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Č eské drá hy se jakožto jeden ze signatá řů memoranda o společném stanovisku
EIRENE (MoU) a dohody o implementaci (AoI) zavá zaly budovat nové a evropsky
standardizované rá diové komunikačníprostředí– systém GSM-R na tratí
ch evropského
významu a podle mí
ry ekonomické efektivnosti i na ostatní
ch tratí
ch ná rodní
ho významu.
Proto byly na zá kladě studie proveditelnosti zá měru zavést GSM-R do provozu Č eských
drah zahá jeny prá ce na pří
pravě pilotní
ho projektu GSM-R na trati I. ná rodní
ho
železniční
ho koridoru.
Systém GSM-R zavá děný dle specifikací EIRENE by se v rá mci uceleného
evropského regionu měl stá t jednotným rá diovým prostředí
m pro drá žní komunikaci,
zahrnují
cí v sobě kromě komponent zajišťují
cí
ch meziná rodní interoperabilitu také
jednotlivá ná rodníprostředía datově orientované aplikace, tedy prostředky představují
cí
cestu další
ho rozvoje Č D. Tyto aplikace, již existují
cí či nově vyví
jené je potřeba do
systému GSM-R implementovat tak, aby zvolená přenosová služba tohoto systému plně
uspokojila komunikační požadavky aplikací a současně bylo efektivní
m způsobem
zachá zeno s přenosovou kapacitou systému GSM-R.
Je důležité již dnes, v časovém předstihu připravovat půdu pro tuto implementační
činnost a proto bych Vá s rá d, alespoň ve stručnosti sezná mil s jednotlivými datovými
službami poskytovanými technologickou platformou GSM, způsobem jejich realizace
v rá mci sí
tí GSM a GSM-R a z toho vyplývají
cí
ch charakteristických vlastností těchto
služeb.

Datové služby poskytované sítíGSM-R
Sí
ťGSM-R, podobně jako veřejné GSM sí
tě, podporuje v dnešnídobě v zá sadě tři
možné způsoby přenosů dat:
přenosy pomocíSMS (Short Message Services) zprá v
datová volá ní
přenosy pomocíGPRS (General Packet Radio System)
Každá z těchto datových služeb je v rá mci sí
tě GSM realizová na různým způsobem
z čehož také vyplývá odlišnost jednotlivých vlastnostítěchto služeb z hlediska uživatele i
různé provoznízatí
ženíinfrastruktury vlastníaplikacíz pohledu sí
tě. Z tohoto důvodu je
také každá přenosová služba vhodná pro jiný typ aplikace.
Dá le se pokusí
m popsat způsob realizace a zá kladní vlastnosti jednotlivých
poskytovaných služeb určených pro datové přenosy realizované nejenom v rá mci sí
tě
GSM-R, ale i pro sí
tě veřejných operá torů, které pro prvníkrok v implementaci drá žní
ch
aplikací představují snadno dostupnou a technologicky shodnou platformu vzhledem
k zatí
m fyzicky nedostupnému systému GSM-R.

Přenosy pomocíSMS zprá v
Přenosy realizované pomocíslužby krá tkých textových zprá v (SMS) jsou vhodné
pro přenos jednoduchých, relativně krá tkých informací
. Rá d bych zde zmí
nil pro ná s
důležitý parametr, kterým je maximá lní délka SMS zprá vy, neboť ta je odlišná pro
jednotlivé specifikace té které GSM sí
tě. Specifikace funkční
ch požadavků EIRENE
(systém GSM-R) definuje maximá lnídélku SMS zprá vy - jednoho segmentu (při řetězení
zprá v) na 96 znaků, kdežto specifikace GSM ETSI 03.40 (veřejné sí
tě) definuje maximá lní
délku přená šené SMS zprá vy na 160 znaků. Zprá vy takto přená šené nemusejímí
t pouze
textovou podobu, mohou být posí
lá ny i jako 8-bitové data. Vzhledem k tomu, že
jednotlivé znaky použí
vají7-bitové vyjá dřeníje potom celková délka datové zprá vy 84

