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Abstrakt: Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat software pro simulaci
železničního

provozu. Program

umožňující

definované kolejové síti a činnost

simulovat pohyb vozidel po uživatelsky

železničního zabezpečovacího

zafízení byl napsán

v jazyce Java. Součástí práce je také uživatelská a programátorská dokumentace.
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Kapitola 1
,

U vod
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat software pro simulaci
Stejně

provozu.

jako u simulací z jiných oblastí bylo hlavni motivací získat

softwarový nástroj,

prostřednictvím

proto, že by byl takový pokus

neakceptovatelné
prostředků,
ještě

kterého by bylo možné testovat a zkoušet

různých důvodů ověřovat přímo

postupy a situace, které nelze z
Například

železničního

nebezpečí,

na nichž by

měl

z nedostatku

příliš

času, kvůli

drahý,

ve

skutečnosti.

představoval

nedostupnosti

být pokus proveden, a nebo proto, že tyto

by

skutečných

prostředky

a nebo už neexistují - jejich výstavba se teprve plánuje, nebo již byly zrušeny.

Právě

takové případy jsou ideální
může

Softwarová simulace

příležitostí

pro použití

být nanejvýš tak dobrá, jak

simulačních programů.

věrný

model

v ní použitý. Málokterý model dokáže vystihnout modelovanou
přesně,

ale zpravidla není tak dokonalý model

pokud model vyhovuje
využití k jinému
výsledkům.

Je

účelu

třeba

si

jednoduchý program

účelu,

ale

pro který byl

pochopitelně

uvědomit,

provádějící

že

bezpodmínečně

vytvořen

vede k

simulační

pouze

skutečnost

nutný. Je

je

zcela

postačující,

a pro který je používán. Jeho

nepřesným

nebo zcela špatným

software je ve své

činnost,

skutečnosti

podstatě

docela

pro kterou byl naprogramován,

program, který může ušetřit spoustu práce, ale který sám o sobě nic vymyslet neumí.
Předtím,
dobře

než mají být jakékoliv výsledky vzešlé ze simulace akceptovány, je tak třeba

uvážit, za jakých okolností byly

vytvořeny

považovat za správné.
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a za jakých podmínek je lze

Kapitola 2
Vývoj programu
2.1 Analýza
Prvním krokem na cestě k vytvořeni této práce byla analýza simulované problematik')'
a studium dostupných
železniční
světa

materiálů.

Vzhledem k rozsahu oblasti, jakou je provozování

dopravy, už v této fázi docházelo k

třídění objektů

a

procesů

reálného

na ty, které má pro tuto práci smysl modelovat a zařadit do simulace, a na ty,

které se do modelu nedostanou.

Při

tom docházelo k průběžnému

upřesňováni

nejen

mnoha detailů, ale i podstatných principů.
Bohužel se nepodařilo vyhnout se

několika

drobným

patrné i ve stávající implementaci. Je asi na

místě

omylům,

jejichž důsledky jsou

pfimat, že autor

neměl

žádné odborné vzdělání v oblasti, která je předmětem vytvořené simulace.
ale nejedalo o omyly nijak zásadní a jejich

důsledky

byly již

a nemá

Naštěstí

se

odstraněny, případně

jsou relativně snadno odstranitelné. Tedy alespoň pokud jde o omyly, které jsou toho
časujiž

Od

odhaleny.

počátku

bylo v plánu

současně

s vlastním

železničním

provozem implementovat

také železniční zabezpečovací zařízení. Želemični provoz totiž musí být řízen a
zabezpečen.

Tato

potřeba

plyne už jen ze samotného faktu, že kolejová vozidla

využívají sdílené prostředky, jakými je například jednokolejná trať, a že se pohybují
rychlostmi,

při

kterých není možné

bezpečně

zastavit na vzdálenost kratší, než na

jakou je z čela vlaku vidět.
Pro efektivní řízeni železničního provozu v simulaci bylo rozhodnuto předpokládat
zabezpečeni
staničních

všech jednotek simulované kolejové

a traťových

zabezpečovacích zařízeni.

sítě

a jednotné rozhraní použitých

To i za cenu, že tento

nebude mnohdy zcela

naplněn

skutečnosti. Skutečnost

je totiž tak složitá, že by její

předpoklad

a použitý model tak nebude zcela odpovídat
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přesné

modelováni bylo

nepřiměřeně

pracné a pfedevšim by nevedlo k požadovanému v) sledku - tedy
1

snadnému ovládání želemičniho provozu v celé simulované t1blasti.
Ve

skutečnosti řídí železniční

provoz dopravní

želemičních zabezpečovacích zařízení.

zaměstnanci,

zpravidla s pomocí

Ta jim pfi jejich službě pomáhají a zároveň je

omezuji v možnostech způsobit nedopatřením želemiční nehodu. Železničních
iabezpečovacích zařízeni

je provozována celá

řada,

od

téměř

historick)·ch až po

zafizeni zcela nová. Liší svou funkcionalitou i způsobem ovládání a lze me7i nimi
najít dokonce zafizení atypická.
Pro

řízení

zabezpečení želemičniho

a

mbezpečovací zařízeni

"jednotné obslužné
zaměstnancem

stavědel,

s rozhraním JOP. Jak uvádí samotný

pracoviště

stavědel

předpis

ZTP-JOP [ 1],

(JOP) slouží jako rozhraní mezi dopravním

a zabezpečovacím

hybridních

provozu v simulaci bylo tedy zvoleno

a

zařízením

ústředen

zafizení (DOZ)". Jedná se o v současné

úroveň

pro operativní

dálkového ovládání

době

u elektronických
zabezpečovacího

standardní uživatelské rozhraní pro

obsluhu moderních zabezpečovacích zařízení prostřednictvím počítačové techniky. A
vzhledem k tomu, že moderní
těch

starších, nedošlo v tomto

zabezpečovací zařízení
směru

k žádné

újmě.

mají veškerou funkcionalitu

Jediným viditelným rozdílem je

rychlejší provádění úkonů, které by s pomoci staršího zařízení trvaly delší dobu.
Přestože

jsou základní principy

zabezpečeni železniční

podstatě

stejné, vzhledem k podsta1ným

rozdílům

dopravy na celém

v jejich

uplatňování

na

světě

v

různých

drahách nebylo možné vytvořit simulaci zcela lllliverzální a pozornost se tak logicky
mměfila

národními

na

české prostředí.

zabezpečovacími

Ačkoliv nejciditelnějším

rozdílem mezi

systémy je uživatelské rozhraní a

návěstní

různými

soustava, ·

mnohem podstatnější jsou rozdíly v pravidlech, podle kterých je možné provoz řídit.
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2.2 Popis jádra programu
Srdcem programu je diskrétní simulace.

Přestože

je její princip

všeobecně

známý,

nebude na škodu jeho krátké shrnutí. Základem každé diskrétní simulace je jeden
kalendář

událostí a množství takzvaných událostí. Událost je objekt s metodou

zpravidla pojmenovanou jako run(), která se provede v okam.žiku, kdy událost
nastane, a s číselnou hodnotou

vyjadřující

simulární

Události je možné plánovat, to znamená vkládat do
událostí je seznam událostí

uspořádaný

čas,

ve kterém se tak stane.

kalendáře

podle simulárního

času,

událostí.

Kalendář

ve kterém má k té či

oné události dojít. Samotný algoritmus diskrétní simulace je pak už velmi
jednoduchý: z

kalendáře

pokaždé vyjme první naplánovanou událost a zavolá její

metodu run(), a tak neustále dokola. Událost

může

ve své

metodě

run() naplánovat

jiné události nebo znovu sama sebe. Tak vlastně diskrétní simulace "žije". Události v
diskrétní simulaci se plánují vždy k příležitosti

nějaké změny

stavu objektu, ke

kterému náleží.
Z výše uvedeného je patrné, že diskrétní simulace

běží

intervaly mezi jednotlivými událostmi, ve kterých se nic
Má-li běžet tato simulace v reálném
průběžně
přístup,

čase,

velmi rychle, a

neděje, vlastně přeskakuje.

aby bylo možné do jejího běhu zasahovat a

zobrazovat aktuální stav simulovaných

objektů,

nekonečná smyčka,

ve které se provádí metody

gameUpdate() a screenUpdate(), po kterých následuje chvilka
smyčka

opakovala s požadovanou frekvencí.

provádí kousek diskrétní simulace - simulární
jednoho

byl zvolen následující

inspirovaný [2].

