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Poci¹gi ekspresowe InterCity przebywaj¹ w ci¹gu
dnia do 1500 km. Odpowiada to rocznym osi¹gom
równym prawie 560 tys. km. Du¿e prêdkoœci jazdy,
do 330 km/h, oraz du¿e przebiegi wymagaj¹ wyko-
nywania regularnych prac konserwacyjnych, regular-
nych kontroli oraz bezzw³ocznego usuwania usterek.
Wymagane do wykonania tych prac czasy postoju
powinny byæ tak krótkie, jak to tylko mo¿liwe, ale
jednoczeœnie tak d³ugie, jak wymaga tego uzyskanie
i zagwarantowanie wysokiej dyspozycyjnoœci poci¹-
gów ICE, jak równie¿ zagwarantowanie ich bardzo
dobrego stanu technicznego.

W miejscach postoju w Hamburgu (od 1991 r.), Monachium
(od 1993) r. i w Berlinie (od 1998 r.) znajduj¹ siê specjalne
stacje obs³ugi technicznej dla poci¹gów ICE, których infra-
struktura przystosowane jest do przeprowadzania przy nich
zoptymalizowanych zabiegów utrzymaniowych.

Konieczne do wykonania prace utrzymaniowe, takie jak:
– planowe czynnoœci techniczne, wykonywane wed³ug prze-

widzianych dla tych poci¹gów cykli,
– naprawy bie¿¹ce,
– wymiany zestawów ko³owych i wózków,
– czyszczenie wnêtrza poci¹gu,
– catering (zaopatrzenie bufetu pok³adowego),
– zasilenie w wodê oraz usuwanie odpadów z WC,
mog¹ byæ wykonywane równoczeœnie. Zachodzi wiêc potrze-
ba takiego zoptymalizowania organizacji pracy, aby poszcze-
gólne operacje kontrolne i naprawcze przeprowadzane w tym
samym czasie nie kolidowa³y ze sob¹. Czas wykonania
wszystkich prac, jak i czasy trwania poszczególnych opera-
cji s¹ precyzyjnie zaplanowane i skoordynowane ze sob¹.
Sterowanie i kontrolê nad wykonaniem wszystkich prac
przejmuj¹ systemy komputerowe.

Aby zagwarantowaæ bezpieczeñstwo pracy oraz optymal-
nie zorganizowaæ ca³y przebieg prac utrzymaniowych oraz
przejrzyœcie go zwizualizowaæ i protoko³owaæ, od 1998 r.
zainstalowane zosta³y we wszystkich trzech zak³adach tech-
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nicznej obs³ugi poci¹gów, przy œcis³ej wspó³pracy miêdzy DB
Reise&Touristik AG i Siemens AG, specjalizowane, wysoko-
wydajne komputery organizacji ruchu ((Betriebsführungsrech-
ner – BFR).

Komputer organizacji ruchu, poprzez utrzymanie ³¹czno-
œci miêdzy bior¹cymi udzia³ w procesie nastawniami i pod-
porz¹dkowanymi mu specyficznymi dla danego zak³adu urz¹-
dzeniami automatyki, realizuje miêdzy innymi:
– œledzenie poruszania siê poci¹gów na terenie ca³ego za-

k³adu oraz na odcinkach dojazdowych i odjazdowych,
– zautomatyzowane wjazdy i wyjazdy poci¹gów do i z hali

zak³adu oraz ewidencjê danych odnoœnie ruchu poci¹gów.
Poza tym wykorzystywanych jest, w zale¿noœci od za-

k³adu, do 9 stacji roboczych, przeznaczonych do pracy inte-
rakcyjnej z u¿ytkownikiem, ponad 100 terminali pozyskiwa-
nia danych operacyjnych oraz znaczna liczba sterowników
z programowaln¹ pamiêci¹ typu SIMATIC. Ewidencja dok³ad-
nego po³o¿enia ka¿dego z poci¹gów w d³ugiej na 430 m hali
zak³adu, w której znajduje siê do oœmiu torów, wykonywa-
na jest za pomoc¹ 256 prze³¹czników œwietlnych.

Po dopuszczeniu do u¿ytkowania i dokonaniu w 2000 r.
odbioru systemu komputerowego przez Federalny Urz¹d do
Spraw Kolei (EBA), osi¹gniêty zosta³ znacz¹cy postêp w pra-
cach nad zapewnieniem sprawnej, bezpiecznej i skutecznej
technicznej obs³ugi poci¹gów ICE.

Opisane w tym artykule warianty wykonañ urz¹dzeñ
technicznych i rozwi¹zañ organizacyjnych odnosiæ siê bêd¹
w zasadniczym stopniu do pierwszych i obecnie najwiêk-
szych spoœród trzech wymienionych zak³adów obs³ugi tech-
nicznej poci¹gów ICE, mianowicie do Zak³adów Hamburg
Eidelstedt. Centralnym miejscem zak³adów jest hala napraw-
cza o d³ugoœci 430 m i szerokoœci 65 m, w której znajduje
siê osiem równolegle po³o¿onych torów (odpowiada to pod
wzglêdem powierzchni czterem boiskom pi³karskim). Poza
tym na terenie zak³adów znajduj¹ siê miêdzy innymi: urz¹-
dzenie do diagnozowania zestawów ko³owych (ULM), urz¹-
dzenie pomiarowo-diagnostyczne do sprawdzania ok³adzin
hamulcowych (BBDA), jak równie¿ zewnêtrzne urz¹dzenie
myj¹ce (ARA).

W Zak³adach Hamburg Eidelstedt oprócz poci¹gów ICE
przeprowadzane s¹ konserwacje i naprawy 145 lokomotyw
typu 101 oraz poci¹gu Metropolitan. Z tego powodu, jak
równie¿ z powodu wprowadzenia, wraz z pojawieniem siê
poci¹gów ICE 2 i poci¹gów najnowszej generacji ICE T i ICE
3, nowych konstrukcji poci¹gów du¿ych prêdkoœci, wprowa-
dzono w póŸniejszym czasie podzia³ ka¿dego z oœmiu torów
na cztery tak zwane segmenty torowe. Umo¿liwi³o to,
w ekstremalnych przypadkach, na przeprowadzanie prac
utrzymaniowych jednoczeœnie na czterech jednostkach (2 lo-
komotywy i dwa pó³-poci¹gi) na ka¿dym z pojedynczych
oœmiu torów.

