
Projekt Ministerstva dopravy 802/210/112

Účast České republiky v projektu GALILEO

Zpráva o řešení projektu v roce 
2004

Odpov ědný řešitel:
Prof. Ing. František Vejražka, CSc.

fakulta elektrotechnická ČVUT

Spolu řešitelé:
Prof. Ing. Pavel P řibyl, CSc.

ELTODO EG, a.s.

Doc. Ing. Miroslav Svítek, CSc.
fakulta dopravní ČVUT

Ing. Miroslav Chlumský
AŽD Praha, s.r.o.



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Galileo

• družicový rádiový (navigační) systém 
pro určení polohy uživatele 
kdekoli na Zemi

• EU, Eurocontrol, ESA



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Galileo

• Služby kosmického segmentu
– Open Service OS – veřejně přístupná služba
– Safety of Life SoL – služba se zárukou bezpečnosti
– Commercial Service CS – komerční služba
– Public Regulated Service PRS – vyhrazená služba
– Search and Rescue SAR – služba pátrání a záchrany

• Služby EGNOS
• Služby s místní (lokální) podporou
• Kombinované služby



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Časový průběh výstavby systému

• Definování systému – ukončeno v roce 2000
• Vývoj a ov ěřování – 2001-2005 

– návrh, vývoje a testů jednotlivých součástí systému
– 2004 ESTB - EGNOS System TestBed

• ESTB-V1
• ESTB-V2

– Galileo System TestBed GSTB
• GSTB-V1

– plánováno vypuštění první testovací družice systému Galileo pro testy 
příjmu signálu z kosmu – testy SIS (Signal In Space). Toto vypuštění 
bylo přesunuto na rok 2005.

• Rozvoj (rozmis ťování) – 2006-2008
– rozvoj pozemní infrastruktury
– doplňování kosmického segmentu

• Plný provoz – 2008 



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Obsazení kmitočtového spektra 
signálem Galileo



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Struktura signálů systému Galileo

kmitočtové 
pásmo, 

nosný kmitočet, 
šířka pásma 

signál nav. 
zpráva modulace 

chipová rychlost 
[Mchip/s]/ 

symbolová rychlost 
[symbol/s] 

navigační 
služba 

E5a-I F/NAV 10.230/50 OS,CS 
E5a-

Q 
pilotní s. 10.230/- OS,CS 

E5b-I I/NAV 10.230/250 OS,SoL,CS 

E5 
1191,795MHz 

92,07MHz 
E5b-

Q 
pilotní s. 

AltBOC(15,10) 

10.230/- OS,SoL,CS 

E6-A G/NAV BOC(10,5) 5.115/100 PRS 
E6-B C/NAV BPSK(5) 5.115/1000 CS 

E6 
1278,75MHz 
40,92MHz E6-C pilotní s. BPSK(5) 5.115/- CS 

L1-A G/NAV BOC(15,2.5) 15.345/100 PRS 
L1-B I/NAV BOC(1,1) 1.023/250 OS,SoL,CS 

L1 (E2-L1-E1) 
1575,42MHz 
40,92MHz L1-C pilotní s. BOC(1,1) 1.023/- OS,SoL,CS 

 



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Projekt MD – průběh řešení

• 2001
– studium aplikací RDSS GALILEO
– studium systému GALILEO

• 2002
– legislativní otázky projektu
– návrh pilotních projektů a jejich zaměření

• 2003
– rozpracování teoretických problémů pilotních projektů
– zahájení realizace dílčích bloků pilotních projektů 

• 2004
– pokračování prací na pilotních projektech, praktické realizace 

dílčích úkolů



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Projekt MD – pilotní projekty

1. Experimentální přijímač GNSS – ČVUT FEL
2. Řízení a zabezpečení železniční dopravy na 

nekoridorových tratích s využitím družicové 
navigace – AŽD Praha

3. Informační systém pro přepravu nebezpečných 
věcí využívající systém GNSS – ČVUT FD

4. Optimalizace řízení silniční dopravy využitím 
družicových systémů – Eltodo

5. Monitorování a řízení pohybu pohyblivých 
objektů  po pohybové ploše letiště pomocí 
GNSS – ČVUT FD



Účast ČR v projektu Galileo

Pilotní projekt

EXPERIMENTÁLNÍ PŘIJÍMAČ 
GNSS

Prof. Ing. F. Vejražka, CSc.
ČVUT Praha

Fakulta elektrotechnická



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

• Experimentální přijímač jako čidlo polohy 
pro aplikace se zvýšenými nároky na 
bezpečnost a spolehlivý příjem za 
obtížných podmínek

