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 مقدمه

اهميت سيستم هاي عالئم الكتريكي در برخورداري از سير ايمن و برنامه اي بر كسي پوشيده نيست. امروزه، با توجه به افزايش 

سرعت سير و لزوم سرعت عمل در واكنش به موقعيتهاي پرخطر، اتكاي صرف به نيروي انساني بر احتمال وقوع سانحه مي افزايد. 

كاهش ي انساني و در نتيجه هاكارآمد در كاهش خطاي و ارتباطالكتريكي خورداري از سيستمهاي عالئم به همين سبب، نقش بر

 هزينه هاي ناشي از بروز سوانح مورد توجه قرار گرفته است. 

شكل ، تغيير يران در دستور كار قرار گرفتهاز آنجا كه در چندسال اخير پروژه هاي افزايش سرعت در راه آهن جمهوري اسالمي ا

به مدرن ضروري مي نمايد. در عين حال، هزينه باالي راه اندازي اين )صرفاً بهره برداري ( سيستم هاي كنترلي از حالت سنتي آن 

آماري سيستمها، تدوين برنامه جامع و موثر تعمير و نگهداري را مي طلبد. از اين رو، گزارش پيش رو بر آن است تا ضمن بررسي 

مشهد پياده سازي و مورد بهره برداري قرار گرفته است، با -تهران( كه در محور ATCل اتوماتيک قطار )خرابي هاي سيستم كنتر

 تحليل اين آمار گامي در جهت كاهش اين خرابي ها و افزايش ايمني سير و حركت قطارها برداشته شود.

ي از محور تهران مشهد و ترنستهاي اين در گزارش پيش رو، آمار مربوط به قطارهاي مسافري كمربندي و غير كمربندي عبور

قطارهاي  ATCمحور، گردآوري و تحليل شده اند اما به دليل عدم اعالم آمار و عدم دريافت اطالعات هفتگي مربوط به خرابي 

 به ميان آورده نشده است. )حومه اي(مشهد–در اين گزارش، سخني از ريل باس هاي محور تهران ، ريلباس

 مي باشد. 1395شش ماهه اول سال  اين آمار مربوط به
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 مشهد-بررسی تعداد تردد قطارها در محور تهران -1

اجرا شده است. اول هفته معادل شش ماه بوده است، دو برنامه سير قطارهاي مسافري  26در بازه زماني مورد بررسي كه 

اجرا قرار گرفته است و پس آن دو هفته  برنامه نوروزي كه دو هفته به طور رسمي و از پيش برنامه ريزي شده مورد

هفته و تا پايان برنامه بيست و  22اجراي آن توسط اداره كل سير و حركت تمديد شده و دوم برنامه تابستان كه به مدت 

 ششم اجرا شده است.

كمربندي در  قطار 204ترنست و  42قطار مسافري،  343، در هر هفته كه به مدت چهار هفته اجرا شد برنامه نوروزيدر 

 قطار كمربندي. 816ترنست و  168قطار مسافري،  1372محور تهران مشهد سير نموده است، يعني 
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عليرغم اجراي اين برنامه پس از شهريور ماه، اجرا شد) 1395هفته تا پايان شهريور ماه  22در برنامه تابستاني كه به مدت 

ترنست و  70قطار مسافري،  371 (، در هر هفتهن گزارش استپس از اين ماه خارج از اهداف اي ATCبررسي خرابي 

 قطار كمربندي. 5258ترنست و  1540قطار مسافري،  8162قطار كمربندي در اين محور تردد داشته اند، يعني  239

 

، تعداد ترنست 9534، تعداد تردد قطارهاي مسافري در محور تهران مشهد 1395اما در مجموع در شش ماهه اول سال 

 قطار بوده است. 6074و تعداد قطارهاي كمربندي  1708ها 
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 95در شش ماهه اول سال  ATCآمار خرابي هاي بررسي  -2

به دليل خرابي مورد سير قطار در محور تهران مشهد  3988تعداد ، 95بر اساس آمار موجود، در شش ماهه اول سال 

ATC رده شده است.گزارش شده است كه روند اين موارد در نمودار زير آو 

 

 OnBoardتحت يكي از سه عنوان خرابي عالئم، خرابي  خرابي آن،خاموش و  ATCدر حال حاضر، سير قطار با 

كردن توسط مامورين گزارش مي شود كه در ادامه روند هر يک از اين سه ( و خاموش كابين داخل ATC)تجهيزات 

 مورد بررسي مي گردد.
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 ATCيوها به تجهيزات بررسي آمار تجهيز لكوموت -3

مشهد، مي بايست لزوم تجهيز -در خطوط و ايستگاه هاي محور تهران ATCبا توجه به نصب تجهيزات ثابت 

