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Předmět projektu
h
uživatel
Greenwichský
poledník

φ
λ

Poloha: (λ, φ, h)
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referenční
elipsoid

Předmět projektu
NAVIGACE:

řádné vedení plavby

(Ottův slovník naučný, 1906)
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Předmět projektu
Družicový (rádiový) navigační systém
• navigační systém:
!
!
!

!

plánovaná trať
určení skutečné polohy
porovnání skutečné polohy s
plánovanou
pilotáž

• systém určování polohy
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Předmět projektu
GALILEO:
družicový rádiový (navigační) systém
pro určení polohy uživatele
kdekoli na Zemi
Radio Determination Satellite System
(RDSS)
Global Navigation Satellite System
(GNSS)
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RDSS – aplikace (1/4)
• V dopravě
!

!
!
!
!

!
!

navigace letadel, řízení letového
provozu
navigace lodí v námořní a říční dopravě
řízení silničního provozu
řízení provozu na železnici
sledování VIP vozidel, vozidel s
nebezpečným nákladem
…
inkaso dálničních poplatků
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RDSS – aplikace (2/4)
• Vojenské
!
!
!
!

navigace letadel, vozidel, plavidel
vedení palby
…
odminování a odmořování

• V resortu ministerstva vnitra
!
!
!

krizový management
…
vyhledávání hydrantů (např. pod sněhem)

• Přesné (inteligentní) zemědělství
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RDSS – aplikace (3/4)
• V resortu životního prostředí
!
!

mapování skládek odpadů
mapování a evidence stanovišť rostlin

• V technice
!
!
!
!

synchronizace telefonních ústředen
měření deformací přehrad
údržba produktovodů
Měření charakteristik vysílačů

• Ochrana osob proti kriminalitě
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RDSS – aplikace (4/4)
• Ve vědě
!

měření přesného času ve vědeckých
experimentech (1 ps)
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RDSS
V současné době existují RDSS:
!
!
!
!
!
!
!
!

GPS
GLONASS
EGNOS
WAAS
MSAS
QZSS
BEIDOU
indický systém

podpůrné systémy
generují korekce
DGPS
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RDSS - GALILEO
• Nový evropský RDSS - GALILEO
• Provozovatel tripartita
!
!
!

EU
Eurocontrol
ESA
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GALILEO – stav systému
• 2000 – zahájení prací
• 2003 – stanovení technických parametrů
!

ICD (interface control document)
dokument

• 2004 – experimentální družice
• 2008 – plný provoz systému
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GALILEO – služby
• Služby kosmického segmentu
! Open Service OS – veřejně přístupná služba
! Safety of Life SoL – služba se zárukou bezpečnosti
! Commercial Service CS – komerční služba
! Public Regulated Service PRS – vyhrazená služba
! Search and Rescue SAR – služba pátrání a
záchrany
• Služby EGNOS
• Služby s místní (lokální) podporou
• Kombinované služby
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GALILEO – princip činnosti
(x1, y1, z1)
d1 = cτ1

z

d2 = cτ2

d3 = cτ3
(x4, y4, z4)

0

0

τi = di /c

(x3, y3, z3)

(x, y, z)

signál
vyslaný
družicí
τ0

(x2, y2, z2)

y

x

d4 = cτ4

signál
přijatý
uživatelem

τm

tuživatele

(xi - x)2 + (yi - y)2 + (zi - z)2 = (c (τm - τ0) )2 i = 1, 2, 3, 4
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GALILEO - přesnost

σ p = σ R ⋅ DOP
σP
σR

- směrodatná odchylka polohy

DOP

- směrodatná odchylka měření
vzdálenosti
- činitel zhoršení přesnosti
(závisí na viditelnosti družic)
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GALILEO
• Technické aspekty
! vyšší přesnost
! lepší integrita
! složitější konstrukce přijímače než pro
GPS
• Politické aspekty
! systém plně pod kontrolou EU
! EU bude žádat účast členských zemí
• Ekonomické aspekty
! vysoká dynamika růstu uživatelské
komunity
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Postup řešení projektu MD
• 2001
! studium aplikací RDSS GALILEO
! studium systému GALILEO
• 2002
! legislativní otázky projektu
! návrh pilotních projektů a jejich zaměření
• 2003
! rozpracování teoretických problémů
pilotních projektů
! zahájení realizace dílčích bloků pilotních
projektů
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Struktura – pilotní projekty
Hlediska pro volbu témat projektů (2002)
• znalost chování a možností zpracování
signálu v obtížných podmínkách (*)
• typické a „rozumné využití“ systému v
železniční dopravě (*)
• typické využití v silniční, zejména městské
dopravě (*)
• typické využití v integrovaném záchranném
systému v souvislosti s dopravou (*)
• aktuální použití v letecké dopravě
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(*) obtížné podmínky
Problém v mnoha dopravních aplikacích –
příjem signálu v obtížných podmínkách
(„slabý signál“):
•
•
•
•
•
•

pod vegetačním příkrovem
v terénních zářezech
v „kaňonech“ ulic
…
uvnitř budov
apod.

Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2003

Struktura – pilotní projekty
1. Experimentální přijímač GNSS
2. Řízení a zabezpečení železniční dopravy na
nekoridorových tratích s využitím družicové
navigace
3. Informační systém pro přepravu
nebezpečných věcí využívající systém
GNSS
4. Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů
5. Monitorování a řízení pohybu pohyblivých
objektů po pohybové ploše letiště pomocí
GNSS
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Účast České republiky
v projektu Galileo

Pilotní projekt

Experimentální
přijímač GNSS

Prof. Ing. F. Vejražka, CSc.
Dr. Ing. P. Kovář
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Katedra radioelektroniky

Cíl pilotního projektu
Prototyp navigačního přijímače GALILEO
pro dopravní a telematické aplikace
vyhovující vysokým nárokům na
spolehlivost a bezpečnost i v obtížných
podmínkách
• Experimenty s příjmem signálů všech typů
GNSS v obtížných podmínkách
• Prostředek pro vývoj algoritmů zpracování
signálů různých typů GNSS (GALILEO,
GPS, WAAS, EGNOS, …) v obtížných
podmínkách („slabý signál“)
•

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS

FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače
• Radiová část
• DSP část
• Výkonný počítač
GNSS anténa

Radiová část

DSP část

LNA

DSP Xilinx

kanál 1
Syntezátor

A/D

FPGA
Virtex II

kanál 2
LNA

PCI rozhraní

Výkonný
počítač
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Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS

FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače
• Radiová část
• DSP část
• Výkonný počítač
GNSS anténa

Radiová část

DSP část

LNA

DSP Xilinx

kanál 1
Syntezátor

A/D

FPGA
Virtex II

kanál 2
PCI rozhraní

LNA

Parametry:
• kmitočtové pásmo
• šířka pásma
• krok ladění
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Galileo

1 – 2 GHz
2 - 35 MHz nastavitelná
100 kHz

Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS

Výkonný
počítač
FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače
• Radiová část
• DSP část
• Výkonný počítač
GNSS anténa

Radiová část

DSP část

LNA
kanál 1

DSP Xilinx

2
0
20

Syntezátor

A/D

FPGA
Virtex II

kanál 2
PCI rozhraní

LNA

Parametry:
• kmitočtové pásmo
• šířka pásma
• krok ladění
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1 – 2 GHz
2 - 35 MHz nastavitelná
100 kHz

Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS

Výkonný
počítač
FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS

FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače
• Radiová část
• DSP část
• Výkonný počítač
GNSS anténa

Radiová část

DSP část

LNA

DSP Xilinx

kanál 1
Syntezátor

A/D

FPGA
Virtex II

kanál 2
LNA

Parametry:
• dva 14 bitové A/D převodníky
• vzorkovací kmitočet až 65 MHz
• dostatečný výpočetní výkon pro 40 MHz pásmo
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PCI rozhraní

Výkonný
počítač
FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače
• Radiová část
• DSP část
• Výkonný počítač
GNSS anténa

Radiová část

DSP část

LNA

DSP Xilinx

kanál 1
Syntezátor

A/D

3
0
20FPGA

Virtex II

kanál 2
LNA

Parametry:
• dva 14 bitové A/D převodníky
• vzorkovací kmitočet až 65 MHz
• dostatečný výpočetní výkon pro 40 MHz pásmo
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PCI rozhraní

Výkonný
počítač
FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače
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FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače

32 bitový NCO
a komplexní (IQ)
směšovač
32 bitový NCO
a PRN generátor pro
GPS and EGNOS kódy
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Architektura experimentálního přijímače
• Radiová část
• DSP část
• Výkonný počítač
GNSS anténa

Radiová část

DSP část

LNA

DSP Xilinx

kanál 1
Syntezátor

A/D

FPGA
Virtex II

kanál 2
LNA

Parametry:
• PC s operačním systémem Windows 2000
• plánován Embedded RT Kernel
• mnohovláknový (multithread) SW
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PCI rozhraní

Výkonný
počítač
FEL
ČVUT

Architektura experimentálního přijímače
• Radiová část
• DSP část
• Výkonný počítač
GNSS anténa

Radiová část

DSP část

LNA

DSP Xilinx

kanál 1
Syntezátor

FPGA
Virtex II

A/D

kanál 2
LNA

Parametry:
• PC s operačním systémem Windows 2000
• plánován Embedded RT Kernel
• mnohovláknový (multithread) SW
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PCI rozhraní

20

4
0
0
2
3
0Výkonný
počítač

FEL
ČVUT

Ověření experimentálního přijímače
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FEL
ČVUT

Cíl pilotního projektu v roce 2004
Problém v mnoha dopravních aplikacích – příjem
signálu v obtížných podmínkách („slabý signál“):

•
•
•
•
•
•
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Galileo

pod vegetačním
příkrovem
v terénních zářezech
v „kaňonech“ ulic
…
uvnitř budov
apod.

Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS

FEL
ČVUT

Cíl pilotního projektu v roce 2004

σ p = σ R ⋅ DOP
σP
σR

- směrodatná odchylka polohy

DOP
Účast ČR v projektu
Galileo

- směrodatná odchylka měření
vzdálenosti
- činitel zhoršení přesnosti
(závisí na viditelnosti družic)
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Cíl pilotního projektu v roce 2004

σ p = σ R ⋅ DOP
σP
σR

- směrodatná odchylka polohy

DOP
Účast ČR v projektu
Galileo

- směrodatná odchylka měření
vzdálenosti
- činitel zhoršení přesnosti
(závisí na viditelnosti družic)
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FEL
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Cíl pilotního projektu v roce 2004
Algoritmy A-GALILEO („indoor navigace“)

dálkoměrný signál
pseudolit,
BS, …

data
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Cíl pilotního projektu v roce 2005 - 6

Realizace přijímače v podobě
„eurokarty“, tj. desky 180 x 120 mm
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Závěr

Experimentální přijímač GNSS
• je prostředek pro vývoj algoritmů

(postupů) zpracování signálů RDSS
• umožňuje (na rozdíl od komerčních
přijímačů RDSS)
definovat algoritmy a jejich vlastnosti
• snadno je modifikovat
• publikovat
• prověřovat vhodnost algoritmů pro
bezpečnostně kritické aplikace v
dopravě
•

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Experimentální přijímač GNSS

FEL
ČVUT
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Pilotní projekt

Řízení a zabezpečení
železniční dopravy na
vedlejších tratích
s využitím družicové
navigace
ing. M. Chlumský, ing. Tregl

AŽD Praha s.r.o.

