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چىیذٜ 

-وبٞص رخیشٜ ٞبی ا٘شطی ٚ ثبالسفتٗ اسصش سٛخت ٞبی فسیّی ٔٛخت ضذٜ است تب ساٜ آٞٗ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ثٟیٙٝ

تشیٗ ٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ ٘مُ دس ٔػشف سٛخت ٚ ا٘شطی ٔغشح است دس ایشاٖ ٘یض ٔٛسد تٛخٝ خذی لشاس ثٍیشد ٚ افضایص 

دس ایٗ ٔیبٖ ٟٕٔتشیٗ ٔسبِٝ تٛا٘بیی دس ثبالثشدٖ . تشافیه ضجىٝ دس وٙبس تٛسؼٝ آٖ أشی اختٙبة ٘بپزیش ثبضذ

ساٜ وبسٞبی ٔختّفی أشٚصٜ دس د٘یب ثشای ایٗ أش ثٝ وبس . تشافیه ضجىٝ دس سیستٓ ٚ حفظ أٙیت سیش آٖ ٔیجبضذ

وطٛسٞبی ٔختّف اسٚپبیی ٚ آٔشیىبیی . ٘بْ ثشد (ATC)ٔیشٚد وٝ ٔیتٛاٖ اص سیستٕٟبی وٙتشَ خٛدوبس لغبسٞب 

دس ایشاٖ ٘یض حشوت ثٝ سٕت استفبدٜ اص آٟ٘ب . سؼی دس تٛسؼٝ ٚ اسائٝ استب٘ذاسدٞبیی ثشای ایٗ سیستٕٟب داس٘ذ

أشی است اختٙبة ٘بپزیش ِٚی ٞٓ ٞضیٙٝ ثبالیی سا دس ثش خٛاٞذ داضت ٚ ٞٓ ٔذت صٔبٖ صیبدی پیبدٜ سبصی آٖ عَٛ 

ثٙبثش ایٗ دس ضشایظ وٙٛ٘ی ٚ ثٝ ٔٙظٛس ثبالثشدٖ ظشفیت ٚ ایٕٙی خغٛط دس ایٗ ٔمبِٝ اثتذا ساٞىبسٞبی . خٛاٞذ وطیذ

ٔختّف ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفتٝ است ٚ دس پبیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحذٚدیت ٞب ٚ ٔضایبی آٟ٘ب سٚش استجبط ٔستمیٓ 

. ثیٗ دٚ لغبس ثٝ ػٙٛاٖ اسصاٖ تشیٗ ٚ سشیؼتشیٗ ساٜ ٕٔىٗ ٔؼشفی ٌشدیذٜ است

وّٕبت وّیذی   

  ثالن ثبثت ، ثالن ٔتغیش ، ٞذٚی 

                                                 
1

  دانشگاه علم و صنعت ایران – راه آهن برقیدانشجوی کارشناسی ارشد  . 
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2   دانشکده راه آهن– دانشگاه علم و صنعت ایران –استادیار .  
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ٔمذٔٝ 

دِیُ اغّی ایٕٙی . ساٜ آٞٗ اص دیشثبص ثٝ ػٙٛاٖ ایٕٗ تشیٗ سیستٓ حُٕ ٘مُ ثشای ثبس ٚ ٔسبفش ضٙبختٝ ضذٜ است

دس ساٜ آٞٗ ٘یض اػضاْ لغبسٞب دس فٛاغُ صٔب٘ی ٔؼیٗ ثٝ غٛست ٔتٛاِی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ وٙتشَ دلیك آٟ٘ب خٟت 

اص صٔبٖ پیذایص ساٜ آٞٗ تبوٖٙٛ سٚضٟبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی خٟت حفظ ایٕٙی . ػذْ تػبدْ دس عَٛ حشوت ٔیجبضذ

سیستٕٟبی سیٍٙبِیًٙ ثالن ثبثت وٝ لذٔت اخضای آٖ ثٝ ا٘ذاصٜ خٛد ساٜ آٞٗ . حشوت ثٝ وبس ٌشفتٝ ضذٜ است

 دس ِٙذٖ ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ سیستٕٟبیی ٞستٙذ وٝ ثٝ وبس 1834 دس آٔشیىب ٚ پس اص آٖ دس سبَ 1832است اص سبَ 

[. 1]ٌشفتٝ ضذٞب٘ذ

-دس سبِٟبی اخیش ثب تٛخٝ ثٝ افضایص تشافیه خغٛط وبٞص فبغّٝ ثیٗ اػضاْ لغبسٞب أشی اختٙبة ٘بپزیش ٔی

ٕ٘بیذ ٚ وطٛسٞبی ٔختّف ثشای سسیذٖ ثٝ ایٗ أش ٚ دس ػیٗ حبَ حفظ ایٕٙی حشوت لغبسٞبی خٛد ساٜ وبسٞبی 

، ٞذایت  (ATP)ساٜ وبسٞبیی ٕٞچٖٛ سیستٕٟبی حفبظت خٛدوبس لغبس. ٔختّفی سا ثٝ وبس ثشدٜ ٚ تٛسؼٝ دادٞب٘ذ

دس دستٛس وبس لشاس ٌشفتٝ ٚ ساٜ آٟٞٙب سؼی ثش آٖ  (ATC)ٚ دس ٟ٘بیت وٙتشَ خٛدوبس لغبسٞب  (ATO)خٛدوبس لغبس

داس٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ ضٕٗ استجبط دائٓ ثب لغبسٞب اص ٚضؼیت آٟ٘ب آٌبٜ ثٛدٜ ٚ اص تػبدْ آٟ٘ب خٌّٛیشی وٙٙذ ٚ 

. سیستٕٟب ثٝ ٌٟٛ٘بی عشاحی ضذٜ ثبضٙذ تب دس ٔٛالغ ثحشا٘ی ایٕٙی وبُٔ سا ثشلشاس سبص٘ذ

وبٞص رخیشٟٞبی ا٘شطی ٚ ثبالسفتٗ اسصش سٛختٟبی فسیّی ٔٛخت ضذٜ است تب ساٜ آٞٗ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ثٟیٙٝ 

