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DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEGO 
OGRANICZANIA PRĘDKOŚCI W SYSTEMIE SOP-2  

 
DIAGNOSTICS OF ATP SYSTEM SOP-2 

 
Abstract: SOP 2 is an automatic train protection system, ATP, designed to assist the driver in driving the train 

in the safest way. It provides relevant signal information in the cab, continuous monitoring of the actions of the 

driver and the motion of the train. SOP 2 is designed to be transparent to the driver, as long as the traffic regu-

lations are followed. If the traffic situation is regarded dangerous, SOP 2 will intervene and brake the train 

down to a safe speed, or stop the vehicle before an obstacle. Information on traffic situation obtained from in-

terlocking equipment (track section), supplemented by additional information are formed into 37 bit telegram. 

The information signal after modulation and amplification supplies the transmission loops placed at the track. 

Antennas placed on the train, receive the telegram from the transmission loops and transmit it to the receiver, 

where a demodulation and reproduction of information contained in the telegram is performed. Information 

about speed are continuously compared with actual speed indicated by speed indicator. When the actual speed 

exceeds the speed limit the vehicle drive is automatically switched off and service braking is applied if neces-

sary.  

 

1. Wstęp 
W kwietnia 1995 r. uruchomiona została pierw-

sza linia metra w Warszawie. Na całym odda-

nym wówczas do uŜytku odcinku linii, a takŜe 

na wszystkich pociągach obsługujących ruch po 

linii, zainstalowane zostały urządzenia systemu 

SOP-2, zaprojektowane w Zakładzie Trakcji 

Elektrycznej Politechniki Łódzkiej i wykonane 

przez Zakłady ABB Zwus Signal (obecnie 

Bombardier Transportation ZWUS) w Katowi-

cach. RównieŜ na drugiej linii metra będą zain-

stalowane urządzenia systemu SOP-3 kompaty-

bilne z systemem z pierwszej linii. 

2. Wiadomości ogólne o systemie SOP-2 
Linia metra jest podzielona na tzw. odstępy 

blokowe, na których znajdują się obwody to-

rowe – odcinki toru wyposaŜone w urządzenia 

nadawczo-odbiorcze, pozwalające na stwier-

dzenie, czy dany odstęp blokowy jest wolny, 

czy zajęty przez pociąg. Obowiązuje zasada, Ŝe 

na odstępie blokowym moŜe znajdować się 

tylko jeden pociąg. Dlatego pociąg zbliŜający 

się do odstępu blokowego zajętego musi zostać 

zatrzymany przed początkiem tego odstępu, 

traktowanym jako przeszkoda ruchowa. Ze 

względu na duŜą gęstość ruchu pociągów na li-

niach metra odstępy blokowe mają niewielkie 

długości, zawierające się w granicach od 30 m 

do 300 m. Przeszkodą ruchową moŜe być rów-

nieŜ semafor wskazujący sygnał „stój”, koniec 

toru ślepego (tzw. tupiku), początek obwodu  

 

 

torowego w obrębie którego znajdują się wrota 

hermetyczne nie ustawione w krańcowym poło-

Ŝeniu otwarcia, a takŜe początek obwodu toro-

wego stacyjnego w przypadku wciśnięcia któ-

regoś z peronowych przycisków bezpieczeń-

stwa. 

Koncepcja działania systemu SOP opiera się na 

zasadzie, Ŝe kaŜdemu odstępowi blokowemu 

przypisuje się określony stopień prędkości, 

równoznaczny z wartością prędkości dopusz-

czalnej na danym odstępie. Stopień prędkości 

dla danego odstępu blokowego jest wybierany 

ze zbioru stopni prędkości przyjętych w syste-

mie w taki sposób, aby maksymalna droga ha-

mowania od tej prędkości była mniejsza od 

wolnej drogi między końcem tego odstępu blo-

kowego a najbliŜszą przeszkodą ruchową. Gdy 

prędkość rzeczywista pociągu osiągnie trans-

mitowaną do pociągu wartość obowiązującego 

stopnia prędkości następuje wyłączenie napędu. 