• Studium a implementace pokročilých 
algoritmů zpracování signálu družicových 
navigačních systémů

• Multisystémové a multimodální řešení –
koncepce Softwarového Rádia

Pilotní projekt – motivace



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

• Rádiová část přijímače
• Signálový procesor (DSP)
• Návrhový postup programového vybavení DSP
• Programové vybavení pro zpracování měření
• Studium systému Galileo a výzkum pokročilých metod 

zpracování signálu v GNSS

Přechod na pokro čilou verzi p řijíma če

Dílčí úkoly projektu v roce 2004



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

LNA

kanál 1

kanál 2

LNA

A/D FPGA
Virtex II

PCI rozhraní

DSP Xilinx

 DSP částRadiová část
GNSS anténa

Syntezátor

 Výkonný
počítač

Architektura experimentálního 
přijímače – první verze



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

PowerPC
jádro

Architektura experimentálního 
přijímače – pokročilá verze

PowerPC
jádro

LNA

kanál 1

A/D

FPGA Xilinx
Virtex-II Pro

DSP a ProcesorRádiová část
GNSS anténa

Syntezátor

LNA

LNA

kanál 2

kanál 3



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

• Kompaktnost konstrukce
• Mezifrekvence 140 MHz
• AGC

Rádiová část přijímače



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

• Deska A/D převodníků
• FPGA Virtex-II Pro

Signálový procesor (DSP)



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

• Připojení korelátorů na sběrnici PowerPC
jádra

Návrhový postup programového 
vybavení DSP

Power PC

128 Kb SRAM

PLB

Bridge

Power PC

128 Kb SRAM

PLB

Bridge

OPB

8Mb SDRAM

Interrupt

IO

GPS/GLONASS
correlator

GPS/GLONASS
correlator

GNSS correlator
(developed in Matlab Simulink)

Wrap subsystem
(describe in VHDL)
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Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

Výzkum pokročilých metod 
zpracování signálu v GNSS

• Dostupnost signálu EGNOS pro pozemního uživatele

EGNOS
GNSS

Problém: Rychlost reakce na p řítomnost signálu



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

• Rychlá detekce signálu EGNOS

MF signál Převod do základního
 pásma a decimace

Paralelní
korelátor

Nekohrentní
integrace

Detekce
signálu

výstup
MF signál Převod do základního

 pásma a decimace
Paralelní
korelátor

Nekohrentní
integrace

Detekce
signálu

výstup
rs rs

2
R

Výzkum pokročilých metod 
zpracování signálu v GNSS



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

• Stabilita smyček sledování signálu systému 
Galileo

korelátor

mezifrekvenční
signál

generátor
ref. signálu

diskriminátor
zpoždění

zpětnovazební
 filtr změřené

zpoždění

T1

T2

0 τ

R( )τ

PRN

BOC

Výzkum pokročilých metod 
zpracování signálu v GNSS

 



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

• Realizace dalších modulů rádiové části.
• Vyřešit problematiku spojenou s volbou vhodného 

kmitočtového normálu.
• Osvojené návrhové postupy pro DSP otestovat praktickou 

realizací.
• Dokončit a otestovat přechod na systém reálného času.
• Výzkum příjmu signálu Galileo z první testovací družice, jejíž 

vypuštění je plánované během roku 2005.
• Řešení problematiky příjmu a zpracování signálu v obtížných 

podmínkách (indoor navigace).
• Provést testy implementace algoritmů pro příjem stávajících 

systémů (GPS, EGNOS) do pokročilé verze experimentálního 
přijímače včetně praktických testů.

• Provést analýzu rušivých signálů, která bude zahrnovat 
teoretický rozbor a sadu testovacích měření.

