سیستمهای کنترل اتوماتیک قطار

فصل  :1سيستمهاي كنترل اتوماتيك قطار
 -1-1مقدمه
امروزه رشدد روز افزون جمعيت و نيازهاي بشدري منجر به افزايش بيش از پيش تقاضاي سفر و حمل بار در
جهان شددده اسددت كه در اين ميان راه آهن به عنوان يك سدديسددتم حمل و نقل كارآمد و ايمن قادر اسددت نقش
مهمي را در مرتفع كردن بخشي از اين ميزان تقاضا ايفاء نمايد.
به منظور حصدول به اين هد و با توجه به اينكه در دنياي امروزي زمان ارزش خود را بيشتر از قبل نمايان
مي كند لزوم كاهش تاخيرها و افزايش سرعت قطارها امري كامال محسوس مي باشد و به همين دليل است كه
استفاده از قطارهاي سرعت باال در كشورهاي مختلف گسترش يافته است.
يكي از مهمترين مسددا ل در تامين نيازهاي بهره برداري از قطارهاي سددرعت باال هدايت و كنترل آنهاسددت.
باتوجه به اينكه هم اكنون در راه آهن ايران تنها وسيله ارتباطي بين لكوموتيوران و ايستگاه عال م كنار خط و به
ويژه چراغهاي عال م اسدددت لكا كيفيت كنترل حركت قطار به قدرت عكس العمل لكوموتيوران بسدددتگي پيدا
مينمايد.
طبق توصديه هاي  UICقطارها مجاز هسدتند با عال م الكتريكي و سدنتي كنار خط حداك ر تا سرعت 161
 Km/hحركت ايمن داشدددته باشدددند و براي سدددرعتهاي بين  Km/h 161و  Km/h 011نيز اين عال م
مي بايست با ايجاد تغييراتي بطور سازگار با سرعتهاي فوق مورد استفاده قرار گيرند ليكن در سرعتهاي باالي
 Km/h 011چراغهاي عال م هرگز نمي تواند ايمني كافي براي حركت قطارها را تضمين كرده و لكا مي بايست
سديسدتم خاصدي بكار گرفته شود تا عال م مورد نياز را از كنارخط دريافت كرده و در داخل كابين راننده نمايش
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دهد .به اين ترتيب راه آهنهاي پيشددرفته دنيا از تجهيزات مختلفي جهت كنترل اتوماتيك قطار در شددبكه هاي
حمل و نقل ريلي خود استفاده كرده اند.
 اهدا سيستم هاي هوشمند ريلي
 افزايش ايمنی افزايش بهره وری و كارآيی افزايش كيفيت خدمات شبكه ريلی (بار و مسافر) فوايد استفاده از سيستم هاي هوشمند ريلی
 كاهش خطای نيروی انسانی جلوگيری از اتال زمان و هزينه افزايش بهره وری و قابليت اعتماد -قابليت برنامه ريزی دقيق و افزايش ظرفيت

 -2-1سطوح مختلف سيستمهاي كنترل اتوماتيك قطار
زياد شددددن سدددرعت حركت قطارها افزايش ظرفيت شدددبكه هاي حمل و نقل ريلي باال رفتن حجم ترافيك
توسدعه ايسدتگاهها اهميت بيش از پيش تدابير امنيتي در شبكه هاي پرظرفيت و سريع و عدم توانايي انسان در
كنترل مطمئن حركدت قطارها باع شددددند تا راه آهنهاي پيشدددرفته دنيا به منظور افزايش ايمني حركت از
تجهيزات مكانيزه تحت عنوان (سيستمهاي كنترل اتوماتيك قطار) استفاده نمايند .اين عنوان كلي از سيستمهاي
هشدار دهنده به راننده در مواقع خطر تا كنترل كامل لكوموتيو در يك قطار بدون راننده را شامل مي شود.
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سيستمهاي كنترل اتوماتيك قطار به صورت تدريجي در راه آهنهاي دنيا تكامل يافته اند .به همين دليل اين
سيستمها داراي مراحل و سطوح مختلفي هستند كه عبارتند از:
-1
-0

