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1. Úvod

Moderní vlak obsahuje vedle elektronic-
kých systémů nezbytných pro vlastní jízdu 
také množství systémů, které jsou orientová-
ny na podporu provozu a údržby a na zlepšení 
pohodlí a bezpečnosti cestujících. Společnost 
UniControls se dlouhodobě zabývá vývojem, 
výrobou a integrací vlakových palubních ří-
dicích a informačních systémů včetně jejich 
využití v praxi. V oboru informačních systé-
mů zaměřených na cestující postupně získa-
la detailní znalosti potřeb a požadavků ces-
tujících i provozovatelů a objednavatelů do-
pravy a dalších veřejných institucí, jako jsou 
koordinátoři integrovaných dopravních systé-
mů, a také konstruktérů vozidel a integráto-
rů vozidlových systémů. Tyto potřeby a po-
žadavky jsou implicitně vyjádřeny v popi-
su hypotetického systému, přesněji souboru 
systémů, který je uveden v kapitole 2 tohoto 
článku. Většinu z nich splňuje multimediál-
ní systém (MMIS) vyvinutý firmou UniCon-
trols pod obchodní značkou UniTrack PIRE-
DI (Passenger Information, Reservation, En-
tertainment and vehicle DIagnostics), který 
je stručně popsán v kapitole 3.

2. Požadavky na systémy zaměřené na 
cestující

Cestující přijde poprvé do styku s vozidlo-
vými PIS (Passenger Information System) již 
během čekání na vlak, kdy se potřebuje ujis-
tit o nástupu do správného vlaku a také na-
lézt dveře vozu poskytujícího jím zakoupe-
né služby. Orientaci mu usnadní dobře vidi-
telné informační tabule sestavené z vysoce 
svítivých LED, které zobrazují cíl a trasu jíz-
dy vlaku, čísla linek a rezervační čísla vozů. 
Po nástupu do vozidla získá podrobnější in-
formace o řazení a obsazení vlaku na LCD 

Informační a elektronické systémy 
vlaku zaměřené na cestující

v nástupních prostorech. Hledání místa k se-
zení mu usnadní rezervační displeje umístě-
né přímo nad místy k sezení nebo na stěnách 
vozových oddílů. Během cesty je průběžně 
informován o jízdním řádu vlaku, následují-
cí stanici a palubních službách, ve své cílové 
stanici např. o směru výstupu a přípojích, a to 
jak akusticky prostřednictvím systému vla-

kového rozhlasu (PAS – Public Address Sys-
tem), tak i na interiérových LCD, popř. LED 
informačních tabulích. V případě plánovaných 
výluk, nepředvídaných zpoždění a mimořád-
ných událostí je cestujícímu poskytnuta jasná 
a srozumitelná informace v podobě předem 
připravených scénářů mimořádných a nouzo-
vých oznámení v akustické i vizuální formě. 
Vnímání subjektivní bezpečnosti je posíleno 
systémem interkomu, který umožňuje obou-
směrné komunikační spojení cestujícího s vla-
kovým personálem. Řešení mimořádných situ-
ací i prevenci kriminality napomáhá možnost 
integrace s kamerovým systémem. Cestujícím 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
je poskytována informovanost na stejné úrov-
ni s ohledem na jejich specifické potřeby – tj. 
akustické informace vně vlaku pro nevidomé, 
systém přivolání pomoci pro hendikepované, 
zaručená velikost a čitelnost písma; vše podle 
požadavků zákonné normy TSI-PRM (Techni-
cal Specification for Interoperability – Persons 
with Reduced Mobility). 

Moderní vlak obsahuje vedle elektronických systémů nezbytných pro vlastní jízdu také 
množství systémů, které jsou orientované na podporu provozu a údržby a na zlepšení 
komfortu a bezpečnosti cestujících. Mnohé z těchto systémů jsou dále integrovány do 
informačního a dispečerského systému dopravce a správce infrastruktury. Článek je za-
měřen na systémy orientované na cestující. Uvádí funkční i jiné požadavky, které by měly 
tyto systémy splňovat, a představuje jedno konkrétní řešení – multimediální informační 
systém UniTrack PIREDI firmy UniControls.
Besides electronic systems inevitable for its own operation, a modern train contains also 
numerous systems which support the train operators, and the service engineers and 
which strive to increase passengers comfort and security. Many of those systems are 
integrated into information systems of train operator and infrastructure manager. The 
article is aimed at the passenger oriented systems. It mentions functional and other re-
quirements which should be met by those systems and it presents one specific solution – 
multimedia information system UniTrack PIREDI developed by the company UniControls.

