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ستفاده در سراسر جهان زير سيستم هاي در ناوگان هاي ريلي مدرن مورد اهدانيم امروزكه ميرهمانطو
TCMSمونيتورينگ يا و مختلفي استفاده مي شود كه يكي از مهمترين اين زير سيستم ها، سيستم هاي كنترل 

با توجه به ارزش افزوده باالي اين بخش براي سازندگان واگن ، كسب دانش فني طراحي و ساخت اين . مي باشد2
جود در داخل كشور تحقق وبا توجه به تخصصها و تجربيات م. برخوردار مي باشدده اياسيستم از اهميت فوق الع

مي امكان پذير ياست گذاران ريلي كشور امري كامالو حمايت سصحيح اين موضوع در صورت داشتن برنامه ريزي 
هاي تواند نقش بسيار كليدي در طراحي و ساخت واگن كسب دانش فني طراحي و ساخت اين سيستم مي.باشد

چرا كه با كسب دانش فني در اين زمينه مي توان زير سيستم هاي مختلف . مدرن روز را در داخل كشور ايفا نمايد
نسبت به طراحي و ساخت واگن در 3مورد استفاده در قطار را از سازندگان معتبر تهيه نموده و با مجموعه سازي

قاء سطح دانش و توانمندي سازندگان ريلي كشور، از ضمن ارتامر ن ايدر صورت تحقق .داخل كشور اقدام نمود
و ساخت واگن ملي برداشته يحاو قدم بزرگي در راه طرهخروج مقادير قابل توجهي ارز از كشور جلوگيري شد

.خواهد شد
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TCMS  ،واگن ملي، ناوگان ريلي، دانش فني،سيستم هاي كنترل، مونيتورينگ
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دانيد با پيشرفت هاي انجام شده در زمينه ناوگان هاي ريلي مورد استفاده در دنيا، در ناوگان هاي ريلي جديد همانگونه كه مي 
دربها، سيستم هاي اطالع رساني صوتي و كنترلاز قبيل سيستم هاي كنترل ترمز، تراكشن، تهويه، ( زير سيستم هاي مختلفي 

ارتباط با آن ها و نظارت بر عملكرد آنها به روش هاي قديمي امكان پذير كه برقراري)1شكل(استفاده مي شود...) تصويري و 
نيست چرا كه با روشهاي قديمي  و سنتي براي برقراي ارتباط بين اين مجموعه نيازمند حجم عظيمي از سيم كشي ها در قطار 

. د نيز خواهد شسيستم4قابليت اطمينانمي باشد كه ضمن مقرون به صرفه نبودن باعث كاهش

]1[زير سيستمهاي مختلف مورد استفاده در واگنها- 1شكل 

، 5TCNاز قبيل (استفاده از شبكه هاي صنعتي رايج مورد استفاده در قطارهادر واگن هاي مدرن امروزي بستر هاي جديدي با 
Lonworkدر اليه فيزيكي يك زوج سيم ز استفاده اايجاد شده است و حجم عظيمي از اطالعات در طول يك قطار با ...) و

.شودميمنتقل
جهت نظارت بر عملكرد زير سيستم هاي مختلف قطار و اعمال فرامين كنترلي به صورت مركزي ، امروزه از سيستم هاي 

دسته سيستمهاي 2در يك دسته بندي كلي اين سيستمها را به . كنترل و مونيتورينگ در قطارها استفاده مي شود
.مي توان دسته بندي نمود TCMSسيستم هاي كنترل و مونيتورينگ ياو6TMSا مونيتورينگ ي

همچنين راننده قادر خواهد بود تا برخي از . تمام اطالعات مورد نياز راننده در روي يك مونيتور نشان داده مي شودTMSدر 
سيستم ها در اين . قطار اعمال نمايدتنظيمات مورد نياز را از طريق اين مونيتور به سيستمهاي مختلف مورد استفاده در

به زير سيستم هاي مورد استفاده در قطار صادر نمي شود و فرامين كنترلي قطار به TMSهيچگونه فرمان كنترلي از طرف 
اما در سيستم هاي پيشرفته تر كه به سيستم هاي كنترل و مونيتورينگ ، صورت مدارات رله كنتاكتوري پياده سازي ميشود