Základem hlavního programu je
se

časové

průchodu smyčnou,

čas

Uvnitř

čekání,

tak dlouhá, aby

metody gameUpdateO se

vždy posune

právě

o dobu trvání

násobenou nastaveným zrychlením nebo zpomalením

simulace oproti reálnému času. Úkolem metody screenUpdate() je vykreslit na
obrazovku aktuální stav.
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3. Závěr
3.1 Využití programu
Stávající verze programu nabízí následující možnosti použití: jednak jako simulační
software pro testování různých dopravních situací v uživatelsky definované kolejové
síti a jejich možných řešení, včetně manipulace s posunovými díly v dopravnách,
jednak jako program pro demonstraci řízení železniční dopravy prostřednictvím
zabezpečovacího zařízení

verze programu

s rozhraním JOP.

obecně příliš

Kvůli

použitému modelu není stávající

vhodná pro simulace, ve kterých záleží na

přesnosti

jízdu.leh dob.
Při

psaní programu byl kladen

potřeby

důraz

na možnost budoucího

je tak možné použité modely dále upravovat a

implementací

fyzikálně věrnějšího

modelu jejich řízení,

přesnějšího

rozšíření.

případě

zpřesňovat, například
realističtějšího

modelu pro pohyb souprav,

modelu kolejové

V

sítě například přidáním

informace

o sklonu v jednotlivých úsecích, implementací specifik elektrického provozu nebo
ro?.šiřenim mo7.nosti fa7.eni soupr~v. Čim proprRcovanějši model . tfm pfesnřji bude

simulace odpovídat

třeba

na otázky týkající se jízdních dob nebo

spotřeby

energie.

Na druhou stranu si je třeba uvědomit, že vytvoření takové komplexní simulace není
jednoduchou ani rychlou záležitostí.
Využití tohoto programu pro výcvik a vzdělávání dopravních
v žádném
Jako

případě nepředpokládá.

zaměstnanců

se naopak

S takovou ambicí program ani nebyl

vytvořen.

prostředek umožňující provádět

kolejové síti má svoje místo jinde.
zaměstnanců

spolupracuje

simulace v libovolné uživatelsky definované
Kromě

provozovatel

toho v oblasti
dráhy

s

vzdělávání

výrobcem

a výcviku
skutečného

zabezpečovacího zařízení.

V neposlední řadě ale může program po drobné úpravě posloužit jako počítačová hra.
Stačí,

aby do

kolejiště přijížděly

zadaného jízdního

řádu

a

vlaky a posunové automaticky,

částečně náhodně,
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a uživatel byl

částečně

pověřen

podle

zajistit jejich

správný průjezd simulovanou oblastí, případně jinou manipulaci (jako obrat,
přivěšení

nebo odvěšení postrku). Za to byl odměňován body, za své chyby by

naopak byl trestán jejich ztrátou. Pro potřebný spád hry by v tomto režimu
samozřejmě

bylo nutné, aby rozsah obsluhované oblasti a počet vlaků byly vyšší, než

kolik jich má na starosti skutečný dopravní zainěstnanec. Jedním z praktických
vedlejších

efektů při

způsobem větší

adaptaci simulace na hru je možnost získat pohodlným -

množství dobrovolných testeni.

3.2 Shrnutí
Cíl práce, tedy navrhnout a implementovat softWare pro simulaci
provozu, byl
simulovat

naplněn.

železniční

který odpovídá
předpisy.

Výsledný program,

vytvořený

železničního

v jazyce Java, umožňuje

provoz na uživatelsky definované kolejové síti, a to v rozsahu,

původní

specifikaci.

Přitom

Vzhledem k rozsahu problematiky

mnoho prostoru pro případná budoucí rozšíření.
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respektuje pravidla daná drážními
železniční

dopravy ale zbylo

ještě

t

l

I

I
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Simulace železničního provozu
Uživatelská dokumentace

Marek Skalka

O tomto dokumentu
Pro přehlednost a snadé použití je tato uživatelská dokumentace je rozdělena do tří částí. První část
popisuje požadavky na hardware a software počítače a nutné kroky před prvním spuštěním
programu. Druhá část je návodem k obsluze samotného programu a především simulovaného
obslužného pracoviště zabezpečovacího zařízení, kterým se většina funkcí simulace ovládá. Třetí
část je pak určena pro ty uživatele, kteří chtějí vytvořit a v simulaci provozovat vlastní kolejovou
síť, která je popsána prostřednictvím XML souboru. Na konci dokumentace se nacházejí přílohy.
Vzhledem ke svému rozsahu není cílem tohoto dokumentu podrobně vysvětlovat celou
simulovanou problematiku ani být částečným opisem relevantních drážních předpisů.
v

Cást I - Spuštění programu
Program je vytvořen v jazyce Java. Pro svůj běh vyžaduje nainstalovaný Java™ 2 Standard Edition
Runtime Environment, doporučuje se verze 1.4.2 nebo vyšší. V případě, že nemáte nainstalovaný
JavaTM 2 Standard Edition Runtime Environment, navštivte nejprve stránku http://iaya.sun,com/,
vyberte si runtime environment pro svůj operační systém, stáhněte ho a proveďte jeho instalaci.
Simulační

program samotný není třeba instalovat,
pojmenované ::-;.i.muld~'= a zadejte příkaz

stačí

ho pouze spustit.

Přejděte

do

adresáře

java cz.zzz.main.MainProgram demo.xml
Parametr demo . xml je jméno souboru s kolejištěm, který je při startu programu načten. Vytvoříte-li
vlastní soubor s kolejištěm, uveďte namísto demo. xml jeho jméno (případně včetně cesty, pokud se
nachází v jiném adresáři).
Pokud dojde k chybě a operační systém bude tvrdit, že j ava je neznámý příkaz nebo název souboru,
napište na začátek plnou cestu. Ta záleží na tom, kam jste Java runtime environment nainstalovali.
Při standardní instalaci na operačním systému Microsoft Windows bude tedy celý příkaz vypadat
nějak takto:
C:\"Program Files"\j2sdkl.4.2_12\jre\bin\java cz.zzz.main.MainProgram demo.xml
Adresář simulace obsahující tento program můžete bez obav přejmenovat, přesunout nebo
zkopírovat. Do adresářů a souborů uvnitř adresáře simulace, s vyjímkou přidávání dalších xml

souboru s kolejištěm, ale nezasahujte.
Hardwarové požadavky programu nejsou nijak vysoké. Podle zkušeností získaných při testování se
pro pohodlný chod programu doporučuje počítač lepší nebo stejně dobrý jako Pentium III 450 MHz.
Nenastaví-li uživatel jinak, běží program v celoobrazovkovém režimu a podle velikosti reliéfu
načteného kolejiště upravuje rozlišení obrazovky, aby bylo dostatečné pro zobrazení celého reliéfu.
Změnu rozlišení ale provádí pouze směrem nahoru - pokud je rozlišení dostatečně velké, nesnižuje
ho. V případě, že se vyskytnou problémy s nastavováním rozlišení, doporučuje se nastavit
dostatečné rozlišení ručně, ještě před spuštěním programu.
V

případě,

že se objeví problémy s celoobrazovkovým režimem, je možné ho zcela vypnout
přidáltltn druhého parametru w.

v

Cást II - Návod k obsluze
Základní informace
Grafické uživatelské rozhraní programu vychází ze specifikace JOP (Jednotné obslužné pracoviště),
takže program vypadá a ovládá se stejným nebo podobným způsobem, jako skutečné obslužné
pracoviště elektronického nebo hybridního stavědla nebo ústředny dálkového ovládání
zabezpečovacího zařízení. V některých bodech a detailech však pogram specifikaci tohoto rozhraní
nesplňuje přesně, a z části je tomu tak dokonce úmyslně. Uživatelům, kteří jsou seznámeni
s obsluhou pracovišť s rozhraním JOP a nemají v úmyslu číst celý návod, se doporučuje přečíst si
alespoň jeho poslední část, která popisuje vlastnosti a ovládání specifické výhradně pro tento
program.
Uživatelské rozhraní programu slouží jednak k zobrazování aktuálního stavu ovládané oblasti a
dalších vizuálních prvků, jednak k obsluze simulovaného zabezpečovacího zařízení a ovládání
samotného programu.