Tomáš Tichý, Dobromil Nenutil

Tab. 1. Zkratky spojené s informačními a elektronickými systémy vlaku (a systémem PIREDI 
firmy Unicontrols)

Zkratka Význam Poznámka
ATS Automatic Train Supervision
CAM bezpečnostní kamerový systém (UniControls)
DIS ovládací nebo informační displej (UniControls)
EIB vnější informační panel s LED (UniControls)
EPNEV přijímač systému pro nevidomé (UniControls)
ETB Ethernet Train Backbone vlaková páteřní síť podle IEC 61375
HJT nouzový komunikátor (UniControls)
ITLU informační panel s LED (UniControls)
MMIS MultiMedia Information System multimediální informační systém
MMS MultiMedia System multimediální systém
MOMA systém správy mobilních aplikací (UniControls)
MOMA-C vozový klient systému MOMA (UniControls) 
MOMA-S pozemní server systému MOMA (UniControls)
MVB Multifunction Vehicle Bus vozidlová komunikační sběrnice podle IEC 61375
PAS Public Address System systém hlasové komunikace
PIREDI Passenger Information, 

Reservation, Entertainment and 
vehicle DIagnostics

informační, rezervační a diagnostický systém 
(UniControls)

PIS Passenger Information System informační systém pro cestující
RES Reservation System rezervační systém
RUV rozhlasová ústředna vlaku (UniControls)
SIG SJV směrovka k jídelnímu vozu (UniControls)
SIG WC signalizace stavu WC (UniControls)
SRD rezervační displej/místenkovač (Unicontrols)
TCMS Train Control and Monitoring 

System
systém nadřazeného řízení

TEL telefonní přístroj (UniControls)
TELEDIAG diagnostický systém (UniControls)
TSI-PRM Technical Specification for 

Interoperability – Persons with 
Reduced Mobility

technická specifikace pro interoperabilitu – osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace
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Na palubních displejích je možné zobrazo-
vat multimediální obsah, jako např. videosek-
vence, animace, obrazové prezentace a živé 
mapy, vše doplněné také volitelným zvuko-
vým doprovodem. Obsah je možné cílit na 
konkrétní komerční kategorii vlaku, trasu vla-
ku, geografickou polohu, denní dobu apod. 
Díky tomu je možné cestujícím poskytnout 
nové služby, jako např. lokální turistické in-
formace, živý pohled z kabiny strojvedoucí-
ho, nabídky služeb dopravce a neobtěžující 
lokálně cílené reklamy zaměřené přímo na 
určité cílové skupiny cestujících podle vo-
zové třídy. Stejnou úroveň informovanosti, 
vylepšenou o interaktivní obsah, lze poskyt-
nout také prostřednictvím vlakového portá-
lu přímo na osobních zařízeních cestujících 
(chytré telefony, notebooky, tablety). Přístup 
je zajištěn s použitím vnitřní vozidlové sítě, 
včetně volitelného rozšíření o službu přístu-
pu k internetu. 

Zajištění provozu moderních informačních 
systémů pro cestující představuje komplexní 
úlohu i pro dopravce a klade zvýšené poža-
davky na kvalifikaci personálu a vlastní infor-
mační infrastrukturu. Systémy musí umožňo-
vat maximálně bezobslužný provoz, přitom 
ale zajistit kompletní kontrolu nad poskyto-
vanými informacemi a možnost osobní inter-
vence obsluhy v kterékoliv fázi jízdy vlaku. 
Běžný provoz systémů je tedy plně automa-
tický, založený na geografické lokaci polohy 
vlaku prostřednictvím modulu GPS. Pro tra-
tě s významnými tunelovými úseky je možné 
doplnit odometrický modul. Vlakový perso-
nál může kdykoliv provádět manuální korek-
ce, spouštět scénáře pro mimořádné události 
a vkládat doplňkové informace. Systém lze 
řídit z kteréhokoliv vozu vlaku, nebo dokon-
ce dálkově z dispečerského centra. Přechod 
mezi jednotlivými ovládacími stanovišti je 
zcela plynulý, bez ztráty kontinuity poskyto-
vaných informací. Informace všech subsysté-
mů lze podávat v několika jazykových muta-
cích, včetně podpory různých znakových sad. 
Jazyky je možné automaticky přepínat v zá-
vislosti na poloze vlaku.  