Cíl projektu
ISZ vedlejších tratí s radioblokem a GNSS:
•
•

•

zachová a prohloubí výhody ISZ vedlejších tratí
umožní nahradit hlavní návěstidla, předvěsti a
přejezdníky neproměnnými návěstidly a přenosem
dovolení a podmínek jízdy vlaku na lokomotivu
na tratích s provozem obdobným předpisu D3 umožní:
• zabezpečit jízdy vlaků na úrovni zařízení 2. kategorie

podle TNŽ 34 2620
• zadávat nutné potvrzovací úkony vlakovou četou ze
stanoviště strojvedoucího
• zavedení funkce „inteligentní“ KBS (výluky KBS)
•

na tratích se zabezpečením 3. kategorie :
• zajistí funkci vlakového zabezpečovače s kontrolou

rychlosti (zvýšení bezpečnosti provozu)
• umožní zvýšení traťové rychlosti nad 100 km/h
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Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších
tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

Výsledky řešení úkolu dosažené v roce 2003
!
!

Zpracování a předběžné projednání ZTP na integrovaný
systém zabezpečení
Rozbory a testy přenosových systémů pro přenos dat mezi
vozidlem a ústřednou radiobloku
•
•
•
•

!
!

Výběr lokality a stanovení rozsahu ověřovacího projektu
Řešení datové komunikace pro radioblok
•
•

!

Účast ČR v projektu
Galileo

GSM-R – systém určený pro využití na železnici
GSM-P přenos formou SMS – nepoužitelný
GSM-P systém GPRS – použitelný s omezeními
datový kanál TRS – původní nepoužitelný, projednány
možnosti inovace, umožňující funkci radiobloku

Vývoj triální vozidlové radiostanice (TRS, GSM-R, GSM-P)
Zahájení prací na zabezpečení datového přenosu

Koordinace s pracemi Sudopu na řešení „Regiotram NISA“

Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších
tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

Úrovně zabezpečení dle zpracovaných ZTP

Bez radiobloku:
!

ISZ se zabezpečením 1. kategorie a ZRS
! ISZ se zabezpečením 3. kategorie

Radioblok 1. úrovně:
!

ISZ se zabezpečením 2. a 3. kategorie

Radioblok 2. úrovně:
!

ISZ se zabezpečením 2. a 3. kategorie
• zřízení kontrolních bodů pro synchronizaci polohy

GNSS, odometrie na vozidle a polohy vyhodnocené
zabezpečovacím zařízením TST
• možnost nepřímé kontroly volnosti úseku
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tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

RBV - 1. úroveň

Přijímač
GNSS
modul STM
pro VZ-ČD

Nouzové
zastavení

Účast ČR v projektu
Galileo

Komunikační
modul

Triální
radiostanice

Autentizace dat

AVV

Fónie

Vlakové počítače
ovládací panel

Odometr

Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších
tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

RBV - 1.
2. úroveň

Přijímač
GNSS
modul STM
pro VZ-ČD

Nouzové
zastavení

Účast ČR v projektu
Galileo

Komunikační
modul

Triální
radiostanice

Autentizace dat

AVV

Fónie

Vlakové počítače
ovládací panel

Odometrický radar

Odometr

Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších
tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

RBV - 1.
2.
3. úroveň (výhled, kompatibilní s ETCS L2)

Přijímač
GNSS
modul STM
pro VZ-ČD

Nouzové
zastavení

Komunikační
modul

Triální
radiostanice

Autentizace dat

AVV

Fónie

Vlakové počítače
ovládací panel

Odometrický radar

Odometr

Snímač balíz ETCS

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších
tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

Interoperabilita a kompatibilita

trať vybavená ERTMS s ETCS L2 – síť TEN

trať s RB-3 interoperabilní s ETCS L2 – síť TEN

vedlejší trať s ISZ a RB-2, bez návěstidel

vedlejší trať s ISZ a RB-1, bez návěstidel

jakákoliv trať s návěstidly, jízda bez VZ
Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších
tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

Návrh ověřovacího projektu Střelice - Rapotice
Kontrolované oblasti GNSS při jízdě přes
ŽST Zastávka od Rapotic

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších
tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

Plán na další roky
•

2004
•
•
•

•

2005
•

•

realizace ověřovacího projektu na TST
Zastávka u Brna

2006
•

Účast ČR v projektu
Galileo

simulátor přenosu dat a funkce RB
příprava pilotního projektu
výroba komponentů pro pilotní projekt

testování ověřovacího projektu na TST
Zastávka u Brna při zajištění bezpečnosti
stávajícím zařízením

Pilotní projekt: Řízení a zabezpečení železniční dopravy na vedlejších
tratích s využitím družicové navigace

AŽD Praha
s.r.o.