JeŜeli prędkość rzeczywista pociągu przekracza 

wartość stopnia prędkości o 2 km/h to automa-

tycznie zostaje włączone hamowanie słuŜbowe 

pełne. W miarę zbliŜania się pociągu do prze-

szkody stopnie prędkości na poszczególnych 

odstępach blokowych maleją. Na ostatnim od-

stępie blokowym, bezpośrednio poprzedzają-

cym przeszkodę ruchową, stopień prędkości 

wynosi 0 km/h, co powoduje automatyczne za-

trzymanie pociągu przed przeszkodą. 

Maszynista powinien tak prowadzić pociąg, aby 

na końcu odstępu blokowego osiągał prędkość 
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mniejszą od stopnia prędkości na następnym 

odstępie blokowym, czyli powinien nie dopusz-

czać do automatycznego uruchamiania hamo-

wania przez system i zatrzymać pociąg przed 

odstępem blokowym ze stopniem prędkości  

0 km/h. Jeśli jednak nie dopełni tego obo-

wiązku, to system samoczynnie zatrzyma po-

ciąg na ostatnim odstępie blokowym przed 

przeszkodą. 

W metrze warszawskim podział linii na odstępy 

blokowe od początku był dokonywany opty-

malnie z punktu widzenia bezpiecznego działa-

nia 5-stopniowego systemu SOP-2 i zapewnie-

nia minimalnego czasu następstwa między po-

ciągami 90 s. Minimalna długość odstępu blo-

kowego na tej linii wynosi 96 m na torze po-

ziomym, z odpowiednią korektą zwiększającą 

tę długość na spadkach toru i zmniejszającą na 

wzniesieniach. Dlatego zbliŜający się do prze-

szkody pociąg napotka na kolejnych obwodach 

torowych przed nią zawsze taką samą sekwen-

cję stopni prędkości: 85, 76, 58, 35 i 0 km/h, 

bez względu na rzeczywiste długości obwodów 

torowych. 

Z obliczeń teoretycznych zweryfikowanych 

symulacją komputerową wynika, Ŝe zakładany 

minimalny czas następstwa między pociągami 

wynoszący 90 s, moŜe być zrealizowany przy 

jeździe pociągów bez zakłóceń, powodowanych 

przez włączenie hamowania przez system 

SOP-2 pod warunkiem, Ŝe w rejonie stacji 

wszystkie odstępy blokowe mają minimalną 

długość około 96 m. Rejon ten obejmuje 4 od-

stępy przed punktem zatrzymania przy peronie  

i dwa odstępy za nim. Piąty odstęp przed punk-

tem zatrzymania moŜe mieć z tego punktu wi-

dzenia długość 120 m, a szósty – 155 m. Dłu-

gość pozostałych odstępów blokowych na od-

cinku międzyprzystankowym nie ma juŜ 

wpływu na czas następstwa pociągów, dlatego 

moŜe sięgać maksymalnej granicy, określonej 

w systemie SOP-2 jako 300 m. Jeśli hamowanie 

przed przeszkodą zostanie zainicjowane przez 

system na odcinku toru, zawierającym odstępy 

blokowe o długości większej od minimalnej, to 

moŜe dochodzić do automatycznego wyłączania 

hamowania, gdy prędkość pociągu spadnie do 

wartości o 1 km/h niŜszej od stopnia prędkości 

na danym odstępie i ponownego jego włączenia 

na następnym odstępie, wskutek skokowego 

zmniejszenia wartości stopnia prędkości. O po-

łoŜeniu przeszkody na odcinku międzyprzy-

stankowym maszynista informowany jest za 

pomocą tzw. kabinowego wyświetlacza sytuacji 

ruchowej, umieszczonego na centralnym panelu 

pulpitu sterowniczego. Dzięki tym informacjom 

maszynista moŜe właściwie prowadzić pociąg, 

nie dopuszczając do włączenia hamowania 

przez system. 