تشیٗ ٘بٌٚبٖ حُٕ ٚ ٘مُ دس ٔػشف سٛخت ٚ ا٘شطی ٔغشح است دس ایشاٖ ٘یض ٔٛسد تٛخٝ خذی لشاس ثٍیشد ٚ افضایص 

.  تشافیه ضجىٝ دس وٙبس تٛسؼٝ آٖ أشی اختٙبة ٘بپزیش ثبضذ

اثذ ثٙبثش ایٗ ثبیذ ساٞىبسی یش ٔییثب افضایص تشافیه خغٛط احتٕبَ ٚلٛع خغبٞبی ا٘سب٘ی یب ٔىب٘یضٜ افضا

ا٘ذیطیذ تب ثتٛاٖ ثب وٕتشیٗ ٞضیٙٝ ثب استفبدٜ اص أىب٘بت ٔٛخٛد خغبٞب سا پٛضص دادٜ ٚ أٙیت سیستٓ سا حفظ 

دس ایٗ ٔمبِٝ سؼی ضذٜ تب ثب تٛخٝ ثٝ سٚضٟبی ٔختّف ٔٛسد استفبدٜ ٚ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ خذیذتشیٗ . ٕ٘ٛد

استب٘ذاسٞبی تؼشیف ضذٜ ثٝ سبدٜ تشیٗ ، وبسثشدی تشیٗ ٚ وٓ ٞضیٙٝ تشیٗ ساٜ حُ ٕٔىٗ دست پیذا وٙیٓ ثٝ 

.  عٛسی وٝ لبثّیت تٛسؼٝ ثٝ عشف سیستٕٟبی ٘ٛیٗ سا ٘یض داسا ثبضذ

 سیستٓ سیٍٙبِیًٙ

اٌش دس عَٛ یه خظ ٚ ٔیبٖ فبغّٝ دٚ ایستٍبٜ فمظ یه لغبس سا دس ٔسیش دس ٘ظش ثٍیشیٓ ، آٖ لغبس اص ِحظٝ ضشٚع 

حشوت اص ایستٍبٜ ٔجذا تب سسیذٖ ثٝ ایستٍبٜ ٔمػذ ٚ تٛلف دس آٖ ، یه صٔبٖ ضتبة ٌیشی ، یه صٔبٖ حشوت ثب 

ضتبة ٌیشی ٔیتٛا٘ذ تب سسیذٖ ثٝ حذاوثش سشػت خظ ادأٝ . سشػت ثبثت ٚ یه صٔبٖ تشٔضٌیشی خٛاٞذ داضت

دس ثمیٝ عَٛ ٔسیش لغبس ثب . پیذا وٙذ ٚ تشٔضٌیشی اص صٔب٘ی آغبص ٔیطٛد وٝ لغبس ٔغٕئٙب دس ایستٍبٜ ٔتٛلف ضٛد
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 صٔبٖ – ٔسبفت –ضىُ یه ٔٙحٙی سشػت . سشػت ثبثتی وٝ ٔیتٛا٘ذ حذاوثش سشػت خظ ثبضذ حشوت ٔیىٙذ

. یه لغبس دس عَٛ حشوت سا ٘طبٖ ٔیذٞذ

                                 
صٔبٖ یه لغبس دس عَٛ حشوت -ٔسبفت- ٔٙحٙی سشػت– 1ضىُ 

ِٚی ٚلتی چٙذیٗ لغبس سا ثٝ عٛس ٔتٛاِی ٚ پطت سشٞٓ دس یه خظ دس حبَ حشوت داضتٝ ثبضیٓ، ثب تٛخٝ ثٝ سشػت 

سیش ٔختّف لغبسٞب ٚ ضشایظ ٔتفبٚت حشوتی آٟ٘ب ، احتٕبَ ثشخٛسد ثیٗ آٟ٘ب ثٝ ٚخٛد ٔیآیذ پس ثبیذ حشوت 

ثشای ایٗ ٔٙظٛس الصْ است تب فشأیٙی خٟت حشوت . آٟ٘ب ثٝ ٌٟٛ٘بی ثبضذ وٝ ٞیچ ثشخٛسدی ثیٙطبٖ غٛست ٍ٘یشد

[. 2]س اسسبَ ضٛدیثٝ لغبس ٞب دس عَٛ ٔس

ػالٜٚ ثش آٖ ٚظیفٝ . حفظ فبغّٝ ایٕٗ ثیٗ دٚ لغبس ٚ خٌّٛیشی اص تػبدْ آٟ٘ب ثٝ ػٟذٜ سیستٓ سیٍٙبِیًٙ است

. ػٕذٜ دیٍش سیستٓ سیٍٙبِیًٙ تٙظیٓ صٔبٖ حشوت لغبسٞبی ٔتٛاِی ٚ ٔتمبثُ ٚ وٙتشَ سشػت آٟ٘ب ٔیجبضذ

سٚش ثالن ثبثت اص دیشثبص ٔٛسد . ثٝ عٛس وّی سیستٓ سیٍٙبِیًٙ ثٝ دٚ سٚش ثالن ثبثت ٚ ثالن ٔتغیش وبس ٔیىٙذ

استفبدٜ لشاس ٔیٍشفتٝ است ٚ سٚش ثالن ٔتغیش دس سبِٟبی اخیش اص عشف ساٜ آٟٞٙبی پیطشفتٝ د٘یب ٔٛسد 

ثٝ ٔشٚس ثب . ٕٞب٘غٛس وٝ اضبسٜ ضذ اخضای سیٍٙبِیًٙ ثٝ لذٔت خٛد ساٜ آٞٗ ٔیجبضٙذ. استفبدٜ لشاس ٔیٍیشد

استفبدٜ اص سیٕبفٛس ٚ ایٙتشالویًٙ ٔىب٘یىی ضشٚع ضذٜ ٚ ثٝ سٕت ایٙتشالویًٙ اِىتشیىی ٚ ٘یٛٔبتیىی ٚ سِٝ ای ثب 

