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Podsystem sterowanie. 

 

Zgodnie z definicją „podsystemu sterowanie” zawartą w Technicznej Specyfikacji 

Interoperacyjności podsystemu sterowanie TSI CCS pod pojęciem systemów i urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym należy rozumieć „wszelkie przytorowe urządzenia niezbędne 

do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci” oraz 

„wszelkie pokładowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania 

ruchem pociągów na sieci”. 

 

Wniosek – interfejsy TEŻ są elementem podsystemu sterowanie. 
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Geneza problemu: 

 

• brak definicji interfejsu w ujęciu systemów sterowania ruchem kolejowym, 

• brak gotowych rozwiązań technicznych, 

• pojawienie się w eksploatacji wielu rodzajów rozwiązań technicznych, 

• czas i koszty realizacji inwestycji, 

• brak szczegółowych zasad certyfikacji, §13.1 (rozporządzenie 720)   

• inne ważne czynniki .......  
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Historia i prace bieżące: 

 

• 2002 – 2006 EURO INTERLOCKING  - ESIS (European 

Signalling Interface Standard)  - brak wdrożenia, 

• 2014 – .....? EULYNX (European Initative Linking 

Interlocking Systems) 

/początkowo w skład projektu zaangażowanych jest 8 

Zarządców Infrastruktury,  2015 – 11, 2017 – 12/  
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Standaryzacja wybranych interfejsów 

komputerowych urządzeń i systemów sterowania 

ruchem kolejowym (srk)  

 
(zwany dalej Projektem) nr POIR.04.01.01-00-0005/17 w ramach działania 4.1.1 

Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Badania i Rozwój w Infrastrukturze 

Kolejowej” (projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) 



6 

Podstawowe informacje o projekcie: 

• Zamawiający NCBiR i PKP PLK S.A. 

• Realizuje Konsorcjum: Instytut Kolejnictwa i Rail-Mil Computers sp. z o.o. sp. k.   

• Czas realizacji – 42 miesiące (zakończenie listopad 2021), 

• Podział zadań – 9 etapów,  

• Status bieżący – etap 1  Zdefiniowanie zakresu projektu – identyfikacja interfejsów dla 

podsystemu sterowanie wraz z ich klasyfikacją funkcjonalna i techniczną oraz opracowaniem 

listy rekomendacyjnej dla PKP PLK S.A. – prace finalne. 
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Cel projektu: 

Celem zaplanowanego projektu będzie opracowanie, w oparciu o badania, specyfikacji  

i wymagań dla interfejsów stosowanych w komputerowych urządzeniach srk, bkjp i CUiD, 

które będą stanowić standard umożliwiający powiązanie elementów systemu różnych 

producentów oraz różnych typów.  

 

Projekt umożliwi wdrożenie standaryzowanej specyfikacji interfejsów na całej sieci kolejowej 

w Polsce we wszystkich komputerowych systemach sterowania i kierowania ruchem 

kolejowym oraz systemach towarzyszących srk.  

 

Rezultatem wdrożenia projektu będzie rozwiązanie zupełnie nowe na rynku polskim - nie ma 

do tej pory opracowanych standardowych interfejsów umożliwiających powiązanie 

komputerowych systemów srk różnych producentów.  

 

Projekt wpisuje się w światowe trendy standaryzacji interfejsów i reprezentuje podejście 

wspólnej inicjatywy wielu producentów i zarządców infrastruktury.  
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Zakres projektu, w szczególności dedykowany jest do: 

• powiązania urządzeń srk warstwy podstawowej różnych typów, różnych producentów i 

wykonanych w różnych technologiach (w szczególności powiązanie systemów 

zależnościowych pracujących na dwóch sąsiednich posterunkach ruchu); 

 

• powiązania urządzeń srk warstwy podstawowej i urządzeń warstwy nadrzędnej różnych 

typów, różnych producentów i wykonanych w różnych technologiach (w szczególności 

powiązanie systemów zależnościowych z systemami zdalnego sterowania i regionalnymi 

centrami sterowania) oraz przygotowanie do wdrożenia ERTMS/ETCS; 

 