Stosownie do wzrastaj¹cych mo¿liwoœci wykonywania
kompleksowych operacji utrzymaniowych i rosn¹cych wyma-
gañ w odniesieniu do fachowoœci i skracania czasu wyko-
nywania pracy, nieuniknionym staje siê równie¿ wzrost wy-
magañ w odniesieniu do umiejêtnoœci pracowników, jak
równie¿ staje siê nieodzowne wprowadzenie wysokowydaj-
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nych systemów komputerowych dla realizacji funkcji dyspo-
zycyjnych i operacyjnych.

Kompleksowa koordynacja prac z ró¿nych zakresów i ste-
rowane wszystkimi operacjami utrzymaniowymi w obrêbie
zak³adu, przypadaj¹cymi na okreœlony dzieñ, wykonywana
jest przez dyspozytorów, którzy maj¹ zró¿nicowany zakres
zadañ i odpowiedzialnoœci. Rozró¿nia siê przy tym dyspozy-
torów odpowiedzialnych za ruch i dysponentów odpowie-
dzialnych za proces technologiczny (produkcji).

Dyspozytor ruchu, wspó³pracuj¹cy z kierownikami s³u¿-
by ruchu w nastawniach, odpowiedzialny jest za ca³oœcio-
wy ruch poci¹gów. W momencie, gdy poci¹g zajmie w³a-
œciw¹ lokalizacjê do wykonania prac utrzymaniowych,
odpowiedzialnoœæ za poci¹g, poprzez formalne przekazanie
poci¹gu za pomoc¹ komputera prowadzenia ruchu, przejmuje
dyspozytor produkcji, który odpowiedzialny jest za wykona-
nie zaplanowanych lub te¿ niezaplanowanych, lecz koniecz-
nych do wykonania, prac utrzymaniowych. Po zakoñczeniu
prac utrzymaniowych (przez pracowników DB, Mitropy,
czyszczenia poci¹gu itp.) dyspozytor produkcji ponownie
przekazuje poci¹g za pomoc¹ komputera prowadzenia ruchu
dyspozytorowi ruchu, który bezpoœrednio po tym, wraz z w³a-
œciwym kierownikiem nastawni, koordynuje przekazanie po-
ci¹gu po zakoñczeniu prac utrzymaniowych.

Z takiego przebiegu pracy wynika, ¿e poci¹g organiza-
cyjnie jednoznacznie podporz¹dkowany jest w ka¿dej chwili
jednej, kompetentnej osobie oraz jednoznacznie okreœlona
jest odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo w zakresie tech-
nicznym i jakoœciowym. Taka organizacja pracy zapewnia
zabezpieczenie jakoœci na ka¿dym odcinku prac utrzymanio-
wych i przygotowaniu poci¹gu do dalszej eksploatacji.

Zdefiniowanie zadañ
Komputer prowadzenia ruchu wspomaga realizacjê prac
w procesie utrzymania oraz s³u¿y jednoczeœnie do informo-
wania pracowników o aktualnym stanie prac na terenie
ca³ego zak³adu, jak równie¿ do przedstawieniu aktualnego
ob³o¿enia torów na terenie zak³adów i na odcinkach dojaz-
dowych i odjazdowych. Zadania komputera prowadzenia ru-
chu obejmuj¹ nastêpuj¹ce obszary:
– wizualizacjê stanu i obs³uga urz¹dzenia,
– œledzenie ruchu poci¹gów na terenie ca³ego zak³adu za

pomoc¹ ich numerów,
– automatyczne sterowanie wjazdami i wyjazdami poci¹gów

z hali, przy zachowaniu okreœlonych wymogów bezpieczeñ-
stwa,

– administrowanie segmentami torów,
– ewidencjê danych z zakresu wykonywanych prac w celu

zg³aszania siê pracowników do okreœlonych stanowisk przy
poci¹gach,

– administrowanie systemem, przy zachowaniu okreœlonych,
stopniowanych uprawnieñ dostêpu,

– administrowanie danymi dotycz¹cymi zak³adu,
– system zg³oszeñ i archiwizacjê,
– wymianê danych z systemem PPS i AWS-ICE,
– sterowanie prac¹ specyficznymi dla zak³adu urz¹dzeniami

automatyki, wyposa¿onymi w interfejsy do komunikowa-

nia siê z bramami hali, œwiat³ami regulacji ruchem i urz¹-
dzeniami ostrzegawczymi, zaporami ograniczaj¹cymi, wy-
³¹cznikami napiêcia 15 kV dla poszczególnych torów, pó³-
kami do prac dachowych itp.,

– rejestracjê i wizualizacjê awarii urz¹dzeñ,
– uaktywnienie pulpitu awaryjnego oraz sporz¹dzenie pro-

toko³u w przypadku awarii komputera.
Do realizacji tych zasadniczych funkcji w organizowaniu

prac utrzymaniowych w obrêbie zak³adu przed komputerem
zabezpieczenia ruchu stawiane s¹ niezwykle wysokie wyma-
gania w odniesieniu do dyspozycyjnoœci i niezawodnoœci.
Z tego te¿ powodu zastosowany zosta³ podzielny i odpowied-
nio do ka¿dorazowych okreœlonych wymagañ skalowalny
system operacyjny. Wyró¿niæ mo¿na tutaj komputer centralny
do sterowania i nadzorowania pracy urz¹dzeñ technicznych
stosowanych w przebiegu prac utrzymaniowych, kompute-
ry banku danych do zarz¹dzania baz¹ danych sta³ych i kom-
putery stanowisk pracy. Komputerowy system ruchem ste-
rowania BFR, pracuj¹cy pod systemem operacyjnym
SOLARIS, bazuje na stanowiskach roboczych SUN Worksta-
tions i ze wzglêdu na konieczny wysoki stopieñ dyspozycyj-
noœci zosta³ rozplanowany redundancyjnie, jak równie¿ wy-
posa¿ony zosta³ w system RAID (rys. 1).

