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Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce byl návrh zařízení pro testování správné funkce 

jednotlivých prvků počítače náprav.  V úvodu práce je uvedena charakteristika 

jednotlivých druhů zabezpečovacích zařízení, včetně popisu zapojení kolejového 

obvodu, počítače náprav a rozdílů v jejich funkci. V praktické části práce je popsán 

návrh a konstrukce zařízení pro testování počítačů náprav a taktéž detailní vysvětlení 

principu, na jakém pracuje. Závěr práce je věnován vyčíslení spolehlivosti počítačů 

náprav.  

 

Klíčová slova 

Zabezpečovací zařízení, Počítač náprav, Spolehlivost. 

 

Abstract 

The aim of my thesis was a construction of equipment for testing the function of axle 

counter elements. In the beginning of the thesis is listed species characteristic of 

interlocking plant, including a description of the involvement of track  

circuits, axlecounters anddifferences intheir function. The practical part describes 

the design and construction offacilities for testingaxle counters and also a 

detailed explanation of the principles onwhich they work. The conclusion is devoted 

to quantifying the reliability of axle counters. 
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ÚVOD 

Automatizace a počítačová technika dnes hraje nezastupitelnou roli snad ve všech odvětvích 

lidské činnosti. Během studia na katedře Automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

jsme se seznámili s řadou pro nás nových zařízení a technických prostředků, z nichž některé 

byly také použity v rámci této bakalářské práce. 

Železniční doprava je jedním z pilířů osobní i nákladní přepravy v České republice. Velký 

důraz je kladen na bezpečnost železniční dopravy. Technická zařízení, která zajišťují tuto 

bezpečnost, jsou nazývána Železniční zabezpečovací zařízení. Jedním ze základních prvků 

tohoto zabezpečovacího zařízení jsou prostředky pro spolupůsobení vlaku, tedy kolejové 

obvody a počítače náprav. Jako na každém zařízení, tak i na počítačích náprav se vyskytují 

poruchy, které je potřeba pro zajištění plynulé a bezpečné dopravy neprodleně odstranit. Při 

diagnostice těchto poruch je technik velmi často postaven před úkol stanovit přesnou příčinu 

poruchy a tuto odstranit. V případě počítačů náprav je mnohdy obtížné poruchu správně 

diagnostikovat.  

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout, zkonstruovat a uvést do provozu testovací 

zařízení, které by bylo schopno stanovit, zda je daný prvek počítače náprav vadný, či nikoli. 
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1. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ZABEZPEČOVACÍCH 

ZAŘÍZENÍ 

Pro řízení železniční dopravy se používá technologie zabezpečovacího zařízení. 

Zabezpečovací zařízení jsou technické prostředky, jejichž hlavním úkolem je zajistit 

bezpečnost a spolehlivost provozování železniční dopravy, tzn., že musí být schopny zabránit 

vzniku mimořádných událostí při provozování železniční dopravy, zvyšují propustnost 

železničních tratí. Je konstruováno tak, aby při vzniku poruchy nedošlo k situacím, které by 

mohly ohrozit bezpečnost osob, provozu, nebo nedošlo ke škodám na majetku, to znamená, že 

každá jednotlivá porucha zabezpečovacího zařízení se musí projevit bezpečným směrem. 

Zabezpečovací zařízení kontroluje technické prvky podílející se na provozování železniční 

dopravy, pohyb železničních vozidel, dopravní zaměstnance podílející se na provozování 

drážní dopravy. 

Vývoj, který doprovázel vznik zabezpečovací techniky, začínal od jednoduchých 

mechanických zabezpečovacích zařízení přes elektromechanické zabezpečovací  

zařízení, reléové zabezpečovací zařízení, konče nejnovějšími elektronickými 

zabezpečovacími zařízeními. Nejmodernější zabezpečovací zařízení umožňují automatické 

řízení železniční dopravy s minimálními zásahy obsluhy zabezpečovacího zařízení, 

automatické vedení vlaku na jízdní dráze a optimalizují provoz železniční dopravy z pohledu 

úspor energií, přepravních nákladů a v neposlední řadě i provozních pracovníků. 

Zabezpečovací zařízení lze rozdělit na: 

 Traťové zabezpečovací zařízení 

 Staniční zabezpečovací zařízení 

 Přejezdové zabezpečovací zařízení 

 Vlakové zabezpečovací zařízení  

 Spádovištní zabezpečovací zařízení. 
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1.1. Traťové zabezpečovací zařízení 

Traťové zabezpečovací zařízení vytváří a zajišťuje podmínky pro bezpečnou jízdu vlaků mezi 

stanicemi, tj. zabezpečuje jízdu po sobě jedoucích vlaků a vylučuje protisměrnou jízdu vlaků 

po jedné koleji. Protisměrná jízda vlaků mezi stanicemi je vyloučena traťovým souhlasem, 

který blokuje odjezdové návěstidlo ze stanice do té doby, než se uvolní kolej, pro kterou byla 

postavená jízdní cesta ze sousední stanice, u následných jízd do doby splnění všech podmínek 

pro postavení následné jízdní cesty. Traťové zabezpečovací zařízení se dělí podle úrovně 

zabezpečení jízd vlaků na širé trati do 3. kategorií: 

 Zařízení 1. kategorie-trať není opatřena zabezpečovacím zřízením, k udělení 

traťových souhlasů je tedy zapotřebí telefonického dorozumívání. 

 Zařízení 2. kategorie-poloautomatické, které zprostředkovává závislosti mezi 

sousedními stavědly traťovým zabezpečovacím zařízením. Pro obsluhu na trati 

vyžaduje dopravní zaměstnance. 

 Zařízení 3. kategorie-automatické, které zprostředkovává závislosti mezi 

sousedními stavědly traťovým zabezpečovacím zařízením. Činnost automatického 

traťového zabezpečovacího zařízení je prováděná podle jízdy vlaků. 

U traťového zabezpečovacího zařízení je pro správnou činnost zabezpečovacího zařízení na 

trati využíváno prostředků pro spolupůsobení vlaku. Tyto prostředky kontrolujívolnost 

kolejového úseku a přenášejí tuto informaci do zabezpečovacího zařízení. 

1.2. Staniční zabezpečovací zařízení 

Staniční zabezpečovací zařízení vytváří a zajišťuje podmínky pro bezpečnou jízdu vlaků a 

posunů ve stanici, tj. zabezpečuje jízdu vlaků a posunů, vylučuje protisměrnou jízdu vlaků. 

Pro zabezpečení správné funkce staničního zabezpečovacího zařízení je nutno dodržovat 

několik podmínek: 

 Musí být provedena kontrola volnosti kolejových úseků v jízdní cestě a 

kolejových úseků tvořících boční ochranu jízdní cesty. 

 Výměny, přes které má vlak pojíždět, musí být přestaveny do správné polohy a 

zabezpečeny proti přestavení (závěrovány). 

 Zablokovány všechny výměny a výkolejky, tvořící boční ochranudané jízdní 

cesty. 

 Na všech návěstidlech, tvořících boční ochranu postavené jízdní cesty, musí být 

rozsvícena návěst zakazující další jízdu. 
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 Musí být proveden závěr jízdní cesty. 

