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ní těchto stanic bylo využito původní sdělovací 
vedení z kroucených dvoulinek (twisted pair), 
na kterém pracují ethernetové SHDSL exten-
déry DDW-220 (obr. 1). Ethernetový extendér 
je univerzální zařízení pro budování rychlých 
spojů využívajících metalické vedení. Obsa-
huje dva modemy SHDSL (Single-pair High-
speed Digital Subscriber Line) a čtyřportový 
ethernetový přepínač (switch). Modemy vyu-
žívají připojení SHDSL.bis s kódováním TC- 
-PAM (Trellis Coded – Pulse Amplitude Modu-
lation) level 32, které umožňuje komunikační 
rychlost až 5,7 Mb/s na běžné kroucené dvou-
lince (obr. 2). Díky dvěma vestavěným mode-

cím traťovém úseku, což umožňuje průběžně 
sledovat nejvyšší dovolenou rychlost vlaku. 
K přenosu návěstí mohou být kromě balíz ješ-
tě použity smyčky a rádiové obvody.

 

ETCS L2

Zařízení (obr. 4) pracuje s pevnými balíza-
mi, které fungují jako referenční body, k nimž 
jsou vztaženy informace týkající se polohy 

předávané vozidlu ze stacionární části systé-
mu, zejména reprezentované radioblokovou 
centrálou, RBC. Oprávnění k jízdě (MA) tedy 
vlak získává přímo z RBC prostřednictvím 
GSM-R. Vozidlová část ETCS dostává infor-
mace o ujeté vzdálenosti od poslední balízy 
průběžně prostřednictvím impulzních sníma-
čů otáček na nápravách a Dopplerova radaru 
na spodku vozidla. Návěstidla pro tuto aplikač-
ní úroveň nejsou zapotřebí, avšak ke zjišťování 
volnosti úseků jsou ještě používány konvenční 
prostředky (kolejové obvody, počítače náprav).

 

ETCS L3

Rozdíl oproti L2 spočívá v tom, že vlak 
je lokalizován a jeho celistvost kontrolová-
na průběžně rádiovými prostředky (obr. 5). 
Tato aplikační úroveň umožňuje zrušit tra-
ťové oddíly a nahradit je „pohyblivým oddí-
lem“. Znamená to, že volnost vlakové cesty 
v délce zábrzdné vzdálenosti pro daný úsek, 
druh a rychlost vlaku jsou sledovány prů-

běžně, což dovolí zlepšit propustnost tratí. 
Ve stadiu výzkumů je interoperabilní a bez-
pečná detekce celistvosti vlaku tzv. svěše-
ných souprav skládajících se z jednotlivých 
zapojených vagonů (nikoliv ucelených jed-
notek), což brání zavedení této aplikační 
úrovně do provozu.

 

ETCS LC 

Tato levnější varianta (Low Cost) za-
bezpečovače ETCS (obr. 6) je určena pro 

vedlejší tratě. Systém by měl pracovat stej-
ně jako L3, jen počet balíz je minimalizo-
ván. Balízy jsou využity pouze v obvodech 
s kolejovým rozvětvením, v úvahu připadá 
i satelitní navigace pro lokalizaci polohy 
vlaku na trati.

ETCS v České republice

Zástupci ČSD, resp. ČD, se účastnili pra-
cí na vývoji evropského zabezpečovače již 
od samého počátku. Zároveň byly zastaveny 
práce na vlastním vývoji přídavného bodo-
vého systému k dosavadnímu liniovému za-
bezpečovači a vývoj dále probíhá v součin-
nosti s evropskými standardy. České dráhy 
již v roce 1995 předložily přípravnou studii 
pro pilotní projekt ETCS na trase Drážďany 
– Praha. Postup při budování systému ETCS 
na tratích České republiky stanovuje národní 
implementační plán ERTMS, který byl zapra-
cován do evropského plánu rozvoje ERTMS. 
Tento národní implementační plán zahrnuje 
vybudování ETCS (obr. 7) na tratích:
– st. hr. s Rakouskem/st. hr. se Slovenskem 

– Břeclav – Kolín,
– Kolín – Praha – Děčín – st. hr. s Němec-

kem,
– Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné – 

st. hr. s Polskem,
– Česká Třebová – Přerov,
– Praha – Plzeň – Cheb,
– Dětmarovice – Mosty u Jablunkova – st. 

hr. se Slovenskem,
– Polanka nad Odrou – Český Těšín,
– Praha – České Budějovice – Horní Dvo-

řiště – st. hr. s Rakouskem.
Budování systému ETCS na dalších tra-

tích bude záviset na přístupu orgánů Evropské 
unie, státních orgánů ČR a dopravců. Předpo-
kládá se, že vybavení traťovou a palubní čás-
tí ETCS bude podmínkou pro jízdy rychlostí 
vyšší než 160 km/h.

