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Τι είναι η Σηματοδότηση Υψηλής 
Χωρητικότητας; 
Η Σηματοδότηση Υψηλής 
Χωρητικότητας (High Capacity 
Signaling) είναι ένα νέο σύστημα 
σηματοδότησης «κινούμενου μπλοκ» 
υψηλής τεχνολογίας που επιτρέπει στα 
τρένα να προσαρμόζουν αυτόματα 
την ταχύτητά τους για να διατηρούν 
μια ασφαλή απόσταση από την 
αμαξοστοιχία που προπορεύεται.

Αυτό το σύστημα θα αντικαταστήσει 
το υφιστάμενο συμβατικό σύστημα 
«σταθερού τμήματος αποκλεισμού», το 
οποίο χρησιμοποιεί φωτεινά σήματα 
που υποδεικνύουν πότε είναι ασφαλές 
να προχωρήσει μια αμαξοστοιχία.

Εγγραφείτε για να λαβαίνετε 
ενημερώσεις για το έργο της 
Σήραγγας του Μετρό

Η Σήραγγα του Μετρό θα 
απελευθερώσει χώρο στη 
σιδηροδρομική γραμμή City 
Loop για να γίνονται περισσότερα 
δρομολόγια τρένων από και προς 
τα προάστια, λειτουργώντας 
τις πιο πολυσύχναστες 
σιδηροδρομικές γραμμές μέσω 
της νέας σήραγγας κάτω από το 
κέντρο της Μελβούρνης.  
Η επόμενης γενιάς τεχνολογία 
Σηματοδότησης Υψηλής 
Χωρητικότητας θα εγκατασταθεί 
ως μέρος του έργου για να 
λειτουργούν περισσότερα και 
συχνότερα δρομολόγια τρένων 
κατά τις ώρες αιχμής.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες 
για την εγκατάσταση της νέας 
τεχνολογίας.

Η Σήραγγα του Μετρό, μαζί με 
άλλες βελτιώσεις του δικτύου, θα 
δημιουργήσει χώρο για 121.000 
επιβάτες κάθε εβδομάδα στις 
γραμμές Cranbourne και Pakenham 
κατά τις ώρες αιχμής, δηλαδή 45% 
περισσότερη μέγιστη χωρητικότητα.

Γραμμές Cranbourne και Pakenham 
Οι επιβάτες στις γραμμές Cranbourne και Pakenham θα είναι μερικοί από 
τους πρώτους επιβάτες στη Μελβούρνη που θα δουν τα πλεονεκτήματα της 
Σηματοδότησης Υψηλής Χωρητικότητας.

Η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία περισσότερων και 
συχνότερων δρομολογίων τρένων και θα εγκατασταθεί αποκλειστικά στις 
νέες μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες αμαξοστοιχίες της Μελβούρνης.

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την εγκατάσταση του κρίσιμου 
παρατρόχιου εξοπλισμού και της τεχνολογίας σηματοδότησης για να 
μπορέσουν οι δύο γραμμές να μεταβούν στο νέο σύστημα σηματοδότησης.

Για να έχετε μια οπτική εικόνα για 
το πώς λειτουργεί η Σηματοδότηση 
Υψηλής Χωρητικότητας, φανταστείτε 
ότι οδηγείτε σ’ έναν αυτοκινητόδρομο. 
Το προσαρμοστικό σύστημα ελέγχου 
ταχύτητας (cruise control) ρυθμίζει 
την ταχύτητα του οχήματος ανάλογα 
την απόσταση από το αυτοκίνητο που 
προπορεύεται για να βοηθήσει τον 
οδηγό να οδηγήσει με μεγαλύτερη 
ασφάλεια.

Υπό τον έλεγχο των μηχανοδηγών, 
η Σηματοδότηση Υψηλής 
Χωρητικότητας λειτουργεί με 
παρόμοιο τρόπο μέσω της ασύρματης 
επικοινωνίας μεταξύ του τρένου και 
του κέντρου ελέγχου.

Σηματοδότηση Υψηλής 
Χωρητικότητας στις γραμμές 
Cranbourne και Pakenham
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Η Σηματοδότηση Υψηλής Χωρητικότητας θα αντικαταστήσει το συμβατικό 
σύστημα «σταθερού τμήματος αποκλεισμού» με την τεχνολογία Επικοινωνίας 
Ελέγχου Τρένων.

Θα εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός στις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες 
αμαξοστοιχίες στη Σήραγγα του Μετρό και κατά μήκος των γραμμών 
Cranbourne, Pakenham και Sunbury για να μεταδίδει δεδομένα για 
την ταχύτητα και το στίγμα του τρένου στα δύο νέα κέντρα ελέγχου 
σηματοδότησης στο Sunshine και στο Dandenong.