.شوندارسال مي TCMSمعروف هستند فرامين كنترلي نيز از طريق سيستم  TCMSيا

4 Reliability
5 Train Communication Network
6 Train Monitoring System



زير سيستم هاي يك قطار در ارتباط مي باشد كسب دانش فني تقريبا با تمامTCMSيا  TMSبا توجه به اينكه سيستم هاي 
. ا در داخل كشور ايفا نمايدطراحي و ساخت اين سيستم ميتواند نقش بسيار كليدي در طراحي و ساخت واگن هاي مدرن روز ر

تهيه معتبرچرا كه با كسب دانش فني در اين زمينه مي توان زير سيستم هاي مختلف مورد استفاده در قطار را از سازندگان 
.نسبت به طراحي و ساخت واگن در داخل كشور اقدام نمود7نموده و با مجموعه سازي

ي عملي براي كسب دانش هاراهكار،TCMSو  TMSهاي روز دنيا در زمينه در ادامه اين مقاله ضمن آشنايي با استاندارد
.فني طراحي و ساخت سيستم هاي كنترل و مانيتورينگ در داخل كشور ارائه خواهد شد
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استاندارد مختلف در دنيا مورد توجه قرار وامروزه دتورينگ ، در سيستمهاي كنترل و مونيبراي ايجاد بستر انتقال اطالعات 
. گرفته است و سازندگان معتبر ريلي دنيا و تامين كنندگان تجهيزات از اين استاندارد ها پيروي مي كنند

اولين پيش UICو IECبا همكاري مي باشد كه Train Communication Networkيا TCNاولين استاندارد، استاندار 
و تبديل شدIEC61375به شمارة (IS)8المليه تصويب رسيد و به يك استاندارد بينب1999نويس اين استاندارد در سال 

Adtranzكارخانجاتي از قبيل (.آهن اروپايي آمادگي خود را براي تطبيق با اين استاندارد اعالم كردندبسياري از كارخانجات راه
 ،Alstom ،Ansaldoِ ،CAF  ،Firema ،Siemens ،ABBEKE, Unicontrol, Bombardier, MEDCOM,….( تا

اين تعداد در مدت زمان كوتاهي بعد از تصويب وشدپياده سازيوسيله نقليه ريلي دنيا 1000در بيش از TCN، 1999سال 
.]2و3[استاندارد رشد زيادي كرد

را به عنوان IEEE1473استاندارد 1999در سال نيز )IEEE(9يكانجمن مهندسين برق و الكترون،UICو IECعالوه بر 
مي باشد  IEEE1473-Tو  IEEE1473-Lاين استاندارد شامل دو استاندارد ]4[.بستر انتقال اطالعات در واگنها معرفي كرد

.گنها معرفي مي كنندرا به عنوان استاندارد جمع آوري و انتقال اطالعات در واTCNو Lonworkكه به ترتيب پروتكلهاي 
شركت اعم از  سازندگان و تامين كنندگان قطعات و شركتهاي مسافري ريلي در دنيا به عضويت انجمن 300تا كنون بيش از 

LonTalk كه معرف پروتكلLonworks براي استفاده در قطارها مي باشند در آمده اند و تبعيت خود را از اين استاندارد
:]5[ادي از اين شركتها عبارتند ازتعد. اعالم نموده اند

Alstom, Bombardier, Siemens, CAF, AnsaldoBreda, Kwasaki, Bach simpson, EKE Electronic Ltd, 
Echelon Corporation, Control Network Solutions, Curtis Door Systems, …..  

انتخاب يكي از استاندارد هاي فوق براي TCMSيا  TMSاولين قدم براي كسب دانش فني طراحي و ساخت زير سيستم هاي 
از قبيل مسائل فني ، سوابق استفاده از ( در اين انتخاب بايد پارمترهاي مختلفي .پياده سازي در ناوگان ريلي كشور مي باشد

تن مسائلي از قبيل و در نظر گرفيلي كشور، پيش بيني آينده تكنولوژاين استاندارد ها در واگن هاي موجود در ناوگان ري
.مد نظر قرار گيرد....)تحريم و 

