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Úvod
Tato příručka je doplněním Příručky pro obsluhu terminálu palubního
systému, která vznikla na konci roku 2014 a která je rozdávána řidičům
na školeních. V průběhu následujících měsíců byly doplněny další funkce,
některé z nich přímo na základě požadavků řidičů vyslovených na školeních
a následně schválených. Dodatek dále přináší informace, na které se řidiči
při školeních často ptají, a další, u nichž realizační tým považuje za vhodné,
aby vešly ve všeobecnou známost.
Vývoj však bude dále pokračovat a některé funkce ještě v následujících
měsících přibudou, podaří-li se nalézt přijatelné technické řešení, což
vzhledem k mnoha anomáliím v provozu ostravské MHD bývá často
obtížné. Jedná se například o automatické informování řidičů o poloze
a zpoždění návazného přípoje nebo zobrazení řazení na smyčkách.
Významnou novinkou bude rovněž ovládání nového odbavovacího systému
prostřednictvím terminálu palubního počítače.
Palubní systém, resp. palubní počítač je vyvíjen a dále zdokonalován jako
jeden ze základních pracovních nástrojů řidiče. Je proto již od počátku
vyvíjen ve spolupráci s řidiči, reflektuje jejich podněty a provozní zkušenosti
a i nadále je těmto podnětům otevřen. Požadavky na úpravy je však nutno
předávat prostřednictvím příslušného nadřízeného pracovníka, který
posoudí oprávněnost požadavku, případně posoudí, zda se jedná
o požadavek větší skupiny řidičů. Opačně, pokud realizační tým potřebuje
znát názor řidičů na nějakou připravovanou změnu, je v pravomoci
nadřízeného pracovníka vybrat si skupinu řidičů, které se dotáže. Není
reálné dotazovat se všech řidičů nebo vypisovat referenda na intranetu.
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Technické parametry
Častý dotaz na školeních se týká technických parametrů nového palubního
počítače. Zde jsou tedy ty základní:

Palubní počítač EPIS 4.0B:
Jádro palubního počítače je založeno na procesoru Intel ATOM E640
o taktovací frekvenci 1 GHz, 512 kB cache, operační systém LINUX. Paměť
DDR RAM 1GB. Dále počítač disponuje mikro SD kartou třídy 10 o kapacitě
8 GB. Paměť použitelná pro data činí 5,5 GB, zbývajících 2,5 GB je vyhrazeno
pro operační systém. Náběhová doba počítače od jeho startu do zobrazení
uvedení obrazovky přihlášení řidiče je cca 80 vteřin. Příkon je 5 až 7 W,
provozní teplota -200C do +700C. Počítač disponuje rozhraními Ethernet, USB,
RS 485, RS 232 atd.

Ovládací terminál EPT 4.08B:
Jeho jádrem je dotykový LCD displej Hitachi založený na IPS technologii
o svítivosti 550 cd/m2, úhlopříčka 8“, rozlišení 480x800 bodů, formát WVGA
16:9, životnost 70.000 hodin, provozní teplota - 40°C až +85°C, příkon max.
13W při plném podsvitu displeje. Spojení s počítačem zajišťuje DVI-HDMI
kabel o délce 3 až 15 m dle typu vozidla.
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Sunutí
Po stisku tlačítka SUNUTÍ se zobrazí potvrzovací okno a poté ještě okno,
v němž si řidič vybere, zda bude pokračovat s cestujícími (vše zůstane
nastaveno) nebo ne (systém se přepne do režimu služební jízda).

Informační menu
Informační menu bylo rozšířeno o další funkce, z nichž aktivní jsou aktuálně
DOKUMENTY, MAPY A POČÍTADLO DOBY ŘÍZENÍ:

Pod tlačítkem JÍZDNÍ ŘÁD bude umístěn jednoduchý vyhledávač spojení
pro potřeby informování cestujících v souladu s provozními předpisy.
Pod tlačítkem TRASY ODKLONŮ A NÁJEZDOVÉ TRASY budou umístěny mapy
s trasami odklonů linek závislé trakce a nájezdové trasy autobusových linek.
Pod tlačítkem POČÍTADLO DOBY ŘÍZENÍ je pro řidiče umístěn pomocník
pro počítání dob řízení a stání na základě potvrzování začátků a konců tras.
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Počítadlo doby řízení
Tento nástroj slouží pouze jako pomůcka pro sledování dob řízení
a stání a je závislé na správném zadávání začátků a konců tras řidičem.
Nenahrazuje kalibrovaný tachograf!