Pod względem strukturalnym system SOP-2 

składa się z trzech podstawowych grup urzą-

dzeń funkcjonalnych: 

• urządzeń stacjonarnych (nadawczych), zlo-

kalizowanych w przekaźnikowni, 

• urządzeń transmisyjnych, które stanowią 

pętle nadawcze ułoŜone symetrycznie w to-

rze, 

• urządzeń pojazdowych (odbiorczych), 

zabudowanych na taborze metra. 

3. Urządzenia stacjonarne systemu  
W przekaźnikowni kaŜdej stacji zainstalowane 

są szafy zawierające nadajniki przesyłające in-

formacje do pętli transmisyjnych wszystkich 

obwodów torowych umieszczonych w rejonie 

obsługi stacji. Telegramy dla nadajników po-

szczególnych pętli przewodowych wypraco-

wywane są przez układy zaleŜnościowe na pod-

stawie stanu przekaźników urządzeń srk (prze-

kaźników torowych, kontroli świateł semafo-

rów, kontroli zwrotnic i wrót hermetycznych,  

i innych, określających sytuację torową i ru-

chową w rejonie stacji) oraz na podstawie in-

formacji dostarczonych z urządzeń kontroli 

dyspozytorskiej linii.  
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Rys. 1. Konfiguracja urządzeń systemu SOP-2 

W  oparciu o stany tych zestyków zespół kom-

puterów stacyjnych przyporządkowuje kaŜ-

demu obwodowi torowemu właściwy stopień 

prędkości, uwzględniający odległość od po-
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czątku danego obwodu torowego do najbliŜszej 

przeszkody (początku obwodu torowego sy-

gnalizowanego jako zajęty, semafora ograni-

czającego prędkość, zwrotnicy ustawionej  

w połoŜeniu na odgałęzienie itd.) oraz zdolno-

ści hamulcowe pociągów obsługujących linię.  

4. Urządzenia transmisyjne systemu  
Na podstawie stanu urządzeń srk i rozkazów 

przesyłanych przez urządzenia kontroli dyspo-

zytorskiej linii w urządzeniach stacyjnych wy-

pracowywane są telegramy przesyłane cyklicz-

nie do pociągów. W systemie SOP-2 dla metra 

warszawskiego telegramy mają długość 37 bi-

tów: 10 bitów synchronizacji (o stałej strukturze 

1111111101), 3 słowa 8-bitowe telegramu wła-

ściwego i 3 bity końca telegramu (000). Pierw-

sze słowo kodowe telegramu właściwego prze-

znaczone dla potrzeb podsystemu ATP zawiera 

4 bity informacyjne i 4 bity kontrolne kodu 

Hamminga, zapewniające minimalną odległość 

kodową ciągów bitowych tego słowa dmin = 4. 

Pierwszy bit informacyjny określa tzw. modyfi-

kację telegramu, zmieniającą się na kolejnych 

odstępach blokowych linii, zaś trzema dalszymi 

bitami informacyjnymi przesyłana jest najpierw 

tzw. wiadomość P – jesteś pierwszym pocią-

giem wjeŜdŜającym na ten odstęp blokowy,  

a następnie stopień prędkości obowiązujący na 

tym odstępie blokowym. Naprzemienność mo-

dyfikacji telegramów i konieczność odbioru 

wiadomości P na początku kaŜdego odstępu 

blokowego uniemoŜliwia odbiór wiadomości 

zawartych w telegramach przez pociąg, który 

wjedzie na odstęp blokowy juŜ zajęty przez 

inny pociąg. System SOP w wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza taką moŜliwość na od-

