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Wprowadzenie

Dnia 1 sierpnia 2016r. uruchomione zostało na Okręgu Doświadczalnym Instytutu

Kolejnictwa w Żmigrodzie stanowisko badawcze do badań systemu ETCS poziomu

1. Dzięki zabudowie systemu ETCS poziomu 1 Instytut Kolejnictwa dołączył do grona

nielicznych jednostek badawczych w Europie oferujących badania tego systemu przy

ograniczeniu do minimum testów prowadzonych na czynnej infrastrukturze kolejowej.

Równocześnie z ukończeniem prac nad instalacją systemu ETCS poziomu 1

rozpoczęto prace koncepcyjne nad stanowiskiem do badań systemu ETCS poziomu

2. System ETCS poziomu 2 jest systemem dużo bardziej złożonym oraz wymaga

znacznie więcej infrastruktury towarzyszącej niż system poziomu 1. Powoduje to, że

stworzenie stanowiska badawczego wiąże się ze znacznie większym zakresem prac.

Równolegle rozpoczęto również prace projektowe w zakresie budowy drugiego

okręgu doświadczalnego (o znacznie większej długości), który również ma być

wyposażony w system ETCS poziomu 2.

Poniżej przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego systemu ETCS poziomu

2 na istniejącym okręgu doświadczalnym. Zawiera ona autorską analizę wyzwań

i problemów przy tworzeniu stanowiska oraz propozycje ich rozwiązania.

Rys. 1. Szkic istniejącego Okręgu Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie – lokalizacja 

stanowiska badawczego.

Przykładowe wyzwania i problemy do rozwiązania

Przy tworzeniu koncepcji stanowiska badawczego systemu ETCS poziomu 2 na

potrzeby istniejącego Okręgu Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie

należy podjąć szereg decyzji mających fundamentalny wpływ na sposób jego

działania. W kolejnych podpunktach przedstawiono przykładowe zagadnienia, których

rozważenie jest niezbędne, wraz z możliwymi rozwiązaniami (rozwiązanie ocenione

przez autora jako najkorzystniejsze wyróżniono względem rozwiązań pozostałych).

Abstract

On 1 August 2016 the research installation for testing of ERTMS/ETCS Level 1 system was launched on The Railway Research Institute Test Track in Żmigród. With the building of the

ERTMS/ETCS level 1 Railway Research Institute has joined the group of the few research units in Europe carrying out the research of the system while minimizing the tests performed on

the working railway infrastructure. At the same time as the ETCS Level 1 system research installation has been completed, the conceptual work on the ETCS level 2 research installation

has started. The ETCS Level 2 system is a much more complex and requires far more accompanying infrastructure than the Level 1 system. For this reason, the construction of a

research installation involves a much larger range of work. Simultaneously, the design work on the construction of the second test track (of much larger length) has also begun, which is

also to be equipped with the Level 2 ETCS. This article focuses on the concept of a Level 2 ETCS research installation on the existing test track. It presents author’s analysis of the

challenges and problems in creating a research installation and the concept of their solution.

Sposób realizacji symulatora w powiązaniu z centrum sterowania radiowego:

• Centrum sterowania radiowego bez szczególnych modyfikacji oprogramowania

względem wersji stosowanej na sieci kolejowej; badawczy charakter stanowiska

znajdujący odzwierciedlenie w rozbudowanym symulatorze dostarczającym dane

do centrum sterowania radiowego.

• Dedykowana adaptacja centrum sterowania radiowego o znacznym zakresie

modyfikacji względem rozwiązania stosowanego na sieci kolejowej; symulator

stosunkowo prosty, służący przede wszystkim do uruchamiania poszczególnych

scenariuszy badawczych.

Zastosowanie centrum sterowania radiowego bez szczególnych modyfikacji względem

rozwiązania stosowanego na sieci kolejowej pozwala na prowadzenie prac badawczych (oraz

certyfikacji pojazdów) w warunkach odpowiadających rzeczywistej sieci kolejowej.

Medium transmisyjne dla stanowiska badawczego systemu ETCS poziomu 2:

• Dedykowana niezależna sieć GSM-R.

• Sieć GSM-R stanowiąca część sieci GSM-R PKP PLK S.A.

• Publiczna sieć GSM.

Wykorzystanie jako medium transmisyjnego publicznej sieci GSM może obniżać wiarygodność

prowadzonych na stanowisku badań. Włączenie sieci GSM-R na okręgu doświadczalnym do

sieci PKP PLK S.A. stanowi oczywiście wyzwanie organizacyjne, ale jest rozwiązaniem tańszym

i prostszym od tworzenia wydzielonej sieci GSM-R.

Sposób detekcji pociągu na potrzeby stanowiska:

• Liczniki osi (opcjonalnie wraz z samoczynną blokadą liniową).

• Geolokalizacja.

• Innowacyjna technologia, np. DAS (Distributed Acoustic Sensing).

Zastosowanie innowacyjnej technologii w zakresie detekcji pociągu podnosi walory badawcze

stanowiska bez znaczącej utraty wiarygodności badań na nim prowadzonych.

Przygotowanie narzędzi wspomagających pracę na stanowisku badawczym:

• Przygotowanie bogatego zakresu narzędzi wspomagających (np. zdalny pulpit

pozwalający na sterowanie symulatorem z pokładu pojazdu, narzędzia

wspomagające analizę wyników badań).

• Ograniczenie narzędzi wspomagających do minimum.

Narzędzia wspomagające znacząco ułatwią pracę na stanowisku badawczym, nie podnosząc

w sposób znaczący jego kosztu.

Podsumowanie

Wskazane powyżej zagadnienia są jedynie przykładami problemów do rozwiązania przy

budowie stanowiska badawczego systemu ETCS poziomu 2. Mają one jedynie

przybliżyć skalę wyzwania, znacząco większą niż przy stanowisku systemu ETCS L1.
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