Αυτά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο θα προσαρμόζουν δυναμικά τις 
ταχύτητες και την πέδηση των αμαξοστοιχιών για τους μηχανοδηγούς για να 
διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις ακινητοποίησης μεταξύ των αμαξοστοιχιών.

Τα δεδομένα για  
την ταχύτητα και το στίγμα 
του τρένου αποστέλλονται 

συνεχώς σε πραγματικό χρόνο 
στα κέντρα ελέγχου μέσω 

ενός αποκλειστικού δικτύου 
επικοινωνιών.

Κέντρο 
ελέγχου 

Κέντρο Ελέγχου 
Σηματοδότησης

Ανατολική 
είσοδος 

σήραγγας

Δυτική 
είσοδος 

σήραγγας 

Πώς λειτουργεί η Σηματοδότηση Υψηλής Χωρητικότητας;

Πώς θα επωφεληθούν οι επιβάτες από τη 
Σηματοδότηση Υψηλής Χωρητικότητας;

Η Σηματοδότηση Υψηλής Χωρητικότητας επιτρέπει στα τρένα να μετακινούνται πιο 
κοντά μεταξύ τους και να υπάρχουν περισσότερα τρένα και συχνότερα δρομολόγια.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες στις γραμμές Cranbourne, Pakenham και Sunbury θα 
έχουν περισσότερες επιλογές μετακίνησης και μεγαλύτερη αξιοπιστία δρομολογίων.

Αυτή η τεχνολογία θα φέρει επανάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μελβούρνης 
καθώς μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο σύστημα «πηγαίνω στο σταθμό και αναχωρώ» 
παρόμοιο με εκείνο σε άλλες πόλεις του κόσμου όπως το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη και 
το Χονγκ Κονγκ.

Γιατί το 
χρειαζόμαστε; 

Η σηματοδότηση προηγμένης τεχνολογίας 
επιτρέπει την εκτέλεση περισσότερων 
ασφαλών δρομολογίων τρένων στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παρακολουθεί τις κινήσεις των τρένων 
σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας 
στις εταιρείες του δικτύου να μειώσουν 
τις επιπτώσεις από περιστατικά και 
απροσδόκητες καθυστερήσεις στο δίκτυο. 

Η Σηματοδότηση Υψηλής Χωρητικότητας θα εγκατασταθεί σταδιακά στις γραμμές Cranbourne, Pakenham και Sunbury

2 METRO TUNNEL HIGH CAPACITY SIGNALLING



Su
nb

ur
y

Car
ne

gie

M
ur

ru
m

bee
na

Hug
he

sd
al

e

O
ak

le
ig

h

Hun
tin

gdal
e

Cla
yt

on

Su
ns

hi
ne

W
es

ta
ll

Sp
rin

gva
le

Fo
ot

sc
ra

y

M
el

bour
ne

 C
en

tr
al

Fl
in

der
s S

tr
ee

t

Par
kv

ill
e

St
at

e 
Li

bra
ry

To
w
n 

Hal
l

A
nz

ac

Cau
lfi

el
d

Dan
den

ong

Pak
en

ha
m

Cra
nb

our
ne

A
rd

en

Τα κέντρα  
ελέγχου χρησιμοποιούν  

δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο για να παρακολουθούν 
τις ταχύτητες και τις θέσεις των 
αμαξοστοιχιών, διασφαλίζοντας 

ότι διατηρούνται ασφαλείς 
αποστάσεις ακινητοποίησης 

μεταξύ των τρένων ανά  
πάσα στιγμή.

Παρατρόχιος 
ασύρματος 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Υπόμνημα

Σηματοδότηση Υψηλής  
Χωρητικότητας

Σήραγγα του Μετρό 

Γραμμές Cranbourne,  
Pakenham και Sunbury

Κέντρο Ελέγχου 
Σηματοδότησης

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει 

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για τη λειτουργία μεγαλύτερων και 
καλύτερων τρένων στο δίκτυο.

Η εγκατάσταση της παγκόσμιας κλάσης σηματοδότησης και 
τεχνολογίας ξεκίνησε στις αρχές του 2021 και θα συνεχιστεί καθόλη 
τη διάρκεια του χρόνου.

Στη συνέχεια θα γίνουν δοκιμές για την περαιτέρω βελτίωση 
της Σηματοδότησης Υψηλής Χωρητικότητας για να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, πριν εγκατασταθεί κατά μήκος των γραμμών 
Cranbourne, Pakenham και Sunbury.

