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Abstrakt 
     Tento článek shrnuje nové poznatky v oblasti  určení polohy vlaku na základě satelitní navigace s 
využitím v železniční zabezpečovací technice. Je vysvětlen vzájemný vztah mezi pojmy přesnost, 
integrita bezpečnosti, kontinuita služby a pohotovost vlakového polohového lokátoru (VPL). 
Bezpečnostní rizika satelitní a inerciální navigace jsou analyzována a jsou uvedena opatření proti nim. 
Je popsána základní koncepce architektury VPL s vysokou integritou bezpečnosti. Hlavní důraz je 
kladen na diagnostiku VPL. Jako příklad je popsána kvantitativní analýza VPL s analytickou 
redundancí a hlasováním jedna ze dvou s diagnostikou (1oo2D). Dosažené výsledky mohou být 
využity jak při návrhu vlakového lokátoru, tak i při  jeho certifikaci. 
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1   Úvod 
     Využití Globálního navigačního satelitního systému (GNSS) v železničních bezpečnostních 
aplikacích představuje nový směr na železnici, který sleduje zejména tyto cíle: 1) nahradit nákladnou 
infrastrukturu podél tratí palubními systémy, 2) vytvořit předpoklady pro interoperabilitu, 3) poskytnout 
účinné nástroje na řízení provozu a 4) zvýšit bezpečnost provozu. Klíčovým prvkem této nové 
koncepce je spolehlivý vlakový polohový lokátor (VPL) na principu GNSS. 
     V  několika posledních letech byla v Evropě řešena řada výzkumných projektů zaměřená na využití 
satelitní navigace v železniční zabezpečovací technice.  Mezi ně patřily projekty APOLO, INTEGRAIL, 
RUNE, GADEROS, LOCOPROL, atd. Další projekty jsou řešeny nebo připravovány v rámci 
evropského programu Galileo Joint Undertaking, který je společně financován zejména Evropskou 
komisí, Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a  průmyslem. Hlavním cílem těchto projektů je 
implementovat vlakový polohový lokátor do existujícího Evropského vlakového zabezpečovače 
(ETCS) a tak nahradit balízy umístěné v kolejišti mnohem účinnějšími a flexibilnějšími „virtuálními“ 
balízami uloženými v palubním počítači. Základní informaci o poloze, rychlosti a směru pohybu vlaku 
poskytuje VPL s využitím satelitní navigace, inerciálních (setrvačných) systémů a moderních 
telekomunikací. Nástrojem, který v Evropě urychluje výzkum v této oblasti je připravovaný satelitní 
navigační systém Galileo, který má být uveden do provozu v r. 2008 [1]. V současné době přispívá     
k zavedení satelitní navigační techniky na evropské železnice i mezinárodní skupina odborníků 
s názvem Galileo Applications to Rail v rámci UIC, komise infrastruktury. V letech 2005 až 2006 tato 
skupina připraví tři dokumenty s názvy: 1) Roadmap for Galileo applications to rail, 2) Evaluation for 
the economic use in safety applications a 3) Integration of technologies for maximization of use. Tyto 
dokumenty, resp. doporučení,  budou sloužit Evropské komisi, národním ministerstvům dopravy, 
správcům železniční infrastruktury, železničním operátorům, železničnímu průmyslu, výrobcům 
navigační techniky a dalším organizacím k jednotnému postupu při  zavádění těchto perspektivních 
technologií na železnici. První z výše uvedených  dokumentů je v současné době ve stádiu přípravy a 
měl by být k dostupný v polovině roku 2005. 
     Vláda České republiky ve svém usnesení  č. 218 ze dne 23. února 2005 schválila Organizační 
zajištění aktivní participace České republiky v programu Galileo, obsažené v části III materiálu č.j. 
168/05. V tomto materiálu MD ČR uvádí ...  “Dokumenty Evropské komise týkající se programu Galileo 
hovoří o významných ekonomických přínosech provozu systému Galileo. Světový trh družicových 
navigačních produktů a služeb se zdvojnásobil z 10 mld.€ v roce 2002 na 20 mld.€ v roce 2003. 
Předpokládá se, že v roce 2020 bude velikost světového trhu činit 300 mld.€. Evropská komise dále 
předpokládá vytvoření nejméně 140 tisíc pracovních míst v důsledku implementace programu Galileo 
pouze v Evropě“. 
 
 



 

2   Výzkum a vývoj na ČD 
Na Českých drahách, a.s.  v rámci Technické ústředny ČD existuje specializované středisko Laboratoř 
inteligentních systémů (LIS) v Pardubicích, které se využitím GNSS pro účely železniční 
zabezpečovací techniky zabývá již od r. 1996. Toto pracoviště se v minulosti podílelo na řešení 
mezinárodního projektu APOLO (Advanced Train Position Locator), řešilo několik národních projektů 
v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a  Grantové agentury ČR. Pracoviště LIS 
v letech 1999-2000 přispívalo svými zkušenostmi ke specifikaci železničních požadavků na satelitní 
navigační systém Galileo v rámci pracovní skupiny ESA s názvem GNSS Rail Advisory Forum [2].  
Řešitelský tým LIS ve spolupráci s ESA a CNES (Francouzské kosmické národní centrum v Toulouse) 
provedl v letech 2000-2001 řadu testů rozšířeného navigačního systému EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay System). Pracoviště LIS v současné době úzce spolupracuje s 
Transportation Technology Centre, Inc., Pueblo, USA, které koordinuje vývoj systému PTC (Positive 
Train Control) pro zabezpečení a řízení vlaků na principu diferenčního systému GPS (Global 
Positioning System) v Severní Americe.  Jednotlivé etapy vývoje v tomto oboru na pracovišti TÚ ČD 
LIS  s výhledem do budoucna jsou zřejmé z obr. 1.  

