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Úvod

V současné době probíhá v Evropě snaha o digitalizaci železnice a o její komplexní
modernizaci pomocí distribuovaných technologií. Koncept Železnice 4.0 přináší toto
téma do České republiky, kde vedlejší tratě disponují různými úrovněmi zabezpečo-
vacího zařízení, případně nejsou vůbec vybaveny zabezpečovacím zařízením. Řada
takových tratí bude muset výhledově také projít rekonstrukcí. Koncept Železnice 4.0
považuje modernizaci tratí jako příležitost ke komplexní obměně technologií zabez-
pečovacího zařízení za moderní digitální distribuované technologie. Tato systema-
tická obměna, spolu se zavedením evropského zabezpečovacího systému ETCS, by
přinesla nejen zvýšení bezpečnosti dopravy, ale i zvýšení rychlosti a kapacity tratí
a celkové využitelnosti železnice jako páteřního systému v rámci veřejné dopravy v
ČR.

Tato práce se zabývá rozpracováním Konceptu Železnice 4.0, který vznikl jako uni-
verzitní projekt ČVUT. Hlavním cílem této práce je analyzovat vnější prvky zabez-
pečovacího zařízení, které slouží k zabezpečení a řízení jízdy vlaků. Analýza bude
provedena především na základě podkladů od výrobců současných zařízení, jako jsou
návěstní svítilny, počítače náprav a periferie přejezdů, a bude zaměřena na rozhraní,
napájení a vstupy a výstupy těchto zařízení. Dalším předmětem analýzy budou ob-
jektové kontroléry, které jsou klíčovou součástí Železnice 4.0 pro snímání a ovládání
periferií.

Výsledkem této práce bude shrnutí parametrů vnějších prvků zabezpečovacího zaří-
zení a objektových kontrolérů a také především návrh rozhraní mezi těmito systémy.
Toto rozhraní bude definováno na úrovni funkčních požadavků a bude postaveno na
základě informací zjištěných v rámci zmíněné analýzy. Dále bude také představen
modelový příklad úseku tratě, na kterém bude zjištěno, jaké množství a typy periferií
zabezpečovacího zařízení obsahuje, a bude tedy přibližně stanoven počet objekto-
vých kontrolérů, které by byly nutné k ovládání takového úseku tratě.

V neposlední řadě bude v bakalářské práci analyzována iniciativa EULYNX, která
představuje společný evropský přístup k řešení rozhraní mezi jednotlivými systémy
zabezpečovacího zařízení. V této práci bude shrnut především rozsah této iniciativy
a budou ukázány oblasti, které iniciativa EULYNX pokrývá.

11



Kapitola 1

Historie a popis Konceptu Železnice
4.0

1.1 Dokument ITS-Railway

1.1.1 Vznik dokumentu

V roce 2015 vznikla pracovní skupina ITS-R v rámci Sdružení pro dopravní tele-
matiku (SDT) a vydala poziční dokument k dalšímu rozvoji telematiky v železniční
dopravě. Dokument vznikl v době, kdy se rozhodlo o schválení a uveřejnění imple-
mentačního plánu ERTMS (listopad 2014) – zásadního legislativního dokumentu,
který definuje strategii implementace ERTMS v České republice. Přelomové bylo
především vytvoření strategie vybavování vozidel palubními částmi ETCS (OBU),
a tedy přechod na výhradní provoz ETCS. Tato strategie ovšem řeší pouze síť TEN-
T, která tvoří přibližně pouze jednu třetinu železniční sítě v ČR. [1] Je zřejmé, že
do budoucna bude nutné se zabývat i tratěmi celostátními, mimo tratě patřící do
sítě TEN-T, a regionálními, z toho důvodu vznikl dokument ITS-R a následně jeho
technologické rozpracování, dokument Koncept Železnice 4.0. [2]

Předpokládaná vybavenost vozidel palubní jednotkou ETCS tvoří velkou příležitost
i k modernizaci regionálních a celostátních tratí (mimo TEN-T), které velmi často
nejsou vybaveny konvenčním zabezpečovacím zařízením s návěstidly, počítači ná-
prav, apod. Nasazení konvenčních zabezpečovacích zařízení v plné výbavě není v
případě regionálních tratí ani ekonomicky výhodné. Pro tyto typy tratí se jeví jako
nejvíce perspektivní implementace systému ETCS L3, který vyžaduje pouze mini-
mální množství prvků v infrastruktuře, a umožňuje tedy nižší investiční náklady.
[1]

1.1.2 Vize

Vizí dokumentu ITS-Railway bylo vytvoření celistvého inteligentního dopravního
systému na železnici, jehož architektura a prvky budou propojeny s cílem zvýšení
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efektivity a optimalizace celého procesu. [1]

Pro naplnění cílů této vize je nutná již zmíněná vybavenost všech vozidel ETCS,
AVV, GSM-R a také vybudování adekvátní inteligentní infrastruktury a její pokrytí
bezdrátovou oboustrannou komunikací. ITS-R by tedy měla vzájemně propojit jed-
notlivé subsystémy na železnici: infrastrukturu, kolejové vozidlo, řízení a plánování
provozu, služby cestujícím a přepravcům, energii, řízení a zabezpečení. [1]

Tato vize vytyčila 6 strategických cílů:

1. Vybavit infrastrukturu traťovou částí ERTMS/ETCS min. L2 pro všechny
tratě sítě TEN-T;

2. Ověřit funkčnost a implementovat ERTMS/ETCS L3 pro všechny regionální
tratě v ČR;

3. Analyzovat možnost implementace ERTMS/ETCS L3 pro celostátní tratě;

4. Vybavit všechna vozidla palubní části ERTMS/ETCS i systémem automatic-
kého vedení vlaku a systémem ETD;

5. Pokrýt celou železniční infrastrukturu v ČR bezdrátovými komunikačními sys-
témy, které zajistí přenos dat pro potřeby řízení a zabezpečení provozu, pod-
poří logistické procesy a zlepší pohodlí cestujícím;

6. Vzájemně propojit dílčí informační subsystémy železničního systému, s cílem
zajistit optimalizaci pohybu vozidel, dopravních a logistických procesů. [1]

Splnění těchto cílů následně přinese výhody pro stát, dopravce, cestující a průmysl,
a to zejména díky zvýšení kapacity dopravní infrastruktury a spolehlivosti dopravy.
Dále také optimalizuje investice a zvýší bezpečnost celé sítě, sníží náklady na provoz
vozidel a nehodovost dopravy. Železnice bude atraktivnější jak pro cestující, tak pro
osobní i nákladní dopravce. [1]

Vize ITS-R byla v roce 2016 zavedena do strategických materiálů MDČR v rámci
Implemetačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů
(ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) jako projekt č. 63, ŽD-20,
Pilotní ověření technologie ITS-R – etapa 0. [3]

1.2 Koncept Železnice 4.0

Tento dokument vznikl v rámci bezpečnostní komise MDČR v roce 2020, která byla
založena mj. v reakci na tragickou nehodu v ŽST Pernink. V rámci jednání byl
vysloven požadavek na vybavení všech tratí ETCS do roku 2040 [4]. Železnice 4.0
je technologické rozpracování vize ITS-R. Jedná se o návrh jak dosáhnout vyba-
vení tratí ETCS, který ale kromě nutného zvýšení bezpečnosti přináší také lepší
využitelnost a zapojitelnost železnice do dopravního systému ČR. [2]
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Většina nekoridorových tratí patřících mezi tratě celostátní a regionální je dlou-
hodobě podinvestovaná z hlediska řízení a zabezpečení dopravy a nachází se na
nich zastaralá zabezpečovací zařízení. Přibližně 1700 km z celkových 9700 km tratí
dokonce není vybaveno zabezpečovacím zařízením vůbec a provoz je na nich zřízen
podle předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy SŽ D3 s minimem infrastruk-
turních technologií. [2]

Dokument Železnice 4.0 se tedy snaží odpovědět na otázku, jakým způsobem v
dostatečně krátkém čase a co nejvíce efektivně vybudovat technologie, díky kterým
bude možné zavést ETCS a GSM-R na celé železniční síti v Česku. Železnice by měla
tvořit páteř veřejné dopravy, a je tedy nutné budovat na ní takové technologie, které
nebudou omezovat kvalitu a rychlost dopravy, ale naopak budou tyto parametry
zvyšovat. [2]

Předpokládá se, že železnice bude vzhledem ke státní a evropské politice zvětšovat
svůj objem přepravy, a to i v lokální nákladní přepravě, jako je např. svoz odpadů.
Železnice také tvoří kapacitní a udržitelnou dopravu např. pro obyvatele dojíždějící
do měst za prací. Je tedy nutné vnímat investice do řízení a zabezpečení železnice
jako investice do celého systému páteřní dopravy a do zvýšení jeho celkové využitel-
nosti, ne pouze jako izolovanou investici do zvýšení bezpečnosti. [2]

Koncept Železnice 4.0 sleduje a reflektuje trendy v digitalizaci zabezpečení a řízení
železniční dopravy v zahraničí, které se snaží převést do českého prostředí. Projekty,
které se zabývají komplexní modernizací a digitalizací železnice se již realizují v
některých zemích západní Evropy. V Německu se jedná o projekt Digitale Schiene
Deutschland, dále se touto problematikou zabývají švýcarské dráhy SBB v rámci
projektu SmartRail4.0 nebo norské železnice Bane NOR, které komplexně zavádí na
své železnice ETCS s GSM-R. [2]
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Kapitola 2

Architektura Konceptu Železnice 4.0

Architekturu Železnice 4.0 je možné rozdělit do následujících funkčních celků:

1. Liniové přenosové a napájecí sítě;

2. Hlasová a datová komunikace;

3. Objektové kontroléry;

4. Integrální zabezpečovací zařízení;

5. Nadřazené operativní a dispečerské řízení dopravy. [2]

Kompletní schéma architektury konceptu je k dispozici v příloze "Schéma architek-
tury Železnice 4.0". Níže jsou stručně popsány jednotlivé části tohoto konceptu a
jejich komponenty.

2.1 Liniové přenosové a napájecí sítě

Koncept Železnice 4.0 je založen na vybudování páteřních datových tras podél všech
tratí, konkrétně mnohovláknových optických kabelů. Toto vedení bude sloužit k da-
tovému napojení objektových kontrolérů, BTS-R systému GSM-R, BTS-P veřejných
operátorů a dalších telematických systémů. Součástí vedení bude také soustava pře-
nosových prvků, jako jsou průmyslové switche. Je vhodné, aby budované kabelové
trasy byly dostatečně kapacitní a mohly proto sloužit i ke komerčním účelům, např.
pro lepší pokrytí internetem v území. [2]

Napájení objektových kontrolérů a periferií zabezpečovacího zařízení bude zajištěno
také liniově, pomocí rozvodu 400 V DC. Napájecí vedení bude umístěné v mezista-
ničním úseku ve výkopu společně s optickými kabely. Předpokladem tohoto přístupu
je využití nízkopříkonových technologií pro objektové kontroléry a ovládané perife-
rie, tedy technologií s příkonem přibližně do 300 W. K napájecímu vedení budou
rozmístěny také záložní zdroje UPS, a to podle množství napájených prvků. [2]
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2.2 Hlasová a datová komunikace

Všechny tratě budou pokryty datovými a hlasovými přenosy mobilního rádia pro
bezpečné řízení provozu. Počítá se s využitím systému GSM-R, v budoucnu pak
FRMCS, který by měl být budován systémem distribuovaných technologií. Kon-
krétně je uvažováno o instalaci jednotky Digital Module (DM) ve stanici, ze které
by tato jednotka dálkově pomocí optického kabelu ovládala až 6 dalších vysílačů
tzv. Radio Remote Head (RRH), které tvoří základnovou stanici BTS-R. Jedním
DM modulem lze ovládat RRH vzdálenosti až 30 km. [2]