Zabezpečovací zařízení rozdělujeme podle konstrukce do pěti skupin namechanická, 

elektromechanická, elektrodynamická, reléová a elektronická. 

Mechanické zabezpečovací zařízení je charakteristické tím, že jeho závislosti mezi polohami 

výměn a návěstí na návěstidlech jsou prováděny mechanickými prvky,to znamená, že na 

návěstidle nedojde k postavení povolující návěstí, dokud nebudou všechny výměny postaveny 

a zapevněny ve správné poloze pro stavěnou jízdní cestu.  

Elektromechanické zabezpečovací zařízení je obdobné mechanickému zabezpečovacímu 

zařízení, ale oproti němu, umožňuje provádět závislosti stavědla na řídicím přístroji pomocí 

hradlového závěru. Hradlový závěr je elektromechanické zařízení, které mechanicky 

zapevňuje nebo uvolňuje výměnové nebo návěstní páky pomocí elektrického proudu, to 

znamená, že mění elektrické závislosti na mechanické a naopak. U tohoto zařízení lze již 

uvolnit závěr výměn a návěstidel, jízdou přes izolované úseky, ale také lze částečně rušit 

závěr vlakové cesty. 

Elektrodynamická zabezpečovací zařízení realizuje závislosti na zabezpečení vlakové cesty 

mechanicky i elektricky. U tohoto zabezpečovacího zařízení je přestavování výměn a 

výkolejek prováděno pomocí elektromotorických přestavníků a návěstidla jsou mechanická 

s elektrickým ovládáním anebo světelná. K zajištění volnosti kolejových úseků se používá 

kolejových obvodů. 

Reléové zabezpečovací zařízení je zařízení, u kterého všechny závislosti na zabezpečení 

vlakové cesty jsou prováděny elektrickými obvody, jejichž hlavními částmi jsou elektrická 

relé. Zapojení musí být provedeno tak, aby vzniklá porucha na částech zabezpečovacího 

zařízení, neohrozila bezpečnost provozu. Při změně podmínek pro postavenou jízdní cestu 

musí zajistit zhasnutí povolující návěsti na návěstidlea musí být zajištěna bezpečnost 

pohybujících se kolejových vozidel v daném kolejovém obvodu (ponechání závěru jízdní 

cesty po určitou dobu). U této skupiny zabezpečovacího zařízení se smí používat pouze 

světelná návěstidla. Dále musí zaručit, že všechny výměny a výkolejky budou mít vždy před 

rozsvícením návěstidla povolujícím jízdu stavěným úsekem správnou polohu. Musí zjišťovat 

volnosti kolejových obvodů v daném úseku a v případě obsazení koleje nepovolit jízdu 

úsekem. Podle způsobu ovládání výměn, lze reléové zabezpečovací zařízení rozdělit na: 
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 Jednotlivé přestavování výměn, kde pro postavení jízdní cesty je třeba 

nejdřív řadičem jednotlivě přestavit pojížděné i odvratné výměny do 

správné polohy a teprve pak lze tlačítkem cestu uzavřít a rozsvítit povolující 

návěst. 

 Skupinové přestavování výměn se provádí pro přestavení všech výměn, 

které jsou v závislosti s postavenou jízdní cestou, jako jsou pojížděné 

výměny tak odvratné výměny nebo výkolejky. Stavění se provádí dvěma 

tlačítky jedním pro začátek a druhým pro konec jízdní cesty, při kterých se 

přestavení výměn provede automaticky, dle požadované jízdní cesty.  

 Zabezpečovací zařízení, které umožňuje skupinové přestavení výměn je 

opatřeno řadiči pro jednotlivé stavění výměn, skupinového je možno jen 

tehdy když, jsou tyto řadiče dány do neutrální polohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:   Reléové zabezpečovací zařízení. 
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Elektronické zabezpečovací zařízení, je zařízení, které lze z hlediska popisu rozčlenit na čtyři 

části: 

 První část je část venkovní, která se skládá z přestavníků, návěstidel, 

kolejových obvodů, počítačů naprav, přejezdů a dalších prvků venkovního 

zabezpečovacího zařízení. 

 Druhá část se skládá z elektronických obvodů, které prostřednictvím 

technologických počítačů ovládají prvky venkovního zařízení. 

 Třetí část je část procesních stanic využívajících technologické počítače. 

Obvykle se skládá ze dvou nebo více procesních stanic,které nezávisle na 

sobě sbírají informace z venkovní části zařízení a předávají je pro 

zpracování centrálním stanicím a rovněž zajišťují přenos povelů 

z centrálních stanic do prvků venkovního zabezpečovacího zařízení. 

 Čtvrtá část se skládá s řídících počítačů, které jsou opatřeny softwarem pro 

řízení staničního zabezpečovacího zařízení. Přijímají data z procesních 

stanic a předávají povely pro řízení provozu. 

 

 

Obr. 2:   Elektronické zabezpečovací zařízení. 

U staničního zabezpečovacího zařízení je pro správnou činnost zabezpečovacího zařízení ve 

stanici využíváno prostředků pro spolupůsobení vlaku. Tyto prostředky zajišťují kontrolu 

volnosti koleje a tyto informace pak předávají nadřízenému řídícímu systému. 
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1.3. Přejezdové zabezpečovací zařízení 

Přejezdové zabezpečovací zařízení zajišťuje bezpečnost železniční dopravy v místě 

úrovňového křížení železniční tratí s pozemní komunikací. Má za úkol včasným spuštěním 

výstrahy varovat všechny účastníky silničního provozu o blížícím se železničním vozidle. Z 

hlediska úrovně zabezpečení rozdělujeme přejezdové zabezpečovací zařízení na: 

1.3.1. Nezabezpečené- přejezdy, na kterých není zajištěno zabezpečení zabezpečovacím 

zařízením, výstraha je pouze informativní v podobě výstražných křížů. 

1.3.2. Zabezpečené- přejezdy, které k zajištění bezpečnosti a plynulosti na přejezdech, 

využívají určitých technických prostředků zabezpečovacího zařízení. Rozdělujeme je 

na: 

 Mechanická přejezdová zařízení, u kterých se jako základní výstraha 

používá břevna mechanicky sklápěných závor. 

 Světelná přejezdová zařízení, u kterých je jako základní výstrahy použito, 

kmitavé červené světlo doplněné zvukovou signalizací. 

U přejezdového zabezpečovacího zařízení se prostředků pro spolupůsobení vlaku používá pro 

samočinné spouštění výstrahy přejezdu před vlakem, přijíždějícím do přibližovacího úseku 

přejezdu.  

 

Obr. 3:   Světelné přejezdové zabezpečovací zařízení. 



