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EIRENE FRS + SRS 
• Zmiany statusu niektórych wymagań (np. z (M) na (MI)) 
• Wprowadzenie trybu pakietowego (sieć szkieletowa, sieć radiowa, EDOR) 
• Obligatoryjne dla systemów czasy handover’ów i reselekcji 
• Wymagania na opóźnienia wprowadzane przez sieci zewnętrzne 
• Możliwość wykorzystania dodatkowych częstotliwości pasma ER-GSM 
• Uporządkowanie zapisów związanych z połączeniami typowymi dla kolei 
• Odporność na interferencje (obligatoryjna dla składników, opcjonalne dla GPH, OPH i OPS) 
• Wymagania dotyczące połączeń między sieciami i roamingu 
• Interfejsy (wyposażenie dyspozytorskie, systemy rejestracji rozmów) 
• Usunięcie trybu bezpośredniego  

TSI CCS 2016 
• Wymaganie odnośnie materiałów (LOC&PAS) 
• Wymaganie przeprowadzenia prób w warunkach eksploatacji dla składników 

interoperacyjności w celu wyeliminowania błędów systematycznych 
• Założenia projektowe i scenariusze testów operacyjnych 
• Dodatkowe badania zgodności między podsystemami przytorowymi i pokładowymi  
• Usunięto zapisy dotyczące wdrożenia ERTMS (w załączniku A) 
• Wprowadzono wzorzec 3 w dwóch wydaniach dla specyfikacji ETCS i wprowadzono  wzorzec 1 

dla GSM-R 
• Zmiana parametru podstawowego 4.2.16 - Budowa urządzenia 

• Rozdzielenie w podsystemie „Sterowanie urządzenia pokładowe” części „łączność radiowa” 
na części „głosowa łączność radiowa” i „radiowa wymiana danych” 

• Wprowadzenie wymogu ochrony przed zakłóceniami w transmisji dla urządzeń pokładowych 
• Dwie równoczesne sesje komunikacyjne dla radiotelefonów EDOR 
• Wymóg obsługi transmisji pakietowej (GPRS / EGPRS) dla radiotelefonów EDOR 
• Transmisja pakietowa w sieci szkieletowej (IP4, SIP) 
• odporność na interferencje dla urządzeń pokładowych 
• Obsługa rozszerzonego pasma ER-GSM dla radiotelefonów kabinowych (M) 
• Doprecyzowanie zapisów dotyczących kart SIM 

Podsystem 
2012/88 + 2012/696 + 2015/14 2016/919 

Część Parametry podstawowe Część Parametry podstawowe 

Sterowanie –  
urządzenia pokładowe 

Kontrola pociągu 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8,  4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16 Kontrola pociągu 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8,  4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16 

Łączność radiowa 4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.14. 4.2.16 
Głosowa łączność radiowa 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.5.1, 4.2.13, 4.2.16 

Radiowa wymiana danych 4.2.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.3, 4.2.5.1, 4.2.6.2, 4.2.16 

Sterowanie –  
urządzenia przytorowe 

 

Kontrola pociągu 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16 Kontrola pociągu 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16 

Łączność radiowa 4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.16 Głosowa łączność radiowa  
i radiowa wymiana danych 

4.2.1.2, 4.2.4, 4.2.5.1, 4.2.7, 4.2.16 

Detekcja pociągu 4.2.10, 4.2.11, 4.2.16 Detekcja pociągu 4.2.10, 4.2.11, 4.2.16 

Indeks Specyfikacja 2012/88 2012/696 2015/14 2016/919 

[32] EIRENE FRS 7 7.3.0 7.4.0 8.0.0 

[33] EIRENE SRS 15 15.3.0 15.4.0 16.0.0 

[34] (MORANE) Radio Transmission 
FFFiS for EuroRadio 12 12.4 12.4 13.0 

[65] ETSI TS 102 281 1.0.0 2.2.0 2.3.0 3.0.0 

[66] 
ASCI Options For Interoperability 

(MORANE)  
A 01 T 0004 1 

(MORANE)  
A 01 T 0004 1 

TS 103 169 
v.1.1.1 

TS 103 169 
v.1.1.1 

[67] FFFIS for GSM-R SIM Cards 4.1 4.1 4.2 5.0 

[68] ETSI TS 102 610 1.0.0 1.1.0 1.3.0 1.3.0 

[69] FFFS For Confirmation of High 
Priority Calls 4 4 5.0 5.0 

[70] FIS for Confirmatoin of Hight 
Priority Calls 4 4 5.0 5.0 

[71] (MORANE) E 10 T 6001 FFS for 
Functional Addressing 4 4 4.1 4.1 

ETSI TS 102 281 
• Pasmo rozszerzone ER-GSM 
• Procedury potwierdzania połączeń 

grupowych 
• Rozszerzenie identyfikatorów grup 
• Dodano  5 pozycji w tabeli 2 

Radio Trasnmission for 
EuroRadio 

• Wprowadzenie trybu pakietowego 
• Dokumenty normatywne dla tr. pakietowego 
• Dwa interfejsy w podsystemie przytorowym 
• Usunięto zapisy dotyczące połączeń grupowych 

