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Bevezetés: A vasúti digitalizáció környezete

©Siemens2022_EdinaFerencz
Forrás: https://rail-research.europa.eu/capability/

„Cél a vasút átformálása a 

mindennapi mobilitási 

eszközzé automatizálással és 
digitalizálással” [Europe's Rail] #1 Automatizált 

vonatközlekedés
(automatizáltság szintjeI)

#2 Mobility as a Service

(MaaS)
(zökkenőmentes eljutás)

#4 Értékteremtés 

adatokból
(folyamatos 

adatkommunikáció)

#5 Optimalizált 

energiafelhasználás
(energiamenedzsment, ATO)

#6 Másodperc 

alapú ismeretek
(helyzeti tudatosság)

#9 Intelligens vonatok
(öntudat, folyamatos monitorozás, 

információ visszatáplálás)

#10 Állomások és az 

okos vonatok

https://rail-research.europa.eu/capability/


Közlekedés menedzsment rendszer
Rendszerséma a közösségi közlekedésben
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Központi forgalomirányítás menedzsment rendszer a Siemens Mobility-nél
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Közlekedés menedzsment rendszer
A forgalomirányítás „maslow-i piramisa”, a ControlGuide TMS 
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TPS.track

A vasútautomatizálás digitális megközelítése

A vasútautomatizálás hagyományos megközelítése
*TPS.live=automatizált, valós-idejű vonat diszpécser rendszer
Controlguide Iltis TMS = menetrenden alapuló, konfliktus felismerésre és annak kezelésére is alkalmas, automatizált közlekedés menedzsement rendszer



Közlekedés menedzsment rendszer:  Controlguide® Iltis TMS 
Funkcionális áttekintés

©Siemens2022_EdinaFerencz

Iltis TMS

Környezet

Diszpozíció
(Tervezési szint)

Irányítás
(Tervezés átültetési szint)

Biztonságtechnika
(Biztonsági Ellenőrző szint)

Biztosítóberendezés

Iltis N

TPS.live

UtasinformációTopológia

Kontroll 

rendszer

Csatlakozási 

biztosítékok

ATO pályamenti 

elemek

Menetrend

Utazási segédletek
ATO Fedélzeti 

elemek
Kültéri  berendezések, elemek

Vonatirányítási 

adatok
+30% kapacitás

+15% pontosság

+30% 

energiamegtakarítás



Közlekedés menedzsment rendszer
A TPS.live ellenőrzési köre
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Közlekedés menedzsment rendszer
A TPS.live – adatáramlás és interfészek
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Közlekedés menedzsment rendszer
TPS.plan
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SNCF Réseau SNCF Mobilites Trafikverket(Swedish Transport Administration) (2020)   Bane NOR

Irish Rail Fintraffic Network Rail (2009)  Banedanmark(2001)
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?

„Többfelhasználós központosított rendszer, amely 

megkönnyíti a teljes menetrendi életciklusra kiterjedő 

hálózati kapacitásmenedzsment folyamatát”



Közlekedés menedzsment rendszer
TPS.plan infrastruktúra menedzserek és stratégiai tervezés részére
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Előnyök

• Lefedi a teljes tervezési horizontot

• Beépített TAF/TAP, RNE, TTR (EU direktívák)

• Jármű és eszköz kapacitás menedzsment

• Szoros integráció a kívánt portálok között

Működés

• Digitális „iker hálózat” felépítése

• 3 szintű architektúra alapú

• Magas színvonalú, megbízható menetrend készítés

• Grafikus és táblázatos kimutatás

• Vágányfoglaltsági kimutatás

• Szofisztikált adatintegráció a kívánt rendszerekben

• Modulos felépítés, igény szerint bővíthető funkciók

Főbb eredmények

• Teljesítmény növekedés

• Magasabb hálózati kapacitás kihasználás

• Csökkenő üzemetetési költségek

• Magasabb stabilitás

• Új szolgáltatások bevezetési lehetősége



Közlekedés menedzsment rendszer
TPS.trackworks

Fő előnyök

• könnyebb igényelhetőség

• minőségbiztosított tervezési folyamat

• a karbantartási erőforrások optimalizált felhasználása

• kisebb negatív hatás (késés) a vonatokon

• magasabb pályakihasználás

• minden érintett ellátása a szükséges adatokkal

A megoldás

A TPS.trackworks megvalósítja a teljes folyamatot a 

tervezéstől a jóváhagyott vágányzárig.

Kombinálja a hosszú és rövid távú tervezéseket.

6600 felhasználó

500,000 évi eset

43,000 km vágányhálózat