 

8 

 

1.4. Vlakové zabezpečovací zařízení 

Vlakové zabezpečovací zařízení je zařízení, jehož úkolem je hlídat bdělost strojvedoucího a 

zajišťovat bezpečnou jízdu vlaků na základě informací, které jsou přenášeny mezi vlakem a 

tratí. To znamená, že když strojvedoucí nereaguje na určitý povel, který dostává 

z informačního panelu umístěného ve vlaku (např. z důvodu nevolnosti, mikrospánku apod.), 

dojde k samočinnému zastavení vlaku. Podle přenosu informací mezi kolejí a vlakem, 

rozeznáváme tři druhy systému a to: 

1.4.1. Bodový-přenos informací mezi tratí a vlakem je uskutečňován pouze v určitých 

místech. V těchto místech, je na trati umístěn vysílač, jímž je vysílán signál, který při 

průjezdu vlaků zachytí snímač, jenž je umístěn na lokomotivě a předá tak informaci 

strojvedoucímu. Nevýhodou tohoto systému je, že vlak nezaznamená změnu 

návěstního znaku v okamžiku, kdy je tato změna provedena, ale až v okamžiku 

projetím kontrolním bodem. 

1.4.2. Liniový-přenos informací mezi tratí a vlakem, je zajišťován plynule, po celé délce 

jízdy vlaků v kódovaném úseku. K tomuto přenosu se využívá kolejových obvodů 

nebo kabelových smyček. Na kolejovém vozidle jsou před první nápravou umístěny 

snímače, které zaznamenávají každou změnu na návěstním znaku a po dešifrování 

příslušného kódu o něm informuje strojvedoucího. 

1.4.3. Kombinovaný přenos informací mezi trati a vlakem je prováděn kombinací bodového 

systému (přenos doplňkových informací) s liniovým systémem (přenos informací 

výstražného charakteru). 

U vlakového zabezpečovacího zařízení se prostředků pro spolupůsobení vlaku, hlavně 

kolejových obvodů, používá pro přenášení návěstního znaku (kódu vlakového 

zabezpečovače) mezi kolejí a lokomotivou.  

1.5. Spádovištní zabezpečovací zařízení 

Spádovištní zabezpečovací zařízení je zařízení, sloužící k rychlému roztřídění nákladních 

vlaků a to hlavně z ekonomických důvodů, aby byla doba oběhu vozů co nejkratší. Spádoviště 

patří do okruhu seřaďovací stanice, ve které se uskutečňuje rozpouštění vozů a vytváření 

vlaků.  
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Každá seřaďovací stanice má své kolejiště uspořádané do určitých skupin: 

 Vjezdová skupina, ve které se vlaky přijímají, kontrolují a připravují se 

k rozpouštění. 

 Spádoviště, kde jsou vozy rozpojovány a přes kolejovou brzdu rozpouštěny 

do jednotlivých směrů. 

 Směrová skupina, ve které se vozy po rozpouštění shromažďují podle směru 

určení na jednotlivých kolejích. 

 Odjezdová skupina, ve které se již ucelené vlaky připravují k odjezdu. 

Aby vozy mohly po rozpouštění dojet na určené místo, musí docílit určité rychlosti. Jelikož 

každý odvěs (jeden nebo i více vozů jedoucí na stejnou kolej), má rozdílné jízdní vlastnosti, 

musí se spád svažného pahrbku volit pro vozy s nejhoršími vlastnostmi, aby k danému cíli 

dojely. Pro vozy s lepšími vlastnostmi je pro regulaci jejich rychlosti zařazena v trase ze 

svažného pahrbku jednokolejnicová nebo dvoukolejnicová brzda. Přítlačnou sílu brzdy volí 

brzdař ze stavědla odhadem čtyř až pěti polohovým regulátorem nebo je již spádoviště 

vybaveno automatickým zařízením, které nastavuje tlak brzdy dle rychlosti a váhy daného 

odvěsu. 

Podle toho, jakými technickými prostředky jsou spádoviště vybaveny, rozeznáváme 

spádoviště: 

1.5.1. Nemechanizované-tyto zařízení nejsou vybaveny kolejovou brzdou. Brzdění se 

provádí zarážkami nebo zarážkovými brzdami. Výměny jsou stavěny místně. 

1.5.2. Mechanizované- u těchto zařízení je regulace rychlosti prováděna kolejovými 

brzdami. Výměny jsou stavěny ústředně ze stavědla. 

1.5.3. Poloautomatizované- zařízení, u kterých je regulace rychlosti prováděna jednou nebo  

i více po sobě zařazenými kolejovými brzdami. Výměny jsou stavěny ústředně  

ze stavědla. 

1.5.4. Automatizované- zařízení, u kterého je ovládání regulace rychlosti i ve směrových 

kolejích, regulace jízdy odvěsů a stavění výměn řízeno automaticky podle toho, jak 

jsou koleje zaplněné. 

1.5.5. Komplexně automatizované- zařízení, u kterého kromě výše uvedeného, je regulace 

rychlosti u přísunové lokomotivy prováděna také automaticky. 

U spádovištního zabezpečovacího zařízení jsou prostředky pro spolupůsobení vlaku 

používány hlavně pro kontrolu volnosti výměn pojížděných odvěsem před jejich 
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přestavením a tím zabránění vykolejení odvěsů. U automatizovaného zařízení se 

těchto prostředků navíc používá, pro automatické přestavování výměn na směrovou 

kolej pro následující odvěs, ale také k nepovolení přestavení výměn pro další odvěs, 

na již zaplněnou kolej. 

 

Obr. 4:   Kolejová brzda.  
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2. PROSTŘEDKY PRO SPOLUPŮSOBENÍ VLAKU 

Spolehlivá informace o tom zda je nebo není úsek obsazen, patří mezi nejdůležitější činnosti 

na zabezpečovacím zařízení. Pro správnou funkci jednotlivých druhů zabezpečovacích 

zařízení se využívá postavení jízdní cesty. Jednou ze základních podmínek pro postavení 

jízdní cesty je zjišťování volnosti kolejových úseků. K tomu účelu slouží prostředky pro 

spolupůsobení vlaku. Mezi důležité vlastnosti těchto prostředků je předávání informací o 

volnosti kolejového úsek do zabezpečovacího zařízení a na základě této informace 

zabezpečovací zařízení musí být schopno např.: 

 Zabránit přestavení výměny pod právě jedoucím kolejovým vozidlem. 

 Při obsazené koleji nepovolit postavení jízdní cesty na tuto kolej. 

 Uvolnit závěr na postavených vlakových cestách. 

 Ovládat automatická přejezdová zařízení. 

 Znemožnit při obsazeném kolejovém úseku, změnu traťového souhlasu. 

Jako prostředků pro spolupůsobení vlaku se nejčastěji používají kolejové obvody nebo 

počítače náprav. 

2.1. Kolejové obvody 

V zabezpečovacím zařízení patří kolejové obvody mezi nejdůležitější kontrolní obvody, které 

využívají náprav kolejového vozidla ke změně parametrů elektrického obvodu. Tyto 

parametry jsou vyhodnocovány kolejovým relé. Kolejový obvod je tvořen: 

 Napájecím zdrojem. 

 Kolejnicovými pásy, které jsou od sebe vzájemně odizolovány. 

 Izolovanými styky, které na obou stranách kolejnicového pásu vymezují 

kolejový obvod. 

 Kolejovým relé, které má význam přijímače. 

Úkolem kolejového obvodu je zaznamenat přítomnost kolejového vozidla, v daném 

izolovaném úseku.  

