeemi-
tarkastus mahdollisten ajoitus- ja 
ohjelma/laite-ongelmien varalta. 

Lopuksi kootaan kaikki tarkastuksen aikana 
kerääntynyt informaatio järjestelmän suoritus
kyvyn ja luotettavuuden arvioimista varten. 

Toimittajan todentamis- ja kelpoistamisohjel-
ma. Toimittajan V&V-organisaation tulee olla 
riippumaton suunnitteluryhmästä, ja sillä tulee 
olla hallinnassaan samantasoinen tekninen osaa
minen kuin suunnitteluryhmällä. Ohjelmiston-
kehitysryhmä alistaa koodin V&V-ryhmälle 
kirjoitettuaan sen ja poistettuaan siitä virheet. 
V&V-ryhmä tarkastaa koodin toimittajan V&V-
ohjelman mukaisesti ja tuottaa V&V-raportin. 

Kehitys-ja V&V-ryhmän välinen kommunikaa
tio tapahtuu kirjallisten, jäljitettävien doku
menttien avulla. Järjestelmän V&V on formaa
linen menetelmä, joka sisältää yksityiskohtaiset 
proseduurit ja menettelytavat teknisille tarkas
tus- ja katselmustoiminnoille, ohjelmiston 
tarkastuksille ja katselmuksille, ohjelmiston 
testeille ja analyyseille, dynaamisille järjestel-
mätesteille normaaleja ja suunnitteluperusteta-
pahtumia varten, ja riippumattomalle vaihe-
vaiheelta tapahtuvalle osaavien henkilöiden 
suorittamalle todentamiselle. 

Westinghouse'n V&V-ohjelman mukaan V&V-
ryhmä suorittaa seuraavat tehtävät ennen koo
din vahvistamista luovutettavaksi: 

(1) Dokumenttien tarkastus, 
(2) testitapausten laatiminen, 
(3) V&V-testaus, ja 
(4) järkevyystarkastus. 

Jokainen V&V-ryhmän riippumaton jäsen saa 
tarkastettavakseen yhden tai useampia ohjelma-
moduleja. Dokumenteista tarkastetaan toimin
nallisten vaatimusten ja suunnittelu-ja koodaus
standardien mukaisuus. Ensisijainen tavoite on 
verrata koodia toiminnallisiin vaatimuksiin, 
mutta myös kehitysdokumenttien johdonmukai
suus ja eheys tarkistetaan toiminnallisista vaati
muksista lähtien ja suunnitteluvaatimukset, 
suunnittelumäärittelyt ja dokumenttien toimin
nallinen jako mukaanluettuna. 

Kun suunnitteludokumenttien läpikäynti (walk
through) on suoritettu, todentaja kehittää jou
kon testitapauksia seuraavia kahta testityyppiä 
varten: 

(1) Todentamistestaus ja 
(2) kelpoistamistestaus. 

Todentamistestin laajuus ja tarkkuus määräytyy 
ohjelmamodulin turvallisuusluokituksen perus
teella. Luokitusperusteet on määritelty standar
dissa ANSI/IEEE 603-1980 \ 

5 0 3 IEEE Standard Criteria for Sikty System* for Nuclear Power Generation Slaliona. 
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Todentamistestaus on edelleen jaettu kahteen 
osaan: 

(1) Rakenteellinen testaus ja 
(2) toiminnallinen testaus. 

Rakenteellinen testaus varmistaa, että kaikki 
lähdekoodin rivit vastaavat suunnittelumääritte-
lyjä. Testimenetelmän ja -tarkkuuden valinnas
sa todentaja noudattaa vahvistettuja ohjelman 
yksilöllisyyteen ja monimutkaisuuteen perustu 
via kriteerejä. Sovellettuaan näitä kriteerejä 
todentaja lukee ohjelmakoodia ja johtaa siitä 
testitapauksia, joilla kaikki ohjelman lauseet 
saadaan suoritukseen. Tämän jälkeen hän suo
rittaa joko manuaalisen rakennetestin tai tieto
kone-emuloinnin koodille. Rajatuille tulosuu-
reiden arvoille suoritettaan testiajo ala- ja ylä
rajalla sekä ainakin yhdellä satunnaisesti vali
tulla väliarvolla. Rajat ylittävät arvot havaitsee 
järjestelmään kovakoodattu rajatarkistusme-
kanismi, joka liputtaa välittömästi ja estää ar
von siirtymisen suoritukseen. 