متذكر شويم. در صورتي  ATCبه منظور كارايي  On Boardسير كننده در اين محور را به تجهيزات لكوموتيوهاي 

بي استفاده خواهد شد و قطار در اين محور بدون  ATCسيستم عمال كه اين تجهيزات در لكوموتيو نصب نشده باشد، 

ATC  .سير خواهد نمود 
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به بعد، به دليل  13از هفته در محور تهران مشهد است،  ATCنمودار زير، نشان دهنده روند تعداد كشنده هاي مجهز به 

ست كه تردد كليه قطارهاي مسافري در محور تهران مشهد، مي باي 140اجراي پروژه سير قطارهاي مسافري با سرعت 

صورت  15)به غير از ترنست ها( در اين محور، به وسيله لكوموتيوهاي زيمنس انجام پذيرد كه اين امر، عمال از هفته 

 پذيرفته است.

 

 

به تفكيک نوع،  95تردد نموده در محور تهران مشهد در شش ماهه اول  ATCهمچنين تعداد كل كشنده هاي مجهز به 

 نمودار زير نشان داده شده است.در 
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 با تعداد كل كشنده هاي تردد نموده ATC مقايسه تعداد كشنده هاي مجهز به -4

ترنست مجهز به  666ور تهران مشهد تردد نموده است كه تنها ترنست در مح 1708، در مجموع، 95در شش ماهه اول 

ATC  لكوموتيو به  664يو هم در اين محور تردد داشته اند كه لكوموت 15608ي، درصد. از طرف 38بوده اند، يعني تنها

ATC درصد لكوموتيوهاي عبوري از اين محور فاقد  58درصد ترنستها و  62درصد. پس  42، يعني مجهز بوده اند

ATC بوده اند. 
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 نهايي و نتيجه گيريتحليل  -5

  همانطور كه آمار و نمودارها نشان مي دهند، سير قطارها باATC  خاموش به دليل خرابي آن، روندي كاهشي

قطارها توسط مامورين به صفر رسيده است و در  ATCخاموش كردن با شيبي محسوس داشته است. از طرفي 

شرايط فعلي، بر اساس ضوابط، سختگيري شديدي بر اين مورد وجود دارد و با شخص خاطي به شدت برخورد 

حور تهران مشهد به صفر رسيده است و كليه قطارهاي مسافري )غير در م GMمي شود. همچنين تردد ديزلهاي 

از نوع كمربندي و چه از نوع غير كمربندي با ديزلهاي زيمنس اعزام مي گردند. از طرفي، از ترنست ها( چه 

عددي كوچک است. همانطور كه اشاره شد، براي كل قطارهاي اعزام شده  ATCقطارهاي مجهز به  نسبت

گيري از سيستم كنترل اتوماتيک قطار، تنها تجهيزات ثابت در طول خط و ايستگاه ها كفايت  كارايي و بهره

اين سيستم عمال كارايي خود را براي اين  ATCنمي كند و در صورت عدم تجهيز لكوموتيوها و ترنست ها به 

ليه ترنستهاي در حال تردد ، ك95قطارها از دست خواهد داد. البته، براساس آمار استخراج شده، از اول آبان ماه 

ديزلهاي زيمنس نيز به مجهز شده اند و مي بايست تمهيداتي انديشيده شود كه  ATCدر محور تهران مشهد، به 

 اين سيستمها مجهز گردند.

  با توجه به نصب تجهيزات كنار خطATC  در محور بافق بندرعباس، در صورت تجهيز لكوموتيوهاي عبوري

، مي توان با On Boardلكوموتيوهاي تحت مالكيت بخش خصوصي( به تجهيزات  از اين محور )به ويژه

، ايمني سير و حركت قطارهاي عبوري از اين محور را افزايش و تا حدود بسيار زيادي از بروز ATCاستفاده از 

 سوانح احتمالي ناشي از خطاهاي انساني، پيشگيري نمود.

  ت، سرعت نماي سيستم مقررات عمومي حرك 151-20با توجه به مادهATC  در كليه وسايل نقليه مجهز به

On Board  در سطح شبكه راه آهن، مبناي تعيين سرعت سير وسايل نقليه ريلي مي باشد كه چنانچه با نصب

براي ثبت و  On Boardنرم افزار مخصوص بتوان در ساير محورها كه تجهيزات كنار خط ندارند، از سيستم 

نمود، موجب حفظ سالمت فني اين تجهيزات شده و از خريد ساير سيستم هاي ثبت بررسي سرعت استفاده 

سرعت و مواد مصرفي سرعت نماهاي مكانيكي)نوار سرعت نما، مداد، قلمگير و...( جلوگيري شده ضمن 

 افزايش دقت، در هزينه ها نيز صرفه جويي خواهد شد.
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