Základní rozdělení kolejových obvodů je podle způsobu zapojení a to na kolejové obvody: 

 Sériové. 

 Paralelní. 



 

 

Sériový kolejový obvod je zapojen tak, že jeden kolejnicový pás je p

připojen do série s přijímač

kolejovém obvodu je na sledovaném kolejovém úseku signalizována volnost, kolejo

neprochází proud a je odpad

k šuntování (zkratování) obou kolejnicových pás

kolejové relé a sepnutím kontakt

používat pro kontrolu volnosti úsek

kolejového úseků i při jeho obsazení a naopak každý zkrat obou kolejnicových pásu vykazuje 

stav obsazení. 

 

 

Paralelní kolejový obvod vytvá

v zabezpečovacím zařízení. Je zapojen tak, že jeho napájecí zdroj je p

paralelně spojen s přijímač

prochází proud. V tomto stavu je kotva p

V případě, že do sledovaného úseku vjede kolejové vozidlo, dojde vlivem nízkého odporu 

náprav k šuntování kolejnicových pás

napájecího napětí, lom kolejnice, p

obvodu tj. bezpečnější stav z
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Sériový kolejový obvod je zapojen tak, že jeden kolejnicový pás je p

řijímačem, jenž je připojen k druhému kolejnicovému pásu. P

kolejovém obvodu je na sledovaném kolejovém úseku signalizována volnost, kolejo

je odpadlé. Jakmile do kolejového obvodu vjede kolejové vozidlo, dojde 

šuntování (zkratování) obou kolejnicových pásů a uzavření kolejového 

kolejové relé a sepnutím kontaktů signalizuje stav obsazení. Tohoto z

volnosti úseků z důvodů, že každé přerušení obvodu vykazuje volnost 

ři jeho obsazení a naopak každý zkrat obou kolejnicových pásu vykazuje 

Obr. 5:    Sériový kolejový obvod. 

lelní kolejový obvod vytváří základ pro všechny automatické systémy používané 

řízení. Je zapojen tak, že jeho napájecí zdroj je př

řijímačem coby kolejovým relé, kterým při volném kolejovém obvodu 

tomto stavu je kotva přitažena a kolejový obvod vykazuje stav volnosti. 

, že do sledovaného úseku vjede kolejové vozidlo, dojde vlivem nízkého odporu 

šuntování kolejnicových pásů a relé odpadne. Při každé poruše jako nap

kolejnice, přerušení stykových propojek, dojde k

tav z pohledu zabezpečovacího zařízení. 

Sériový kolejový obvod je zapojen tak, že jeden kolejnicový pás je přes napájecí zdroj 

druhému kolejnicovému pásu. Při volném 

kolejovém obvodu je na sledovaném kolejovém úseku signalizována volnost, kolejovým relé 

. Jakmile do kolejového obvodu vjede kolejové vozidlo, dojde 

kolejového obvodu, přitáhne 

stav obsazení. Tohoto zapojení se nesmí 

erušení obvodu vykazuje volnost 

i jeho obsazení a naopak každý zkrat obou kolejnicových pásu vykazuje 

 

í základ pro všechny automatické systémy používané 

ízení. Je zapojen tak, že jeho napájecí zdroj je přes kolejnicové pásy 

ři volném kolejovém obvodu 

itažena a kolejový obvod vykazuje stav volnosti. 

, že do sledovaného úseku vjede kolejové vozidlo, dojde vlivem nízkého odporu 

i každé poruše jako např. ztráta 

dojde k obsazení kolejového 



 

 

 

Mezi další rozdělení můžeme kolejové obvody d

 Tvaru kolejového úseku na rozv

 Toho jak vedou zpě

 Napájecích kmitoč

 Působení na vlakové zabezpe

kódy vlakového zabezpe

 Způsobů snímání elektrické energie na kolejové obvody s

nebo smíšeným snímáním

 

2.2. Počítače náprav

Princip počítačů náprav spoč

snímači tzv. počítacími body, které p

snímačů, změní jeho magnetický obvod, což ovlivní nap

mají za následek odpad výstupního relé a 

Elektronická vyhodnocovací jednotka zaznamenává ve své

odpovídá počtu projetých náprav. Jakmile kolejové vozidlo vjede svou první nápravou na 
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Obr. 6:    Paralelní kolejový obvod. 

ůžeme kolejové obvody dělit podle: 

varu kolejového úseku na rozvětvené a přímé. 

oho jak vedou zpětné trakční proudy na jednopásové, dvoupásové, bezpr

apájecích kmitočtů 75 Hz na tratích a 275 Hz ve stanicích. 

na vlakové zabezpečovače na takové, které přenášejí anebo nep

kódy vlakového zabezpečovače. 

ů snímání elektrické energie na kolejové obvody s proudovým, n

nebo smíšeným snímáním. 

če náprav 

 náprav spočívá v tom, že kontrolovaný úsek, je vymezen m

ítacími body, které při najetí nápravy kolejového vozidla nad jeden ze 

ní jeho magnetický obvod, což ovlivní napětí na jeho snímacích cívkách, které 

mají za následek odpad výstupního relé a následně signalizaci obsazení kolejového úseku

Elektronická vyhodnocovací jednotka zaznamenává ve své paměti poč

tu projetých náprav. Jakmile kolejové vozidlo vjede svou první nápravou na 

 

ásové, dvoupásové, bezprůtokové. 

 

řenášejí anebo nepřenášejí 

proudovým, napěťovým 

úsek, je vymezen minimálně dvěmi 

i najetí nápravy kolejového vozidla nad jeden ze 

tí na jeho snímacích cívkách, které 

sazení kolejového úseku. 

ěti počet impulsů, který 

tu projetých náprav. Jakmile kolejové vozidlo vjede svou první nápravou na 



 

 

druhý snímač, začíná vyhodnocovací jednotka impulsy ode

volnosti koleje musí být stejný po

přitáhne kotva výstupního relé a prost

systému, např. signalizace stavu volnosti koleje.
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číná vyhodnocovací jednotka impulsy odečítat. Podmínkou pro vyhodnocení 

volnosti koleje musí být stejný počet náprav projetých nad oběma sníma

itáhne kotva výstupního relé a prostřednictvím kontaktů jsou předávaný informace do 

. signalizace stavu volnosti koleje. 

Obr. 7:   Počítač náprav. 

 

Podmínkou pro vyhodnocení 

ěma snímači, teprve potom 

ředávaný informace do 
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3. TECHNICKÝ POPIS POČÍTAČE NÁPRAV TRAKCE PN-02 

Počítač náprav TRAKCE PN-02 je zabezpečovací zařízení, které se používá pro zjišťování 

(signalizaci) stavu volnosti kolejového úseku. Kolejový úsek může být tvořen jedním nebo i 

více počítacími body (snímač, převodník, přijímací karta), které vymezují prostor mezi 

začátkem a koncem sledované části koleje. Jeden počítací bod může být společný pro více 

kolejových úseků a kolejové úseky se mohou vzájemně překrývat. Používá se pro průmyslové 

vlečky, ve kterých nejvyšší povolená rychlost nepřesáhne 80 km/hod. 