 
Obr.1.  Etapy vývoje určení polohy vlaku na principu GNSS na pracovišti TÚ ČD 

     

3   Měřítka výkonnosti a bezpečnosti vlakového polohového lokátoru 
Obecně bezpečnost a pohotovost jakéhokoliv bezpečnostně relevantního systému může být 
významně zvýšena, když jsou do systému implementovány diagnostické algoritmy, které detekují 
poruchu  jednotlivých součástek, modulu nebo jednotky. Aby bylo možné analyzovat výkonnost a 
bezpečnost VPL,  budou nejprve uvedena měřítka výkonnosti a bezpečnosti, a vysvětlen vztah mezi 
nimi. Rovněž bude ukázán rozdíl mezi požadavky železnice a letecké techniky na GNSS. 
    

3.1 Železniční norma  ČSN EN 50129  
Integrita bezpečnosti – je schopnost systému vztahujícího se k bezpečnosti provádět požadované 
bezpečnostní funkce za všech stanovených podmínek, ve stanoveném pracovním prostředí a po 
stanovenou dobu.  
Pohotovost – schopnost produktu být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci za daných 
podmínek, v daném časovém intervalu, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější 
prostředky.  



 

V železničních standardech CENELEC není explicitně definován pojem  kontinuita služby (riziko 
kontinuity), který je použit v dokumentu  Galileo Mission High Level Definition [1] nebo obecně v 
leteckých bezpečnostně relevantních aplikacích. 
 

3.2 Letecké aplikace  
Integrita –  je schopnost systému poskytovat včasná varování uživatelům, když by systém neměl být 
použit pro navigaci. 

Kontinuita služby – je pravděpodobnost, že systém bude pracovat podle technických podmínek 
během předepsaného časového intervalu. 
 

3.3  Pojmy související s přesností určení polohy 
Je nutné rozlišit následující pojmy přesnosti VPL (obr. 2): 

♦ Požadovaná přesnost / horizontální přesnost (HA) –  je určená statistickým rozdělením (95% 
času, 2σ). 

♦ Chyba polohy (PE) – je skutečná okamžitá chyba určení polohy vlaku. Může být občas vyšší 
než HA(95%). Není známá uživateli. 

♦ Úroveň zabezpečení (PL) – je okamžitá garance přesnosti. Systém počítá (odhaduje) PL v 
reálném čase. PL je známa uživateli. 

♦ Mez výstrahy (AL) / horizontální mez výstrahy (HAL) – je maximální dovolená chyba polohy 
(PE) vlakového polohového lokátoru. 
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Obr. 2.   Pojmy přesnosti a integrity bezpečnosti jsou znázorněny: (a) v rovině 2D 

                            a (b) pomocí hustoty pravděpodobnosti 



 

3.4 Pojmy související s integritou bezpečnosti 
Integrita je popsána pomocí (obr.2): 

♦ Mez výstrahy (AL) / Horizontální mez výstrahy (HAL) – viz výše. Systém (VPL) nepřetržitě 
porovnává HAL s PL.  

♦ Čas do výstrahy (TTA) – je maximální dovolený čas mezi vznikem podmínky výstrahy a 
výstrahou generovanou na výstupu systému. 

♦ Četnost integrity rizika (IRR)/ tolerovatelná četnost nebezpečí (THR) – znamená výskyt jedné 
nedetekované nebezpečné poruchy specifikované přesnosti za daný časový interval (1 hod 
podle EN 50129 ; pro avioniku také 150s, 30s, 15s). To odpovídá pravděpodobnosti selhání 
detekce PMD , která vyjadřuje pravděpodobnost jedné nebezpečné nedetekovatelné poruchy.   

Riziko integrity (překročení PMD) se objeví, když chyba polohy odhadnutá VPL je mimo konfidenční 
interval (tj. HAL je překročen), ale systém negeneruje výstrahu “Nepoužívej“  během daného časového 
intervalu TTA. 
 

3.5 Pojmy kontinuity služby 
♦ Kontinuita služby (určení polohy) – je pravděpodobnost, že vlakový polohový lokátor bude 

pracovat v rámci daných technických podmínek  (přesnost a integrita) během daného 
časového intervalu.  