Plán dalšího postupu



Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS
Účast ČR v projektu 
Galileo

FEL 
ČVUT

Děkuji Vám za pozornost



Účast ČR v projektu Galileo

Pilotní projekt

ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍ 
DOPRAVY NA VEDLEJŠÍCH TRATÍCH S 

VYUŽITÍM DRUŽICOVÉ NAVIGACE

ing. M. Chlumský, 
ing. Tregl

AŽD Praha, s. r. o.



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

 Řízení a zabezpečení železniční dopravy na 
vedlejších tratích s využitím družicové navigace
– efektivně využít družicovou navigaci při zabezpečení 

vedlejších tratí
– umožnit výstup informací GNSS ze zabezpečovacího 

zařízení do informačních systémů pro řízení dopravy

V roce 2004 se práce soustředily do oblastí:
– aktualizace ZTP a řešení pilotního projektu
– analýza začlenění informací GNSS do ISZ
– řešení datových kanálů pro radiový přenos 
– řešení simulátoru datového přenosu včetně funkce 

celého ISZ

Cíl projektu



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

! Novelizace Vyhlášky 177/1995 Sb
– mění požadavky na úroveň zabezpečení v závislosti na traťové 

rychlosti
– legalizuje radioblok jako součást zabezpečovacího systému

! Stanovení podmínek pro interoperabilitu se systémy 
zabezpečení vybraných tratí v rámci EU

! Akceptování požadavku provozovatele dráhy na vývoj co 
nejjednoduššího systému zabezpečení pro vedlejší tratě 
nejnižší úrovně:
– rozšíření systému o radioblok úrovně 0 a 0+

Aktualizace ZTP



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

!Funkce:
" Systém GNSS cyklicky zaměřuje polohu vlaku

" RBV podle měření GNSS vyhodnocuje přítomnost vlaku v 
prostorovém oddíle, reprezentovaném navigačním 
obdélníkem

" Informace o poloze vlaku se přenáší do RBC

" Strojvedoucí při přihlášení vlaku a odhlášce zadává 
přítomnost vlaku v lokalizačním úseku

" RBC při bezpečnostně relevantních úkonech kontroluje 
soulad mezi polohou zadanou strojvedoucím (lokalizační 
úsek) a vyhodnocenou GNSS (navigační obdélník)

Charakteristika funkce radiobloku
úrovně 0+



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

!Nová úroveň RB přinese:
" Rychle dostupný systém pro tratě s nejnižší intenzitou 

provozu (provozovaných bez jakéhokoliv zabezpečení podle 
předpisu ČD-D3)

" Splnění požadavků Vyhlášky 177/1995 Sb pro zabezpečení 
těchto tratí 

" pro rychlost do 60 km/h bez vybavení dopraven (při 
použití principu hlavních klíčů u strojvedoucího)

" pro rychlost do 100 km/h při nutném zabezpečení 
přejezdů a kontrole polohy výhybek prostřednictvím 
elektromagnetických zámků

Vlastnosti radiobloku úrovně 0+



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

Pilotní projekt - řízená oblast



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

Pilotní projekt Volary - Kájov



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

• Protokol:  NMEA 0183
• Vstup dat: Hodnoty naměřené v terénu
• Výstup dat: Soubor pro zobrazení, později simulování

Radioblok 0+

Věta Využité informace Účel

GGA Poloha Lokalizace vozidla Vázaná dvojice 
nejdůležitějších 
informacíČasová značka Synchronizace polohy

ZDA Datum Zobrazení pomocný údaj

Čas Synchronizace 
archivu

Bude využito 
ve versi 2

VTG Kurs Zobrazení pomocný údaj

Analýza začlenění informací z 
GNSS



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

Výstup z přijímače - neupravený

Převod do MS Excel pro potřeby analýzy

Po selekci a úpravě

Zobrazení

Formy dat při vstupu a výstupu



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

Systém Rychlost Specifika

TRS 1,2kB>4.8kB (9.6kB) Dosud nezavedeno, nutný zásah výrobce

GSM-P(R)/ SMS 140 Byte max. Dlouhá doba přenosu

GSM-Datové
volání

9,6kB – 57,6kB Nutnost navazovat spojení na každou relaci. 
GSM-R nepodporuje

GPRS 9,6kB Pevná adresa, pevné spojení.                
GSM-R podporuje,                             
možnost VPN u GSM-P

?