powiedzialność maszynisty z zachowaniem 

szczególnej ostroŜności: „przełamania” stopnia 

prędkości  0 km/h przez wciśnięcie specjalnego 

przycisku czujności i jazdy z prędkością ogra-

niczoną do 20 km/h, kontrolowaną przez sys-

tem. Trzecie słowo kodowe ma podobną struk-

turę do pierwszego. Z czterech bitów informa-

cyjnych tego słowa dwa pierwsze zawierają kod 

formatu telegramu, pozwalający na cztery róŜne 

interpretacje wiadomości dla podsystemu ATO, 

zawartych w drugim ośmiobitowym słowie te-

legramu. Formatem o kodzie 00 przesyła się 

wiadomości umoŜliwiające działanie kabino-

wego wyświetlacza sytuacji ruchowej. Format  

o kodzie 01 przewidziany jest do przesyłania 

rozkazów związanych z automatyczną obsługą 

drzwi. Format 10 będzie słuŜył do synchroniza-

cji zegara pokładowego z czasem wzorcowym 

metra i do obsługi stopera kabinowego, podają-

cego maszyniście liczbę sekund do planowego 

odjazdu pociągu z przystanku. Czwarty format 

o kodzie 11 umoŜliwi przesyłanie do urządzeń 

pojazdowych rozkazów niezbędnych do auto-

matycznego zawracania składu na stacjach 

krańcowych linii. Trzeci i czwarty bit informa-

cyjny trzeciego słowa kodowego przeznaczony 

jest do kodowania rozkazów specjalnych do po-

ciągu przesyłanych za pośrednictwem urządzeń 

kontroli dyspozytorskiej: „wyłącz napęd”, „jedź 

automatycznie” (z prędkością ograniczoną do 

35 km/h – bez udziału maszynisty) lub „za-

trzymaj się”. 

Reasumując – telegramy w systemie SOP-2  

w 37 bitach zawierają 16 bitów informacyjnych 

(43%), w tym 8 z nich moŜe być wykorzysty-

wanych w 4 róŜnych formatach, a  oddzielne 

zabezpieczenia kodem nadmiarowym dwóch 

słów kodowych wymagają łącznie aŜ 8 bitów 

kontrolnych dla uzyskania minimalnej odległo-

ści kodowej równej 4. 

Transmisja telegramów odbywa się za pomocą 

obwodu przewodowego. Pętle transmisyjne, 

stanowiące anteny nadawcze sprzęŜone induk-

cyjnie z antenami odbiorczymi pociągów, uło-

Ŝone są między szynami przy krawędziach ka-

nału odwadniającego. Odległość między bo-

kami pętli wynosi około 90 cm z kilkunasto-

centymetrową tolerancją odchyleń przewodów 

pętli w obie strony względem osi toru. Długość 

pętli jest zwykle równa długości obwodu toro-

wego, lecz pętla jest przesunięta o 12,5 m 

wstecz do kierunku jazdy względem granic ob-

wodu torowego, wyznaczonych połoŜeniem 

złączy izolowanych.  

Do transmisji jest wykorzystywany sinusoida-

lny sygnał nośny z cyfrową modulacją często-

tliwości (FSK). Szybkość modulacji jest równa 

1200 bodów. Logicznej wartości „0” odpo-

wiada częstotliwość znamienna 37,2 kHz, zaś 

logicznej „1” – częstotliwość 36,0 kHz. War-

tość skuteczna prądu sygnałowego w pętli 

nadawczej wynosi około 150 mA. 

Anteny odbiorcze pociągu odbierają sygnał na 

zasadzie sprzęŜenia indukcyjnego z polem ma-

gnetycznym wytworzonym przez zmienny prąd 

sygnałowy płynący pętlą transmisyjną. 

5. Urządzenia pojazdowe systemu 
Urządzenia pojazdowe systemu SOP pracują na 

podstawie: informacji zawartych w telegramach 

dostarczonych przez układ transmisyjny z urzą-
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dzeń stacyjnych, aktualnej prędkości i kierunku 

jazdy pociągu, sygnałów pochodzących z ob-

wodów rozrządczych pociągu i pewnych ściśle 

określonych w systemie działań maszynisty.  

Z dwóch kompletów urządzeń pojazdowych 

umieszczonych w obu wagonach czołowych 

pociągu włączany jest tylko jeden – w przedniej 

kabinie. 

System SOP-2 zapewnia bezpieczeństwo ruchu 

pociągu przez ciągłe porównywanie rzeczywi-

stej prędkości jazdy z tzw. prędkością kontro-

lowaną i automatyczne oddziaływanie na 

układy napędowe i hamulcowe pociągu w za-

leŜności od wyniku tego porównania.  