♦ Riziko kontinuity (diskontinuita) – je pravděpodobnost, že systém (VPL) bude neúmyslně 
přerušován a nebude poskytovat funkci určení polohy vlaku pro zamýšlenou operaci. To se 
stane když: 

1. Úroveň zabezpečení přesáhne mez výstrahy, tj. PL > HAL.  
2. Aktualizace polohy nebude generovaná během daného intervalu – např. 5 s. 
3. Systém generuje výstrahu porušení integrity 
4. Není obdržena informace o integritě během daného intervalu  (TTA) – např. 1s. 
5. Není zaručeno, že systém má dostatek informací pro rozhodování – tj. informací        

z monitoru redundance.    

 
Obr. 3. Vztah mezi přesností, integritou bezpečnosti, kontinuitou služby a pohotovostí 

 



 

3.6 Pojmy související s  pohotovostí 
Funkce určení polohy vlaku je dostupná, když (obr.3): 

1. Úroveň zabezpečení nepřesáhne horizontální mez výstrahy  (PL ≤ HAL) a informace o 
pohybovém vektoru vlaku (poloha, rychlost, směr pohybu, čas) jsou dostupné. 

2. Stav monitoru integrity je v pořádku. 
3. Kontrola redundance (dostatek informací ze senzorů) pro danou funkci je v pořádku. 
4. Krátkodobá předpověď / odhad (např. pro časový interval 150 s) redundance potvrzuje 

neexistenci událostí diskontinuity, tj. rizika kontinuity. 
 
 

4   Přesnost současných přijímačů GNSS 
Parametry satelitních navigačních systémů byly výrazně zdokonaleny během posledního desetiletí. 
Horizontální přesnost současných jednofrekvenčních (L1) GPS přijímačů v diferenčním kódovém 
režimu je lepší než 1 m (95%) a centimetrovou přesnost lze dosáhnout při fázovém měření v tzv. RTK 
(Real Time Kinematics) módu.  Při vzdálenosti os dvou sousedních kolejí 4 až 5 metrů je  přesnost 
polohy 1m  dostatečná pro rozlišení, na které ze dvou sousedních kolejí se vlak nachází. Jistou 
nevýhodou určení polohy pomocí diferenčních přijímačů pracujících v kódovém nebo fázovém módu 
je skutečnost, že vyžadují stacionární referenční stanici a rádiovou linku. Tuto nevýhodu v současné 
době odstraňuje geostacionární překryvná vrstva EGNOS (European Geostationary Navigation 
Overlay Service)  nad systémy GPS a GLONASS, která mimo jiné přenáší k uživateli tzv. diferenční 
korekce v širší oblasti, pomocí nich lze určit polohu s přesností 1,5 až cca 2 m.    Dále se očekává, že 
přesnost určení polohy  pomocí systému Galileo při kódovém měření v módech SoL (Safety of Life) 
nebo PRS (Public Regulated Service) [1], s jejichž využitím se počítá v bezpečnostních aplikacích na 
železnici,  by měla  s lokálními prvky být  lepší než 1 m.   

 
 

5   Rizika použití satelitní navigace v bezpečnostních aplikacích 
 

5.1 Dostupnost satelitního navigačního signálu  
GPS přijímač obvykle přijímá navigační signál (SIS)  od 3 až 5 navigačních satelitů na jednokolejné 
trati procházející v rovinaté zalesněné oblasti. Někdy GPS přijímač nemůže určit polohu vůbec 
(viditelné jen 2 až 3 satelity) nebo je chyba diferenčně korigované polohy v důsledku omezené 
viditelnosti GPS satelitů a dalších vlivů degradována z 1 metru až na několik desítek metrů. Když je 
SIS stíněn větvemi stromů bez listí, GPS přijímač může obvykle přijmout signál od dalších dvou  až tří  
satelitů. Ve stanicích,  kde je kolejiště širší a obloha otevřenější než v průseku lesem na jednokolejné 
trati, je viditelných 6 nebo více satelitů. Dostupnost satelitního signálu na dvoukolejných tratích 
koridorů je přibližně stejná jako ve stanicích na vedlejších tratích. Situace se podstatně zlepší po té, co 
bude uveden do provozu evropský satelitní navigační systém Galileo (2008) a přidá na střední orbity  
(MEO) dalších 30 navigačních satelitů. Bude tak pokryta navigačním signálem většina traťových 
úseků, kde v současné době jsou s pokrytím signálem problémy. Tam, kde i přesto bude pokrytí 
nedostatečné, bude možné použít pozemní vysílače navigačního signálu (pseudolity).  
      Zjistili jsme, že některé typy stožárů trakčního vedení a zejména tzv. brány umístěné příčně nad 
tratí mohou ovlivnit příjem SIS a způsobit vážné problémy v určení polohy v režimu L1 RTK.  V tomto 
případě se jeví i významná vzdálenost mezi anténou na vozidle a konstrukcí nad tratí. Čím je tato 
vzdálenost větší, tím se  účinek  degradace přesnosti určení polohy projevuje méně.  Například u 
nízkých drobných vozidel  se tento efekt neprojevuje téměř vůbec. Lze jej do jisté míry potlačit 
použitím dvoufrekvenčních (L1+L2) přijímačů GNSS. Na druhé straně žádný vliv stožárů trakčního 
vedení na určení polohy v kódovém režimu nebyl pozorován. Tento poznatek je významný zejména 
pro aplikace technologií  GNSS/ INS v zabezpečovací technice.  
 