Účast České republiky
v projektu Galileo

Pilotní projekt

Informační systém pro
podporu přepravy
nebezpečných věcí
využívající systém
GNSS
Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
vedoucí laboratoře telematiky
Fakulta dopravní ČVUT
Katedra řídicí techniky a telematiky

Přehled prací provedených v roce 2003
•

Popis stávajícího stavu a legislativní analýza problematiky

•

Analýza souvisejících evropských standardů a projektů

•

Návrh architektury systému a jeho projednání s budoucími
uživateli

•

Určení technických požadavků na systém

•

Systémový návrh v UML informačního systému pro podporu
přepravy nebezpečných věcí využívající systém GNSS

•

Praktický test GNSS přijímačů v pilotních oblastech
(Ostrava, Jindřichův Hradec)

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Popis stávajícího stavu a legislativní analýza
•

Stávající stav přeprav nebezpečných věcí
•
Povolování přeprav neb. věcí
•
Proces přepravy nebezpečných věcí
•
Existující systémy pro sledování neb. věcí
•
Používané datové formáty

•

Legislativní analýza
•
Základní mezinárodní smlouvy
•
Obecné předpisy vztahující se k haváriím v dopravě
•
Soukromoprávní předpisy související s přepravní
činností
•
Ústavní předpisy vztahující se k přepravní činnosti

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Rozdělení přeprav nebezpečných nákladů
Přepravy nebezpečných nákladů lze rozdělit:
- I. kategorie - registrace, sledování, řízení a kontrola pohybu
- II. Kategorie - registrace, sledování
- III. Kategorie - registrace
- IV. Kategorie - bez registrace

Registrace nebezpečných nákladů zahrnuje:
- Identifikace řidiče
- Identifikace nákladu
- Identifikace vozidla
- Identifikace přepravy

Řízení a kontrola nebezpečných nákladů zahrnuje:
- Stanovení pevné trasy a sledování polohových, časových a
rychlostních parametrů vozidla
- Stanovení parkovacích ploch a kontrola vozidel na nich

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Identifikace vozidel (ENV ISO 14 814 – 16)
CSI
1

Délka

Velikost datových polí kódovaných struktur

7 bajtů
(56 bitů)

2

6 bajtů
(48 bitů)

3

22 bajtů
(176 bitů)

4

5

Proměnná

17 bajtů
(136 bitů)

6

Proměnná

7

93 bitů

Country Code

Issuer Identifier

Service Number

10

14

32

Manufacturer Identifier

Service Number

16

32

Start Time

Stop
Time

Geographic
Limit

Application Limit

80

80

8

8

Country Code

Alphabet
Indicator

Licence Plate Number

10

8

Nedefinováno

Vehicle Identification Number (VIN)
136
Rezervováno pro CEN/ISO
Nedefinováno
Freight Container Numbering
93

8

Účast ČR v projektu
Galileo

proměnná

Country Code

Tax Code

10

nedefinováno

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Návrh architektury systému
Telematické prostředky (palubní jednotky záchranných vozidel)
IS integrovaného
záchranného syst.

E
X
T
E
R
N
Í

I
N
F
O
R
M
A
C
E

IS veřejné
správy

IS celní
správy

další
společnosti

Management přepravy nebezpečných věcí
• Výběr tras přepravy nebezpečných věcí
• Management tísňového volání včetně automatické lokalizace nehody
• Modelování krizové situace (modely šíření kontaminace, dopravní modely
• Informační podpora při výkonu záchranných prací
• Odklonění dopravy, informování veřejnosti, atd. při vzniku mimořádné situace
• Vyhodnocení záchranných opatření

ITS správce
infrastruktury

ITS společností
dopravců

ITS společností
přepravců

další
společnosti

TelematickéPilotní
prostředky
(palubnísystém
jednotky
dopravních
prostředků)
Účast ČR v projektu
projekt: Informační
pro podporu
přepravy
Galileo
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Hierarchické uspořádání navrženého systému
Organizace
zodpovědné za
realizaci dopravněpřepravního procesu

Informační
systém pro
přepravu
nebezpečných
věcí

Organizace dotčené
realizací dopravněpřepravního procesu

III.

III.

III.

II.

II.

II.

I.

I.

I.

OBU
Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

OBU

FD
ČVUT

Vazby vozidlové telematické jednotky
Okolní systémy spojené
s realizací dopravně-přepravního
procesu
GSM/GPRS, UMTS, TETRA komunikace

Palubní
jednotka
umístěná ve
vozidle

Jednotka umístěná
na nákladu
DSRC
komunikace

DSRC
komunikace
Pomocné prvky
umístěné na dopravní
infrastruktuře
Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Systémový návrh v UML
Určení polohy
(GLONASS)

Určení polohy
(GPS)

«extend»

«extend»

Určení polohy
(GALILEO)

«extend»
Záznam a uložení
informací on-line
Záznam
systémov ých
parametrů

Určení polohy
(družice)

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

Lokalizacni funkce

Záznam a uložení
informací
(historických)

(from Prehled funkci)
«extend»

«extend»

Upřesnění polohy
(korekce)

«extend»

Zabezpečené
určení polohy

Alternativ ní určení
polohy

«extend»

Upřesnění polohy
(EGNOS)
«extend»

Alternativ ní určení
polohy (odometr)

Účast ČR v projektu
Galileo

«extend»

«extend»

Alternativ ní určení
polohy (gyroskop)

Alternativ ní určení
polohy
(akcelometr)

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Architektura vozidlové jednotky – fyzická realizace
komponent

n

1
Aplikace a
procesy

Hardware

Účast ČR v projektu
Galileo

Platforma
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T

funkce

middleware
kernel

1

databáze

pravidla

CORBA,J2EE,J2SE,
J2ME, .net, atd.
SW drivers, interfaces,
operating system

n

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Požadavky na lokátor
Silniční doprava
Integrita
Úroveň
bezpečnosti

Horizontální
přesnost
[m]

I.