Pavel Pinkas

Obr. 7. Tratě, na nichž se počítá se zavedením ETCS 

Ethernetový extendér Westermo na železnici

Obr. 1. Ethernetový SHDSL extendér DDW-220

V rámci modernizace polské železnice 
byl v kritickém úseku centrálního korido-
ru (Centralna Magistrala Kolejowa) dlou-
hém přibližně 100 km instalován sledovací 
systém, který umožňuje nezávisle lokalizo-
vat projíždějící vlakové soupravy. Sledo-
vací systém je součástí rozsáhlého telema-
tického systému, který řídí pohyb souprav 
v koridoru.

Kritický úsek trati byl rozdělen na části 
dlouhé přibližně 2 km a na jejich rozhraní byly 
umístěny stanice obsahující detektory, které 
umožňují určit směr a rychlost pohybu soupra-
vy, počet náprav a další parametry. K propoje-
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mům lze extendéry řetězit bez ztráty komuni-
kační rychlosti, což umožňuje jednoduchou 
instalaci podél liniových staveb, jakými jsou 
i železniční tratě (obr. 3). Protože jsou sledo-
vací stanice vzdáleny 2 km, lze po celé délce 
100 km udržet komunikační rychlost 5,7 Mb/s. 

Pro tento projekt je rovněž důleži-
tá odolnost extendérů DDW-220, neboť sta-
nice jsou umístěny přímo u trati v nekli-
matizovaných rozváděčích. Přístroj DDW- 
-220 může pracovat v rozsahu teplot od –40 do 
+70 °C, spolehlivě pracuje při napájecím na-
pětí od 16 do 60 V DC. Všechna komunikační 

rozhraní jsou galvanicky oddělena a vybave-
na dvoustupňovými přepěťovými ochranami.

Projekt byl realizován v roce 2008. Od té 
doby uvedla společnost Westermo na trh další 

model ethernetového exten-
déru: DDW-225, který umož-
ňuje i budování kruhových sítí 
jak na straně ethernetového 
rozhraní, tak na straně lin-
ky SHDSL (obr. 4). Unikát-
ní je možnost volby protoko-
lu redundantního ethernetové-
ho kruhu. Westermo využívá 
vlastní protokol FRNT (Fast 
Recovery of Network Topolo-
gy), díky němuž je zotavení 
přenosu po přerušení kruhu 
mimořádně rychlé: komunika-
ce je obnovena do 20 ms bez 
ohledu na počet uzlů v kru-
hu. Lze však použít i stan-
dardní protokol RSTP (Ra-
pid Spanning Tree Protocol), 
který podporuje většina zaří-
zení na trhu.

Zotavení linky SHDSL je 
rovněž mimořádně rychlé: 

přenos je obnoven v plné rychlosti již po 1 s. 
Extendér DDW-225 navíc poskytuje diagnos-
tické funkce, které dovolují průběžně moni-
torovat přenosovou rychlost a při jejím po-
klesu vydat prostřednictvím alarmů varování.

Využití ethernetových extendérů Wester-
mo se neomezuje jen na propojení řídicích 
systémů. Velmi častým příkladem použití je 
„last mile video“, připojení vzdálené kamery 
běžným metalickým vedením při zachování 
možnosti přenosu živého obrazu v dostateč-
ném rozlišení.

Jakékoliv technické i obchodní informa-
ce o průmyslových ethernetových extendé-
rech a dalších produktech pro průmyslové 
komunikační sítě si zájemci mohou vyžádat 
v libovolné kanceláři společnosti FCC prů-
myslové systémy.

(FCC průmyslové systémy)
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Obr. 2. Závislost komunikační rychlosti DDW-
-220 na vlastnostech vedení
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Obr. 3. Využití ethernetového extendéru pro komunikaci podél liniové stavby

Obr. 4. Využití DDW-225 v kruhové redundantní síti
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