Toiminnallinen testaus on periaatteessa saman
lainen, mutta testitapausten valinnan pohjana 
ovat suunnittelumäärittelyissä esitetyt ohjelman 
toiminnalliset ominaisuudet. 

Kun ohjelmiston virheet ja koodauksen poik
keamat on em. testeillä löydetty, todentaja 
laatii seumvat raportit: 

(i) Proseduuriraportti (Procedure 
Problem Report) tai 

(2) yleisraportti (Generic Problem 
Report). 

Jokainen ohjelmamoduli sisältää useita prose
duureja, ja proseduuriraportti koskee vikoja 
näissä pienimmissä yksiköissä. Yleisraportti 
koskee ongelmia, jotka ylittävät modulien rajat 
ja koskevat useampia moduleja. Raporteista 
pidetään elektronista päiväkirjaa, jonka tilaa 
V&V-ryhmä seuraa. Raporteissa esitettyjen 
ongelmien ratkaisu kuuluu ohjelman kehittäjäl
le, ja jos tämä edellyttää ohjelman muutoksia, 

V&V-ryhmä suorittaa testien uusinnan kunnes 
moduli läpäisee testit tyydyttävästi. 

Kun todentamistulokset on hyväksytty, ohjelma 
asennetaan kohdekoneeseen ja todentaja tarkis
taa heksadesimaali- ja testisumma-arvojen 
yhtenäisyyden. Tämän jälkeen laitteisto/ohjel
misto kelpoistetaan. 

Westinghouse'n kelpoistamisprosessi korostaa 
kohdejärjestelmän toiminnallisuutta. Todenta-
mistestauksen päävaiheet ovat: 

(1) "Ylhäältä alas"-toiminnallisten vaati
musten testaus, 

(2) suunnittelun ja sen implementoinnin 
järkevyystarkistus ja 

(3) käyttäjäliitynnän testaus. 

Kelpoistamistesti-insinööri johtaa testitapaukset 
hajoittamalla toiminnalliset vaatimukset pie
nempiin osavaatimuksiin ja etsimällä toimin
nallisia ja epänormaaleja ehtoja testattavaksi. 
Tämän jälkeen kelpoistamistestiteknikko suorit
taa testit lopullisessa kohdekoneessa olevalla 
todennetulla ohjelmistolla ja testi-insinööri 
tarkastaa tulokset. Westinghou.se käyttää myös 
järkevyystarkastelua sen varmistamiseksi, että 
järjestelmä toimii oikein epänormaaleissa tilan
teissa ja että se hylkää kielletyt tuloviestit (ra
janylitykset mukaanluettuna). Tarkastus kohdis
tuu ensisijassa järjestelmän sisäiseen rakentee
seen, ja se täydentää toiminnallista testausta ja 
arvioi kokonaisjärjestelmän eheyttä. 

