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إشارات عالية السعة
على خطوط Cranbourne
و Pakenham

سيو ّفر نفق المترو مساحة في
 City Loopلتشغيل المزيد من
القطارات من وإلى الضواحي
عن طريق نقل خطوط القطار
األكثر ازدحامًا لدينا عبر نفق
جديد أسفل المدينة .وسيت ّم تثبيت
تقنية اإلشارات عالية السعة من
الجيل التالي كجزء من المشروع
لتوفير المزيد من القطارات،
غالبًا خالل أوقات الذروة.
نقوم بالفعل بتنفيذ أعمال لتركيب التكنولوجيا
الجديدة.
سيو ّفر نفق المترو ،إلى جانب تحسينات
أخرى للشبكة ،متسع يستوعب 121
ألف مسافر كل أسبوع على خطوط
 Cranbourneو  Pakenhamخالل
فترات الذروة ،أي  45في المائة من سعة
الذروة.

ما هي اإلشارات عالية السعة؟
اإلشا رات عالية السعة هو نظام جديد
إلشا رات «الكتلة المتحركة» عالي التقنية
يم ّك ن القطا رات من ضبط سرعتها تلقائ ًي ا
للحفاظ على مسافة آمنة من القطار الذي
أمامها.
ويح ّل هذا مح ّل نظام «الكتلة الثابتة»
التقليدي الحالي ،والذي يستخدم إشا رات
ملوّ نة لإلشارة إلى الوقت الذي يصبح فيه
الوضع آم ًن ا للقطار بالمتابعة.

لتصور كيفية عمل اإلشا رات عالية السعة،
تخ ّي لوا القيادة على طريق سريع .يعمل
نظام تثبيت السرعة التكيفي على ضبط
سرعة السيارة وف ًق ا للمسافة من السيارة التي
في األمام لمساعدة السائق على السفر بأمان
أكبر.
وتحت سيطرة سائقي القطا رات ،تعمل
اإلشا رات عالية السعة بطريقة مماثلة من
خالل االتصال السلك ًي ا بين القطا رات ومركز
التح ّك م.

خطوط  Cranbourneو Pakenham
سيكون الركاب على خطوط  Cranbourneو  Pakenhamمن أوائل المسافرين في ملبورن الذين
سيختبرون م زايا اإلشا رات عالية السعة.
سيت ّم استخدام هذه التقنية لتوفير المزيد من القطا رات في كثير من األحيان وسيت ّم تثبيتها حصر ًي ا في
القطا رات الجديدة األكبر واألكثر حداثة في ملبورن.
األعمال جارية اآلن لتركيب معدات المسار الهامة وتكنولوجيا اإلشا رات لتمكين كال الخطين من االنتقال إلى
نظام اإلشا رات الجديد.

قوموا بالتسجيل للحصول على تحديثات
حول مشروع نفق المترو

كيف تعمل اإلشارات عالية السعة
ستستبدل اإلشارات عالية السعة إشارات «الكتلة الثابتة» التقليدية بتقنية التح ّك م في
القطار المعتمدة على االتصاالت.
سيت ّم تركيب معدات متخصصة على القطارات األكبر واألكثر حداثة في نفق المترو
وعلى طول خطوط  Cranbourneو Pakenhamو Sunburyلنقل بيانات السرعة
والموقع إلى م راكز تح ّك م في اإلشارات جديدة في  Sunshineو .Dandenong
وستعمل بيانات الوقت الفعلي هذه على ضبط سرعة القطارات والف رامل ديناميك ًي ا
للحفاظ على مسافات تو ّق ف آمنة بين القطارات للسائقين.

تستخدم مراكز التح ّكم البيانات
في الوقت الفعلي لمراقبة سرعة
القطارات والمواقع ،مما يضمن
الحفاظ على مسافات تو ّقف آمنة بين
القطارات في جميع األوقات.

كيف ستفيد اإلشارات عالية السعة الركاب؟

لماذا نحتاجها؟

تسمح اإلشا رات عالية السعة للقطا رات للعمل بالقرب من بعضها البعض وتوفير المزيد من
القطا رات ،في كثير من األحيان.

تسمح تقنية اإلشا رات المتقدمة لمزيد من
القطا رات بالعمل بأمان على الشبكة.

وهذا يعني أن الركاب على خطوط  Cranbourneو Pakenhamو Sunburyسيكون لديهم المزيد
من خيا رات السفر وموثوقية الخدمة.

ت راقب حركات القطا رات في الوقت الفعلي ،مما
يسمح لمش ّغ لي الشبكة بتقليل آثار الحوادث
والتأخي رات غير المتوقعة.