Zobrazení
Základním prvkem uživatelského rozhraní je reliéf kolejiště, který se zobrazuje ve středu
obrazovky. V pravidelné mřížce jsou v něm usporádány symboly reprezentující jednotlivé části
kolejiště a jejich aktuální stav. Tyto symboly poskytují informace o stavu symbolizované· části
kolejiště nebo sy1nbolizovaného zařízení prostřednictvín1 svého tvaru, své barvy a barvy svého
pozadí. Jejich význam je dále podrobně vysvětlen. Kromě reliéfu kolejiště se na obrazovce navíc
zobrazují obslužná menu (v levém horním rohu), dialogové a potvrzovací prvky (v levém dolním
rohu) a chybová a infonnační hlášení (uprostřed a vpravo u dolního okraje obrazovky).
Základní barvou pozadí reliéfu kolejiště je černá.
- Pod symboly vymezující právě volenou vlakovou cestu se zobrazuje zelené pozadí.
- Pod symboly vymezující právě volenou posunovou cestu se zobrazuje bílé pozadí.
- Pod symboly vymezující právě volenou nouzovou cestu se zobr~je světle tyrkysové pozadí.
- Pod symboly prvků ve výluce se zobrazuje hnědé pozadí.
- Pod symboly prvků s nastaveným varovným štítkem se zobrazuje tmavě tyrkysové pozadí.
- Pod pivky se zavedenou napěťovou výlukou se zobrazuje tmavě modré pozadí.
Seznam je uspořádán sestupně od barvy pro nejvýznamnější informaci. Například kolej ve výluce se
současně zavedenou napěf ovou výlukou bude tak mít pozadí hnědé.
Kolejový úsek -

Kolejový úsek s prostředky pro kontrolu volnosti se zobrazuje jako čára. Na staničních kolejích
může být přerušena číslem koleje nebo číslem koleje a čísly vlaků na koleji, v takovém případě se
čísla zobrazují ve stejné barvě jako samotná čára.

Význam barvy symbolu je následující:
a) šedý symbol znamení volnou kolej bez závěru jízdní cesty.
b) červený symbol znamená obsazenou kolej
c) zele11ý syn1bol zi1amet1á kolej pod závěrcn1 vlakové cesty
d) bilý symbol znamená kolej pod závěrem posunové cesty

Kol~j,

na které probíhá nouzové uvolňování závěru nebo která je pro nouzové uvolnění
indikována blikáním symbolu. Při zavedení štítku, výluky nebo napěťové výluky se
barva pozadí (tmavě tyrkysová, hnědá nebo tmavě modrá).

omačena, je
mění pouze

Zarážedlo li

Symbol zarážedla se zobrazuje symbolem ve stejných barvách jako symbol pro kolej.
Výhybka•

Výhybka je symbolizována ukazatelem polohy, případně i přilehlými symboly pro kolej. Předpis
ZTP-JOP doporučuje, aby výhybku netvořil polize samotný ukazatel polohy, ale je to přípustné.
Barva i pozadí symbolů výhybky odpovídá stavu kolejového úseku (šedá, červená, zelená, bílá,
pozadí tmavě tyrkysová, hnědá, tmavě modrá), symboly pro kolej ve směru opačném k aktuální
poloze výhybky zůstávají šedé. Je-li výhybka pod nouzovým závěrem, změní se barva ukazatele
polohy na světle tyrkysovou. Ztráta dohledu je indikována inverzním symbolem ukazatele polohy
s vyznačením obou směrů, a to v aktuální barvě a na aktuálním pozadí. Ztráta dohledu nastává
v průběhu přestavování a po rozřezu výhýbky.
Křižovatková výhybka •
Křižovatková výhybka se zobrazuje obdobným způsobem jako obyčejná
indikována při ztrátě dohledu alespoň jednoho přestavníku.

výhybka. Ztráta dohledu je

Křižovatka •

Kolejová křižovatka je symbolizována křížem. Její barva i barva pozadí odpovídá stavu kolejového
úseku. Kolejová křižovatka by neměla být zobrazena křížením pod jiným úhlem než pravým, aby
byla rozpoznatelná od křižovatkové výhybky.
Hlavní návěstidlo •

Hlavní návěstidlo je zobrazeno jako plný trojúhelník v ose koleje.
barvy symbolu je následující:
a) šedý symbol pro návčstidlo s návčstí Stůj
b) zelený symbol pro návěstidlo s návěstí dovolující jízdu vlaku, mimo Přivolávací návěst
c) bílý symbol pro návěstidlo s návěstí Posun dovolen
d) červený symbol pro návěstidlo zablokované v poloze stůj
e) blikající bílý symbol pro návěstidlo s rozsvícenou přivolávací návěstí
Význam

Při

zavedení automatického stavění se symbol návěstidla změní na šipku v ose koleje, význam
barev zůstává zachován. Automatické stavění je v simulaci zavedeno pouze na oddílových
návěstidlech, symboly těchto návěstidel se ale v reliéfu kolejiště zpravidla nezobrazují.
Seřaďovací návěstidlo •
Seřaďovací návěstidlo je

zobrazeno v ose koleje symbolem podobným špičaté závorce.

Význam barvy symbolu je následující:
a) šedý symbol pro návěstidlo s návěstí Posun zakázán
b) bílý symbol pro návěstidlo s návěstí Posun dovolen
c) modrý pro návěstidlo zablokované v poloze Posun zakázán

Stanoviště obsluhy •
Stanoviště

obsluhy je symbolizováno uvedeným symbolem v šedé
(viz dále), symbol bliká.

barvě.

Je-li možná volba NUZ

Traťový souhlas•
Traťový

souhlas je zobrazen jako šipka vedle koleje,
směru traťového souhlasu.

případně

v její ose.

Směr

šipky odpovídá

Výz11an1 barvy sy1nbolu je následující:
a) šedý symbol mamená, že možno směr traťového souhlasu změnit
b) modrý symbol mamená, že symbol traťového souhlasu nelze změnit (kvůli obsazenému
mezistaničnímu úseku nebo postavené odjezdové cestě) .

Kunor
V reliéfu kolejiště se zobrazuje také kurzor. Je to světle fialový plný obdélník pohybující se po
symbolech v pravidelné mřížce, který na místě, kde stojí, nepřekrývá obraz symbolu, ale pouze jeho
pozadí.
Jediným podstatným rozdílem proti rozhraní JOP je jiná geometrie symbolů. Ta umožňuje v případě
potřeby přehledně uspořádat na stejném prostoru větší množství symbolů, zejména při použití
dvojitých kolejových spojek. Z toho vyplynula i potřeba samostaného symbolu pro křižovatkovou
výhybku, která se dle JOP zobrazuje jako dvě výhybky hroty k sobě. U obslužného pracoviště
skutečného stavědla, na kterém může být i několik monitorů, je větší vzdušnost a tím i přehlednost
reliéfu kolejiště žádoucí, narozdíl od tohoto programu, určeného pro použití na počítačích s jediným
monitorem.