5.2 Mnohonásobný odraz 
Další jev, který může významně zvýšit chybu v určení polohy je mnohonásobný odraz SIS. 
Mnohonásobný odraz je v podstatě deformace přímého SIS jednou nebo vícekrát odraženým SIS od 
okolních předmětů. Tyto odrazy ovlivňují jak kódové, tak fázové měření v přijímači GNSS. Zejména 
v těch případech, když je dostupnost SIS omezena se  může tento jev projevit výrazněji. Chyby 
v důsledku mnohonásobného odrazu mohou způsobit jak chybu v určení polohy, tak i v rychlosti. 
Mnohonásobné šíření SIS při kódovém měření může snadno způsobit chybu řádově několik metrů. Při 



 

fázovém měření tato chyba může být v rozmezí desítky cm až několik metrů, v závislosti na 
podmínkách. 
     Během experimentálních měření na tratích ČD jsme zjistili, že mnohonásobné šíření může způsobit 
chybu v určení polohy až několik metrů v módu kódovém, fázovém i postprocesingu (tj. výpočet 
polohy či trajektorie off-line). Prakticky to znamená, že během pohybu lokomotivy je měřena a 
zaznamenávána paralelní trajektorie k trajektorii referenční (nominální)  s  jejich vzájemnou příčnou 
vzdáleností dosahující až jednotky metrů. Jestliže je tedy referenční trajektorie generována v reálném 
čase, např. za účelem  experimentálního ověřování, musí být tato trajektorie generovaná v reálném 
čase porovnávána s další trajektorií generovanou před tímto měřením. Přičemž tato předem 
generovaná trajektorie je vytvořena jako nejlepší odhad z několika trajektorií zaznamenaných 
v různých časových intervalech, tj. za různých relativních poloh navigačních satelitů. Toto je účinný 
způsob, jak rozpoznat  vliv mnohonásobného šíření v přesnost určení polohy. 
      Účinky mnohonásobného šíření lze rovněž do jisté míry potlačit zejména použitím kvalitních 
aktivních antén. Nejúčinnějším potlačením je však použití dalších palubních externích senzorů.  
 

5.3 Ověření satelitního navigačního signálu 
Ani integrace kombinovaných přijímačů GPS a GLONASS  s inerciálním systémem (INS) nesplňuje 
přísná kritéria bezpečnosti na železnici. Hlavní překážkou je, že jak GPS, tak i GLONASS jako 
samostatné navigační systémy neposkytují informaci o tom, zda může být satelitní navigace v daném 
okamžiku využitá pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti. Tuto informaci a další údaje však 
v současné době poskytuje evropský systém zvaný EGNOS, který byl uveden do provozu počátkem 
roku 2000. EGNOS prostřednictvím geostacionárních družic AOR-E, IOR a Artemis či Internetu 
přenáší k uživatelům dvě základní zprávy: 1) diferenční korekce WAD (Wide Area Differential) pro 
určení polohy v diferenčním módu v širší oblasti  a 2) informace GIC (Global Integrity Channel)           
o integritě GPS. S příjmem GIC a WAD z geostacionárních družic pro účely železniční zabezpečovací 
techniky z důvodu dosažení vysoké integrity nepočítáme. Později bude EGNOS integrován do 
systému Galileo, kde ve službě SoL (či PRS) s lokálními elementy má být garantována hodnota rizika 
integrity 2x10-9/150s a s časem výstrahy 1s . Protože však  monitorování integrity na úrovni satelitního 
systému GIC i přijímače RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) může selhat vlivem 
lokálních  a dalších vlivů (špatná relativní konstelace mezi přijímačem a satelity, mnohacestné šíření, 
elektromagnetická interference, apod.), je třeba provádět autonomní monitorování integrity na úrovni 
vlakového polohového lokátoru (LAIM). 
 

5.4 Elektromagnetická interference  
Určení polohy přijímačem GNSS může být také ovlivněno elektromagnetickou interferencí (EMI). 
Elektromagnetická interference může pocházet z externích nebo interních zdrojů. Možnými externími 
zdroji interference jsou VHF rádio, průmyslové rušení, některé typy vojenských radarů, televizní 
vysílače, atd. Interními zdroji rušení mohou být budící obvody trakčních motorů, komunikační zařízení, 
počítače, atd. Televizní stanice používají vysílače o relativně vysokém výkonu. Vysokofrekvenční 
výkon a požadavky na relativně malé potlačení mimo pásmo mohou způsobit, že harmonické emise 
významně ovlivní funkci přijímačů GNSS.  
      Vliv elektrického oblouku mezi sběračem na trakčním vedením na snížení přesnosti určení polohy 
lokomotivy na ČD doposud pozorován nebyl, ačkoliv se anténa přijímače GNSS nachází relativně 
blízko trakčního vedení (3kV ss). Na střídavé trakci se určení polohy vlaku na základě GNSS zatím 
neprovádělo.  
      Nežádoucí interference může být odstraněna zesílením a filtrací SIS ještě před tím, než je 
přiveden do vlastního přijímače. Rušení musí být monitorováno v každém místě, kde GNSS má být 
využíván pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti. Tato opatření  musí být řešena na úrovni  
příslušných regulačních orgánů daného státu. 
 

