Příručka pro obsluhu terminálu
palubního počítače EPIS 4.0B
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Tato příručka má za účel sloužit řidiči jako příruční návod přímo
na voze. Je proto zaměřena jen na nejčastěji užívané funkce.
Plnohodnotný návod je k dispozici na stránkách intranetu DPO.
Pozn. V průběhu psaní ještě nebyla k dispozici plná data DPO a proto
jsou v některých částech příručky použita data Dopravní společnosti
Zlín - Otrokovice s.r.o.

Upozornění!
Dotyková plocha Terminálu se ovládá pouze špičkou prstu. V jiných
způsobech ovládání může dojít k chybnému vyhodnocení dotyku. Zcela
zakázáno je dotýkat se obrazovky terminálu tvrdými nebo ostrými
předměty, které mohou plochu poškrábat a poškodit. Toto poškození je
nevratné!
K čištění dotykové plochy je doporučeno použít měkký hadřík určený
pro dotykové LCD displeje a čisticí prostředky bez obsahu organických
rozpouštědel s výjimkou alkoholu.
Řidiči je rovněž zakázáno jakkoli do terminálu nebo palubního počítače
fyzicky zasahovat, odpojovat konektory, připojovat jiná zařízení, lepit
nálepky a podobně. USB konektor je určen pouze pro servisní účely,
a pokud se do systému nepřihlásí technik, je neaktivní. Přesto je řidiči
zakázáno do něj cokoli zasouvat a riskovat tak jeho poškození.
Pokud při kontrole vozu zjistíte poškozený terminál nebo jinou součást
palubního systému, informujte výpravčího.
Veškerá činnost s palubním počítačem je zaznamenávána v paměti
a archivována pro případné vyhodnocení.
Přesný čas, datum a poloha jsou získávány pro všechna vozidla
jednotně z GPS.
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Schéma palubního systému
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Základní popis terminálu
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1 - Informační řádek přinášející v závislosti na zvoleném režimu informace
o pojížděné lince, zadané službě, zadaném typu dne, aktuální tarifní zóně,
datu a přesném čase. Pozn. Přesný čas je získáván z GPS a je tedy skutečně
přesný a pro všechna vozidla jednotný.
2 - pracovní plocha
3 - Stavový řádek přinášející informace o přihlášeném řidiči, čísle vozu, verzi
dat (P - palubní počítač, T - terminál, E - hlásič, I - napájecí jednotka, D - jízdní
řád) a stavu periferií:
 RDST- radiostanice (OK/OFF/error),
 GPS - indikuje počet viditelných satelitů (max.7) nebo poruchu
 OS - odbavovací systém (OK/OFF/error/spouštění/aktualizace dat)
 T - topení (zeleně - zapnuto, červeně – vypnuto)
Význam barev: šedá - vypnuto (OFF), zelená - v pořádku (OK), červená porucha (error), žlutá - aktualizace dat, modrá - probíhá spouštění systému
4 - Čtečka čipových karet, k níž se přikládají karty zaměstnanců pro přihlášení
do palubního systému. V závislosti na oprávnění se palubní systém otevře
buď v režimu řidiče (není přístupné servisní menu) nebo v menu servis (není
přístupné menu pro jízdu s cestujícími).
5 - Diody indikující správný chod terminálu (zelená) a přenos dat systémem
dálkového nahrávání (žlutá).
6 - Klávesnice se šesti podsvícenými tlačítky:

V případě stisknutí je navázán prioritní hovor na dispečink.
V případě trojího stisknutí je na dispečink odeslána zpráva „Řidič
v nouzi“ a obdobný text se zobrazí také na informačních panelech.
Zrušení nebo krok zpět
potvrzení
vstup do základního menu výběru činností
Vstup do menu pro komunikace s radiostanicí a spouštění hlášení
návrat do menu „režim jízdy“
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Přihlášení do systému
Přihlášení do systému se standardně provádí přiložením zaměstnanecké karty
k čtečce. Systém si načte osobní číslo a oprávnění (řidič nebo technik),
na jehož základě zpřístupní povolené funkce. Řidič má možnost výběru jízdy
s cestujícími a jen omezenou změnu nastavení hlasitosti, jasu apod., technik
nemá možnost výběru jízdy s cestujícími, ale má zpřístupněna veškerá menu
nastavení a diagnostiky.
Při přiložení zaměstnanecké karty vystavené na osobní číslo bez oprávnění
řidiče nebo technika, systém přihlášení nepovolí:

Pokud se řidič kartou přihlásit nemůže (kartu zapomněl, čtečka nefunguje),
může se přihlásit také ručně, ale o tomto nestandardním způsobu přihlášení
bude datovou zprávou informován dispečink.
Po přihlášení řidiče se ve stavovém řádku zobrazí jeho osobní číslo a systém
nabídne obrazovku pro zadání služby:

Pokud palubní počítač nenalezne dle
zadané služby příslušný jízdní řád, zobrazí
upozornění:
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Po zadání služby se systém dotáže na typ dne, resp. nabídne výběr z verzí
jízdního řádu platných k aktuálnímu datu:

Na první pozici se zobrazuje výlukový jízdní řád pro zadaný kurz, je-li tento
v palubním počítači pro platné datum k dispozici.
Vždy je však k dispozici standardní jízdní řád platný k aktuálnímu datu.
Pro mimořádný případ, kdy JŘ v palubním počítači není k dispozici nebo je
chybný, má řidič možnost navolit si pro příslušnou linku sled zastávek bez
časových poloh. Při přihlášení je pro každou linku k dispozici pod typem dne
90. Systém pak běžným způsobem bude vyhlašovat zastávky a zobrazovat
informace na panelech, pouze řidič se bude muset řídit vozovým JŘ.
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Režim jízdy
Po zadání služby, typu dne a výběru jízdního řádu načte palubní počítač data
a zobrazí potvrzovací okno. Po stisku OK se zobrazí aktuální úsek JŘ s výchozí
zastávkou a odpočtem času:
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1 - Informační řádek přinášející informace o pojížděné lince, zadané službě,
zadaném typu dne, aktuální tarifní zóně a přesném času.
2 - Aktuální zastávka, do níž vůz jede
nebo v níž právě stojí
plus odpočet času do plánovaného odjezdu (+ indikuje zpoždění oproti JŘ).
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3 - seznam následných zastávek
4 - konečná zastávka
5 - tlačítko pro vstup do menu komunikace
6 - tlačítko pro vstup do menu jízdního řádu
7 - tlačítko pro vstup do menu hlášení
8 - tlačítko pro vstup do informačního menu
9 - tlačítko pro vstup do obslužného software pro odbavovací systém
Po výjezdu se u zastávky zobrazí čas uskutečnění odjezdu. Čas u příští
zastávky se zobrazuje jako odpočet času do odjezdu z ní. Kladné hodnoty
znamenají zpoždění.

V průběhu jízdy mezi zastávkami se terminál samočinně přepne do režimu
spořič:
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Zpět do režimu jízdy se terminál opět samočinně přepne po příjezdu
do zastávky:

Spořič lze kdykoli zrušit dotykem na obrazovku.
Nastavení spořiče nebo jeho vypnutí lze provést v základním menu →
nastavení → displej → spořič. Tlačítky lze upravit čas mezi rozjezdem vozu
a spuštěním spořiče v rozmezí 5 až 120 vteřin. Nastavením hodnoty menší
než 5 se spořič deaktivuje.
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U každé zastávky může být zobrazen informační řádek – např.:

Na konci trasy si palubní počítač vyžádá potvrzení dojetí na konečnou
zastávku:

Potvrzením OK je palubnímu počítači sděleno, že vůz dojel na konečnou
zastávku a vysadil cestující, což spustí některé funkce – např. dojde k vypnutí
energeticky náročných periferií, v závislosti na pohybu vozu může být
sledována doba odpočinku a dispečinku je zaslána zpráva, že vůz skutečně
dojel na konečnou zastávku.
Palubní počítač poté zobrazí následný úsek JŘ s výchozí zastávkou
a odpočtem času a dle nastavení budíku může řidiče upozornit na blížící se
odjezd.

13

Menu jízdního řádu
Do menu se lze dostat z menu jízdy stiskem tlačítka
. Menu umožňuje
posun po zastávkách v rámci jedné trasy, změnu trasy a zadání některé
z přednastavených tras odklonu:

Posun po zastávkách nebo trasách se provádí šipkami a stvrzuje tlačítkem OK.