Ovládání
K ovládání programu slouží myš a klávesnice. K pohodlnému ovládání je myš nezbytná, všechny
volby lze ale provádět také bez myši, pouze pomocí klávesnice. Myš by měla mít tři tlačítka,
nejpoužívanějších myší se
kolečka stejně jako stisk prostředního

vzhledem k její zastupitelnosti klávesnicí to ale není nezbytné, U dnes
dvěmi tlačítky a kolečkem funguje
tlačítka na klasické třítlačítkové myši.

stisknuti rolovacího

Ovládání myší
Levé tlačítko myší stisknuté na panelu s reliéfem kolejiště slouží k volbě začátku vlakové cesty a
k volbě konce jízdní (vlakové, posunové i nouzové) cesty, v menu pak k výběru položky pod
kurzorem. Je-li stisknuto levé tlačítko na panelu s reliéfem kolejiště na symbolu, na kterém nelze
uvedenou volbu provést, dojde k vyvolání obslužného menu jednotky.
Střední tlačítko myši stisknuté na panelu s reliéfem kolejiště slouží k volbě začátku posunové cesty
a k volbě variantního bodu jízdní cesty. Je-li stisknuto na jednotce, na které nelze uvedenou volbu

provést, dojde k vyvolání obslužného menu jednotky.

·

Dvojité kliknutí středního tlačítka myši slouží k vyvolání obslužného menu jednotky pod kurzorem.

Pravé tlačítko myši slouží rušení poslední volby, opakovaným stisknutím pak ke zrušení celého
úkonu. V menu nebo dialogovém prvku slouží k jeho opuštění.

Ovládání klávesnicí
Namísto levého tlačítka myši lze používat klávesu Enter, namísto jednoduchého kliknutí středního
tlačítka myši klávesu Fl, namísto dvojitého kliknutí středního tlačítka myši klávesu F2 a namísto
pravého tlačítka myši klávesu Esc. Pohyb kurzoru pomocí klávesnice se provádí kurzorovými
šipkami.
Při

zadávání textu dialogových oknech slouží klávesa BackSpace ke smazání posledního znaku a
klavesft Delete ke smilni ce1ého textu. V ciiR1ogových oknech ne1ze pfesnnovRt kurzor z konce
zadávaného textu.

Je-li v další.m textu uvedeno, že se některé zadání uskuteční pomocí myši, lze ho uskutečnit také
pomocí klávesnice. Obráceně to neplatí - je-li v textu předepsán stisk klávesy na klávesnici, nelze
ho nahradit obsluhou tlačítka myši.
Zabezpečovací zařízení umožňuje provádět

i operace, u kterých nekontroluje nebo nemůže
kontrolovat zajištění bezpečnosti. Volby těchto operací vyžadují zadání takzvané potvrzovací
sekvence, čímž je zajištěno, že volba nebyla obsluhou zadána neúmyslně, a zároveň, že obsluha
potvrzuje, že si je vědoma, co činí, a že je její odpovědností zajistit bezpečnost takové operace.
U skutečného zařízení jsou všechny tyto volby dokumentovány. Potvrzovací sekvence je asdf.

Obsluha zabezpečovacího zařízení
Všechny obslužné úkony se provádějí volbou z menu nebo takzvanou složenou volbou. Volba
z menu se provádí wnístěním kurzoru na symbol jednotky a vyvoláním jeho obslužného menu
dvojklikem středního tlačíta myši nebo stiskem klávesy F2. V menu se pak kurzorovými šipkami a
klávesou Enter nebo myší a klilmutín1 levým tlačítkem vybere požadovaná volba. Menu je možné
bez provedení volby zrušit klávesou Esc nebo pravým tlačítkem myši. V menu se nezobrazují
takové položky, které nejsou v čase vyvolání menu dostupné.
Složené volby jsou takové volby, které vyžadují provést zadání na více než jedné jednotce. Mezi
složené volby patří zadání vlakové, posunové a nouzové cesty, přímé rozsvícení přivolávací návěsti
a nouzové uvolňování závěru. Jelikož stavění cest je nejčastější prováděnou volbou, popisem této
volby začneme.

Složené volby
Zadání vlakové cesty
Vlaková cesta slouží k zajištění zabezpečené jízdy vlaku. Začíná vždy u hlavního návěstidla
(vjezdového, cestového nebo odjezdového) a u hlavního návěstidla také končí. Vlakovou cestu
nelze postavit na obsazenou kolej, ani na kusou kolej bez cestového návěstidla před zarážedlem. Po
postavení vlakové cesty dojde na návěstidle k rozsvícení návěsti dovolující jízdu vlaku. Volba
vlakové cesty se provádí takto:
I) Volba začátku vlakové cesty levým tlačítkem myši na hlavním návěstidle nebo volba VC z jeho
obslužného menu. Symbol začátku cesty se podbarví zeleně.
2) Volba konce cesty levým tlačítelan myši na cílové koleji nebo u koncového návěstidla,
alternativně volba KC z obslužného menu. Symbol konce cesty se podbarví zeleně.

Mezi volbou I a 2 lze zadávat variantní body. Variantní bod je kol~jová jednotka nebo návěstidlo,
kterým nebo kolem kterého musí postavená cesta vést. Zadání variantních bodů se používá
v případě, kdy existuje více možností, kudy postavit cestu mezi zadaným začátkem a koncem.
Pokud není variantní bod zadán a potenciálních cest existuje několik, bude postavena běžná cesta
pro zadaný začátek a konec.
Variantní bod se tedy zadávat nemusí, nanejvýš smějí být variantní body zadány tfi. Volba
variantního bodu se provede se stiskem středního tlačítekm myši nebo volbou VB z obslužného
menu jednotky. Symbol variantního bodu se podbarví.

Po zadání cesty je toto zadání ještě chvíli zobrazeno a lze ho zrušit, po uplynuti času pro zobrazení
zacblni cesty se 7Jtc1Řni začne provádět. O tom jak stavěni cesty prohiháJ vice v přfloze.
Zadání posunové cesty

Posunová cesta slouží k zajištění zabezpečené jízdy posunového dílu. Na rozdíl od vlaků jezdí
posunové díly podle rozhledu, tedy tak, aby před každou překážkou dokázaly zastavit. Posunovou
cestu lze postavit i na kusou nebo obsazenou kolej. Posun lze provádět pouze v dopravně,
posunovou cestu tedy nelze postavit na trať. Po postavení posunové cesty dojde na návěstidle na
začátku cesty k rozsvícení návěsti Posun dovolen. Volba posunové cesty se provede takto:
vlakové cesty středním tlačítkem myši na seřaďovacím, cestovém nebo
odjezdovém návěstidle nebo volba PC z jeho obslužného menu. Symbol začátku cesty se podbatví
bíle.
2) Volba konce cesty levým tlačítekm myši na cílové koleji nebo u koncového návěstidla,
alternativně volba KC z obslužného menu. Symbol konce cesty se podbarví bíle.
1) Volba

začátku

Mezi volbou I a 2 lze zadat až tři variantní body.
Po zadání cesty je toto zadání

ještě

chvíli zobrazeno a lze ho zrušit,

následně

se zadání

začne

provádět.

Vlaková a posunová cesta může být základní nebo složená. Základní jízdní cesta je defmována jako
taková, klt:rá jt: v záv~rov~ tabulct:. V naš~n plipadt j~ :lák.ladní jí:ldrií ct:sla taková, ktt:rou nt=l:i:t:
rozdělit na menší. Naopak složená jízdní cesta je taková cesta, která se skládá z na sebe
navazujících základních jízdních cest. Nouzová vlaková a nouzová posunová cesta naproti tomu
může být postavena pouze základní.
Zadání nouzové vlakové ce~ty

Slouží k postavení nouzové cesty pro jízdu vlaku, nelze-li postavit vlakovou cestu běžným
způsobem. Při tom nejsou kontrolovány podmínky jako při stavění vlakové cesty. Nouzová vlaková
cesta musí mít předlohu v nějaké základní vlakové cestě. Ani nouzovou vlakovou cestu tedy není
možné postavit například na kusou kolej bez cestového návěstidla před zarážedlem. Zadání nouzové
cesty vede k rozsvícení phvoiávací návěsti na návěstidle na začátku cesty. Nouzová vlaková cesta
se staví takto:
I) Volba PN z obslužného menu hlavního návěstidla. Symbol začátku cesty se podbarví tyrkysově.
2) Volba konce cesty levým tlačítekm myši nebo volba Ke z obslužného menu jednotky. Symbol
konce cesty se podbarví tyrkysově.
Mezi volbou I a 2 lze zadat až tři variantní body.