Toto zařízení lze rozdělit do dvou částí skládajících se z několika prvků. První část  

tzv. venkovní, v sobě zahrnuje prvky umístěné v kolejišti, druhá část tzv. vnitřní, zahrnuje 

prvky umístěné v reléové místnosti. Mezi prvky nacházející se v kolejišti patří indukční 

snímač PN-SPK02, který zaznamenává průjezd kolejového vozidla a převodník signálu  

PN-PPN02. Do prvků umístěných v reléové místnosti patří vyhodnocovací jednotky, spolu 

s napájecími zdroji, popř. záložní akumulátory.  

Detailní technická specifikace počítačů náprav je uvedena v technické dokumentaci [5]. 

 

Obr. 8:   Vyhodnocovací jednotka PN-02. 

 

3.1. Prvky venkovního zařízení 

Prvky venkovního zařízení, pokud to neumožňuje jejich konstrukční uspořádání, je potřeba 

chránit proti mechanickému poškození či povětrnostním podmínkám. Snímač je ke koleji 

připevněn speciální ocelovou fixační soupravou. Její technické řešení umožňuje připevnit 

snímač ke všem typům kolejnic, aniž by bylo třeba narušit jejích pevnosti navrtáním.  

Kabel spojující snímač s převodníkem je proti poškození ukládán v chráničce. Délka kabelů je 
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4 m a proto se převodník, který je usazen v polyesterové skříňce, připevněné ke kovovému 

stojánku, umísťuje v blízkosti snímače. Rovněž propojovací vedení mezi převodníkem a 

technologickou místnosti, které je obvykle pokládáno do země, je taženo v chráničkách.  

 

Obr. 9:  Venkovní část počítače náprav PN-02. 

 

3.1.1. Snímač 

Snímač PN-SPK02  je zařízení určené k detekci kolejového kola projíždějícího nad ním. Aby 

bylo možno dosáhnout správného zabezpečení průjezdu kolejovým úsekem, musí být snímač 

schopen rozlišit, ze kterého směru na něj najíždí kolejové vozidlo. K tomuto účelu je snímač 

opatřen dvěma indukčními systémy a a b. Při průjezdu feromagnetického kola nad snímačem 

se změní indukční tok na jedné z cívek a ta předá informaci převodníku. Po najetí na druhou 

cívku se v ní rovněž změní indukční tok, který také předá informaci převodníku a tím  

je vyhodnocen jak směr průjezdů, tak i započtena, nebo odčtena náprava. Ze snímače vede 

čtyřžilový kabel, ve kterém dvě žíly jsou napájecí a dvě nesou informaci z indukčních cívek. 
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3.1.2. Převodník 

Převodník PN-PPN02 je zařízení, který analogový signál ze snímače přeměňuje na digitální 

signál zakódovaný do ochranného protokolu a ten dále po čtyřvodičovém vedení posílá na 

přijímací kartu vyhodnocovací jednotky. Řízení převodníku je prováděno dvěma 

mikroprocesory (jeden pro kanál A druhý pro kanál B), které vyhodnocují signály ze snímače. 

V převodníku jsou pro každý kanál umístěny tři LED diody. Jedna pro činnost převodníku 

(stále blikavé světlo), další dvě pro obsazení snímače, tj. při změně indukčního toku systému 

a a b (rozsvěcením). 

Pro správnou činnost je třeba nastavit patřičnou citlivost převodníku a převodník spolu se 

snímačem kalibrovat. Toto lze provést pomocí testovacího přípravku. 

3.2. Prvky vnitřního zařízení 

Mezi prvky vnitřního zařízení patří vyhodnocovací jednotka, která má za úkol přijímat data 

vysílaná snímačem, vyhodnotit je a dál poslat do nadřazeného systému. Tato jednotka je 

tvořena zásuvnými kartami, uspořádanými do skříně Schroff, montovanými do 19” 

rámu, s uspořádáním 3U nebo 6U. Do skříně 3U může být namontováno maximálně sedm 

přijímacích karet, případně dvě reléové karty a do skříně 6U maximálně patnáct přijímacích 

karet nebo čtyři reléové karty. Jednu vyhodnocovací jednotku lze naprogramovat pro čtyři 

kolejové úseky. Kolejový úsek může obsahovat dva nebo i více počítacích bodů a jeden 

počítací bod může být použit pro více kolejových úseků. 

Vyhodnocovací jednotka se skládá z: 

 Napájecí karty. 

 Přijímací karty. 

 Řídící karty. 

 Výstupní karty. 
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3.2.1. Napájecí karta 

Napájecí karta má za úkol nepřetržitou dodávku elektrické energie do celého systému 

počítače náprav. Jsou vyráběny ve dvou napěťových modifikacích: 

 PN-AKU12V je, karta která se zajišťuje dodávku elektrické energie z externího zdroje 

230VAC/13,8VDC, 10A. Při ztrátě napájení zajistí přepnutí na napájení z 12V baterie 

a při poklesu napětí na baterii na určitou stanovenou hodnotu, vypíná celé zařízení. 

 

 PN-Z24V je karta, která zajišťuje dodávku elektrické energie ze staniční baterie 24V.  

Při poklesu napětí na baterii na určitou stanovenou hodnotu, vypíná celé zařízení. 

3.2.2. Přijímací karta 

Přijímací karta PN-PK02 přijímá přes kartu filtru PN-LF02 data od převodníku. Tyto 

modulované signály o frekvenci 7kHz a 9kHz prochází napájecími obvody a oddělovacími 

transformátory do obvodů filtrů. Poté se tyto signály formují a modifikují pro zpracování 

v mikroprocesorech, odkud jsou dekódovány, vyhodnocovány přijímané informace pro každý 

kanál a odeslány do řídící karty. 

3.2.3. Řídicí karta 

Řídicí karta PN-CPU02 obsahuje dva hlavní a jeden dohledový mikroprocesor, které po 

sériové sběrnici přebírají informace z přijímacích karet, vyhodnocují volnost/obsazenost 

kolejových úseků, obsluhují výstupní karty a provádějí diagnostiku systému. Jednotka také 

obsahuje obvod komunikační linky RS485. 

O tom, v jakém stavu se systém právě nachází, je možno získat informaci z alfanumerického 

displeje, umístěného na panelu PN-KDK02, který zobrazuje informace o volnosti kolejového 

úseku, o počtu napočítaných náprav nebo o poruše. Pro další informace a obsluhu 

vyhodnocovací jednotky lze listovat v MENU pomocí tlačítek umístěných pod displejem. 

Některé z aplikací potřebují k vykonání své funkce, autorizaci pomocí klíčového spínače 

popř. se zároveň zadáním PINu. 

3.2.4. Výstupní karta 

Výstupní karta PN-VKO02 přebírá informace ze řídicího systému a nastavuje patřičné 

kombinace výstupních prvků. Každá výstupní karta obsahuje dva výstupní FET prvky sloužící 

k zobrazení stavu pro jeden kolejový úsek. 
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Tab. 1 Kombinace stavů výstupních prvků [5]. 