Řidič potvrdí tlačítkem OK konec trasy a stojí na konečné. V tu chvíli se spustí
odpočet modrého počítadla doby stání. Černé počítadlo doby stání stojí.
V okamžiku, kdy se má modré počítadlo překlopit z 0:09 na 0:10, zmizí,
10 minut se připočte k černému počítadlu, které pak dál pokračuje v počítání.
Pauza kratší než 10 minut se počítá jako doba jízdy. Pokud tedy řidič například
v čase 0:08 zahájí jízdu, modré počítadlo zmizí a 8 minut se připočte k době
řízení.
Po stisku tlačítka OK následuje přímý návrat do menu jízdy.
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Když údaj v černém počítadle doby stání přesáhne 30 minut, obě počítadla se
vynulují a řidič je informován zprávou "Vynulování počítadla doby řízení".
Pokud řidič dále čerpá přestávku, počítadla stojí a aktivují se až s výjezdem
na trasu.

Pokud údaj v počítadle doby řízení přesáhne 4 hodiny (tzn. počítadlo doby
stání nedošlo na povinných 30 minut a tedy k nulování), je řidič informován
zprávou "Počítadlo doby řízení: 4 hodiny!" a časový údaj počítadla bude
nadále zobrazován červeně až do vynulování.

Systém není schopen jednoznačným, průkazným a nezneužitelným způsobem
detekovat různé provozní anomálie jako např. posouvání na konečných nebo
výpomoc manipulanta při průjezdu vozovnou a proto je koncipován pouze
jako pomůcka.
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Jízda dle cíle
Menu bylo kompletně přepracováno tak, aby volba byla co nejjednodušší.
V případě různých mimořádných událostí, pro které není k dispozici jízdní řád,
má řidič možnost zvolit jízdu dle linky a cíle (konečné stanice). Na informačních panelech bude zobrazeno pouze číslo linky, název konečné, případně
upozornění na skutečnost, že vůz jede odklonem nebo jako posila, vsuvka
nebo na výluce. Hlášení zastávek ani jiné funkce řízené z GPS nefungují.

V závislosti na volbě následuje po stisku příslušného tlačítka:
• zadání linky a cíle – u volby Linka, Odklon, Výluka, Vsuvka, Posila
• pouze zadání cíle – u volby ND za tramvaj, ND za trolejbus, Vs, logo
DPO, vozíčkář, účelový spoj
• U ostatních voleb ihned následuje přechod do menu jízdy a nastavení
informačních panelů.
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Příklad: Po stisku tlačítka „ND za tramvaj“ se zobrazí okno pro zadání čísla
cíle, které je možno zadat ručně nebo vybrat ze seznamu.

Pod tlačítkem „SEZNAM“ jsou k dispozici všechny zastávky, pod tlačítkem
„SEZNAM - ND“ všechny konečné pro ND:

V seznamu se lze pohybovat pomocí šipek nebo použít filtrování pomocí
tlačítka se symbolem klávesnice.
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Po výběru cíle a stisku tlačítka OK se příslušně nastaví informační panely
a na terminálu se zobrazí okno pro potvrzení začátku jízdy:

Při jízdě v režimu „odklon“ se za číslem linky zobrazí symbol
při jízdě
v režimu „vsuvka“ pak symbol
. Posila je znázorněna symbolem
,
výluka symbolem
.
Po dojetí na konečnou zastávku je nutno pro opačný směr opět stejným
způsobem navolit další pokračování v závislosti na dopravní situaci.
Pro úplnost uvádíme příslušná čísla linky a cíle pro jednotlivé volby:
linka
250
901
922
923
924
932
932
937
991
995

cíl
dle volby
dle volby
922
923
dle volby
dle volby
929
937
dle volby
dle volby

účelový spoj
logo DPO
školní mládež
zaměstnanecký spoj
Vs
vozíčkář
zájezd-vozíčkáři
zájezd
ND za tramvaj
ND za trolejbus
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Jízda bez cestujících
V souladu s úpravou menu JÍZDA DLE CÍLE doznalo změn i toto menu:

Po výběru kterékoli z těchto možností se automaticky nastaví příslušné kódy
v palubním systému i texty na informačních panelech.

linka
920
921
925
927
930
932

cíl
920
921
925
927
930
932

technická závada
cvičná jízda
zkušební jízda
služební jízda
přestávka
zvláštní jízda
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Nastavení
Informační menu PP doznalo následujícího rozšíření:
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Rozšířené nastavení displeje

Byly rozmnoženy možnosti nastavení displeje:
• Podsvit - automatická regulace – zapnutí/vypnutí automatické
regulace jasu v závislosti na venkovním osvětlení,
• Podsvit - aktivní displej – nastavení úrovně jasu displeje,
displeje
• Podsvit - spořič – nastavení úrovně jasu textu spořiče,
spořiče
• Spořič - timeout – nastavení času, po němž se má spořič aktivovat.
ak
00:00 znamená vypnutí spořiče.
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Kontrola stavu periferií
Po stisku tlačítka ZAHÁJIT KONTROLU se provede detekce periferií
informačního systému a po chvíli se zobrazí výsledek. Zelené
podbarvení je OK, červené značí chybu a fialové špatné nastavení.

Vypnutí tisku označovačů
Stiskem tlačítka PŘEPRAVNÍ KONTROLA v podmenu Nastavení se vypne tisk
označovačů ve voze, což je indikováno modrým podbarvením kolonky OS
ve stavovém řádku s nápisem REVIZE. Opětovným stiskem tlačítka nebo
otevřením dveří se tisk znovu zapne.
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Poznámka
Stiskem tlačítka POZNÁMKA v podmenu Nastavení si řidič může napsat
poznámku, které se jemu nebo střídajícímu řidiči zobrazí v určený čas.

Zadávání se děje k hodině a minutě a je tedy možné zobrazení poznámky
vztáhnout k času přijetí na konkrétní zastávku. Tento čas lze navolit
maximálně 24 hodin dopředu. V případě chyby nebude možné poznámku
uložit s varováním "nesprávně zadaný čas".
Uložení poznámky se provádí stiskem tlačítka OK. Poznámka zůstane uložena
i v případě vypnutí systému nebo vozu. Editování není možné. Poznámku je
nutno smazat a nastavit znovu. Uložení obsahuje čas zadání a osobní číslo.
Je-li systém zapnut, zobrazí se poznámka v nastavený čas spolu
s upozorňovacím zvukem. Je ji tedy možné využít i jako budík nastavitelný
na konkrétní čas.
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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. Dále se
na informačních panelech objeví blikající text „ŘIDIČ V NOUZI“ pro snazší
navigaci dispečerského vozu nebo policie. Tento režim lze zrušit opětovným
zadáním služby.

Logování zakázaných stavů
Palubní počítač zaznamenává a archivuje tyto zakázané stavy, které jsou
po příjezdu do vozovny automaticky vyčteny a elektronickou cestou
postoupeny příslušnému vedoucímu provozovny:
•
•
•
•
•
•
•