Redundancyjny komputer g³ówny, który korzystaj¹c z sy-
gna³ów otrzymywanych z uk³adów automatyki i wysterowy-
wanych napêdów, jak np. napêdy bram hali, wy³¹czniki to-
rowe WN, uk³ady koñcowych po³o¿eñ pomostów dachowych
itp., prowadzi na bie¿¹co odwzorowanie procesów techno-
logicznych; jest uaktywniony jako komputer w stanie rezer-
wy dynamicznej. W stanach awaryjnych mo¿liwe jest p³yn-
ne prze³¹czenie jego pracy w stan rezerwowy. Poniewa¿
system ma budowê modu³ow¹, mo¿liwe jest zastosowanie
wielu redundancyjnych komputerów g³ównych, je¿eli zajdzie
ewentualna potrzeba zwiêkszenia mocy przetwarzania da-
nych.

Na redundancyjnym komputerze banku danych, wyposa-
¿onym w system RAID, zainstalowany zosta³ bank danych
ORACLE, s³u¿¹cy do administrowania danymi i archiwum.
W czasie prze³¹czeñ miêdzy redundancyjnymi komputerami
banku danych mo¿liwa jest nieprzerwana wizualizacja aktu-
alnego stanu urz¹dzeñ i sterowanie uk³adami automatyki za
pomoc¹ redundancyjnego komputera g³ównego. Umo¿liwia
to kontynuowanie pracy urz¹dzeñ bez przerywania ich no-
minalnych funkcji.

Komputery stanowisk roboczych centralnego kompute-
ra kierowania ruchem BFR przejmuj¹ nastêpuj¹ce zadania:
– dwa spoœród nich s³u¿¹ jako serwer dla komputerów PC

zainstalowanych na stanowiskach pracy i wyposa¿onych
w emulacjê X-Windows;

– jeden odpowiedzialny jest za ³¹cznoœæ z systemami ze-
wnêtrznymi, np. z terminalami BDE i systemem PPS
AWS_ICE;

– jeden realizuje sprzê¿enie z uk³adem œledzenia poci¹gu
(ZN800) poprzez magistralê ZLV-Bus nastawni.

Zasadnicze elementy w³aœciwego komputera organizacji
ruchu s¹ zainstalowane w wydzielonym, klimatyzowanym
pomieszczeniu. Aby zmniejszyæ zapotrzebowanie na po-
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wierzchniê dla instalacji urz¹dzeñ, wszystkie stacje robocze
mog¹ byæ obs³ugiwane przez jedn¹ klawiaturê, jedn¹ mysz
i jeden monitor, a wiêc nie ka¿da stacja robocza bêdzie
wyposa¿ona w odpowiednie urz¹dzenia obs³ugi i wizualizacji.

Jako stanowiska pracy komputera BFR w pomieszcze-
niu dysponenta, w biurach, na obszarze zak³adu itp. zasto-
sowane zosta³y standardowe komputery osobiste (PC), przy
czym ka¿de stanowisko pracy dyspozytora wyposa¿one jest
w dwa monitory.

Komputer BFR w³¹czony jest ca³kowicie do systemu
³¹cznoœci (System £¹cznoœci Biurowej – BKU) kolei DB.
W ten sposób zapewniona zosta³a mo¿liwoœæ integracyjne-
go dostêpu do komputera BFR z ka¿dego stanowiska pracy,
wyposa¿onego w komputer osobisty, z ka¿dego zak³adu
utrzymania, pod warunkiem, ¿e u¿ytkownik posiada odpo-
wiednie uprawnienia. W Zak³adach Naprawy Poci¹gów Ham-
burg Eidelstedt jest przeciêtnie oko³o 60 stanowisk robo-
czych aktywnych w systemie komputera organizacji pracy
BFR. Ka¿dy z pracowników, przystêpuj¹c do wykonania za-
dania przy danym poci¹gu, ze wzglêdu na swoje w³asne bez-
pieczeñstwo, musi za pomoc¹ swojej elektronicznej karty
personalnej (tzw. chip) zg³osiæ swoje przyst¹pienie do pra-
cy w terminale rejestrowania danych ruchowych, wyposa-
¿onym w bezdotykowy czytnik kart, a po zakoñczeniu zada-
nia pracownik zobowi¹zany jest ponownie siê odmeldowaæ.
Do tego celu w Zak³adach w Hamburg-Eidelstedt zainstalo-
wanych jest, na ró¿nych poziomach w hali napraw, jak rów-
nie¿ na terenie zewnêtrznym, ponad 100 terminali BDE.

W zakresie uk³adów automatyki stosowane s¹ dwa ste-
rowniki z programowaln¹ pamiêci¹ (SPS) typu SIMATEC
155U i SIMATEC 135U. Obydwa uk³ady skomunikowane s¹
nak³adkowo z komputerem BFR. Uk³ad S155 U odpowiedzial-
ny jest za ca³oœciowe przetwarzanie sygna³ów i sterowanie
urz¹dzeniami automatyki na terenie hali, jak równie¿ za prze-
strzeganie ³añcucha zabezpieczeñ. Uk³ad S135 U realizuje po
g³ównej czêœci rozpoznanie ob³o¿enia torów oraz po³o¿enie

poci¹gów za pomoc¹ 256 fotokomórek, które przemys³ow¹
magistral¹ ASi-Bus pod³¹czone s¹ do uk³adu automatyki
z programowaln¹ pamiêci¹ SPS.

Okablowanie lokalnej sieci komputerowej (LAN) wykona-
no wewn¹trz hali, z zastosowaniem magistrali systemowej
ETHERNET w wersji przemys³owej. Okablowanie wykonane
zosta³o przy u¿yciu zarówno w szczególny sposób ekrano-
wanych przewodów z miedzi, jak równie¿ œwiat³owodów.

Okablowanie zasadniczej czêœci w³aœciwego komputera
sterowania ruchem BFR wykonane zosta³o przy zastosowa-
niu komponentów 100 MBitowych, aby komputerom PC na
stanowiskach pracy zapewniæ odpowiedni¹ szerokoœæ pasma
³¹cznoœci.

Wizualizacja pracy urz¹dzeñ
Pole obs³ugi komputera sterowania ruchem BFR podzielone
jest na nastêpuj¹ce segmenty:
– linia nag³ówka zawieraj¹ca datê i czas,
– linia menu, w której wyszczególnione s¹ wszystkie ope-

racje,
– pasek przycisków, zawieraj¹cy najczêœciej u¿ywane funk-

cje, jak np. przywo³ywanie obrazu odzwierciedlenia urz¹-
dzenia,

– obszar wyœwietlania obrazów,
– linia komunikatów o zak³óceniach,
– linia informacyjna.