V&V-ohjelman arviointi. Osana NRC suorit
tamaa V&V-ohjelman arviointia tarkastettiin 
ohjelmisto kehitysdokumentteja, haastateltiin 
V&V-johtajia sekä tarkastettiin erilaisia V&V-
yhteenvetoja ja raportteja. Westinghouse'n 
V&V-ryhmän tuottamista 408 ongelmarapor-
teista valittiin satunnaisesti 56 lähemmin tar
kasteltaviksi. Näissä 56 raportissa on dokumen
toitu yhteensä 222 puutetta ja vikaa. Näistä 
42 % koski koodausstandardien rikkomuksia ja 
37 % otsikko/kommenttivirheitä. Näitä virheitä 
ei NRC pitänyt merkittävinä, mutta lopuilla 
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21 %:lla katsottiin olevan merkittäviä .seurauk
sia. Nämä 21 % sisälsivät seuraavia virheitä: 

('.) yhdessä tapauksessa oli käytetty 
kovakoodattua lukuarvoa sensijaan 
että muuttujalle olisi asetettu arvo, 

(2) seitsemässä tapauksessa oli imple
mentoitu suunnitteluvaatimuksiin 
kuulumattomia yksityiskohtia kuten 
käyttäjä!iitynnän kutsuja, vaatimuk
sia vastaamattomia yhtälöitä ja vir
heellisesti implementoitujamuuttujia, 

(3) viisitoista oli loogisia virheitä, 
(4) viisitoista oli datan käsittelyvirheitä 

ja 
(5) kaksi oli laskennallisia virheitä. 

Esimerkkejä kolmesta viimeisestä kohdasta 
oi iva; mm. "tai" käytetty "ja": n asemasta, 
"nollalla jako", "ei aluetarkistusta", "voi ylittää 
kommunikaatiopuskurin tilan" ja "ehto ei toteu
du koskaan". 

Nämä havainnot herättivät ensinnäkin huolen 
ohjelmoitavan tekniikan yhteisvikaantumismah-
dollisuudesta. Toiseksi virheiden luonne oli 
sellainen, että ilman tiukkaa V&V-prosessia 
nämä virheet eivät olisi paljastuneet tavallisessa 
toiminnallisessa tehdashyväksymistestissä. Tä
män tuloksena NRC edellyttää luvanhakijan ja 
Westinghouse'n ylläpitävän tiukkaa V&V-ohjel-
maa pitäen tarvittavat parannuskeinot mielessä. 
Riittävästi aikaa ja huomiota on myös osoitet
tava V&V-toimille tuotteen kehityshankkeissa. 

Jäljityskatselmus. V&V-ohjelman tehokkuu
den arvioimiseksi NRC suoritti jäljityskatsel-
muksen OT-AT-algoritmille sekä kahdelle 
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höyrylinjan virtausalgoritmille. Katselmus jäl
jittää valittujaparametrejakehitysdokumenteista 
ohjelmakoodiin ja vertaa niitä keskenään. Kat
selmus paljasti seuraavat virheet, joita vastaavia 
ongelmaraportteja ei löytynyt ja jotka siten 
näyttivät jääneen huomaamatta V&V-ohjel-
massa: 

(1) Koodattu looginen lause, joka ei vas
tannut ohjelmamäärittelyä mutta vas
tasi vaatimusmäärittelyä, 

(2) virheellinen kommentti, joka ei vas
tannut ohjelmamäärittelyjä ja 

(3) datavuokaavio, joka ei vastannut 
koodia. 

Vaikka mikään näistä virheistä ei vaarantanut 
ohjelman toimintaa, ne herättivät epäilyksen 
V&V-ohjelman perusteellisuudesta ja tehokkuu
desta. Lisäksi virheelliset kehitysdokumentit ja 
kommentointivirheet voivat johtaa ohjelmoijan 
harhaan tulevissa ohjelmarevisioissa. CECo 
tunnusti, että ohjelmiston suunnittelumääritte-
lyissä ja suunnitteluvaatimuksissa oli eroja, ja 
että todentaja oli käyttänyt korkeamman tason 
toiminnallisia vaatimusdokumentteja. CECo 
totesi, että virheillä ei ollut toiminnallista mer
kitystä, ja että suunnittelun, todentamisen ja 
kelpoistamisen monet vaiheet antoivat takeet 
systeemin oikeasta toiminnasta. Edelleen CECo 
totesi, että virheet johtuivat V&V-suunnitelman 
virheellisestä soveltamisesta, eivät itse ohjel
man virheistä. Westinghouse totesi parantavan
sa menettelyjään raportointivaatimusten selven
tämiseksi ja henkilöstön kouluttamiseksi. NRC 
hyväksyi vastaukset ja katsoi, että virheet eivät 
vaatineet jo todennetun ja kelpoistetun koodin 
tarkistamista ja korjaamista. 
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4 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