V případě, že dispečer vyhlásí odklon, má řidič možnost navolit si dle aktuální
polohy příslušnou odklonovou trasu, aby systém mohl samočinně vyhlašovat
zastávky a informovat cestující prostřednictvím informačních panelů.
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Pro případ, kdy vůz v rámci služby pojíždí více linek, je k dispozici volba
„změnit pojížděnou linku“, která umožní změnit pojížděnou linku v případě
potřeby.
Po zadání odklonové trasy se přenastaví informační panely a řidiči je
nabídnuto vyhlásit hlášení o změně trasy:
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Střídání
Dojede-li vůz na zastávku, v níž má dle vozového JŘ dojít k plánovanému
střídání, dotáže se systém řidiče, zda k němu má dojít či ne:

Pokud střídání nic nebrání, potvrdí je řidič tlačítkem OK, čímž dojde k jeho
automatickému odhlášení, ukončení provozních logů a uložení spotřeby
energie apod. Poté se zobrazí úvodní obrazovka pro přihlášení dalšího řidiče,
jemuž bude dle JŘ automaticky nabídnut střídající kurz.
Při stisknutí volby NE bude stávajícímu řidiči načten JŘ střídajícího kurzu.
V případě pozdějšího střídání na jiném místě se řidič musí odhlásit pomocí
volby v základním menu a střídající řidič musí provést manuální zadání služby.
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Komunikační menu
Do komunikačního menu se lze dostat kdykoli stiskem tlačítka
z menu jízdy pomocí tlačítka
.

Komunikační menu
vypadá takto:

1

2

3

4

5

6
1 – tlačítko pro vstup do podmenu komunikace s dispečinkem
2 – tlačítko pro vstup do podmenu odesílání zprávy na dispečink
3 – tlačítko pro vstup do podmenu historie komunikace s dispečinkem
4 – tlačítko pro vstup do podmenu použití mikrofonu do vozu
5 – tlačítko pro odeslání zprávy ŽÁDOST O HOVOR na dispečink
6 – tlačítko pro nastavení radiového kanálu pro sunutí tramvají
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nebo

Radiová komunikace s dispečinkem
Úspěšné odeslání žádosti o hovor je potvrzeno sdělením ODESLÁNO.
V opačném případě se zobrazí NEODESLÁNO. V případě, že je vůz mimo
dosah datového spojení, je zobrazen text „pouze fonie“, což znamená,
že není možno odesílat zprávy, ale je možno klíčovat a přímo zahájit hovor.
Pokud dispečer naváže s vozem radiové spojení, objeví se na terminálu text
ZAČÁTEK HOVORU doprovázený hlášením stejného znění.
Komunikační menu v průběhu hovoru zobrazuje, která strana právě klíčuje,
odpočet délky hovoru a umožňuje nastavovat hlasitost příposlechu řidiče:

Když dispečer hovor ukončí, je zobrazen text KONEC HOVORU doprovázený
hlášením stejného znění. Upozornění na zmeškaný hovor uvádí také čas, kdy
se dispečer pokusil o navázání hovoru. Pokud dispečer vyřizuje více hovorů,
může zpět na vůz zaslat zprávu „Čekejte, jste v pořadí …“, která zůstane
zobrazena až do uskutečnění hovoru:
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Obdobným způsobem probíhá indikace generálního volání, po jehož ukončení
je potřeba potvrdit, zda informaci o generálním volání řidič zaznamenal,
ať přímo ve voze nebo po příchodu do něj.

Veškerá radiová komunikace je uchovávána v přehledu v podmenu historie.