Pole wyœwietlania obrazów s³u¿y do zobrazowania urz¹-
dzenia, przedstawienia uszkodzenia lub wyœwietlenia obra-
zu stanu. Zobrazowanie urz¹dzenia zawieraæ mo¿e ogólny
obraz zak³adu, przegl¹d torów w hali i lupê toru do zobra-
zowania pojedynczych torów w hali.

Ogólny obraz zak³adu (rys. 3) odzwierciedla tory w za-
k³adzie i ich aktualne ob³o¿enie wraz z numerami poci¹gów.
Na obrazie przedstawiaj¹cym ogólny widok hali (rys. 4) za-
warte s¹, oprócz danych o zajêciu torów przez poci¹gi, rów-
nie¿ inne wa¿ne informacje, odnosz¹ce siê do torów w hali.

Rys. 1. Konfiguracja sprzêtowa komputera organizacji ruchu (BFR)
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nastawni (ZN 800), albo w obszarach, w których poci¹gi nie
s¹ wykrywane przez nastawnie, za pomoc¹ rêcznego wpro-
wadzania numeru poci¹gu przez dysponenta ruchu. Poci¹gi
wewn¹trz hali zg³aszane s¹ komputerowi organizacji ruchu
poprzez urz¹dzenia numerowe przy wjeŸdzie do hali i dal-
sze zarz¹dzanie nimi przejmowane jest przez komputer. Dla
poci¹gów znajduj¹cych siê na terenie hali jest, za pomoc¹
komputera organizacji ruchu, mo¿liwoœæ dokonania zmian
w zestawieniu poci¹gów, np. sprzêganie, roz³¹czanie.

W celu dok³adnego przedstawienia rozmieszczenia po-
ci¹gów w hali przy ka¿dym torze, dla ka¿dej pozycji poci¹-
gu zainstalowane s¹ uk³ady fotokomórek. Zasiêg kontrolo-
wanego obszaru wynosi 50 cm. Zapewnia to, ¿e dalej
po³o¿one odbijaj¹ce powierzchnie nie wprowadzaj¹ b³êdów
po³o¿enia poci¹gu. Dla ka¿dej z 16 pozycji poci¹gu na torze
zainstalowane s¹ dwa uk³ady fotokomórek, oddalone od sie-
bie o 8 m. Je¿eli poci¹g zatrzyma siê w takiej pozycji, ¿e
harmonia miêdzy dwoma wagonami znajdzie siê w zasiêgu
dzia³ania jednego uk³adu fotokomórki (wówczas strumieñ
promieniowania nie zostanie odbity), to pozycja wagonu wy-
kryta zostanie przez drugi uk³ad fotokomórek.

Na podstawie planu prac do wykonania oraz specyficz-
nego dla danego zak³adu obiegu poci¹gu, ka¿demu poci¹-
gowi przyporz¹dkowane s¹ przy wjeŸdzie na teren zak³adu
stosowne dane, jak np. czas odjazdu, zjazdowy numer po-
ci¹gu i numer poci¹gu silnikowego. Dodatkowo poci¹g przy-
porz¹dkowany zostaje do okreœlonego obszaru odpowiedzial-
noœci (rys. 6). Mo¿emy tutaj wyró¿niæ, jak ju¿ wczeœniej
wspomniano, dysponenta ruchu, dysponenta produkcji i na-
stawnie. Obszar odpowiedzialnoœci i aktualny stan poci¹gu
w odniesieniu do konkretnego czasu przedstawiony jest na
zobrazowaniu za pomoc¹ okreœlonych kolorów zarysu i wy-
pe³nienia symbolu poci¹gu. W ten sposób wszyscy pracow-
nicy, równie¿ na monitorach zainstalowanych w hali, mog¹
bez problemu rozpoznaæ w jakim obszarze odpowiedzialno-
œci znajduje siê aktualnie poci¹g, jaki numer ma poci¹g oraz
o czas planowanego opuszczenia hali przez poci¹g, b¹dŸ te¿
czy wyst¹pi³o opóŸnienie w pracach.

Obs³uga urz¹dzeniaObs³uga urz¹dzeniaObs³uga urz¹dzeniaObs³uga urz¹dzeniaObs³uga urz¹dzenia
W obs³udze urz¹dzenia rozró¿niane s¹ ró¿ne poziomy i ró¿-
ne sposoby obs³ugi.
� Poziom obs³ugi miejscowy
Poziom ten ma zawsze wiêkszy priorytet w odniesieniu do
innych poziomów obs³ugi, nie ma ¿adnych powi¹zañ sterow-
niczych z programowalnymi uk³adami automatyki, realizowa-
ny jest na poziomie sprzêtowym i instalowany w zakresie
pola widzenia okreœlonego napêdu.
� Poziom obs³ugi: pulpit awaryjny
Poziom ten ma wy¿szy priorytet w odniesieniu do poziomu
komputera BFR. Obs³uga na tym poziomie ma mo¿liwoœæ
oddzia³ywania na wejœcia uk³adów automatyki, nie mo¿e
jednak¿e obs³ugiwaæ wejœæ urz¹dzeñ maj¹cych istotne zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeñstwa na torze. Na pozio-
mie pulpitu awaryjnego mo¿liwe jest sterowanie wjazdowy-
mi i wyjazdowymi œwiat³ami steruj¹cymi, sterowanie
urz¹dzeniami ostrzegawczymi i bramami. Dysponent odpo-

Rys. 2. Dane poci¹gów
Triebzug Daten Triebzug-Nr.: 0167 - dane poci¹gu poci¹g nr: 0167, Da-
tum - data, Uhrzeit - czas, Fahrzeug-Nr. - numer pojazdu, Position - lo-
kalizacja, Richtung - kierunek, Vorwärts - do przodu, Rückwärts - do ty³u

Nale¿¹ do nich informacje dotycz¹ce bram hali, œwiate³, urz¹-
dzeñ alarmowych i rodzaju eksploatacji toru. Dla ka¿dego
toru wyœwietlane s¹ równie¿ informacje dotycz¹ce zg³osze-
nia siê pracowników na stanowisku pracy. Lupa toru (rys. 5)
przedstawia wszystkie uzyskane dla danego toru informacje
o stanie urz¹dzeñ, lecz tak¿e wewnêtrzne informacje kom-
putera BFR odzwierciedlaj¹ce takie stany, jak np. zadyspo-
nowane przez dysponenta ruchu wjazdy do hali.