Kontinuita
služby
[%]

Max. výpadek
služby
[s]

Časová
dostupnost
služby
[%]

Vzorkování
[s]

Mez
výstrahy
[m]

Čas do
vydání
výstrahy [s]

1

3

<1

> 99,98

<5

> 99,98

1

II.

4

12

<1

> 99,9

<6

> 99,9

1

III.

10

30

<1

> 99,9

< 10

> 99,9

1

Železniční doprava
Integrita
Mez
výstrahy
[m]

Čas do
vydání
výstrahy
[s]

Kontinuita
služby
[%]

Max.
výpadek
služby
[s]

Časová
dostupnost
služby
[%]

Vzorko-vání
[s]

1

2.5

<1

> 99,98

<5

> 99,98

1

celostátní

10

20

<1

> 99,98

<5

> 99,98

1

regionální

25

50

<1

> 99,98

<5

> 99,98

-

Kategorie
tratí

Horizontální
přesnost
[m]

koridor

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Výsledky měření v pilotní oblasti Ostrava
Dostupnost signálu EGNOS na území města Ostravy
N

Hrušov

Mariánské
Hory

Poruba

Nová Ves
Hulváky
Vítkovice

Šenov

Hrabůvka

GPS
GPS + EGNOS

5

Účast ČR v projektu
Galileo

0

5

10

15 Km

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Výsledky měření v oblasti Ostrava
Ostrava 17.10.2003

N

Hrušov

Výška antény 140cm

Moravská
Ostrava
Centrum
Mariánské
Hory

Ostrava 17.10.2003 - PDOP

Hulváky

5

3.9
4.9
6.9
999

Délka trasy [%]

PDOP
0457-

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

Vítkovice

20031017trvn01
Hrabůvka

20031017trnn01

Dubina

5

<0,4)

<4,5)

10 Km

<5,7)

<7,999)

Intervaly PDOP

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Výsledky měření v pilotní oblasti Jindřichův Hradec

JHMD - Výpadky měření
Dobešov

Rytov

Černovice - Kamenice nad Lipou
3.12.2003

S

Benešov

PDOP
0 - 3.9
4 - 4.9
5 - 6.9
7 - 99
Oblasti výpadku
GPS signálů

Včelni čka
3

Účast ČR v projektu
Galileo

0

3

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

6 Km

FD
ČVUT

Výsledky měření v pilotní oblasti Jindřichův Hradec
J in d řic h ů v H ra d e c - J H M D
3 .12.2 0 03

O b r a ta ň

S

K am e n ice
n a d Lip o u

Hodnoty PDOP

J in d ř ic h ů v
H ra d e c

Délka měření [%]

100

GPS
G P S + EG N O S
7

Účast ČR v projektu
Galileo

0

80
Geko
60

Pretec

40

Trimble1
Trimble2

20
0
<0;4)

7

14

N ová
<4;5)

K ilo m e t e r s

B y s tř
ic e
<5;7)

<7;99)

EGNOS

Intervaly PDOP

Pilotní projekt: Informační systém pro podporu přepravy
nebezpečných věcí využívající systém GNSS

FD
ČVUT

Účast České republiky
v projektu Galileo

Pilotní projekt

Optimalizace řízení
silniční dopravy
využitím družicových
systémů

ELTODO EG, a.s.

Úvod
Cíle projektu
Osnova
• Model řízení města
•
•

•

•

Účast ČR v projektu
Galileo

Doby Jízdy
Integrace modelu
dob jízdy do
managementu města
Expertní systémy –
využití v dopravě

Preference MHD

•

•

•

V roce 2003 byly
provedeny úvodní
výzkumné práce v
souladu se zadáním
a harmonogramem
Práce probíhaly jak
v teoretické, tak i
praktické rovině
Součástí zprávy jsou
dvě přílohy
•
•

Obrazová
Doplňková

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Metody zpracování dat
• Dopravní data z MIGRA
• obsazenost, intenzita
• 90s hodnoty

•

Redukce dat
• Bayesova metoda
• Metoda shlukování

11

S 3A
10

• umělé neuronové sítě,

fuzzy logika,
wavelet transformace
a metoda
podobnosti vzorců

•

2
F

F F
D
1
C C DD
A
BA
E
12
B B
EE
C

3

S1
5

S 26

13

15

centroid

S1 75 S 41 6

Predikce časových dat
• Matematické lineární a

9

7

14
18

8

4

k-means shlukování
Hierarchické
Výsledek
shlukování
k-medoids
shlukování
shlukování

nelineární modely a umělá
inteligence, statický model
• Nejlepší – váhování při
kombinaci metod
Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Doby Jízdy

•

•

•

Technické
prostředky
sběru dat
Metody
zpracování
dat
Metody
určování
dob jízdy

•

•

Cestovní doba, čas
potřebný k projetí úseku
mezi dvěma body silniční
sítě
Doba jízdy je
nejdůležitějším parametrem
zatížení dopravní sítě a
pomáhá při rozhodování
řidičů o alternativní trase

