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EWOLUCJA MAGISTRALI KOMUNIKACJI DANYCH  
W POJAZDACH KOLEJOWYCH 

Streszczenie 

Artykuł opisuje ewolucje systemów komunikacji magistralnej w pojazdach kolejowych. Nakreśla aktualny stan 

oraz prognozuje i stara się przybliżyć kierunek rozwoju magistrali pojazdowych. W celu lepszego zobrazowania 

procesu, jego ewolucja pokazana jest na tle rozwoju systemów komunikacji magistralnej w automatyce przemysło-

wej. Zaprezentowana wizja, nakreśla migrację w kierunku systemów opartych o Ethernet i sieci bezprzewodowe, 

bezpośrednio wywodzące się z sieci komputerowych.  

 

WSTĘP 

W latach 70 ubiegłego wieku, został opracowany standard Et-
hernet. Od tego czasu ewoluował, aby stać się niezastąpionym i 
powszechnie spotykanym w każdym biurze i domu. Niezaprzeczal-
ne zalety powszechności standardu sprawiają, że od wielu lat ob-
serwujemy gwałtowny rozwój standardów Ethernetu przemysłowego 
i jego (trochę wolniejsze) implementacje w rozbudowanych syste-
mach automatyki procesowej. Następuje standaryzacja (i nieśmiała, 
bardzo ostrożna implementacja) również w konserwatywnych i 
bardzo zamkniętych dziedzinach jak np. energetyka (np. systemy 
sterowani podstacji zgodne z IEC 61850). Taką samą dziedziną są 
również magistrale komunikacyjne stosowane w pociągach. 

1. KOMUNIKACJA MAGISTRALNA W POCIĄGACH NA 
TLE SYSTEMÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 

Systemu sterowania i automatyki stosowane w pociągach opie-
rają się na rozwiązaniach już wcześniej sprawdzonych w innych 
gałęziach przemysłu. Kolej goni rozwiązania, które już wiele lat 
wcześniej okazały się niezwykle efektywne i przydatne w innych 
zastosowaniach, a jednocześnie zapewniające wystarczający sto-
pień bezpieczeństwa. Brak potrzeby szybkiej implementacji rozwią-
zań i konserwatywne podejście, w trosce o bezpieczeństwo w 
transporcie publicznym, sprawiło iż dopiero od niedawna zaczęto 
wprowadzać Ethernet i systemy z niego się wywodzące w kolejnic-
twie.  

1.1. Standardy stosowane w komunikacji w pojazdach kolei 

Przy współpracy Międzynarodowego Związeku Kolei (Union In-

ternationale des Chemins de Fer, or UIC), International Electrotech-
nical Committee (IEC) oraz wielkich producentów branży kolejowej 
utworzono grupę roboczą mającą na celu analizę dostępnych roz-
wiązań i wprowadzenie standardu komunikacji urządzeń w pojaz-
dach kolejowych. Standard Train Communication Network (TCN) 
został wprowadzony w normie IEC 61375 w 1999 roku. Definiowała 
ona protokół w dwóch warstwach – polowej (MVB, służącej do 
bezpośredniej komunikacji urządzeń między sobą) oraz wyższej 
(WTB, mogącej służyć do komunikacji między pojazdami) [1]. 

W topologii sieci TCN widoczny jest typowy dla współczesnych 
sieci przemysłowych podział na dwie warstwy. Warstwa wyższa 
służy do przekazywania informacji do kolejnych urządzeń lub sieci, 
przy czym komunikaty z sieci niższego poziomu są filtrowane na 
bramce, stanowiącej fizyczne połączenie obu warstw. Warstwa 
niższa reprezentuje typową sieć polową (fieldbus). Łączy ze sobą 
elementy wykonawcze i sensory, umożliwiając wystarczająco szyb-
ką, ale przede wszystkim pewną wzajemną komunikację. Dzięki 
prostemu medium transmisyjnemu i przekazywaniu informacji 
w formie cyfrowej, z rozbudowanymi protokołami kontroli błędów, 
pozwala uniknąć prowadzenia wielu wiązek kabli między urządze-
niami oraz znaczną redukcję wpływu zakłóceń. Warstwa wyższa 
charakteryzuje się większą przepustowością, podczas gdy warstwa 
niższa zazwyczaj jest znacznie wolniejsza, ale jednocześnie infor-
macje nią przekazywane są kodowane w dużo bardziej efektywny 
sposób. 

