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Úvod 

Bezpečnostní 
systém/moduly

Kartové systémy

BackOffice dopravce / koordinátora

BČK - Karta

· datová struktura

· zabezpečení

TMS – Terminal 
management system 

· HW
· SW
· rozhraní

CL – Clearing, zúčtovací 
systém EOC

· funkce
· SW
· rozhraní

DIS - Dispečink

· HW
· SW
· rozhraní

PD - Příprava a zpracování 
dat – SW na přípravu dat do 

strojků (JŘ, data,…)

· funkce
· rozhraní

EOC- Vozidlová technika

OT - Odbavovací technika
HW, SW a rozhraní

VIS - Vozidlová 
informační technika

Vozidlová čtečka

Informační tabule - 
optický výstup

Palubní rozhlas - 
akustický výstup
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Modul konverze dat

Tiskárna

Validátor OT 
(čtečky na tyč)

Ovládací panel 
(Rozhraní HMI)

Komunikační 
jednotka

OTV - Ostatní technické 
vybavení, další periferie

Preference na 
křižovatkách

Požadavky ZTP

Zastávka na znamení/
indikace otevření a 

zavření dveří

Komunikační 
modul GPRS/WIFI

HSM  - Certifikační autorita
· HW, SW
· rozhraní

PL - Personalizační linka

· funkce
· SW
· rozhraní

Centrální úroveň

CCL – Centrální clearing
CDIS – Centrální 

dispečink
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SAM modul
· HW, SW
· výroba

SAM

SAM

FrontOffice 
dopravce/IDS

Kontaktní místo/
CardMngm. (CM)

Mobilní zařízení

Validátor

Automat
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SAM
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E-Shop
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Legenda:

Komunikační vazba

Použití karty

Předání modulu

Kom. vazba - ověření 

27

CIS

SJŘ - systémy tvorby 
jízdních řádů

· funkce

· rozhraní
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Řídící jednotka

OIS vazby: EMT MEL

EOC- Vozidlová technika

OT - Odbavovací technika
HW, SW a rozhraní

VIS - Vozidlová 
informační technika

Vozidlová čtečka

Informační tabule - 
optický výstup

Palubní rozhlas - 
akustický výstup

Modul konverze dat

Tiskárna

Validátor OT 
(čtečky na tyč)

Ovládací panel 
(Rozhraní HMI)

Komunikační 
jednotka

OTV - Ostatní technické 
vybavení, další periferie

Preference na 
křižovatkách

Požadavky ZTP

Zastávka na znamení/
indikace otevření a 

zavření dveří

Komunikační 
modul GPRS/WIFI

SAM
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Řídící jednotka

Mikroelektronika řeší 

část EOC – Vozidlová 

technika 



Výběr rozhraní 

V rámci projektu byla vybrána 3 rozhraní vozidlové techniky: 

-Rozhraní mezi řídícím prvkem (palubním počítačem) a informačními tably 

-Rozhraní mezi řídícím prvkem (palubním počítačem) a zařízením na 

preferenci na křižovatkách 

-Rozhraní mezi řídícím prvkem (palubním počítačem) a povelovým přijímačem 

pro nevidomé 

 

To jsou tedy rozhraní, která budou v rámci projektu detailně popsána a 

testována. 



Výběr rozhraní 

Preference na 

křižovatkách

Povelový 

přijímač pro 

nevidomé

Synergy Compact

Synergy Compact

Synergy Compact

Informační tabla

Digitální hlásič

Preference na 

křižovatkách

Povelový 

přijímač pro 

nevidomé

Synergy Compact

Synergy Compact

Synergy Compact

Synergy Compact

Digitální hlásič

Preference na 

křižovatkách

Povelový 

přijímač pro 

nevidomé

Synergy Compact

Synergy Compact

Synergy Compact

Synergy Compact



Návrh pracovišť 

 Vozidlo MHD 

Terminál 

cestujícího

Camel 

Combi
Camel

Digitální hlásič

Preference na 

křižovatkách Povelový 

přijímač pro 

nevidomé

PC 

Synergy Compact

Informační tabla

V rámci projektu budou vytvořena 2 pracoviště: 

- Simulující vozidlo MHD – zde vidíme blokové schéma pracoviště 

- Simulující vozidlo PAD 



Návrh pracovišť 

 Vozidlo PAD 

Digitální hlásič

Preference na 

křižovatkách Povelový 

přijímač pro 

nevidomé

PC 

Synergy Compact

Informační tabla



Návrh pracovišť 

 Návrh panelu 

 Materiál – děrovaný plech 

 Police na Synergy Compact a PC 

 Kabeláž  zezadu panelu 

 



Metody testování 

V rámci testování budou dostupné 3 různé metody: 

1)PC bude sledovat komunikaci probíhající mezi řídícím prvkem (Synergy Compact) 

a periferiemi 

2)PC bude simulovat řídící prvek – testovací SW bude odesílat povely do 

jednotlivých periferií a kontrolovat správnost odpovědí od nich 

 Díky režimu simulace a příslušnému testovacímu SW můžeme odeslat libovolný 

příkaz, což se hodí zvláště pro případ, kdy by bylo obtížné navodit situaci tak, aby 

byl příkaz odeslán ze zařízení. 

 V testovacím SW bude navíc nakonfigurováno několik scénářů testů – komplexní 

otestování daného rozhraní. 

3) PC bude simulovat periferie - testovací SW bude přijímat povely od řídícího prvku, 

kontrolovat jejich správnost a odesílat  odpovědi 

 Díky režimu simulace a příslušnému testovacímu SW můžeme otestovat libovolný 

příkaz. 



Metody testování 

 Simulace zařízení 

 

Terminál 

cestujícího

Camel 

Combi
Camel

Digitální hlásič

Preference na 

křižovatkách Povelový 

přijímač pro 

nevidomé

PC 

Synergy Compact

Informační tabla



Metody testování 

 Sledování komunikace na sběrnici 

Terminál 

cestujícího

Camel 

Combi
Camel

Digitální hlásič

Preference na 

křižovatkách Povelový 

přijímač pro 

nevidomé

PC 

Synergy Compact

Informační tabla



Metody testování 

 Simulace periferie 

Terminál 

cestujícího

Camel 

Combi
Camel

Digitální hlásič

Preference na 

křižovatkách Povelový 

přijímač pro 

nevidomé

PC 

Synergy Compact

Informační tabla



Další plánované činnosti 

 Vytvoření testovacích pracovišť 

 

 Popis jednotlivých rozhraní 

 

 Zpracování podrobné metodiky testování 

 

 Vytvoření SW pro testování 

 

 Otestování pracovišť 
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