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1 Úvod
V dopravní
m procesu železniční
ho provozu je od nepaměti aktuá lní potřeba
doručenízprá vy – informace od ří
dicí
ho pracoviště k pohyblivému ú častní
ku. V počá tcí
ch
rozvoje železničnídopravy byl dostačují
cípřenos informacípomocípředem stanovených
ú čelových znamení– ná věstí
. S rostoucíintenzitou, rychlostía technických předpokladů
bylo potřebné k pohyblivému ú častní
ku doručit větší objem a strukturu informací
,
přesahují
cí možnosti jednoduchého ná věstění
. Technický rozvoj v oblasti bezdrá tových
rá diových technologiínabí
dl železničnídopravě optimá lnízpů sob dopravy informační
ch
toků na jedoucívozidlo.

2 Analogové rá diové systémy
Historie traťových rá diových sí
tí v železniční dopravě dří
vější
ch Č SD spadá do
druhé poloviny 60.let. Pomiňme 1. testovaný rá diový systém DMZ, který byl neú spěšně
zkoušen na trati Praha –Kolí
n. Hlavní
m dů vodem nezavedenítohoto systému do provozu
byla jeho nespolehlivost, daná součá stkovou zá kladnou, která v té době byla našemu
prů myslu k dispozici.
První
m rá diovým traťovým systémem, který byl ú spěšně nasazen do železniční
ho
provozu bylo zaří
zení vyvinuté v Tesle Pardubice. V roce 1969 byl zahá jen provoz, na
svou dobu uniká tní
, systém pracují
cí v kmitočtovém pá smu 160 MHz na dispečersky
ří
zené trati Plzeň – Cheb. Z rů zných dů vodů , které není třeba zmiňovat, nebylo
pokračová no v jeho rozší
řenína dalšítratě.
V tomto období bylo rozhodnuto o vypracová ní koncepce ří
zení technologických
činností souvisejí
cí
ch s vlakotvorbou v železniční
ch uzlech a stanicí
ch. Tato koncepce
definovala pracovní postupy posunovací
ch prací
, komerční
ch a technických činností
s využití
m rá diových prostředků . V souvislosti se specifickými podmí
nkami v možnostech
využí
vá ní kmitočtových skupin v železniční
m prostoru bylo vypracová no celosí
ťové
kmitočtové řešení v pá smu 160 MHz s přihlédnutí
m na opakovatelnost jednotlivých
intermodulačně odolných kmitočtových skupin v celém regionu Č SD. Současně byla
uskutečněna meziná rodníkmitočtová jedná ní
, vedoucík dohodá m o využitíjednotlivých
kmitočtů sousedí
cí
mi stá ty v pohraniční
ch oblastech. Tato koncepce je ú spěšně
apliková na do současné doby, kdy dochá zí k pouhé prů běžné ná hradě morá lně a
technicky zastaralých rá diových prostředků moderní
mi a spolehlivější
mi radiostanicemi.
V druhé polovině 80. let byly, z dů vodu nutné evropské kompatibility, na pů dě UIC
definová ny jednotné technické parametry pro traťové rá diové systémy a určeno jednotné
evropské kmitočtové pá smo 460 MHz (standard UIC 751 – 3).
Na dodá vky traťových rá diových systémů pro železnice se zaměřila řada
renomovaných evropských výrobců , Bývalé Č SD byly nuceny se orientovat na jediného
dodavatele traťových rá diových sí
típro země RVHP, východoněmeckou firmu Funkwerk
Kölleda i přes skutečnost nižší užitné hodnoty systému. Domá cí výrobce rá diových
zaří
zení
, Tesla Pardubice, prakticky do roku 1990 neměl zvlá dnutou technologii výroby
radiostanic, pracují
cí
ch v kmitočtovém pá smu 460 MHz. Č SD proto realizovaly dovoz
traťového rá diového systému od východoněmecké firmy a nasadily jej jako, v té době,
jediné možné řešení do provozu na tratí
ch Praha–Děčí
n–stá tní hranice, Praha–Kutná
Hora, Praha–Tá bor a Praha–Beroun. Jedná se o rá diový systém, který je v současné
době, přes svou morá lní a kvalitativní technickou zastaralost, dosud použí
vá n v trati
Děčí
n–Praha–Kutná Hora.