5.5 Záměrné rušení 
Možnými zdroji záměrného rušení jsou: 1) jednotlivci nebo malé skupiny, tzv. hackeři, kteří chtějí 
prakticky demonstrovat zranitelnost moderních technologií, nebo 2) teroristické organizace.  Opatření 
týkající se kontroly rušiček by se měla provádět na úrovni mezinárodní. 
 

5.6  Ionosférické šíření a scintilace 
Refrakce rádiových vln způsobená ionosférou ovlivňuje šíření všech signálů SIS. Tento efekt může být 
potlačen vhodným ionosférickým modelem a algoritmy v jednofrekvenčním (L1) přijímači GNSS, 
použitím dvoufrekvenčních (L1+L2) přijímačů a nejúčinněji v diferenčním módu.  



 

      Ionosférická scintilace je výsledkem nerovnoměrného rozložení elektronů a jejich pohybem 
v magnetickém poli Země. Obecný model pro ionosférickou refrakci v přijímači GNSS je založen na 
rovnoměrném rozdělení elektronů v ionosféře. Avšak v určitém čase a místech jsou gradienty 
rozdělení elektronů tak velké, že utlumí SIS pod úroveň citlivosti přijímače. Proto se některé signály 
ztratí a přesnost polohy je degradována. Jev ionosférické scintilace je nejvíce patrný v oblasti rovníku 
a pólů. Efekty scintilace mohou být potlačeny odolnými přijímači GNSS. 
 
 

6  Architektura vlakového polohového lokátoru 
Na obr. 4 jsou zobrazeny základní senzory vlakového polohového lokátoru. Data z jednotlivých 
senzorů se slučují pomocí metod fúze dat  (např. Kalmanova Filtrace). Na výstupu systému potom 
získáme odhad výsledné polohy, rychlosti a směru pohybu vlaku. Nastane-li dočasný výpadek GNSS 
SIS např. v důsledku objektů kolem trati, potom je poloha dopočítávána z dat ostatních senzorů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Senzory vlakového polohového lokátoru 
 

 
7   Diagnostika  

Jedním z důležitých činitelů jak v redundantních, tak i ne redundantních architekturách je schopnost 
systému detekovat poruchy jednotlivých prvků či systému – tj. diagnostika v reálném čase. Dobrá 
diagnostika zlepšuje jak bezpečnost, tak i pohotovost systému. Základní schéma VPL 

 
Obr. 5. Diagnostika vlakového polohového lokátoru 

 
s implementovanou diagnostikou je na obr. 5. Výběr senzorů a návrh diagnostiky vychází z kvalitativní 
a kvantitativní analýzy bezpečnosti. Tato architektura obsahuje z fyzikálního principu odlišné senzory 
a využívá analytickou redundanci založenou na kinematickém modelu vlaku implementovanou v rámci 
fúze dat z jednotlivých senzorů (např. pomocí Kalmanova filtru). Spřažená (online) diagnostika je 
implementována na dvou úrovních: 1) diagnostika závad/ poruchových stavů senzorů a 2) 



 

autonomním monitorem integrity lokátoru (LAIM). Diagnostika senzorů detekuje, určuje a rozpoznává 
chyby v jejich datech pomocí dalších senzorů a kinematického modelu. Po procesu diagnózy jsou 
poškozená data opravena. Naproti tomu  LAIM soustavně kontroluje (v reálném čase) poruchy 
v systému VPL. LAIM garantuje bezpečnost prováděných funkcí vlakovým lokátorem v reálném čase. 
     Diagnostická schopnost bezpečnostně relevantních systémů je charakterizovaná diagnostickým 
pokrytím (DC dle ČSN EC IEC 61508). Je to pravděpodobnost (číslo mezi 0 a 1), že porucha je 
detekována. Činitel DC diagnostiky VPL musí být určen, protože je třeba pro výpočet THR,  který 
určuje  SIL (Safety Integrity Level). Je to jeden z důležitých parametrů při  návrhu VPL. 

 
7.1  Validace dat senzorů 

Na pracovišti ČD LIS bylo experimentálně ověřeno, že data senzorů vlakového polohového lokátoru 
mohou být účinně ověřena pomocí metody Probability Data Association Filtering (PDAF). Jak je 
zřejmé z obr. 6, validace dat senzorů je založena na vyhodnocení tzv. inovací. Výhoda této metody 
spočívá v tom, že nekonsistentní nebo jinak poškozená data , např. v důsledku prokluzu kola nápravy 
vybavené odometrem, jsou automaticky vyloučena z procesu fúze dat a tak je výsledná chyba určení 
polohy výrazně snížena (např. z hodnoty 150 m na hodnotu 1 m). Tato metoda nejen že provádí 
detekce závady / poruchového stavu, ale také závadu  izoluje  a identifikuje ji (určí druh, velikost, 
časové chování, místo a čas detekce závady). Poškozená data jsou potom nahrazena 
předpovězenými hodnotami pomocí modelu procesu. Metoda PDAF je mnohem více stabilnější než 
samotný Kalmanův filtr. Bylo ověřeno, že metoda PDAF má také velký potenciál pro zvýšení 
pohotovosti VPL, zvláště když je SIS dočasně nedostupný.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 6. Validace dat senzorů a možné zdroje poruch 
 