2.3 Objektové kontroléry

Objektové kontroléry (OC) jsou vstupně-výstupní programovatelné počítačové jed-
notky, které zahrnují fyzické vstupy a výstupy a komunikační rozhraní. Jedná se
o venkovní prvky umístěné v infrastruktuře, které jsou schopné ovládat výstupy
a snímat stavy vnějších prvků zabezpečovacího zařízení a na druhé straně komu-
nikovat s integrálním zabezpečovacím zařízením (IZZ). OC mohou také obsahovat
základní logické a diagnostické funkce. [2] Analýzou a specifikací rozhraní mezi OC
a vnějšími prvky zabezpečovacího zařízení se zabývají další kapitoly této práce.
Specifikaci komunikačního rozhraní mezi OC a IZZ v současné době řeší evropská
iniciativa EULYNX, která bude v této práci také analyzována. OC musí splňovat
určité požadavky, mezi které patří:

• bezpečnost – SIL na úrovni 4, splnění požadavků daných normami ČSN EN
50126, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, musí mít důkaz bezpečnosti celého
systému včetně definovaných reakcí na poruchu;

• klimatické podmínky – musí být umístitelné do neklimatizované venkovní
skříně bez baterií;

• rozhraní – musí disponovat univerzálním rozhraním jak k nadřazenému IZZ,
tak k vnějším prvkům zabezpečovacího zařízení;

• základní logika – OC by měly disponovat základní logikou, jako je např. roz-
kmitání výstupů;

• programovatelnost a konfigurovatelnost – OC by měly být programovatelné
pomocí softwarového nástroje;

• komerční komponenta – OC může být řešen jako tzv. "Commercial off-the-
shelf"(COTS) produkt nebo "Modifiable off-the-shelf"(MOTS) produkt, tedy
běžně komerčně dostupný nebo modifikovatelný produkt. To by mohlo přispět
k diverzifikaci dodavatelů a tím i snížení ceny. [2]

Objektové kontroléry jsou v Konceptu Železnice 4.0 rozděleny na tři typy:
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• OCN – objektový kontrolér návěstidla;

• OCP – objektový kontrolér přestavníku;

• OCZ – objektový kontrolér PZZ. [2]

Zároveň tato práce navrhuje zavedení dvou specifických typů objektových kontro-
lérů:

• OCPN – objektový kontrolér počítače náprav;

• OCEOV – objektový kontrolér EOV.

OCPN by sloužil pro ovládání osamocených počítačů náprav na širé trati a OCEOV
bude určen k vykonávání logiky a ovládání EOV. Objektový kontrolér EOV bude
oddělen od OCZ z toho důvodu, že se zpravidla bude umisťovat na zhlaví pro více
výhybek.

Tato práce dále navrhuje základní rozdělení architektury samotného objektového
kontroléru, která se nově bude dělit na tyto části:

• Logický kontrolér (LC) – univerzální programovatelná logická jednotka se vstupně-
výstupní jednotkou (I/O).

• Standardní komunikační rozhraní (SCI) – komunikační rozhraní vůči integrál-
nímu zabezpečovacímu zařízení, definované iniciativou EULYNX.

• Řídicí rozhraní (CI) – specifické rozhraní umožňující unifikované ovládání vněj-
šího prvku logickým kontrolérem.

• Napájení (PWR).

Schéma architektury objektového kontroléru je dostupné na obrázku 2.1.

Obrázek 2.1: Architektura objektového kontroléru
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Tato práce se bude v dalších kapitolách zabývat především analýzou a definicí řídi-
cího rozhraní objektového kontroléru a částečně také logickými kontroléry.

2.4 Integrální zabezpečovací zařízení

Integrální zabezpečovací zařízení (IZZ) koncentruje všechny logické funkce a tím
nahrazuje současná klasická staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení,
jejichž technologie se umisťují do lokálních objektů. Počítá se také s využitím tech-
nologií ETCS úrovně L2 nebo L3. IZZ tedy integruje i funkce radioblokové centrály
systému ETCS. IZZ je možné pojmout i formou cloudového řešení, požadavky na
tuto část Konceptu Železnice 4.0 jsou opět na úrovni SIL 4. [2]

2.5 Nadřazené operativní a dispečerské řízení do-
pravy

Tato část slouží k řízení provozu na dané trati nebo v oblasti, kde budou v provozu
technologie definované Konceptem Železnice 4.0. Počítá se s využitím stávajících
přístupů a technologií využívaných v Centrálním dispečerském pracovišti, které pří-
padně mohou být upraveny pro řízení s technologií ETCS L2 nebo L3. [2]
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Kapitola 3

Analýza vnějších prvků
zabezpečovacího zařízení v
infrastruktuře

Tato část bakalářské práce se zabývá vnějším rozhraním prvků zabezpečovacího za-
řízení a možností jejich propojení s logickými kontroléry. Logické kontroléry budou
sloužit pro ovládání vnějších prvků železničního zabezpečovacího zařízení a zároveň
pro dohlížení jejich správné funkce prostřednictvím řídicího rozhraní, které se před-
pokládá, že bude specifické pro připojení vnějších prvků zabezpečovacích zařízení.
Vnější prvky zabezpečovacího zařízení jsou prvky nutné k zajištění bezpečné jízdní
cesty v infrastruktuře.

Mezi vnější prvky patří návěstidla, přestavníky, počítače náprav, přejezdy a jejich
periferie. Je nutné brát v potaz také elektrický ohřev výměn, který může mít značný
odběr elektrické energie. Pro definici parametrů řídicího rozhraní objektových kon-
trolérů je nutné znát parametry vnějších prvků, především jejich napájení a jejich
vstupy a výstupy, a také jejich rozhraní. Tyto informace jsou předmětem analýzy v
této kapitole a na jejím základě budou vybrány takové prvky, které jsou vhodné k
ovládání objektovým kontrolérem. Dále je tedy proveden rozbor jednotlivých peri-
ferií na základě jejich konkrétních příkladů, které se používají na železnici.

3.1 Návěstidla

V České republice se na železnici používají téměř výhradně světelná návěstidla s
rychlostní návěstní soustavou. Pro předání návěstí se používají především klasické
žárovky, v poslední době se začínají uplatňovat i LED svítilny. V rámci Konceptu
Železnice 4.0 se uvažuje využít LED svítilny, a to především z důvodu jejich vyšší
spolehlivosti, principiálně nízké spotřeby elektrické energie a delší životnosti. Není
ovšem vyloučeno využití klasických žárovek na přechodnou dobu.
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Klasické signální žárovky

Klasické signální žárovky, které se využívají do návěstidel, jsou obvykle dvouvlák-
nové a mají příkon 20 W a provozní napětí 12 V. [5] Pro zapojení každé žárovky
je třeba pár vodičů. Využívání těchto žárovek není do budoucna vhodné, a to pře-
devším kvůli jejich zmíněnému příkonu 20 W. Periferie budou napájené z traťového
kabelu 400 V DC [2], je proto nutné šetřit energií na jejich napájení.

LED svítilny AŽD Praha

Příkladem LED svítilny může být LLA-2 od firmy AŽD Praha s.r.o. Tato svítilna
je napájená obdobně jako klasické návěstní žárovky, tedy střídavým proudem, který
se v transformátoru mění na 24 V AC, na primární vinutí transformátoru vstupuje
střídavé napětí 230 V. O bezporuchové činnosti, nebo případné poruše informuje
svítilna pomocí přípojného dvouvodičového vedení do ovládacího systému. [6]

Dalším příkladem LED návěstního zařízení je indikátor PUR-2 od firmy AŽD Praha
s.r.o. Jedná se o proměnný ukazatel rychlosti. Indikátor využívá stejné napájecí
napětí jako výše zmíněná svítilna LLA-2, jeho příkon činí maximálně přibližně 20
W.[6]

LED svítilny od firmy AŽD Praha nedisponují žádnou inteligentní jednotkou pro
vyhodnocení a odeslání informací o svícení. [6] Vzhledem k tomu a také vzhledem
k napájení těchto LED svítilen se nejedná o vhodnou variantu pro napojení k OC.
Jako vhodnější se jeví např. LED svítilny od firmy Starmon.

LED svítilny Starmon

Firma STARMON s.r.o. (dále jen Starmon) vyvinula přenosový systém SIRIUS 2.0,
který využívá distribuovanou architekturu, napájení a objektové kontroléry. Součástí
tohoto systému jsou mimo jiné LED návěstidla, která jsou ovládána objektovým
kontrolérem návěstidla (OCsi) a objektovým kontrolérem LED návěstního světla
(OCled). OCsi je umístěn zpravidla na zhlaví stanice a slouží k ovládání jednoho
návěstidla, OCled je součástí LED návěstní lampy. Tyto LED lampy se umisťují
do plastové návěstní svítilny AŽD70 a využívají stejnou optickou soustavu, jako
návěstní žárovky. Samotné svítilny LED jsou zapojené do dvou dvojic, každá dvojice
má svůj bezpečný zdroj a v případě výpadku jedné dvojice je možné po dobu 168
hodin svítit pouze druhou dvojicí LED větším proudem. [7]

Elektronická část OCled má strukturu dva ze dvou, každá část komunikuje s OCsi,
které má stejnou strukturu. Jmenovité napětí je 24 V, spotřeba proudu jednoho
světla činí 100 mA až 400 mA podle proudu LED. [8] Níže je vypočítán minimální
a maximální příkon žárovky.

Pmin = U · I = 24V · 0, 1A = 2, 4W

Pmax = U · I = 24V · 0, 4A = 9, 6W

20



Prvek OCsi má příkon 4 W při napájení 18 až 36 V DC. Data se přenáší do dvou NDC
po dvou nezávislých linkách. Pro přenos je využit proprietární protokol PSIRIUS na
fyzické vrstvě RS-485. [9]

Kmitavé návěsti se vytváří v OCsi. Konfigurací je dáno, jaké lampy se rozsvítí na
návěstidle v případě výpadku komunikace s nadřazeným systémem. [8] Svícení LED
je dohlíženo bezpečným měřením napětí, bezpečným měřením nastaveného proudu
a bezpečným měřením doby svícení přímo v OCled. [10] OCled komunikuje s OCsi
datově, což umožňuje zpracovávat diagnostiku, která zahrnuje napětí a proud LED
a dobu svícení světla. [7] Spojení mezi OCsi a lampami OCled jednoho návěstidla je
zajištěno pomocí dvakrát dvou RS-485 a dvakrát napájením 24 V DC. [10] Vedení je
zdvojeno z důvodu výše zmíněné struktury dva ze dvou. Na obrázku 3.1 je dostupné
schéma zapojení prvků OCled a OCsi v systému SIRIUS.

Obrázek 3.1: Schematické znázornění zapojení OCled při zapojení se systémem SI-
RIUS [8]

Firma Starmon nenabízí proměnný ukazatel rychlosti s LED svítilnami, ale je možné
odhadnout, že příkon takového systému bude obdobný, nebo nižší, než systému od
AŽD Praha s.r.o., tedy do 20 W.

LED svítilna Zelisko EU

Zelisko je rakouská firma, která mimo jiné vyrábí LED svítilny do návěstidel s množ-
stvím realizací na celém světě. Tyto svítilny fungují jako náhrada klasických žáro-
vek, tedy podobně jako svítilny od firmy AŽD Praha. Svítilny EU jsou napájeny
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střídavým napětím 12 V a mají příkon okolo 20 W. Existují i jiné varianty se stejno-
směrným napájením, které mají ovšem také příkon 20 W. Svítilny replikují chování
klasických žárovek, a jejich svícení je tedy dohlížené centrálně na stavědle. [11] Ze
stejných důvodů jako v případě svítilen LLA-2 tedy nejsou příliš vhodné pro použití
s objektovými kontroléry.