Palubní systémy jsou doplněny systémem 
kompletního dálkového managementu mobil-
ních aplikací, který umožňuje dálkovou kont-
rolu a ovládání vozidlových systémů a správu 
palubních datových zdrojů. Systém využívá 
všechny dostupné IP bezdrátové sítě, tj. veřej-
né a privátní GSM – GPRS, EDGE, UMTS, 
LTE, GSM-R a WiFi. Transparentně přizpů-
sobuje datové toky podle jejich aktuální kva-
lity a dostupnosti, stanovuje priority dat po-
dle jejich důležitosti, poskytuje transparentní 
úložiště dat určených pro dočasně nedostup-

ná vozidla a upozorňuje obsluhu na případ-
nou nedoručitelnost dat. Přístup vozidel je au-
torizován a veškerá komunikace je plně za-
bezpečena podle aktuálních bezpečnostních 
standardů pro provoz v otevřených datových 
sítích (internet). Služby tohoto systému jsou 
poskytovány prostřednictvím otevřeného roz-
hraní webových služeb – web services.

Datový obsah pro jednotlivé systémy je 
pořizován ve formátu XML, který umožňuje 
import z dalších informačních systémů do-
pravce nebo správce infrastruktury. K dis-
pozici jsou softwarové nástroje pro přípravu 
dat a simulaci vozidlových systémů na PC. 
Firmware všech zařízení ve vozidle je možné 
bezpečně na dálku aktualizovat (upgradovat), 
takže nové vlastnosti realizované softwarem 
lze přidávat v průběhu celého životního cyk-
lu systému. Systémy používají nejmodernější 
komunikační prostředky, jako jsou IP dráto-
vé i bezdrátové sítě, jazyk HTML5 a webo-

vé služby pro vizualizaci, hardwarově akce-
lerované přehrávání streamovaného videa, 
architektonický styl SOA (Service Oriented 
Architecture) a rozhraní API (Application 
Programming Interface) pro soudobé infor-
mační systémy. Zároveň však nabízejí tradič-
ní průmyslová komunikační rozhraní, dlouho-
době používaná v drážní technice, jako např. 
CAN, MVB (Multifunction Vehicle Bus), sé-
riové komunikace a přímé I/O. Pro zjednodu-
šení zálohování a snížení nákladů na kabeláž 
jsou zařízení s rozhraním Ethernet přednost-
ně vybavena integrovaným switchem (přepo-
jovačem) s možností připojení do sítě kruho-
vé topologie.

Pro komunikaci mezi jednotlivými vozidly 
v soupravách s provozně měnitelným řazením 
využívají systémy vysokorychlostní sběrnici 
ETB (Ethernet Train Backbone) podle normy 
IEC 61375. To umožňuje jejich použití v širo-
kém spektru provozních scénářů od samostat-
ných vozidel přes spřahované jednotky až po 
soupravy sestavované z jednotlivých osobních 
vozů a řídicích a hnacích vozidel. Informová-
ní cestujících je vždy zajištěno podle skuteč-
ného směrování konkrétní části vlaku a pří-
mých vozů včetně automatické rekonfigurace 
po rozpojení a spojení vlaku, úvrati a obratu 
soupravy podle plánovaného oběhu. 

Všechny přístroje, které jsou součástí sys-
témů, jsou navrženy pro vozidlové prostředí 
a napájení z palubní sítě. Testovány jsou v ce-
lém rozsahu provozních teplot, ověřeny na 
elektromagnetickou kompatibilitu a odolnost 
proti rázům a vibracím a certifikovány podle 
normy EN 50155. Vzhledem k často omeze-
ným zástavbovým možnostem jak v moderni-
zovaných vozidlech (kde se s instalací dalších 
zařízení nepočítalo), tak v moderních nízko-
podlažních vozidlech (kde je třeba co největší 
užitná plocha pro cestující) jsou komponen-
ty systémů navrženy jako kompaktní přístro-
je. Z funkčního hlediska lze jeden přístroj 
využít pro běh několika softwarových kom-
ponent, např. ovládací panel s displejem řídí 
PIS, PAS, multimediální i kamerový systém, 
poskytuje datové úložiště a služby ukládání, 

RUV – ústředna 
vlakového 
rozhlasu

TEL – telefon 
vlakového 
rozhlasu

CAM – interní 
kamera

DIS-318 – 
informační 
LCD

SIG WC – 
signalizace 
stavu WC

SRD – 
rezervační displej

DIS-218 – 
informační 
displej SIG SJV – 

směrovka 
jídelního 
vozu

DIS-210 – 
ovládací 
displej

EPNEV – 
přijímač 
systému pro 
nevidomé

TLR-2 – 
diagnostická 
a komunikační 
jednotka

TCN-GW03 – 
brána TCN

EIB informační 
LED tabule

vlaková komunikační síť
HJT – 
interkom

Obr. 1. Zařízení systému UniTrack PIREDI v osobním voze 

Obr. 2. Informační LED tabule EIB 
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archivace a distribuce videozáznamů (content 
server). Systémy jsou vybaveny funkcí vnitř-
ní diagnostiky, urychlující identifikaci a od-
stranění závady, a to i na dálku. 