Po uplynutí času pro zobrazení zadání cesty, během kterého lze zadání zrušit, se začne cesta stavět.
Nejprve se přestaví výměny a zavedou se na nich nouzové závěry. Pak se vypíše seznam
nesplněných nebo nekontrolovaných podmínek a obsluha je vyzvána k zadání potvrzovací sekvence.
Pokud si je jista bezpečnosti prováděné operace, zadá potvrzovací sekvenci a na návěstidle se
rozsvítí přivolávací návěst. Je-li sekvence zadána špatně, nebo je-li její zadávání zrušeno,
přivolávací návěst se nerozsvítí, ale závěry výměn zůstanou zachovány.
Zadání nouzové posunové cesty
Slouží k postavení nouzové cesty pro posun, nelze-li postavit posunovou cestu běžným způsobem.
Zadání nouzové posunové cesty nemá vliv na návěst na seřazovacím návěstidle. V této simulaci, ve

které nelze nařídit posun jinak než návě~i na

návěstidle;,

to tedy není příliš užitečná funkce.

1) Volba PP z obslužného menu hlavního nebo seřazovacího návěstidla. Symbol začátku cesty se
podba.tVÍ tyrkysově.
2) Volba konce cesty levým tlačítekm myši nebo volba KC z obslužného menu jednotky. Symbol
konce cesty se podba.tVÍ tyrkysově.
Mezi volbou 1 a 2 lze zadat až tři variantní body. Po uplynuti času pro zobrazení zadání cesty,
během kterého lze zadání zrušit, se začne cesta stavět. Nejprve se přestavení výměny a zavedou se
na nich nouzové závěry. Pak se vypíše seznam nesplněných nebo nekontrolovaných podmínek a
obsluha je vyzvána k jejich potvrzení.
U všecb volených cest platí, že vede-li zadaná cesta přes kolejovou jednotku s nastaveným štítkem,
zavedenou výlukou nebo napěťovou výlukou, je na to uživatel ještě před zahájením stavění cesty
upozorněn a musí všechny tyto varování. potvrdit. Jinak se zadání cesty zruší. Pokud byla některá
kolejová jednotka ve výluce, musí své potvrzení nakonec ještě potvrdit zadáním potvrzovací
sekvence.
Přímé

rozsvícení přivolávací návěsti

Slouží k rozsvícení přivolávací návěsti bez stavění nouzové cesty. Při této volbě zabezpečovací
zařízení nekontroluje žádné podmínky, pouze vyžaduje zadání potvrzovací sekvence. Odpovědnost
:la ~ajištmí b~:qJ~čnosti nt:st: pou:tt: obsluha.
1) Volba PN z obslužného menu hlavního návěstidla. Symbol začátku cesty se podba.tVÍ.
2) Volba KC z obslužného menu stanoviště výpravčího příslušné dopravny.
Po zadání potvrzovací sekvence se přivolávací návěst se rozsvítí.

Volby z menu
Následující část se zabývá popisem všech funkcí jednotlivých prvků, které jsou dostupné přes jejich
obslužné menu. To lze s kurzorem na vybrané jednotce vyvolat dvojitým kliknutím středního
tlačítka myši nebo klávesou F2.
Menu

návěstidla

Obslužné menu

návěstidla může

PC, PP, PN, PPN a RNZ.

obsahovat volby STUJ, DN, RC, ZAM>, ZAM<, VB, KC, VC,

STUJ
Volba STUJ zajistí přestavení návěstidla na návěst Stůj (seřaďovacího návěstidla na návěst Posun
zakázán) nebo zhasnuti přivolávací návěsti. Z bezpečnostních důvodů je volba STUJ k dispozici
vždy, dovoluje-li návěstidlo jízdu vlaku, dovoluje-li posun, nebo svítí-li na návěstidle Přivolávací
návěst. S vyjímkou případů odvracení jiného nebezpečí je ale zakázáno tuto volbu používat, blíží-li
se k návěstidlu vlak, který již minul pfedvěst před tímto návěstidlem. Nesvítí-li totiž na pfedvěsti
návěst Výstraha, strojvedoucí vlaku návěst zakazující jízdu na hlavním návěstidle neočekává a je
dost možné, že u ní již nedokáže vlak zastavit. To samo o sobě sice nezplisobí vyloženě
nebezpečnou situaci, protože cesta za návěstidlem je stále zapevněna, přesto je projetí kolem
návěstidla zakazujícího jízdu kvalifikováno jako mimořádná událost (ohrožení železničního
provozu). Ve stávRjici ímplementítCÍ řízeni pohyhn voziňeJ to Rle v1Rk uhrzcii vžny.

DN
Volba DN způsobí rozsvícení původní dovolující návěsti, pokud dovolující návěst nesvítí, ale
podmínky pro její rozsvícení jsou splněny. V simulaci lze volbu DN použít k znovuzobrazení
návěsti dovolující jízdu vlaku nebo posun poté, co byla dovolující návěst zrušena volbou STUJ.
(Podle ZTP JOP je volba DN dostupá i v průběhu měření časového limitu pro rušení cesty a
v takové situaci kromě rozsvícení dovolující návěsti má zajistit i odvolání povelu k rušení cesty.
V předpisu pro obsluhu zabezpečovacích zařízení s obsluhou dle ZTP JOP se ale pniběh měřeni
časového limitu pro rušení cesty výslovně uvádí ve výčtu případů, kdy volbu DN použít nelze. Pro
implementaci byla zvolena druhá varianta, případná změna v budoucnu však nepředstavuje
problém.)

RC
Volba RC zahájí rušení jízdní cesty. Po provedení této volby dojde k přestavení návěstidla na návěst
Stůj (resp. Posun zakázán) a začne měření časového limitu, po jehož uplynuti je cesta zrušena.
Stejně

jako volbu STUJ a ze stejných důvodu je i volbu RC s vyjímkou případů odvracení jiného
nebezpečí zakázáno tuto volbu používat, blíží-li se k návěstidlu vlak, který již minul předvěst před
t.í111to návěstidleni. K~ sní~tmí ril:ika při projeti kol~111 :i:ak.~ující návěsti slou:lí právě ~míněný
časový limit. Jeho délka se liší podle druhu jízdní cesty od návěstidla, pro vlakovou cestu činí tři
minuty, pro posunovou jednu minutu. V případě, že se před návěstidlem žádný vlak ani posuový díl
nenachází ani se k němu neblíží, může být cesta zrušena ihned.

ZAM>
Volba ZAM> provede zablokování návěstidla v poloze STŮJ (resp. Posun zakázán).

Od zablokovaného návěstidla je možné stavět vlakové i posunové cesty, po jejich postavení ale až
do odblokování návěstidla nedojde k rozsvícení návěsti dovolující jízdu. Zablokování návěstidla
volbou ZAM> nemá vhv na použití phvolávací návěstJ. - tu lze rozsvítJ.t

1

na zablokovaném

návěstidle.

ZAM<
Volba ZAM< zruší zablokování návěstidla.
Byla-li od zablokovaného návěstidla postavena cesta, volba ZAM< způsobí rozsvícení dovolující
návěsti.

VB
Volba VB slouží k volbě variantního bodu. Volba variantních
o stavění jízdních cest.

bodů

byla již popsána v

části

Ke
Volba KC slouží k volbě konce cesty. Volba konce cesty byla již popsána v
cest.

