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Mobilní síť 5G umožňuje z pohledu kole-
jové dopravy např. samostatné a bezdotykové 
spřahování železničních vagonů za jízdy, což 
je důležitý předpoklad pro zavedení vyššího 
stupně automatizace do železničního provo-
zu. Odborníci Německého střediska pro le-
tectví a kosmonautiku (Deutsches Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt – DLR) vyšetřova-
li při podrobném měření na zkušebním poly-

gonu technické univerzity v Cáchách (Rhei-
nisch-Westfälische Technische Hochschule – 
RWTH Aachen), zda drážní vozidla vybavená 
pro tento účel speciálně vyvinutým bezdráto-
vým systémem využívajícím pásmo milime-
trových vln mohou navzájem komunikovat 
a velkou rychlostí si vyměňovat data s mini-
málním časovým zpožděním. První výsled-
ky ukazují, že stabilně a bezpečně lze takto 
komunikovat do vzdálenosti až asi 130 m.

Digitalizace nabízí větší efektivitu 
a flexibilitu v kolejové dopravě

Automatické spřahování jednotlivých va-
gonů či celých vlaků je důležitým krokem na 
cestě k vyššímu stupni automatizace a tím 
i větší flexibilitě a efektivitě v kolejové do-
pravě. K bezpečnému a rychlému datovému 
spojení mezi drážními vozidly navzájem je 
velmi vhodný bezdrátový rádiový přenos dat 
v pásmu milimetrových vln při kmitočtu mezi 
63 a 64 GHz. Pro toto pásmo kmitočtů, u mo-
bilních sítí ještě málo využívané, vyvinuli vě-
dečtí pracovníci Ústavu pro komunikaci a na-
vigaci DLR (Institut für Kommunika tion und 
Navigation) zcela nový, velmi odolný bez-
drátový modul pro komunikaci v pásmu mi-

Rychlé datové sítě 5G umožní automatizovat 
kolejovou dopravu

limetrových vln (obr. 1). „Má-li automatizo-
vaný železniční provoz být v potřebné vysoké 
míře bezpečný, musí datové spojení v kole-
jové dopravě spolehlivě fungovat v reálném 
čase i v nejtěžších podmínkách, jako napří-
klad při velkých rychlostech jízdy vlaku. Pro-
to jsme při měření velmi podrobně analyzo-
vali také přenosové vlastnosti komunikační-
ho systému,“ říká Dr. Stephan Sand, vedoucí 
projektu a vedoucí pracovní skupiny pro sdě-
lovací systémy v ústavu.

Objektivní analýza bezdrátové datové 
komunikace mezi drážními vozidly

Výkonnost systému pro bezdrátový přenos 
dat mezi drážními vozidly na krátké a střed-
ní vzdálenosti zjišťovali odborníci v rám-
ci plánovaného experimentu na zkušebním 
drážním polygonu v Cáchách. Přitom moh-
li, jako první v Evropě, vykonat dynamická 
měření šíření bezdrátového signálu mezi vo-

zidly v pásmu milimetrových vln. Ústav pro 
kolejová vozidla a dopravní systémy (Insti-
tut für Schienenfahrzeuge und Transportsys-
teme) technické univerzity RWTH Aachen 
poskytl pro měření dva pokusné samopohá-
něné vlakové vagony, takže měření bylo mož-
né uskutečnit v reálných drážních podmín-
kách (obr. 2), kdy bezdrátové komunikační 
moduly pro spojení v pásmu milimetrových 
vln byly namontovány na spřáhlech vagonů. 
„Vedle přenosových vlastností komunikační-
ho systému jsme při tomto uspořádání mohli 
analyzovat také vliv vibrací vagonu a postu-
pu při spřahování na činnost komunikačních 
modulů,“ vysvětluje Dr. Sand.

Zkušební drážní polygon technické uni-
verzity RWTH Aachen umožňuje na nejmen-
ším možném prostoru ověřovat činnost zaří-

zení za různých okolních podmínek. Bylo 
tudíž možné porovnávat automatické spřa-
hovací manévry prováděné za různých pod-
mínek, jako např. při jízdě ve volném prosto-
ru, po rovných nebo zakřivených kolejových 
úsecích, v blízkosti nástupiště, podél stromů 
a křoví apod. Pro analýzu přenosových vlast-
ností systému byly signály v pásmu milimet-
rových vln zaznamenávány měřicím přístro-
jem zvaným Channel Sounder, který odborní-
ci DLR vyvinuli pro analýzu šíření rádiových 
signálů. Poznatky z experimentů lze beze 
zbytku využít k vývoji bezpečných a rychlých 
systémů pro bezdrátové přenosy dat.