Zilustrowanie uszkodzeñ polega na wyœwietleniu uszko-
dzeñ wszystkich urz¹dzeñ wykrytych przez uk³ady automa-
tyki, jak np. uszkodzenia bram hali, uszkodzenie uk³adu
nagrzewania poci¹gu lub wyst¹pienie zagro¿enia bezpieczeñ-
stwa w rozdzielni. Obrazy stanu mo¿na podzieliæ na obraz
stanu terminali BDE i obraz stanu systemu. Obraz stanu
terminali BRD pokazuje stan terminali wewn¹trz hali zak³a-
du oraz na terenie na zewn¹trz hali. Na podstawie obrazu
stanu systemu odczytaæ mo¿na obraz stanu komputera BFR
oraz stanu programu.

Dane poci¹gu silnikDane poci¹gu silnikDane poci¹gu silnikDane poci¹gu silnikDane poci¹gu silnikowegoowegoowegoowegoowego
Numer poci¹gu silnikowego jest numerem czteropozycyjnym,
fizycznie przyporz¹dkowanym poci¹gowi i wyprowadzonym
z numeru g³owicy napêdowej. Dla ka¿dego numeru poci¹gu
silnikowego przyporz¹dkowane jest w systemie PPS AWS-
ICE zestawienie zawieraj¹ce numery pojazdów, pozycje po-
jazdów, jak równie¿ ich kierunek w poci¹gu silnikowym. Wy-
œwietlenie danych poci¹gu silnikowego (rys. 2) mo¿e zostaæ
wywo³ane za pomoc¹ maski danych poci¹gu, jak równie¿,
dla ka¿dego dowolnego poci¹gu silnikowego, poprzez funk-
cjê menu.

Œledzenie ruchu poci¹guŒledzenie ruchu poci¹guŒledzenie ruchu poci¹guŒledzenie ruchu poci¹guŒledzenie ruchu poci¹gu
O rozmieszczeniu poci¹gów na zewn¹trz hali zak³adu kom-
puter organizacji ruchu informowany jest za pomoc¹ prze-
sy³anych numerów poci¹gów albo z urz¹dzeñ numerowych
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wiedzialny jest w pe³nym zakresie za wykonywane czynno-
œci obs³ugi i wynikaj¹ce z nich ewentualne zagro¿enia.
� Poziom obs³ugi: komputer sterowania ruchem (BFR)
Obs³uga na poziomie komputera BFR odbywa siê w dwóch
rodzajach pracy – rêczna lub automatyczna.

W trybie obs³ugi rêcznej dysponent, podobnie jak na
poziomie obs³ugi pulpitu awaryjnego, mo¿e sterowaæ wszyst-
kimi urz¹dzeniami i przejmuje pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
wszystkie czynnoœci obs³ugowe i wynikaj¹ce z nich zagro-
¿enia.

W trybie pracy automatycznej nastêpuje automatyczne
sterowanie wjazdami i wyjazdami z hali. Wszystkie zdefinio-
wane procesy bezpieczeñstwa, do których przyk³adowo
nale¿¹: sterowanie urz¹dzeniami ostrzegaj¹cymi o awarii,
kontrola stanu ³¹czników w hali i na torach, kontrola koñ-
cowego po³o¿enia pomostu dachowego oraz sprawdzenie,
czy na torach przy podstawianych poci¹gach zg³osili siê
wszyscy pracownicy obs³ugi, s¹ aktywne. Wybór poziomu
obs³ugi, z poziomu pulpitu awaryjnego czy komputera BFR,
mo¿e byæ dokonywany w zale¿noœci od toru.

£añcuch bezpieczeñstwa
Nadzór nad zagwarantowaniem bezpieczeñstwa pracowni-
kom obs³ugi, jak równie¿ dla zapewnienia bezpieczeñstwa
poci¹gom i urz¹dzeniom w hali zak³adu, sprawowany jest za

Rys. 3. Obraz zak³adu w Eidelstedt
Übersicht Werk Eidelstedt - widok ogólny zak³adu Eidelstedt, Ein-, Ausfahr-, Abstellgruppe - grupy wjazdowe, wyjazdowe, od-
stawcze

pomoc¹ komputera BFR. W tak zwanym ³añcuchu bezpie-
czeñstwa zdefiniowane s¹ wszystkie wa¿ne – z punktu wi-
dzenia zapewnienia bezpieczeñstwa – czynnoœci obs³ugowe,
które musz¹ zostaæ spe³nione, zanim nast¹pi zezwolenie na
przemieszczenie siê poci¹gu.

Na monitorze komputera BFR dla ka¿dego segmentu toru
umieszczony jest w lupie toru wskaŸnik stanu, na którym
wskazywany jest stan „gotowoœci do jazdy” lub „brak  go-
towoœci do jazdy”. Stosuj¹c odpowiedni¹ maskê mo¿na od-
czytaæ, z jakiego powodu w danej chwili czasowej kompu-
ter BFR oznaczy³ dla okreœlonego segmentu toru „brak
gotowoœci do jazdy”.

Do oznaczenia gotowoœci do jazdy dla okreœlonego toru
musz¹ zostaæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
� poci¹g na okreœlonym segmencie toru nie znajduje siê ju¿

w obszarze odpowiedzialnoœci dysponenta produkcji;
� gotowoœæ do jazdy dla okreœlonego segmentu toru zg³a-

szana jest wówczas, gdy:
– na terminalu BDE nie pozosta³ zg³oszony ¿aden pracow-

nik (wszystkie prace zakoñczone),
– mostki torowe zamkniête,
– pomosty dachowe (je¿eli s¹) w pozycji parkowania,
– wy³¹cznik halowy 15 kV w³¹czony,
– brak zak³ócenia w zasilaniu napiêciem 15 kV,
– wy³¹czniki segmentów torów za³¹czone,
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� na okreœlonym torze nie ma jazd w przeciwnym kierun-
ku, ani jazd wewnêtrznych;

� tablica Sh2 miêdzy wydzielonymi segmentami nie jest
ustawiona na STÓJ.