Vstupní prvek kanál A, 

kontakty VKO_1,VKO_2 

Vstupní prvek kanál B, 

Kontakty VKO_1/,VKO_2/ 

Význam 

Sepnuto Vypnuto VOLNO 

Vypnuto Sepnuto OBSAZENO 

Sepnuto Sepnuto PORUCHA 

Vypnuto Vypnuto PORUCHA 

 

Pro nulování chybně započtené ±1 nápravy pomocí dálkového nulování je karta vybavena 

vedlejší funkcí pro příjem z inverzních nulovacích vstupů, které předává do řídící karty. Je 

ovšem nutné mít zapojeno ovládání na vstupy NKO, na které je přivedeno napětí 19-72V. 

Tab. 2 Popis nulování ± 1 náprava počítacího úseku [5]. 

Vstupní prvek kanál A, 

kontakty NKO_1,NKO_2 

Vstupní prvek kanál B, 

kontakty KO_1/,NKO_2/ 

Význam 

Sepnuto Vypnuto Nuluje ± 1 nápravu 

Vypnuto Sepnuto Počítá 

Sepnuto Sepnuto Obsazeno, počítá 

Vypnuto Vypnuto Obsazeno, počítá 

 

3.3. Spojovací vedení 

Pro bezchybný provoz počítače náprav PN-02 musí být pro venkovní i vnitřní části použito 

spojovacího kabelu, který svými vlastnostmi a způsobem provozování splňuje požadavky na 

zabezpečovací kabel. Délka těchto kabelů je limitována pouze jeho maximálním odporem 

smyčky 250 . 
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4. TESTOVÁNÍ SPRÁVNÉ FUNKCE POČÍTAČE NÁPRAV-

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Testovací zařízení počítačů náprav je zařízení simulující průjezd kolejového vozidla 

kolejovým úsekem, za účelem zjištění příčiny nesprávně napočítaných náprav, které vedou 

k nesprávnému vyhodnocení volnosti kolejového úseku. 

Činnost spočívá v tom, že průjezd kola kolejového vozidla přes indukční snímač je nahrazen 

maketou kola kruhového tvaru, o jejíž pohyb simulující průjezd kola kolejového vozidla nad 

snímačem, se starají dva stejnosměrné motory. Jeden vykonává rotační pohyb, který maketu 

natáčí do polohy, kterou je snímač schopen vyhodnotit (výška, která ve snímači změní 

magnetický tok), druhý zajišťuje pomocí hřebenového převodu přímočarý pohyb makety nad 

snímačem, což vede ke změně magnetického toku snímače, který na přijímací kartě PN-PK 02 

detekuje přítomnost drážního vozidla, simulujícího jeho průjezd.  

Při konstrukci testovacího zařízení bylo použito multifunkční relé, které je řídícím prvkem 

celého zařízení.  

4.1. Multifunkční elektronické relé Moeller EASY 700 

Multifunkční elektronické relé Moeller EASY je malé programovatelné relé, které je schopno 

řešit jak sekvenční, tak kombinační úlohy. Relé disponuje dvanácti vstupy a šesti výstupy. 

Toto relé lze programovat počítačem pomocí programu EASY-SOFT (viz. Obr. 10) nebo 

pomocí displeje a tlačítek umístěných na relé. Samotné programování je obdobné liniovému 

schématu, používaným v elektrotechnických výkresech. Program EASY-SOFT umožňuje po 

navržení obvodu, rychlou kontrolu funkčnosti obvodu a to tím způsobem, že je možno 

program spustit v testovacím režimu, který znázorňuje tok proudu, čímž je možno ověřit 

správnou funkčnost obvodů.  
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Obr. 10:   Printscreen monitoru software EASY- SOFT. 

4.2. Technické uspořádání testovacího zařízení 

Testovací zařízení se skládá z těchto základních prvků: 

 Multifunkční relé Moeller Easy 700. 

 Plastová rozvodnice. 

 Jistící prvky obvodu. 

 Spínací tlačítka. 

 Motory 12 VDC. 

 Stykače. 

 Relé. 

 Indukční snímače. 

 Testované snímače PN-SPK02. 

 Testované převodníky PN-PPN02. 

 Vyhodnocovací jednotka ve zkušební sestavě PN-02. 

 Kolejnice UIC 60. 

 Maketa kola. 

 Upevňovací soupravy snímačů. 

 Propojovací kabeláž. 



 

 

Testovací zařízení je napájen

počítač náprav je 220VAC, 50Hz. 

EASY 700 je spolu s jisticími prvky 

Jištění stejnosměrných pohon

přístrojovými pojistkami. 

Obr. 11:  Konstrukční schéma polohovacího za

 

Obr.13:   

22 

je napájeno ze zkušebního pultu. Napájení pro testovací za

AC, 50Hz. Motory jsou napájeny 12 VDC. Multifunk

jisticími prvky a spínacími tlačítky umístěno v

ěrných pohonů, snímačů a napájení multifunkčního relé

                     

schéma polohovacího zařízení, boční pohled.     Obr. 12:   

Obr.13:   Blokové uspořádání testovacího zařízení

pultu. Napájení pro testovací zařízení i pro 

Multifunkční relé Moeller 

ěno v plastovém rozvaděči. 

čního relé je zajištěno 

 

Obr. 12:   Maketa kola. 

 

řízení. 
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4.3. Popis funkce testovacího zařízení 

Testovací zařízení je rozděleno do několika částí. První z nich je část ovládací, jejíž úlohou je 

pomocí multifunkčního relé řídit správnou činnost polohovacích zařízení. Ovládání je 

prováděno pomocí dvou tlačítek START a STOP. Další důležitou částí testovacího zařízení je 

již zmiňované polohovací zařízení, skládající se ze dvou stejnosměrných motorů, jenž jsou 

osazeny, z důvodu docílení nízkých, otáček šnekovými převodovkami. Správnou polohu obou 

motorů kontrolují dva indukční snímače. Pro ovlivnění magnetických vlastností snímače  

PN-SPK02 je součástí polohovacího zařízení maketa kola, která se skládá z kovové a 

nekovové části tak, aby byla možná kontrola jejího natočení. Pro správnou funkci počítače 

náprav je zapotřebí minimálně dvou počítacích bodů, a proto je v testovacím zařízení použito 

dvou polohovacích zařízení.  

Zmáčknutím tlačítka START sepne multifunkční relé stykač KM1 pro motor č. 1 a uvede jej 

do chodu. Součástí tohoto motoru je šneková převodovka, na jejíž výstupní hřídeli je 

namontována maketa, simulující průjezd kolejového vozidla. Maketa, která je ve výchozí 

poloze natočena tak, aby neovlivňovala magnetický tok snímače, se začne otáčet do doby, než 

je natočena do polohy, ve které její feromagnetické vlastnosti nejvíce působí na magnetický 

tok snímače PN-SPK02. Správný úhel natočení makety je kontrolován indukčním snímačem 

č. 1, který kontroluje obvod motoru č. 1 tak, že odpojí ovládací napětí pro stykač KM1. 

Snímač však současně sepne ovládací napětí pro cívku stykače KM 2, který ovládá motor č. 2. 

