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Úvod

Normy souboru IEC 62290 stanoví požadavky na funkci, systém a rozhraní pro systémy řízení, které
se používají na tratích a v sítích městské osobní dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou. Tento soubor
neplatí pro tratě, které jsou provozovány podle specifických drážních předpisů, pokud příslušný
kompetentní úřad nestanoví jinak.

Tyto systémy jsou zde označeny jako Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou
(UGTMS). Systémy UGTMS zahrnují velký rozsah aplikací, od ručního (GOA1) až po plně
automatizovaný provoz (GOA4). Trať může být vybavena UGTMS na celé délce nebo pouze částečně.

Tento soubor se nezabývá specifickými problémy bezpečnosti, avšak k zajištění bezpečnosti v rámci
systému městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou se mohou aplikovat aspekty požadavků na
zabezpečení.

Hlavním cílem tohoto souboru je dosažení interoperability, zaměnitelnosti a kompatibility.

V tomto souboru je uveden úplný přehled funkčních požadavků UGTMS, rozdělených na povinné
a volitelné funkce, a rovněž jsou uvedeny principy přizpůsobení systému potřebám uživatele. Použité
funkce vycházejí z daného stupně automatizace se zřetelem na kategorii tratě. Splněním požadavků
může dodavatel vytvořit jednu nebo více obecných aplikací zahrnujících všechny povinné funkce
a všechny nebo podskupinu volitelných funkcí. U obecné aplikace se dosáhne interoperability ve
stanovených podmínkách použití. Přizpůsobením obecné aplikace potřebám uživatele se vytvoří
specifická aplikace, v níž se berou v úvahu místní podmínky, jako je konfigurace tratě a požadavky na
intervaly mezi vlaky. Dodavatel a provozovatel dráhy mají možnost doplnit obecnou nebo specifickou
aplikaci o další funkce. Tyto další funkce nejsou v tomto souboru popsány.

Za používání této normy je odpovědný provozovatel dráhy určený příslušným kompetentním úřadem.

V souladu s IEC 62278NP) je rozhodnutí, zda bude provedena specifická analýza rizik a nebezpečí pro
každou aplikaci, součástí odpovědnosti provozovatele dráhy v souladu s příslušným kompetentním
úřadem a jejich pravidly přijímání rizik.

Termíny jako „bezpečný povel“, „bezpečnostní podmínky“, „bezpečný odjezd ze stanice“ jsou míněny
bez vazby na provedenou analýzu rizik.



Třída bezpečnosti pro funkce každé specifické aplikace musí být určena analýzou rizik.

Tento soubor je doporučením pro ty provozovatele dráhy, kteří chtějí zavádět zařízení schopná
interoperability, zaměnitelná a kompatibilní. Provozovatelé dráhy, v souladu s příslušnými
kompetentními úřady jsou odpovědni za to, že při používání souboru budou zohledňovat své konkrétní
potřeby.

Soubor norem IEC 62290 je též určen jako podpora aplikací pro modernizaci stávajících návěstních
a řídicích systémů. V tomto případě by bylo možné zajistit vzájemnou zaměnitelnost a kompatibilitu
pouze pro dodatečná zařízení UGTMS. Za prověření možnosti modernizace stávajících zařízení
a určení úrovně interoperability je odpovědný příslušný provozovatel dráhy. Definice obecných
rozhraní se stávajícími zařízeními patří do rozsahu platnosti souboru IEC 62290.

Při používání souboru je nutno vzít v úvahu rozdíly mezi různými dopravními sítěmi provozovanými
v různých zemích. Tyto rozdíly zahrnují provozní a legislativní požadavky i různé zvyklosti v oblasti
bezpečnosti.

Soubor je rozdělen do čtyř částí:

Část 1 „Systémové principy a základní pojmy“ je úvodem do normy a zabývá se hlavními pojmy, definicí●

systému, principy a hlavními funkcemi UGTMS (Systémů řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou).

Další tři části odpovídají třem etapám požadovaným v procesu specifikování UGTMS a mají být
v souladu s tím používány.