Avšak barevný šum přítomný v naměřených datech může zavést chybu v odhadu stavu, narušit 
proces validace dat senzorů a konečně způsobit poruchu systému, která může být interpretována jako 
bias. Z tohoto důvodu je nutné implementovat další diagnostiku, tzv. autonomní monitor integrity 
vlakového polohového lokátoru (LAIM), který bude soustavně zjišťovat možný výskyt biasu.  
           

7.2   Autonomní monitor integrity bezpečnosti 
Aby bylo možné určit, zda se objevila chyba (bias) ve VPL, je možné formulovat následující statistické 
hypotézy {H0 : absence poruchy , H1 : porucha existuje} a rozhodovací testovou statistiku T [3].   
     Potom schéma detekce chyby může být implementováno pomocí porovnání testové statistiky T (tj. 
rozhodovací proměnné) s rozhodovacím prahem TD  následovně {T < TD  ⇒ H0  je přijatá, T ≥ TD  ⇒ H1  
je přijatá}.  
     Výkonnost monitoru integrity může být vyjádřena pomocí pravděpodobností selhání detekce PMD a 
falešné výstrahy PFA následovně { PMD=P(T<TD | H1) ,  PFA=P(T≥TD | H0) }. Tyto pravděpodobnosti 
určují, jak dobře může být chyba polohy VPL detekována pomocí testové statistiky T a odpovídajícího 
prahu  TD . PMD je pravděpodobnost, že maximální dovolená chyba  ( HAL) je přesažena  z důvodu 
chyby a přitom tato podmínka není detekována. PFA  je pravděpodobnost, že určená poloha a rychlost 
vlaku nemůže být použita  z důvodu, že testová statistika monitoru přesáhla rozhodovací práh. 
V tomto případě práh je přesažen z důvodu náhodných chyb měření (šumu) při absenci poruchového 



 

stavu. Tyto pravděpodobnosti jsou nepřímo definovány v požadavcích železnice na bezpečnost 
protože riziko integrity odpovídá PMD  a riziko kontinuity PFA . Vliv  rozhodovacího prahu chyby na 
integritu bezpečnosti systému a kontinuitu služby je zřejmý z obr. 7. Výpočet PMD  z požadované SIL 
(resp. THR)  lze provést řešením soustavy stavových rovnic pravděpodobnosti.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.  Integrita bezpečnosti a kontinuita služby jako funkce prahu rozhodování 
 
 

8   Kvantitativní analýza spolehlivosti redundantních struktur 
Redundantní senzory v bezpečnostně relevantních programovatelných systémech jsou integrovány v 
rámci skupin senzorů s implementovaným hlasováním. Zatímco v minulosti většina systémů byla 
založena na statickém hlasování dva ze tří (2oo3), současné diagnostické metody poruch umožňují 
architektury jeden ze dvou s diagnostikou (1oo2D). Architektury 1oo2D umožňují implementovat 
dynamickou redundanci. Je zřejmé, že jak bezpečnost, tak pohotovost systému závisí na kvalitě 
vestavěné diagnostiky, která je vyjádřena pomocí diagnostického pokrytí DC. Bylo dokázáno, že 
současné architektury 1oo2D dosahují přibližně stejnou úroveň integrity jako systémy 2oo3, ale 
pohotovost   architektury 1oo2D je vyšší. V následujících odstavcích je naznačen postup analýzy 
bezpečnosti architektury VPL  s hlasováním 1oo2D, která je schématicky znázorněna na obr. 8.  

Senzory mají obvykle dva základní módy provozu: nebezpečný a bezpečný. Avšak v důsledku 
implementované diagnostiky senzory/ skupiny senzorů mají tyto další módy:  

• Nebezpečný detekovaný (DD) – znamená,  že závada byla detekovaná diagnostikou senzoru, 
která by jinak mohla způsobit poskytnutí chybné informace na výstupu senzoru. 

• Nebezpečný nedetekovaný (DU) – to je nejvážnější mód poruchy, protože diagnostika kanálu 
nedetekuje poruchu, která může způsobit provoz mimo požadované tolerance. 

• Bezpečný detekovaný (SD) – v tomto případě diagnostiky kanálů detekují poruchu, která by 
normálně neovlivnila výstup systému. 



 

• Bezpečný nedetekovatelný (SU) – tento mód znamená, že je nějaký problém s diagnostikou 
kanálu, která nedetekuje poruchu, ale výstup systému je v rámci daných specifikací. 

• Selhání diagnostiky (FD) -   tento mód podstatně ovlivňuje bezpečnost VPL. Nemusí však mít 
okamžitý dopad na správnou funkčnost VPL. 