K zá sadní
mu obratu v předmětné problematice došlo po roce 1989, kdy se
otevřela i možnost orientace na přední světové firmy. Bývalé Ústřední ředitelství Č SD
v rá mci výběrového ří
zení v roce 1990 schvá lilo ná sledují
cí koncepci řešení traťových
rá diových spojení
:
- dů ležité hlavnítratě s meziná rodní
m provozem vybavit systémem zahraniční
ho
dodavatele, kompatibilní
m se systémy sousední
ch železniční
ch sprá v dle standardu UIC
751 – 3
- vedlejšítratě a tratě s nižšídů ležitostívybavit jednodušší
m a levnější
m
systémem, jehož vývoj byl současně zadá n u domá cífirmy HTT Tesla Pardubice.
Vývojové prá ce probí
haly, v rá mci stá tní
ho ú kolu, v ú zké spoluprá ci řešitele ú kolu
s odbornými pracovišti Č SD. Výsledek řešeníú kolu, traťový rá diový systém TRS, předčil
očeká vá ní
. Byl vyvinut systém, který je, z hlediska technických, provozní
ch a funkční
ch
parametrů , srovnatelný se systémy renomovaných evropských výrobců . V prů běhu
vývojových prací byl systém TRS testová n a provozně zkoušen na trati Pardubice –
Hradec Krá lové. Tento zkušebníú sek byl vybrá n z dů vodu blí
zkosti vývojového pracoviště
výrobní
ho zá vodu.
Na zá kladě ú spěšných provozní
ch zkoušek, ukončených v červnu 1993, tým
odborní
ků Č SD, tzv. „Poradnísbor rá dio“ doporučil schvá lit použitídomá cí
ho rá diového
systému na tratí
ch všech kategorií
. Toto doporučeníbylo podpořeno, kromě technicko–
provozní kvality i hledisky ekonomickými. Systém TRS je, v porovná ní se zaří
zení
mi
zahraniční
ch dodavatelů , 3 až 5 krá t lacinější
.
V ná vaznosti na ukončenívývojových a testovací
ch pracíbylo zahá jeno zpracová ní
projektové dokumentace a ná sledná výstavba systému v pilotní
m traťovém ú seku Karlovy
Vary – Cheb – Plzeň -– Beroun s termí
nem uvedenído provozu v dubnu 1995. V rá mci
této investiční akce bylo mobilní
m rá diovým zaří
zení
m TRS vybaveno 200 lokomotiv,
pojí
ždějí
cí
ch pří
slušné vozebnírameno.
Současně bylo rozhodnuto o komplexníradiofikaci železniční
ho provozu Č D tí
mto
systémem. Byl ustanoven specializovaný tým složený z odborní
ků v železničnítechnické i
provozní problematice, který zajišťuje koordinaci a realizaci výstavby TRS z ú čelového
stá tní
ho fondu.
Spolu s rozšiřová ní
m TRS na další tratě Č D byl systém, za ú zké spoluprá ce
specialistů Č eských drah a výrobní
ho zá vodu, doplňová n o další významné funkce.
K nejzá važnější
m patřímožnost dá lkového zastavenívlaku z pracoviště, ří
dí
cídopravní
proces (dispečer, výpravčí
) , spolehlivý zá znam a archivace veškerých hlasových přenosů
a možnost přenosů krá tkých datových zprá v.
K traťovým rá diovým systémů m lze obecně uvést, že efektivnost jejich využití
spočí
vá v jejich komplexnosti. Účelná a bezpečná technologie ří
zeníželezniční
ho provozu
s využití
m rá diových prostředků vychá zíze dvou zá kladní
ch podmí
nek:
- vysoké kvality a spolehlivosti technického řešenírá diového přenosu od dispečera
resp. výpravčí
ho ke strojvedoucí
mu hnací
ho vozidla
- komplexnosti ve vybavenílokomotivní
ho parku vozidlovými radiostanicemi
v pří
slušných radiofikovaných traťových ú secí
ch.
Se zvýšení
m spolehlivostní
ch a funkční
ch parametrů , které systém TRS poskytuje,
došlo i k revizi předpisů pro dopravnítechnologie. Touto ú pravou dopravní
ch technologií
s využití
m rá diových prostředků prokazatelně došlo nejen k zvýšení bezpečnostní
ch
kritérií
, ale i k urychleníří
dicí
ch technologických činnostíse sní
žení
m ná roků na počty
pracovní
ch kapacit.