Tento motor slouží k zabezpečení horizontálního pohybu polohovacího zařízení makety nad 

snímačem pomocí hřebenového převodu. V tomto okamžiku stav prvků obvodu znázorněn 

v tab. 3. 

Tab. 3 Aktuální stavy jednotlivých prvků obvodu. 

 SEPNUTO ROZEPNUTO 

Snímač č. 1 o  

Snímač č. 2 o  

Stykač KM1  o 

Stykač KM2 o  

Reverzační relé  o 
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Pro kontrolu úplného projetí makety nad snímačem PN-SPK02 slouží indukční  

snímač č. 2, který kontroluje obě krajní polohy polohovacího systému a současně po dosažení 

koncové polohy ovládá sepnutí stykače KM1 a tím natočení makety do polohy, která při 

zpětném horizontálním pohybu již neovlivňuje magnetický tok snímače PN-SPK02. Aktuální 

stavy prvků jsou uvedeny v tab. 4. 

Tab.4 Aktuální stavy jednotlivých prvků obvodu. 

 SEPNUTO ROZEPNUTO 

Snímač č. 1 o  

Snímač č. 2 o  

Stykač KM1  o 

Stykač KM2 o  

Reverzační relé o  

 

Toto natočení je opět kontrolováno indukčním snímačem č. 1, který je ovlivňován kovovou 

částí makety a po natočení do polohy, kdy na indukční snímač č. 1 nepůsobí indukční 

vlastnosti makety, dojde k zastavení motoru č. 1, jehož následující funkcí je předání impulzu 

multifunkčnímu relé, které překlopí reverzační relé pro motor č. 2 a současně sepne stykač 

KM2 pro rozběh motoru č. 2 v opačném směru. V tomto okamžiku jsou aktuální stavy prvků 

znázorněny v tab. 5. 

Tab. 5 Aktuální stavy jednotlivých prvků obvodu. 

 SEPNUTO ROZEPNUTO 

Snímač č. 1  o 

Snímač č. 2 o  

Stykač KM1  o 

Stykač KM2 o  

Reverzační relé o  

 

Motor č. 2 je v chodu až do dosažení výchozí polohy, ve které indukční snímač č. 2 zastaví 

tento motor a současně dává impulz multifunkčnímu relé pro spuštění časovače a čítače.  

Časovač slouží k zahájení dalšího procesu simulace s časovou rezervou. Čítač načítá počet 

simulovaných průjezdů makety, po dosažení počtu nastavených průjezdů přepne simulaci na 
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druhý počítací bod a vynuluje se. Pro započetí dalšího cyklu (jeden cyklus= jeden průjezd 

kola) je nutno, aby byly splněny podmínky, uvedené v tab. 6. 

Tab. 6 Aktuální stavy jednotlivých prvků obvodu. 

 SEPNUTO ROZEPNUTO 

Snímač č. 1  o 

Snímač č. 2 o  

Stykač KM1  o 

Stykač KM2  o 

Reverzační relé  o 

 

Popis této funkce byl pouze pro jeden počítací bod. Po přepnutí na druhý počítací bod  

je řízení multifunkčního relé prováděno pomocí snímačů z druhého polohovacího zařízení a 

motory již nejsou řízeny stykači KM1 a KM2, ale stykači KM3 a KM4. Reverzační relé slouží 

pro reverzaci obou polohovacích zařízení. Vypínání testování je prováděno tlačítkem STOP, 

kdy k zastavení testování dojde až po ukončení právě započatého cyklu. Náhle zastavení 

testování je možno provést tlačítkem TOTAL STOP, které je umístěno na ovládacím pultu  

a které odpojí celé zařízení od napájecího napětí. 

4.4. Testování komponentů počítačů náprav PN-02 a možné závady 

Při poruchách na počítači náprav je občas zapotřebí eliminovat vadné komponenty 

vyhodnocovací jednotky a provést různá diagnostická měření.K tomuto účelu slouží zkušební 

sestava, která je propojena s testovacím zařízením, na kterém lze provádět následující měření. 

Na napájecí kartě PN-Z24V lze za provozu měřit: 

 Na sběrnici VCC_5V. 

 Na sběrnici VDD_12. 

 Na sběrnici  V+_výstupní napájecí napětí. 
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Pravděpodobná příčina výskytu závady může být: 

 Nestabilní napětí na sběrnici VCC nebo VDD, které je způsobeno zoxidováním 

pružinových držáků pojistkových trubiček nebo nečistotou kontaktů 

podpěťového relé. 

 Nestabilní V+  a zoxidované pružinové držáky na hlavní pojistce. 

 

Další komponenta, kterou lze otestovat, je karta procesoru PN-CPU02, při níž dojde po 

zapnutí počítače náprav k testu všech tří procesorů karty a načtení karet PN-VKO02 a přes 

karty PN-PK02 všech počítacích bodů. Nepřihlásí-li se některá z těchto karet, lze chybu určit 

výměnou patřičné karty za jiný kus. V případě trvající poruchy se jedná o poruchu na kartě 

procesoru. Nejběžnější příčina poruchy, bývá chyba softwaru v některém z procesoru. 

Na kartě displeje PN-KDK02, která zobrazuje provozní stavy a umožňuje ovládání menu 

počítače náprav, se mohou vyskytnout tyto poruchy: 

 Malý nebo velký kontrast displeje, z důvodů kterého se nezobrazí všechny 

pixely na displeji. 

 Vadné ovládací tlačítko. 

Na výstupní kartě PN-VKO02 je informace stavu volnosti a obsazení kolejového úseku 

předávána bezkontaktními spínači VKO_x a VKO_x/, za podmínky, že vstupy NKO_x a 

NKO_x/, které mají funkci nulování kolejového úseku, jsou v danou dobu patřičně 

obslouženy,viz. tab.1. Pro lepší orientaci má zkušební sestava panel, který je osazen LED 

diodami, signalizujícími stav volnosti/obsazenosti a poruchu. 

Na kartě PN-PK02 lze mezi výstupními svorkami AB a CD měřit napájecí napětí pro počítací 

bod. Při jeho připojení je napětí na svorkách 16VDC a při odpojení karty převodníků je 

měřitelné napětí 57-60VDC. Je možno provést i kontrolu nakrátko, kdy je proud omezen 

přibližně na 0,22ADC. Na čelním panelu karty lze měřit přijímací obvody, na měřicích 

bodech MBA a MBB. Měříme zde úroveň přijímaného datového signálu z připojeného 

převodníku. Za provozu je měřené napětí 300-400mVef a při přepnutí převodníku do 

servisního módu nastavujeme na měřicích bodech MBA a MBB úroveň napětí pomocí 

víceotáčkových trimrů na 500mVef. 
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Nejčastější poruchy této karty: 

 Zaoxidován držák pojistky na čelním panelu.   

 Poškození víceotáčkového trimru. 

 Nesprávně přijímaná data kartou, která jsou signalizována problikáváním LED ERR. 

 

Na kartě filtru PN-LF02 mohou poruchy zapříčinit nesprávné načtení přijímaného signálu 

popř. jeho úplný výpadek. Test na této kartě je potřeba provádět v případě výskytů problému 

především po bouřkách. 