تىِٙٛٛطی ایٙتشالویًٙ ثب ٚسٚد ٚاحذٞبی وٙتشَ ٔیىشٚپشٚسسٛسی دس سبَ . لبثّیت وٙتشَ اص ساٜ دٚس پیص سفتٝ است

[.  1] وبُٔ ٌشدیذ1979

: ٚظبیف سیٍٙبِیًٙ سا ٔیتٛاٖ ثٝ غٛست صیش ثشضٕشد

خٌّٛیشی اص تػبدْ ثیٗ لغبسٞب -  

خٌّٛیشی اص خشٚج اص خظ لغبس دس تمبعؼٟب ٚ سٛصٟ٘ب -  

خٌّٛیشی اص تػبدْ دس تمبعؼٟبی ٕٞسغح -  
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استفبدٜ ثٟیٙٝ اص سشٚیس لغبس -  

ٔٛاسد فٛق تؼذادی اص اغّیتشیٗ ٚظبیف سیستٓ سیٍٙبِیًٙ ٞستٙذ وٝ دس وٙبس آٟ٘ب ٔیتٛا٘ذ ٚظبیف دیٍشی 

ٕٞچٖٛ خٌّٛیشی اص تػبدف وبسوٙبٖ ٚ ا٘سبٟ٘ب ثب لغبس ، دادٖ سشػت ٔبوضیٕٓ أٗ ثشای حشوت لغبس ، خٌّٛیشی 

[. 3]سا ثشضٕشد... ٚ پیطٍیشی اص خغبٞبی ٔسیش ، خشاثی ساٜ ٚ 

 سیستٕٟبی سیٍٙبِیًٙ ثالن ثبثت

دس ایٗ سیستٓ خظ ثٝ . سیستٓ ثالن ثبثت ، سیستٓ ٔؼَٕٛ ٚ سایح اوثش ساٜ آٞٗ ٞب دس سشاسش د٘یب ٔیجبضذ

ثالوٟبیی تمسیٓ ٔیطٛد وٝ حذالُ عَٛ ٞش وذاْ اص آٟ٘ب ثٝ حذاوثش سشػت لغبسٞب ، فبغّٝ تشٔض لغبسٞب ٚ 

فمظ . تؼذاد ٕ٘بٞبی سیٍٙبَ وٝ أشٚصٜ تٛسظ چشاؽ ٞبیی ثٝ سً٘ ٞبی ٔختّف ٘طبٖ دادٜ ٔیطٛ٘ذ ثستٍی داسد

یه لغبس ٔیتٛا٘ذ دس ٞش صٔبٖ دس یه ثالن حضٛس داضتٝ ثبضذ ٚ حضٛس لغبسٞب دس ثالوٟب ػٕٛٔب تٛسظ ٔذاسساٜ 

[. 4]تطخیع دادٜ ٔیطٛد

لغبس ثؼذی صٔب٘ی اخبصٜ داسد ثٝ ثالن ٚاسد ضٛد وٝ آٖ ثالن آصاد ثبضذ ٚ سشػت آٖ ثٝ ا٘ذاصٞبی پبییٗ ثبضذ وٝ 

دس سیسـتٕٟبی سیٍـٙبِیًٙ غیش خٛدوبس ٘ظٓ دادٖ تٛسظ . ثتٛا٘ذ لجُ اص ٚسٚد ثٝ ثالن اضغبَ ثؼذی ٔتـٛلف ضٛد

ثب ایٗ ضشایظ دس غٛست تغییش فشٔبٖ یب ثٝ . ٌزاضتٗ سیٕبفٛس یب چشاغٟبی سٍ٘ی دس ٚسٚدی ثالوٟب ا٘دبْ ٔیپزیشد

[. 2]ٚخٛد آٔذٖ ٔٛلؼیت اضغشاسی پس اص ٚسٚد لغبس ثٝ ثالن أىبٖ اعالع سسب٘ی ثٝ لغبس ٚخٛد ٘ذاسد

اص صٔب٘ی وٝ لغبس ضشٚع ثٝ تشٔضٌیشی ٔیىٙذ تب صٔب٘ی وٝ وبٔال ٔتٛلف ٔیطٛد ٔذت صٔب٘ی عَٛ خٛاٞذ وطیذ ٚ 

دس ایٗ فبغّٝ لغبس ٔسبفتی سا خٛاٞذ پیٕٛد وٝ ثب تٛخٝ ثٝ سٚاثظ فیضیىی سبدٜ ٔیتٛا٘یٓ ایٗ فبغّٝ سا ٔحبسجٝ 

(. 1ساثغٝ )وٙیٓ

                                                                                              1ساثغٝ 

                                                                                                         2ساثغٝ 

: وٝ دس سٚاثظ فٛق 

Vm =   حذاوثش سشػت ٔدبص خظ

b =  ضتبة تشٔض

Lbr =  فبغّٝ تشٔض لغبس

اِجتٝ ایٗ ساثغٝ ثشای ثٟتشیٗ ضشایظ ثٛدٜ ٚ ثٝ عٛس وّی ػٛأُ ٔختّف صیبدی دس فبغّٝ تشٔض ٔٛثش ٔیجبضٙذ وٝ 

.  ثبیذ آٟ٘ب سا ٘یض دس ٘ظش ٌشفت
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 تٛسظ Bثالن .  یه سیستٓ ثالن ثبثت دٚ ٕ٘بیی سا ٘طبٖ ٔیذٞذ2ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت ثیبٖ ضذٜ دس ثبال ضىُ 

ٚسٚد ثٝ .  اضغبَ ضذٜ است ٚ سیٍٙبَ ٚسٚد آٖ لشٔض ٔیجبضذ وٝ ثٝ ٔؼٙبی ػذْ اخبصٜ ٚسٚد ثٝ ثالن استBلغبس 

. ثذیٗ ضشط وٝ ثتٛا٘ذ لجُ اص سیٍٙبَ لشٔض ٔتٛلف ضٛد (سیٍٙبَ سجض است) آصاد ٔیجبضذA ثشای لغبس Aثالن 