Grupa robocza, pracująca nad TCN, w oparciu o analizę istnie-
jących sieci typu fieldbus, stworzyła autorski protokół realizujący 
postawione założenia. Powstał standard MVB, posiadający stosun-
kowo wysoka prędkość transmisji, możliwość osiągnięcia niewiel-

 
Rys. 1. Schemat sieci TCN, z podziałem na dwie warstwy [2]. 
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kich cen podzespołów, otwartość standardu i dobrą kontrolę inte-
gralności przesyłanych informacji. Prędkość 1,5 Mbit, determinizm i 
krótki okres cyklu wysyłania wiadomości (1 ms) pozwalają na 
transmisje krytycznych danych procesowych bez opóźnień [3]. 
Bezstratna detekcja kolizji oraz łatwość budowania redundantnych 
sieci pozwala na bezpieczne wykorzystanie MVB w zastosowaniach 
w pociągach. Możliwości wykorzystania, jako medium transmisyjne-
go, zarówno ekranowanej pary przewodów (do 200 m), jak 
i światłowodów (do 2000 m) sprawia, że długość okablowania magi-
stralnego nie jest czynnikiem limitującym projektowanie magistrali 
pojazdowej.  

Z założenia standard MVB miał stać się standardową magistra-
lą komunikacyjną w pojazdach trakcyjnych. W praktyce stosowane 
są również inne standardy, wśród nich głównie CANopen. Kompo-
nenty magistrali CAN, powszechnie stosowane w przemysłowych 
sieciach fieldbus i branży motoryzacyjnej, są znacznie tańsze od 
wyspecjalizowanej magistrali MVB. Przekłada się to na ich większą 
popularność w, goniących zachodnich sąsiadów, rozwijających się 
krajach europy środkowej i wschodniej. Większość producentów 
urządzeń dla kolejnictwa wspiera nie tylko MVB, ale także i CANo-
pen. 

Standard CAN charakteryzuje zastosowanie prostego medium 
transmisyjnego (najczęściej skręcona para przewodów), bardzo 
dobre algorytmy detekcji błędów, bezstratne rozwiązywanie konflik-
tów transmisji oraz stosunkowo duże prędkości (do 1 Mbit). Dzięki 
temu standard zdobył uznanie i rozpowszechnił się nie tylko w 
branży motoryzacyjnej. Na jego bazie powstały liczne implementa-
cje warstwy aplikacyjnej modelu OSI sieci CAN. W kolejnictwie 
zalazł zastosowanie standard CANopen. O certyfikację urządzeń i 
rozwój standardu dba organizacja CAN in Automation (CiA), dzięki 
czemu zgodność urządzeń jest niezwykle wysoka. 

Dużym ograniczeniem CANopen jest jednak zależność do-
puszczalnych prędkości transmisji od długości magistrali. W prakty-
ce magistrali stosowanych na pojazdach, okazje się, że przy długo-
ści magistrali rzędu 250 m, dopuszczalna prędkość spada już tylko 
do 250 kbit/s. 

Standard WTB powstał z myślą o łączeniu pojazdów kolejo-
wych. Stanowi on warstwę wyższą standardu TCN. Ma za zadanie 
przekazywać między pojazdami najważniejsze informacje statyczne 
o pojeździe, ale także i dane procesowe, zbierane przez warstwę 
niższą sieci TCN (fieldbus). Z założenia ma umożliwiać łączenie 
pojazdów różnych producentów oraz pojazdów przewoźników 
z różnych krajów. Standard zdefiniowany jest w normie IEC 61375. 
Większość producentów sprzętu kolejowego oferuje bramki stan-
dardu WTB w wersjach obsługujące komunikację nie tylko MVB, ale 
także i CANopen. Medium transmisyjne magistrali stanowi dwuży-
łowa skrętka. Jej zastosowanie umożliwia utrzymanie powierzchni 
elementów łączeniowych pojazdów w dobrym stanie, poprzez usu-
wanie zanieczyszczeń z powierzchni styków impulsem napięcio-
wym. Łączenie pojazdów odbywa się poprzez wyspecyfikowane 
złącze zgodne z UIC. Sama magistrala pozwala na redundantne 
łączenie urządzeń. Węzeł Master (np. w pomieszczeniu maszynisty) 
zbiera informację z podległym mu węzłów we wszystkich podłączo-
nych pojazdach i umożliwia ich automatyczną konfigurację. 