3. Multimediální informační systém 
UniTrack PIREDI 

Multimediální informační systém MMIS, 
který byl vyvinut ve společnosti UniCon trols 
pod obchodním názvem UniTrack PIREDI, 
se skládá ze šesti relativně funkčně samostat-
ných subsystémů. Lze jej považovat za plat-
formu, obsahující hardwarové a snadno roz-
šiřitelné softwarové komponenty, která umož-
ní realizaci kompletního systému MMIS nebo 
jeho vybraných subsystémů a částí podle po-
žadavků zákazníka. Jednotlivé subsystémy 
mohou být vzájemně propojeny pomocí ote-
vřených komunikačních rozhraní a softwaro-
vých služeb a kooperují ve finální sestavě PI-
REDI. Jednotlivá zařízení PIREDI mohou být 
sdílena několika jeho subsystémy. Na obr. 1 
jsou znázorněna zařízení systému PIREDI 
v moderním osobním voze.

3.1 Informační systém pro cestující (PIS) 

Informační systém pro cestující poskytu-
je audiovizuální informace související pří-
mo s vlastní přepravou cestujícího. Cestující 
je informován o:
– směru a trase jízdy vlaku i jednotlivého 

vozu a o dělení vlaku na trase,
– následující stanici, směru výstupu a o pře-

stupních vazbách,
– zastávkách na znamení (včetně signaliza-

ce zastávek),
– čísle vlaku, jeho komerční kategorii, jmé-

ně vlaku, čísle linky IDS,
– pásmech integrovaných dopravních systé-

mů a tarifech,
– řazení vlaku (včetně např. směru k jídelní-

mu vozu),
– plánovaných i neočekávaných mimořád-

ných situacích. 
Systém je řízen zcela automaticky v závis-

losti na poloze vlaku a jeho řazení poskyto-
vaném vlakovým komunikačním systémem. 
Jsou možné korekce obsluhou nebo komplet-
ní manuální řízení. 

Funkce systému jsou realizovány těmi-
to zařízeními: 
– řídicí jednotka s ovládacím displejem DIS-

210: je jádrem systému, obsahuje databá-
ze, realizuje grafické uživatelské rozhraní 
(GUI), umožňuje připojení do bezdráto-
vých sítí a sledování polohy vlaků pomo-
cí systémů GNSS, 

– informační tabule LED EIB a ITLU (obr. 2, 
obr 3): zobrazují základní informace o tra-
se vně a uvnitř vlaku, umožňují automatic-
ké řízení jasu podle okolního osvětlení,

– informační LCD DIS-218 a DIS-318: zob-
razují podrobné informace o trase, typicky 
v interiéru vlaku. Dodávány jsou v jedno-
stranném i oboustranném provedení. 

3.2 Rezervační systém (RES) 

Rezervační systém poskytuje informace 
související s rezervací míst ve vlaku. Jsou 
jimi: 
– rezervační čísla vozů,
– označení volných a obsazených míst včet-

ně trasy rezervace,
– označení míst se zvláštní vlastností (např. 

pro rodiče s dětmi, tichý oddíl, dámský 
oddíl). 

Systém je řízen zcela automaticky v zá-
vislosti na poloze vlaku a jeho řazení po-
skytovaném vlakovým komunikačním sys-
témem. Jsou možné korekce obsluhou. Data 
jsou distribuována v režimu on-line z cen-
trálního rezervačního systému prostřednic-
tvím subsystému správy mobilních aplikací 
MOMA. Funkce systému jsou realizovány 
těmito zařízeními: 
– řídicí jednotka s ovládacím displejem DIS-

210: tvoří jádro systému, obsahuje databá-
ze a GUI, 

– rezervační displeje („místenkovače“) 
SRD-02 a SRD-08: zobrazují informace 
o místech; dodávány jsou v provedení na 
stěnu, do stěny nebo integrované do nosi-
če zavazadel, 

– informační LCD DIS-218 a DIS-318: zob-
razují rezervační plánky vozu s vyznače-
ním obsazených míst.