3 Digitá lnírá diové systémy

Rozvoj a výstavba vysokorychlostní
ch tratí ve vyspělých evropských stá tech
uká zal, že hranice ná rodní
ch železniční
ch sprá v jsou malé pro efektivní využití této
dopravy, která ú spěšně konkuruje automobilové i letecké dopravě. Tyto dů vody vedly, na
zá kladě provedených rozborů přepravní
ch toků , Meziná rodní železniční unii (UIC)
k definová ní tzv. pan – evropské železniční sí
tě – sí
tě železniční
ch vysokorychlostní
ch
koridorů . Zá kladní
m problémem pro dopravníproces v meziná rodní
ch rozměrech je však

v nekompatibilitě ná rodní
ch systémů infrastruktury i ve způ sobu ří
zení železniční
dopravy.
Ve snaze unifikovat dopravnítechnologii v evropském prostoru, vyvinuly vyspělé
železničnísprá vy, provozují
cívysokorychlostnípřepravu, jistý tlak na UIC s požadavkem
na vypracová níkritérií
, které by definovaly jako standard jednotné technicko – provozní
podmí
nky pro meziná rodníprovoz. Pod tlakem těchto požadavků UIC zahá jila v r. 1992
prá ce na řešení rozsá hlého projektu pod pracovní
m ná zvem ERTMS/ETCS (evropský
systém pro ří
zeníželezničnídopravy). Na financová nítohoto projektu se zá sadníměrou
podí
líEvropská unie s přispění
m evropských železniční
ch sprá v a prů myslu.
Jednou z dí
lčí
ch čá stítohoto velkolepého projektu, která má zá sadnívýznam pro
vytvoření podmí
nek k jeho efektivní realizaci, je dí
lčí projekt EIRENE - „Evropská
integrovaná vyspělá železničnírá diová sí
ť“.
Významnými mezní
ky prů běhu řešeníprojektu EIRENE zahá jeného pod zá štitou
UIC v roce 1992 jsou:
- 1992/93 - definová nízá kladní
ch technických a provozní
ch požadavků pro realizaci
evropského standardu rá diové technologie v budoucí
ch železniční
ch mobilní
ch
systémech
- 1993 - volba standardu GSM (Globá lnísystém pro mobilníkomunikaci), jako
technologického zá kladu pro železničnírá diový digitá lnísystém GSM – R
- 1994/95 - definová níkmitočtových ú seků z pá sma 900 MHz a jeho schvá lení
evropskou sprá vou pro využitíkmitočtového spektra CEPT pro celoevropský prostor
- 1995 - založeníkonsorcia MORANE (Mobilnírá dio pro evropskou železničnísí
ť,
pověřeného vývojem prototypů a provedení
m technických a provozní
ch zkoušek
- 1996 - dokončenímodifikacístandardu GSM – R k uspokojeníspecifických požadavků
železnic
- 1997 a dá le - prů běh vývoje prototypů systému, jeho testová nía zahá jenívýroby a
dodá vek
- 1999/2000 - zahá jenívýstavby systému u některých železniční
ch sprá v
Konsorcium MORANE
Cí
lem aktivit konsorcia MORANE bylo specifikovat, vyvinout, testovat a ná sledně
předložit ke schvá lení prototypy nového digitá lní
ho rá diového systému GSM – R,
definovaného standardem UIC EIRENE.
Na činnosti konsorcia se podí
lelo 21 evropských partnerů : 7 železniční
ch
společností
, 3 výzkumná pracoviště a 11 výrobců rá diových zaří
zení
. Celý projekt byl
rozdělen do dvou zá kladní
ch fá zí
:
Fá ze 1 (1996 – 1997)
- vypracová nídetailní
ch specifikacísystému
- vývoj specifických technických prostředků pro železnice
- testová nísystému na zkušební
ch traťových ú secí
ch u DB, SNCF a FS
Fá ze 2 (1996 – 1999)
- na zá kladě rozboru výsledků testová nívypracová nídalší
ch specifikací
- vývoj specifických železniční
ch telekomunikační
ch požadavků
- kompletace rá diových služeb pro přenos dat GPRS (General Packet Radio Service)
Je možno konstatovat, že stanovený časový harmonogram prací byl s poměrně
velkou přesnostídodržen, i když je systém „dolaďová n“ zvlá ště v problematice datových
přenosů i v současné době.
Projekt EIRENE – zá kladnítechnické specifikace
S přihlédnutí
m k rozsahu projektu je možno na tomto mí
stě uvést pouze některé
zá kladní technické specifikace, které podají zá kladní rá mcový přehled o systému.
Technické a funkční specifikace EIRENE definují rá diový systém GSM – R tak, aby
splňoval požadavky evropských železnic. Jsou v nich zahrnuty požadavky na pozemní
hlasové a datové rá diové komunikace stacioná rní
ch drá žní
ch zaří
zeníspolu s potřebami
pozemní
ch mobilní
ch komunikací
, které mají zaměstnanci drá hy pracují
cí podél trati,
v železniční
ch stanicí
ch, depech kolejových vozidel a také administrativní a ří
dí
cí

personá l. Systém rovněž zajišťuje vzá jemnou komunikaci mezi vlaky a pracovní
ky
přejí
ždějí
cí
mi stá tnínebo jiné hranice.
Komunikačnímožnosti Systému EIRENE jsou zná zorněny na obrá zku.