FFFIS for GSM-R SIM Cards 
• Zdefiniowanie statusu wymagań (M / MI / O / I) 
• Sprecyzowanie wymagań w zależności od typów radiotelefonów 
• Zapisy dotyczące trybu pakietowego 
• Wprowadzenie zapisów dotyczących priorytetów połączeń 

Zmiany w specyfikacjach 
• Wprowadzenie  w specyfikacjach rozdziału na wzorzec 2 i wzorzec 3 z rozróżnieniem dla tego 

wzorca wydania 1 i wydania 2 dla specyfikacji ETCS  
• Wprowadzenie wzorzec  3 względem wzorzec 2 spowodowało wprowadzenie zmian w 

specyfikacjach opisanych indeksem [3], [4], [5],  [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13, [14], [16], 
[19], [20], [23, [25], [26], [27], [29], [31], [36c], [37b], [37c], [37d], [39], [40], [43], [45], [46], 
[49], [50], [52], [63] 

• Wprowadzony wzorzec 3  (dokumenty wymienione powyżej) wprowadzają generalnie jako 
„nowy” dokument zestaw specyfikacji  

• Nowo opracowane dokumenty zawierają odwołania do nowych i doprecyzowanych definicji   
i skrótów 

• Wprowadzony wzorzec 3  z rozróżnieniem wydania 1 i wydania 2 dla obu wydań zachowuje 
tożsame dokumenty dla indeksu [16], [19], [20], [23], [25], [29], [43], [45], [46], [50], [63] 

• Wprowadzony wzorzec 3  dla wydania 2 ma zarezerwowane do opracowania dokumenty dla 
indeksu [31], [37b], [37c], [37d] 

• Wprowadzenie wzorzec 3 względem wzorzec 2 spowodowało usunięcie specyfikacji 
opisanych indeksem  [1], [15], [18], [21]  

• Wprowadzenie wzorzec 3 względem wzorzec 2 spowodowało wprowadzenie zmianę nazwy 
dokument opisanego indeksem [6] 

• Wprowadzony wzorzec 3  dla wydania 1 wprowadził nowe wymagania opisane                          
w dokumentach dla indeksu [79], [81], [82] 

• Wprowadzony wzorzec 3  dla wydania 2 wprowadził nowe wymagania opisane                         
w dokumentach dla indeksu [83] 

Wyjaśnienia do specyfikacji 
W ocenie dla wzorzec 2 i wzorzec 3 z wydanie 1 i wydanie 2 należy uwzględniać wyjaśnienia 
• Obowiązkowy jest tylko opis funkcjonalny rejestrowanych informacji, a nie charakterystyka 

techniczna interfejsu 
• Informacje , które były przeznaczone dla indeks [78], są obecnie włączone do indeksu [27] 
• Analizy ERA wykazały, że nie ma potrzeby wprowadzania obowiązkowej specyfikacji dla 

interfejsu odometrii 
• Odniesienie do tych specyfikacji zostanie opublikowane w instrukcji stosowania,                      

w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące interfejsu po stronie taboru 
• Specyfikacje (zastrzeżone), które mają być określone w opinii technicznej Agencji 
• Dodatkowe informacje które należy wyświetlać w interfejsie maszynista/pojazd w celu 

poprawy ergonomii maszynistów, zostaną opublikowane przez Agencję w dokumencie 
technicznym 

Zmiany wprowadzone 
wnioskiem o zmianę 

• Wniosek o zmianę wprowadził dla 
wzorzec 3 względem wzorzec 2 zmiany 
w dokumentach opisanych indeksem  
[4], [5], [6], [7], [14]  

Data zmiany wymagań 
odnośnie wzorca 

Od dnia 1 stycznia 2019 zestaw specyfikacji  
wzorzec 2 TSI nie ma zastosowania do nowych 
pojazdów dopuszczanych do eksploatacji po raz 
pierwszy 


	Slajd numer 1