Przyk³adowy przebieg automatycznego wjazdu
i wyjazdu z hali
PPPPPrzybycie poci¹gu do grupy wjazdowej/wyjazdowejrzybycie poci¹gu do grupy wjazdowej/wyjazdowejrzybycie poci¹gu do grupy wjazdowej/wyjazdowejrzybycie poci¹gu do grupy wjazdowej/wyjazdowejrzybycie poci¹gu do grupy wjazdowej/wyjazdowej
Dyspozytor ruchu za pomoc¹ komputera BFR ¿¹da od dy-
¿urnego s³u¿by ruchu w nastawni okreœlenia trasy manew-
rowania (trasa manewrowania zaznaczana jest na monito-
rze komputera BFR). W ten sposób okreœlona zostanie droga
dojazdu do wjazdu do hali.

 Dy¿urny s³u¿by ruchu potwierdza ¿¹danie i ustawia trasê
manewrowania. Na komputerze BFR wskazywana jest tra-
sa manewrowania i wjazd do hali. Je¿eli zostanie uzyskana
gotowoœæ do jazdy po danym torze (patrz opis powy¿ej),
rozpoczyna siê jednoczeœnie realizacja funkcji „wjazd do hali”.
W³¹czone zostaje urz¹dzenie alarmowe wyznaczonego toru
oraz jednoczeœnie zwolnione zostaje zabezpieczenie zapór
w ten sposób, ¿e niemo¿liwe jest ich dalsze samoczynne po-
zostawanie w stanie otwartym.

 Poci¹g z grupy wjazdowo-wyjazdowej rozpoczyna wjazd
do hali; przy przejechaniu pêtli indukcyjnej otwierana zosta-
je brama hali i w³¹czone zostaje urz¹dzenie ostrzegawcze
na ca³ym torze. Po osi¹gniêciu przez bramê po³o¿enia koñ-
cowego lampa sygnalizacji gotowoœci do wjazdu przestawio-
na zostaje w stan „jazda”.

 Po przejechaniu bramy lampa sygnalizacji gotowoœci do
wjazdu przestawiona zostaje w stan „stop”. Po zakoñcze-
niu przejazdu przez bramê i up³yniêciu czasu zabezpieczenia
zw³ocznego nastêpuje, przy otwartym œwietle zapór wjaz-
dowych, zamkniêcie bramy hali.

 Po osi¹gniêciu przez poci¹g ostatecznego po³o¿enia
w hali, maszynista melduje o tym przez radio dysponentowi
ruchu. Dysponent ruchu przekazuje poci¹g dysponentowi
produkcji. Proces wjazdu do hali zostaje w ten sposób za-
koñczony. Urz¹dzenia ostrzegawcze na ca³ym torze zostaj¹
wy³¹czone, elektromagnesy utrzymania zapór zostaj¹ uaktyw-
nione oraz udostêpnione zostaje zg³aszanie siê pracowników
przy torze.

 W czasie, gdy poci¹g podlega kompetencji dyspozyto-
ra produkcji wykonywane s¹ prace konserwacyjne i utrzy-
maniowe.

 Po zakoñczeniu prac na poszczególnych stanowiskach
(kolej DB, Mitropa i stanowisko czyszczenia poci¹gu) poci¹g
zostaje ponownie przekazany przez dyspozytora produkcji do
dyspozycji dyspozytora ruchu. Jest to tylko wówczas mo¿li-
we, je¿eli wszystkie wykorzystywane podczas wykonywa-
nych prac segmenty toru znajd¹ siê w stanie „gotowoœci
do jazdy”. Stan taki powoduje za³¹czenie urz¹dzeñ ostrze-
gawczych w obszarze zajmowanym przez poci¹g, elektroma-
gnesy zapor pozostaj¹ w stanie beznapiêciowym. Zg³asza-
nie siê pracowników przy torze nie jest dalej mo¿liwe.

 Dyspozytor ruchu zg³asza ¿¹danie do dy¿urnego ruchu
nadania poci¹gowi numeru. ¯¹danie to automatycznie wy-
znacza wybór trasy wyjazdu z hali.

Rys. 4. Obraz hali
Hallengleise - tory

Rys. 5. Lupa torów
Gleis 509 - tor 509, Süd - pó³noc, Nord - po³udnie, Tor - brama, Ampel -
sygnalizator, Ausen - zewn¹trz, Aktiv - aktywny, Gleisschalter - wy³¹cznik
torowy, Alle abgemeldet - wszyscy odmeldowani, Angemeldet - zg³oszeni,
Zustand - stan, Fahrbereit - jazda, Nicht Fahrb. - zakaz jazdy, Fahrtanwahl
- wybór jazdy, Betriebsart - rodzaj jazdy, Fahr Tor Süd -jazda brama po³u-
dniowa, Ende - koniec, Interne Fahrt - jazda wewnêtrzna, Fahr Tor Nord
- jazda brama pó³nocna

– segment jest nie uziemiony
– wsporniki mostków sieci napowietrznej w pozycji wyj-

œciowej,
– wtyczki grzania znajduj¹ siê w zaœlepkach,
– segment nie jest zablokowany;

� brak zak³óceñ na okreœlonym torze, a  poziom obs³ugi nie
jest „poziomem miejscowym”;

� odpowiednie lampy sygnalizacyjne pracuj¹ bez uszkodzeñ;
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 Dy¿urny s³u¿by ruchu potwierdza otrzymanie ¿¹dania
i nadaje poci¹gowi numer. Nastêpnie wybiera dla poci¹gu
trasê manewrowania. Poprzez wjechanie poci¹gu na trasê
manewrowania, przy jednoczesnej gotowoœci toru do jazdy
(patrz powy¿ej) zapocz¹tkowana zostaje funkcja „wyjazd
z hali”.

 Nastêpuje otwieranie bramy; po osi¹gniêciu przez bra-
mê po³o¿enia koñcowego, wyjazdowa lampa sygnalizacyjna
zostaje ustawiona na „jazdê”.