1.2. Sieci magistralne stosowane w automatyce procesowej 

Sieci magistralne zaczęły pojawiać się w automatyce w latach 
80. Przyczynił się do tego z pewnością protokóły HART i Modbus, 
popularne i chętnie stosowane do dziś. Wykorzystanie sprawdzonej 
infrastruktury kablowej (w przypadku HART kompatybilność z ana-
logowym standardem 4-20 mA, w przypadku Modbus popularny 
RS485) sprawiło, że ogrom potencjalnych korzyści przewyższał 
znacząco obawy przed nowym rozwiązaniem. Oba protokoły po-

zwalały na znaczne ograniczenie ilości okablowania, a tym samym 
umożliwiły przesyłanie większej ilości informacji. Praktycznie równo-
legle zaczęły rozwijać się kolejne standardy fieldbus, oferując nowe 
funkcje lub rozbudowujące już obecne. Z punktu widzenia kolei 
ważne było wprowadzenie sieci CAN pod koniec lat 80. Była to 
magistrala opracowana specjalnie do zastosowań w motoryzacji. 
Szybko zyskała kolejne implementacje wyższych warstw modelu 
OSI, np. zyskując zastosowanie właśnie w kolejnictwie w postaci 
CANopen. 

Obecnie coraz częstsze wymagania przesyłu dużych ilości da-
nych i rozwój systemów SCADA i zdalnego sterowania sprawia, iż 
logicznym wydaje się migracja do popularnego i taniego medium 
jakim jest, początkowo tylko biurowy, standard Ethernet. Z nasta-
niem nowego wieku rozpoczęły się prace i implementacje Ethernetu 
nie tylko do komunikacji ze zdalnymi aplikacjami SCADA, ale także i 
na poziomie polowym instalacji automatyki. Szybko okazało się, że 
dobrze opracowany protokół może zaoferować pewność transmisji i 
determinizm, jednocześnie nadal oferując niepodważalne walory 
Ethernetu znane z sieci komputerowych. Obecnie większość dużych 
producentów automatyki, albo oferuje i promuje swój protokół wyko-
rzystujący jako medium Ethernet i/lub wspiera standardy otwarte lub 
spopularyzowane i licencjonowane przez innych producentów. Co 
ciekawe, popularność zyskały także protokoły oparte bezpośrednio 
na warstwie TCP/IP, a nawet stosujące prostą inkapsulację bezpo-
średnio do ramki protokołu TCP/IP. Ten fakt może dziwić, ale jed-
nocześnie wprowadzenie wielu rozwiązań systemów sterowania 
ruchem, wspierających standard TCP/IP pozwoliło na zapewnienie 
dużej niezawodności takich rozwiązań. Obecnie sieci polowe coraz 
częściej w całości budowane są w oparciu o infrastrukturę Ethernet. 
Na popularności zyskują nawet bezprzewodowe media, znane ze 
świata komputerów PC i elektroniki użytkowej. 

1.3. Kierunki rozwoju magistrali komunikacyjnych w 
kolejnictwie 

Branża kolejowa podąża w ślady automatyki przemysłowej, 
przyjmując rozwiązania sprawdzone i wypracowane na dużo więk-
szym rynku, otwartym na nowości i dążącym do ciągłego ulepszania 
i optymalizacji procesów. W kolei zmiany te następują naturalnie 
wolniej, ze względu na troskę o bezpieczeństwo ludzi oraz proza-
iczny powód jakim jest zdecydowanie mniejszy rynek. Jednak zmia-
ny te są widoczne. Co ciekawe, również proces zmian jest bardzo 
podobny. Wprowadzony jest w wyższych warstwach i powoli przej-
muje kolejne, coraz bardziej istotne zadania. W systemach naziem-
nych popularność Ethernetu jest już obecnie olbrzymia, ale syste-
matycznie znajduje także coraz większe zastosowanie w pojazdach. 