3.2 Počítače náprav

Mezi počítače náprav, které se běžně používají, patří např. ACS2000 nebo FAdC-R2
od výrobce Frauscher GmbH.

Systém ACS2000

Tento počítač os se skládá z vnitřní výstroje a venkovní výstroje. Mezi venkovní část
patří Kolové čidlo RSR180, upevňovací souprava, ochranná hadice a kabelový závěr
s externí přepěťovou ochranou. Na obou koncích kolejového úseku je umístěno kolové
čidlo RSR180, které detekuje projíždějící kola železničních vozidel a také jejich směr
díky tomu, že je čidlo tvořeno dvěma systémy. [12]

Vnitřní část je složena z přepěťové ochrany BSI, montážní skříňky BGT, sběrni-
cové jednotky ABP, jednotky jištění SIC, vyhodnocovací jednotky IMC a čítačové
jednotky ACB. Každé kolové čidlo je připojeno k čítací jednotce pomocí čtyřvodi-
čového vedení. Toto vedení slouží jak k napájení, tak k předání signálu pro detekci
náprav. Čítačová jednotka ACB vyhodnocuje informace od všech počítacích bodů
v rámci jednoho kolejového úseku a poskytuje informaci o tom, zda je úsek volný
nebo obsazený. [12] Schematické znázornění jednoho kolejového úseku je dostupné
na obrázku 3.2.

Jeden počítací bod se skládá z čidla RSR180 a jednotky IMC. Vyhodnocovací jed-
notka IMC poskytuje systémový a směrový výstup a napájí kolové čidlo RSR180.
Výstupní signály jednotky IMC jsou zasílány prostřednictvím sběrnicové jednotky
ABP do ACB. Jednotka IMC obsahuje také konektor RJ45 určený pouze pro dia-
gnostické účely. [12]
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Obrázek 3.2: Schematické znázornění jednoho kolejového úseku se dvěma počítacími
body (příklad izolovaného provozu) [12]

Napájecí napětí systému ACS2000 musí být v rozsahu 19 V až 72 V DC. Pro napětí
24 V je typická proudová spotřeba jednotky IMC s RSR180 154 mA (pro kanál 1 –
napájecí) a 52 mA (pro kanál 2), náběhový proud je 200 mA a 68 mA. Kolové čidlo je
napájeno konstantním proudem 59 mA z kanálu 1, klidový proud každého systému
kolového čidla je 2,8 mA až 5 mA. [12] Níže je proveden výpočet maximálního
příkonu obou kanálů jednotky IMC s čidlem RSR180 při náběhovém proudu.

P1 = U · I1 = 24V · 0, 2A = 4, 8W

P2 = U · I2 = 24V · 0, 068A = 1, 632W

Maximální příkon jednotky IMC a kolového čidla je tedy dohromady asi 6,4 W. Ob-
dobným výpočtem zjistíme, že příkon pro typickou proudovou spotřebu je přibližně
4,9 W.

Systém FAdC-R2

Dalším používaným systémem počítače náprav je již zmíněný FAdC-R2. Tento sys-
tém je funkcí podobný ACS2000 s tím rozdílem, že může mít decentralizovanou
architekturu. U ACS2000 probíhá vyhodnocení volnosti úseku centrálně v jednotce
ACB, naopak u systému FAdC se volnost úseku může vyhodnocovat přímo v defi-
nované jednotce AEB, viz obrázek 3.3, která je obdobou jednotky IMC u ACS2000.
Jednotlivé AEB jsou propojeny mezi sebou a také ke komunikační jednotce COM,
která zajišťuje komunikaci pomocí datového rozhraní ethernet k softwarově vybave-
ným navazujícím zařízením (např. SZZ, PZZ). [13]
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V případě navázání jednotky AEB k zabezpečovacímu zařízení s reléovou kontaktní
vazbou je využitá jednotka IO-EXB, se kterou se AEB propojuje pomocí sběrnicové
jednotky BP-EXB. [13]

Obrázek 3.3: Schematické znázornění komponent systému FAdC [14]

Napájení, přepěťová a nadproudová ochrana je zajištěna jednotkou PSC pomocí
sběrnicové jednotky BP-PWR. BP-PWR tvoří místní komunikační sběrnici CAN.
Ke sběrnicové jednotce BP-PWR se připojuje napájení PSC, až 8 čidel RSR180 a
jejich vyhodnocovací jednotky AEB a také jednotka COM. [13]

Jednotka AEB poskytuje systémové, případně směrové výstupy pomocí optočlenů,
jejichž svorky jsou na jednotce BP-PWR. Každá jednotka AEB tyto výstupy po-
skytuje pomocí tří vodičů (OUT+, OUT 1-, OUT 2-) pro každý ze dvou kanálů.
Jednotka BP-PWR je napájena pomocí dvoupólového konektoru a výstup napájení
má skrze šestipólový konektor. [13]

Napájecí napětí FAdC-R2 je 19 V až 72 V DC. Firma Frauscher uvádí příkon jednoho
počítacího bodu jako 4,5 W. [14] Je možné odhadnout, že náběhové napětí bude
přibližně do 7 W, jako u systému ACS2000.

Z tohoto systému je uvažováno využít v rámci Konceptu Železnice 4.0 výše jmeno-
vané součásti a připojit jednotku COM pomocí rozhraní ethernet přes switch přímo
do optické sítě a napájení kvůli tomu, že se jedná o ucelený systém, který by nebylo
nutné ovládat přímo z OC.

24



Systém PNS-03

Další alternativou může být systém PNS-03 od firmy Starmon s.r.o., vnější část to-
hoto počítače náprav tvoří opět kolové čidlo RSR180, ke kterému se připojuje prvek
MegaPN. MegaPN napájí kolové čidlo a zároveň převádí analogový signál z RSR180
na analogové signály s odpovídajícími frekvencemi, které jsou dále vyhodnoceny ve
vnitřní části. [15] Schéma systému PNS-03 je dostupné na obrázku 3.4. V rámci
Konceptu Železnice 4.0 by teoreticky bylo možné využít komponenty MegaPN, PO,
CANPN10 a napájení 60 V.

Obrázek 3.4: Schéma PNS-03 [15]

Tento systém se vzhledem k jeho architektuře jeví jako méně vhodný pro použití s
objektovým kontrolérem. Dále tedy bude pro Koncept Železnice 4.0 brán v potaz
především systém FAdC-R2 od firmy Frauscher.

3.3 Přestavníky

Pro ovládání a zabezpečení výměn je nutné použití elektrických přestavníků. Jeden
z běžně používaných je typ EP 600 od firmy AŽD Praha s.r.o. Tento přestavník
pracuje buď s motorem na střídavý proud s napětím 3x400 V, nebo 230 V, nebo
také na stejnosměrný proud s napětím 110 V. Při použití třífázového motoru činí
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maximální možné přetížení přestavníku 1200 VA, u motoru na 230 V je to 1650 VA,
zapojení se stejnosměrným motorem má maximální přetížení 1000 W. [6]

Tento přestavník je připojen a ovládán pomocí 5 vodičů. Jeden je použit jako spo-
lečný pro napájení a dále jsou dva vodiče pro každý směr využity k napájení a ke
kontrole přestavení. Níže je na obrázku 3.5 k dispozici schéma zapojení ovládacích
okruhů přestavníku. Spodní část obrázku představuje samotný přestavník, ke kte-
rému je připojeno pět očíslovaných vodičů. W, U, V jsou napájecí vodiče, obvod s
napětím 220 V je určen na kontrolu přestavení. SM, SP, P jsou spínací relé, KP a
KM jsou kontrolní relé. [16] Zapojení přestavníku k objektovému kontroléru bude
popsáno v další kapitole.

Obrázek 3.5: Zapojení ovládacích okruhů přestavníku [16]

Tento přestavník využívá třífázové zapojení, jak bylo již zmíněno, s tím, že:

• 1. fáze – U – připojena na žílu 1 nebo 4;

• 2. fáze – V – připojena na žílu 2 nebo 3;

• 3. fáze – W – připojena na žílu 5.
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Přestavení do odbočky (-): el. proud teče z 1. fáze na 1. žílu, z 2. fáze na 2. žílu.

Přestavení do příma (+): el. proud teče z 1. fáze na 4. žílu, z 2. fáze na 3. žílu.

Proud z 3. fáze teče vždy 5. žilou do motoru.

Lze tedy podle schématu na obr. 3.5 vidět, že při přestavení do opačného směru se
prohodí 1. a 2. fáze do motoru, který tedy začne zabírat na opačnou stranu. Dále
jsou žíly 1 a 3 součástí obvodu pro kontrolu přestavení do přímého směru a žíly 2 a
4 součástí obvodu pro kontrolu přestavení do odbočky.

V současné době se přestavník připojuje k elektronickému zabezpečovacímu zařízení,
jako je např. ESA 44. V rámci tohoto systému se přestavník ovládá a detekuje pomocí
karty PMI-1, ale jeho zapojení je stále pětivodičové a samotný přestavník EP-600
tedy zůstává stejný, jak je možné vidět na obrázku 3.6. [17]

Obrázek 3.6: Současné zapojení přestavníku z realizace v Turecku [17]

3.4 Přejezdy a jejich periferie

Kvůli bezpečnosti a také pro dosažení maximální cestovní rychlosti je potřeba, aby
byly všechny přejezdy zabezpečeny. Železnice 4.0 pracuje s různými úrovněmi za-
bezpečení podle typu komunikace. Tyto úrovně se budou lišit množstvím a typem
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periferií. Koncept pracuje s komplexním zavedením technologií, které ve svém dů-
sledku přinese možnost instalace technologie na každý bod infrastruktury, kde do-
chází ke křížení dráhy s pozemní komunikací. Tím bude zajištěna jednak maximální
bezpečnost, a jednak také plynulost dráhy, a to díky odstranění místních propadů
rychlosti. Nově je pro ovládání a dohlížení periferií přejezdového zabezpečovacího
zařízení uvažováno použití objektových kontrolérů. [2]

Níže jsou analyzovány typy vnějších prvků používané u přejezdových zabezpečo-
vacích zařízení včetně dalších dodatečných komponent umožňujících zavedení ITS
komponent pro zvýšení bezpečnosti na přejezdech.

3.4.1 Výstražníky

Pro výstražníky se, stejně jako pro návěstidla, používají především klasické žárovky,
existují ovšem i LED náhrady těchto žárovek. Bílé světlo je jednodušší na náhradu
LED žárovkou než červená světla, která na přejezdu musí kmitat, když je posky-
tována výstraha. Musí se tedy zajistit jejich funkčnost. Naopak u bílého světla je
potřebné zajistit jeho nefunkčnost během dávání výstrahy, což je technologicky jed-
nodušší. Stejně jako u návěstidel je do budoucna výhodné se zabývat především LED
svítilnami.

První SaZ Plzeň a.s.