Bezdrátová výměna dat kritických pro 
bezpečnost

Již první výsledky experimentů potvrdi-
ly, že data lze v pásmu milimetrových rádio-
vých vln bezpečně přenášet na vzdálenosti až 
asi 130 m. Je to velmi slibný poznatek, ne-
boť i fyzicky spřažené vagony by měly v bu-
doucnu přenášet kritická bezpečnostní data 
pomocí bezdrátových spojů v pásmu mili-
metrových vln jako podmínku realizace bez-

drátového systému nadřazeného 
řízení vlaku TCMS (Train Con-
trol and Monitoring System).

Bezdrátový systém TCMS 
má mnoho předností opro-
ti aktuálně používanému ka-
belově propojenému provede-
ní TCMS. Především systém 
TCMS poskytuje redundantní 
mimořádně spolehlivou cestu 
paralelní k elektrickému propo-
jení, které obsahuje i více než 
100 citlivých dotykových elek-
trických kontaktů. Protože do-
tykové elektrické spoje jsou při 

spřahování elektromechanicky značně na-
máhány a k tomu jsou také vystaveny i ex-
trémním povětrnostním podmínkám, často 
přestávají fungovat a je třeba je opravovat. 
Důsledkem poruch jsou vedle toho také vý-
padky vlaků a zpoždění. Protože bezdráto-
vý systém TCMS přenáší data bezkontakt-
ně, nemůže zde k žádným výpadkům v dů-
sledku elektromechanického zatížení dojít. 
Takzvaný ultraspolehlivý komunikační sys-
tém (Ultra-Reliable Low-Latency Commu-
nication – URLLC) v síti 5G pro bezdrá-
tový systém TCMS umožňuje také přes-
ně a spolehlivě sledovat vzdálenost mezi 
vagony při spřahování. Proces spřahování 
tak může při použití bezdrátového systému 
TCMS a funkce URLLC v síti 5G probíhat 
zcela automaticky.

Připravovaný telekomunikační standard mobilní sítě nejnovější páté generace (5G), umož-
ňující spolehlivě a bezpečně bezdrátově přenášet velké objemy dat, otevírá mnoho no-
vých zajímavých oblastí použití mobilní komunikace, mj. v kolejové dopravě.

Obr. 2. Uspořádání experimentálního zařízení při zkouškách 
dynamického spřahování železničních vagonů (foto: DLR)

Obr. 1. Nový bezdrátový drážní modul pro 
přenos dat v pásmu milimetrových vln (foto: 
DLR)
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Výzkumný program podporovaný BMBF

Experimenty s komunikačními moduly 
pracujícími v pásmu milimetrových vln byly 
provedeny v rámci německého výzkumného 
projektu v oboru spolehlivého a rychlého ši-
rokopásmového spojení na krátké vzdálenos-
ti SBDist (Sichere und latenzarme Breitband-
übertragung über kurze Distanzen). Projekt 
SBDist je jedním z pilotních projektů progra-

mu Zuverlässige drahtlose Kommunikation in 
der Industrie (ZDKI), řešícího problematiku 
bezdrátového přenosu dat v systémech di-
gitalizované výroby podle konceptu Indus-
trie 4.0. Projekty jsou podporovány Spolko-
vým ministerstvem pro vzdělání a výzkum 
(BMBF), přičemž cílem je vyvinout klíčo-
vou techniku k použití v rozmanitých odvět-
vích průmyslu. Jako součást projektu SBDist 
jsou vyvíjeny nové prostředky zajišťující mi-

mořádně spolehlivý a bezpečný přenos velké-
ho množství dat na vzdálenost několika málo 
metrů mezi dvěma navzájem se pohybujícími 
entitami, jako jsou např. vlaky, drážní vozi-
dla, automobily atd.
[Sichere Datenübertragung zwischen Zügen mit 
dem 5G-Mobilfunksystem. Pressemitteilung DLR, 
8. 11. 2018.]

Ing. Karel Kabeš

Fórum automatizace – 
perspektivy a úskalí digitalizace
Amper 2019, Brno
19. až 22. 3. 2019
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y   První etapa revitalizace 
tratě Týniště nad Orlicí – 
Broumov byla dokončena 
v rekordním čase

Závěrem loňského roku realizovala sku-
pina Doprava divize Smart systémy spo-
lečnosti ZAT náročný projekt první etapy 
zakázky Revitalizace tratě Týniště n. Orli-
cí – Broumov. Vzhledem k podmínkám na 
stavbě bylo nutné stihnout zkoušky techni-
ky a implementaci místo běžných deseti dní 
za čtyři dny. „K jejich zásadnímu zkrácení 
a realizaci přímo na stavbě bez dopadu na 
kvalitu jsme mohli přistoupit díky předcho-
zí profesionální spolupráci s dodavatelem 
technologií a zkouškám v rámci přípravy,“ 
říká Václav Janoch, ředitel divize Smart sys-
témy společnosti ZAT.