Prędkość kontrolowana zwykle moŜe być utoŜ-

samiana z wartością stopnia prędkości nad daną 

pętlą transmisyjną, wynikającą z przesyłanych 

tą pętlą telegramów. Dwie anteny pojazdowe 

połączone róŜnicowo i zawieszone nad bokami 

pętli transmisyjnej odbierają z niej sygnały. 

RóŜnicowe połączenie anten podwaja poziom 

sygnałów uŜytecznych, a eliminuje wpływ za-

kłóceń, pochodzących od wyŜszych harmonicz-

nych prądu trakcyjnego płynącego szynami. Po 

wzmocnieniu sygnałów antenowych i ich zde-

modulowaniu odtwarzana jest postać binarna 

nadanych telegramów, przekazywana do dwu-

kanałowych struktur odbiornika pojazdowego. 

W obu kanałach dekodera ciągi binarne tele-

gramów właściwych podlegają trójetapowemu 

procesowi dekodowania w celu zwiększenia 

wiarygodności transmisji. W pierwszym etapie 

dekodowania następuje eliminacja pojedyn-

czych przypadkowych błędów przez głosowa-

nie większościowe bit po bicie trzech ciągów 

binarnych z trzech ostatnich zdemodulowanych 

telegramów. W drugim etapie sprawdza się czy 

ostatni z odebranych telegramów jest iden-

tyczny z telegramem zawartym w buforze gło-

sowania. Jeśli tak, to po sprawdzeniu, Ŝe ma 

właściwą postać zabezpieczenia kodowego staje 

się on telegramem zaakceptowanym. W trzecim 

etapie porównuje się  postać telegramu świeŜo 

zaakceptowanego z postacią zaakceptowaną 

wcześniej (która uprzednio przeszła pozytywnie 

przez dwa pierwsze etapy dekodowania). Jeśli 

są one identyczne, to telegram zostaje przyjęty 

do realizacji i w obu kanałach jednostki logicz-

nej analizowana jest jego treść. Przede wszyst-

kim zostaje określona wartość prędkości kon-

trolowanej i następuje jej porównanie z prędko-

ścią rzeczywistą określoną przez moduły po-

miaru prędkości na podstawie sygnałów pocho-

dzących z dwóch róŜnych czujników prędkości. 

W odbiorniku systemu SOP-2 moŜna wydzielić 

dwa podstawowe bloki: 

• jednostka centralna SOP-2 – część elektro-

niczna i procesorowa realizująca podsta-

wowe funkcje systemu SOP-2,  

• blok sprzęgający – część przekaźnikowa 

systemu stanowiąca interfejs do urządzeń 

zainstalowanych na pojeździe. 
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Rys. 2. Konfiguracja urządzeń pojazdowych sy-

stemu SOP-2 

Sygnały wyjściowe jednostki logicznej sterują 

układami wyjściowymi bezpiecznymi, które 

poprzez tzw. blok sprzęgający umoŜliwiają 

współpracę systemu SOP-2 z róŜnymi typami 

pociągów metra. Jednostka logiczna współpra-

cuje takŜe z modułem pulpitu maszynisty i reje-

stratorem pracy systemu (czarną skrzynką). 

Urządzenia pojazdowe są włączane dwupołoŜe-

niowym przełącznikiem. Zespół styków tego 

przełącznika w stanie wyłączonym usuwa 

wszystkie oddziaływania bloku sprzęgającego 

na układ sterowniczy pociągu.  

6. Diagnostyka systemu SOP-2 

6.1. Urządzenia diagnostyczne systemu 

W kaŜdym z trzech wymienionych obszarów 

systemu SOP-2, tj. urządzeń stacjonarnych, 

transmisyjnych oraz pojazdowych istnieją 

urządzenia diagnostyczne, które pozwalają na 

monitorowanie pracy i ocenę stanu zarówno 

urządzeń systemu SOP-2, jak i urządzeń z nim 

współpracujących. Konkretne rozwiązania, wy-

stępujące w kaŜdym ze wspomnianych wyŜej 
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obszarów zostaną przedstawione w dalszej czę-

ści artykułu. 