                          

 

 

 

 

 

 

 2ضىُ 

ثشای ایٗ ٔٙظٛس لغبسٞب سا . ٕٞب٘غٛس وٝ روش ضذ لغبس ثبیذ ثٝ ٌٟٛ٘بی لجُ اص ٚسٚد ثٝ ثالن اضغبَ ٔتٛلف ضٛد

ٞذٚی ٚاثستٝ ثٝ ػٛأّی . ثبیذ ثب فٛاغُ صٔب٘ی خبغی اػضاْ وشد وٝ ایٗ فبغّٝ صٔب٘ی سا ٞذٚی صٔب٘ی ٔیٙبٔٙذ

یىی اص سٚاثغی وٝ ثشای ٔحبسجٝ ٞذٚی . ٞٓ چٖٛ عَٛ لغبس ٚ فضبی ایستٍبٜ ثشای اػضاْ ٚ دسیبفت لغبس ٔیجبضذ

[.  5] ٔیجبضذ3ثب تٛخٝ ثٝ ضشایظ ایستٍبٜ ٞب ثٝ وبس ٔیشٚد ساثغٝ 

                                                                     3ساثغٝ

 

: وٝ دس ایٗ ساثغٝ 

H =  ٝٞذٚی ثٝ ثب٘ی

T =  ٝٔتٛسظ صٔبٖ تٛلف ایستٍبٜ ثٝ ثب٘ی

L =  عَٛ لغبس

V = سشػت لغبس 

a =  ضتبة حشوت لغبس

ثب تٛخٝ ثٝ ٞذٚی ٔیتٛا٘یٓ ظشفیت خظ سا وٝ ثشاثش تؼذاد لغبسٞبیی است وٝ دس یه سبػت اص یه ٘مغٝ ٔؼیٗ اص 

[. 5] ثٝ دست آٚسی4ٓخظ ػجٛس ٔیىٙٙذ سا ثب استفبدٜ اص ساثغٝ 

Red 
Green 

A B 

 Bبالک  Aبالک 
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                                                                                                      4ساثغٝ 

. ظشفیت خظ ٔیجبضذ = Qدس ساثغٝ فٛق 

دس سیستٓ ثالن ثبثت ٚ ثشای ایٗ وٝ لغبس لجُ اص سسیذٖ ثٝ ثالن اضغبَ ٔتٛلف ضٛد اغٛال ٞذٚی سا ثٝ وٕه 

[. 5] ثشای ایٗ ٔٙظٛس استفبدٜ ٔیطٛد5عَٛ ثالن تؼشیف ٔیىٙٙذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ضشایظ ٔختّف ػٕٛٔب اص ساثغٝ 

                                                                                              5  ساثغٝ 

: وٝ دس ایٗ ساثغٝ 

 L =  عَٛ لغبس

D =  فبغّٟبی وٝ سا٘ٙذٜ لجُ اص سسیذٖ ثٝ سیٍٙبَ ٞطذاس ، خٟت وبٞص سشػت خٛد )فبغّٝ دیذ تب سیٍٙبَ ثؼذی

 (الذاْ ثٝ اػٕبَ تشٔض ٔیٕٙبیذ فبغّٝ دیذ ٘بٔیذٜ ٔیطٛد

V =  ٔبوضیٕٓ سشػت خظ

S =  عَٛ ثالن

i =   ٜتؼذاد ثالوٟبی دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذ

.  ٔیجبضذ

تؼذاد . ٚاثستٝ ثٝ ػٛأّی ٞٓ چٖٛ تؼذاد ٕ٘بی سیٍٙبِٟب ٔیجبضذ (i)تؼذاد ثالوٟبیی وٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔیطٛد

ثب ثیطتش ضذٖ تؼذاد ٕ٘بٞب عَٛ ثالن ٔیتٛا٘ذ وٛچىتش دس . ایٗ ٕ٘بٞب اص دٚ تب چٟبس ٕ٘ب ٔیتٛا٘ذ ٔتفبٚت ثبضذ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ دس سیستٓ سٝ ٕ٘بیی وٕتشیٗ فبغّٝ ثیٗ دٚ لغبس ثشای اعٕیٙبٖ اص تٛلف پطت . ٘ظش ٌشفتٝ ضٛد

[. 6]چشاؽ لشٔض ثٝ ا٘ذاصٜ سٝ ثالن دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔیطٛد

ٕٞب٘غٛس وٝ ثیبٖ ضذ تؼذاد ٕ٘بٞب دس تؼییٗ حذالُ عَٛ ثالن ٔٛثش ٔیجبضٙذ ثٝ ٌٟٛ٘بی وٝ ثب استفبدٜ اص تؼذاد 

ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس سیستٓ دٚ ٕ٘بیی دس ثٟتشیٗ ضشایظ عَٛ . ٕ٘بٞبی ثیطتش عَٛ ثالن ٞب سا ٔیتٛاٖ وبٞص داد

ثالن حذالُ ثبیذ ثٝ ا٘ذاصٜ عَٛ ٔسیش تشٔض لغبس ثبضذ ِٚی دس ثؼضی ٔٛاسد دس سیستٓ چٟبسٕ٘بیی عَٛ ثالن سا 

دس ایٗ غٛست فبغّٝ ایٕٗ ثیٗ دٚ لغبس سا پٙح ثشاثش عَٛ ثالن لشاس . (6ساثغٝ)یه سْٛ فبغّٝ تشٔض دس ٘ظش ٔیٍیش٘ذ

[. 4]ٔیذٞٙذ

                                                                                                     6ساثغٝ 

Vm =  حذاوثش سشػت ٔدبص خظ

b =  ضتبة تشٔضی

S =  عَٛ ثالن
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ٔحذٚدیتٟبی سیستٓ سیٍٙبِیًٙ دس ایشاٖ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص 3ضىُ . استفبدٜ ٔیطٛد (دس ٘ضدیىی ایستٍبٟٞب)دس ایشاٖ اغّت اص سیستٕٟبی دٚ ٕ٘بیی یب سٝ ٕ٘بیی