Připravenost a kvalitní práci společnos-
ti ZAT ocenil i správce SŽDC SEE (Sprá-
va elektrotechniky a energetiky), který ZAT 
označil za špičkově připraveného dodava-
tele stavby.

Předmětem dodávky první etapy byl 
aplikační software pro ovládání a monito-
rování elektrických ohřevů výměn (EOV), 
osvětlení (OSV) a elektronického zabez-
pečovacího systému (EZS) pro budovy ve 
správě SŽDC. Aplikace společnosti ZAT 
pomohla zajistit bezpečný provoz na trati 
během vánočních svátků a bude takto fun-
govat i nadále.

V současné době ZAT pracuje na závě-
rečné, druhé etapě, kdy do aplikace doplní 
kamerový systém (KAM), informační sys-

tém cestujících (ISC), rozhlas (ROZ), elekt-
roměry (ELM) apod.

Funkci integračních koncentrátorů plní 
řídicí systém SandRA Z210 od společnosti 
ZAT v počtu pěti kusů.

Celkový objem zakázky je 10,1 milionu 
korun a zakázka bude ukončena do června 
2019. (ed)

  Nový ředitel divize 
Energetika v ABB

Začátkem prosince 2018 nastoupil na po-
zici ředitele divize Energetika společnosti 
ABB Martin Michalíček. Tento zkušený ma-
nažer chce podle svých slov „využít celosvě-
tového postavení ABB jako lídra v mnoha od-
větvích energetiky“. Jeho záměrem je, aby se 
divize uplatnila v podmínkách transformace 
energetiky včetně její digitalizace. Za důle-
žitý považuje rozvoj e-mobility a inteligent-
ní infrastruktury: smart cities a smart energy. 
„Zároveň se budu zaměřovat na zvyšování po-
dílu obnovitelných zdrojů, akumulace ener-
gie a přechod od takzvaného železa ke služ-
bám,“ dodává Michalíček. Do ABB přichází 
s dvacetiletými zkušenostmi v oblasti prode-
je, marketingu a managementu, které získal 
za svého působení v několika firmách. Ve 
společnosti ČEZ působil jako senior mana-
žer akvizic pro segment obnovitelných zdro-
jů. Předtím pracoval ve firmách GE, Honey-
well a Siemens, kde jako ředitel zodpovídal 
za oblast obnovitelných zdrojů energie. Svou 
profesní kariéru začínal jako obchodní a mar-
ketingový ředitel společnosti PCS. (ev)

  Panasonic: 15 let na českém 
trhu 

Letos uplynulo patnáct let od založení 
české pobočky společnosti Matsushita Elect-
ric Works. Patnáct let je krátká doba, navíc 
v porovnání se stoletým výročím, které spo-
lečnost oslavila v loňském roce; přesto se po-
dařil velký kus práce.

V roce 2004 přišla do Čech společnost 
Matsushita jako téměř neznámá firma a do-
dávala elektromechanická relé pod označením 
NAiS do automobilového průmyslu. Brzy si 
získala renomé kvalitního dodavatele a v na-
bídce se objevily produkty pro průmyslovou 
automatizaci. Matsushita (celosvětově známá 
pod značkou Panasonic) rozšířila svůj sorti-
ment a jako lídr v elektrotechnickém vývoji 
uvedla pokrokové technologie i do světa au-
tomatizace. Velmi úspěšné senzory Sunx, mi-
niaturní PLC, dotykové operátorské panely 
a další produktové řady se postupně dostaly 
do povědomí českých inženýrů a jejich obli-
ba vzrostla. Následovala změna názvu společ-
nosti a celosvětově byly unifikovány všech-
ny firmy i produkty. Od roku 2008 zastřešu-
je veškerou aktivitu společné logo Panasonic. 
Příliv novinek v oblasti bezpečnostní techni-
ky, servomotorů, laserového značení či sys-
témů pro svařování plastů neustává. Dnes je 
česká pobočka společnosti Panasonic Electric 
Works silným partnerem na českém trhu díky 
svému plnohodnotnému sortimentu, který za-
hrnuje automatizační techniku i mechanická 
či polovodičová relé.

(Panasonic)