jízda bez přihlášení – pohyb s vozem bez přihlášení čipovou kartou
nebo zadání osobního čísla,
použití USB portu PP – zasunutí soukromé flešky nebo nabíječky
mobilního telefonu do kteréhokoliv USB portu palubního počítače,
skokový pokles stavu paliva – u vozidel vybavených systémem
sledování stavu paliva,
nedodržení přípoje – odjezd ze zastávky před příjezdem navazujícího
spoje,
překročení rychlosti nad určitou hodnotu – zaznamenáno bude
každé překročení hranice směrem vzhůru. Hodnota x bude upřesněna
provozním předpisem a bude zcela jistě vyšší než 50 km/h.
odchylka od JŘ – prakticky bude sledován pouze předčasný odjezd
ze zastávky,
chod motoru při stání na konečné
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Různá doplnění a poznámky
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Po odhlášení a vypnutí řízení se automaticky smažou informace
z informačních panelů.
Nájezd na trasu - V případě, že první zastávka na trase po výjezdu
z vozovny je s cestujícími, vůz nově vyjíždí již z vozovny pod linkou
a cílem a ne pod služební jízdou.
Nájezd na trasu - V případě, že vůz po výjezdu z vozovny nenabírá
cestující na první zastávce, ale až na některé z dalších na trase,
odmačkává řidič poslední zastávku režijně s předstihem, tak, aby
k cestujícím přijížděl již s příslušnou linkou a cílem (jako u původního
systému).
Čas odjezdu ze zastávky = zavření dveří nebo zrušení uvolnění.
Opětovné uvolnění nebo otevření dveří při fungující GPS v okruhu
zastávky = návrat zpět.
Opětovné uvolnění nebo otevření dveří při nefunkční GPS do 30
vteřin od posledního zavření/zrušení uvolnění = návrat zpět.
Noční kurz má při přihlášení do systému po půlnoci (např.
po restartu) na výběr také předchozí typ dne. Příklad: Řidič v sobotu
večer zvolí při výjezdu typ dne 60. Po restartu v neděli v 0:01 mu PP
nabídne typy dne 60 i 70. Řidič opět zvolí 60 a dojezdí svou směnu.
Střídání na konečné - řidič má předvyplněnou linku/kurz, typ dne
vybírá vždy.
Střídání na trase – řidič má předvyplněnou linku/kurz, PP automaticky
přejímá typ dne od ranního kurzu. Pouze pokud PP nalezne
pro střídání výluku i standardní JŘ, musí si řidič vybrat.
Stisk tlačítka klíčování je ve stavovém řádku indikován modrým
podbarvením políčka RDST.
Budík je nově nastavován v krocích po 30 vteřinách. Maximální
nastavitelný čas je 5:00 minut.
USB konektor v kabině řidiče je pod přihlášením řidiče nefunkční vč.
napájení. Je proto zbytečné do něj zkoušet zastrkovat např.
nabíječky. USB konektory přímo v PP jsou aktivní a neoprávněné
použití bez předchozího přihlášení technika je zaznamenáváno.
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Menu a funkce nepřístupné řidičům
Palubní počítač obsahuje daleko větší množství
tví funkcí, než jaké jsou vidět pod
přihlášením řidiče. Pro ilustraci budou na následujících stránkách uvedeny
některé z obrazovek přístupné pod přihlášením servisního technika.
Menu nastavení:

Diagnostika systému počítání cestujících (APC):
(APC)
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Menu servis:
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Jak to vidí dispečer
Pro představu o tom, jak vypadá dispečerský program SPRINTER, následuje
několik základních pracovních oken.
V tzv. „okně grafika“ dispečer vidí vozy na jednotlivých linkách s barevným
rozlišením podle dodržování jízdního řádu ve škále oranžová (zpoždění větší
než 10 minut) až červená (předčasná jízda). Šedě jsou zbarveny vozy, které
mají být dle výpravy v provozu, ale z nějakého důvodu radiově nekomunikují.
Bíle pak jsou vozy, které komunikují, ale mají nefunkční nebo odpojenou GPS.
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Kliknutím na ikonu kteréhokoli vozu může dispečer zahájit radiový hovor
nebo zvolit odeslání zprávy. Také se může podívat na detail aktuálních
informací došlých z vozu. Tyto informace budou po plném dokončení úprav
radiové sítě přicházet v intervalu každých max. 20 sekund. Nyní je tento
interval delší v závislosti na počtu vozidel v provozu. Také v současnosti
nejsou doručovány všechny informace. V blízké době však dispečer uvidí, zda
běží motor, resp. zda je zapnuto řízení, zda je spuštěn předhřívač atd.