(AWD)APPROACH WARNING DEVICE
(ATS)AUTOMATIC TRAIN STOP

-3

(ATP)AUTOMATIC TRAIN PROTECTION

-4

(ATC)AUTOMATIC TRAIN CONTROL

-5

(ATO)AUTOMATIC TRAIN OPERATION

ATS)AUTOMATIC TRAIN SUPERVISION( -6

در ادامه بطور خالصه به بررسي مراحل فوق پرداخته شده است:
AWD-1

اين سديستم هشدار دهنده ساده ترين سيستم كنترلي است كه در يك مسير يير عال مي استفاده مي شود و
به نام ( AWD)APPROACH WARNING DEVICEشدناخته شده است .اين سيستم در فاصله مناسبي
قبل از محل خطر نصددب شددده و توسددط آالرم مخصددوصددي نزديك شدددن قطار به محل خطر را به اطال راننده
ميرساند .به عنوان م ال فرض كنيد كه قطار در يك محدوده يير عال مي به محل خطر مانند ايستگاه سوزن و يا
شكستگي ريل نزديك گردد و به علت عدم وجود عال م نحوه عملكرد لكوموتيوران مشخص نباشد .در اين صورت
تجهيزات زميني سديسدتم كنترل اتوماتيك قطار قبل از محدوده خطر نصدب شده كه پس از عبور قطار از روي
آنها بخش داخل قطار سدديسددتم مككور هشدددار الزم جهت آگاهي لكوموتيوران از وجود خطر را اعالم ميكند.
پس از آن سديسدتم داخل قطار منتظر يك پاسا از طر لكوموتيوران به منظور اطمينان يافتن از هوشياري وي
مي ماند (اين پاسدا مي تواند به صدورت فشدار دكمه اي توسط لكوموتيوران پس از اعالم هشدار توسط سيستم
داخل قطار تعريف گردد) چنانچه پس از مدت معيني سيستم پاسخي را دريافت نكند لكوموتيوران يير هوشيار
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تشددخيص داده شددده و با اعمال ترمز اضددطراري قطار متوقف مي گردد .اين روش در صددورت بروز حوادغ يير
مترقبه نيز قابل اسدتفاده مي باشد .بدين ترتيب كه در صورت تشخيص عيب در مسير حركت قطار فرد بازرسي
كننده با نصب تجهيزات زميني سيستم كنترل قطار در دو طر محل خرابي مانع وقو حادثه گردد.
ATS-2

اولين قدم در سديگنالين

كردن داخل كابين  )AUTOMATIC TRAIN STOP( ATSمي باشد .اين

سيستم بر عملكرد راننده در هنگام عبور از چراغ قرمز نظارت داشته و در صورت عملكرد اشتباه وي با بكارگيري
ترمز اضطراري قطار را متوقف مي نمايد.
ATP-3

سدديسددتم پيشددرفته تر بعدي بنام  )AUTOMATIC TRAIN PROTECTION(ATPمي باشددد .كار
 ATPنظارت بر حد سددرعت در هنگام عبور از محدوده منطقه خطر (ماننده ايسددتگاه قوسها يا محدوده تقليل
سدرعت به علت افت خط) با اسدتفاده از ترمز سدرويس و اضطراري است .تا زمانيكه قطار از سيستمهاي عال مي
پيروي مي كند  ATPكار خاصدددي انجام نمي دهد ولي به محي اينكه راننده از حد مجاز سدددرعت در محدوده
منطقه خطر تجاوز كند  ATPوارد عمل شده و با اعمال ترمز سرويس و اضطراري سرعت قطار را به حد مجاز
كاهش ميدهد .از آنجا ي كه در سيستم  ATPكنترل سرعت به طور پيوسته انجام نمي شود لكا اين سيستم به
تنهايي جلوگيري از سددانحه را تضددمين نمي كند چون ممكن اسددت قطار قبل از توقف وارد ناحيه خطر شددود.
ATC-4

همانطور كه اشداره شد اشكال مهم سيستم  ATPعدم تضمين توقف قطار قبل از ورود به ناحيه خطر است.
براي رفع اين اشدكال مناسدب اسدت كه سرعت قطار قبل از رسيدن به محل خطر بصورت پيوسته مورد نظارت
قرار گرفته و همواره اين سدددرعت زير حد ماكزيمم مجاز نگه داشدددته شدددود .به چنين سددديسدددتمي ATC