Universální

přenosový

systém

Další specifika:
•Využít též existujících komunikačních kanálů
•Nutnost oddělit hlasovou komunikaci od datové
•Umožnit snadný přechod na GSM-R

Komunikační kanály



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

FCB20

KN35017

FCB20

ovládací skříňka I.

KN35016

jednotka
GSM-R
data

RS485

GPS

+12V

anténa GPS
ALPS
BSGE1-201A

KN37004
měnič napětí 48V/12V

KN37005
měnič napětí 110V/12V

jednotka
GSM-R
hlas

ovládací skříňka II.

REPA

MICA

REPB

MICB

výstup
dálkový
STOP

+5V

anténa GSM
KATHREIN
742 325

SW-13 SW-13

MC3000 MC3000

anténa GSM
KATHREIN
742 325

TRS VL47

FXM20

FRB20

SWITCHA

RS485A

MICA

REPA

MICB

REPB

RS485B

SWITCHB

GPS
GSM-1 GSM-2

TRS

Vícesystémové přenosové zařízení 
- vozidlo



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

KN 36018
Skřínka
dispečerského
pracoviště

Vícesystémové přenosové zařízení 
- dispečer



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

Analyzátor a 
generátor GNSS dat

Reálné 
moduly 
GSM

Simulátor 
stanice

Samostatný 
simulátor

Samostatný 
simulátor

Samostatný 
simulátor

Komplexní ověření systému
Postupné nahražování

Bloky 
simulátorů



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

Simulátor radiobloku



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

HUB

ZPC

TPC1

TPC2

Simulátor

ETMNET

PENET

Simulátor stanice



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

Plán na rok 2005



Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších 
tratích s využitím družicové navigace

Účast ČR v projektu 
Galileo

AŽD Praha 
s.r.o.

Děkuji Vám za pozornost



Účast ČR v projektu Galileo

Pilotní projekt

Fakulta dopravní ČVUT 
2005

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PODPORU 
PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 

VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉM GNSS



Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy 
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

Účast ČR v projektu 
Galileo

FD 
ČVUT

Úvod

Plán činnosti v roce 2004:
• Analýza GIS systémů a standardů
• Technický návrh vozidlové jednotky a 

serverové části systému
• Analýza a výběr vhodných technologií
• Implementace základních funkcí systému



Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy 
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

Účast ČR v projektu 
Galileo

FD 
ČVUT

Procesy informačního systému pro 
sledování nebezpečných věcí

• Záměr přepravit zásilku: Odesílatel potřebuje přepravit nebezpečný náklad příjemci. 

• Přiřazení úkolu dopravci: Odesílatel zadá přepravu dopravci, který vybere dopravní jednotku 
a kvalifikovaného řidiče.

• Vložení plánované zásilky do systému: Odesílatel i dopravce zadají nezávisle na sobě do 
systému přes webové rozhraní údaje o zakázce: datum, příjemce, druh nákladu a další údaje

• Schválení zásilky systémem: Pokud jsou všechna data platná a údaje odesílatele a 
přepravce jsou shodné, vygeneruje se povolení s navrženou trasou, které je zasláno 
zúčastněným stranám. 

• Inicializace p řepravy zásilky: Před přepravou se řidič na palubním počítači přihlásí do 
systému. Od serveru získá povolení a cestu navrženou routingem. Přeprava začíná být od 
tohoto okamžiku sledována pomocí GPS a GPRS.

• Sledování p řepravy zásilky:
– Kontrola dodržování trasy
– Monitorování parametrů nákladu
– Monitorování parametrů vozidla

• Vyhodnocení údaj ů: Po doručení přepravy bude historie zásilky archivována, pro vytváření 
statistik



Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy 
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

Účast ČR v projektu 
Galileo

FD 
ČVUT

SW Architektura informačního 
systému

Server a OBU budou 
popsány dále.



Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy 
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

Účast ČR v projektu 
Galileo

FD 
ČVUT

SW Architektura informačního 
systému - server
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SW Architektura informačního 
systému – server

WWW INTERFACE
Přes www rozhraní k systému přistupují všichni uživatelé. Jeho součástí jsou internetové GIS služby 

Web Mapping Service (WMS) a Web Feature Service (WFS). Tyto služby jsou standardy Open GIS 
Consortia (OGC).