3.3 Multimediální systém (MMS) 

Multimediální systém poskytuje další do-
plňkové informace pro cestující a zábavní 
obsah, popř. reklamy v audiovizuální formě. 
Dále zprostředkovává zobrazení informací ji-
ných subsystémů a externích aplikací pro ces-
tující. Informace jsou připraveny v podobě 
tzv. playlistů. Jsou to předem dané multime-
diální sekvence, které mohou zahrnovat au-
diosoubory, videosoubory, obrázky, animace, 
stránky v HTML a aplikace. Provedení sek-
vencí může být vázáno různými kombinace-
mi podmínek, vztahujícími se např. k druhu 
vlaku nebo konkrétnímu vlaku, poloze vlaku, 
času, státu a jazyku, zobrazení v určité čás-

ti vlaku apod. Informace o zobrazení každé 
položky playlistu může být volitelně zazna-
menána, a to včetně informace o vlaku, čase 
a geografickém místě přehrání, popř. o po-
ruše zařízení, která znemožnila přehrání. To 
umožňuje prokázat dodržení kontraktu s po-
skytovatelem obsahu.

Vzhled jednotlivých obrazovek pro ces-
tující, sekvence zobrazování jednotlivých in-
formačních kanálů včetně integrace informa-
cí z ostatních subsystémů MMIS jsou určeny 

tzv. timesheety, implemento-
vanými jako šablony stránek 
HTML 5 s formátováním de-
finovaným CSS3.  Obsah vi-
deosouborů je streamován po 
IP síti s využitím hromad-
né adresace (multicast), tak-
že lze synchronně obsloužit 
velké množství displejů bez 
zvláštních požadavků na šíři 
přenosového pásma. Funkce 
systému jsou realizovány za-
řízeními: 
–  content server s ovládacím 
displejem DIS-210: jádro sys-
tému, databáze playlistů a ti-
mesheetů, server pro webové 
aplikace multimediál ních dis-
plejů, streamovací server pro 

videosoubory, ovládací GUI,  
– multimediální displeje DIS-218 a DIS-318: 

zobrazují obsah distribuovaný tzv. content 
serverem.

3.4 Systém hlasové komunikace (PAS) 

Systém hlasové komunikace zajišťuje hla-
sovou komunikaci v reálném čase formou 
hromadného hlášení, adresného hlášení nebo 
rozhovoru bod-bod. Zprostředkovává také 
hlasové služby ostatním subsystémům. Sys-
tém PAS zajišťuje: 
– hromadná hlášení cestujícím do celého vla-

ku nebo do vybraného vozu (popř. skupiny 
vozů) nebo do oddílu,

– hlasovou komunikaci (telefonii) vlakové-
ho personálu,

– audiokanály pro ostatní subsystémy, např. 
automatická hlášení PIS, ozvučení infor-
mací MMS, koncový bod nouzových vo-
lání bezpečnostního systému u vlakového 
personálu.
Zvuk je přenášen prostřednictvím digitální-

ho streamu v IP síti (VoIP) nebo volitelně pro-
střednictvím existujících analogových vlako-
vých linek podle vyhlášky UIC 568. Oba způ-
soby komunikace lze kombinovat a mohou se 
vzájemně zálohovat. Takto je hlasový výstup 
realizován jako bezpečná funkce. Funkce sys-
tému PAS jsou realizovány zařízeními:
– rozhlasová ústředna RUV: směrování hovorů, 

ozvučení vnějších a vnitřních prostor vlaku,
– telefonní přístroj TEL: základní ovládání 

systému vlakovým personálem, mikrote-
lefon pro hlášení a hovory, signalizace pří-
chozích hovorů,

Obr. 3. Informační LED tabule ITLU
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– ovládací displej DIS-210: pokročilé ovlá-
dání a diagnostika – podrobné směrování 
hlášení a hovorů, zobrazení identifikace 
a lokace příchozích volání a probíhajících 
streamů.

3.5 Bezpečnostní systém (CAM) 

Bezpečnostní systém CAM realizuje funk-
ce dohledu, související s bezpečností cestují-
cích ve vlaku (ve smyslu prevence a ochrany 
před kriminalitou), funkci komunikace při mi-
mořádných událostech a funkce podpory ces-
tujícím se sníženou schopností pohybu a ori-
entace. Data z kamer, které monitorují vnitřní 
i vnější prostory, jsou zobrazována na displeji 
vyhrazeném pro tento účel nebo na ovládacím 
displeji a jsou ukládána pro další zpracování. 
Nouzová komunikace umožňuje přivolat po-
moc cestujícím. Při aktivaci nouzového komu-
nikátoru se automaticky zobrazí obraz z kame-
ry monitorující přidružený prostor. Nevidomý 
může prostřednictvím slepecké vysílačky spus-
tit automatickou akustickou informaci o vlaku 
a signalizovat úmysl nastoupit. Funkce systé-
mu jsou realizovány zařízeními:
– nouzový komunikátor HJT: signalizace 

nouze a obousměrná komunikace cestují-
cího s vlakovým personálem,

– řídicí a ovládací displej DIS-210: informa-
ce o příchozí signalizaci, monitorování ob-
razu kamer, úložiště snímků z kamer, volá-
ní služeb dalších subsystémů v závislosti 
na signalizaci (např. automatická hlášení 
prostřednictvím PIS a PAS), 