( )AUTOMATIC TRAIN CONTROLگفته مي شدود .به اين ترتيب پيش از رسيدن به محدوده خطر
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سرع ت قطار براساس منحني سرعت برحسب فاصله از محدوده خطر به گونه اي نظارت مي گردد كه سرعت در
هنگام رسيدن به محدوده خطر به حد مجاز رسيده باشد .اطالعات محدوده خطر مانند فاصله تا محدوده سرعت
مجاز در محدوده و نو محدوده (نقطه اي يا منطقه اي) از طريق سددديسدددتم ارتباطي به تجهيزات داخل قطار
منتقل شده و به لكوموتوران اعالم مي گردد .به اين ترتيب براساس مشخصات قطار(شتاب ترمز وزن و طول) و
اطالعات دريافتي منحني كاهش سدرعت بر حسدب فاصدله توسدط سديسدتم داخل قطار محاسبه مي گردد .در
صدورتيكه لكوموتيوران عمليات كاهش سدر عت را به طور صحيح انجام داده و زير منحني سرعت برحسب فاصله
حركت نمايد سديسدتم نقشدي در عمليات ندارد .ولي در صورت عدم عملكرد صحيح لكوموتيوران سيستم وارد
عمل شده و سرعت را با اعمال ترمز تقليل مي دهد.
ATO-5

با توجه به مطالب فوق مالحظه مي شدود كه در سيستمهاي  ATP ATS AWDو  ATCكليه فرامين و
محدوديتهاي سير و حركت قطارها به محدوديتهاي سرعت تبديل شده اند .بنابراين در اين سيستمها بخش
كنترل ترمز اضطراري و سرويس جزء ضروريات سيستم بوده و كنترل سرعت قطار نياز به تجهيزات اندازه گيري
موقعيت و سرعت در خود قطار است.
بديهي است كه فرامين كنترلي تنها محدوديت سرعت نمي باشد و افزايش سرعت نيز مي تواند جزء فرامين
كنترلي منظور گردد .لكا بهره برداري بهتر و عملكرد بهينه تر سدديسددتم بايد گاز هم در اختيار سدديسددتم كنترل
اتومداتيك قطار قرار گيرد كه اين قابليت در سددديسدددتمهاي عمليات اتوماتيك قطار AUTOMATIC (ATO

 )TRAIN OPERATIONاضافه شده و بدين ترتيب كنترل حركت قطار بدون راننده نيز ميسر مي گردد.
ATS-6

در سديسدتمهاي پيچيده تري كه  )AUTOMATIC TRAIN SUPERVISION(ATSناميده مي شود
تمامي اطالعات مسدير و تمامي اطالعات وضيعتي قطارها در يك مركز كنترل جمع آوري شده و عالوه بر كنترل
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اتوماتيك ترمز و گاز قطارها اعمالي چون مسيرگيري نيز در آنها صورت مي پكيرد .اين سيستم هدايت اتوماتيك
ناوگان را ميسر مي سازد.

 -3-1سيستم A . T . C

 -1-3-1داليل بكار گيری
در حركت وسا ط و آالت ناقله ريلی با چراغهای سيگنال عال م الكتريكی استفاده از سيستم كنترل اتوماتيک
قطار امری الزامی می باشد .اين سيستم در صورت خطای عمدی يا سهوی راننده از سرعتهای تعريف شده در
مسير ابتدا با هشدارهای سمعی و بصری و در صورت ادامه با تقليل و يا توقف قطار مانع از بروز سوانح میگردد.

 -2-3-1تعاريف
سيستم  :ATCسامانه ايی است كه با دريافت اطالعات مسير و تنظيم سرعت قطار متناسب با مسير پيش رو
از بروز سوانح ناشی از تخلف از سرعت در مسير جلوگيری مینمايد.
واحد  :ATC Onboardبخشدی از سديستم  ATCاست كه بر روی قطار نصب میشود و وظيفه نظارت بر
حركت قطار با توجه به اطالعات دريافت شده از واحد كنار خط  ATCرا بر عهده دارد.
واحدد نمدايشدددگر  :ATCعبدارت از پانلي اسدددت كه ارتبان بين  on boardو راهبر را برقرار مي نمايد.
سرعت فعلي سقف سرعت مجاز و ساير اطالعات ازطريق نمايشگر به راهبر نشان داده مي شود و نيز برنامه ريزي
سيستم  on boardبا اطالعات اوليه در زمان راه اندازي از طريق صفحه كليد اين واحد انجام ميشود.
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واحد كنار خط  :ATCبخشددی از سدديسددتم  ATCكه وظيفه تدوين و ارسددال اطالعات از كنار خط به واحد
 ATC Onboardرا بر عهده دارد .مدار راه لوپ ارسدددال ديتا و باليز از اجزاء واحد كنار خط  ATCهسدددتند و
وظيفه ارسددال اطالعات به قطار را بر عهده دارند .واحدهای واسددطه با اينترالكين