Nouze
Ocitne-li se řidič v situaci, která vyžaduje přednostní radiové spojení
s dispečinkem, může použít tlačítko nouze, jímž odešle žádost o hovor, která
se nezařadí do fronty žádostí, ale bude přednostně zobrazena dispečerovi.
Červená tlačítka nouze jsou k dispozici dvě: jedno na terminálu a druhé
instalované v kabině řidiče.
Nachází-li se řidič v kritické situaci (je napaden, má ve voze rvačku apod.)
může trojím stisknutím tlačítka nouze krátce po sobě odeslat na dispečink
zprávu „řidič v nouzi“. Trojstisk není možno provést omylem a dispečer proto
ví, že opravdu nastala kritická situace a musí okamžitě reagovat.
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Odesílání zprávy na dispečink
Řidič má přednastaveno osm nejčastěji užívaných zpráv, zbylé nalezne
v podmenu SEZNAM. Tlačítko „číselná volba“ umožňuje zadat konkrétní číslo
zprávy pro případ, že by zpráv byl větší počet a řidič si příslušné číslo
pamatoval z důvodu, že ji často používá.
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Po odmáčknutí volby se zobrazí ODESÍLÁNÍ ZPRÁVY. Úspěšné odeslání zprávy
je potvrzeno sdělením ODESLÁNO. V opačném případě se zobrazí
NEODESLÁNO.

Obdobným způsobem budou zobrazovány také příchozí zprávy – ať už
z dispečinku nebo například z přijímače signálu nevidomého:
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Použití mikrofonu do vozu
Pokud řidič potřebuje informovat cestující o mimořádné události v dopravě,
může k tomuto účelu použít mikrofon radiostanice. V podmenu MIC si zvolí,
do kterého z vozových reproduktorů má být zvuk směrován a poté již může
stisknout klíčovací tlačítko a hovořit.

Ukončení hlášení se provádí stiskem tlačítka „ukončit“, čímž dojde k odpojení
reproduktorů.
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Spouštění hlášení cestujícím
Menu přehrávání hlášení cestujícím se spouští stiskem tlačítka .. …..
z menu jízdy.
Řidič má přednastaveno osm nejčastěji užívaných hlášení, zbylá nalezne
v podmenu SEZNAM. Tlačítko „číselná volba“ umožňuje zadat konkrétní číslo
hlášení pro případ, že by hlášení byl větší počet a řidič si příslušné číslo
pamatoval.
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Informační menu
Po stisku tlačítka
se otevře menu INFO, v němž jsou na výběr dvě
podsložky: dokumenty (služební příkazy a jiné textové dokumenty) a mapy
(mapy linek a tras odklonů).

V menu se lze pohybovat šipkami a po výběru tlačítkem OK se zobrazí první
stránka dokumentu. Posun mezi stránkami lze provádět kliknutím na okraj
stránky. Návrat do menu režim jízdy lze provést tlačítky ESC nebo
.
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Obdobným způsobem lze prohlížet také mapy s trasováním linek:

Kliknutím na obrazovku se zobrazí detail mapy. Kliknutím na jeho okraj se lze
posouvat nahoru, dolů a do stran.
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Základní menu
Základní menu je kdykoli dostupné stisknutím tlačítka

:

SLUŽBA – Vstup do menu pro zadání služby.
JÍZDA DLE CÍLE – Vstup do menu pro nastavení jízdy dle cíle.
JÍZDA BEZ CESTUJÍCÍCH – Vstup do menu pro výběr typu jízdy.
NASTAVENÍ – Vstup do řidiči přístupných měnitelných parametrů.
ODHLÁSIT – Vstup do menu odhlášení obsluhy.
PROHLÍŽENÍ JŘ – Vstup do prohlížení jízdního řádu libovolné služby.

Zadání služby
Po stisku tlačítka SLUŽBA má řidič možnost zadat službu stejným způsobem,
jako bylo popsáno na stránkách 8 a 9. Volba v základním menu slouží
pro případné změny služby v průběhu směny řidiče.
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Jízda dle cíle
V případě různých mimořádných událostí, pro které není k dispozici jízdní řád,
má řidič možnost zvolit jízdu pouze dle linky a cíle (konečné stanice).
Na informačních panelech je zobrazeno pouze číslo linky, název konečné,
případně upozornění na skutečnost, že vůz jede odklonem nebo jako vsuvka.
Hlášení zastávek ani jiné funkce řízené z GPS nefungují.