7 System integration
8 International Standard
9 Institude of Electrical & Electronic Engineers
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TCNين معماري يسطح پا.باشددو سطحي براي تكميل شبكه مورد نياز در قطار مي10يك شبكه سلسله مراتبيTCN شامل
.)2شكل (باشدميدر سطح قطار Train_Busدر سطح واگن وVehicle_Busباسدو

TCNشبكه انتقال اطالعات : 2شكل
12ها نقش يك دروازهاين گره. دنشوبه يكديگر متصل ميTrain-busهاي  واقع در 11از طريق گرهTCNدو سطح معماري

Train–busتنها تفاوت .كندپيروي ميOSIاي اليه7از مدل TCNشبكه . كنندبراي انتقال اطالعات بين دو واگن را ايفا مي
.]6و7و8[هاي باالتر تفاوتي با هم ندارندباشد و در اليهمي14و اليه پيوند داده13در اليه فيزيكيVehicle-busو 

در استاندارد . شوداستفاده ميVehicle_Busتر براي اتصال تجهيزات داخلي يك واگن از يك در اليه پائينTCNدر شبكه 
IEC61375-1  ،MVB15 به عنوانVehicle busهاي اما از باس.]7[اندارد براي استفاده در اين سطح معرفي شده استاست
.توان در اين سطح استفاده كرد نيز مي…و CAN ،CAN Openديگر از قبيل 

MVB يك باس ارتباط سريال با سرعتMbit/Sec1باشد كه در الية فيزيكي خود از زوج سيم بهم تابيده يا فيبـر نـوري   مي
.كنداستفاده مي

هاي  يك قطار به يكديگر باشد كه براي اتصال واگنميTrain_ busسطح،TCNباالتر در شبكه سلسله مراتبي  طحس
يك باس با WTB.]8[باشدميWTB16در سطح قطار ، IEC61375-1در باس استاندارد معرفي شدهشود، استفاده مي

با توجه به اينكه .كنداستفاده مي،داريم بهم تابيده شيلدباشد و در الية فيزيكي خود از يك زوج سميMbit/S1سرعت 

10 hierarchical architectur
11 Node
12 Gate
13 Physical layer
14 Data Link  layer
15 Multifunction Vehicle Bus
16 Wire Train Bus



واگن را  بهم وصل 32حداكثرتوان مياين شبكهبا استفاده از ،باشدمي گره 32شبكه قابل اتصال به حداكثر تعداد گره هاي 
.كرد

به طور خودكـار مجـدداً   WTB،شودشود و يا واگني به قطار متصل و يا از آن منفصل ميواگني جابجا مي،موقعي كه در قطار
وند و همچنـين هـر   شكند به طوريكه همه واگنها داراي آدرس ميدهي ميهمه واگنها را متناسب با جايگاهشان در قطار آدرس

يـك نمونـه از سـخت افـزار     3در شـكل  .شناسدشود و جايگاه خود را در قطار ميواگني از آدرس ساير واگنهاي قطار مطلع مي
TCN كنيدمالحظه ميرا.

]TCN ]9يك نمونه سخت افزار : 3شكل 
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امـا پـيش از آن نيـز    . گرديـد  IEEE1473-Lتبـديل بـه اسـتاندارد    1999در سال Lonworksهمانگونه كه ذكر شد پروتكل 
. طراحي كرده بودندLonworksمحصوالتي را تحت پروتكل ... و Bombardier, Kinki-Sharyo, Bredaشركتهايي از قبيل 

شـمالي و تمـام نقـاط دنيـا گسـترش      اما پس از اين تاريخ استفاده از اين استاندارد در طراحـي محصـوالت ريلـي در آمريكـاي    
بلكه توسط تامين كنندگان قطعات ريلي نيز به سـرعت مـورد پـذيرش    ،اين استاندارد نه تنها توسط سازندگان ريلي. ]10[يافت

كنتـرل دربهـا، كنتـرل اتوماتيـك پيشـرفته      :نظيـر ي يسيستمها،بسياري از تامين كنندگان قطعاتدر حال حاضر قرار گرفت و 
در Lonworksدر شـبكه  .نـد كنبا اين استاندارد توليـد مـي   را ... و كنترل تهويه و Propultionرل ترمز، كنترل ، كنت17قطار