ثالوٟب اغٛال تٛسظ . ٚضؼیت سیٍٙبِٟب دس سیستٓ دٚ ٕ٘بیی ثب ٚخٛد داضتٗ سیٍٙبَ ٞطذاس سا ٘طبٖ ٔیذٞذ

ٔذاس ساٜ ٔطخع ٔیطٛ٘ذ ِٚی ثٝ ػّت پبسٞبی ٔحذٚدیتٟب ٕ٘یتٛاٖ عَٛ ثالوٟب سا ثٝ ا٘ذاصٜ حذالُ ثب تٛخٝ ثٝ 

 وٝ دس پبسٞبی اص یٔحذٚدیتٟبی ثسیبسی دس ایٗ ٔٛسد ٚخٛد داسد ثٝ عٛس. تؼذاد ٕ٘بٞب دس تٕبْ عَٛ خظ ٘ظش ٌشفت

ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت . ٔٛاسد ٕٔىٗ است ٔٛخت ضٛد عَٛ یه ثالن ٕٔىٗ است ثٝ چٙذ دٜ ویّٛٔتش ٞٓ ثشسذ

ثیبٖ ضذٜ دس ثبال ٚلتی وٝ یه ثالن عٛال٘ی تٛسظ یه لغبس اضغبَ ضذٜ ثبضذ لغبس دیٍشی اخبصٜ ٚسٚد ثٝ آٖ ثالن 

.  سا ٘خٛاٞذ داضت

: دس غٛست ٚلٛع یىی اص ضشایظ صیش

 
 [7 ]3ضىُ 

ٚلٛع اضىبَ دس سیستٓ سیٍٙبِیًٙ     -  

ػذْ ػّٕىشد غحیح چشاغٟب     -  

ػجٛس اص سیٍٙبَ لشٔض تٛسظ یه لغبس ثٙب ثٝ ٞش دِیُ     -  

ػّٕىشد ٘بغحیح سیستٓ ٔذاس ساٜ دس ثالوٟبی ٔطخع ضذٜ ثب ٔذاس ساٜ     -  

اضتجبٜ اپشاتٛس دس آصاد سبصی یه ثالن     -  

ثٝ خب ٔب٘ذٖ یه یب تؼذادی اص ٚاٌٟٙبی لغبس خّٛیی ٚ ػذْ تطخیع آٟ٘ب تٛسظ سیستٕٟبی تطخیع یب     -  

ٔٙبثغ ا٘سب٘ی 

دس ایٗ غٛست . ٕٔىٗ است لغبسی ثٝ عٛس ٘بخٛاستٝ ٚاسد ثالوی ضذٜ وٝ آٖ ثالن تٛسظ لغبس دیٍشی اضغبَ ثبضذ

.  چٖٛ أىبٖ اعالع سسب٘ی ثٝ ٔٛلغ ثٝ سا٘ٙذٜ ثسیبس پبییٗ است ٕٔىٗ است ٔٛخت سب٘حٟبی ٌشدد

 الصْ ثبضذ تب دٚ لغبس ثٝ یػالٜٚ ثش ایٗ دس پبسٞبی ٔٛاسد الصْ است ثٝ دِیُ افضایص تشافیه خغٛط یب دالیُ دیٍش

یىی اص ساٜ وبسٞب دس ایٗ . غٛست ٔتٛاِی ٚاسد یه ثالن عٛال٘ی ٌشد٘ذ تب حذاوثش استفبدٜ اص ظشفیت خغٛط ثشدٜ ضٛد

.  ٔٛسد ضىستٗ یه ثالن عٛال٘ی ثٝ تؼذادی ثالن وٛچىتش ٔیجبضذ
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 سٚضٟبی ٘ٛیٗ پیص سٚ

ن خغٛط سؼی دس استفبدٜ یساٜ آٟٞٙبی پیطشفتٝ د٘یب ثشای حفظ أٙیت لغـبسٞبی خٛد ثب تٛخٝ ثٝ افـضایص تشاف

اص سیستٕٟبی ٘ٛیٙی داضتٝ ا٘ذ تب ٞٓ ثتٛا٘ٙذ ظشفیت خغٛط خٛد سا ثب افضایص تؼذاد اػضاْ لغبسٞب افضایص دٞٙذ 

ٚ ٞٓ ثٝ ٌٟٛ٘بی آٟ٘ب سا ٞذایت وٙٙذ تب ٞش وذاْ اص آٟ٘ب ثٝ غٛست ایٕٗ ثتٛا٘ذ ثب حذاوثش سشػت ٕٔىٗ ٚ 

ثشای ایٗ ٔٙظٛس سیستٓ سیٍٙبِیًٙ ثالن ٔتحشن ٚ سیستٕٟبی . حذالُ تٛلف ٕٔىٗ دس عَٛ ٔسیش حشوت وٙذ

دس ایٗ ساستب ثشای استجبط پیٛستٝ ثب لغبسٞب اص ا٘ٛاع سیستٓ ٞبی ٔغٕئٗ . خٛدوبس وٙتشَ لغبس ثٝ وبس ٌشفتٝ ضذ٘ذ

. استجبعی ٔٛخٛد استفبدٜ ٌشدیذٜ است

( ATC)لغبس نیاتٛٔبت وٙتشَی ٞب ستٓیس- 6-1   

وٙتشَ لغبس ثشای تحمك دٚ ٞذف ثبالثشدٖ ایٕٙی ٚ وبسایی سیستٓ ثٝ وبس ٔیشٚد وٝ تٛسظ تشویجی اص ػٛأُ 

:  ایٗ سیستٓ اٞذاف خٛد سا ثٝ ٚسیّٝ چٟبس ٚظیفٝ صیش ا٘دبْ ٔیذٞذ. ا٘سب٘ی ٚ ٔىب٘یضٜ غٛست ٔیٍیشد