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Technické prostředky sběru dat
•

Floating car data
•

•

Rozpoznávání SPZ
•

•

Zachycení vozidla na
vstupu a výstupu z
komunikace

Běžná vozidla s
nadstandardní výbavou
•

•

Doba jízdy, spotřeba,
počet zastavení, min.
max. rychlost

Podobné FC, celuární
sledování vozidla,
GPS, pozemní rádiová
navigace

Netradiční metody
•

Obraz vozidla,
extrapolace,letecký
dohled, sled vozidel
Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Metody určování dob jízdy
Vyhlazené průběhy 4,5min
300
Skutečnost
Výpočet

250

•

Liniové stavby
•
•

Délka kolony

200

150

Intenzita-cestovní doba
Doplněk pro hustou městskou síť
100

50

0

•

1

101

Městská síť (experimenty)

201

301

401

Počty měření (všechny dny)

Obsazenost – výpočet X skutečnost

•
•

Volná jízda – Jízda v koloně
Detekce kolony

• Doba plnění, rozdíl intenzit, obsazenost

•

Zdržení na SSZ
• Model kontinua, pravděpodobnostní model
Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Integrace modelu dob jízdy do managementu
města

Možnost využití
FC
• Současný stav
řízení městských
aglomerací
• Způsob řízení
v testované
oblasti
• Integrace FC do
řízení města
•

•
•
•
•
•

Všesměrová optimalizace v
městské síti
Prozkoumání průjezdnosti celé
trasy
Velikost flotily plovoucích vozidel
Trasy vozidel
Hybridní model FC+dopravní data

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Současný stav řízení městských aglomerací
• Řízení dopravního

uzly
• Statické řízení,
Dopravně závislé
• Řízení dopravní sítě
• Časově závislé,
Dopravně závislé,
On-line s
optimalizací,
Adaptivní,
Expertní a
Heuristické.
• Řízení dopravních
sítí
• Off-line, On-line

P1

P2

P3
P1

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Současný stav řízení městských aglomerací
• Řízení dopravního

uzly
• Statické řízení,
Dopravně závislé
• Řízení dopravní sítě
• Časově závislé,
Dopravně závislé,
On-line s
optimalizací,
Adaptivní,
Expertní a
Heuristické.
• Řízení dopravních
sítí
• Off-line, On-line
Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Současný stav řízení městských aglomerací
• Řízení dopravního

uzly
• Statické řízení,
Dopravně závislé
• Řízení dopravní sítě
• Časově závislé,
Dopravně závislé,
On-line s
optimalizací,
Adaptivní,
Expertní a
Heuristické.
• Řízení dopravních
sítí
• Off-line, On-line
Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Způsob řízení v testované oblasti
•

Vymezení oblasti
•

•

Motion
•

•

MSO, 20 křižovatek
Metoda optimalizace dopravních toků

Motion+Tass
+ metoda regulace dopravního toku na vstupech do/
výstupech z oblati

•

Motion+Tass+Cim
+Identifikace nehod

•

Určení řídící strategie každých 5-15min
•

Závislost na: Infrastruktuře, koncepci systému,
způsoby místního řízení, denní době, definované
situaci…..

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Integrace FC do řízení města
• Pojem neurčitosti v řízení

dopravních oblastí
•

Bodové měření parametrů,
extrapolace výsledků na
komunikaci. Doba
jízdy=měřítko kvality řízení

• Hybridní model
• Výběr tras vozidla
• Kombinace detektorů s FC,
vzájemná verifikace
Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Expertní systémy – využití v dopravě
Konstrukce
expertního
systému
• ES a řízení
dopravy v oblasti
• Možnost využití
ES v dopravě
• Vytvoření
nadřazeného
řídicího systému
pro řízení
dopravy
• Příklad použití
ES při řízení
dopravy
•

Expertní systémy pro řízení
dopravy
• ES - Problémově orientované
programové subsystémy
• Vytváření pravidel
• S neurčitostí
• Bez neurčitosti
•

MĚŘENÁ DATA
(NAPŘ. SMYČK.
DETEKTORY)

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

ES a řízení dopravy v oblasti
• CIM
•

Používání taktik:
Zadržení na vstupu
• Otevřený vstup
• Zamezení blokování kolizních směrů
• Priority vybraných směrů
•

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Možnost využití ES v dopravě
• Použití ES je možné v těchto oblastech:
• Vytvoření nadřazené aplikace pro zajišťování
•
•
•
•

automatických vazeb
Expertní pomocník (vyhledávání nápovědy
Monitorovací expert
Expert na vyhodnocení rizika
Expert operátora

Klient 1 - dispečer

Klient 2 - dispečer

Klient 3 - dispečer

Klient 4 - dispečer

Ethernet - TCP/IP

Tunely - server dopravy

Server DU3

SQL server

Nadřazený řídicí systém -server

• Typy funkcí ES:
Server DU1

• Získávání dat, výstupy, nadřazené aplikace

Server DU*

Vytvoření nadřazeného řídicího systému pro řízení
dopravy
server DU1

server DU2

• Návrh ES v prostředí
• FEL-EXPERT
• CLIPS

• HW nároky
• SW nároky

Server DU2

server dopravy
tunelů

server DU3

BB

AA

D
C

DD

CC

B
transformace
A
transformace

vstupní tabulka nadřazeného systému

výstupní tabulka DU1, DU2, DU3, tunelů

SQL server
Nadřazený řídicí
systém - server

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Příklad použití ES při řízení dopravy
•