DATABÁZE
V databázi jsou implementována pravidla formou omezení (constrains), referencí a funkcí, které se 

volají při vkládání, mazání a editaci dat (triggery). Objektově-relační databáze PostgreSQL 
obsahuje data toho typu:

• evidence uživatelů
• evidence vozidel, nákladů a obalů 
• stavy vozidla v terénu a mechanismy na jejich určení, tzn. např. detekce havárie, poruchy, 

zastavení, nakládka, vykládka
• historie projeté trasy a dalších údajů
• GIS data

ROUTING
Při procesu schvalování přepravy systémem určuje trasu přepravy v závislosti na: 
• třídě nebezpečného nákladu
• fyzikálních rozměrů vozidla
• volitelné optimalizace zadané uživatelem
• dynamických datech z RDS-TMC (připraveno)
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Účast ČR v projektu 
Galileo

FD 
ČVUT

SW Architektura informačního 
systému – On board Unit
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Účast ČR v projektu 
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SW Architektura informačního 
systému – On-board Unit

2 řešení – tzv. lehký (thin) a silný (thick) klient

Lehký klient 
• Své stavy není schopen určovat sám. 
• Data ze svých senzorů a od řidiče posílá na server, který mu pošle 

vyhodnocené stavy.
• Nižší HW nároky

Silný klient
• Sestavuje data a posílá je protokolem komunikačnímu modulu na serveru.
• Při sjetí z trasy určuje sám novou trasu.
• Autonomie - schopen určovat si stavy sám a chovat se dle nich

Oba klienti obsahují
• GUI
• Senzory
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nebezpečných věcí využívající systém GNSS

Účast ČR v projektu 
Galileo

FD 
ČVUT

Výběr technologií

Hlediska výb ěru technologie

• Bezpečnost

• Standardy

• Dostupnost

• Jednoduchost implementace

# Open-source technologie
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Příklady řešení- pravidla

Transit – tabulka všech 
přeprav

Data_input – jednotka 
ukládá svá data

Attribute – tabulka 
atributů – metadata

State – tabulka stavů

Decided_state – stav, 
který byl o jednotce 
rozhodnut

Rule_settings –
konstanty, kterými se 
pravidla řídí
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Účast ČR v projektu 
Galileo

FD 
ČVUT

Příklady řešení – Stavy

Stojí z důvodu havárie39Problem

Stojí z neurčeného důvodu38Stopped_unknown

Kongesce37Jam

Zákonem předepsaná přestávka, trvárepose_time, doba mezi 
přestávkami je repose_interval_time

36Repose

Přestávka z jiného účelu35Pause

Vykládka34Discharge

Nakládka33Loading

Jízda32Ride

PopisKódStav

5 skupin stav ů entity p řeprava: stavy aktivity (A), prováděcí (B, viz 
tabulka), bezpečnostní (C), technické (D) a legální (E)

• Stavy A, B, C se v rámci své skupiny navzájem vylučují 
• Stavy skupin D a E mohou platit současně
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Transit: tabulka všech 
přeprav

Cargo_type: seznam 
nákladů
Route: tabulka routingem 
navržených cest

Company: tabulka 
společností – dopravce, 
odesílatel..

Příklady řešení – hlavní entity 
databáze
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Příklady řešení– www rozhraní
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FD 
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Příklady řešení– GUI na On 
Board Unit

Test 
aplikace
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FD 
ČVUT

Příklady řešení– data CEDA a 
UIR-ADR
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Galileo

FD 
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Příklady řešení - data CEDA a 
ISSDS(Databanka Ostrava)

Legenda
CEDA 
ISSDS
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Závěr – rok 2004

Technický návrh systému
Systém postaven na databázi a db funkcích s ohledem na možnost 
pozdějších změn. Jedná se o expertní systém.

Výběr technologie
Bylo ukázáno na možnost realizace Location-based Services (LBS) 
systému open-source technologiemi.

Analýza GIS dat
Byla analyzována dostupná data Databanka Ostrava, CEDA, UIR-
ADR a poukázáno na nedostatky vzhledem k potřebám systému.