خٌّٛیشی اص تػبدْ لغبسٞب ٚ اص خظ خبسج ضذٖ آٟ٘ب ثٝ ایٗ غٛست وٝ دس غٛستی وٝ سا٘ٙذٜ ثب : حفبظت لغبس  (1

دیذٖ چـشاؽ لشٔض لغـبس سا ٔتٛلف ٘ىٙذ یب ایٗ وٝ دس ٔٙبعـك ٔطخـع سشػت لغبس سا وٓ ٘ىٙذ ، تشٔضٞبی 

. اضغشاسی لغبس سا فؼبَ ٔیىٙذ

-وٙتشَ حشوت لغبس ٚ تٛلف آٖ دس ایستٍبٜ ثٝ ایٗ تشتیت وٝ سیستٓ خبیٍضیٗ سا٘ٙذٜ لغبس ٔی: ٞذایت لغبس  (2

. ضٛد ٚ ػّٕیبت تٙظیٓ سشػت ٚ تٛلف دس ایستٍبٟٞب سا ثب تٛخٝ ثٝ ٔٙحٙیٟبی سشػت ٔٛسد ٘ظش ثٝ ػٟذٜ ٔیٍیشد

ٔذیشیت ٚ ٘ظبست حشوت لغبسٞب وٝ خٟت ٔٛ٘یتٛس وشدٖ ٚ ٘ظبست ثش ػّٕىشد ضجىٝ ساٜ آٞٗ : ٘ظبست لغبس  (3

. عشاحی ضذٜ است

ٔجبدِٝ اعالػبت ثیٗ اخضای ٔختّف سیستٓ ٚالغ دس لغبس ، خظ ٚ وٙبس خظ ٚ ٔشاوض وٙتشَ ثٝ ایٗ : استجبعبت  (4

تشتیت وٝ فشأیٗ سا اص ٔشاوض وٙتشَ ثٝ وٙبس خظ ٚ اص آٖ خب ثٝ لغبس ٔیشسب٘ذ ٚ ضشایظ ٚ ٚضؼیت لغبس سا دس دسٖٚ 

 سا وٝ ATC ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص خشیبٖ اعالػبت 4ضىُ  [8]لغبس خٕغ آٚسی وشدٜ ٚ ثٝ وٙبس خظ ٚ ٔشاوض وٙتشَ ٔیشسب٘ذ

[. 9]ثشای ا٘تمبَ اعالػبت اص ٔذاس ساٜ استفبدٜ ٔیىٙذ ٘طبٖ ٔیذٞذ
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 ATCخشیبٖ اعالػبت  - 4ضىُ 

، ٞذایت خٛدوبس  (ATP) ضبُٔ تشویجی اص سیستٕٟبی حفبظت خٛدوبس لغبسATCثٝ ایٗ تشتیت یه سیستٓ 

سیستٕٟبی استجبعی ٟٕٔتشیٗ . ٚ سیستٕٟبی استجبعی ٔیجبضذ (ATS)، ٘ظبست خٛدوبس لغبس  (ATO)لغبس 

 ثٟتشیٗ ثبیذ ثٝ ٌٟٛ٘بی ثبضٙذ تب استجبط دائٓ ثیٗ داخُ ٚ یصیشثٙبی سیستٕٟبی وٙتشَ اتٛٔبتیه ٔیجبضٙذ ٚ ثشا

ٚ دس اسٚپب سیستٓ اسٚپبیی وٙتشَ  (ATCS)دس آٔشیىب سیستٓ وٙتشَ اتٛٔبتیه لغبس . ثیشٖٚ اص لغبس سا ثشلشاس سبص٘ذ

ٚ استب٘ذاسدٞبیی ثشای ساٜ  [3]ٚظیفٝ پیٍیشی استب٘ذاسدٞبی الصْ ثشای ایٗ سیستٕٟب سا ثٝ ػٟذٜ داسد (ETCS)لغبس 

ثب . آٞٗ وطٛسٞب تبِیف وشدٞب٘ذ ٚ وطٛسٞب ٚ سبص٘ذٌبٖ غٙؼت سیّی ٔٛظف ثٝ پیشٚی اص ایٗ آییٗ ٘بٟٟٔب ٞستٙذ

.  ٔیجبضذGSM-R ، ثٟتشیٗ ساٜ استجبعی پیطٟٙبدی استفبدٜ اص سیستٓ سادیٛیی ETCSتٛخٝ ثٝ استب٘ذاسد 

  حشنتْ ثالن ً٘یٌٙبَیس- 6-2

تحت سیستٓ ثالن ٔتحشن دیٍش عَٛ خظ ثٝ ثالوٟبی ثبثت ٚ ٔطخع تمسیٓ ٕ٘یطٛد ثّىٝ ثالوٟب ثب تٛخٝ 

سبدٜ تشیٗ عشح ثالن فبغّٝ ٔتغیش است وٝ دس آٖ حذالُ . ٔٛلؼیت ٚ ضشایظ لغبسٞبی ٔتٛاِی تؼییٗ ٔیٍشد٘ذ

[: 4] ثٝ دست ٔیآیذ8فبغّٝ ِحظٟبی ثیٗ دٚ لغبس ٔتٛاِی تٛسظ ساثغٝ 

                                                                                      8ساثغٝ 

: ٚلتی وٝ

 S(t) =   حذالُ فبغّٝ ِحظٟبی ثیٗ دٚ لغبس

Vm  =  سشػت حذاوثش خظ

 ٚSM = فبغّٝ أٙیت حبضیٟبی ثبضذ  .