Vytváření vazby mezi dvěmi oblastmi A a B
•

V prostředí CLIPS
Oblast A

Oblast B

D01A-SB'

S2
D01B-SB'

D01A-SB

D01B-SB

SSZ-01-A
SSZ-01-B
D01A-SA'
D01A-SA

S1

D01B-SA
D01B-SA'

strategické dopravní
detektory

Zpět

Účast ČR v projektu
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Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Příklad použití ES při řízení dopravy
•

Vytváření vazby mezi dvěmi oblastmi A a B
•

V prostředí CLIPS

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Preference MHD

•
•
•

Kontaktní
preference
Bezkontaktní
preference
Testování
aktivní
preference
MHD

•

•
•

•

Preference MHD před
individuální automobilovou
dopravou
Zdržení v koloně před SSZ
Dynamická preference –
závislost na pohybu vozidla
MHD za asistence GNSS
Snížení investic do
infrastruktury
•

Inframajáky

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Kontaktní preference
Použití u tramvají
• U 31% SSZ s tramvajovou tratí
v Praze
• Trolejové kontakty
•

•
•

•

S rozeznáním směru
Bez rozeznání směru

Způsoby preference
•

Prodlužování zkracování fází,
změna pořadí fází, vložení fáze

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Bezkontaktní preference
• Pro libovolná vozidla
• Rádiová komunikace s řadičem +

lokalizace vozidla inframajákem
• Nutný HW
Komunikační inframaják
• Palubní počítač s radiomodemen a
sběrem dat od inframajáku
• Příslušenství SSZ
•

Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Testování aktivní preference MHD
•
•

Autobusy 196,198,
253, 176
Lokality
•
•

•

Spolehlivost systému
během testu 99%
•

•

Barrandovský most –
Modřanská
Holečkova - Zapova

Celková spolehlivost
90%

Zkrácení doby jízdy u
jedné SSZ o 10 až 40
sekund
Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Závěr
•

•

Práce se v roce 2003 soustředily ve smyslu
zadání na výzkumné kapitoly, které byly v
několika případech ověřeny v terénu.
V roce 2004 budou práce probíhat dle
harmonogramu
•
•
•
•
•
•

•

Doby jízdy (simulace v Getram, praktická měření
pomocí FC)
Architektura FC (model pro popis dopravy pomocí FC,
pilotní testy)
Identifikace excesů (monitorování oblasti, korelace FC
s dopravními daty, klasifikátor dopravy)
Informační systém pro řidiče (architektura, simulace)
Optimalizace průchodu IZS (architektura, simulace)
Preference MHD (měření vlivu kolon, simulace)

Pilotní projekt se bude realizovat v Praze na
Smíchově v roce 2005 a 2006.
Zpět

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Optimalizace řízení silniční dopravy využitím
družicových systémů

Účast České republiky
v projektu Galileo

Pilotní projekt

Monitorování a řízení
pohybu pohyblivých
objektů
po pohybové ploše
letiště pomocí GNSS
Doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
vedoucí laboratoře telematiky
Fakulta dopravní ČVUT
Katedra řídicí techniky a telematiky

Přehled prací provedených v roce 2003
•

Legislativní analýza problematiky

•

Návrh architektury systému a její projednání s budoucími
uživateli (ŘLP ČR, ČSL ČR)

•

Určení technických požadavků na systém, zejména z
hlediska předpisů v letecké dopravě

•

Systémový návrh v UML systému pro monitorování a řízení
pohybu pohyblivých objektů po pohybové ploše letiště
pomocí GNSS

•

Praktický test technologií GNSS, GPRS a Wi-Fi na letištní
ploše letiště Praha-Ruzyně

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS

FD
ČVUT

Legislativní analýza a stávající stav problematiky
Analýza stávajícího stavu problematiky
•
Analýza mobilních prostředků pohybujících se po
pohybové ploše letiště
•
Analýza systému A-SMGCS
•
Zahrnutí Ing. Kubíčka (ŘLP) a Ing.Kadlece (ČSL) do
řešitelského týmu
Legislativní analýza
•
Předpisy upravující provozování letiště
•
Předpisy opravňující další subjekty ke vstupu do
neveřejných částí letiště
•
Zákon o civilním letectví

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS

FD
ČVUT

Návrh architektury systému
•

Architektura klient-server

•

Klient - univerzální hardwarová platforma obsahující
komunikační modul, modul GNSS a zobrazovací jednotku

•

Server - dostatečně robustní tak, aby zpracoval, evidoval a
řídil požadavky všech účastníků – klientů

•

A-SMGCS - v konečné fázi projektu by systém
monitorování pohyblivých objektů měl být začleněn do
systémů kontrolní věže při řízení letového provozu

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS

FD
ČVUT

Začlenění navrhovaného systému
do A-SMGCSC
Ze systému A-SMGCSC se
pomocí formátu Asterix 10/11
získává zpětná informace o
všech pohybujících se objektech

HMI
TWR
1

TWR
2

TWR
3

TWR
4

ROS

RPL

CONTROL

Záznam

Systém se napojí na ostatní systémy
letiště pomocí formátu Asterix 10/11.
Tím se pro systém A-SMGCSC stane
automaticky srovnatelným s např.
digitální podobou pojezdového radaru

Fůze dat

GALILEO
SMR

ASC
S

E2000

FDP

AMS.2

Mobile
Mechanized
Devices
Monitorig and
Control System

CMOS

(MMDMCS)

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS

Možnost zpětné vazby pro
řídicího ŘLP nebo ČSL, který
může přímo ovlivňovat trasy
vozidel (povolení/zakázání
trasy, zadání nového FD
cíle
objektů
apod.)