bajtů dat pro sí
ť GSM-R a 140 bajtu pro sí
tě veřejných operá torů. S tí
mto rozdí
lem je
proto důležité počí
tat pro pří
pad aplikací vyvinutých v rá mci sí
tě veřejného operá tora
pokud budou ná sledně převedeny do sí
tě GSM-R.
Doručenízprá vy z jednoho mobilní
ho terminá lu na jiný (přenos typu bod - bod)
vždy představuje přenosovou ú lohu složenou ze dvou samostatných čá stí
:
Poslá nízprá vy z terminá lu odesilatele do SMS centra sí
tě (SMSC). Tato čá st
cesty se většinou označuje jako “posí
lá ní
”neboli Mobile Originating (MO).
Vyslá nízprá vy z SMS centra na terminá l adresá ta. Tato druhá čá st cesty se
většinou označuje jako “přijí
má ní
”neboli Mobile Terminating (MT).
Takto popsaný přenos SMS zprá vy je v rá mci GSM sí
tě realizová n pomocí
nespojovaného (conectionless) protokolu kdy SMS pakety tzv. PDU (Protocol Data Unit)
jsou posí
lá ny skrze různé kontrolníkaná ly GSM sí
tě v zá vislosti na tom je-li současně
veden hovor. Během hovoru jsou SMS PDU přená šeny pomocílogického kaná lu SACCH
(Slow Associated Control Channel), jinak pomocíkaná lu SDCCH (Stand alone Dedicated
Control Channel). Výhodou takto realizovaného přenosu je naprostá nezá vislost na
hovorovém kaná lu, tedy je možné zá roveň hovořit, posí
lat a přijí
mat SMS zprá vy.
Poměrně zá važným nedostatkem tohoto způsobu komunikace je spolehlivost
a doba přenosu, neboť pro přenos SMS zprá vy (paketů PDU) je použito výše uvedených
kontrolní
ch kaná lů GSM sí
tě vyhrazených pro důležité a tedy i prioritnější přenosové
ú lohy spojené se sestavení
m a sprá vou hovoru a také s aktualizací polohy. Z tohoto
důvodu je doba přenosu SMS zprá vy značně zá vislá na vytí
ženosti těchto ří
dí
cí
ch kaná lů
a zejména na rychlosti zpracová nízprá v v SMS centru sí
tě.
Specifikace funkční
ch požadavků EIRENE definuje maximá lní dobu pro doručení
každého segmentu SMS zprá vy na 30 sekund pro 95% zprá v.
U GSM sí
tí veřejných operá torů trvá přenos v optimá lní
m pří
padě od začá tku
vysí
lá níSMS zprá vy do její
ho doručenícca 15 s. V pří
padě systému jenž pro svou funkci
využí
vá potvrzová níje doba provedení(dotaz → odpověď) dvojná sobná , tedy minimá lně
cca 30 sekund v pří
padě sí
tě veřejného operá tora a maximá lně 60 sekund s 95 %
pravděpodobností pro sí
ť GSM-R. Proto je vždy nutné s touto dobou přenosu počí
tat,
zvlá ště pak u časově kritických aplikací
, kde by doba přenosu některých informacímohla
být naprosto nepří
pustná s ohledem na platnost přená šených dat. Určitým řešení
m jak
zkrá tit celkovou dobu přenosu by pro některé speciá lní aplikace mohlo být pří
mé
propojení uživatelské aplikace s centrem služby krá tkých textových zprá v. Při tomto
způsobu řešeníby došlo k vyloučeníjedné rá diové cesty a tí
m i k výraznému zrychlení
přenosu.
Přená šená aplikační data bude vzhledem k dlouhé a předem nezná mé době
přenosu vždy výhodné opatřit časovým razí
tkem.

Přenosy pomocídatový ch volá ní
Tento druh datové komunikace je vhodný zejména tam, kde je třeba přená šet
kontinuá lně větší objemy dat. V sí
ti GSM-R i v sí
tí
ch veřejných operá torů lze dnes
dosahovat přenosových rychlostí pro klasické datové přenosy až 9600 Bd, při využití
technologie HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) lze dosá hnout rychlosti až 57 600
Bd pro downlink (směr do mobilní
ho terminá lu), běžně pak 28 800 Bd, u ná s je však
HSCSD podporová no pouze společnostíEurotel a v sí
ti GSM-R podle dostupných informací
s touto technologií není počí
tá no. Datové přenosy můžeme rozdělit do dvou hlavní
ch
skupin:
Transparentnídatové přenosy – mají
cíkonstantnídobu zpožděnípřenosu
(bez chybové korekce).
Netransparentnídatové přenosy – mají
cíproměnnou dobu zpoždění
přenosu (s chybovou korekcí
).
Přenos pomocídatových volá ni je pro obě výše uvedené skupiny přenosů v rá mci
sí
tě GSM-R zajišťová n pomocí okruhově vá zaného spojení
. U tohoto typu spojení je
využí
vá no stejných přenosových prostředků sí
tě (provozní
ho kaná lu TCH – Traffic
Channel) i stejného způsobu sestaveníspojeníjako u hlasových volá ní
. Z uvedeného tedy
vyplývá zá sadní nedostatek služby přenosu pomocí datových volá ní
, neboť při jejich