Początkowo systemy oparte o Ethernet służyły głównie do od-
bioru i dystrybucji dostępu do sieci internet dla pasażerów pojazdów 
(wi-fi hot-spot). Czasem, także do wizualizacji danych na stacjach 
operatorskich, ale i tu uzyskiwały dane z magistrali pojazdowej, a 
Ethernet służył tylko jako wygodne medium przekazywania dalej 
określonych danych. Generalnie, obsługiwały tylko dane niekrytycz-
ne. Drugie zastosowanie, jeszcze popularniejsze to monitoring. 
Rozwój kamer IP wyparł praktycznie całkowicie z rynku kamery 
analogowe, poniekąd wymuszając użycie infrastruktury Ethernet. 
Przy okazji wykorzystując elastyczność technologii do wygodnej 
rejestracji materiałów wideo, podglądu w czasie rzeczywistym, ale 
co nie mniej ważne często także do uproszczenia infrastruktury 
dzięki zasilaniu PoE. 

Jednocześnie chęć uproszczenia magistrali w pojazdach wy-
musiła na producentach opracowanie nowych konstrukcji urządzeń 
sieciowych, wspierających rozwiązania znane z automatyki przemy-
słowej, mające na celu zwiększenie niezawodności sieci i bezpie-
czeństwa przesyłanych nią danych. Producenci zaczęli stosować 
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redundancję połączeń (np. popularna topologia pierścienia), bły-
skawiczną renegocjację połączeń czy dążenie do determinizmu i 
przesyłania informacji w czasie rzeczywistym. 

Norme IEC-61375 rozszerzono i zdefiniowano analogiczne do 
MVB i WTB warstwy, ale oparte o Ethernet. Jednocześnie, produ-
cenci chętniej implementują w swoich rozwiązaniach sprawdzone 
i znane z automatyki przemysłowej rozwiązania, mające zapewnić 
niezawodność transmisji danych. Rozwijają się też bezprzewodowe 
systemy wymiany danych (transmisja między wagonami, transmisja 
między naziemną infrastrukturą a pojazdami w ruchu).  

2. AKTUALNIE DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA W 
POJAZDACH DLA KOLEI 

Długa nieobecność normy definiującej rolę i zastosowanie Et-
hernetu w pojazdach kolejowych, spowodowała wcześniejszą im-
plementację wielu rozwiązań opartych o Ethernet. W tej chwili moż-
na obserwować wprowadzanie nowego standardu do produktów dla 
kolei. Wydaje się jednak, że sprawdzone już rozwiązania nie będą 
łatwe do wyparcia, a producenci taboru kolejowego i jego operato-
rzy będą podchodzić przez to z rezerwą do wprowadzania nowego 
standardu. 

2.1. Komunikacja Ethernet według IEC 61375 

Jak już zaakcentowano, magistrala pojazdowa, zgodnie z no-
wym standardem, zostanie zachowana, a jedynie medium transmi-
syjne ulegnie zmianie. Zachowana zostały założenia magistrali, a 
tym samym podział na dwie warstwy nie uległ zmianie. Odpowiedni-
kiem WTB będzie Ethernet Train Backbone Network (ETBN). W 

identyczny sposób będzie on spinał magistralę danego pojazdu 
z magistralami pozostałych pojazdów, połączonych w pociąg, umoż-
liwiając wymianę wybranych danych między sobą oraz pojazdem 
kierującym. 

Również warstwa polowa (MVB) zyskała swoją interpretację w 
świecie Ethernet. Zastępuje ja Ethernet Consist Network (ECN), 
łącząc urządzenia pokładowe kablem Ethernetowym.  