Systém je založen na standardech ETSI GSM fá ze 2, fá ze 2+ a fá ze 2++, v nichž
jsou definová ny zá kladníslužby pro ú častní
ky veřejné sí
tě GSM:
- Fá ze 2

- Fá ze2+
- Fá ze 2++

-

služba přenosu hovoru mezi 2 body
služba datového přenosu mezi 2 body
faxová služba
konference 3 ú častní
ků
dalšíspeciá lníslužby (přenos krá tkých zprá v, přednostnívolá nía pod.)
služba skupinového volá ní(tzv. oběžní
k)
prioritnívolá ní
optimá lnítrasová nípřenosu a pod.
zahrnuje celou řadu další
ch služeb, z nichž nejzá važnějšíjsou datové
paketové přenosy (GPRS – General Packet Radio Service).

Aby bylo možno splnit další požadavky na funkční vybavení
, je standard GSM
doplněn o služby pro specifické železničníaplikace:
- GSM–R

- výměna informací
, týkají
cí
ch se adres a polohy mezi vlakem a pozemní
stanicí
- nouzové hovory (prioritnívolá ní
)
- režim pro vlakový posun
- komunikace mezi několika strojvedoucí
mi
- možnost pří
mé komunikace pro operaci typu soustava - soustava
- funkčníspecifikace pro pracoviště dispečera a strojvedoucí
ho
- specifická konfigurace systému

Kmitočtové řeš ení

V rá mci řešení projektu byly definová ny kmitočtové ú seky z pá sma 900 MHz.
Jedná se o jednotné pá smo UIC definované pro použitív evropském prostoru pro systém
GSM – R.
Jde o kmitočtové ú seky 876 až 880 MHz a 921 až 925 MHz.
Funkčníčíslová níúčastníků provozu
Mnoho pracovní
ků železniční
ho provozu potřebuje adresaci prová děnou spí
še
podle funkční
ch čí
sel, než podle čí
sel osobní
ch. Funkční čí
sla se mohou měnit na
pravidelném zá kladě. Hlavní
m pří
kladem jsou strojvedoucí vlaků , kteří potřebují být
adresová ni podle jí
zdní
ch čí
sel vlaků . Aby bylo možno překonat tento problém, je
k dispozici převá děcímožnost, která zajistísměrová níhovorů pro funkčníčí
sla na čí
sla
osobní
. Tí
mto způ sobem budou hovory uskutečněné na vlakové čí
slo směrová ny na
odpoví
dají
cí
ho strojvedoucí
ho nebo lokomotivu daného vlaku v daném čase.
Adresová nízá vislé na poloze
Je potřebné, aby strojvedoucívlaků mohli kontaktovat ří
dí
cípracovní
ky dopravy a
jiný personá l stisknutí
m jediného tlačí
tka. S tí
m, jak vlak projí
ždírů znými oblastmi sí
tě,
se adresy těchto pracovní
ků mění
. Z tohoto dů vodu je požadová n prostředek pro adresaci
hovorů z vlaku v zá vislosti na jeho poloze, na určitá funkčnímí
sta v organizaci drá žní
dopravy.
Jediným zdrojem informací o poloze, který je k dispozici v rá mci sí
tě GSM je
buňka, ve které se vlak nachá zí
. Existuje také několik vnější
ch zdrojů , ze kterých lze
zí
skat přesnějšípolohové informace. Jsou to autonomnísystémy zjišťová nípolohy vlaku a
informační systémy založené na pozemní nebo satelitní bá zi (GPS – General Position
System).
Přímý režim
Železničnímobilnízaří
zenímohou podporovat pří
mý komunikačnírežim, kterým
mů že mobilní zaří
zení komunikovat v nějaké loká lní oblasti bez použití zá kladnové
infrastruktury GSM – R. Takový režim se požaduje tam, kde není k dispozici žá dná
zá kladnová infrastruktura GSM – R, pří
padně při její
m selhá ní
.
Síťové plá nová ní
Zá kladní
m aspektem pro realizaci projektu digitá lní
ho rá diového systému je
definová nívšech vstupní
ch požadavků na rozsah služeb poskytovaných systémem, Cí
lem
sí
ťového plá nová níje dosá hnout nejen propojitelnosti mezi sí
těmi, ale zá roveň zajištění
stá lé ú rovně služeb, které jsou na GSM – R požadová ny.
Jako zá kladníplá novacíhodnotou u globá lnísí
tě je považová no pokrytírá diovým
signá lem v hodnotě 95% času na 95% definované označené oblasti pokrytí
, kdy daný
systém bude zajišťovat komunikaci pro vlaky jedoucírychlostíaž 500 km/hod.
Datový přenos GPRS/ERTMS
Zvlá štní pozornost při využitínového evropského digitá lní
ho rá diového systému
GSM – R je věnová na možnosti přenosu datových zprá v GPRS jako nosné služby
v evropském standardu systému automatizovaného ří
zení železniční dopravy ERTMS –
European Railway Train Management System. Cí
lem UIC je poskytnout evropským
železnicí
m komplexní prostředek, který umožní kompatibilní efektivní prostředek pro
jí
zdy vlaků po pan - evropské železničnísí
ti.
Shrnutí
Zá kladním výsledkem řešeníprojektu EIRENE bylo:
- zpracová nípřesného zně nífunkčních specifikacíFRS a systémových
specifikacíSRS
- definová no a meziná rodně schvá leno jednotné evropské kmitočtové pá smo
pro GSM – R
- zajiště nívývoje a testová níprototypů zá kladnové infrastruktury a mobilních
prostředků GSM – R