Část 2 „Specifikace funkčních požadavků“ definuje požadavky na základní funkce uvedené v části 1, dané●

systémovými hranicemi a vnějšími rozhraními, jak je definováno na obrázku 4 v části 1. Přiřazení třídy
bezpečnosti může být provedeno pouze na základě analýzy rizik a nebezpečí.

FRS (specifikace funkčních požadavků) stanoví a definuje funkce, které jsou nutné pro provozování systému
městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou. Pro daný stupeň automatizace se rozlišují dva typy funkcí se
zřetelem na kategorii tratě: povinné funkce (např. detekce vlaků) a volitelné funkce (např. rozhraní pro
informování cestujících nebo systémy monitorování cestujících). Požadavky na tyto funkce jsou rozděleny
shodně, není-li uvedeno jinak.

Část 3 (návrh) „Specifikace systému“ se zabývá architekturou systému a přiřazením požadavků a funkcí●

uvedených v části 2 ke složkám architektury (SRS).

SRS (specifikace požadavků na systém) stanoví architekturu systému UGTMS s povinnými a volitelnými
složkami.

Část 4 (návrh) „Specifikace rozhraní“ se zabývá definicí daných rozhraní i daty vyměňovanými mezi těmito●

rozhraními (FIS a/nebo FFFIS) pro složky týkající se interoperability a pro zaměnitelné složky uvedené v části 3.

Pro rozhraní mezi složkami UGTMS je uvažováno logické rozhraní neboli FIS (specifikace funkčního rozhraní)
a/nebo fyzické a logické rozhraní neboli FFFIS (specifikace přizpůsobeného funkčního rozhraní).

POZNÁMKA Konkrétní struktury Části 3 a Části 4 budou vytvořeny po dokončení Části 2, aby byly
začleněny volitelné a povinné složky a aby byly vzaty v úvahu místní podmínky. V zásadě bude
definováno pouze jedno FIS a/nebo FFFIS pro totéž rozhraní. Bude-li to však odůvodněné, v některých
případech bude pro totéž rozhraní definováno několik FIS nebo několik FFFIS.



Obrázek 1 – Tři etapy procesu podle normy na UGTMS

Funkční požadavky jsou definovány jako požadavky nutné pro splnění všech provozních podmínek
zajišťujících bezpečnou a pravidelnou dopravu vyžadovanou provozovateli dráhy, bez ohledu na
konkrétní technické zajištění těchto požadavků.

Zvolená úroveň podrobnosti popisu funkčních požadavků zajišťuje zákazníkům, stejně jako příslušným
kompetentním úřadům, že obecné aplikace od různých dodavatelů budou splňovat alespoň funkčnost
definovanou v této části IEC 62290.  

Funkční požadavky stanovené tímto souborem jsou jednoznačně označeny identifikačním číslem
požadavku, jež je v souladu se zajišťovanou funkcí.

1 Předmět normy

Tato část IEC 62290 určuje funkční požadavky UGTMS (systémů řízení městské dopravy s vyhrazenou
vodicí dráhou). IEC 62290-2 lze použít pro nové tratě nebo pro modernizaci stávajících
zabezpečovacích a řídicích systémů.

Tuto část IEC 62290 lze použít v aplikacích využívajících:

bodový nebo nepřetržitý datový přenos,●

nepřetržitý dohled nad jízdou vlaku prostřednictvím dynamických rychlostních profilů,●

určování polohy vlaků traťovým zařízením nebo hlášením komunikujících vlaků.●

Tato norma neplatí pro stávající systémy řízení nebo projekty zahájené před datem platnosti této
normy.

Systémy řízení, které za účelem zabezpečení jízdy nevyužívají datových přenosů mezi traťovým
zařízením a vlaky, nejsou předmětem této normy.

Funkční požadavky definované v části 2 této normy určují obecný základ, jež by měl být rozšířen
podrobnými funkcemi definujícími obecnou nebo specifickou aplikaci v jejím celém rozsahu.

Proto tato část normy není určena jako základ pro definici v celém rozsahu SRS, FIS nebo FFFIS.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