و واحدهای توليد كننده كد

وظيفه دريافت اطالعات و تدوين اطالعاتی كه بايد به قطار ارسال شوند را بر عهده دارند.
مدار راه  :ATCمدار راه در سديسدتمهای سديگنالين

وسديله ايی برای تشدخيص محل حضددور قطار است.

میتوان با انجام اصددالحاتی در برخی از انوا مدار راه امكان ارسددال اطالعات به واحد  ATC Onboardرا فراهم
نمود .مدار راهی كه قابليت ارسال اطالعات به قطار را داشته باشد به عنوان يكی از اجزای واحد كنار خط ATC

تلقی میشود.
لوپ ارسددال اطالعات :نواحی معينی از مسددير كه در آنها میتوان از طريق ريل به واحد ATC Onboard

اطالعات ارسدال نمود .در اين نواحی مدار راه  ATCوجود ندارد .دراين نواحی ممكن است از ساير انوا مدار راه
استفاده شده باشد و يا آنكه محدودهايی بدون مدار راه باشند.
محدوده  :ATCمسيرهايی كه در آنها سيستم  ATCنصب شده اند محدوده  ATCناميده میشود.
راهبر :فردی كه هدايت قطار مجهز شده به سيستم  ATCرا در محدوده  ATCبر عهده دارد.
تكنسين فنی :فردی كه توسط اداره كل ارتباطات و اعال م الكتريكی انتخاب و آموزشهای تخصصی سيستم
 ATCرا بنا به تاييد مركز آموزشهای راه آهن طی نموده است.
محدوديت موقت سرعت :حدی از سرعت كه موقتا برای مسافت معينی از مسير مشخص شده باشد.
سددرعت محدود شددده :سددرعت ثابت و پايينی اسددت كه به عنوان سددقف سددرعت در مسددافتی از طر
سيستم  ATCنظارت میشود و اجازه افزايش سرعت قطار به مقداری بيش از آن داده نمیشود .اين حد سرعت
میتواند در زمان شرو به كار سيستم  ATCو يا در حالت نظارت محدود مورد استفاده قرار گيرد.

7



سیستمهای کنترل اتوماتیک قطار

وضدعيت نظارت كامل :حالتی از سيستم  ATCاست كه در آن كليه نظارتهای الزم بر سرعت حركت قطار
متناسب با اطالعات دريافت شده مسير در پيش رو نظارت و كنترل میگردد.
وضدعيت نظارت محدود :حالتی از سديسدتم  ATCاسدت كه در آن فقط بر حد سدرعت محدود شده نظارت
میگردد .اين حالت در مواردی كه حركت قطار در سدرعت پايين و بدون توجه به اطالعات دريافت شده ضروری
باشد بايد انتخاب گردد.
وضعيت بدون نظارت :در اين حالت هيچگونه كنترل و نظارتی از طر سيستم  ATCاعمال نشده و سيستم
 ATCدر وضعيت خاموش قرار داده شده است.
سدرعت مجاز :سرعتی است كه از نظر سيستم  ATCمجاز تلقی میشود .سرعت مجاز همواره كمتر از سقف
سرعت می باشد.
سدقف سدرعت :حداك ر سرعتی كه بنا به تشخيص سيستم  ATCدر هر نقطه از مسير قطار مجاز به حركت
می باشد.
سدرعت هد  :مقدار سرعت مجاز قطار پس از طی محدوده انتخاب شده حركت قطار سرعت هد يا مقصد
ناميده میشود .مقدار اعالم شده برای سرعت هد همواره برابر و يا كمتر از سرعت مجاز است.
سرعت مداخله ترمز :حد سرعتی است كه با افزايش سرعت به بيش از آن مقدار سيستم  ATCبا اعمال ترمز
سرعت قطار را كاهش میدهد .يا به عبارت ديگر محدوديت سرعتی است كه هرگاه قطار بيش از آن سير نمايد
با اعمال ترمز سرعت قطار كاهش می يابد.
جواز  :ATCبرگهايی است كه پس از بازديدهای قبل از حركت توسط تكنسين فنی صادر میگردد و يا راهبر
تنظيم می نمايد و بر اساس آن قطار مجهز شده به  ATCمجاز است كه به محدوده  ATCوارد شود.
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باليز :بخشدی از سديستم  ATCاست كه برای ارسال اطالعات در نقان معينی از مسير به قطار از آن استفاده
میشود .باليز آنتنی است كه در بين دو ريل نصب میگردد .تا بتواند اطالعات جغرافيايی يا ساير موارد مورد لزوم
مسير را تا نقطه يا باليز بعدی به قطار بدهد.
گروه باليز :هر گروه باليز از دو يا چند باليز كه در فواصدلی نزديک به هم نصددب میشوند تشكيل شده است.
اطالعاتی كه از هر باليز در يک گروه به قطار ارسال میشود مكمل يكديگر هستند .از طريق داده های ارسالی از
هر گروه باليز اطالعاتی درباره مسافت و سرعت پيش رو به قطار منتقل میگردد.