• powiązania urządzeń zdalnego sterowania pracujących w różnych obszarach (LCS–

LCS/RCS–RCS); 

 

• powiązania urządzeń srk warstwy podstawowej z urządzeniami podsystemów diagnostyki i 

utrzymania, np. centrami diagnostyki i utrzymania (CUiD). 
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Końcowe rezultaty projektu: 

• (1) standaryzacja techniczno-funkcjonalna interfejsów na poziomie sprzętu i 

oprogramowania w zakresie fizycznych i logicznych łączy danych, protokołów transmisji, 

zabezpieczeń transmisji danych, plików konfiguracyjnych 

• (2) gotowe do wdrożenia rozwiązania (których poprawność działania została potwierdzona 

przez odpowiednie jednostki), możliwe do implementacji na styku systemów różnych 

producentów, zapewniające prawidłową wymianę danych i wszystkie funkcjonalności 

przewidziane wymaganiami dla danego interfejsu (powiązania) 

• (3) dokumentacja obejmująca specyfikację standardowych interfejsów, zawierająca zbiór 

wymagań dla systemów (urządzeń) srk i systemów towarzyszących, których spełnienie 

umożliwi ich współpracę z innym systemami (urządzeniami), niezbędne informacje 

umożliwiające implementację interfejsu w urządzeniach srk i systemach towarzyszących 

oraz definiujące wszystkie warstwy interfejsu (sposób połączenia elektrycznego, funkcje, 

protokoły, formaty danych) 

• (4) otwarcie rynku dla producentów i dostawców urządzeń i systemów poprzez 

wyspecyfikowanie standardowych i uniwersalnych rozwiązań technicznych, które 

dotychczas stanowiły nieudostępnianą szerzej tajemnicę poszczególnych firm; dowolny 

system będzie mógł zastąpić każdy inny (realizujący te same funkcje) bez naruszania 

całości podsystemu sterowania 

 



10 

Końcowe rezultaty projektu: 

• (5) ograniczenie kosztów w całym cyklu życia systemu po stronie producentów począwszy 

od specyfikacji wymagań funkcjonalnych systemu, poprzez fazę projektowania, testów, 

instalacji, eksploatacji; w praktyce najbardziej czasochłonne okazują się prace związane z 

rozwiązaniami nietypowymi i niestandardowymi, którymi są zwykle powiązania różnych 

systemów srk i towarzyszących 

• (6) ograniczenie kosztów w całym cyklu życia systemu po stronie zarządcy infrastruktury; 

zastosowanie rozwiązań standardowych ułatwia stosowanie uniwersalnych części 

zamiennych i ułatwia zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów 

• (7) uproszczenie postępowań przetargowych – wyeliminowanie (lub ograniczenie) 

niewiadomej w pozycji kosztów odnoszącej się do interfejsów, ułatwienie włączania 

nowych systemów w ramach podsystemu sterowanie, wyeliminowanie sytuacji, gdy 

wiązanie nowo zabudowywanych systemów jest problematyczne i kosztochłonne  

• (8) zwiększenie czytelności zapisów w dokumentach postępowań przetargowych ze 

względu na określenie w sposób jednoznaczny granic między zakresami dostawców 

urządzeń i systemów, prawidłową ocenę możliwości wykonania powiązania dwóch różnych 

podsystemów i wycenę takiego powiązania 
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Końcowe rezultaty projektu: 

• (9) usprawnienie zabudowy urządzeń i systemów srk oraz zwiększenie elastyczności 

podziału inwestycji na mniejsze zadania, co jest utrudnione ze względu na obawy co do 

możliwości porozumienia dostawców różnych systemów w zakresie możliwości ich 

efektywnego powiązania 

• (10) uzyskanie niezależności zarządcy infrastruktury od dostawców systemów, dzięki pełnej 

zastępowalności urządzeń i systemów, o ile spełniają określone dla nich wymagania 

funkcjonalne i posiadają standardowe interfejsy do współpracy z innymi systemami 

• (11) zagwarantowanie możliwości wymiany urządzeń i systemów łączonych za pomocą 