 

Obr. 8.  Blokové schéma vlakového polohového lokátoru s hlasováním 1oo2D 

Na obr. 8 je navržena struktura VPL, která sestává ze dvou skupin senzorů. První skupina senzorů 
obsahuje  přijímač GNSS a odometr. Hlasování 1oo2D je implementováno v této skupině. Druhá 
skupina senzorů (dopplerův rychloměr, akcelerometr a gyroskop) včetně databáze (mapy) kolejiště je 
použita pro diagnostiku v první skupině senzorů.      

    
    Tabulka 1. Stavy subsystému Markovova modelu TPL s hlasováním  1oo2D     
  

Stav č. Stav senzoru/ diagnostiky   Stav skupiny senzorů 
0 oba senzory a diagnostika pracují správně  úspěšný provoz 
1 odometr pracuje správně úspěšný provoz 
  GNSS pracuje s poruchou ve své diagnostice   
2 GNSS pracuje správně úspěšný provoz 
  odometr pracuje s poruchou v diagnostice   
3 GNSS pracuje s poruchou v diagnostice úspěšný provoz 
  odometr pracuje s poruchou v diagnostice   
4 GNSS přijímač selhal (porucha detekovaná) úspěšný provoz 
  odometr pracuje správně   
5 odometr  selhal (porucha detekovaná) úspěšný provoz 
  GNSS přijímač pracuje správně   
6 GNSS přijímač pracuje s poruchou ve své diagnostice úspěšný provoz 
  odometr selhal (porucha detekovaná)   
7 odometer pracuje s poruchou ve své diagnostice  úspěšný provoz 
  GNSS přijímač selhal (porucha detekovaná)   
8 subsystém senzorů selhal bezpečně  bezpečné selhání 
9 subsystém senzorů selhal  a nereaguje na požadavky procesu  nebezpečné selhání 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9.  Markovův model VPL s GNSS přijímačem, odometrem a  hlasováním 1oo2D 

Pro analýzu VPL s architekturou 1oo2D byl použit Markovův model.  Výhoda Markovova modelování 
spočívá ve skutečnosti, že umožňuje zahrnout do jednoho modelu řadu různých poruchových módů 
najednou. Diagram na obr. 9 začíná ze stavu 0, kde přijímač GNSS a odometr pracují správně. Dále 
model popisuje přechody do stavů s poruchou diagnostiky odometru, poruchou diagnostiky přijímače 
GNSS nebo s poruchami obou těchto diagnostik (stavy 1, 2 a 3). Stavy 4 a 5 popisují degradovaný 
provoz skupiny senzorů, když jeden se senzorů selže. V tomto případě diagnostika správně 
pracujícího senzoru je rovněž v pořádku. V každém ze stavů 6 a 7 pracuje jen jeden ze senzorů, ale 
diagnostiky obou senzorů jsou v poruše. Stav bezpečného selhání má číslo 8 a nebezpečného 
selhání 9.     

     Přechodová matice  P (1)  výše uvedeného  Markova modelu  na obr. 9 je: 

 
Kde 1-Σ  znamená jedna minus součet všech ostatních členů v řádku matice. Další proměnné 
obsažené v matici  P jsou následující: 
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kde µ1 je  četnost opětné inicializace systému a µ2 a µ3 znamenají četnosti oprav spřažené (online) 
diagnostiky. Z  přechodové matice (1)  mohou být vypočteny parametry bezporuchovosti, pohotovosti, 
integrity bezpečnosti (THR), střední doby do poruchy (MTTF),  atd. Avšak před tím, než budou  
provedeny tyto výpočty, je nutné provést detailní analýzu diagnostiky charakterizovanou zejména 
stavy 1, 2 a 3  v Markovovu modelu na obr. 9. To je předmětem prací v blízké budoucnosti.   

 
 

10   Experimentální činnost  
Specializované pracoviště ČD LIS v Pardubicích provádí  laboratorní a provozní zkoušky vlakových 
lokátorů na principu GNSS od r. 1997. Zpočátku byly ověřovány možnosti využití diferenční metody 
GPS (DGPS) za účelem rozlišení vozidla na paralelních kolejích. První testy se uskutečnily pomocí 
automobilu a drezíny MUV-69. V letech 1998-1999 byl na elektrické lokomotivě 130 023-5  
nainstalován první vlakový lokátor na principu DGPS. V této době byla v žst. Pardubice (staré nádraží)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  (a)                                                                                   (b) 
 
Obr. 10.  (a) Lokomotiva 130 023-5 vybavená satelitním lokátorem APOLO, (b) kolejový měřící robot 