 -3-3-1دامنه و كاربرد
اين دسددتورالعمل و مقررات برای وسددايل نقليه ريلی مجهز به سدديسددتم  ATCكه در محدوده  ATCحركت
میكنند نافك است.
تبصره :راهبر و تكنسين فنی بايد آموزشهای فنی مرتبط را با تاييد مركز آموزش طی كرده باشند.

 -4-3-1مشكالت
 -1كنترل ترمز بصددورت پله اي انجام می شددود و در نتيجه كاهش هدوي به سددبب تعداد پلههاي محدود
سرعت و برنامهريزي پيچيده بسيار مشكل است.

 -2بسياري از تجهيزات در بخش مركزي وجود دارد و تعداد زيادي كابل از تجهيزات مركزي به مدار راه ها و
ديگر تجهيزات متصل است كه هزينه تعمير و نگهداري سيستم را باال می برند.

-3هنگامی كه قطار وارد بخشی می شود كه داراي سرعت مجاز پايين است ترمزها به تندي عمل مینمايند
كه اين امر راحتی مسافر را تحت تاثير قرار می دهد.
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 -5-3-1دستورالعمل و مقررات
ماده)151-1-
سدديسددتم  ATCسدديسددتمی كمكی برای تامين ايمنی حركت قطار می باشددد .وجود يا عدم وجود آن نافی
مسئوليتهای راهبر قطار در قبال عدم توجه به دستورالعملها و مقررات ايمنی حركت نمی باشد.
ماده)151- 0-
ورود قطارهای تجهيز نشددده به  ATCدر محدوده  ATCمنون به كسددب مجوز توسددط متصدددی ترافيک در
ايستگاه های تشكيالتی و در طول خط توسط ر يس قطار يا راهبر ساير وسا ط نقليه ريلی از مركز كنترل ناحيه
می باشد.
ماده)151 -3-
راهبر موظف است كه در ابتدای حركت از صحت پلمب سيستم  ATCاطمينان يابد.
ماده)151- 4
ورود قطار مجهز به  ATCبه محدوده  ATCمنون به روشددن بودن سدديسددتم  ATCو صدددور جواز ATC

توسط تكنسين فنی يا راهبر قطار می باشد.
ماده )151-5-
با روشن شدن سيستم  ATCدر محدوده  ATCحركت قطار در ابتدا فقط با سرعت محدود شده امكان پكير
اسدت .پس از ورود به مدار راه جديد و دريافت اطالعات از آن سيستم  ATCبه حالت نظارت كامل وارد شده و
سرعت مجاز متناسب با اطالعات دريافت شده تنظيم میگردد.
ماده)151-6-
سيستم  ATCدر محدوده  ATCنبايد خاموش شود مگر آنكه:
 )1مجوز خاموش كردن آن از مركز كنترل اخك شده باشد.
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 )0چنانچه تماس با مركز كنترل ميسدر نباشد و سيستم  ATCمانع حركت قطار (حتی در حالت
نظارت محدود شددده) گردد .در اينصددورت خاموش كردن  ATCدر اولين زمان ممكن بايد به
اطال مركز كنترل رسيده و مجوز اخك گردد.
ماده)151- 7-
مركز كنترل میتواند در يكی از دو حالت زير برای خاموش كردن سددديسدددتم  ATCمجوز صدددادر نمايد.
 )1خرابی سيستم ATC