[. 4]تٟٙب اعالػبتی وٝ دس ایٗ عشح اص ثالن ٔتغیش لغبس د٘جبَ سٚ ٘یبص داسد ٔٛلؼیت ٔىب٘ی خٛد ٚ لغبس پیطشٚ است
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٘ٛع دیٍش سیستٓ ثالن ٔتغیش ، ثالن صٔبٖ ٔتغیش ٔیجبضذ وٝ دس آٖ ٞذٚی ثیٗ دٚ لغبس دس ٞش ٘مغٝ اص خظ 

 لبثُ 9حذالُ فبغّٝ ثیٗ دٚ لغبس دس ایٗ سیستٓ اص ساثغٝ . ٕٞیطٝ ثبثت ثٛدٜ ٚ ثٝ سشػت حشوت ثستٍی داسد

[ 4]ٔحبسجٝ است

                                                                            9ساثغٝ 

.  سشػت لغبس د٘جبَ سٚ ٔیجبضذvf(t)وٝ دس آٖ 

ثالن ٔتغیش ٔحض وٝ ٘ٛع دیٍشی اص سیستٓ ثالن ٔتغیش است ٘یبص ثٝ اعالػبتی دس ٔٛسد ٔٛلؼیت ٔىب٘ی 

[. 4]  ثٝ دست ٔیآیذ10دس ایٗ حبِت فبغّٝ حذالُ اص عشیك ساثغٝ . لغبسٞبی ٔتٛاِی ٚ سشػت لغبس د٘جبَ سٚ داسد

                                                                              10ساثغٝ 

حذالُ فبغّٝ ثیٗ دٚ لغبس ثٝ عٛس اسبسی ٚاثستٝ ثٝ فبغّٝ تشٔض ِحظٟبی ٔٛسد ٘یبص لغبس ثٛدٜ ثٝ اضبفٝ یه 

ثٝ عٛسیىٝ دس غٛستی وٝ لغبس پیص سٚ ثٝ عٛس ٘بٌٟب٘ی ٔتٛلف ضٛد اص تػبدْ اختٙبة ضذٜ  [4]فبغّٝ أٙیت 

. ثبضذ

 (ثذٖٚ ٚاسظ  )استجبط ٔستمیٓ 

سیستٕٟبی ثالن ٔتغیش ٚ وٙتشَ اتٛٔبتیه لغبسٞب ٘یبص ثٝ ثستشٞبی استجبعی ٔغٕئٗ ٚ ایٕٙی داس٘ذ وٝ استجبط 

ٔذاْٚ ثیٗ لغبسٞب ٚ ٔشاوض وٙتشَ سا ثشلشاس سبختٝ ثٝ عٛسی وٝ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ اضبسٜ ضذ دس ٞش ِحظٝ اعالػبت 

سبخت ٚ پیبدٜ سبصی صیش ثٙبی . ٚضؼیت لغبسٞب سا ثٝ ٔشاوض وٙتشَ ٚ فشأیٗ سا اص ٔشاوض وٙتشَ ثٝ لغبسٞب ثشسب٘ٙذ

استجبعی ٔٛسد ٘یض ثشای خغٛعی وٝ لجال ثٝ غٛست ثالن ثبثت ٚ لذیٕی سبختٝ ضذٞب٘ذ ٞضیٙٝ ٚ ٚلت ثسیبس صیبدی سا 

.  خٛاٞذ ثشد

ایشاٖ ٘یض خٟت ٍٕٞبْ ضذٖ ثب تىِٙٛٛطی سٚص د٘یب ٚ ٘یض ثٝ ػّت افضایص تشافیه خغٛط چبسٜ ای خض حشوت ثٝ 

اِجتٝ دس سبِٟبی اخیش حشوتٟبیی دس ایٗ سٕت ضىُ ٌشفتٝ است ِٚی . سٕت ساٞآٞٙی أٗ ٚ پش سشػت سا ٘ذاسد

ثب تٛخٝ ثٝ لذیٕی ثٛدٖ سیستٕٟبی تطخیع ٚ ٞذایت لغبس ٔٛخٛد ، پٛضص تٕبٔی خغٛط دس ایشاٖ صٔبٖ 

-ػالٜٚ ثش آٖ وٝ تٕبٔی خغٛط ثبیذ پٛضص دادٜ ضٛ٘ذ لغبسٞبی ٔٛخٛد ٘یض ثبیذ ثٝ سیستٓ. ثسیبسی سا خٛاٞذ ثشد

. ٞبی ٔٛسد ٘ظش تدٟیض ٌشد٘ذ

سبدٜ تشیٗ ساٜ ٚ اِٚیٗ ٌبْ خٟت حشوت ثٝ ایٗ سٕت ، ایدبد استجبط ٔستمیٓ ثیٗ دٚ لغبس دس حبَ حـشوت ٚ 

 ٘طبٖ دادٜ ضذٜ است ، دٚ 5دس ایٗ سٚش وٝ دس ضىُ .٘ػت سیستٕٟبی خٛدوبس تٛلف لغبس سٚی لغبسٞب ٔیجبضذ

لغبس ٔتٛاِی دس حبَ حشوت سٚی یه خظ ثذٖٚ ٚاسغٝ ثب یىذیٍش استجبط سادیٛیی ثشلشاس وشدٜ ٚ ثٝ تجبدَ اعالػبت دس 

ٔٛسد ٔٛلؼیت ، ٚضؼیت ٚ ضشایظ یىذیٍش پشداختٝ ٚ ثٝ اعالع سا٘ٙذٜ سسب٘ذٜ ٚ یب دس ٔٛالغ ِضْٚ سیستٓ تٛلف 
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لغبس پیص سٚ دس ٞش ِحظٝ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ ٚضؼیت خظ ، سشػت ٚ ضتبة خٛد ، . اتٛٔبتیه سا فؼبَ ٔیىٙذ

سا ثٝ اعالع ... تؼذاد ٚاٌٟٙب ٚ ٚصٖ آٟ٘ب ، ضتبة تشٔضی لغبس ، تؼذاد ٚ ٘ٛع ِٛوٛٔٛتٛٞب ، ٔٛلؼیت ٔىب٘ی ٚ 

ثذیٗ تشتیت . لغبس د٘جبَ سٚ ٔیشسب٘ذ ٚ لغبس د٘جبَ سٚ ٘یض ٕٞیٗ اعالػبت سا دس اختیبس لغبس خّٛیی لشاس ٔیذٞذ

 فبغّٝ 9،8ٚ10لغبس د٘جبَ سٚ ثب آٌبٜ ثٛدٖ اص ٚضؼیت لغبس خّٛی سٚی خٛد دس ٞش ِحظٝ ٔیتٛا٘ذ ثب تٛخٝ ثٝ سٚاثظ 