استفاده از زوج سيم بهم تابيده، استفاده از خطـوط انتقـال   :]11[روش وجود دارد كه عبارتند از4اليه فيزيكي امكان استفاده از 
.، فيبر نوري و ارتباط بي سيمAC/DCقدرت 

بنا به تشخيص طراح سيستم، هر كدام از رسانه هاي فوق و يا تركيبي از آنها مـي توانـد در سـطح اليـه     Lonworksدر شبكه 
.قطار نمي باشداليه فيزيكي يكسان در كل مي به استفاده از يك فيزيكي مورد استفاده قرار گيرد و لزو

دي و ومحصوالت متنوعي از قبيل كارتهاي شبكه ، كارتهاي ديجيتال ورودي و خروجي ، كارتهاي آنـالوگ ور Echelonشركت 
.]12[ارائه مي كندLonworksجهت استفاده در شبكه ... خروجي و 

17 Advance Automatic Train Control (AATC)
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عات در واگنهـا تـدوين شـده انـد امـا اسـتاندارد       به منظور استاندارد سازي انتقال اطالLonworksو TCNر دو استاندارد ه
TCN  صرفا جهت استفاده در قطارها كاربرد دارد ولي اسـتانداردLonworks        يـك اسـتاندارد عمـومي مـي باشـد كـه يكـي از

و عـدم  ، TCNو به همين دليل و با توجه بـه بـازار مصـرف محـدودتر پروتكـل      كاربردهاي آن كاربرد در صنايع ريلي مي باشد
اما در مقابل بـا  . نيافتاده اندTCNهنوز شركتهاي سازنده تراشه ها به فكر طراحي تراشه خاص پروتكل ،توجيه اقتصاديودوج

Cypressو موتـوروال  ،و كاربرد آن در صنايع گوناگون ، شركتهايي از قبيل توشيبا Lonworksتوجه به عمومي بودن پروتكل 
تـا كنـون   .را پشتيباني كند ساخته و در اختيار عموم قرار داده اند Lonworksيژگيهاي آمريكا تراشه هاي خاصي را كه تمام و

شركت سازنده قطعـات  4000توليد شده و توسط بيش از Neuronsمعروف به Lonworksبيش از دهها مليون از تراشه هاي 
.]13[مورد استفاده قرار گرفته است

در اختيـار  "LonTalk Protocol Specification"در مدركي تحـت عنـوان   Lonworksهمچنين با توجه به اينكه پروتكل 
مي توان ايـن پروتكـل را در هـر پروسسـوري پيـاده      مي باشد،ن نيز در دسترس همگان آهمگان قرار دارد و تراشه هاي خاص 

نيسـت امـا   18تكـل بـاز  كـه پرو TCNسازي كرد و به همين دليل بسياري از سازندگان بر اين اعتقادند كه بـر خـالف پروتكـل    
.يك پروتكل باز و قابل دسترسي براي همگان مي باشدLonworksپروتكل 

ن است كه با توجه به اينكه اين استاندارد به طور خاص براي استفاده در واگنها طراحي آTCNاز جمله ويژگيهاي منحصر بفرد 
به طور مثال تمام واگنهايي كه با اين استاندارد توليـد  . دهدگرديده است تمام نيازمنديها در يك واگن را تحت پوشش قرار مي

با توجه بـه اينكـه در اروپـا هـر     . مي توانند به يكديگر كوپل شده و تشكيل يك رام قطار دهندمستقل از سازنده آن شده باشند 
ف از سـازندگان مختلـف يـا    قطار مسافري در بيش از يك كشور تردد دارد و داشتن اين قابليت سبب مي شود تا واگنهاي مختل

امـا مشـكل   .لوكومتيوهاي مختلف بتوانند در يك رام قطار قرار گيرند بنابراين اين ويژگي بيشتر در اروپا مورد توجه قرار گرفـت 
گان دكه وجود دارد با توجه به مطالب قبلي ذكر شده اين است كه اين پروتكـل بـه عنـوان پروتكـل بـاز از سـوي سـازن       عمده اي