 )0در صدددورتيكده بندا بر اضدددطرار الزم بداشدددد قطدار بدا سدددرعتی بيش از حدد سدددرعت مجاز سدددير كند.
 ) 3برای كليه مواردی كه بنا به ضدرورت لكوموتيو جهت سير در بال

به صورت موتور به جلو حركت می نمايد.

ماده)151- 8-
برای خاموش كردن سيستم  ATCبر روی قطار راهبر بايد پلمب كليد مربوطه را باز كرده و كليد را در حالت
خاموش قرار دهد .با رسيدن قطار به مقصد بايد موضو به تكنسين فنی اطال داده شود.
ماده)151- 9-
تكنسدين فنی موظف اسدت كه پس از بررسدی كتبا گزارشدی از خاموش كردن سديستم  ATCبه اداره كل
ارتباطات و عال م الكتريكی ناحيه اعالم نمايد.
ماده )151-11-
روشدن كردن مجدد سيستم  ATCپس از رفع خرابی و پلمب مجدد توسط تكنسين فنی و تحويل دهی به
راهبر می باشد.
ماده )151-11-
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در صدورتيكه خاموش كردن سيستم  ATCالزم باشد راهبر بايد پس از خروج از منطقه تعريف شده و كسب
مجوز از مركز كنترل اقدام به روشدن كردن مجدد  ATCنمايد .در اينصدورت پلمب مجدد سديسدتم بايد توسط
تكنسين فنی صورت پكيرد.
ماده )151-10-
از آنجا كه عملكرد صدحيح سيستم  ATCمشرون به صحت اطالعات درج شده در جواز ترمز می باشد درج
مقادير دقيق ثبت شدده در اين جواز توسدط واحد صدادر كننده الزامی است .محاسبه درصد وزنی ترمز پارامتری
حياتی در ايمنی سيستم  ATCمحسوب میشود .بازديد ترمز و اطمينان از صحت اجزای آن با دقت و مطابق با
دستورعملها بايد اجرا ء شود.
ماده )151- 13-
هر سديسدتم  ATCنصدب شدده بر روی قطار بايسدتی دارای شناسنامه باشد .مسئوليت تهيه و به روز كردن
اطالعات اين شناسنامه بر عهده اداره كل ارتباطات و عال م الكتريكی می باشد.
ماده )151- 14-
قطر چرخی كه سرعت سنج سيستم  ATCبر روی آن نصب شده بايد در فواصل زمانی حداك ر يكساله مورد
اندازه گيری مجدد قرار داده شدده و در اطالعات ورودی سيستم در منوی شرو به كار توسط تكنسين فنی به
روز شدده .همچنين پس از هر بار تراش چرخ بايد قطر جديد مطابق روال فوق به روز شود .و با هر اندازه گيری
قطر چرخ بايد اطالعات شدناسدنامه و كارت شدناسده اين آيين نامه به روز شوند .مسئوليت انجام اينكار بر عهده
اداره كل ارتباطات و عال م الكتريكی می باشد.
ماده )151- 15-
بر روی هر سديسدتم نصدب شده بر روی قطار بايستی كارت شناسه ايی كه حاوی اطالعات مورد لزوم است
نصب گردد .مسئوليت بازديد كارت شناسه قبل از حركت بر عهده تكنسين فنی می باشد.
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ماده )151- 16-
در صددورتيكه به قطار تجهيز شددده به  ATCواگنی اضددافه يا كم شددود بايد اطالعات الزم مطابق جواز ترمز
جديد مجددا توسط راهبر در سيستم  ATCاعمال شود.