Testování systému

Byla provedena implementace základních funkcí vozidlové jednotky
(OBU) i serveru a byly provedeny první testy v terénu. 
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Účast ČR v projektu 
Galileo

FD 
ČVUT

Cíle projektu pro rok 2005

Návaznost na další systémy
Implementace rozhraní na IS DOK, MEDARD, HZS, RDS-TMC. 
Dynamické routování.

Komunikace
Vytvoření komunikačního prostředí – protokoly, spolehlivost

Bezpečnost
Analýza systému z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti, případně
implementace závěrů bezpečnostního auditu.

Testování systému

V roce 2005 bude zahájeno testování systému s monitorováním 
jeho výpadků atd. Výstupem budou nastavení parametrů systému a 
případná doporučení standardů.



Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy 
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FD 
ČVUT

Děkuji Vám za pozornost



Účast ČR v projektu Galileo

Pilotní projekt

OPTIMALIZACE ŘÍZENÍ SILNIČNÍ 
DOPRAVY VYUŽITÍM DRUŽICOVÝCH 

SYSTÉMŮ

Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
ELTODO, a.s.



Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím 
družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

• Optimalizace řízení městské sítě
– Nový princip řízení
– Měření délky kolony/TT
– Automatická identifikace nehod
– Informační systémy

• Optimalizace průchodu složek IZS
• Preference MHD s využitím GNSS

---------------
• Měření kvality signálu GPS ve městě
• Plovoucí vozidlo (FC) – vyhodnocení dat
• Řízení SSZ s využitím FCD

Cíle projektu 2004

Úvod



Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím 
družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

Optimalizace řízení oblasti SSZ

• Nový princip řízení
– Vstupní parametry – délka kolony, 

priorita směru, vytížení fáze
– Postup:

• Identifikace oblasti;
• Preferované trasy;
• Výpočet doby cyklu;
• Výpočet ofsetu;
• Split optimalizace

– Verifikace plovoucími vozidly
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– Verifikace plovoucími vozidly
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• Nový princip řízení
– Vstupní parametry – délka kolony, 
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– Postup:

• Identifikace oblasti;
• Preferované trasy;
• Výpočet doby cyklu;
• Výpočet ofsetu;
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– Verifikace plovoucími vozidly
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Účast ČR v projektu 
Galileo

Optimalizace řízení oblasti SSZ

• Nový princip řízení
– Vstupní parametry – délka kolony, 

priorita směru, vytížení fáze
– Postup:

• Identifikace oblasti;
• Preferované trasy;
• Výpočet doby cyklu;
• Výpočet ofsetu;
• Split optimalizace

– Verifikace plovoucími vozidly
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družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

Optimalizace řízení oblasti SSZ
• Délka kolony / Doba 

jízdy (TT)
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Optimalizace řízení oblasti SSZ
• Délka kolony / Doba 

jízdy (TT)



Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím 
družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

1

2
3 4

5

6

Optimalizace řízení oblasti SSZ
• Délka kolony / Doba 

jízdy (TT)
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družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

• Identifikace nehod
– Simulace na reálném úseku sítě získání dat
– Výběr optimálních parametrů pro identifikace
– Návrh algoritmu

– 2005 – vliv okrajových podmínek 
(vstupní intenzita) a integrace FC do modelu

Optimalizace řízení oblasti SSZ

t
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Optimalizace řízení oblasti SSZ

t
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Optimalizace řízení oblasti SSZ

t
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• Identifikace nehod
– Simulace na reálném úseku sítě získání dat
– Výběr optimálních parametrů pro identifikace
– Návrh algoritmu

– 2005 – vliv okrajových podmínek 
(vstupní intenzita) a integrace FC do modelu

FC!?