اما همانگونه كه ذكر شـد در سـالهاي   .تي همه سازندگان كار ساده ايي نيسي شود و پياده سازي اين استاندارد براشناخته نم
در قطار  را به همراه زبان برنامه نويسي TCNفنالند سخت افزار مناسب براي پياده سازي EKEاخير برخي از شركتها همانند 

.دستاندارد به بازار ارائه كرده انا

QQQQ = = = =� S$�T� �U#� S$�T� �U#� S$�T� �U#� S$�T� �U#������� � ����� �
� ������ � ����� �
� ������ � ����� �
� ������ � ����� �
� ����������������������� %� %� %� %�

م در راه كسب دانش فني ساخت سيستمهاي كنترل و مونيتورينگ پس از انتخاب استاندارد انتقال اطالعات شناخت اولين قد
ترل و به طور كلي در بخش سخت افزار يك سيستم كن. اجزاي مختلف سيستم در دو بخش سخت افزار و نرم افزار مي باشد

.مونيتورينگ بايد شمل ويژگي هاي زير باشد
قابليت تبادل اطالعات در سراسر يك قطار و بين واگنها با استفاده از استاندارد هاي انتقال اطالعات در قطار را •

.دارا باشد
.قابليت تبادل اطالعات بين اجزا مختلف يك واگن را از طريق شبكه هاي صنعتي رايج را داشته باشد•
.يت تبادل اطالعات بين اجزا مختلف يك واگن را كه قابليت شبكه شدن را ندارد داشته باشدقابل•
.باشدCPUشامل يك واحد پردازش مركزي يا •
باشدمنبع تغذيه براي سخت افزار سيستمشامل •
 ,EN50155, EN61373:از قبيل(استاندارد هاي مختلف مربوط به تجهيزات الكترونيكي داخل قطار•

EN50128, EN50121 اس كرده باشدپرا ... )و.
.جهت عيب يابي را داشته باشدremoteامكان اتصال به صورت •
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:افزار يك سيستم كنترل و مونيتورينگ بايد شمل ويژگي هاي زير باشدنرمدر بخشهمچنين 
.استاندارد بوده و به سهولت قابل تهيه باشد19داراي نرم افزار برنامه ريزي•
.به منظور عيب يابي باشدOnline Monitoringاي نرم افزار دار•
به منظور شبيه سازي سيستم كنترل پس از طراحي و قبل از پياده سازي در قطار Simulationداراي نرم افزار •

.باشد
.داراي نرم افزار انتقال اطالعات ذخيره شده در حافظه سيستم به سيستم بيروني باشد•

:بايد شامل اجزاي زير باشدسيستم كنترل و مونيتورينگدر بخش سخت افزار يك براي تحقق اهداف فوق
جهت قرارگيري كارت هاي مختلف در داخل آنBack plainرك يا •
كارت تغذيه•
CPUكارت •
جهت انتقال اطالعات با استفاده از شبكه هاي صنعتي در طول قطارWTBكارت •
هاي مختلف موجود در داخل قطارجهت تبادل اطالعات با زير سيستمMVBكارت •
اطالعات با زير سيستم هاي واگن شامل ورودي ها و خروجي هاي ديجيتال و آنالوگ جهت تبادل IOكارتهاي •

.ه امكان قرار گرفتن در شبكه را نداردك
عيب يابيبا سيستمremoteكارت مودم جهت ارتباط •
تم هايي از واگن كه امكان قرار گرفتن در شبكه جهت تبادل اطالعات با زير سيس remote I/Oماجولهاي•

.ندارند
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رويكردهاي به منظور كسب دانش فني طراحي و ساخت سيستمهاي كنترل و مونيتورينگ با توجه به موارد ذكر شده در باال 
:مختلفي را مي توان داشت كه عبارتند از

استفاده از سخت افزارهاي ارائه شده توسط سازندگان معتبر و طراحي نرم افزار در داخل كشور با استفاده از نرم .1

افزارهاي برنامه ريزي ارائه شده به همراه محصول

راحي و ساخت سخت افزار و نرم افزار سيستم كنترل و مونيتورينگ به صورت كامل در داخل كشورط.2

مونيتورينگ توسط و رد نياز براي طراحي و پياده سازي سيستم كنترل وافزارهاي مت با توجه به اينكه در حال حاضر سخ
صورت در داخل جه به اينكه تاكنون هيچگونه اقدامي در جهت طراحي سازندگان مختلفي ارائه مي شود به نظر ميرسد با تو