Tato firma vyrábí LED náhrady svítilen do výstražníků (náhradu bílého světla NŽ,
náhradu červeného světla NŽ-R). Na schématu na obrázku 3.7 je možné vidět blo-
kové schéma komponent pro náhradu žárovky pozitivní signalizace LED diodami.
Pozitivní signalizace jednoho výstražníku obsahuje 4 LED diody a je napájena napě-
tím 24 V. Je dohlíženo pouze na to, že světlo kmitá se správnou frekvencí. Výstupní
proud pro pozitivní signál je 210 mA, výstupní napětí je kmitavé 25 V DC až 55
V DC. Zapojení pozitivní signalizace vyžaduje dva vodiče. K jednomu impulznímu
zdroji konstantního proudu je možné připojit minimálně 2 ks a maximálně 4 ks ná-
hrad žárovek pozitivní signalizace. Pomocí relé SP se spouští pozitivní signalizace,
z kapacitního dekodéru vystupuje napětí pro vybuzení relé P, pokud je na výstupu
IZKP klíčovaný signál. [18]
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Obrázek 3.7: Blokové schéma pozitivní signalizace se svítivými diodami LED [19]

Systém náhrady červené žárovky pomocí LED diod obsahuje kromě samotné NŽ-
R také další elektronické prvky. Kompletní blokové schéma je dostupné v příloze
"Blokové schéma NŽ-R". Celý systém se skládá z těchto součástí:

• LED náhrada červené žárovky (NŽ-R);

• stabilizovaný zdroj napětí pro 4 výstražníky (SMN04);

• elektrická kontrola napětí a kmitočtu pro 4 výstražníky (EKNK);

• elektrické ovládání LED pro 2 výstražníky (EOL);

• elektronická kontrola svícení LED pro 4 výstražníky (EKS-LED). [20]

Jak je možné vidět na schématu, prvek EOL má výstup na relé NS, které vyhod-
nocuje nouzový stav, a také na relé KZ, které vyhodnocuje poruchový stav. Pomocí
relé OSR se ovládá světelná signalizace. Výstraha je dávána, když je kotva relé OSR
odpadlá. [21]

Podle podkladů od výrobce má výrobek EOL jmenovité napájecí napětí 24 V, EKS-
LED má jmenovité napětí 24 V a odběr proudu do 600 mA. NŽ-R má jmenovitý
proud 350 mA pro 4 ks výkonových LED. [22]

AŽD Praha s.r.o.

Firma AŽD Praha s.r.o. vyrábí systémy LED svítilny PVL-1xx pro červené a bílé
světlo na výstražníku. Hlavními komponenty systému pro jeden výstražník jsou:

• jednotka elektroniky světla (dvě červené, jedno bílé);

• vysílač dohledu napětí. [6]
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Jednotka elektroniky je osazena LED diodami a slouží také k jejich napájení. Vysí-
lač dohledu napětí slouží k dohlížení funkce červených světel jednoho výstražníku.
Vnější součástí systému je přijímač dohledu napětí, který tvoří rozhraní mezi elek-
tronickým dohledem a reléovou logikou přejezdu. Propojení vysílače s přijímačem je
dvouvodičové, napájení vysílače i elektroniky světel je taktéž dvouvodičové. [6]

Jednotka elektroniky červeného i bílého světla má jmenovité stejnosměrné napětí 12
V, maximální příkon je 12 W. Vysílač má jmenovité napětí 24 V a příkon okolo 7,2
W, přijímač má stejné jmenovité napětí a příkon okolo 2,4 W. Svítilny jsou napájeny
každá zvlášť kmitavou dvouvodičovou sběrnicí z prvku Elektronické ovládání světel,
který je subsystémem PZZ. Červené svítilny jsou napájené a dohlížené, bílé světlo
je pouze napájené. [6]

V rámci Konceptu Železnice 4.0 by bylo možné z tohoto systému využít samotnou
elektroniku světel a vysílač dohledu napětí s tím, že by se kmitavý proud tvořil
přímo v OC, a zároveň by OC fungoval jako přijímač dohledu napětí.

Scheidt und Bachmann GmbH

Tato firma vyrábí LED svítilnu SSB 200L (LED-LZ), která se používá v systému
BUES 2000. LED-LZ se skládá z jednotky pro ovládání světel (LZA-BG), návěstní
svítilny včetně svorkovnice a LED panelu. Jednotka LZA-BG je pomocí sběrnice
CAN-Bus připojená k CIL-BG. [23]

CIL-BG je aktivní prvek systému BUES 2000 a slouží k řízení LED svítilen výstraž-
níků. LZA-BG řídí až dva LED panely a kontroluje jejich činnost, z toho jeden panel
musí být bílé světlo. Pro dvě červená světla je nutné využít dvě jednotky LZA-BG.
[23]

V podkladech od výrobce bohužel nejsou k dispozici informace o napájení této LED
svítilny.

3.4.2 Závory

Pro zabezpečení přejezdů se používají na části sítě také závory, je nutné brát v úvahu
příkon jejich motorů. Používají se například tyto systémy:

AŽD Praha s.r.o. – AŽD99

Jedním z užívaných typů závor je AŽD99. Závora může pracovat s napětím 24 V DC
pro obvod elektromotoru a obvod přítažné cívky elektromagnetu. Obvod přídržné
cívky elektromagnetu pracuje na 12 V DC. Hodnota proudu v obvodu napájení
elektromotoru je maximálně 9 A, záběrový proud je až 20 A. Hodnota proudu v
obvodu kontroly celistvosti břevna závory je maximálně 0,1 A. Závora je připojena
pomocí svorkovnice. [6] Maximální příkon závory při záběru je možné vypočítat jako
576 W. [24]
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Závory AŽD mají principiálně 10 kontaktů, ze kterých dva slouží pro napájení mo-
toru, dva pro napájení přídržné cívky elektromagnetu, dva pro kontrolu celistvosti
břevna a dva pro kontrolu polohy závory, tedy zda je přejezd otevřený, nebo uza-
vřený. V případě kontroly polohy vstupují do jedné závory dva vodiče, které z ní
také vystupují a vedou přes všechny další závory na přejezdu. Závora má dva vstupy,
sepnutí a rozepnutí přítažné cívky elektromagnetu a zapnutí a vypnutí motoru. Dále
má závora dva výstupy, a to zda je přejezd otevřený, nebo uzavřený. [6]

AŽD Praha s.r.o. – PZA-100

Dalším příkladem pohonu závory je PZA-100. Tento motor pracuje v rozsahu 21,3
V až 30 V DC. Jmenovitý proud elektromotoru je 17,6 A, maximální záběrný proud
je 40 A. Pohon závory je umístěný ve skříni na stožáru a obsahuje řídicí, ovládací,
pohonné a kontrolní ústrojí. Unašeč závory je vybaven skříňkou se svorkovnicí, která
propojuje obvody kontroly celistvosti břevna, výstražných světel na břevně a napá-
jecího kabelu. [25]

Podle stejného vzorce, jako v předchozích kapitolách, je možné spočítat maximální
příkon elektromotoru při napětí 24 V DC a jmenovitém proudu přibližně jako 422
W. Při maximálním záběrném proudu činí příkon 960 W.

Scheidt und Bachmann GmbH – HSM-10E

Jedná se o hydraulický pohon závory od firmy Scheidt und Bachmann GmbH. Klí-
čovou součástí tohoto systému je jednotka HSE-BG, která ovládá pohon závor a
zároveň vyhodnocuje polohu břevna a odesílá informace zabezpečovacímu zařízení.
Další součástí je hydraulický agregát, svorkovnice pro připojení HSM-10E k systému
BUES 2000 a skříň pohonu závor. [26]

Ovládání jednotky HSE-BG je prováděno přes dvoupárové sériové datové rozhraní
(sběrnice CAN-Bus), pro napájení slouží jeden pár vodičů. Pohon závor HSM-10E je
napájen stejnosměrným napětím 36 V, při kterém má maximální spotřebu asi 10 A.
V základní poloze má motor spotřebu 0,2 A. [27] Je možné vypočítat, že maximální
příkon činí přibližně 360 W.

S ohledem na ovládání přes sběrnici CAN-bus se tento pohon závory jeví jako vhodný
pro použití s OC.

3.4.3 Elektronický zvon

Elektronický zvon je zdroj zvukové výstrahy, kterou se doplňuje světelná výstraha
přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Příkladem může být zvon ZV02 od firmy AŽD Praha s.r.o. Jeho jmenovité napájecí
napětí je 24 V DC. Odebíraný proud je až 400 mA při zvukovém signálu. Elektro-
nický zvon se umisťuje do skříně výstražníku. Procesor zvonu nastavuje hlasitost
podle polarity napájení, která se dělí na denní a noční. Podle nastavení propojek
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na konektoru mění úroveň hlasitosti také pro typ skříně výstražníku (kovová, nebo
plastová). [6] Je možné vypočítat, že maximální příkon bude při jmenovitém napětí
9,6 W.

3.4.4 Zvuková signalizace pro nevidomé

Na přejezdy s chodníkem pro pěší, v intravilánu, nebo s velkým pohybem chodců,
se instaluje signalizace ZSN pro nevidomé od firmy AŽD Praha s.r.o. Signalizaci je
možné dálkově aktivovat nevidomou či slabozrakou osobou pro jejich lepší orientaci.

Systém se skládá z přijímače, který je dvěma vodiči napájen napětím 24 V DC a
třetím vodičem ovládá relé s jmenovitým napětím 24 V DC. Příkon této části je 1,5
W. Druhou částí je akustická signalizace, která se instaluje do prostoru elektronic-
kého zvonce. Zapojení signalizace je třívodičové [28], jedním vodičem se signalizuje
"stůj", druhým se signalizuje "volno", třetí je společný. Napájecí napětí této části
je 19 až 40 V DC, příkon činí 1,2 W. [6]

3.4.5 Další prvky pro zvýšení bezpečnosti na přejezdech

Pro zvýšení bezpečnosti je možné na přejezdech zřídit detektory překážek nebo ka-
merový systém s prvky počítačového vidění. Tyto systémy jsou schopné včas upo-
zornit na vozidlo uvízlé v oblasti železničního přejezdu, nebo na jinou definovanou
neobvyklou událost.

Detektory překážek

Jedním příkladem takového prvku pro detekci vozidla uvíznutého mezi závorami
je LMS511 od firmy SICK spol s.r.o. Tento detektor pracuje na principu LiDAR.
Pro připojení detektoru slouží 4 válcové konektory M12, jeho napájení je 24 V DC
a jeho příkon dosahuje 22 W, kromě toho má své vytápění, které má příkon 55
W. Tento detektor disponuje také ethernet rozhraním (protokol TCP/IP), případně
USB rozhraním. [29]

Kamerový systém

Jako perspektivnější se, podle některých zdrojů, jeví použití kamerových systémů s
počítačovým viděním pro detekci překážek, a to kvůli lepším ekonomickým parame-
trům a širší využitelnosti dat z nich. [30]

V současné době disponuje Správa železnic, státní organizace (SŽ) technickými spe-
cifikacemi pro kamerové systémy využívané k dohlížení přejezdu a zaznamenání pří-
padné mimořádné události. Podle nich kamery zaznamenávají prostor přejezdu bě-
hem dávání výstrahy a zároveň i mimo tuto dobu, pokud detekují podezřelé chování
(delší dobu stojící vozidlo, osoba, odložení předmětu, apod.). Na každý přejezd s
kamerovým systémem je třeba umístit alespoň 2 kamery a 2 infračervené přísvity.
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Dále jsou kamery doplněny záznamovým zařízením s algoritmy detekce v obrazu,
které se umisťuje přednostně do domku PZS. Celý systém musí mít záložní napájení
a musí být zapojen do intranetu SŽ pro vzdálený přístup. V případě definované udá-
losti, nebo jejich kombinací, je nutné přenést poplachové hlášení na dané místo. Pro
kamery je požadováno bezpečné napájecí napětí 12-24 V DC, nebo AC. Infračervené
přísvity vyžadují stejné napětí a musí být napájeny samostatně. [31]

Podle informací od SŽ se v současné době testují zejména kamery od firmy Hangzhou
Hikvision Digital Technology Co. [32] Od této firmy se využívá model "2 MP ANPR
IR Varifocal Bullet Network Camera". [33] Tato kamera splňuje výše zmíněné poža-
davky SŽ. K jejímu napájení slouží třížílový kabel do svorkovnice, napájecí napětí je
12 V DC a proud činí 1,19 A. Maximální příkon je uveden jako 14,28 W. Dokument
uvádí i napájení s využitím PoE (Power over Ethernet – IEEE 802.3at, Type 2,
Class 4), při kterém je napětí mezi 42,5 V a 57 V, proud mezi 0,396 A a 0,295 A a
maximální napětí je 16,8 W. Mezi další rozhraní patří 1 Vp-p kompozitní výstup,
data jsou ukládána na SD kartu a ke komunikaci je využíváno rozhraní Ethernet
(konektor RJ45). Pro audio je využit 3,5 mm konektor, alarm má dva vstupy a dva
výstupy (max. napětí 24 V DC, proud 1 A). Dále je k dispozici konektor RS-485 a
rozhraní Wiegand.[33]

Podle dalších informací od SŽ ale tyto kamery nevyhovují svému účelu, kterému
bude vyhovovat až jejich nová generace, která se teprve bude testovat [34] a může
teoreticky mít odlišné parametry.