Na převodníku PN-PPN02 lze za provozu provádět kontrolu měřením. Na napájecích 

svorkách pro snímač GND a +12V je měřitelné napětí 12VDC a mezi svorkami AB a CD má 

být přítomno napětí 16VDC. Výstupní signál pro kanály A a B lze kontrolovat na výstupních 

svorkách AB a CD. Úroveň tohoto signálu má být přibližně +4dB do 1,5V RMS, jeden 7kHz 

a druhý 9kHz. 

Snímač PN-SPK02 lze v převodníku kontrolovat měřením na svorkách GND a +12V. 

Naměřené napětí má být 12VDC a měřený proud 60mA, neměl by však přesáhnout 100mA. 

Výstupní napětí obou signálů, vzhledem k svorce GND je 1,8-2,3V RMS (250kHz).  

4.5. Kontrola správné funkce snímače-naměřené průběhy 

Na snímači nebo převodníku lze prověřit výstupní signály měřením na osciloskopu. Na 

obrázcích jsou záznamy průběhu výstupních signálu ze snímače a z převodníku. První dva 

průběhy znázorňují analogové signály systému a a b ze snímače, další dva jsou digitální 

signály z převodníku, které jsou zakódovány do ochranného protokolu a opakovaně vysílány 

po nosné frekvenci 7 kHz a 9 kHz do vyhodnocovací jednotky.  
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Obr. 14:   Naměřené signály- nový snímač PN-SPK02. 

Na obr. 14 jsou znázorněny signály ze snímače, na kterých je patrný průjezd jedné nápravy 

nad snímačem tam a zpět. Pro měření těchto signálů bylo použito nového snímače, aby bylo 

zamezeno nesprávnému naměření výsledku a tím i možnosti porovnání signálu s obrázky 15 

 a 16. 

 

Obr.15:   Naměřené signály-porucha snímače PN-SPK02 systému a. 
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Obr.16:  Naměřené signály- poruchy obou systému snímače PN-SPK02. 

Obrázky 15 a 16 představují některé z možných poruch, které se mohou na snímači 

vyskytnout a způsobit tak chybu na vyhodnocovací jednotce. Na obr. 15 je zřejmý výskyt 

problémů na systému a, který vyhodnocovací jednotka vyhodnotí jako poruchu 105, což je 

stejnosměrné napětí na vstupu převodníků, jenž může být způsobeno poškozením přívodního 

kabelu snímače. Další znatelná porucha je na obr. 16, na kterém je patrná ztráta signálu obou 

systémů. Vyhodnocovací jednotka muže tuto poruchu posoudit jako poruchu 115/116, což 

může být zapříčiněno závadou na kabelu, uvolněným a otřesy poskakujícím snímačem nebo 

vyhodnocením velkých změn signálu.  
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5. SPOLEHLIVOST POČÍTAČŮ NÁPRAV 

Jev, jehož účinkem ztrácí produkt schopnost plnit požadovanou činnost, se nazývá porucha. 

Poruchy lze rozlišovat podle různých hledisek na: 

 Poruchy vzniklé podle časového průběhu, jako náhlé, postupné a občasné. 

 Poruchy vzniklé z vnějších a vnitřních příčin. 

 Poruchy vzniklé podle původů na provozní, konstrukční a technologické. 

 Poruchy podle míry porušení provozuschopnosti na částečné a úplné. 

 Poruchy odstranitelné a neodstranitelné. 

Další důležité rozdělení je na obnovitelné poruchy a neobnovitelné poruchy. Obnovení je 

schopnost systému plnit požadované činnosti. K tomuto může dojít opravou nebo výměnou 

vadného prvku. Tyto systémy mají schopnost plnit požadované činnosti i po poruše. Oproti 

tomu jsou neobnovitelné systémy klasifikovány pouze z pohledu vzniku poruchy a jsou 

neopravitelné. 

5.1. Četnost poruch 

Na obr. 17 je názorně zobrazena četnost výskytu jednotlivých poruch. Je patrné, že nejčastěji 

se vyskytující poruchou počítačů náprav byla chyba počítání. Při výskytu této poruchy není 

možno jednoznačně diagnostikovat příčinu vzniku poruchy.  
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Obr. 17:   Četnost poruch. 

5.2. Predikce spolehlivosti počítačů náprav 

Při výpočtu predikce spolehlivosti počítačů náprav bylo k počítači náprav přihlíženo jako 

k subsystému zabezpečovacího zařízení, nebylo tedy použito rozkladu počítačů náprav na 

jednotlivé prvky. 

Pro výpočet predikce spolehlivosti počítačů náprav bylo použito záznamu z poruchové 

knihy na zabezpečovacím zařízení. Celkový počet počítacích bodů ve sledované oblasti 

byl 283 a počet poruch 261, sledovaná doba určena pro výpočet byla stanovena na  

15120 hodin.  
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Pro výpočet střední doby mezi poruchami a intenzity poruch jsou použity následující 

vztahy: 

 

Střední doba mezi poruchami MTBF: 

 

  … kumulovaná doba bezporuchového stavu 

… celkový počet poruch 

hMTBF 5,16394
261

15120*283
==

 

 

Intenzita poruch λ: 

 

1510*099,6
5,16394

1 −−
== hλ  
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6. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou aplikací testovacího zařízení počítačů 

náprav.  

První dvě kapitoly jsou věnovány základnímu rozdělení zabezpečovacích zařízení, včetně 

krátké zmínky o historii železniční zabezpečovací techniky. Detailněji jsou popsány 

prostředky pro spolupůsobení vlaku, tedy kolejové obvody a počítače náprav, včetně 

vysvětlení principu jejich funkce. 

Třetí kapitola obsahuje technický popis venkovních i vnitřních prvků počítače náprav 

TRAKCE PN-02 a také objasnění jejich významu v zapojení počítače náprav.  

Praktickou část bakalářské práce uvádí kapitola s názvem Testování správné funkce počítače 

náprav-návrh technického řešení. Technické řešení testovacího zařízení spočívá v simulaci 

průjezdu kolejového vozidla nad snímačem. Tato simulace je provedena maketou kola, která 

se v pravidelných intervalech pootáčí a současně provádí posuvný pohyb. Celé testovací 

zařízení je řízeno pomocí multifunkčního relé.  

Poslední kapitola je vyčíslením spolehlivosti počítačů náprav, dle záznamů v knize poruch 

konkrétního hutního podniku. 

Přínos bakalářské práce je nesporný a spatřuji jej ve dvou rovinách, v rovině edukační a 

praktické. Během návrhu a konstrukce tohoto zařízení jsem měl možnost seznámit se 

způsobem programování multifunkčního relé, způsobem převodu vstupních impulzů na 

výstupní, apod. Zkonstruované zařízení je také velkým přínosem pro diagnostiku vadného 

prvku v hutním podniku, kdy byla zkrácena doba opravy a díky identifikaci poruch přineslo 

zařízení také nemalý finanční přínos ve formě ušetřených nákladů za nákup nových snímačů, 

převodníků nebo vyhodnocovacích jednotek. 
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