 Po przejechaniu bramy sygnalizator wyjazdowy przesta-
wiony zostaje w stan „stop”; po opuszczeniu przez poci¹g
pêtli indukcyjnej, przy wolnym œwietle bramy w obszarze
zapór nastêpuje zamkniêcie bramy i wy³¹czenie urz¹dzenia
ostrzegawczego.

 Poci¹g z hali jedzie do grupy wjazdowo-wyjazdowej
i pozostaje tam gotowy do odjazdu.

Koncepcja uprawnieñ i prawa dostêpu
Ka¿dy u¿ytkownik systemu musi zg³osiæ siê w komputerze
BFR. Przy opuszczaniu systemu u¿ytkownik musi siê wymel-
dowaæ. Przy zg³aszaniu siê u¿ytkownika nastêpuje jego iden-
tyfikacja i rozpoznawane jest jego prawo dostêpu do kom-
putera. Prawo dostêpu okreœla z jakich funkcji dany
u¿ytkownik mo¿e korzystaæ i jakie czynnoœci obs³ugi wolno
mu przedsiêwzi¹æ. W ten sposób mo¿liwe jest przydziele-
nie du¿ej grupie u¿ytkowników okreœlonych uprawnieñ do
wykonywania pewnych funkcji lub zabronienie im dostêpu
do okreœlonych czynnoœci. W trakcie identyfikacji ka¿dy u¿yt-
kownik otrzymuje has³o dostêpu, które mo¿e dowolnie czê-
sto zmieniaæ.

Czynnoœci przy komputerze BFR oraz zg³oszenia do ter-
minali BDE podzielone s¹ na ró¿ne grupy funkcjonalne, np.
obs³uga urz¹dzeñ, plan zarz¹dzania danymi, zg³oszenia go-
towoœci prac na terminalach BDE. Rozró¿nia siê trzy pozio-
my dostêpu:
1) ¿adnych uprawnieñ,
2) uprawnienia obserwatora,
3) uprawnienia do zmian/obs³ugi.

Pozyskiwanie danych operacyjnych
Wszyscy pracownicy, którzy zatrudnieni s¹ przy obs³udze
poci¹gu, zg³aszaj¹ siê przy torach za pomoc¹ kart elektro-
nicznych (chipów) na terminalach BDE i zostaj¹ zarejestro-
wani przez komputer BFR. Rejestracja ta s³u¿y wy³¹cznie do
zapewnienia bezpieczeñstwa pracownikom i dostarczenia
informacji dla dysponentów.

Zg³oszenie siê pracownika mo¿e nast¹piæ na dowolnym
segmencie torów (terminale na stanowiskach pracy), odno-
szone jest jednak ono do ca³ego poci¹gu, nawet gdy po-
ci¹g zajmuje kilka segmentów. Przy wykonywaniu okreœlo-
nych prac musi nast¹piæ szczególny rodzaj zg³oszenia. Do
prac tych nale¿¹: prace przy mostach torowych, prace na
pomostach dachowych i na pomostach czo³owych (w za-
k³adach ICE w Monachium), zmiana zestawów ko³owych
(w zak³adach ICE w Monachium). Zg³aszanie siê pracowni-
ków poprzez terminale BDF jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy
poci¹g stoi na okreœlonym segmencie toru i wy³¹czone jest

Rys. 6. Maska danych poci¹gu
Zugdaten Gleis 18 - dane poci¹gu tor 18, Zug - poci¹g, Stellwerk - na-
stawnia, Zugzusammenstellung - zestawienie poci¹gu, Ankunft Bhf. - przy-
jazd na dworzec, Ankunft Werk  - przyjazd do zak³adu, Vollzugnummer
- numer poci¹gu obci¹¿onego, Leerzugnummer - numer poci¹gu pustego,
Verkehrstag dzieñ jazdy, Fr - pi¹tek, Gleis - tor, Baureihe - typ, Behan-
dlung - dzia³anie, Zugteil - cz³on poci¹gu, Triebzugnummer - numer wa-
gonu silnikowego, Anzahl Fahrz. - liczba pojazdów, Richtung TK - kieru-
nek TK, Abfahrt Werk - odjazd z warsztatu, Art - rodzaj, Check - kontrola,
von - od, bis - do, Restzeit - czas postoju, Abstellung - odstawa, Abfahrt
Bhf. - odjazd z dworca, Zielbahnhof - stacja docelowa, OK - akceptacja,
Notizbuch - notatnik, Kurzinfo - informacja skrócona, Abbrechen - anuluj

urz¹dzenie ostrzegawcze. W przeciwnym razie zg³oszenie zo-
stanie odrzucone. Ka¿dy pracownik mo¿e dokonaæ zg³osze-
nia tylko na jednym segmencie toru lub przy jednym poci¹-
gu w tym samym czasie.

Po zakoñczeniu prac ka¿dy pracownik musi siê odmel-
dowaæ; mo¿e tego dokonaæ na dowolnym terminalu BDE
w zak³adzie.

Oprócz zg³oszeñ pracowników na terminalach BDE mog¹
byæ dokonywane przez brygadzistów zg³oszenia wykonania
prac w poszczególnych obszarach, np. Mitropa, czyszczenie
poci¹gu, zak³ad. Dziêki temu dyspozytor produkcji jest w sta-
nie œledziæ na komputerze BFR wykonanie prac.

System zg³oszeñ i zabezpieczenie danych
System zg³oszeñ zarz¹dza wszystkimi otrzymywanymi lub
wysy³anymi przez komputer zg³oszeniami i zapamiêtuje je
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w tzw. archiwum zg³oszeñ. Rozró¿niane s¹ ró¿-
ne typy zg³oszeñ, np. zg³oszenia urz¹dzeñ, zg³o-
szenia zak³óceñ w pracy uk³adów automatyki,
zg³oszenia poci¹gu. Meldunki o zak³óceniach
przypisywane s¹ okreœlonym zdarzeniom i wy-
œwietlane s¹ dodatkowo w dolnej czêœci ekra-
nu, w wierszu meldunków.