Ze względu na dość skromny zakres artykułu 

nie moŜna  jednak przedstawić w nim wszyst-

kich uŜywanych w systemie urządzeń diagno-

stycznych. Oprócz tych, o których będzie mowa 

w dalszej części artykułu warto wspomnieć  

o testerach uŜywanych do monitorowania sy-

gnału wysyłanego z urządzeń stacyjnych do 

pętli nadawczych oraz testerach uŜywanych do 

diagnostyki toru transmisyjnego pociągu na 

stacji techniczno – postojowej. 

6.2. Diagnostyka urządzeń stacjonarnych 

W urządzeniach stacjonarnych moŜna wyróŜnić 

dwie grupy urządzeń: 

• komputery stacyjne – przetwarzające dane  

z urządzeń srk oraz systemu dyspozytor-

skiego; 

• nadajniki – zapewniające transmisję wypra-

cowanych informacji do pociągu. 

Informacje wypracowane w komputerze stacyj-

nym prezentowane są na monitorze dyŜurnego 

ruchu i zapisywane w celu późniejszej ewentu-

alnej analizy – rys. 3 (tzw. magnetowid postępu 

czasu – stacyjna „czarna skrzynka”). Zapamię-

tywane są między innymi takie informacje jak: 

• stan zajętości obwodów torowych, 

• połoŜenie zwrotnic, 

• wskazania semaforów,  

• informacje wypracowane dla pociągów. 

Analiza zapisanych danych pozwala na odtwo-

rzenie dowolnego momentu pracy urządzeń  

w ciągu ostatnich dni ich pracy. Oczywiście 

przy archiwizowaniu tych danych mamy dostęp 

do wydarzeń z praktycznie dowolnego okresu 

czasu. 

Druga grupa urządzeń, nadajniki pojedynczych 

obwodów, moŜe być monitorowana poprzez 

podłączenie zewnętrznego modułu rejestrują-

cego zarówno wszystkie linie sygnałowe do-

prowadzone do nadajnika jak i telegramy wy-

generowane na podstawie tych sygnałów. Po-

niewaŜ jest rejestrowana wówczas bardzo duŜa 

liczba danych, ten sposób monitorowania sto-

sowany jest tylko w przypadku, gdy zachodzi 

konieczność zdiagnozowania nieprawidłowości 

w działaniu urządzeń. PoniewaŜ oprócz stanu 

systemu SOP-2 zapisywane są dane, na pod-

stawie których on pracuje, moŜna dokonywać 

równieŜ analizy np. stanu przekaźników urzą-

dzeń srk pod kątem równoczesności ich pracy, 

drgań styków itp. 

6.3. Diagnostyka urządzeń transmisyjnych 

Ocena jakości transmisji z toru do pociągu me-

tra jest dokonywana głównie na podstawie 

dwóch parametrów: 

• poziomu napięcia sygnału indukowanego  

w antenach odbiorczych na pojeździe, 

• sprawności transmisji, czyli stosunku liczby 

poprawnie odebranych telegramów do 

liczby telegramów wysłanych.  

Pomiar obu tych parametrów dokonywany jest 

przy pomocy specjalnej karty serwisowej i pro-

gramu diagnostycznego uruchomionego w po-

ciągu jadącym na linii. Najczęściej pomiarów 

tych dokonuje się w pociągu jadącym z prędko-

ścią rozkładową – pozwala to ocenić jakość 

transmisji, jaką mają pociągi znajdujące się  

w normalnym ruchu. W przypadku konieczno-

ści dokonania dokładniejszych pomiarów, 

podczas nocnej przerwy eksploatacyjnej pociąg 

diagnostyczny wykonuje je podczas jazdy po 

linii z prędkością 10 -  15 km/h. 

Pomiarów jakości transmisji moŜna jednak do-

konywać nie tylko z pociągu, obsługa urządzeń 

liniowych dysponuje przenośnymi testerami ja-

kości transmisji pozwalającymi np. na ocenę 

dokonywanych regulacji bez konieczności wy-

konywania jazd pociągowych. 

6.4. Diagnostyka urządzeń pojazdowych 

Diagnostyka urządzeń pojazdowych prowa-

dzona jest dwoma niezaleŜnymi kanałami.  