اٌش ٞذٚی صٔب٘ی سا ثب تمسیٓ سٚاثظ فٛق ثش حذاوثش . ٔغٕئٗ خٛد سا ثشای خٌّٛیشی اص ٞش ٘ٛع سب٘حٟبی حفظ وٙذ

- ٔی5سشػت ٔدبص خظ ثٝ دست آٚسیٓ خٛاٞیٓ دیذ ایٗ ٞذٚی ثسیبس وٛچىتش اص ٞذٚی ثٝ دست آٔذٜ اص ساثغٝ 

دس ٔمبیسٝ ثب سیستٓ چٟبسٕ٘بیی ثیبٖ ضذٜ ٘یض وٝ . دِیُ اغّی آٖ ٘یض حزف عَٛ ثالن اص ساثغٝ ٔی ثبضذ. ثبضذ

اص عشف دیٍش دس ٞش .  ثشاثش عَٛ ثالن دس ٘ظش ٌشفتیٓ دس ایٙدب فبغّٝ وٛچه تشی خٛاٞیٓ داضت5فبغّٝ ایٕٗ سا 

یب تٛسظ وبثُ دس استجبط ثٛدٜ ٚ ثذیٗ تشتیت اص  (سادیٛیی)یه اص لغبسٞب ِىٛٔٛتیٛ ثب آخشیٗ ٚاٌٗ ثٝ غٛست ثیسیٓ 

یىپبسچٝ ثٛدٖ لغبس ٘یض ٔیتٛاٖ دس ٞش ِحظٝ اعٕیٙبٖ داضت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ استجبط ثب لغـبس ثؼذی اص عشیك 

. آخشیٗ ٚاٌٗ ٘یض ضىُ ٔیٍیشد ، دس غٛست خذا ضذٖ ٚاٌٟٙب ثمیٝ لغبسٞب اص ایٗ ٔٛضٛع آٌبٜ خٛاٞٙذ ضذ

: اص ٔضایبی ایٗ سٚش ٔیتٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اضبسٜ وشد 

ػذْ ثشٚص ثشخٛسد ٚ ایدبد سب٘حٝ دس غٛست اضتجبٜ سیستٓ سیٍٙبِیًٙ یب ػجٛس اص سیٍٙبَ لشٔض       - 

حفظ فبغّٝ ٔغٕئٗ ثیٗ دٚ لغبس ٔتٛاِی ٚ حشوت لغبس د٘جبَ سٚ ثب حذاوثش سشػت ٔغٕئٗ       - 

سبدٌی ٘ػت ، ٞضیٙٝ وٕتش ٚ صٔبٖ وٛتبٜ تش ٘ػت ٘سجت ثٝ سبیش سٚضٟب       - 

أىبٖ تطخیع یىپبسچٝ ثٛدٖ لغبسٞب تٛسظ خٛد لغبس یب لغبسٞبی دیٍش       - 

أىبٖ اسسبَ ثیص اص یه لغبس دس یه ثالن عٛال٘ی ثٝ غٛست ٕٞضٔبٖ       - 

تجذیُ سیستٓ ثالن ثبثت ثٝ ٘ٛػی سیستٓ ثالن ٔتغیش ٚ افضایص لبثّیت سیستٓ       - 

ٕٞسٛیی ثب سٚضٟبی ٘ٛیٗ ثالن ٔتغیش ٚ سیستٕٟبی وٙتشَ خٛدوبس لغبسٞب خٟت ا٘غجبق ثب سیستٕٟبی       - 

. ٔزوٛس وٝ دس آیٙذٜ پیبدٜ خٛاٞٙذ ضذ
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استجبط ٔیبٖ ِٛوٛٔٛتیٛ ٚ آخشیٗ ٚاٌٗ دس یه لغبس ٔیتٛا٘ذ ثٝ )استجبط ٔستمیٓ سادیٛیی ثیٗ دٚ لغبس ٔتٛاِی - 5ضىُ 

 (یب تٛسظ وبثُ غٛست پزیشد (سادیٛیی)غٛست ثیسیٓ

٘تیدٝ  

دس ضشایظ وٙٛ٘ی ٚ ثٝ ٔٙظٛس ثبالثشدٖ ظشفیت ٚ ایٕٙی خغٛط سٚش اضبسٜ ضذٜ دس ایٗ ٔمبِٝ سشیؼتشیٗ ٚ اسصا٘تشیٗ 

 وٝ ثٝ ػٙٛاٖ GSM-Rاص آٖ خب وٝ لبثّیت استجبط ثذٖٚ ٚاسظ دٚ لغبس دس سیستٓ استجبعی .ساٞحُ ٕٔىٗ ٔیجبضذ

ثب ٘ػت تدٟیضات ایٗ  [10ٚ11] پیص ثیٙی ضذٜ است ETCSثٟتشیٗ سٚش استجبط ثیسیٓ دس استب٘ذاسد اسٚپبیی 

٘ٛع سیستٓ سٚی لغبسٞب ، سیستٓ ٔٛسد ٘ظش ٘ٝ تٟٙب اوٖٙٛ ٔیتٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ثٟتشیٗ ساٜ حُ ٔٛسد استفبدٜ لشاس 

ٌیشد ثّىٝ وبُٔ ٔٙغجك ثش سیستٕٟبی پیطشفتٝ ثؼذی دس غٛست تٛسؼٝ ضجىٝ استجبط سادیٛیی ساٜ آٞٗ ٔغبثك 

استب٘ذاسدٞبی ساٜ آٟٞٙبی ثضسي د٘یب ٘یض خٛاٞذ ثٛد ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ وٝ سیستٕٟبی خٛدوبس تٛلف ٚ وٙتشَ 

.  أشٚصی ثبضٙذATC٘ػت ضذٜ ٘یض ٔیتٛا٘ٙذ ٔٙغجك ثش استب٘ذاسدٞبی ٔشثٛعٝ سیستٕٟبی 
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