Nejprve je potřeba zadat číslo linky a případně stisknout příslušné tlačítko
pro volbu jízdy odklonem nebo jako vsuvka, které se podbarví modře, a poté
vše potvrdit OK:
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Následně se systém dotáže na číslo cíle, které je možno zadat ručně nebo
vybrat ze seznamu. V něm lze použít volbu pro zadání názvu cíle, v níž postačí
napsat jen počátek názvu a systém zobrazí příslušné možnosti:
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Stačí zadat jen jedno nebo několik počátečních písmen, stisknout OK a vybrat
správný cíl:

Po opětovném stisku tlačítka OK se již zobrazí okno pro potvrzení začátku
jízdy:

Při jízdě v režimu „odklon“ se za číslem linky zobrazí symbol
při jízdě
v režimu „vsuvka“ pak symbol
.
Po dojetí na konečnou zastávku je nutno pro opačný směr opět stejným
způsobem navolit jízdu odklonem nebo po standardní trase v závislosti
na dopravní situaci.
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Jízda bez cestujících

Po výběru kterékoli z těchto možností se automaticky nastaví příslušné kódy
v palubním systému i texty na informačních panelech.
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Odhlášení a vypnutí systému
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V průběhu odhlášení systém ukončí veškeré logy, provede odečtení trakční
energie a další požadované operace vztažené k zadanému osobnímu číslu.
Odhlášení a následné vypnutí palubního systému je nutno provádět pouze
na vozidle s vypnutým motorem/řízením, neboť pokud po odhlášení řidiče
systém zaznamená chod motoru nebo pohyb vozu, vyhodnotí to jako jízdu
bez přihlášení a neprodleně odešle zprávu na dispečink.
Pokud po odhlášení řidič zcela vypne motor/řízení nebo to již učinil dříve,
zobrazí se odpočet do vypnutí systému a současně možnost jeho okamžitého
vypnutí:
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Po stisku OK se palubní systém během několika desítek vteřin vypne. V této
době nesmí být vůz znovu nastartován, aby nedošlo k poškození palubního
systému.

Nastavení
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V podmenu DISPLEJ je možno upravit nastavení podsvitu displeje, vypnutí
automatické regulace podsvitu a nastavení spořiče, tj. čas (v sekundách) mezi
rozjezdem vozu a spuštěním spořiče. Tlačítky lze upravit čas v rozmezí 5 až
120 vteřin. Nastavením hodnoty menší než 5 se spořič deaktivuje.

V podmenu TERMINÁL je možno zapnout či vypnout podsvit tlačítek boční
klávesnice a pípání tlačítek při stisku.
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V podmenu BUDÍK je možno budík zapnout, vypnout a nastavit čas
aktivace (v sekundách) před začátkem jízdy dle JŘ.

V podmenu AUDIO - ŘIDIČ je možno upravit hlasitost hlášení k cestujícím
(do vozu) a hlasitost poslechu radiového spojení s dispečinkem. Obdobná
volba v menu otevřeného radiového spojení má účinek pouze na ono
konkrétní spojení.
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Prohlížení JŘ
Prohlížení JŘ nikterak nemění nastavení služby nebo informačních panelů, ani
není indikováno na dispečinku.
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Výpadek GPS
Vyhlašování zastávek provádí palubní systém automaticky na základě polohy
GPS. V případě výpadku GPS nebo při zastavení mimo definovaný okruh
od zastávky a současném otevření nebo odblokování, bude řidič upozorněn
na nemožnost automatického vyhlašování a vyzván k manuálnímu
vyhlašování:

Reset systému
V případě, že se palubní počítač nebo terminál „zasekne“ nebo vykazuje
chyby v činnosti, je možno provést tři druhy resetu:
Reset terminálu: Pokud nastane na terminálu stav, že nereaguje na stisk
kláves dotykové obrazovky, je možné jej resetovat stiskem dvojice kláves:
+
Reset palubního počítače: Reset celého palubního počítače lze provést
stiskem dvojice kláves: Systém obnoví svou činnost do cca 90 vteřin. Poté je
nutno obnovit přihlášení a zadání služby.
+
Reset palubní elektroniky: Celý palubní systém (a spolu s ním také
informační a odbavovací systém) resetovat stiskem tlačítka RESET
umístěného v kabině řidiče. Systémy obnoví svou činnost do cca 90 vteřin.
Poté je nutno obnovit přihlášení a zadání služby.
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