Přestože kamera má svůj infračervený přísvit, je možné, že bude nutné přidat další
externí přísvit pro každou kameru z důvodu lepší viditelnosti v noci. Takové zařízení
může být napájeno pomocí 12 V, 2 A adaptéru a má příkon přibližně 8,4 W. [35]

Teoreticky by se mohly pro detekci vozidel na přejezdu využít také kamery použí-
vané v silniční dopravě. Příkladem takové kamery může být AXIS Q1615-LE Mk
III Network Camera, která využívá umělou inteligenci k rozlišení typů vozidel a
rozpoznání chodců, dokáže vyhodnotit také přítomnost vozidla v definované oblasti.
Jedná se o systém na čipu, tyto parametry jsou tedy vyhodnocovány přímo v kameře.
Kamera zaznamenává video na SD kartu a sdílí jej přes Ethernet, který slouží také
k jejímu napájení (Power over Ethernet – IEEE 802.3at Type, 2, Class 4). Příkon
činí maximálně 25,5 W, typický příkon je 13,7 W. [36]

Podle některých zdrojů nestačí pro spolehlivou detekci překážky jeden systém, ale
je vhodné využít jejich kombinaci, přičemž jako nejlepší kombinace se jeví využití
kamer a radaru. [37]

Prvky C-ITS

Mezi projekty, které se zabývají kooperativními inteligentními dopravními systémy
(C-ITS), patří projekt C-ROADS. Jedná se o celoevropskou platformu pro spolupráci
a vývoj těchto systémů a jejich specifikací. V ČR funguje C-Roads Czech Republic,
která má za úkol ověřit funkci C-ITS systémů v českých podmínkách na silnicích a
vybraných železničních přejezdech. [38]

33



Na několika železničních přejezdech je instalován rádiový systém ITX10 od firmy
RADOM, s.r.o., který informuje řidiče silničních vozidel o tom, zda je na přejezdu
dávána výstraha, a to pomocí rádiové komunikace v pásmu ITS G5. Tento systém
je tvořen řídicím počítačem ITX-CU10 a rádiovými jednotkami ITX-RU12. [39]

Řídicí počítač se umisťuje v technologickém zázemí přejezdu. [39] Jeden počítač
může teoreticky fungovat pro více přejezdů, ale v současné době tomu tak není,
protože je připojení počítače realizované přes binární vstupy a takové připojení by
bylo pro více přejezdů obtížně realizovatelné. [40] Řídicí počítač disponuje modemem
pro sítě mobilního operátora pro připojení na dohledový a řídicí server. [39]

Druhou součástí tohoto systému jsou rádiové jednotky, které se obvykle instalují
dvě na výstražníky na obě strany koleje. Pro menší přejezdy na vedlejších tratích je
možné instalovat jednu rádiovou jednotku se všesměrovou anténou, která ale musí
být umístěna na sloupu nad průjezdným profilem vlaku. Při instalaci dvou jednotek
je možná jejich vzájemná kontrola vysílání. [40]

Obrázek 3.8: Zjednodušené schéma systému ITX10 podle specifikací výrobce. [39]

Propojení rádiové jednotky s řídicím počítačem je zajištěno pomocí metalické sítě
ethernet, jejíž maximální délka je 90 m, a napájecího kabelu s napětím 24 V DC.
Jednoduché schéma zapojení je zakresleno na obrázku 3.8. Řídicí počítač má prů-
měrný příkon 10 W, rádiová jednotka 20 W. Podklady od výrobce doporučují výkon
napájecího měniče pro dvě rádiové jednotky a jeden počítač minimálně 100 W. [39]

Poslední součástí systému je dohledový a řídicí server, ke kterému jsou připojeny
řídicí jednotky přejezdů. Do budoucna se předpokládá, že bude pouze jeden zálo-
hovaný server, ke kterému budou připojeny všechny přejezdy. Připojení k serveru
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je realizováno pomocí IP protokolu a je nezávislé na médiu. V současné době je
připojení realizováno přes sítě veřejných operátorů. [40]

3.5 Elektrický ohřev výhybek

EOV vyžaduje pro svou funkci poměrně vysoký příkon. Kvůli tomu má své vlastní
třífázové napájení pomocí střídavého napětí 230 V. Maximální příkon topných tyčí
EOV může dosahovat až 1500 W, podle typu a velikosti výhybky. [41] V rámci
Konceptu Železnice 4.0 tedy nebude EOV napájeno z magistrálního rozvodu 400
V DC, ale bude mít své vlastní rozvody. Tyto rozvody se ovšem mohou položit do
výkopu společně s optickými kabely pro komunikaci objektových kontrolérů.

Jako příklad EOV je zde rozebrán systém EOV-AK2.2 od firmy AK signal Brno
a.s. Řídící jednotka tohoto systému, REOV, funguje autonomně na základě dat z či-
del (srážek, teploty vzduchu a teploty kolejnic). REOV instalované v kolejišti může
v současné době ovládat 4 výhybky, REOV instalované v technologické místnosti
může ovládat 6 výhybek. Na tuto jednotku je pomocí Ethernetu připojen modul
CDU (integrační komparátor) [41], který překládá data z REOV do protokolu speci-
fikovaného dokumentem TS 2/2008 – ZSE od SŽ. Komunikace je dále specifikovaná
normou ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část
5- 104:Přenosové protokoly – Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající nor-
malizované transportní profily. [43]

CDU posílá data na integrační server Dálkové Diagnostiky Technologických Systémů
(DDTS). Na úrovni CDU jsou navíc přijímány povely k vypnutí a zapnutí automa-
tického, nebo manuálního režimu. Čidlo srážek a venkovní teploty má spotřebu 13
W, řídicí jednotka má odběr 6 W, zdroj napájení řídicí části má maximální výkon
96 W. [41] Jednotka CDU má napájecí napětí 5 V DC a maximální příkon 3 W.
CDU disponuje dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy, dále čtyřmi konfigurova-
telnými vstupy/výstupy, čtyřmi analogovými vstupy, nízkofrekvenčním vstupem a
výstupem, kromě toho má rozhraní ethernet a dvě RS485 [42] Na obrázku 3.9 jsou
vidět schémata různých zapojení REOV k dálkové diagnostice. Je možné bezdrátové
připojení i připojení přes technologickou datovou síť (TDS).
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Obrázek 3.9: Možnosti připojení REOV k dálkové diagnostice [41]

3.6 Shrnutí parametrů vnějších prvků zabezpečova-
cího zařízení

Tato podkapitola shrnuje parametry vnějších prvků zabezpečovacího zařízení, které
jsou vhodné pro ovládání objektovými kontroléry, a přiřazuje je k jednotlivým řídi-
cím rozhraním. Toto shrnutí bude dále využito jako podklad pro samotné funkční
požadavky na objektové kontroléry v další kapitole.

3.6.1 Řídicí rozhraní k návěstidlu

OCN je určený pro připojení, ovládání a dohlížení návěstidel. V tabulce 3.1 jsou
vypsané prvky, které se tohoto systému týkají. Z analýzy vyplynulo, že nejvhodnější
LED svítilnou pro návěstidlo je systém od firmy Starmon, nebo obdobný systém,
jehož svítilny disponují vlastní elektronikou pro dohled svícení. V tabulce 3.1 jsou
tedy shrnuté parametry tohoto systému a také jejich počet nutný pro zajištění funk-
cionality jednoho návěstidla. K OC bude připojen pouze prvek OCsi, ke kterému
bude dále připojen OCled. U návěstidla se zpravidla umísťuje i počítací bod, který
ale nebude připojen k OC, ale přímo do switche, jak již bylo zmíněno. Z tabulky je
možné vyčíst, že například při běžné konfiguraci návěstidla s pěti svítilnami a rych-
lostními pruhy bude maximální příkon činit přibližně 43 W při svícení dvou svítilen
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a pruhů, viz výpočet níže. Reálná hodnota příkonu bude nižší z důvodu různých
barev svítilen, které mohou mít nižší příkon.

Pmax = 2 · 9, 6W + 20W + 4W = 43, 2W

Pro optimální využití finančních prostředků by mělo být možné připojit k jednomu
OCN, umístěnému například na zhlaví stanice, větší počet návěstidel, tedy větší
počet OCsi. Kolik návěstidel je možné dohromady připojit je předmětem dalšího
zkoumání a bude se to odvíjet podle možností objektových kontrolérů.

název prvku napětí příkon rozhraní počet prvků

Starmon
OCled 24 V 2,4 až 9,6 W

2x 2 RS-485,
2x napájení

(pro 8 OCled)
do OCsi

1 až 8

Starmon OCsi 18 až 36 V 4 W 2x RS-485, 2x
napájení 1

Tabulka 3.1: Parametry prvků systému Starmon OCled

3.6.2 Řídicí rozhraní k přestavníku

K přestavníkům bude vyvedeno samostatné třífázové napětí 3x400 V AC 50Hz z roz-
vaděče ve stanici. Pro spínání motoru přestavníku budou využity dva dvoupolové
stykače, jeden pro každý směr přestavení, které nahradí spínací relé SM a SP zmíněné
v analýze. Místo relé P bude použit motorový softstartér. Pro kontrolu přestavení
bude nově využito napájení 24 V DC. Zjednodušené schéma nového zapojení pře-
stavníku je zobrazeno na obrázku 3.10. Jedná se o principiální schéma. Detailní
zapojení i s rozborem bezpečnostní funkce je třeba dále zpracovat, není to ovšem
předmětem této práce. V tabulce 3.2 jsou uvedeny parametry přestavníku a dalších
nutných prvků pro jeho připojení k objektovému kontroléru.

Stykač, který se jeví jako vhodný pro náhradu relé, je například model IKD20-20 od
firmy Iskra. Tento dvoupolový stykač umožňuje spínání proudu do 20 A stejnosměr-
ným napětím 24 V. Ztrátový výkon tohoto stykače je 3,4 W, příkon cívky stykače
je 2,1 W. [44] Dále bude vhodné doplnit obvod napájení asynchronního motoru pře-
stavníku softstartérem, který umožní plynulý náběh motoru, což přispěje k vyšší
životnosti motoru a převodového ústrojí přestavníku. Toto opatření také eliminuje
velké proudové rázy v napájecím vedení. Obecně je nutné vybrat takový softstartér
a jeho nastavení, aby nedošlo k prodloužení doby stavění výhybky a rovněž to ne-
mělo negativní vliv na průběh přestavných sil přestavníku. Jako vhodný model se
jeví např. DS7-340SX007N0-N od EATON ELECTRIC. Jeho řídicí napětí je 24 V
a dokáže ovládat napětí od 200 do 480 V AC a výkon motoru do 3 kW. Maximální
ztrátový výkon je výrobcem uveden pouze pro pojistky, a to 9 W. [45]
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Další součástí nového zapojení bude detektor elektrického proudu, který bude připo-
jen na fázi U. Účelem detektoru proudu je rozpoznat, že přestavník došel do koncové
polohy, aby mohl OC připnout obvod dohledu přestavení. Pro něj je vhodné zvolit
např. relé, které dokáže detekovat i podproud a nadproud. Poslední novou součástí
systému budou relé RM a RP, která budou sloužit pro zapojení dohlédacích obvodů
pro přestavení do odbočky a do přímého směru. Každé toto relé se bude skládat z
jednoho přepínacího a jednoho spínacího kontaktu.