Ohjelmoitavien digitaalisten järjestelmien hy
väksyminen ydinvoimalaitosten turvallisuus-
kriittisiin ohjaus- ja suojausjärjestelmiin vaatii 
uudenlaisia menetelmiä ja käytäntöjä. Nykyiset 
automaatiota koskevat YVL-ohjeet (erityisesti 
YVL 5.5. mutta jossain määrin myös YVL 
1.0, 2.1. 2.7 & 2.8) ovat jo osittain usean 
vuoden ikäisiä, eikä uutta automaatiotekniikkaa 
niissä ole erityisesti otettu huomioon. Ohjeiden 
uudistamistarvetta voidaan tästä huolimatta 
pitää suhteellisen vähäisenä. Tavoitteena ohjeita 
laadittaessa tulisi pitää mahdollisimman suurta 
riippumattomuutta käytetystä tekniikasta. Eu
rooppalainen käytäntö suosii suorituskykyvaati-
muksia ("non-descriptive, performance-based 
regulation") painottavaa lähestymistapaa, päin
vastoin kuin NRC USA:ssa. joka antaa hyvin 
yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia ja ohjeita 
[26. 28]. Vastuu ohjelmoitavan järjestelmän 
turvallisuuden osoittamisesta kuuluu rakennus-
ja käyttöluvan hakijalle, jonka tulee itse (järjes
telmätoimittajan avulla) valita ne tekniikat ja 
menetelmät, joilla hän oerustelee järjestelmän 
hyväksyttävyyden. Viranomainen tarkastaa ja 
hyväksyy luvanhakijan esittämät perustelut 
viranomaisen asettamien turvallisuustavoitteiden 
täyttymisen osalta käyttäen apuna riippumatto
man tarkastajan esittämiä arvioita. 

Kun ohjelmoitavaa automaatiota koskevaa 
YVL-ohjeistoa uusitaan, tulisi edellä sanotun 
nojalla keskittyä esittämään suorituskykyvaati-
muksia järjestelmille ja käytännöille, ja välttää 
teknisiä yksityiskohtia koskevia vaatimuksia. 

Ohjelmoitavien järjestelmien käyttö ydinvoima
laitosten turvallisuuskriittisiin sovelluksiin on 
toistaiseksi ollut maailmalla suhteellisen vä
häistä, mutta siirtyminen tähän tekniikkaan on 

kuitenkin selvästi havaittavissa. Konventionaa
lisilla voimalaitoksilla ja muussa prosessiteolli
suudessa siirtyminen on jo lähes täydellistä ja 
ei-ohjelmoitavien järjestelmien toimittajat ovat 
väistymässä markkinoilta. Tämän kehityksen 
myötä tulee ennen pitkää olemaan yhä vai
keampaa löytää osaavaa henkilökuntaa vanho
jen järjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja 
ylläpitoon. Ydinvoimateollisuuden eriytyminen 
edellä kuvatusta yleisestä kehityksestä ei näin 
ollen olisi järkevää. 

Ohjelmoitavan järjestelmän turvallisuuden 
osoittamiseen liittyvistä uusista ongelmista 
huolimatta voidaan sanoa, että tämä tekniikka 
antaa niin paljon kehittyneempiä mahdollisuuk
sia erilaisiin turvallisuutta ja käytettävyyttä 
parantaviin itsetarkistus-ja varmistustoimintoi-
Sin. että perustellusti ei voida olettaa turvalli
suuden huononevan niihin siirryttäessä. 