Optimalizace řízení oblasti SSZ

t



Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím 
družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

• Analýza problematiky
– Přehled legislativy
– Organizační uspořádání
– Technické zabezpečení
– Definice hlavních funkcí
– Problematika jízdy aktuální informace

– Dynamická navigace – pilotní ověření 2005

IZS



Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím 
družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

• Varianty principů
• Příklady ze zahraničí
• Podklad pro návrh pilotního projektu

MHD
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družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

• Hodnocení
– počet viditelných družic
– činitelé DOP
– odhadovaná chyba
– chyba v zeměpisné šířce a délce
– celková chyba

• Měření v městské zástavbě
(preference MHD)
– v pohybu (15 hodin)
– stacionární (2 x 24 hodin)

Experimentální část – GPS



Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím 
družicových systémů

Účast ČR v projektu 
Galileo

Experimentální část – GPS
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– počet viditelných družic
– činitelé DOP
– odhadovaná chyba
– chyba v zeměpisné šířce a délce
– celková chyba

• zpřesnění základní
konfigurace GPS

• Měření v městské zástavbě
(preference MHD)
– v pohybu (15 hodin)
– stacionární (2 x 24 hodin)

Experimentální část – GPS
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• Vyhodnocení FCD – data z plovoucího vozidla
– rešerše zahraničních zkušeností
– získávání dat z plovoucího vozidla (makro MS Excel)
– vyhodnocení

Experimentální část – FC
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• Řízení na základě délek kolon
– SSZ 4.421, zatížená křižovatka, kolony JS + nábřeží
– vyřešena komunikace Novodvorská (ŘP) x SSZ
– podklady pro dopravní řešení

Experimentální část – řízení 
SSZ
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orská (ŘP) x SSZ
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Účast ČR v projektu 
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• A1 – dokončení řízení SSZ 4.421
• A2 – příprava řízení oblasti Zličín
• A3 – realizace OBU do plovoucího vozidla
• A4 – simulace vlivu dopravních informací
• A5 – optimalizace rozložení dopravní zátěže
• A6 – identifikace excesů

---
• B1 – IZS – projekt propojení DIC s dispečinkem
• B2 – vybavení vozidla IZS dynamickou navigací

---
• C1 – MHD – vývoj OBU
• C2 – hodnocení signálu GPS z prostředků MHD
• C3 – koncepce pilotního projektu preference 

MHD

Plán 2005
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Děkuji Vám za pozornost



Účast ČR v projektu Galileo

Pilotní projekt

MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ POHYBU 
POHYBLIVÝCH OBJEKT Ů PO POHYBOVÉ 

PLOŠE LETIŠTĚ POMOCÍ GNSS

Fakulta dopravní ČVUT 
2005



Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů 
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS

Účast ČR v projektu 
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Úvod

Plán činností v roce 2004:
• Klientská část testovacího SW
• Serverová část testovacího SW 
• Zpracování mapových podkladů
• Propojení se systémem A-SMGCS
• Návrh a implementace vozidlové 

jednotky (OBU)
• Test v terénu
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• Každý pohyblivý objekt je 
zobrazen pomocí ikony či 
geometrického objektu 
charakterizujícího typ objektu

• Aktuální poloha objektu je 
periodicky odesílána na server, 
kde je dále zpracovávána. Ze 
serveru jsou zpět načítány 
informace o všech pohyblivých 
objektech na letišti, které jsou 
následně zobrazovány.

• Datový přenos mezi klientem a 
serverem je realizován nad 
protokolem TCP/IP

• Žádosti o připojení klientů jsou 
serverem očekávány na konkrétním 
portu. 

• Následně pravidelně na server zasílá 
informace o poloze, směru a 
rychlosti pohybu. Serverem jsou tyto 
informace od všech klientů 
vyhodnocovány a posléze 
redistribuovány všem připojeným 
klientům jeko polohy všech objektů. 

• V systému je ukládána informace ze 
senzoru GPS/Galileo pro další 
vyhodnocení. 

• V systému je vyhodnocována práce 
síťové vrstvy (rychlost doručování, 
zpoždění, výpadky)

Procesy informačního systému pro 
monitorování pohyblivých objektů
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• Speciální PC (tablet PC)
• PDA 
• CarPC
• Cílem je ověřit během dalšího trvání 

projektu vhodnost takového hardware pro 
použití jako klientské OBU při 
respektování všech požadavků kladených 
na takové zařízení zejména z hlediska 
bezpečnosti a spolehlivosti. 

Vozidlová jednotka (On Board Unit)
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Klientská část testovacího SW
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Klientská část testovacího SW
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• Server na definovaném portu vytváří spojení a 
očekává dotazy od klientů. 