Pohyb vozidel vidí dispečer na mapě, přičemž levý horní roh obdélníčku značí
polohu vozidla a šipka směr jízdy.

21

Příchozí zprávy a žádosti o hovor se řadí do fronty podle času přijetí a dále
podle důležitosti. Obrázek ukazuje situaci, kdy dispečer právě vyřizuje delší
hovor s kurzem 10/402 a v jeho průběhu mu bylo doručeno dalších 10 zpráv,
vč. červeně podbarvené zprávy s vysokou prioritou, která „předběhla“ ostatní
zprávy ve frontě. Je zřejmé, že řidič kurzu 2/103 bude muset na vybavení
svého požadavku několik minut počkat. Pokud použije zelenou linku a jeho
požadavek nebude patřičně závažný, patrně se od dispečera pochvaly
nedočká.
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Komunikace vozidla s řadičem křižovatky
Vozidla vybavená novým palubním systémem umí prostřednictvím
radiostanice komunikovat s řadičem křižovatky. Bohužel řadiče v Ostravě
pro tuto komunikaci v současné době vybaveny nejsou, ale soutěž na jejich
dovybavení již byla vypsána.
Pro tuto komunikaci je vyhrazen zvláštní radiový kanál se sníženým vysílacím
výkonem. Odesílání a přijímání dat se děje nezávisle na ostatní datové nebo
fonické komunikaci, nemá na její kvalitu vliv, je zcela automatizován
a nevyžaduje žádnou součinnost řidiče. Nová radiostanice TAIT je oproti
stávající MOTOROLE cca 10x rychlejší v zahájení a ukončení komunikace
a celý radiový provoz bude mít dvojnásobnou přenosovou rychlost. To však
nastane, až budou vybaveny všechny vozy.
Obecné schéma „staničení“ tramvaje před světelně řízenou křižovatkou.
Povšimněte si bodu č.4. Řidič dostane na terminál informaci o blížící se
návěsti „volno“, zavře dveře a rozjede se proti návěsti „stůj“. Během
přiblížení ke křižovatce se však návěst změní „volno“ a vůz plynule projede.

Vzdálenosti a kódy přihlášek, odhlášek, korekcí atd. jsou stanoveny
projektantem signalizačního plánu každé jednotlivé křižovatky.
Jiným možným využitím této funkce je blokování světelně řízeného přechodu
pro chodce, kdy si přijíždějící tramvaj v předstihu zajistí, aby nemusela
před přechodem zastavit.
Principiálně mohou takto komunikovat všechna vozidla MHD, ale u trolejbusů
a autobusů je toto možné plánovat pouze tam, kde mají před křižovatkou
vyhrazený jízdní pruh.
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Příklad komunikace tramvaje s řadiči křižovatek
Tramvaj přijíždí po ulici 17. listopadu ve směru
šipky, oznamuje příslušnému řadiči vjezdy
a výjezdy z určených úseků a následně projetí
okolo návěstidla. Řadič na tyto zprávy reaguje
změnou signálního plánu s cílem umožnit tramvaji
při dodržení předepsané rychlosti hladký průjezd
bez zastavení až na smyčku Vřesinská.
1 – Při příjezdu do zastávky Fakultní nemocnice se
tramvaj vysláním kódu 04H přihlásí do křižovatky
s ulicí Nábřeží SPB.
2 – Tramvaj stojí v zastávce a čeká na signál
předzvěsti, který je řidiči doručen na terminál.
Po zavření dveří odešle kód 10H .
3 – Při průjezdu okolo návěstidla se odešle
odhláška – kód 80H.
4 – 300 m před křižovatkou s ulicí Vřesinskou se
odešle přihláška 00H.
5 – Stejná přihláška se zopakuje 130 m před
křižovatkou.
6 – 100 m před křižovatkou následuje odhláška
80H k bodu 4.
7 - 30 m před křižovatkou následuje odhláška 10H
k bodu 5.
8 - Při průjezdu okolo návěstidla se odešle
odhláška – kód 80H.
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