Kertyneet kokemukset ja selvitykset näyttävät 
myös osoittavan, että kaikkein vaativampiinkin 
turvallisuuskriittisiinsovelluksiin voidaan kehit
tää ja osoittaa riittävän turvalliseksi pelkästään 
ohjelmoitavalla tekniikalla toteutettu järjestelmä 
ilman ei-ohjelmoit2va? varmistusjärjestelmää. 
Suomen kannalta mielenkiintoisessa Sizewell B-
laitoksen tapauksessa ei-ohjelmoitavaa varajär
jestelmää on tosin vielä käytetty, mutta tämä on 
tapahtunut voimayhtiön omasta tahdosta, ei 
viranomaisen vaatimuksesta. Darlington'in 
laitoksella Kanadassa ja ranskalaisilla N4-lai-
toksilla on otettu tai ollaan ottamassa käyttöön 
pelkästään ohjelmoitavalla tekniikalla toteutetut 
reaktorin suojausjärjestelmät ja samansuuntaisia 
suunnitelmia on Japanissa Kashiwazaki-Kariwa-
laitoksen uusilla yksiköillä. 
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Suomalaista vaatimustasoa määriteltäessä ei 
edellä sanotun nojalla myöskään tulisi kieltää 
pelkästään ohjelmoitavaa tekniikkaa soveltavien 
järjestelmien käyttöä turvallisuuskriittisiin so
velluksiin, vaan jättää toteutustavan valinta voi
mayhtiölle ja laitoksen toimittajalle Nämä 
valitsevat pelkän ohjelmoitavan ja ei-ohjelmoi-
tavalla tekniikalla varmistetun ohjelmoitavan 
toteutuksen välilll kehitys, käyttö- ja ylläpito
kustannusten, aikataulun ja tur allisuuden to
distamistaakan raskauden suhteen edullisimman 
vaihtoehdon. 

Ohjelmoitavan järjestelmän yhteisvikaantumis-
taipumuksen johdosta diversiteetm käyttö sopi
vassa muodossa on edellytys järjestelmän hy
väksymiselle. Sopivalla lavalla, toiminnallista, 
ohjelmisto- ja laitediversiteettiä kombinoimalla 
voidaan aina saada aikaan järjestelmä, joka 
tävttää sekä viranomaisen turvallisuus- että 

voimayhtiön käytettävyys- ja taloudellisuus
tavoitteet Yhtä tärkeää on diversiteett'ieriaat-
teen soveltaminen ja.jestelmän kelpoislamisvai-
heessa. niin että järjestelmän toimivuudesta ja 
luotettavuudesta saadaan mahdollisimman mo
nipuolinen ia riippumaton käsitys. 

Vaikka ohjelmoitavan järjestelmän täydellinen 
testaaminen onkin mahdotonta, on erilaisilla 
lesteillä keskeinen merkitys järjestelmän toteu
tus- ja kdpoistamisprosessin kaikissa vaiheissa. 
Turvallisuuskriittisen järjestelmän hyväksyttä
vyyden kannalta keskeinen merkitys on laitok
sen toimittajista ja käyttäjästä riippumattoman 
asiantuntijatahon suorittamalla laajalla ja moni
puolisella testauksella ja analyyseillä, joilla 
uskottavuus järjestelmän oikeasta toiminnasta ja 
luotettavuudesta lisätään hyväksyttävissä ole
valle tasolle. 
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jä automaatiolaitteiden vanheneminen. Esitutki
mus. 

STUK-YTO-TR 32 Kalli H, Munther R 
(LTKK), Kervinen T (VTT). Passiivisten turva
järjestelmien käyttö kehittyneissä kevytvesireak
toreissa. 

STUK-YTO-TR 31 Särkiniemi P, Kauppinen 
P, Tarvainen R, Sillanpää J (VTT). Ultraääni
laitteiston ominaisuuksien määrittäminen. 

Täydellisen listan STUK-YTO-TR-sarjan 
julkaisuista saa 
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