W celu wyprowadzenia i wydrukowania
zg³oszeñ z archiwum zg³oszeñ wywo³ywane jest
okno informacji zg³oszeniowej (rys. 7). W oknie
tym zg³oszenia mog¹ zostaæ wyselekcjonowa-
ne ze wzglêdu na ró¿ne kryteria, jak np. czas
lub typ zg³oszenia. Sam proces wyprowadzenia
informacji nastêpuje we w³aœciwym oknie zg³o-
szeñ.

Zarchiwizowane zg³oszenia zabezpieczane
s¹ ka¿dego dnia w systemie RAID. W odstê-
pach miesiêcznych plik zawieraj¹cy zarchiwizo-
wane dane zapamiêtywany jest automatycznie
na p³ycie CD-ROM. W razie potrzeby zapisanie
pliku z danymi na CD-ROM mo¿e byæ równie¿
dokonane przez administratora systemu.

Kontrola dostêpu i nadzór wizualny
W zak³adach technicznej obs³ugi poci¹gów ICE
w Monachium zainstalowanych jest w obsza-
rach bram wjazdowych na teren zak³adów

i bram wjazdowych do hali ³¹cznie siedem kamer WEB. Obrazy z tych
kamer mog¹ byæ przedstawiane zarówno na monitorze komputera or-
ganizacji ruchu, jak równie¿ na zwyk³ym komputerze typu PC, bez pod-
³¹czenia do komputera BFR.

Dopuszczenie przez Federalny Urz¹d Kolejnictwa
Komputer organizacji ruchu (BFR) dopuszczony zosta³ przez Federalny
Urz¹d Kolejnictwa. Oznacza to, ¿e przed instalacj¹ wykonano konieczne
testy typu i kontrole nadzoru budowlanego oraz uzyskano wymagane
zezwolenia, a po odbiorze dokonanym przez kontrolerów z certyfikacj¹
EBA uzyskano œwiadectwo homologacyjne.

Perspektywy
Aby móc sprostaæ wci¹¿ rosn¹cym wymaganiom w zakresie utrzyma-
nia pojazdów w dobrym stanie technicznym, w odniesieniu do komplek-
sowoœci i skutecznoœci us³ug oraz bezpieczeñstwa pracy zatrudnionych
pracowników staje siê równie¿ konieczne wprowadzanie co raz to spraw-
niejszych systemów komputerowych. Komputery organizacji ruchu (BFR)
zajmuj¹ w zak³adach obs³ugi technicznej na kolei niemieckiej centraln¹
pozycjê.

Obecnie opracowywane jest sprzê¿enie miêdzy nowo powstaj¹cym
systemem informacji pasa¿erów (RIS) a komputerem organizacji ruchu
(BFR). Pozwoli to na zwiêkszenie czasu wyprzedzenia powiadamiania
o czasie przybycia poci¹gów do zak³adu obs³ugi technicznej i informo-
wania o tym poprzez komputer organizacji ruchu dysponentów, a co za
tym idzie i podwy¿szenie pewnoœci planowania wykonywanych prac.

W przysz³oœci komputer BFR bêdzie móg³ ponadto sprawowaæ za-
sadnicz¹ rolê na p³aszczyŸnie komunikowania siê zak³adów utrzymania,
stwarzaj¹c mo¿liwoœæ automatycznej wymiany informacji miêdzy zak³a-
dami utrzymania.

Dostêp do informacji bêd¹cych pod kontrol¹ komputera organizacji
ruchu bêdzie w przysz³oœci jeszcze bardziej u³atwiony, gdy¿ bêd¹ one
dostêpne poprzez INTRANET kolei niemieckiej (DB AG), za pomoc¹ stan-
dardowych internetowych programów przegl¹daj¹cych. Wówczas mo¿-
liwy stanie siê dostêp do aplikacji zrealizowanych w programie JAVA.

Wa¿ne dla procesu utrzymania fizyczne numery poci¹gów mog¹ byæ
rozpoznawane za pomoc¹ systemu identyfikacji pojazdu SOIF i przeka-
zywane dalej poprzez interfejs do komputera organizacji ruchu. W ten
sposób na terenie zak³adu u³atwione zostanie rozpoznawanie poci¹gów,
eliminuj¹c zarazem mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdów przy nadawaniu i prze-
kazywaniu numerów poci¹gów i odci¹¿aj¹c pracê dysponentów.

Doœwiadczenia wynikaj¹ce z dotychczasowych zastosowañ kompu-
terowych systemów organizacji ruchu w zak³adach utrzymania poci¹gów
ICE (od 1998 r.) pozwalaj¹ przewidywaæ, ¿e perspektywicznie systemy
te znajd¹ zastosowanie nie tylko w zak³adach utrzymania, lecz równie¿
na wszystkich stanowiskach przygotowania poci¹gów do ruchu.

Na podstawie: Der Eisenbahn Ingenieur 6/2001
Betriebsführungsrechner in den ICE-Instandhaltungswerken

T³um. Andrzej Ratecki

Autorzy
in¿. dyplomowany Dieter Rosenau

kierownik wydzia³u utrzymania dla ruchu pasa¿erskiego
w okrêgu „Pó³noc” kolei niemieckiej (DB AG);

inform. dypl. Ralf Tadje
kierownik do spraw projektów „Rozwi¹zañ przemys³owych i przemys³owych

systemów serwisowych” w filii zak³adów Siemensa AG w Berlinie.

Rys. 7. Archiwizacja zg³oszeñ
Meldeauskunft - informacja zg³oszeniowa, Zeit - czas,
Meldeklasse - klasa zg³oszenia, Alle - wszystkie, Anla-
genmeldung - zg³oszenie urz¹dzenia, BFR-Systemmel-
dung - zg³oszenie systemowe BFR, Anlagenbedienung
- obs³uga urz¹dzenia, BFR-Systemstörung - uszkodze-
nie systemowe BFR, Anlagenstörung - uszkodzenie
urz¹dzenia, Name - nazwa, Gleis 505 - tor 505, Text
- tekst, Anzelgen - powiadomienie, Schliessen - zamknij

W procesie utrzymania poci¹gów du¿ej prêdkoœci ICE
zastosowany zosta³ komputerowy system organizacji
pracy w zak³adzie taboru z wykorzystaniem ruchu w za-
k³adzie, oparty na wysoko wydajnym komputerze, na-
zywanym w skrócie BFR (Betriebsführungsrechner
- komputer organizacji ruchu)
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