Πώς λειτουργεί η Σηματοδότηση Υψηλής Χωρητικότητας;

Αναβάθμιση της 
υφιστάμενης σηματοδότησης

Εκτός από την εγκατάσταση της Σηματοδότησης Υψηλής 
Χωρητικότητας στις γραμμές Cranbourne, Pakenham και Sunbury, θα 
αναβαθμιστεί και η υφιστάμενη σηματοδότηση που χρησιμοποιείται 
σ’ αυτές τις γραμμές. Τα τρένα που χρησιμοποιούν τη Σηματοδότηση 
Υψηλής Χωρητικότητας και εκείνα που χρησιμοποιούν τη συμβατική 
σηματοδότηση - όπως οι εμπορικές και οι επαρχιακές επιβατικές 
αμαξοστοιχίες – θα μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα σ’ ένα ενιαίο σύστημα.

Αυτό σημαίνει ότι οι εμπορικές και οι επαρχιακές επιβατικές 
αμαξοστοιχίες θα επωφεληθούν επίσης από τη Σήραγγα του Μετρό.
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Περισσότερες πληροφορίες
Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Έργο της Σήραγγας 
του Μετρό και να εγγραφείτε για μελλοντικές ενημερώσεις με email:

W  metrotunnel.vic.gov.au

  1800 105 105 (όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα) 
Πατήστε το 2 και ακολουθήστε τις οδηγίες

 facebook.com/metrotunnel

  Γραφτείτε για να λαβαίνετε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
δελτίο eNews ή ενημερωτικά email για τα κατασκευαστικά 
έργα: metrotunnel.vic.gov.au/contact/enews

Σας υπενθυμίζουμε ότι αυτές οι πληροφορίες ίσχυαν κατά το χρόνο της εκτύπωσης, 
ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Για τις 
τελευταίες ενημερώσεις επισκεφθείτε το metrotunnel.vic.gov.au.

Εξουσιοδοτήθηκε και δημοσιεύθηκε από την Κυβέρνηση Βικτώριας,  
1 Treasury Place, Μελβούρνη.

Αλλαγές που κάνουμε 
Από τα τέλη του 2020 ξεκινήσαμε την 
εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού δίπλα 
από τις σιδηροτροχιές και πάνω στις ίδιες τις 
σιδηροτροχιές.

Αυτό περιλαμβάνει καλωδίωση, κινητά κτίρια 
εξοπλισμού, κουτιά εκπομπής σήματος 
στίγματος, ιστοί ασύρματης επικοινωνίας, 
μετρητές αξόνων και σημεία εντοπισμού 
θέσης βαγονιού. 

Μετά την εγκατάσταση της 
τεχνολογίας
Πριν αρχίσουν τα νέα τρένα της Μελβούρνης 
να χρησιμοποιούν τη Σηματοδότηση Υψηλής 
Χωρητικότητας, πρέπει να εκτελέσουμε 
διεξοδικές δοκιμές της τεχνολογίας και το πώς 
λειτουργεί η τεχνολογία στα νέα τρένα.

Από τα τέλη της φετινής χρονιάς και 
στις αρχές του 2022, τα νέα τρένα θα 
χρησιμοποιούνται τη νύχτα για να δοκιμαστεί 
η τεχνολογία.

Αυτό θα περιλαμβάνει τη λειτουργία τρένων 
χωρίς επιβάτες μέσω διαφορετικών σεναρίων 
για να διασφαλιστεί ότι είναι έτοιμα όταν 
ανοίξει η Σήραγγα του Μετρό.

Θα δείτε επίσης τα νέα τρένα της 
Μελβούρνης στις γραμμές Cranbourne και 
Pakenham να χρησιμοποιούν τη συμβατική 
σηματοδότηση που χρησιμοποιείται τώρα σε 
ολόκληρο το μητροπολιτικό σιδηροδρομικό 
δίκτυο της Μελβούρνης.

Η Σηματοδότηση Υψηλής Χωρητικότητας 
δεν θα χρησιμοποιηθεί σε επιβατικές 
αμαξοστοιχίες έως ότου ανοίξει η Σήραγγα 
του Μετρό το 2025.

Ποιες εταιρείες 
θα υλοποιήσουν 
τη Σηματοδότηση 
Υψηλής 
Χωρητικότητας;

Η Σηματοδότηση 
Υψηλής Χωρητικότητας 
θα υλοποιηθεί από τον 
Όμιλο Σιδηροδρομικών 
Συστημάτων που 
αποτελείται από τις εταιρείες 
και οργανισμούς: CPB 
Contractors, Bombardier, 
Metro Trains Melbourne και 
Rail Projects Victoria.
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