W kaŜdym z pociągów eksploatowanych na 

linii metra w Warszawie zainstalowane są 

rejestratory QARM firmy ATM, pełnią one role 

pokładowych „czarnych skrzynek”. Z urządzeń 

pojazdowych SOP-2 co 1 s wysyłane są łączem 

szeregowym informacje o stanie urządzeń  

SOP-2. W rejestratorze zapisywane są miedzy 

innymi następujące informacje: 

• prędkość aktualna pociągu; 

• prędkość dozwolona (kontrolowana); 

• liczba wolnych obwodów przed pociągiem  

• sygnały sterujące hamowaniem postojo-

wym, napędem, hamowaniem słuŜbowym, 

hamowaniem awaryjnym i otwieraniem 

drzwi; 

• dodatkowe, wybrane sygnały wewnętrzne. 

Te wszystkie informacje, a takŜe inne, odczy-

tywane bezpośrednio z pojazdu,  są rejestro-

wane w kaŜdym pociągu poruszającym się na 

linii metra. Codziennie po zakończeniu jazd 

dokonywany jest odczyt zawartości rejestratora, 



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 3/2012 (96) 168

a następnie ich analiza w specjalnym oprogra-

mowaniu diagnostycznym (rys. 4). 

Jak juŜ wspomniano informacje w rejestratorze 

QARM są zapisywane co 1 s, niekiedy jest to 

zbyt mała rozdzielczość – jadący z maksymalną 

prędkością pociąg przejeŜdŜa w tym czasie 

drogę blisko 24 m. W przypadku konieczności 

posiadania dokładniejszych danych naleŜy  

w badanych urządzeniach odbiorczych 

zainstalować specjalną kartę serwisową (taką 

samą jak przy pomiarach jakości transmisji), 

współpracującą z przenośnym komputerem na 

którym zapisywane są otrzymane dane. Opro-

gramowanie diagnostyczne pozwala na reje-

strowanie kaŜdego cyklu pracy urządzeń od-

biorczych. W kaŜdym cyklu są rejestrowane in-

formacje, które centralna jednostka systemu 

otrzymuje z kart pomocniczych, zbierających 

sygnały z pociągu, mierzących jego prędkość, 

odbierających informacje z toru, sterujących 

urządzeniami pojazdowymi itp. PoniewaŜ cały 

odbiornik zbudowany jest dwukanałowo, to re-

jestrowane są oczywiście informacje z obu ka-

nałów. Ze względu na bardzo duŜą liczbę reje-

strowanych w ten sposób danych (kilkadziesiąt 

MB w ciągu godziny) moŜna dokładnie zdia-

gnozować stan urządzeń pojazdowych systemu. 

JednakŜe z tego samego względu – bardzo duŜa 

ilość danych do analizy – stosowanie go w co-

dziennej eksploatacji byłoby dość uciąŜliwe. 

7. Podsumowanie 
System automatycznego ograniczania prędkości 

typu SOP-2 został zainstalowany na I linii  

metra w Warszawie. W artykule na początku 

zaprezentowane zostały zasady działania sys-

temu, jego moŜliwości ruchowe oraz parametry 

układu transmisji danych z toru do pociągu. Po-

nadto opisano strukturę systemu w zakresie 

urządzeń stacjonarnych, transmisyjnych i po-

jazdowych.  

W dalszej części artykułu omówiono stosowane 

w systemie urządzenia i programy diagno-

styczne. W kaŜdym z obszarów działania sys-

temu SOP-2, (urządzenia stacjonarne, transmi-

syjne oraz pojazdowe) przedstawiono rozwią-

zania, które pozwalają na monitorowanie pracy 

i ocenę stanu zarówno urządzeń systemu SOP-2 

jak i urządzeń z nim współpracujących. 
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Rys. 3. Obraz z programu magnetowidu postępu czasu rejestrującego pracę urządzeń stacyjnych 

 

Rys. 4. Wykres zmian sygnałów w odbiorniku z pojazdowego programu diagnostycznego 
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