části

o stavění jízdních

ve
Volba ve slouží k volbě začátku vlakové cesty. Volba
v části o stavění vlakové cesty.

začátku

vlakové cesty byla již popsána

začátku

posunové cesty byla již popsána

pp

Volba PP slouží k volbě nouzové posunové cesty. Volba
v části o stavění vlakové cesty

PN
Volba PN slouží k volbě začátku nouzové vlakové cesty nebo k
návěsti. Obě volby již byly popsány výše.

přímému

rozsvícení

přivolávací

PPN
Volba PPN slouží k prodloužení doby svícení přivolávací návěsti.
Přivolávací návěst po svém rozsvícení nesvítí
kolejových úseků se vůbec nesleduje) a zhasne

do

průjezdu
po volbě

prvního vozidla (protože obsazení
až
STUJ, nebo po vypršení časového
limitu. Volba PPN tento limit prodlouží. Vyžaduje potvrzení zadáním potvrzovací sekvence.

RNZ
Volba PPN slouží ke zrušení nouzových závěrů výměn provedených volbou PN nebo PP. Po
potvrzení zadáním potvrzovací sekvence se nouzové závěry výměn uvolní. Závěry výměn, které
byly nastaveny ručně volbou ZAV>, je ale třeba uvolnit zase ručně, volbou ZAV<.
Výhybka

(křižovatková výhybka)

Obslužné menu výhybky muže obsahovat volby S+, S-, ZAV>, STIT, VYL, ZAV<, NUZ>, NUZ< a
VB. Obslužné menu křižovatkové výhybky obsahuje namísto dvou položek S+, S- čtyři položky
S++, S--, S+- a S-+. Význam níže podrobně nepopsaných voleb je stejný jako význam
stejnojmenných voleb u kolejového úseku.
S+
Volba S+ slouží k přestavení výhybky do zákadní polohy.
S-

Volba S- slouží k přestavení výhybky do polohy opačné k základní poloze.

ZAV>
Volbou ZAV> dojde k zavední nouzového závěru výhybky. Výhybka pod
proti nežádoucímu přestavení a lze ji bezpečně projíždět vozidly.

závěrem

je zabezpečená

ZAV<
Volba ZAV< slouží ke zrušení nouzového závěru výhybky. Vyžaduje zadání potvrzovací sekvence.
Kolejový úsek

Obslužné menu kolejového úseku nabízí volby STIT, VB, KC, NUZ>, NUZ<, NVL a VYL.
STIT
Volba STIT slouží k nastavení nebo zrušení varovného štítku. Po této
editaci štítku, zrušení štítku se provede smazáním celého textu štítku.

volbě

se

otevře

dialog pro

VBaKC
Volba variantního bodu a konce cesty, popsaná již v části o· stavění cest.
NUZ>
Označí

úsek pro nouzové uvolnění závěru.

cesty nelze zrušit jiným způsobem, lze ho uvolnit nouzově. Po této volbě začnou
symboly úseku blikat. Poté, co obsluha označí všechny úseky, u kterých požaduje nouzové uvolnění
závěru, pokračuje volbou NUZ v obslužném menu stanoviště výpravčího, kterou se požadavek na
nouzové uvolnění závěru dokončí.

Pokud

závěr

NUZ<
Zrušení označení úseku pro nouzové uvolnení závěru. Úsek přestane blikat.
NVL

Volba NVL slouží k nastavení nebo zrušení varovného štítku pro napěťovou výluku. Po této volbě
se otevře dialog pro editaci štítku, zrušení štítku se provede smazáním celého textu štítku.
VYL

Volba VYL slouží k nastavení nebo zrušení výlukového varovného štítku. Po této volbě se otevře
chalog pro edttac1 štítku, zrušení štítku se provede smazáním celého textu štítku. Zrušení výluky Je
třeba ještě potvrdit zadáním potvrzovací sek.~ence.
Traťové zabezpečovací zařízení

Obslužné menu symbolu traťového souhlasu obsahuje jedinou položku OTOCIT. Tato volba slouží
ke změně směru traťového souhlasu. Pokud ho nelze změnit, volba není dostupná.

Oproti skutečnosti je takové ovládání zjednodušené, nepodařilo se však přesně ~jistit skutečný stav
a možnosti obsluhy traťových zabezpečovacích zařízení, zejména pro tratě mezi dvěma dopravnami
řízené z jedné ústředny dálkového ovládání.
Stanoviště výpravčího

Obslužné menu vyvolané na symbolu stanoviště výpravčího může obsahovat volby KC- a NUZ.
Položka KC slouží k dokončení přímého rozsvícení přivolávací návěsti, jak již bylo popsáno výše.

NUZ
Po volhě Nl TZ a 7.adání potvrzovací sekvence 7.ačne ncipočítávání ča~ového limitu~ po jeho?.
uplynutí dojde k nouzovéu zrušení závěrů úseků označených pro nouzové uvolnění závěru.

Ovládání simulátoru
Tato část popisuje ovládání samotného simulátoru, které tedy již neodpovídá rozhraní JOP. Popisuje
nestandardní prvek Spojení kolejiště se světem mimo simulaci, který je přidán do reliéfu kolejiště,
menu pro povelování vlaku (posunového dílu), hlavní menu programu a zobrazování návěsti.

Spojení kolejiště se světem mimo simulaci•
Nestandardní symbol "Spojení" vypadá jako malý čtvereček s písmenem S v reliéfu kolejiště.
Stejným zplisobem, jakým se otevírá obslužné menu, dojde na tomto symbolu vyvolání menu
kontextového. Od obslužného se liší barvou a šífkou, aby bylo zřejmé, že se nejedná o součást
simulovaného zabezpečovacího za.řízení a jeho rozhraní. V tomto menu je možné si „objednat" ze
světa mimo simulovanou oblast nový vlak nebo posunový díl. Nabídka vlaku nebo posunového dílu
záleží na tom, zda je Spojení v dopravně nebo na konci trati.
Uživatel v menu vybere jedno z nabízených řazení vlaku a následně zodpoví relevantní otázky
týkající se délky, rychlosti a čísla vlaku. U lokomotivy se uvažuje pevná délka, číslo vlaku se
u posunových dílů nezadává. Poté se už objednaný vlak nebo posunový díl rozjede do simulovaného
kolejiště.

Menu vlaku nebo posunového dílu
Kontextové menu pro povelování vlaku nebo posunového dílu se vyvolá stiskem klávesy Fl 1
s kurzorem umístěným na kolejové jednotce, ve které se právě nachází čelo vlaku (posunového
dílu). Pokud je jich na kolejové jednotce několik, nabídne nejprve jejich seznam a po uživatelově
výběru zobrazí menu vybraného vlaku (posunového dílu). Menu vlaku nebo posunového dílu může
obsahovat následující volby:
Informace - Zobrazí infonnace o vlaku nebo posunovém dílu - tedy jeho

číslo,

rychlost,

směr

a

řazení.

Změna směru

U posunových dílů není potřeba změnu .směru provádět, protože
posunové díly mění směr automaticky, podle toho, na kterou stranu je rozsvícena návěst Posun
dovolen. Je třeba mít na vědomí, že otočením se z běžné (tažené) soupravy stává souprava sunutá,
která se pohybuje rychlostí pouhých 30km/h.
-

Změní směr jízdy.