Podíl Českých drah na projektu EIRENE
Č eské drá hy se na řešení projektu EIRENE aktivně podí
lely od r. 1994 ú častí
a pracísvých zá stupců ve stá lé pracovníkomisi UIC pro rá diovou techniku (7B9), UIC
EIRENE Project Team a v pracovníuživatelské UIC – UG (User Group). V rá mci činností
výše citovaných orgá nů UIC v předmětné problematice byl zpracová n ná vrh „Protokolu
o společném stanovisku“ k zavá děnínových rá diových systému pro železničníprovozy dle
standardu EIRENE mezi členskými železnicemi UIC.
Č eské drá hy, stejně jako ví
ce než 30 evropských železniční
ch sprá v, signovaly v r.
1997 Memorandum o společném pří
stupu k implementaci traťového rá diového systému
na bá zi GSM – R, definovaného k zajištění kompatibility a interoperability provozu na
pan-evropských železniční
ch koridorových tratí
ch.
Pro vnitřnípotřeby Č D byla zpracová na „Studie proveditelnosti zavedeníGSM – R
do provozu Č eských drah“, která předklá dá variantně rozsah implementacísystému se
současným ekonomickým rozborem.
Ná sledně, po přijetí a schvá lení předmětné studie bylo zajištěno finanční krytí
pilotní
ho projektu realizace systému GSM – R se současným vypsá ní
m veřejné obchodní
soutěže na projekt a výstavbu pilotní
ho projektu v traťovém ú seku stá tníhranice – Děčí
n
– Praha – Kolí
n. Výběrové ří
zeníje v současné době ve stadiu ří
zení
.
Paralelně se zá měrem realizace pilotní
ho projektu byly zahá jeny prá ce na
aplikací
ch využitísystému GSM - R pro datové přenosy ve vztahu k ETCS – European
Train Control System, pro ná rodní sytém AVV (automatické vedení vlaku) a pro
informačnía komerčnívyužitíu služeb pro cestují
cíveřejnost.
Po dokončení výstavby pilotní
ho projektu a jeho ná sledném provozní
m
a technickém vyhodnocení bude rozhodnuto o rozsahu jeho rozší
ření na další tratě
Č eských drah.

4 Zá vě r

Bezdrá tové telekomunikační prostředky se bezkonkurenčně podí
lí na ří
zení
technologických procesů v železničnídopravě. Podle funkční
ch a spolehlivostní
ch kritérií
významně zasahují do zvýšení bezpečnosti dopravní
ho procesu, jeho automatizace se
současným sní
žení
m ná roků na pracovní kapacity. Současně provozované analogové
systémy TRS prozatí
m poskytují
, při absenci automatizační
ch systémů , dostatečné
technické řešení
. Je však zřejmé, že se současným rozvojem a realizací systémů dle
ERTMS/ETCS je řešení dopravní
ho procesu, bez využití digitá lní
ch radiokomunikační
ch
prostředků nemyslitelné. Efektivita využitínových digitá lní
ch systémů je však podmí
něna
jejich komplexní
m nasazení
m. To si samozřejmě vyžá dá velké finančníprostředky, které
však majíperspektivu rozumné ná vratnosti.
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