ماده )151- 17-
جواز  ATCدر مركز تعميرات و نگهداری  ATCبه مدت  3ماه و گزارشات تعمير و نگهداری در آن مركز بايد
به مدت يكسال بايگانی و نگهداری شوند.
ماده )151- 18-
در حالت نظارت كامل محدوده سرعت مجاز از سرعت صفر تا سرعت مقصد با خاكستری پر رن
مقصد تا سرعت مجاز با خاكستری كم رن

و از سرعت

بر روی سرعت نمای سيستم  ATCنشان داده میشود .در صورتيكه

سدرعت مجاز قطار در حال كاهش باشدد (با علت نزديک شددن قطار به مقصد) چهار ثانيه زودتر از آنكه سرعت
قطار به حد سرعت مجاز برسد رن

بر روی صفحه نمايش به زرد تبديل میشود .اگر سرعت

خاكستری كم رن

نارنجی (از سددرعت مجاز تا حد سددرعت مداخله ترمز)

قطار از حد سددرعت مجاز بيشددتر شددود ناحيه ايی به رن

نمايش داده می شدود و همزمان تک بوقی به صددا در می آيد .اگر سدرعت قطار سده كيلومتر بر ساعت بيشتر از
سددرعت مجاز شددود بوق ممتد به صدددا در می آيد و همزمان سدديسددتم  ATCتراكشددن قطار را قطع میكند .در
صددورتيكه سددرعت قطار دو كيلومتر بر سدداعت ديگر نيز افزايش يابد سدديسددتم  ATCبا اعمال ترمز باع كاهش
سرعت و يا توقف قطار میگردد.
تبصددره) سدديسددتم  ATCمیتواند برای كاهش سددرعت ابتدا فرمان قطع تراكشددن و سددرس فرمان ترمز
سددرويس كامل را صددادر نمايد .اما در برخی از انوا قطارها واسددطه های الزم برای اعمال يكی و يا هر دوی اين
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فرامين از طر سديسدتم  ATCفراهم نيسدت .در اينصدورت كاهش سرعت قطار و توقف آن تنها با اعمال ترمز
اضطراری از طر سيستم  ATCانجام میشود.
ماده )151- 19-
در حالت نظارت محدود مراحل اخطار و كاهش سرعت و يا توقف قطار مشابه آنچه كه بند ماده  )18-توضيح
داده شدد می باشدد .در اين حالت حد سرعت مقداری ثابت است .محدوده سرعت مجاز نيز در اين حالت مقادير
سرعتی كمتر از حد سرعت می باشد.
ماده )151- 01-
عبور از چراغ قرمز يا خاموش برای قطار مجهز شددده به  ATCولو آنكه مجوز عبور توسددط  ATCداده شددده
باشدد مجاز نيسدت .شدرايط عبور از چراغ قرمز برای قطار مجهز شدده به  ATCهمچون قطارهای تجهيز نشده
منون به كسب مجوز توسط راهبر مطابق با مقررات جاری سير و حركت.
ماده )151- 01-
برای ايجاد محدوديت موقت سدرعت در حركت به داليلی همچون كار كارگران و نظاير آن بايد در هر سمت
ناحيه محدوديت سدرعت يک گروه باليز (شدامل دو باليز) نصدب شود .هر گروه باليز در فاصله يک كيلومتری (با
تلرانس حداك ر  11متر) از نقطه شدرو محدوديت سدرعت بايد نصب شوند .مسئوليت نصب اين گروه باليزها بر
عهده اداره خط وسازه هاي فني می باشد.
بر اسددداس اطالعات دريافتی از گروه باليز اول در جهت حركت قطار با رسددديدن به ابتدای ناحيه محدوديت
سدرعت سرعت مجاز قطار به مقدار  31كيلومتركاهش می يابد .در ادامه حركت قطار و با رسيدن به گروه باليز
دوم سرعت مجاز قطار به مقدار قبلی باز میگردد.
ماده )151- 00-
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در صدورت تفاوت بيش از  11كيلومتر بر سداعت بين سرعت نمايش داده شده توسط نمايشگر  ATCقطار و
سدرعت سدنج قطار موضدو بايد توسط راهبر به تكنسين فنی گزارش داده شود .اين اختال احتمالی به عنوان
خرابی سيستم  ATCتلقی نمیشود و سيستم بايد كماكان فعال باقی بماند.
ماده )151- 03-
در صورتيكه به علت خرابی در واحد كنارخط  ATCامكان حركت قطار تجهيز شده به سيستم  ATCفراهم
نشددود راهبر بايد پس از هماهنگی و اخك مجوز از مامور بهره برداری ايسددتگاه (يا مركز  )CTCدر حالت نظارت
محددود بده حركدت ادامه دهد .حركت قطار در اين حالت بايد تا جاييكه كد صدددحيح از واحد كنارخط ATC