– IP kamera v různých provedeních podle 
designu interiéru a exteriéru vozidla: mo-
nitoruje sledovaný prostor a streamuje vi-
deo do IP sítě,

– přijímač pro nevidomé: přijímá signály ze 
slepecké vysílačky a předává je řízení PAS. 

3.6 Diagnostický systém (TELEDIAG)

Diagnostický systém monitoruje a vyhod-
nocuje činnost ostatních zařízení a subsysté-
mů MMIS, ukládá a zobrazuje diagnostické 
záznamy, využitelné jak pro okamžité od-
stranění závady na voze, tak pro plánování 
údržby vozidel, dlouhodobé vyhodnocování 
spolehlivosti systémů a predikci potřeb pro-
středků servisu. Diagnostické záznamy jsou 
ukládány v palubním systému ve formě:
– časových řad průběhu veličiny (trace re-

cord) s konfigurovatelnou periodou vzor-
kování,

– okamžitých hodnot (snap record), využíva-
ných zejména pro záznam kumulativních 
veličin (např. motohodiny),

– diagnostických událostí (event record), 
které jsou charakteristické časem vzniku 
a zániku. Každá diagnostická událost může 
mít mimo vlastní popis přiřazenou priori-
tu, závažnost a další průvodní texty, napo-
máhající pracovníkům údržby v odstraně-
ní závady, a to i vícejazyčně pro vozidla 
v mezinárodním provozu. Vznik i zánik 

diagnostické události mohou být dále pro-
vázeny údajem o poloze vozidla, souborem 
okamžitých hodnot sledovaných veličin ve 
volitelném časovém úseku a volitelné vzor-
kovací frekvenci před vznikem nebo záni-
kem události a nich. Diagnostickou data-
bázi systému TELEDIAG lze s výhodou 
využít i k ukládání diagnostiky ostatních 
subsystémů vozidla, jako jsou např. sys-
tém nadřazeného řízení TCMS, pohonné 
a brzdové systémy, centrální zásobování 
energií, vodní hospodářství a toalety, říze-
ní dveří, osvětlení či klimatizace. K tomuto 
účelu je systém vybaven širokým spektrem 
externích průmyslových rozhraní od pros-
tých digitálních a analogových vstupů přes 
tradiční sběrnice RS-232, RS-422, RS-485, 
MVB a CAN až po nově zavedená rozhra-
ní USB a Ethernet. Data diagnostiky jsou 
dálkově replikována prostřednictvím systé-
mu MOMA na pozemní server, kde mohou 
být využita pro plánování oprav a případ-
né odstavení či náhradu vozidla ještě před 
jeho příjezdem do depa. Diagnostické in-
formace lze také lokálně vyčítat ze všech 
vozidel vlaku do jednoho místa prostřed-
nictvím vlakové sítě, a to jak k přímému 
zobrazení na ovládacím displeji DIS-210, 
tak prostřednictvím servisního notebooku. 
   

3.7 Systém managementu mobilních 
aplikací (MOMA)

Systém MOMA slouží dopravci jako pro-
středek správy flotily vozidel vybavených pa-
lubními informačními systémy. Zajišťuje dál-
kovou správu dat aplikací, správu firmwa-
ru a přenos stavových informací. Jednotně 
zprostředkovává další služby mezi pozemní 
a vozidlovou částí aplikace pro všechny sub-
systémy MMIS, popř. i pro další subsystémy 

vozidel. Systém MOMA jako celek zpro-
středkovává transparentní komunikační spo-
jení mezi pozemní a vozidlovou částí distri-
buovaných vlakových aplikací včetně dalších 
návazných služeb pro snazší implementaci 
datových přenosů do aplikací s respektová-
ním specifik drážního provozu. Je aplikačně 
neutrální, obsah přenášených dat je záležitost 
konkrétní aplikace. Umožňuje sdílení úzkého 
a málo kvalitního přenosového kanálu (typic-
ky GPRS) několika aplikacemi se zaručením 
priorit a ochrany pásma před zahlcením (QoS 
– Quality of Service). Systém MOMA posky-
tuje aplikacím tyto služby: 
– zabezpečení přenosu: autentizace a šifro-

vání, 
– identifikace vozidla a zařízení,
– informace o stavu spojení s vozidlem (on-

