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Integrity Level w sektorze kolejowym
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Punkt wyjścia

Wraz z rozwojem technologii oraz zmianą regulacji dotyczących redukcji prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu pasażerów, bezpieczeństwo w sektorze 
kolejowym nabrało jeszcze większego znaczenia. Obecnie projekty obarczone normami Safety 
Integrity Level (SIL) są realizowane globalnie i stanowią jedno z największych wyzwań dla 
zespołów developerskich. W ramach współpracy z międzynarodowym dostawcą zintegrowanych 
specjalistycznych rozwiązań dla sektora kolejowego eksperci Sii Polska wzięli udział w procesie 
tworzenia nowoczesnego generatora częstotliwości istotnie zmniejszającego ryzyko zagrożeń.

W ramach współpracy z międzynarodowym dostawcą zintegrowanych specjalistycznych 
rozwiązań dla tego sektora eksperci Sii Polska wzięli udział w procesie tworzenia nowoczesnego 
generatora częstotliwości istotnie zmniejszającego ryzyko zagrożeń.

Przedmiotem projektu „Generatora Częstotliwości” był zaawansowany element systemu sterowania ruchem 

kolejowym, który pozwala również przekazywać dane pomiędzy urządzeniami przytorowymi i urządzeniami 

pokładowymi. Stworzony generator częstotliwości, czyli zbiór modułów umożliwiających generowanie sygnału 

określającego, z jaką prędkością może poruszać się pociąg, miał zredukować ryzyko wystąpienia zdarzeń 

niepożądanych ponad 10000-krotnie. Ustalono, że projekt będzie zrealizowany w oparciu o normę EN 50128, 

która jest bezpośrednim odniesieniem do SIL na najwyższym 4. poziomie. 

MARCIN
TEST & ANALYSIS ENGINEER
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Prace projektowe były prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Holandii, Wielkiej 

Brytanii, Szwecji oraz Polski. Katowicki oddział Sii Polska zapewnił klientowi 8-osobowy zespół programistów 

i testerów, posiadających uprawnienia SEP do 1kV oraz dzięki szkoleniom z „Safety development” uprawnienia 

programistyczne dotyczące znajomości normy EN 50128, nadawane przez klienta i respektowane wewnątrz jego 

firmy. Dodatkowo zakres Unit Testów pokrył dedykowany team testerów automatyzujących z Sii Gdańsk.

Organizacja pracy w projekcie

− Model współpracy oparty o Team Leasing umożliwił doskonałą organizację pracy, szybki transfer 
wiedzy oraz sprawną komunikację między zespołami – wyjaśnia Mariusz Czarnecki, Account Executive 
w Sii Polska. – Aby zmaksymalizować efektywność prac, ostatnia faza projektu była realizowana 
bezpośrednio z katowickiego biura Sii, gdzie część przestrzeni biurowej zaadaptowano na laboratorium 
wyposażone w niezbędny sprzęt pomiarowy i zagwarantowano warunki umożliwiające tworzenie 
i testowanie podzespołów elektronicznych – dodaje.

2 osobne procesory mogące się wzajemnie nadzorować,

2 różne systemy operacyjne,

podział ról wykluczający możliwość pisania testów do własnego kodu, testy krzyżowe 
oraz niezależny zespół testerski embedded w Sii Gdańsk,

MISRA-C++:2008,

narzędzie PERCEPIO.

Mając na uwadze wymagania SIL-4, a zatem konieczność zapewnienia najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa, w projekcie „Generatora Częstotliwości” wykorzystano rozwiązania bazujące na szeroko 

rozumianej dwukanałowości:

Zgodność z SIL-4
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Efekty współpracy

Udzielając wsparcia programistycznego i testerskiego, eksperci Sii Polska pomogli klientowi w stworzeniu 

efektywnego generatora częstotliwości, który jest wykorzystywany na linii metra Hoekse Lijn w Rotterdamie. 

Opracowane rozwiązanie umożliwiło modernizację starej linii towarowej do ponownego wykorzystania w celach 

komercyjnych. Poprzez zastosowanie mechanizmów uwzględniających normy Safety Integrity Level zespołowi 

projektowemu udało się znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa pasażerów.

− Ponad 8 lat współpracy z liderami branży kolejowej pozwoliło nam zdobyć cenne doświadczenie 

oraz unikalne kompetencje, którymi dzieliliśmy się podczas opracowywania docelowego generatora 

częstotliwości – mówi Mariusz Czarnecki. – Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią projektu stawiającego 

ludzkie zdrowie i życie na 1. miejscu – podsumowuje.

Mamy wszystko, czego Ci potrzeba

Zatrudniając ponad 6 500 specjalistów, Sii jest największym dostawcą usług doradztwa technologicznego, 
transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce. Eksperci Sii Polska realizują projekty dla wiodących firm 
z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, Hi-tech, medycznego, handlu detalicznego i logistyki oraz usług 
użyteczności publicznej. Sii Polska posiada 14 biur w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, 
Łodzi, Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Bydgoszczy, Częstochowie, Pile, Białymstoku i Gliwicach. 
Więcej informacji o firmie na stronie: www.sii.pl

Sukces w biznesie kolejowym opartym na dostarczaniu niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań 

systemowych równa się tworzeniu niezależnych zespołów eksperckich nastawionych na wzajemną 

współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń. Przestrzeń, która umożliwia sprawną realizację projektu jest 

niemniej ważna niż specjaliści, którzy nad nim pracują. Powierzenie projektu Sii jest gwarantem spełnienia 

obu założeń – dostarczenia najlepszych inżynierów branży IT w Polsce oraz stworzenia odpowiednich 

warunków do wykonania prac projektowych.

Jeśli interesują Cię projekty z sektora motoryzacyjnego i kolejnictwa oparte o normy Safety Integrity Level, 

skontaktuj się z naszym ekspertem.

Odwiedź naszą stronę

http://sii.pl/
http://sii.pl/