Změna posunu na vlak - Změní posunový díl na vlak, k tomu se dotáže na nové číslo vlaku.
Doporučuje se provádět tuto volbu na koleji s hlavním návěstidlem, jinak nepůjde vlak žádným
způsobem vypravit. Vlak se od této chvíle chová jako vlak, jezdí podle návěstí pro vlak a muže tak

opustit dopravnu.
Změna čísla

- Změní číslo vlaku. Evidovat číslo nebo označení vlaku program pro přehlednost
dovoluje i u posunových dílů. Narozdíl od skutečnosti je zadáním čísla vlak zpraven o změně čísla
vlaku a indikační část programu zobrazuje jeho aktuální číslo. Ve skutečném světě tomu tak není,
čísla zobrazovaná skutečným zabezpečovacím zařízením jsou jen čísla, která v nich jsou zadána, a
skutečné číslo vlaku může být jiné (ačkoliv by nemělo).
Změna

vlaku na posun - Změní vlak na pmmnový clil. Posnnový clil se
posunový díl a vztahují se na něj návěsti pro posun.

oň

této chvíle

chov~

jako

Odpojit loko od soupravy - Odpojí lokomotivu od soupravy. Volba je dostupná pouze pro vlaky
v řazení lokomotiva+ vozy, tažené i sunuté.
loko k soupravě - Připojí lokomotivu k vozům. Volba se provádí na lokomotivě, nikoliv na
vozech. Podmínkou je, že jsou vozy bez lokomotivy a lokomotiva stojí těsně u nich.
Připojit

Nouzový rozkaz posunovat - Je-li nutné dostat vlak nebo posunový díl ze situace, odkud to běžnými
prostředky nejde, touto volbou se mu nařídí jet jako posun podle rozhledu k nejbližšímu návěstidlu.
Volba není bezpečná (může způsobit nehodu), ale nevyžaduje potvrzení zadáním sekvence (protože
taková věc se neprovádí prostřednictvím rozhraní JOP). Použití na vlastní odpovědnost. Viditelně
nebezpečný posun se ale odmítne provést.
Hlavnf menu
Hlavní menu se vyvolá stiskem klávesy F12 (nebo také Alt+F4). Obsahuje tyto položky:
Konec programu! - Ukončí běh programu
Náslt=dujfoí pand a Př~dch~t=jící pan~l - Jt=-li kolt=jová síť ~obrazt=na na víct= virtuálních
obrazovkách, tyto volby slouží k jejich přepínání. Defaultně je zobrazena první obrazovka.
Reálná rychlost, Zvýšit rychlost a Snížit rychlost - Slouží ke změně rychlosti simulace. Zpomalení a
zrychlení se provádí vždy na polovinu resp. dvojnásobek, nejnižší a nejvyšší rychlost jsou omezeny.
Návěst světelného návěstidla

V horní části obrazovky se zobrazuje návěstní znak posledního návěstidla, na jehož symbolu
uživatel kliknul myší nebo stiskl funkční klávesu. Pod obrazem návěstidla je i štítek s jeho
označením. Zobrazování návěsti probíhá kontinuálně, takže pokud se návěst na návěstidle změní,
změna se okamžitě projeví.
skutečný počet světel na návěstidle a jejich uspořádání, ani nezkoumá, jaké návěsti
může návěstidlo zobrazovat a která světla jsou tak potřeba. Zobrazuje tak maximalistickou variantu
stožárového návěstidla, na kterém lze rozsvítit kteroukoliv návěst. Snad jen indikátory „3" a „5"
chybí. Zobrazená návěst odpovídá návěstnímu předpisu Dl.

Program nezná

v

Cást III - Návod na vytvářeni vlastních kolejových sftf
,

Uvod
Jednou z hlavních předností tohoto programu je možnost vytváření libovolných uživatelem
definovaných kolejišť, na kterých pak probíhá vlastní simulace. Program umožňuje simulovat jak
provoz v jedné jediné stanici libovolné velikosti, tak provoz na trati s dálkovým ovládáním
zabezpečovacího zařízení pokrývajícím větší nebo menší množství dopraven.
Částečným omezením je pouze druh zabezpečovacího zařízení, které program simuluje.
Elektronická a hybridní stavědla, jejichž rozhraní se pro řízení simulace používá, patří k nejnovější
železniční technice, ale nikoliv k technice nejrozšířenější. V případě, že se ve skutečné předloze
zainýšlenébo kolejiště nachází staniční a traťové zabezpečovací zařízení nu1ohe1n starší, nebo
dokonce žádné, je třeba definované kolejiště upravit tak, aby bylo jeho řízení prostřednictvím
rozhraní JOP možné. U releových staničních zabezpečovacích zařízení to zpravidla nemamená
žádné změny, u starších staničních zabezpečovacích zařízení je ale potřeba doplnit seřaďovací
návčstidla, u stanic bez odjezdových návčstidel odjezdová návčstidla a u dopraven pouze
s lichoběžníkovými tabulkami i návěstidla vjezdová.

Bez ohledu na to, zda chcete definovat kolejiště dle skutečné předlohy, nebo kolejiště vlastní,
doporučuje se nakreslit si nejprve jeho zamýšlený reliéf na obyčejný čtverečkovaný papír, označit
jednotlivé koleje, výhybka a návěstidla jejich jmény a poznamenat si i potřebné parametry
kolejových jednotek, zejména jejich délky a nejvyšší rychlosti jízdy přes výhybky. V případě, že je
předlohou kolejiště skutečná stanice nebo trať, je třeba si předtím sehnat všechny potřebné
informace. Pokud zamýšlíte využívat prc.> řízení několika přepínatelných virtuálních obrazovek, ať
už pro přehled a detail, nebo pro kolejiště, které se na jednu obrazovku nevejde, připravte si reliéf
pro každou z nich.
Kolejiště

v XML

Zadávání kolejiště v XML nelze označit za komfortní - po pravdě řečeno, dá to docela dost práce.
Na druhou stranu - vzhledem k množství zadávaných informací - bez určitého úsilí dostat definici
kolejiště do elektronické podoby prostě nejde. Použitý způsob vám navíc zajistí úplnou kontrolu
nad svým zadáním, do posledního metru koleje a do posledního symbolu.
<kolejiste>
Kořenovým

elementem XML souboru je <kolejiste>. Vyskytuje se v souboru jen jednou a obsahuje
všechny ostatní elementy. Má nepovinné atributy autor, nazev a verze, do kterých se doporučuje
uvést jméno autora železniční sítě, název železniční sítě a její verzi. Element kolejiste může
obsahovat elementy dopravna, trat, spojeni, menima, symbol a napis.

<dopravna>
Tento element reprezentuje železniční stanici nebo odbočku. Element dopravna má atributy jmeno
(unikátní označení dopravny, ;tpravidla lři písmena), ncuev (celé lidsky čitelné jméno dopravny,
nepovinný) a zabrzdna (zábrzdná vzdálenost, hodnoty 400, 700 nebo 1000). Element dopravna
může obsahovat elementy kolej, vyhybka, krizovatka, anglican a stanoviste.
<kolej>
reprezentuje jednu přímou kolej a má atributy id1 delka a eL Atribut id obsahuje unikátní id, deJka
délku koleje v metrech a el jméno měnírny, pro koleje bez trakčního vedení se neuvádí. Element
kolej může obsahovat elementy navestidloO, navestidlol, symbol, sousedO a soused!.

<navestidloO> a <navestidlol>
reprezentují návěstidla umístěná na konci koleje, orientovaná pro jízdu z koleje pryč (navestidloO
z koleje na sousedů, navestidlol z koleje na sousedi). Mají povinný atribut id, obsahující označení
návěstidla. Druh návěstidla určuje program automaticky podle kontextu a podle id, seřaďovací
návěstidla rozpozná podle Se na začátku id, id označníku musí začínat písmeny ozn. Elementy
navestidloO i navestidlo 1 mohou obsahovat elementy symbol.
<symbol>
Vizuální symbol. Má povinné atributy x, y, z a img, jejihž význam jsou souřadnice x, y,
virtuální obrazovky (z) a symbol (obrázek, viz dále) img. Neobsahuje žádné další elementy.