Obrázek 3.10: Schéma nového zapojení přestavníku k OCP

Druhou variantou, jak připojit přestavník výhybky k OC, je inovace elektrické části
přestavné a dohlédací sady přestavníku, která by spočívala v připojení motoru sa-
mostatně pomocí tří fází U, V, W. K přestavníku by tedy nevedlo pět vodičů, ale
sedm. Výhodou tohoto systému by bylo oddělení napájení motoru od dohlédacích
obvodů a také to, že by napájecí napětí nebylo na všech pěti vodičích, ale pouze na
třech. Nevýhodou takového řešení je nutnost inovace přestavníku, a tudíž nemožnost
spojit OC s existujícími systémy.

Teoretickou třetí možností by bylo použít motor typu PMSM – tedy stroj na stej-
nosměrný proud a permanentními magnety. Takový motor má vlastní elektroniku,

38



která plní i funkci softstartéru. Díky DC napájení by motor mohl být napájen přímo
z traťového kabelu s napětím 400 V DC. Ovládání by bylo zajištěno přes DC stykač
přivádějící napětí a logický vstup, který zvolí směr otáčení. Kontrolní a dohlédací
sada přestavníku by byla použita pouze jako koncový spínač.

název prvku napětí příkon rozhraní počet prvků
Stykač ISKRA 24 V DC 5,5 W 2 vodiče 2

Softstartér
EATON 24 V DC 9 W 2 vodiče 1

Detektor el.
proudu 24 V DC neznámý

napájení,
analogový

výstup
1

Relé pro
dohled 24 V DC neznámý 2 vodiče 2

Tabulka 3.2: Parametry prvků ovládaných OCP

Společně s ovládáním výhybky je možné zapojit také až tři počítače náprav, které
nebudou ovládány z OCP a budou mít parametry viz. OCPN. Motor přestavníku
bude zapojen zvlášť třífázovým rozvodem. Parametry samotného motoru jsou shr-
nuty v tabulce 3.3 níže.

název prvku napětí příkon rozhraní počet prvků
Přestavník

EP 600 3x400 V 1200 VA 5 vodičů 1

Tabulka 3.3: Parametry přestavníku EP600

3.6.3 Řídicí rozhraní k přejezdu

Objektový kontrolér PZZ zajišťuje řízení vnějších prvků, kterými se zabezpečuje
místo úrovňového křížení pozemní komunikace a železnice – tedy železniční přejezd.
Mnoho přejezdů se zároveň nachází na širé trati, pro jejich napájení je tedy nutné
využít magistrální rozvod 400 V DC. Z toho důvodu bylo nutné najít pro periferie
přejezdového zabezpečovacího zařízení co nejúspornější technologie.

Mezi periferie ovládané OCZ patří výstražníky, závory, zvuková signalizace a signa-
lizace pro nevidomé. S ohledem na zavedení ETCS L2, nebo L3 nemusí být nadále
osazovány přejezdníky, neboť jejich funkce je nahrazena funkcí ETCS a GSM-R
vzdáleného připojení vlaku k RBC. Níže jsou v tabulce 3.4 vypsány parametry vý-
stražníků PVL-1xx od AŽD Praha s.r.o. a systému NŽ od firmy První SaZ, které se
oba jeví jako vhodné pro ovládání objektovým kontrolérem.
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název
prvku napětí příkon rozhraní počet prvků

První SaZ
NŽ 24 V 5 W až 10 W

(odhad)
2 vodiče, relé

SP, relé P

2 až 4 světla
v jednom
zapojení

První SaZ
NŽ-R 24 V min. 50 W

(odhad)

2x2 vodiče,
výstup relé
NS, KZ,

KNK, vstup
relé OSR

1 na
výstražník

AŽD Praha
PVL-1xx

12 V
(kmitavá

sběrnice), 24
V

43,2 W

2x2 vodiče
(VDN), 3x2

vodiče
(světla)

1 na
výstražník

Tabulka 3.4: Parametry výstražníků pro zapojení k OCZ

Při využití systému AŽD pro LED svítilny bude nutné tvořit kmitavé napájení pro
elektroniku LED svítilen přímo v OC.

V tabulce 3.5 jsou zobrazeny parametry pohonu závory HSM-10E, která se jeví jako
nejvhodnější díky datové komunikaci přes sběrnici a potenciálně nižšímu příkonu.

název
prvku napětí příkon rozhraní počet prvků

Závora
HSM-10E 36 V 360 W

sběrnice
CAN-Bus,
napájení

max. 1 na
výstražník

Tabulka 3.5: Parametry závory HSM-10E

V tabulce 3.6 jsou zobrazeny parametry dalších systémů, které budou teoreticky
využity v základní konfiguraci přejezdu a připojeny k OCZ. Vzhledem k tomu, že
se pro napájení signalizace ZSN přepínají dva vodiče a třetí vodič je společný, bude
využito jedno relé pro zmíněné přepínání, které bude ovládáno z OC.
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název prvku napětí příkon rozhraní počet prvků
Zvon ZV02 24 V DC max. 9,6 W konektor JP1 1 na výstražník

ZSN přijímač 24 V DC 1,5 W napájení, 1
výstup 1 na přejezd

ZSN
signalizace 24 V DC 1,2 W

2 přepínatelné
vodiče, 1

společný vodič
pro napájení

1 na výstražník

Relé pro
ovládání ZSN 24 V DC neznámý 2 vodiče 1

Tabulka 3.6: Parametry dalších systémů pro zapojení k OCZ

Další prvky, které slouží ke zvýšení bezpečnosti na přejezdu, jsou vypsány v tabulce
3.7. V tuto chvíli není uvažováno zapojení těchto prvků do objektového kontroléru
z toho důvodu, že disponují vlastním komunikačním rozhraním a dokáží fungovat
nezávisle na OC.

název prvku napětí příkon rozhraní počet prvků
detektor
překážek
LMS511

24 V DC 77 W
konektory

M12, ethernet,
USB

kamera
Hikvision 12 V DC 14,28 W, nebo

16,8 W

třížílový ka-
bel/Ethernet,
Vp-p, 3,5mm,

Wiegand

min. 2

alarm
Hikvision 24 V DC 24 W 2 vstupy, 2

výstupy podle kamer

IR přísvit 12 V DC 8,4 W DC 12 V 2 A
adaptér podle kamer

RADOM
ITX-CU10 24 V DC 100 W

napájení,
binární vstupy
z PZZ, anténa

GSM

1

RADOM
ITX-RU12 24 V DC v rámci

ITX-CU10

ethernet,
napájecí kabel
do ITX-CU10

2

Tabulka 3.7: Parametry dalších systémů zapojených mimo OCZ

Je možné spočítat příkon celého systému přejezdového zabezpečovacího zařízení při-
pojeného k OCZ pro různé jeho typické konfigurace, jako např.:

1. dva výstražníky se dvěma zvony

Pmax = 2 · (43, 2W + 9, 6W ) = 105, 6W
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2. dva výstražníky se dvěma závorami a zvony

Pmax = 2 · (43, 2W + 360W + 9, 6W ) = 825, 6W

3. čtyři výstražníky se dvěma závorami a zvony

Pmax = 4 · 43, 2W + 2 · (360W + 9, 6W ) = 912W

4. čtyři výstražníky se čtyřmi závorami a dva zvony

Pmax = 4 · (43, 2W + 360W ) + 2 · 9, 6W = 1632W

Uvedené příkony jsou maximální, na tyto hodnoty bude nutné zařízení dimenzovat,
nicméně příkony v reálném provozu mohou být výrazně nižší.

3.6.4 Řídicí rozhraní k počítači náprav

Počítací body, které se zřizují na začátcích přibližovacích úseků přejezdů, mohou být
od přejezdu vzdáleny i okolo jednoho kilometru. Z toho důvodu tato práce navrhuje
zavedení čtvrtého typu objektového kontroléru, OCPN, který by byl tvořen pouze
kolovým čidlem, vyhodnocovací jednotkou a komunikační jednotkou systému FAdC-
R2 od firmy Frauscher. Tento systém je schopen vlastní komunikace přes ethernet i
napájení, a není tedy nutné jej připojovat k objektovému kontroléru. OCPN by byl
umístěn buď samostatně na trati, nebo by se jeho součásti umístily do skříně jiného
OC. Parametry počítače náprav jsou uvedeny v tabulce 3.8.

Díky samostatně umístěnému OCPN by teoreticky mohla vzniknout úspora na po-
kládce třípárových metalických kabelů u samostatně umístěných počítačů náprav
na trati. Cena za dodávku a montáž jednoho kilometru třípárové stíněné kabelizace
může podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací dosahovat 115 000
Kč, v případě nestíněného kabelu je to přes 70 000 Kč. [46]

název prvku napětí příkon rozhraní počet prvků
Počítač náprav

FAdC-R2
AEB, RSR180,

COM

24 V DC cca. 10 W ethernet,
napájení 1

Tabulka 3.8: Parametry jednoho počítacího bodu

3.6.5 Řídicí rozhraní k EOV

Systém REOV od firmy AK signal Brno a.s. je v současné době schopen ovládat
až 4 výhybky, a umísťuje se proto zpravidla na zhlaví železniční stanice. Zároveň
je REOV schopno pracovat autonomně a připojit se datově přes ethernet. Z toho
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důvodu je navrženo využití systému podobného REOV jako objektového kontroléru
s tím, že by se jednalo o COTS řešení, které by pokrývalo funkcionalitu REOV a
CDU zároveň a bylo by připojeno přímo do optické sítě. Konkrétní řešení takového
OC je mimo rozsah této práce. V tabulce 3.9 jsou vypsány parametry prvku REOV,
které by nový OC mohl mít obdobné.

název prvku napětí příkon rozhraní počet prvků

REOV a
komponenty 3x400 V cca. 120 W

třífázové
napájení,
ethernet

1 na 4 nebo 6
výhybek

Tabulka 3.9: Parametry REOV

43



Kapitola 4

Funkční požadavky na rozhraní
vnějších prvků s objektovými
kontroléry

Cílem této kapitoly je stanovení funkčních požadavků na řídicí rozhraní jednotlivých
objektových kontrolérů. Tyto funkční požadavky jsou stanoveny na základě analýzy
vnějších prvků zabezpečovacího zařízení provedené v předchozí kapitole.

4.1 Funkční požadavky na OCN

Níže jsou definovány požadavky na rozhraní objektového kontroléru návěstidla pro
ovládání jednoho návěstidla prostřednictvím OCsi od firmy Starmon.

• Napájení – zdvojené do OCsi (24 V DC).

• Datové rozhraní – zdvojená linka RS-485.

• Příkon – od 14 W maximálně do 44 W.

Vzhledem k tomu, že návěstidlo komunikuje pomocí linky RS-485, bude nutné vyu-
žít také převodník mezi RS-485 a ethernetem, nebo využít logický kontrolér, který
disponuje rozhraním RS-485. Dále by bylo vhodné připojit větší množství OCsi do
jednoho logického kontroléru přes ethernetový přepínač a ovládat tak skupinu ná-
věstidel např. na zhlaví stanice.

4.2 Funkční požadavky na OCP

Níže jsou definovány požadavky na rozhraní objektového kontroléru přestavníku.
Samotný přestavník bude zapojen třífázově mimo objektový kontrolér.
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• Napájení – napájení dohledů (24 V DC).

• Rozhraní

– 6 digitálních výstupů (stykač, softstartér, relé, detektor proudu);

– 2 digitální vstupy (dohledy);

– 1 analogový vstup (detektor proudu).

• Datové rozhraní – není.

• Příkon – přibližně do 30 W.