س ُت حدث هذه التكنولوجيا ثورة في شبكة قطا رات ملبورن حيث نتحرك نحو نظام «تشغيل سريع
 »turn-up-and-goموثوق به مشابه لمدن أخرى مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.

سيتم تثبيت اإلشارات عالية السعة على مراحل على خطوط  Cranbourneو PakenhamوSunbury
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METRO TUNNEL HIGH CAPACITY SIGNALLING

مركز التح ّك م

يت ّم إرسال بيانات الموقع وسرعة
القطار في الوقت الفعلي إلى
م راكز التح ّك م بشكل مستمر عبر
شبكة اتصاالت مخصصة.

راديو
تراكسايد

()Trackside

مسافة آمنة

تحديث اإلشارات الحالية

يجري العمل اآلن

باإلضافة إلى تقديم إشا رات عالية السعة إلى خطوط  Cranbourneو
 Pakenhamو ،Sunburyسيت ّم تحديث اإلشا رات الحالية المستخدمة على
طول هذه الخطوط .ويمكن للقطا رات التي تستخدم اإلشا رات عالية السعة
وتلك التي تستخدم اإلشا رات التقليدية – مثل خدمات الشحن والركاب في
المناطق اإلقليمية  -أن تعمل بأمان وكفاءة على النظام الواحد.

يجري العمل بالفعل على توفير قطا رات أكبر وأفضل للشبكة.

وهذا يعني أن الركاب في المناطق اإلقليمية وخدمات الشحن ستستفيد أي ً
ضا
من نفق المترو.

بدأ تركيب اإلشا رات والتكنولوجيا ذات المستوى العالمي في أوائل عام 2021

وسيستمر على مدار العام.

ستقوم االختبا رات بعد ذلك بضبط اإلشا رات عالية السعة لالستخدام ،قبل أن
يت ّم طرحها على طول خطوط  Cranbourneو Pakenhamو.Sunbury
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 PakenhamوSunbury
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التغييرات التي نجريها
منذ أواخر عام  2020بدأنا بتركيب معدات جديدة
بجانب المسار وعلى المسار نفسه.
يشمل ذلك الكابالت ،ومباني المعدات القابلة
للنقل ،وصناديق المواقع ،وأب راج االتصاالت
الالسلكية ،وعدادات المحاور ،والنقاط المعيارية.

بعد أن يتم تثبيت التكنولوجيا
قبل أن تبدأ قطا رات ملبورن الجديدة في استخدام
اإلشا رات عالية السعة ،نحتاج إلى إج راء اختبار
شامل للتكنولوجيا وكيفية عملها على القطا رات
الجديدة.

سيتضمن ذلك تشغيل القطا رات بدون ركاب من
خالل سيناريوهات مختلفة للتأكد من استعدادها
عند فتح نفق المترو.
سترون أي ً
ض ا قطا رات ملبورن الجديدة على
خطوط  Cranbourneو Pakenhamتستخدم
اإلشا رات التقليدية المستخدمة اآلن عبر شبكة
قطا رات مترو ملبورن.
لن يت ّم استخدام اإلشا رات عالية السعة على
قطا رات الركاب حتى يت ّم فتح نفق المترو في
عام .2025

اعتبارًا من أواخر هذا العام ،وأوائل عام ،2022
سيت ّم استخدام القطا رات الجديدة لي الً على الخط
الختبار التكنولوجيا.

من الذي يقدم اإلشارات
عالية سعة ()HCS؟
يت ّم تنفيذ اإلشارات
عالية السعة من
قبل Rail Systems
 ،Allianceالذي يض ّم
 CPB Contractorsو
 BombardierوMetro
 Trains Melbourneو

.Rail Projects Victoria

صور الغالف األمامي والخلفي © HiVis Pictures

المزيد من المعلومات

لمعرفة المزيد حول مشروع نفق المترو  Metro Tunnelوالتسجيل للحصول
على التحديثات عبر البريد اإللكتروني في المستقبل:
metrotunnel.vic.gov.au W
 24( 1800 105 105ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع)
اضغط على  2واتبع التعليمات
facebook.com/metrotunnel

اشتركوا في األخبار اإللكترونية أو رسائل البريد اإللكتروني الخاصة
بإشعا رات اإلنشاءmetrotunnel.vic.gov.au/contact/enews :

مصرح بها ومنشورة من قبل حكومة فيكتوريا
ملبورن 1 Treasury Place،

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعلومات حديثة وقت الطباعة ،ولكن بسبب ظروف غير
متوقعة ،قد تحدث تغيي رات .يرجى زيارة  metrotunnel.vic.gov.auللحصول
على آخر التحديثات.