-line, off-line, poslední čas připojení),
– periodický přenos stavové informace z vo-

zidla: základní stavová informace vždy 
obsahuje identifikaci vozidla a jeho polo-
hu a lze ji rozšířit o stavové informace ap-
likace (např. navolené číslo vlaku, aktivní 
playlist), 

– přenos datového balíku do vozidla nebo 
z vozidla: je zajištěno automatické nava-
zování přerušených přenosů včetně dokon-
čení rozpracovaných transakcí, aplikace je 
informována o všech změnách stavu pře-
nosu včetně akceptování balíku protistra-
nou, překročení časového limitu apod.,

– oboustranná rozdílová synchronizace dat 
mezi pozemní a vozidlovou částí aplika-
ce, zajišťující minimalizaci datových pře-
nosů při přírůstkové aktualizaci velkých 
datových balíků, včetně uvědomění o sta-
vu přenosu, 

– přenos instantních zpráv mezi vozidlovou 
a pozemní částí aplikace, včetně potvrzení 
doručení a uvědomění o stavech přenosu.

Obr. 4. Systém UniTrack PIREDI v kontextu integrovaného železničního informačního systému
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Systém MOMA se skládá z pozemního 
serveru MOMA-S a vozidlových klientů MO-
MA-C. Vozidlový klient MOMA-C lze umís-
tit v různých vozidlových zařízeních a vy užít 
několik přenosových kanálů (např. GSM, 
LTE, WiFi) s automatickou volbou nejlep-
šího dostupného kanálu. Klient je možné re-
alizovat též jako distribuovaný klient s pře-
nosem dat i do vozů, které nejsou vybaveny 
bezdrátovou komunikací, prostřednictvím 
vlakové páteřní sítě WTB nebo ETB. Spoje-
ní MOMA-S a MOMA-C a autorizace klien-
tů jsou zabezpečeny šifrovanou virtuální sítí 
Open VPN, a umožňují tedy provoz i v otevře-
ných sítích (sítě veřejných operátorů GSM, 
WiFi, internet).

Server MOMA-S je implementován jako 
dvoustupňový. První stupeň tvoří server 
Open VPN, zajišťující autorizaci vozidlových 
klientů a volitelně i certifikační autoritu pro 
vydávání vozidlových certifikátů. Součás-
tí serveru OpenVPN je unikátní nadstavba 
QoS, umožňující řídit datové toky i v sítích, 
ve kterých nejsou pod kontrolou nižší vrstvy 
IP protokolů využívané klasickým QoS – ty-
picky jde o sítě veřejných operátorů GSM, 
kde vinou velké latence a frontování u ope-
rátora tradiční QoS selhává. Druhý stupeň je 
aplikační server implementující interní webo-
vé služby (Web Services) systému MOMA 
a externí webové služby pro přístup pozem-
ních aplikací. Interní i externí rozhraní MO-
MA-S dovolují připojit aplikace třetích stran 

(včetně klientů MOMA-C implementovaných 
třetími stranami). MOMA-S dále obsahuje 
úložiště pro uložení přenesených dat. Je vy-
baven webovým administrátorským rozhra-
ním, které podle nastavených uživatelských 
přístupových práv umožňuje:
– sledování stavů vozidel včetně jejich po-

lohy na mapě,
– monitorování stavů jednotlivých datových 

přenosů,
– statistiky přenosů,
– prohlížení přenesených datových balíků,
– zakládání nových datových balíků pro pře-

nos,
– zahájení a rušení datových přenosů, 
– posílání komunikačních zpráv.

Pozici systému UniTrack PIREDI v kon-
textu integrovaného železničního informač-
ního systému znázorňuje obr. 4.

4. Závěr

Aby železnice obstála v konkurenci ostat-
ních druhů dopravy, musí nabídnout nové služ-
by všem subjektům železničního systému – 
dopravcům, správcům infrastruktury, a přede-
vším cestujícím. Tyto služby vesměs vyžadují 
výměnu značného množství informací mezi 
subsystémy vlaku a mezi vlakem a pozemní-
mi systémy. Vybavení vozidel vysokokapacitní 
komunikační infrastrukturou je tedy podmín-
kou jejich realizace. Vlaková komunikační síť 
potřebných vlastností založená na komunika-