interfejsów 

• (12) zagwarantowanie części zamiennych poprzez wykorzystanie do budowy interfejsów 

elementów i technik opartych na rozwiązaniach szeroko stosowanych w automatyce 

przemysłowej i informatyce, zarówno w zakresie elementów i urządzeń automatyki, jak i 

standardów wymiany informacji – tzw. idea COTS, zgodnie z trendami w zakresie 

kształtowania struktur informatycznych systemów sterowania 

• (13) poprawa wskaźników eksploatacyjnych RAMS poprzez wyeliminowanie 

dedykowanych rozwiązań interfejsów i zastąpienie ich zestandaryzowanymi, co w 

konsekwencji ma wpływ na planowanie zadań eksploatacyjnych przez zarządcę 

infrastruktury oraz czas niezbędny na usuwanie awarii i usterek 



12 

Końcowe rezultaty projektu: 

• (14) zmniejszenie energochłonności produkcji i redukcja negatywnego wpływu na 

środowisko poprzez ograniczenie produkcji i eksploatacji dodatkowych elementów 

pośredniczących oraz zastąpienia powiązań sprzętowych powiązaniami programowymi 

• (15) przygotowanie do wdrożenia systemu ERTMS/ETCS poprzez standaryzację 

interfejsów zapewniających wymianę informacji między urządzeniami warstwy 

podstawowej i nadrzędnej srk;  

• (16) przygotowanie do wdrożenia regionalnych centrów sterowania (RCS) poprzez 

standaryzację interfejsów zapewniających wymianę informacji między urządzeniami 

warstwy podstawowej i urządzeniami tworzącymi struktury RCS; interfejsy będą 

przygotowane do migracji urządzeń zdalnego sterowania zabudowanych w lokalnych 

centrach sterowania (LCS) do centrów regionalnych (RCS) 

• (17) rozszerzenie możliwości automatyzacji projektowania i wytwarzania urządzeń ze 

względu na zmniejszenie liczby powiązań projektowanych indywidualnie i zwiększenie 

liczby elementów wytwarzanych metodami przemysłowymi 
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Wybrane zagadnienia etapu 1 projektu: 
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Interfejs: 

 

Brak jest jednoznacznej definicji interfejsu, dla 

potrzeb rozważań można przyjąć: 

 

układ wejść / wyjść określonego przeznaczenia  

w urządzeniu srk wykorzystywany do powiązania 

fizycznego i logicznego pomiędzy systemami 

zapewniający bezpieczną współpracę tych 

systemów poprzez wymianę sygnałów  

z zachowaniem wymaganych sekwencji 

działania. 

 

 



15 

Diagnoza stanu istniejącego: 

 

• przegląd stosowanych na sieci PKP PLK S.A. 

rozwiązań  technicznych – w tym celu 

zwrócono się do 10 podmiotów 

dostarczających i realizujących prace 

modernizacyjne na PKP PLK S.A.  

w podsystemie sterowanie.  

 

Wnioski: 

• potwierdzają wcześniejszą ocenę sytuacji – tj. 

brak rozwiązań systemowych i 

opracowywanie indywidualnych rozwiązań w 

zależności od potrzeb.  
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Specyfikacja interfejsu – zagadnienia Etapu 1: 

 

• granice interfejsu, 

• warstwa fizyczna, 

• warstwa logiczna,  

• znaczenie w systemie,  

• poziomy bezpieczeństwa, 

• funkcjonalność,  

• .......  
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Etap 1: 

 

• wyspecyfikowano kilkadziesiąt miejsc 

powiązań między systemowych, 

• w wyniku selekcji odrzucone zostały 

interfejsy „wewnętrzne” (zgodnie z zasadą 

przyjętą dla „składnika interoperacyjności”), 

• wyselekcjonowanym interfejsom, przypisano 

poziomy bezpieczeństwa i określono ich 

znaczenie dla podsystemu sterowanie w ujęciu 

wpływu na proces inwestycyjny, 

• zdefiniowany został zakres wymagań 

funkcjonalnych i bezpieczeństwa  

w odniesieniu do zdefiniowanych grup 

interfejsów.  

 

 



 
 

dziękuję za uwagę 