číslo

<sousedfl> a <sousedl>
Reprezentuje spojení koleje s jiným kolejovým prvekem, má nepovinný atribut jmeno a povinný
atribut id, které určují napojený kolejový prvek. Pokud není uvedeno jméno, předpokládá se, že se
prvek nachází ve stejném modulu, tedy ve stejné dopravně nebo na stejné trati.
<vyhybka>
reprezentuje výhybku. Má parametry id a el se stejným významem, jako element kolej, a obsahuje
elementy symbol, vetevO, vetevl a vetev2. Nultá větev je ta na straně hrotů výhybky, první větev je
základní směr, druhá větev je směr opačný k základnímu směru.
<vetevO>, <vetevl>, <vetevl> a <vetev3>
reprezentuje spojení nulté, první, druhé a třetí větve kolejového prvku s jiným kolejovým prvkem,
význam parametrů jmeno a id je stejný jako u elementu sousedO. Kromě elementu vetevO, která je
potomkem elementu vyhybka, mají tyto elementy ještě atribut delka, určující délku příslušné větve
v metrech. Pokud je potomkem elementu vyhybka nebo anglican, smí obsahovat element symbol,
reprezentující výhybku nebo výhybkovou křižovatku pro jednotlivé větve. Pokud je potomkem
elementu vyhybka, má navíc atribut rychlost, udávající maximální možnou rychlost průjezdu
příslušné větve.

<krizovatka>
reprezentuje kolejovou křižovatku. Má parametry id a el se stejným významem, jako element kolej,
a obsahuje elementy symbol, vetevO, vetevl, vetev2 a vetev3.
<anglican>
reprezentuje kolejovou křižovatkovou výhybku. Má parametry id, el (se stejným významem, jako
element kolej), rychlostO a rychlostl(rychlost průjezdu přímo a do odbočky). Element anglican
obsahuje elementy symbol, vetevO, vetevl, vetev2 a vetev3.

<stanoviste>
reprezentuje stanoviště výpravčího v dopravně. Nemá žádné atributy a může obsahovat elementy
symbol. V jedné dopravně může býtjenjedno stanoviště.

<trat>
reprezentuje (Jednoko1eJný) traťový úsek. Vícekolejné traťové úseky Je třeba zapsat Jako někobk
paralelních jednokolejných úseků. Tento element má atributy jmeno, nazev a zabrzdna, se stejným
významem, jako u elementu dopravna, a obsahuje elementy souhlas a kolej. Koleje tvoří jednotlivé
oddíly obousměrného autobloku, podle zadané délky a zadané zábrzdné vzdálenosti trojznakového
nebo čtyřznakového.

<souhlas>
je jen symbol reprezentující směr traťového souhlasu pro traťový úsek. Význam atributů x, y, z a
imgje stejný jako u elementu symbol. Neobsahuje žádné další elementy.

<spo,jeni>
reprezentuje napojení simulované železniční síťě do oblasti mimo tuto simulovanou železniční síť.
Má atributy jmeno (jedinečné označení modulu) a nazev (lidsky čitelný popis). Obsahuje elementy
soused a symbol.
<napis>
s atributy x, y, z a text slouží k zápisu statického nápisu na zadané souřadnice. Neobsahuje žádné
další elementy.
<menima>
reprezentuje napájecí bod nebo

měnírnu.

Má atributy jmeno (které používají kolejové prvky
v atrihutn el pro odkazováni se) a soustava (nahývajici hocinot 1.~00V;, .1000V„ 2.~kV neho 1:ikV).
Neobsahuje žádné další elementy.
Doplňující

poznámky

Má-li být sousedem některé kolejové jednotky „spojeni'', zadá se element sousedO (sousedl) takto:
atribut jmeno bude obsahovat jmeno spojeni, atribut id musí být roven řetězci „virtual". Z koleje
směrem na spojení nesmí stát žádné návěstidlo, ani ve stanici, ani na konci trati.
Program načítaný XML soubor kontroluje, a pokud najde nějakou chybu, vypíše chybové hlášení a
skončí. Chybová hlášení obsahují vysvětlení chyby a pomáhají tak uživateli provést její opraw.

Symboly
Následující přehled obsahuje vyobrazení a názvy symbolů, které lze použít jako hodnoty atributu
img u elementů symbol a souhlas. Je-li jedné hodnotě přiřazeno více obrázků, vybírá obrázek
program podle aktuálního stavu symbolizovaného prvku.
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1:

Stavění jízdní cesty

Tato příloha informativním způsobem popisuje, jak ve skutečnosti (bez ohledu na konkrétní druh
staničního zabezpečovacího zařízení) probíhá příprava, zabezpečení a rušení posunové nebo
vlakové cesty. Postup při stavění nouzové vlakové a nouzové posunové cesty je obdobný,_ zrušit je
je ale třeba povele111. V sin1ulaci je tento postup dodržen, jeho podrobný popis se ale nachází v
programátorské části dokumentace.
dokončí
cesta začít, a

1. Kontrola proveditelnosti jízdní cesty se provede ihned poté, co uživatel

zadávání
kolej, na

požadavku na postavení cesty. Zadáním se rozumí návěstidlo, u kterého má
níž má cesta končit~ případně ještě další tzv. variantní body ležící mezi začátkem a koncem
zamýšlené cesty, kterými musí cesta procházet. Pokud je uživatelovo zadání proveditelné, je
vygenerován seznam všech elementů, které budou potřeba pro postavení požadované jízdní cesty.
V opačném případě se zadání odmítne a žádná cesta se stavět nebude.
ze zmíněného seznamu. Při kontrole
dostupnosti se prověří, zda stav elementů splňuje všechny podmínky pro postavení požadované
cesty. Ony podmínky jsou dány příslušným předpisem a liší se podle druhu cesty. Například, mimo
jiné, musí být elementy volné a nesmí být součástí jiné cesty. Pokud skončí kontrola dostupnosti
neúspěchem, proces stavění jízdní cesty tím končí. Kontrola dostupnosti se může provádět
bezprostředně po předcházenící kontrole proveditelnosti.

2. Druhým krokem je kontrola dostupnosti všech

3. Následuje vyhrazení jednotek jízdní cesty,

elementů

spočívající

v rezervaci všech na
jednotek, aby je nebylo možné použít třeba pro jinou cestu.

cestě

se podílejících

jako jsou výhybky a výhybkové křižovatky, je ihned poté
odeslán povel k přestavení do požadované polohy. Přestavování trvá řádově jednotky vteřin a na
jeho dokončení je třeba počkat, aby bylo možné stavění cesty dokončit. Pokud, například pro
poruchu při přestavování výhybky, vyprší časový limit pro dokončení tohoto kroku, vyhrazení
rezetvovaných jednotek se zruší a cesta nebude postavena.

4. Jednotkám s pohyblivými

součástmi,

5. V dalším kroku se provede zapevnění (závěr) jízdní cesty. Všechny jednotky s pohyblivými
součástmi v cestě jsou zablokovány proti nežádoucí 1nanipulaci, ostatní jednotk"Y jsou zapeV11ěny
pouze logicky. Zatímco vyhrazeni jednotek jízdní cesty s1ouži1o k tomu, ahy nedošlo ke konfliktům
požadavků na jednotky, zapevnění jízdní cesty je nutné pro zajištění bezpečné jízdy vlaku.
je jízdní cesta připravena. Teprve nyní je konečně možné na návěstidle na začátku
postavené cesty rozsvítit dovolující návěst, kterou se povolí jízda za návěstidlo. Konkrétní návěst,
kterou návěstidlo návěstí, záleží na druhu cesty, případně na nejvyšší možné rychlosti jízdy přes
"nejpomalejší" výhybku v cestě, na vzdálenosti k dalšímu návěstidlu i na návěsti na něm.

6.

Zapevněním

7. Vybavením jízdní cesty se rozumí její zrušení poté, co je jisté, že ji vlak nebo posunový díl projel
a opustil. Vybavení jízdní cesty lze provést poté, co ji vlak projede a uvolní celou, alternativně je
možné vybavovat cestu postupně, jak vlak opouští jednotlivé její části, což je při větší intenzitě
provozu efektivnější.
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2: Vyobrazení symbolů
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Návěsti světelných návěstidel

m

m

m

m

m

m

-m

-m

-m

-m

-m

-m

Volno ..

(Z návěstí na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost obsahuje tato stránka pouze dvě, jako ukázku.)