4.3 Funkční požadavky na OCZ

Níže jsou definovány požadavky na rozhraní objektového kontroléru přejezdu k jeho
periferiím. Tento objektový kontrolér bude dimenzován jak na svítiny PVL-1xx, tak
na svítilny NŽ a NŽ-R, které byly obě vyhodnoceny jako vhodné pro použití s OC.

Pro napájení zvonu ZV02 bude nutné v objektovém kontroléru přepínat polaritu
napájecího napětí pro denní a noční provoz. Při použití LED svítilen PVL-1xx bude
nutné vytvořit v objektovém kontroléru kmitavé napájení pro elektroniku těchto
svítilen. V neposlední řadě zde vzniká požadavek, aby OCZ disponoval rozhraním
CAN-bus, nebo se případně uvažuje použití převodníku z CAN-bus do ethernetu.

• Napájení

– světla PVL-1xx (12 V DC);

– NŽ, NŽ-R (zdvojené), ZV02, ZSN přijímač, ZSN signalizace (tři vodiče),
dohled PVL-1xx (24 V DC)

– závora HSM-10E (36 V DC)

• Rozhraní (pro dva výstražníky)

– 7 digitálních výstupů (relé systému NŽ, ovládání relé signalizace ZSN);

– 7 digitálních vstupů (relé systému NŽ, vstup ZSN);

• Datové rozhraní – sběrnice CAN-bus

• Příkon – dle konfigurace přejezdu, viz kapitola 3.6.3.

Množství a příkon výše uvedených vnějších prvků bude záležet na konfiguraci pře-
jezdu.
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4.4 Funkční požadavky na OCPN a OCEOV

Počítače náprav a EOV budou samy o sobě tvořit objektové kontroléry s vlastním
napájením a připojením přes switch přímo do optické sítě, nevytváří tedy žádné
funkční požadavky na rozhraní objektových kontrolérů.

4.5 Příklad řešení logických kontrolérů pro realizaci
objektových kontrolérů

V současné době existují firmy nabízející logické kontroléry objektového kontroléru,
které splňují výše uvedené funkční požadavky na objektové kontroléry a také obecné
požadavky definované Konceptem Železnice 4.0. V této podkapitole jsou představeny
dva dodavatelé takových systémů.

HIMA

Německá firma HIMA Paul Hildebrandt GmbH vyrábí logické kontroléry určené pro
aplikaci v železniční dopravě. Na základě funkčních požadavků by mohly být vhodné
např. tyto modely:

• HIMatrix F35 034, který disponuje 8 analogovými a 24 digitálními vstupy, 8
digitálními výstupy a 4 ethernet porty;

• modulární systém se šesti sloty pro další moduly, jako např. DIO 24/16 01(4)
s 24 digitálními vstupy a 16 digitálními výstupy. [47]

První zmíněný model by měl být dostačující pro OCN i OCP. Modulární systém s
uvedeným modulem bude dostačující pro ovládání OCZ. V případě většího množství
periferií přejezdu by bylo možné přidání dalších modulů.

Tento výrobce nabízí ke svým logickým kontrolérům také prostředí SILworX, který
je určen k programování a konfiguraci logického kontroléru. [48]

Pilz

Německá firma Pilz GmbH & Co. KG vyrábí také logické kontroléry pro železniční
dopravu, na webových stránkách této firmy je uveden produkt PSS 4000-R, který
má mít SIL 4. Specifikace tohoto produktu nicméně nejsou dohledatelné a ostatní
logické kontroléry nabízené tímto výrobcem mají SIL pouze na úrovni 3. [49] Logické
kontroléry od této firmy je možné programovat pomocí rozhraní PAS4000. [50]
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Kapitola 5

Modelový příklad počtu objektových
kontrolérů na trati

Cílem této kapitoly je na příkladu stanovit, jaké množství objektových kontrolérů
by bylo nutné pro ovládání úseku typické jednokolejné trati s úrovňovými přejezdy.
Jako modelový příklad byl vybrán úsek tratě mezi Batelovem (včetně) a Kostelcem
u Jihlavy (mimo). Jedná se o část celostátní trati č. 225 z Havlíčkova Brodu do
Veselí nad Lužnicí, tato trať je jednokolejná a elektrizovaná. [51] Na obrázku 5.1 je
znázorněn předmětný úsek, dopravny a přejezdy umístěné na něm.

Obrázek 5.1: Znázornění tratě, dopraven a přejezdů v předmětném úseku [52]
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Pro potřeby této práce budou analyzovány vnější prvky zabezpečovacího zařízení ve
stanici Batelov (od vjezdového návěstidla), mezistaničním úseku Batelov – výh. Spě-
lov, ve výhybně Spělov a v mezistaničním úseku výh. Spělov – Kostelec u Jihlavy (po
vjezdové návěstidlo). ŽST Kostelec u Jihlavy nebude předmětem tohoto příkladu.
Vnější prvky zabezpečovacího zařízení budou analyzovány na základě navrhovaného
stavu zabezpečovacího zařízení navrženého dokumentací ve stupni DUSP a PDPS
projektu "Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov". Tato část trati
byla vybrána z toho důvodu, že se jedná o mimokoridorovou trať a zároveň je tato
dokumentace projektována pro smíšený provoz s ETCS L2 a částečně s rozhraním
EULYNX. [51]

5.1 ŽST Batelov

V projektu je v ŽST Batelov navrženo sedm kolejí, ze kterých čtyři budou dopravní,
a jedna vlečka. Ve stanici se bude nacházet sedm výhybek, ze kterých pět bude
vybaveno elektrickým přestavníkem. Jeden bude umístěn na lichém zhlaví (zhlaví
blíže Horní Cerekve), jeden ve středu stanice a tři na sudém zhlaví. Na lichém zhlaví
stanice je umístěno vjezdové návěstidlo, dvě odjezdová návěstidla na dopravních ko-
lejích a čtyři posunová návěstidla. Ve středu stanice se nachází tři cestová návěstidla
a jedno opakovací návěstidlo. Na sudém zhlaví se nachází vjezdové návěstidlo, tři
odjezdová návěstidla a tři posunová návěstidla. [51]

Celkově je ve stanici navrženo 20 počítačů náprav. Mezi vjezdovými návěstidly se
nachází čtyři přejezdy, přejezd P6211 má čtyři výstražníky a čtyři závory, P6212 má
tři výstražníky, dvě závory a signalizaci pro nevidomé. P6213 bude zrušen a přejezd
P6214 má stávající konfiguraci se dvěma výstražníky. [51] Níže jsou uvedeny počty
objektových kontrolérů nutné pro ovládání této stanice.

• OCN – 18 návěstidel, v případě jejich seskupení po max. čtyřech návěstidlech
by bylo možné použít přibližně 7 až 10 OCN.

• OCP – 5 kusů.

• OCZ – 3 kusy.

• OCPN – Samostatně umístěné počítače náprav zde nejsou, PN by byly umís-
těny do skříní jiných objektových kontrolérů.

• OCEOV – 2 objekty umístěné na zhlavích stanice.

5.2 ŽST Batelov – výh. Spělov

Tento mezistaniční úsek má délku téměř 2,5 km. V předmětném úseku se nachází dvě
předvěsti, čtyři počítače náprav a jeden přejezd. Na přejezdu P6215 jsou navrženy
čtyři výstražníky se čtyřmi závorami. [51] Níže jsou uvedeny počty objektových
kontrolérů nutné pro tento úsek tratě.
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• OCN – 2 kusy.

• OCP – Žádné.

• OCZ – 1 kus.

• OCPN – 1 umístěný samostatně, 3 ve skříních jiných OC.

• OCEOV – Žádné.

5.3 Výhybna Spělov

Tato dopravna má pouze dvě dopravní koleje a dvě výhybky s elektrickými pře-
stavníky. Na obou zhlavích je vjezdové návěstidlo, dvě posunová návěstidla a dvě
odjezdová návěstidla. Celkově je zde navrženo deset počítačů náprav, které jsou
umístěny v blízkosti návěstidel. V této stanici se také nachází přejezd P6217, který
bude opatřen dvěma výstražníky se závorami. [51] Níže jsou uvedeny počty objek-
tových kontrolérů nutné pro tuto dopravnu.

• OCN – 10 návěstidel, v případě jejich seskupení by bylo možné využít 6 OC.

• OCP – 2 kusy

• OCZ – 1 kus.

• OCPN – PN umístěné ve skříních OCN, případně OCP.

• OCEOV – 2 kusy.

5.4 Výh. Spělov – ŽST Kostelec u Jihlavy

Tento mezistaniční úsek je dlouhý přibližně 2,2 km. Nachází se na něm dvě předvěsti,
devět počítačů náprav a čtyři přejezdy. Přejezd P6219 bude opatřen dvěma výstraž-
níky se závorami, přejezd P6220 třemi výstražníky se dvěma závorami a signalizací
pro nevidomé, přejezd P6221 má navrženy dva výstražníky se dvěma závorami a
signalizací pro nevidomé a přejezd P6223 čtyři výstražníky se čtyřmi závorami a
signalizací pro nevidomé. [51] Níže jsou uvedeny počty objektových kontrolérů nutné
pro tento úsek tratě.

• OCN – 2 kusy.

• OCP – Žádné.

• OCZ – 4 kusy.

• OCPN – 1 umístěný samostatně, 8 ve skříních OCZ.

• OCEOV – Žádné.
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5.5 Shrnutí

V tabulce 5.1 jsou shrnuty jednotlivé úseky trati z modelového příkladu a jejich délky
měřené mezi vjezdovými návěstidly. Dále jsou v tabulce uvedeny počty a druhy ob-
jektových kontrolérů, které by byly potřeba pro ovládání dopraven a mezistaničních
úseků předmětné části trati.

úsek délka
počet
dopr.
kolejí

počet
OCN

počet
OCP

počet
OCZ

počet
OCPN
(samo-
stat-
ných)

počet
OC-
EOV

ŽST
Batelov 1,6 km 4 7-10 5 3 20 (0) 2

Batelov
Spělov 2,5 km 1 2 0 1 4 (1) 0

výh.
Spělov 1,5 km 2 6 2 1 10 (0) 2

Spělov
Koste-

lec
2,2 km 1 2 0 4 9 (1) 0

Tabulka 5.1: Shrnutí počtu prvků na vzorové trati
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Kapitola 6

Analýza iniciativy EULYNX

EULYNX je evropská iniciativa sdružující různé správce infrastruktury, jejímž cílem
je standardizace rozhraní a prvků zabezpečovacích systémů. Projekt byl zahájen v
roce 2014, v době tvorby této práce je vydán Baseline set 4 release 1, který obsahuje
dokumentaci a specifikaci rozhraní, jednotlivých subsystémů, apod. [53] Iniciativa
EULYNX standardizuje digitální technologie, které jsou předmětem této bakalářské
práce. V rámci architektury Železnice 4.0 se jedná především o komunikaci mezi OC
a IZZ. Dále je tedy provedena základní rešerše této iniciativy a struktury a rozsahu
její dokumentace.