ci Ethernet a protokolu IP je již standardizo-
vána (IEC 61575). Standardizace jejího pro-
pojení s pozemními systémy bude dokončena 
v roce 2016. Norma IEC 61375 byla firmou 
UniControls implementována a tvoří základ 
systémů skupiny UniTrack, tj. i systému Uni-
Track PIREDI. Standardizační úsilí se nyní za-
měřuje na multimediální a telematické systé-
my ve vlacích, konkrétně na specifikace funkcí 
a rozhraní subsystému kamerového dohledu, 
subsystémů poskytujících služby orientova-
né na cestující, strojvedoucího, osádku vlaku, 
údržbu a dopravce. Firma UniControls je čle-
nem příslušné standardizační pracovní skupi-
ny, což jí umožňuje promítnout průběžné vý-
sledky práce na standardech do svých řešení.
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  Konference Diago 2016
Asociace technických diagnostiků ČR 

a Vysoká škola báňská – Technická univer-
zita Ostrava pořádají konferenci Diago 2016. 
Konference se uskuteční ve dnech 2. a 3. úno-
ra 2016 v Luhačovicích.

Konference je zaměřena na měřicí meto-
dy, přístroje a systémy používané v údržbě 
k objektivnímu zjišťování technického stavu 
strojů a zařízení, na systémy údržby, provoz-
ní zkušenosti z údržby strojů a zařízení a na 
provozní údržbu. 

Tematické okruhy jsou:
– monitorovací systémy technického stavu 

strojů a zařízení,
– tribotechnická diagnostika objektu a maziv,
– vibrační diagnostika,
– ustavování strojů a strojních zařízení,
– modální a strukturální analýzy objektu,
– termodiagnostika,
– diagnostika elektrických točivých strojů,
– informační a řídicí systémy údržby,
– teorie systémů údržby,
– praktické zkušenosti z využití technické 

diagnostiky, 
– využití technické diagnostiky k zajištění 

jakosti nových výrobků, 
– technická diagnostika a provozní spoleh-

livost, 
– vzdělávání v technické diagnostice a údržbě,

– certifikace způsobilosti osob v technické 
diagnostice.

Více informací čtenáři najdou na stránkách 
www.atdcr.cz. (ed)

   Workshop Control of 
Trans mission and Distribution 
Smart Grids – výzva autorům

Mezinárodní federace IFAC ve spoluprá-
ci s českými národními komitéty CIGRE 
a CIRED uspořádá v Praze ve dnech 11. až  
13. října 2016 mezinárodní workshop s ná-
zvem Control of Transmission and Distri-
bution Smart Grids – CTDSG’16, zaměřený 
na aktuální témata v oblasti řízení a provozu 
elektrizačních přenosových a distribučních 
tzv. chytrých soustav. 

Problematikou provozu a řízení elektrizač-
ních soustav se v rámci mezinárodní federa-
ce pro automatické řízení IFAC (Internatio-
nal Federation of Automatic Control) zabývá 
technická komise TC 6.3 – Technical Commi-
ttee on Power and Energy Systems. 

Téže problematice se intenzivně věnují také 
specificky zaměřené mezinárodní asociace: 
– CIGRE (Conseil International des Grands 

Reseaux Electriques), 
– CIRED (Congres International des Re-

seaux Electriques de Distribution), 

– ENTSO-E (European Network of Transmi-
ssion System Operators for Electricity),

– EDSO (European Distribution System 
Operators). 
Cílem workshopu CTDSG’16 je kromě 

jiného rovněž navázání spolupráce mezi 
IFAC a uvedenými mezinárodními asocia-
cemi a jejich národními komitéty.

Na workshopu CTDSG’16 je reálně před-
pokládána účast vědců, výzkumníků, akade-
mických a pedagogických pracovníků tech-
nických univerzit, ale i manažerů v průmyslu, 
provozních pracovníků a dispečerů elektri-
začních soustav z celého světa (USA – Jižní 
Afrika – Evropa – Asie), kteří se zabývají nej-
různějšími aspekty problematiky smart grids.

Důležité termíny pro zájemce o workshop 
jsou následující:
– 15. únor 2016: dodání předběžné verze pří-

spěvků v plném rozsahu – full draft papers, 
– 15. květen 2016: potvrzení o přijetí pří-

spěvku (na základě vícenásobné recenze), 
– 15. červenec 2016: přihláška k účasti, do-

dání konečné verze příspěvků se začleně-
ním úprav podle požadavků recenzentů.
Jednací řečí je angličtina. Součástí 

workshopu bude také doprovodný technic-
ký a společenský program.

Podrobné informace lze nalézt na strán-
kách portálu IFAC: www.ifac-control.org/
events a www.ifac.ctdsg2016.cz.  (ed)
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