 

zřízena referenční stanice DGPS/GLONAS a rovněž kolem trati Pardubice-Hradec Králové- Týniště 
nad Orlicí-Choceň vybudována rádiová digitální síť (150 MHz/ 19.2 kbs) pro přenos dat mezi laboratoří 
a lokomotivou na trati. V r. 2000 byl stávající vlakový lokátor zaměněn za lokátor APOLO na principu 
GNSS-1 (EGNOS) a inerciální navigace (odometr a gyroskop). Lokátor APOLO je schopen přijímat 
kromě diferenčních korekcí z lokální stanice DGPS v Pardubicích rovněž i diferenční korekce v širší 
oblasti (WAD) z geostacionární družice AOR-E. S korekcemi WAD byla dosažena přesnost určení 
polohy cca 1,5 – 2 m a s lokálními korekcemi cca 1 m i při krátkodobých výpadcích SIS (řádově 
desítky sekund). V r. 2001 byly mezi stanicemi Potštejn-Litice n. Orlicí provedeny další testy systému 
EGNOS ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. Cílem těchto zkoušek bylo zjistit možnosti 
příjmu signálu EGNOS na trati procházející v hlubokém traťovém zářezu. Při testech VPL APOLO byla 
referenční trajektorie generovaná metodou RTK s přesností cca ± 3 cm do rychlosti 100 km/ hod.  
     Během těchto zkoušek na trati jsme si uvědomili, že ověřování v provozu  je často velice časově 
náročné a nákladné a někdy by mohlo být i nebezpečné. Z tohoto důvodu jsme proto v rámci 
navazujících projektů spolufinancovaných Grantovou agenturou ČR vyvinuli tzv. simulátor vlakového 
polohového lokátoru a dva mobilní měřící kolejové roboty.  
     Simulátor VPL je v podstatě laboratorní testovací stolice, jejíž účelem je na základě přesně 
změřené referenční trajektorie jízdy lokomotivy na trati simulovat pohyb senzorů (pomocí přesných 
servopohonů) a následně data ze senzorů zpracovávat. Velkou výhodou této testovací stolice je, že 
zkoušky je možno v laboratoři libovolněkrát opakovat, přitom podle potřeby měnit parametry lokátoru, 
zadávat různé rychlostní profily, atd. Podobně se při  experimentálním  ověřování velmi osvědčily 
samohybné, počítačem řízené mobilní roboty. Tyto roboty mohou automaticky pracovat v předem 
nastaveném autonomním režimu a opakovat měření dle potřeby. Nebo mohou být řízeny manuálně 
pomocí joysticku či  dálkově pomocí rádiové sítě CDMA v pásmu 2.4 GHz.  Jejich význam spočívá 
hlavně v tom, že pomocí nich lze provádět zkoušky VPL při  malých rychlostech ( < 5 km/ hod), což je 
pomocí lokomotivy těžko proveditelné. Mobilní roboty se např. velmi osvědčily i při zkouškách 
mikrovlnného rychloměru (24 GHz) nebo při vývoji a ověřování  metody detekce směrování vlaku na 
výhybce na principu gyro-odomotrie a Bayesova principu. Tyto  mobilní roboty byly rovněž použity při 
zkouškách  “Systému  automatického monitorování vzájemné polohy vlaků“, kde by ověření chování 
toho systému  v některých nebezpečných  situacích nebylo  v reálném provozu možné (nebezpečí 
čelní srážky nebo najetí vozidel zezadu, apod.).  
       

 
11   Závěr 

     První dva satelity evropského navigačního systému Galileo vynese na oběžnou dráhu  raketa 
Ruské federace Sojuz z kosmodromu Bajkonur již ke konci roku 2005. Tato mini konstelace se nazývá 
GSTB (Galileo System Test Bed). Podle plánu by měly tyto satelity začít vysílat navigační signál 
nejpozději do  poloviny roku 2006. V roce 2008 by měla být v provozu již úplná konstelace sestávající 
z 27 provozních a 3 aktivních záložních satelitů. V Evropě tak budou postupně vytvořeny základní 
podmínky pro zkoušky a využití satelitní navigace v bezpečnostních aplikacích na železnici. Aby se 
však  tato globální infrastruktura (pod civilní správou) mohla začít smysluplně využívat pro potřeby 
železnice, je třeba vyřešit ještě řadu problémů. Týkají se jak samotné bezpečné architektury VPL, tak 
omezené pozemní architektury nazývané lokální prvky GNSS. Jako velmi důležitá se jeví nutnost 
vypracovat příslušné metody a postupy, které budou později třeba pro důkaz bezpečnosti dle ČSN EN 
50129 a norem souvisejících.  Tímto způsobem hodlá pracoviště TÚ ČD LIS  nadále přispívat  ve 
spolupráci se zahraničními partnery (v Evropě i USA),  univerzitami a českým průmyslem  k zavedení 
perspektivních technologií na základě GNSS na  železnici.     
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Application of Satellite Navigation for Railway Signalling 
This paper outlines new results achieved in the field of train position determination based on satellite 
navigation intended for railway signalling. The mutual relation among terms of accuracy, safety 
integrity, continuity of service and availability of TPL are explained. Safety risks of satellite and inertial 
navigation are analyzed and methods of their suppression are presented. The basic concept of high 
safety integrity TPL is described. Main attention is paid to TPL diagnostics. As an example, the 
quantitative analysis of the TPL with the analytical redundancy and one-out-of-two with diagnostics 
voting (1oo2D) is described. The achieved results can be used within development and also 
certification process of TPL.            

 