گام نخست از سخت افزار هاي شركت هاي سازنده رويكرد به طور همزمان مد نظر قرار گيرد و در2هر نگرفته است بهتر است 
نرم افزارهاي برنامه ريزي ارائه شده در با استفاده از ه واستفاده كرددمعتبر  كه استاندارد هاي انتقال اطالعات را رعايت كرده ان

طراحي سيستم هاي اقدام به پيروي مي كنند IEC 61131كنار اين محصوالت كه از استانداردهاي برنامه نويسي از قبيل 
مه ريزي استانداردي را براي با توجه به اينكه ارائه كنندگان سخت افزار معموالً نرم افزار هاي برنا. نمودكنترل و مونيتورينگ 

جهت برنامه ريزي IEC 61131كه مطابق با استاندارد را Isagrafنرم افزار EKEبه عنوان مثال (د نكنارائه ميبرنامه نويسي
PLC 9[مي كندكنار سخت افزار خود جهت برنامه ريزي ارائه ردرامي باشدها[(.
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تا سيستم كنترل و مد نظر قرار گرفتهبا تشكيل يك تيم تحقيقاتي موازات در نظر گرفتن رويكرد اول بايد رويكرد دوم نيز به 
پياده سازي گردد و نهايتا همانند بسياري از سازندگان معتبر ريلي دنيا ، سازندگان كشور ما نيتورينگ با برند ملي طراحي و مو

.دنقرار گيرTCMSوTMSنيز در ليست شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي 
ين موضوع كامالً امكان پذير با توجه به تجربيات و تخصص هاي موجود  در داخل كشور در صنايع مشابه و بعضاً پيچيده تر ا

.در صورت تحقق آن گام مهمي در جهت طراحي و ساخت در داخل كشور برداشته مي شودو بوده 

گيرينتيجه-6
كنترل و مونيتورينگ يكي از مهمترين زير سيستمهاي مورد استفاده در واگنهاي مدرن مي باشد و كسب دانش فني سيتمهاي 

اه افـزايش سـهم سـاخت داخـل در زمينـه تـامين       اولين قدم در ري تواند مطراحي و ساخت سيستمهاي كنترل و مونيتورينگ 
آنجائيكه تمام زير سيستمهاي مورد استفاده در واگنها به نوعي با سيستم كنتـرل و مونيتورينـگ در   از . ناوگان ريلي كشور باشد

مي توان ضمن انتخاب ساير اجـزاء از سـازندگان معتبـر درنيـا كـه      اين زمينه ارتباط مي باشند در صورت كسب دانش فني در
سازي ارتباط بـين اجـزاء را از طريـق سيسـتم     قطعات خود را طبق استانداردهاي جهاني توليد مي كنند با استفاده از يكپارچه

.حي و ساخت واگن ملي برداشتكنترل و مونيتورينگ برقرار نموده و گام بزرگي در راه طرا
ابتـدا سـخت افزارهـاي ارائـه شـده توسـط       در . رددموضوع به صورت همزمان پي گيري گ2تحقق اين امر الزم است كه جهت 

توليد مي كننـد  Lonworkو TCNاستفاده از استانداردهاي رينگ كه قطعات خود را با سازندگان سيستمهاي كنترل و مونيتو
در داخـل  ،ارائه شده بـه همـراه محصـول   استاندارد هاي برنامه نويسي استفاده گرديده و طراحي نرم افزار با استفاده از نرم افزار

ماده ، همچنـين تجربـه هـاي الزم در    آاين كار ضمن حصول نتيجه سريعتر به خاطر استفاده از سخت افزار ا ب. جام شودكشور ان
ينگ كسب مي شود و به موازات مي توان با تشكيل تيمهاي تحقيقـاتي  سيستمهاي كنترل و مونيتورسخت افزار طراحي زمينه

ه عنوان يكي از ارائه كننـدگان سيسـتمهاي كنتـرل و    اقدام نموده و در پايان ب) سخت افزار و نرم افزار (نسبت به طراحي كامل 
.مونيتورينگ در دنيا شناخته شويم
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