6.1 Referenční architektura a cíle standardizace

Architektura systému EULYNX je třívrstvá, viz obrázek 6.1 níže. Na nejvyšší úrovni
železničního systému je podle iniciativy EULYNX centralizovaná vrstva řízení do-
pravy, dále na nižší úrovni jsou zabezpečovací systémy a radiobloková centrála, které
slouží pro stavění a zabezpečení vlakových cest. Na nejnižší úrovni jsou objekty a
objektové kontroléry umístěné podél trati, které ovládají výhybky, návěstidla, pře-
jezdy, apod. [54]
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Obrázek 6.1: Jednoduché schéma architektury systému EULYNX

Základním předpokladem tohoto systému je oddělení informační IP sítě a napá-
jecí sítě. V tomto decentralizovaném systému jsou určena "místa služeb"pro do-
dávky informací a "místa napájení"pro dodávky energie. Referenční architektura
dále podporuje využití COTS systémů a také systémů masově využívaných v jiných
průmyslových odvětvích. Dokumentace mimo jiné uvádí, že kvůli rozdílné životnosti
subsystémů je nutné mít možnost nahrazovat tyto prvky individuálně. [54]

Cíle standardizace EULYNX jsou následující:

1. funkční požadavky rozhraní jednotlivých subsystémů;

2. technické požadavky na rozhraní, struktura telegramu;

3. identifikace subsystému a konfigurační údaje;

4. požadavky na údržbu a diagnostiku;

5. fyzické požadavky na subsystémy;

6. požadavky na prostředí;

7. napájení. [54]

6.2 Struktura dokumentace

Struktura dokumentů iniciativy EULYNX dostupných ke stažení zahrnuje samotné
výstupy v PDF formátu (Deliverables), dále simulátory subsystémů sloužící k ve-
rifikaci a validaci požadavků, dokumentaci ve formátu ReqIF a export modelu [54]
ve formátu pro PTC Windchill modeler. [55] Výstupy jsou rozděleny do pěti fází
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(podle CENELEC). [53] V příloze "Schéma struktury dokumentace iniciativy EU-
LYNX"jsou vypsány jednotlivé fáze a dokumenty, které tyto fáze obsahují. Každý
dokument má své označení "Eu.doc.XXX", kde "XXX"je číslo dokumentu.

Systém EULYNX se skládá z různých subsystémů:

• Subsystem Electronic Interlocking (EIL) – Elektronické zabezpečovací zařízení;

• Subsystem Light Signal (LS) – návěstidlo;

• Subsystem Point (P) – výhybka;

• Subsystem Generic IO (IO) – generický vstup/výstup;

• Subsystem Train Detection System (TDS) – systém detekce vlaku;

• Subsystem Level Crossing (LX) – železniční přejezd;

• Subsystem Maintanance and data management (MDM) – údržba a správa dat;

• Subsystem Security Services Platform (SSP) – platforma bezpečnostních slu-
žeb;

• Subsystem Communication System – komunikační systém. [56]

Subsystémy návěstidla, výhybky, generický vstup/výstup, detekce vlaku a přejezdu
se souhrnně nazývají EULYNX field element Subsystem ("subsystém venkovních
prvků"). [56]

Dále obsahuje systém EULYNX různá rozhraní:

• Process data interface (standardizované jako SCI-XX) – toto rozhraní obsahuje
informace nutné pro přenos mezi subsystémem Elektronické zabezpečovací za-
řízení a ostatními subsystémy nebo dalšími navazujícími systémy. Specifikace
tohoto rozhraní je nezávislá na dodavateli;

• Diagnostic interface (standardizované jako SDI-XX) – rozhraní pro přenos di-
agnostických informací;

• Maintanance interface (standardizované jako SMI-XX) – rozhraní nutné pro
aktualizaci inženýrských, konfiguračních a softwarových dat subsystému;

• Security interface (standardizované jako SSI-XX) – rozhraní nutné pro zajiš-
tění funkčnosti vzhledem k IT bezpečnosti;

• Control interface – rozhraní určené pro ovládání a dohled externích systémů
připojených k danému subsystému. Toto rozhraní je závislé na výrobci;

• Maintanance/Operation/Display interface – rozhraní nutné pro interakci se
subsystémem, v případě potřeby např. vizualizovat nebo změnit chování sys-
tému;
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• Power supply – rozhraní nutné pro dodání elektrické energie subsystému. [56]

Výše popsaná architektura je dostupná také ve formě schématu v příloze "Schéma
systému EULYNX".

Kromě subsystémů popisuje iniciativa EULYNX také připojení k přilehlým systé-
mům. Mezi přilehlé systémy, jejichž rozhraní EULYNX specifikuje, patří Traffic
Control System (systém řízení dopravy), Adjacent Interlocking System (přilehlý za-
bezpečovací systém), Radio Block Centre (radiobloková centrála), Centralised ETCS
L1 Controller (centralizovaný ovladač ETCS L1), Trackworker Safety System (sys-
tém pro varování zaměstnanců údržby), External level crossing system (externí sys-
tém přejezdového zabezpečovacího zařízení). [57]

Systém EULYNX je připojen také k dalším přilehlým systémům a aktorům, jejichž
rozhraní ale nespecifikuje. Mezi tyto prvky patří například Power Supply (napá-
jení), Diagnostic System (diagnostický systém), Point machine (přestavník), Balise
(balíza), Legacy train protection system (národní zabezpečovací systémy), Train
Driver (strojvedoucí) a další. [57]

6.3 Rozsah standardizace EULYNX

Cílem této kapitoly je na příkladu určit, do jaké úrovně podrobnosti je systém EU-
LYNX již definován. Dále tedy bude provedena analýza dokumentace týkající se
rozhraní Process Data Interface. Níže je na obrázku 6.2 zobrazen protokolový
zásobník rozhraní SCI-XX, kde je možné vidět, že SCI-XX definuje vyšší vrstvy, za-
tímco síťovou, linkovou a fyzickou vrstvu definuje PoS-Signalling (Point of Service-
Signalling). Tyto protokoly jsou popsány ve dvou různých dokumentech. Aplikační
vrstvou je podle obrázku protokol SCI-XX.PDI (Process Data Interface protocol).
[57]

Obrázek 6.2: Protokolový zásobník SCI-XX [57]
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PDI je spojení mezi dvěma komunikačními partnery, kde jedna strana je primární
a druhá sekundární komunikační partner. Primární komunikační partner zodpovídá
za iniciaci spojení, dohled nad výpadky spojení (pomocí RaSTA protokolu), zno-
vupřipojení v případě výpadku. Sekundární partner monitoruje spojení pro případ
výpadku (pomocí RaSTA protokolu). V případě komunikace EIL se subsystémy
EULYNX je EIL primární partner. V případě komunikace EIL s přilehlými systémy
jsou přilehlé systémy primární partner (až na výjimky). Dokument dále definuje
maximální délku telegramu, jeho strukturu a délku (v bytech) jednotlivých částí
telegramu. [57]

Dokumentace dále popisuje způsob navázání komunikace mezi komunikačními part-
nery, postup pro zabránění zbytečnému opakovanému odesílání dat, reakce na chyby
v komunikaci. Kromě toho jsou popsány parametry pro konfiguraci RaSTA a také
hodnoty těchto parametrů, tyto parametry se dělí na bezpečnostně relevantní a bez-
pečnostně nerelevantní. [57]

Jak již bylo zmíněno, existuje podrobnější specifikace k rozhraní SCI-XX (SCI Gene-
ric). Jedná se o specifikaci aplikační vrstvy modelu, která se nazývá SCI-XX.PDI. V
tomto případě jde o obecné rozhraní, stejné pro komunikaci se všemi subsystémy. V
dokumentaci jsou specifikovány obecné požadavky pro komunikaci a technické speci-
fikace např. pro telegramy. [58] Dále je v dokumentaci uvedena konkrétní konfigurace
RaSTA protokolu a jeho funkcí a také TLS over TCP protokolu. [59]

Blíže definovány jsou také funkční požadavky na rozhraní mezi subsystémem EIL a
ostatními subsystémy venkovních prvků, kde je definován logický pohled a kontext,
toky dat, funkční pohled, kontext, architektura a entity, interní chování EIL, interní
toky dat. Obdobné informace jsou také definovány k rozhraní mezi EIL a přilehlými
systémy. [60]

Toto rozhraní je dále rozvedeno v 5. fázi s jednotlivými subsystémy zvlášť. Napří-
klad dokument týkající se SCI-LS (rozhraní SCI s návěstidlem) specifikuje přesně
telegramy, které jsou definovány pro aplikační vrstvu (SCI-LS.PDI). Takto jsou defi-
novány jednotlivé zprávy a příkazy pro návěstidlo, např. zpráva pro přepnutí režimu
svícení na denní nebo noční. [61]

6.4 Shrnutí

Tato kapitola provedla základní analýzu struktury dokumentace a principů iniciativy
EULYNX. Iniciativa se jeví jako přínosná, ale její implementace je nad rámec této
práce, proto se tím dále nebude zabývat.
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Závěr

Tato bakalářská práce se zabývala rozpracováním Konceptu Železnice 4.0 z pohledu
infrastrukturních technologií pro vnější prvky zabezpečovacího zařízení. V první
části této práce byl popsán Koncept Železnice 4.0 s tím, že zde byly definovány
především požadavky na objektové kontroléry. Objektové kontroléry byly následně
rozpracovány a byla navržena jejich základní architektura, která se dělí na logický
kontrolér, komunikační rozhraní s integrálním zabezpečovacím zařízením a řídicí
rozhraní pro ovládání vnějších prvků zabezpečovacího zařízení.

V další části této práce byly analyzovány jednotlivé vnější prvky, jako jsou návěsti-
dla, počítače náprav, přestavníky a periferie přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Zdrojem dat pro tuto analýzu byly technické dokumentace od výrobců zařízení,
elektronické podklady a také konzultace s výrobci zařízení a zaměstnanci manažera
infrastruktury. Analýza byla zaměřena na zařízení vhodná pro českou železniční síť
s tím, že byly zjišťovány jejich parametry jako napájení, typ rozhraní a příkon. Z
těchto zařízení byla vybrána taková, která jsou vhodná pro realizaci konceptu digi-
tální Železnice 4.0. Parametry těchto zařízení byly následně shrnuty do přehledných
tabulek na základě toho, které řídicí rozhraní patří k daným prvkům.

Na základě analýzy byly popsány funkční požadavky na řídicí rozhraní objektového
kontroléru návěstidla, přestavníku a přejezdu. Tyto požadavky se týkají komunikač-
ního rozhraní, počtu vstupů a výstupů logického kontroléru a také napájení a pří-
konu, na který musí být objektový kontrolér dimenzován. Další požadavky vznikly
také na vnitřní logiku OC a na převodníky, kterými bude OC nutné vybavit. Dále
byly vybrány některé příklady logických kontrolérů, které by funkčním požadavkům
mohly vyhovovat. V neposlední řadě bylo na příkladu tratě se dvěma dopravnami a
dvěma mezistaničními úseky stanoveno teoretické množství objektových kontrolérů,
které by prvky zabezpečovacího zařízení na takové trati mohly řídit.

Poslední částí práce byla analýza iniciativy EULYNX, jejímž cílem je standardizace
rozhraní mezi prvky zabezpečovacího zařízení, což úzce souvisí i s Konceptem Želez-
nice 4.0. Tato iniciativa se jeví přínosně a její analýza provedená v této práci může
v budoucnu pomoci při implementaci principů iniciativy EULYNX do rozpracování
Konceptu Železnice 4.0.

Tato práce nabízí možnost pokračovat v navazujícím výzkumu a dalším rozpracování
Konceptu Železnice 4.0 v oblastech, které tuto práci přesahují. Mezi tyto oblasti
patří konkrétní zapojení jednotlivých prvků k objektovým kontrolérům, analýza
bezpečnostních funkcí a také energetické výpočty pro liniové napájení periferií.
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Pro grafické zpracování obrázků byl použit program Autodesk AutoCAD 2021.
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Příloha A

Schéma architektury Železnice 4.0

Na následující straně je k dispozici schéma architektury Konceptu Železnice 4.0. [2]
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Příloha B

Zapojení stavěcích okruhů
přestavníku

V této příloze je uveden sken principu zapojení stavěcích okruhů přestavníku. [16]
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Příloha C

Blokové schéma NŽ-R

Na následující straně je vidět blokové schéma systému NŽ-R poskytnuté firmou
První SaZ Plzeň, s.r.o. [20]
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Příloha D

Schéma struktury dokumentace
iniciativy EULYNX

Na následující straně je k dispozici schéma struktury dokumentace iniciativy EU-
LYNX.
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Příloha E

Schéma architektury systému
EULYNX

V této příloze je k dispozici schéma architektury systému EULYNX. [62]
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