• Server shromažďuje informace o připojených 
(přihlášených) objektech.

• Při každé získané informaci o změně polohy 
všem připojeným objektům tuto informaci 
předává.

• Komunikace serveru s klientem je zajištěna 
pomocí komunikační knihovny protokolu TCP/IP, 
která pro zabezpečení komunikace využívá 
šifrování na vrstvě SSL.

Serverová část testovacího SW
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• Mapové podklady pro letiště Praha Ruzyně byly dodány ve 
formátu DGN v souřadném systému S 42. Byly převedeny do 
univerzálního mapového formátu shapefile, který je zdarma 
dostupný a existují k němu knihovny pro jeho zpracování.

• Data byla načtena do relační databáze ve struktuře vycházející 
z univerzálního navigačně- mapového formátu GDF a byla 
provedena transformace souřadnic na souřadný systém WGS-
84. Transformace proběhla v několika zpřesňujících iteracích.

• Byla provedena transformace do interního binárního tvaru 
klientského programu, díky níž jsou zajištěny nižší nároky na 
výkon HW. 

• Výsledná databáze se skládá z prostorového indexu, který řeší 
dotazy na výřez mapy a z originálního komprimovaného 
úložného formátu, ve kterém jsou objekty uloženy vcelku.

Zpracování mapových podkladů
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• Serverová část testovacího SW předává 
serveru A-SMGCS především informace o 
poloze a identifikaci mobilních prostředků 
pohybujících se na pohybové ploše letiště 

• Podobné informace předává systém A-
SMGCS

• Datová výměna je realizována 
prostřednictvím protokolu ASTERIX 

Propojení se systémem A-SMGCS
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• Test byl proveden na pohybových 
plochách a přilehlých komunikacích letiště 
Praha Ruzyně dne 16.12.2004. 

• Pro bezdrátové spojení klientů a serveru 
testovacího SW byla během testu použita 
síť Internet (GPRS připojení)

Praktický test v terénu
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Praktický test v terénu
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Závěr – rok 2004

Klientská část testovacího SW
Bylo vytvořeno rozsáhle konfigurovatelné testovací SW, které je funkční na 
různých platformách HW (OBU).

Serverová část
Byl vytvořen základ serverové části testovacího SW

Zpracování mapových podklad ů
Mapové podklady letiště byly převedeny do vektorové databáze,kterou 
používá navigační SW.

Propojení se systémem A-SMGCS
Z bezpečnostních důvodů bylo propojení se systémem provedeno off-line, 
data A-SMGCS byla zpracována a jsou připravena pro použití při 
sledování vozidel.

OBU
Bylo vyzkoušeno několik HW konfigurací (CarPC, PDA, Tablet) 
potenciálně vhodných pro použití ve vozidle

Test v terénu
V prosinci 2004 proběhlo ověření testovacího SW na letišti Praha Ruzyně
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Komunikace
Vytvoření komunikačního prostředí – výběr komunikační technologie 
vhodné pro použití v podmínkách letiště s důrazem na bezpečnost a 
spolehlivost. Instalace pokusné bezdrátové sítě ve vhodném 
prostoru.

Bezpečnost
Analýza systému z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti, případně
implementace závěrů bezpečnostního auditu.

Testování systému

V roce 2005 proběhne testování systému s monitorováním jeho 
výpadků atd. Výstupem budou nastavení parametrů systému a 
případná doporučení standardů.

Cíle projektu pro rok 2005
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Děkuji Vám za pozornost



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Shrnutí – vnější vazby projektu

• Prezentace projektu na konferenci 2nd 
Galileo Conference for an Enlarged
Europe (Budapešť) a na schůzce expertů 
Galileo států V4

• Projekt GJU – GARDA – konstrukce 
evropského přijímače GALILEO

• Kooperace s DP hl.m. Prahy při testech 
dynamické preference MHD



Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2004

Shrnutí – plán další činnosti

• 2005
– dokončování vývoje v rámci pilotních projektů, 

ověřování a úpravy, praktické realizace

• 2006
– ověřování pilotních projektů
– vyhodnocení a doporučení pro zadavatele



Projekt Ministerstva dopravy 802/210/112

Děkujeme za pozornost
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