Zmiany te wydają się nie być rewolucyjne, a raczej ewolucyjne. 
Jednocześnie często będą musiały nie tylko uzupełniać, ale i konku-
rować z rozwiązaniami już zaimplementowanymi przez producentów 
i już istniejącymi na rynku. Przegląd oferty rynkowej pozwala za-
uważyć, iż producenci przewidują raczej nie zastąpienie TCN no-
wymi magistralami, a raczej ich koegzystencję z MVB (CANopen, 
itp.) i WTB. Większość dużych producentów urządzeń dla pojazdów 
kolejowych już wspiera ETBN. Jednocześnie brakuje konkretnych 
informacji o ich stosowaniu w pojazdach. Westermo, producent 
switchy dla pociągów, chwali się swoją współpracą z Bombardie-
rem, podczas której tradycyjna magistrala TCN będzie równolegle 
pracować z tą opartą o Ethernet [4]. Jednak konkretów na temat 
integracji Ethernetu na poziomie bezpośredniej komunikacji sterow-
ników pojazdowych, sensorów czy elementów wykonawczych jest 
niepodana. Co ciekawe nie pojawia się też z nazwy norma IEC 
61375. 

2.2. Komunikacja Ethernet aktualne zastoswaonia 

Ethernet jak i rozwiązania transmisji bezprzewodowej są już 
obecnie chętnie wykorzystywane w pojazdach kolejowych. Sieci 
monitoringu CCTV oraz informacji pasażerskiej działają najczęściej 
w oparciu o tę infrastrukturę. Oferowany jest szereg aktywnego jak i 

 
Rys. 2. Schemat sieci ETBN, z podziałem na dwie warstwy [5]. 



Badania 

 

   

452  12/2015 
 

pasywnego sprzętu sieciowego, zgodnego z normą kolejową EN 
50155 oraz sterowników pojazdowych wspierających Ethernet. 
Jednak, wykorzystują one tradycyjne protokoły komunikacji. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że wpierają one współczesne protokoły zarzą-
dzania ruchem (np. VLAN), topologię sieci przemysłowych 
(np. pierścieniowa) i ich błyskawicznej rekonfiguracji (np. RSTP) czy 
bezpieczeństwa transmisji (np. VPN). Często producenci dodatkowo 
implementują autorskie rozwiązania mające zwiększyć funkcjonal-
ność magistrali, ale także i przyspieszyć i ułatwić pracę integratorów 
systemów pokładowych pojazdów. Przykładowo, firma MOXA po-
siada cały ekosystem rozwiązań opartych o Ethernet i sieci bez-
przewodowe. Oferuje ona nie tylko implementację na pojazdach i 
proste ich łączenie (oferuje np. bezprzewodową inaugurację pojaz-
dów znaną z WTB) ale także współpracę z naziemnymi systemami 
sterowania, sygnalizacji czy udostępniania sieci Internet pasażerom 
pojazdów [6]. 

WNIOSKI 

Magistrale pojazdowe stosowane w pojazdach kolejowych 
ewoluują w kierunku znanym z sieci komputerowych, obecnych już 
od wielu lat w biurach. Naturalnie, implementowane są protokoły 
mające zwiększyć bezpieczeństwo danych i niezawodność transmi-
sji. Nie jest to jednak proces prosty, a wszelkie nowiny techniczne 
muszą być najpierw dokładnie przetestowane i zyskać akceptację, 
w przypadku branży automatyki, a tym bardziej w zakresie sterowa-
nia pojazdami kolejowymi. 

Obecnie do komunikacji systemów informacji pasażerskiej, 
monitoringu CCTV czy udostępniania sieci internet pasażerom 
pojazdów są już stosowane sieci Ethernet i WiFi. Oferują one bar-
dzo duże prędkości transmisji danych, niezbędne w tych systemach, 
i bardzo dobry stosunek ceny do oferowanych możliwości. Jedno-
cześnie, w tych zastosowaniach nie jest wymagany determinizm 
transmisji czy praca w czasie rzeczywistym. Niewątpliwie jednak, 
będziemy świadkami stopniowego procesu implementacji Ethernet 
również na poziomie magistrali pojazdowych, odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie pojazdu i jego bezpieczeństwo. 
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