využití blokují hovorový kaná l, tzn. že v rá mci jednoho mobilní
ho terminá lu nelze
současně přená šet data a hlas. Další
m vá žným nedostatkem tohoto typu spojení je
skutečnost, že pokud chceme touto službou přenést sebemenšíobjem dat je vždy nutno
sestavit spojení
. Sestavení(navá zá ní
) spojeníje proces kdy sí
ť na zá kladě požadavku
uživatele vyhradí potřebné přenosové prostředky. Doba pro provedení tohoto procesu
v rá mci sí
tě GSM-R, tedy od vydá ní požadavku do kompletní
ho sestavení okruhu
potřebného pro datové spojení je specifikací funkční
ch požadavků EIRENE vyžadová na
v čase do 5 sekund v pří
padě odchozí
ch datových volá ní(MOC – Mobile Originated Call) a
v čase do 7 sekund v pří
padě pří
chozí
ch datových volá ní(MTC – Mobile Terminated Call).
Prakticky změřené hodnoty zjištěné na testovaných ú secí
ch v rá mci konsorcia MORANE
ukazují
, že časy požadované specifikací EIRENE pro sestavení okruhu datového volá ní
jsou pro odchozí volá ní většinou splněny, v pří
padě pří
chozí
ch datových volá ní však
časové požadavky této specifikace splněny nebyly (některé zde uvedené časy překračují
hodnotu 12 sekund).
V rá mci sí
tě veřejných operá torů je situace ještě mnohem horší a časy pro
sestaveníokruhu potřebného pro datové spojenízde představujízpožděnídesí
tek sekund
(typicky 25 sekund). V pří
padě aplikace vyžadují
cí okamžitou odezvu by bylo možno
sestavit spojenív časovém předstihu před vlastní
m požadavkem aplikace na přenos dat a
toto spojení trvale držet (po dobu kdy aplikace potřebuje přená šet data). Při tomto
způsob řešení však dochá zí k bloková ní hovoru (po dobu trvá ní datového spojení –
sestaveného okruhu) a pokud není přená šen kontinuá lní tok dat tak i k značně
nehospodá rnému využitípřenosových prostředků GSM sí
tě. Za určitý přinos klasického
datového spojenímůže být považová na aplikačníflexibilita

Přenosy pomocíGPRS
Přenosová služba GPRS (General Packet Radio System) představuje novou
a perspektivní komponentou specifikace systému GSM i GSM-R jež svou variabilitou
umožňuje efektivně realizovat jak pružnou a dynamickou výměnu relativně malého
množství dat tak občasné a ná razové datové přenosy větší
ho objemu při současně
optimá lní
m užitísí
ťových i rá diových prostředků těchto sí
tí
.
Na rozdí
l od klasického datového přenosu realizovaného pomocí vyhrazeného
okruhově vá zaného spojení poskytují
cí
ho symetrický duplexní kaná l pro přenos dat
s maximá lnírychlostí9 600 Bd, je přenos zabezpečovaný službou GPRS realizová n vždy
pomocínespojovaného (conectionless) paketového protokolu umožňují
cí
ho nesymetrické
připojení rychlostmi až 57 600 Bd pro downlink (směr k mobilní
mu terminá lu) a
14 400 Bd pro uplink (směr od mobilní
ho terminá lu). Toto řešení kromě vyšší
ch
přenosových rychlostíposkytuje také ná sledují
cívýhody:
Pro přenos dat pomocíGPRS nenínutno sestavovat okruhově vá zané
spojení
, jenž by představovalo značné časové zpožděníod generová ní
požadavku po vlastnípřenos.
Umožňuje realizovat trvalé datové připojenís téměř okamžitou odezvou na
požadavek datového přenosu (časové zpoždění0,5 až 1s dle specifikace
ETSI GSM 03.60) a současně nezatěžují
cíkomunikačníprostředky sí
tě. Ty
jsou obsazeny jen v okamžiku posí
lá nínebo pří
jmu dat.
Efektivnívyuží
vá nírá diových prostředků sí
tě dí
ky možnosti dynamického
sdí
lenítěchto prostředků nejenom mezi uživateli (z pohledu aktivity
uživatele), ale též hlasovými a datovými službami (z pohledu vlastnísí
tě).
Dí
ky striktní
mu oddělenírá diového subsystému (BSS – Base Station
Systém) od sí
ťového a spí
nací
ho subsystému sí
tě (NSS - Network and
Switching Subsystem) z pohledu technologie GPRS, může být efektivní
m
způsobem sí
ťový a spí
nacísubsystém sí
tě současně využit pro potřeby jiné
technologie.
Stejně jako se vlastnísystém GSM-R neustá le vyví
jív tzv. fá zí
ch je i technologie
datových přenosů pomocíGPRS rozpracová na ve fá zí
ch. V současné době aktuá lnífá ze 1
specifikace GPRS definuje tyto tří
dy mobilní
ch terminá lů:
class A – terminá ly této tří
dy jsou schopny současně ovlá dat služby na
zá kladě přepí
ná ní(spojová ní
) okruhů (hlasová volá ní
) i přepí
ná ní