دريافت شدود ادامه يابد .در اولين مدار راهی كه بتوان اطالعات دريافت نمود سدديسددتم  ATCمجددا به صورت
اتوماتيک فعال میشددود .سددرعت قطار در اين حالت مانند ابتدای راه اندازی تا انتهای مدار راه و يا لوپ ديتايی
كه در آن روشدن شدده به سرعت محدود شده ادامه می يابد .پس از خروج از اولين مدار راه يا لوپ ديتا كماكان
اطالعات دريافت شده از كنار خط معيار حركت قطار از طر سيستم  ATCتلقی خواهد شد.
ماده )151- 04-
در پای هر چراغ ديسدتانت در ايسدتگاه يک گروه باليز (دو باليز) نصب میشود .اطالعات شيب و فراز مسير و
فاصددله تا نقطه بعدی دريافت اطالعات از طريق اين گروه باليز به قطار تجهيز شددده به سدديس دتم  ATCارسددال
میگردد.
ماده )151- 05-
پس از هر تغييری در نصدب تجهيزات عال می ايسدتگاه كه منجر به تغييراتی در جدول مسير گيری سيستم
عال م شددود و يا مسددافتهای مجاز حركت قطار تجهيز شددده به سدديسددتم  ATCرا تغيير دهد بايد تغييراتی در
اطالعات ارسالی از واحد كنار خط سيستم  ATCبه عمل آيد.
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مسددئوليت شددناسددايی اين نو تغييرات و اعمال آنها در واحد كنار خط سدديسددتم  ATCبر عهده اداره كل
ارتباطات و عال م الكتريكی است.
ماده )151- 06-
پس از هر گونه تغييرات خطی در محدوده بين دو ايستگاه كه منجر به تغيير در شيب يا فراز مسير فاصله تا
ايسدتگاه بعدی و يا ايجاد تغييری دا می در محدوديت سدرعت در مسدافت مشخصی از مسير گردد بايد متناظرا
تغييراتی در اطالعات ارسالی از واحد كنار خط سيستم  ATCبه عمل آيد.
مسددئوليت شددناسددايی اين نو تغييرات و اعمال آنها در واحد كنار خط سدديسددتم  ATCبر عهده اداره كل
ارتباطات و عال م الكتريكی است.
ماده )151- 07-
شكل كلی هر جواز  ATCبه صورت زير می باشد:
جواز ATC

تاريا صدور:
ساعت صدور:
نام تكنسين فنی:
تاريا اعتبار كارت شناسه :ATC
شماره پلمب دستگاه:
شماره قطار /لكوموتيو:
امضای تكنسين فنی مبنی بر بالمانع بودن حركت قطار تجهيز شده به سامانه :ATC
ماده )151- 08-
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شكل كلی هر شناسنامه  ATCكه بايد در اداره كل ارتباطات و عال م الكتريكی نگهداری شود به صورت زير
است.
شماره واحد :ATC Onboard
شماره قطار/لكوموتيو:
تاريا نصب:
قطر چرخ سرعت سنج:
تاريا اندازه گيری قطر چرخ:
تاريا بعدی اندازه گيری قطر چرخ:
تاريا بازديد دوره ايی:
مسا ل يا خرابیهای مشاهده شده در بازديد دوره ايی:
شرح تعميرات و قطعات تعويي شده با ذكر تاريا تعمير و نام تعمير كار:

ماده )151- 09-
كارت شدناسده برای هر سديسدتم  ATCروی قطار نصدب شدود .شدكل كلی هر كارت شناسه به صورت زير
میباشد:
شماره :Onboard ATC
شماره قطار/لكوموتيو:
قطر چرخ سرعت سنج:
تاريا اندازه گيری قطر چرخ:
تاريا بعدی اندازه گيری قطر چرخ:
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نام و امضای مسئول تكميل كننده اطالعات:
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