ČVUT

Určení technických požadavků na systém
Určení požadavků na mapové podklady
•
maximálně přijatelná chyba osové čáry, kategorie FINE –
95%, MEDIUM, COARSE – 90%, atd. )
•
Maximální přesnost vodící čáry pojezdové dráhy
•
Atd.
Určení požadavků na bezpečnost letištní navigace
(parametry odpovídají časovému intervalu 1 hodina)

Podmínky dohlednosti ( Visibility Condition )

Účast ČR v projektu
Galileo

1,2

3

4

Integrita

2,0 x 10-4

3,0 x 10-5

3,0 x 10-6

Kontinuita

3,0 x 10-3

3,0 x 10-3

1,5 x 10-3

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS
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Určení technických požadavků na systém
Požadavky na systém A-SMGCS
•
•
•
•
•
•
•
•

Provozní požadavky
Požadavky na implementaci
Základní funkční požadavky
Systémové požadavky
Požadavky na sledování
Požadavky na směrování
Požadavky na vedení
Požadavky na kontrolu

Požadavky na přesnost přijímače GNSS
•
•

7,5 m s pravděpodobností vyšší než 99,9 % pro vozidla pohybující
se na pohybových plochách letiště
V případě vozidla stojícího resp. pohybujícího se v hangáru, garáži
apod. je požadována pouze informace o existenci mobilního
prostředku uvnitř.

Požadavky na komunikaci při řízení mobilních prostředků
Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS
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Systémový návrh v UML
Navigace vozidel po letištní ploše-uživatelský pohled

Nav igace v ozidel
po naplánov ané
trase

Nav igace v ozidel
po letistní ploše
«extend»

«extend»

Zobrazení v ozidel
a letadel v řídící
v ěži

«extend»
«extend»
«extend»

Sledov ání v ozidel
po letištní ploše
Zobrazení v ozidel
a letadel v
j ednotce v ozidla
Identifikace
v ozidel

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS
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Systémový návrh v UML
Popis dílčí funkce - Navrhování tras vozidel

Zadání cílov ého
bodu trasy v ozidla

Nav rhov ání tras
v ozidel

«extend»

«extend»

«extend»

Zadání
počátečního bodu
trasy v ozidla

«extend»
«extend»

«extend»
Uzav ření trasy

Predikce v olných
tras po letišti

Účast ČR v projektu
Galileo

Otev ření trasy

Rezerv ov ání trasy
pro v ozidlo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS
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Test technologií GNSS, GPRS a Wi-Fi

Trasy měření na letišti Praha-Ruzyně
Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS
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Test technologií GNSS, GPRS a Wi-Fi

Poloha udávaná dvěma různými přijímači GNSS
v okolí odbavovací plochy severního terminálu
Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS
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Test technologií GNSS, GPRS a Wi-Fi
Histogram doručení UDP paketů přes GPRS
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Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS
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Test technologií GNSS, GPRS a Wi-Fi

Účast ČR v projektu
Galileo

Pilotní projekt: Monitorování a řízení pohybu pohyblivých objektů
po pohybové ploše letiště pomocí GNSS
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Shrnutí

Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2003

Shrnutí – čerpání finančních prostředků
•
•
•
•
•
•
•
•

investiční prostředky
zařízení do 40 tis.
literatura
cestovné
drobný materiál
mzdy
služby
celkem FEL ČVUT (vč. inv.)

•
•
•
•

FD ČVUT
ELTODO
AŽD
celkem

Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2003

2 500 000,00
215 176,07
8 119,43
283 922,96
131 589,03
1 460 369,00
60 823,51
4 660 000,00
2 930 000,00
2 190 000,00
5 420 000,00
15 200 000,00

Shrnutí – mezinárodní vazby projektu
• …
• účast v konsorciu GJU – konstrukce

evropského přijímače GALILEO
• účast při tvorbě Evropského
radionavigačního plánu (ERNP)
!

užitečná znalost experimentálního
výsledku, možností systémů

• členství v akčním týmu OSN pro

celosvětovou implementaci GNSS
Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2003

Shrnutí – plán
• 2004
! ověřování dílčích bloků pilotních projektů
! realizace komplexních pilotních projektů
• 2005
! nasazení pilotních projektů do reálného
provozu ve spolupráci s provozovateli a
výrobci, dílčí ověřování a úpravy
• 2006
! ověřování pilotních projektů
! vyhodnocení a doporučení pro
zadavatele
Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2003

Závěr
• Na projekt byly uvolněny velké prostředky
• Výsledky:
! velký objem prací
" teorie ověřena experimentem
!

!

!

nejde (jen) o studii, ale kolektiv řešitelů usiluje o
praktickou realizaci v oblastech pilotních
projektů
z politického hlediska schopnost realizovat
aplikace demonstruje připravenost ČR ke
vstupu do EU
značné renomé ČR v orgánech EU a v
nadnárodních orgánech
Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2003

Závěr
• Doporučení: vytvořit meziresortní komisi

pro GNSS a k tomu využít
!
!

!

znalosti mezinárodní situace v RDSS
technické znalosti aplikovatelné v jiných
resortech
znalosti aplikací RDSS ve světě

Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2003

Děkujeme za pozornost

Účast České republiky v projektu GALILEO
zpráva o řešení projektu v roce 2003