-

(spojová ní
) paketů (datové přenosy pomocíGPRS). Oba druhy služeb jsou
ovlá dá ny nezá visle na sobě.
class B - tyto terminá ly ovlá dajív jeden okamžik jen jednu z těchto
služeb, tedy doká žípřená šet data a hlas, ale nikoli současně.
class C - terminá ly této tří
dy jsou schopny ovlá dat pouze služby na
zá kladě přepí
ná ní(spojová ní
) paketů (datové přenosy pomocíGPRS) a
hlasové přenosy neumožňujívůbec.

Zá sadnía nespornou výhodou datových přenosů realizovaných pomocítechnologie
GPRS je v pří
padě užití mobilní
ho terminá lu GPRS tří
dy A nezá vislost na hovorovém
kaná lu, tzn. že lze pomocítohoto terminá lu souběžně přená šet data i hovor.

Zá vě r
Účelem tohoto pří
spěvku bylo poskytnout pokud možno v kostce co nejví
ce
technických informací potřebných pro rozvoj datově orientovaných drá žní
ch aplikací
využí
vají
cí
ch přenosové služby GSM-R a podpořit tak implementačníčinnost v rá mci Č D.
Pro realizaci jakékoliv aplikace využí
vají
cí datových přenosů prostřednictví
m vybrané
přenosové služby je vždy nutné mí
t nejprve zajištěnu infrastrukturu sí
tě, která by tuto
technologii podporovala. V tomto ohledu byl již prvníkrok učiněn vypsá ní
m výběrového
ří
zenína dodavatele technologie GSM-R pro Č D. V současné době, tedy v době psanítoho
pří
spěvku stá le probí
há výběrové ří
zení a nelze proto s určitostí ří
ci bude-li v rá mci
pilotní
ho projektu GSM-R realizová na také tolik perspektivní technologie paketových
přenosů GPRS.
Pro další rozvoj datových přenosů a drá žní
ch aplikací
, jež pro Č D nepochybně
představujícestu zajišťují
cíprosperitu a konkurenceschopnost v tržní
m prostředíby však
bylo velkou chybou, pokud by potenciá l této modernía perspektivnítechnologie nebyl
dostatečně včas rozpozná n a také v praxi využit. Realizací této technologie se totiž
z pří
sně okruhově vá zané rá diové sí
tě stá vá sí
ť alternativní
, tedy umožňují
cí jak
okruhově, tak paketově vá zané přenosy se všemi již zmí
něnými výhodami, což
představuje evoluci ze sí
tě 2 generace na sí
t 2,5 generace. Význam této technologie pro
dalšívývoj datových přenosů realizovaných v rá mci sí
tíGSM-R lze také dokumentovat
citací z materiá lu firmy Nortel Networks, která je jední
m z největší
ch dodavatelů
infrastruktury sí
tíGSM-R : “ GPRS je hlavní součá st sítí GSM-R sloužící pro datové přenosy
dopravních aplikací, jako je například Automatic Train Control (ATC) a dá lkové ovlá dá ní”.
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