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Seinaleztapena. 

Puntu orokorrak
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Seinaleztapen modernoaren funtzio nagusia

Zirkulazioaren segurtasuna bermatzea:

- Trenen arteko talka edo kolpea eragozten du √ Euskal Sarea

- Gehiegizko abiadura dela eta errailetik irtetea eragozten

du √ Euskal Sarea

CBTC (Communication Based Train Control)

Bidaiarien dentsitate handiko garraiorako prestazio
handiko sistema:

- Operazioa optimizatzen du, linea batean trenak
eta tarteak maximizatuta; gainera, moduaren
arabera, energia optimiza dezake

- Linea baten automatizazio maila ugaritarako
prestatuta



Pie de Foto

“State of the art”
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Estandarizazioa eta 
bateragarritasuna

- Tradizioz, seinaleztapeneko sistemak ez-estandarrak
eta treneko eta lurreko teknologiaren fabrikatzaile
berberaren mendekoak izan dira

- Europan, ERTMS estandarra betetzen duten sistemek
herrialdeetako linea nagusien arteko
elkarreragingarritasuna eta estandarra betetzen
duten fabrikatzaile ezberdinen treneko edo lurreko
teknologiak erabili ahal izatea ahalbidetzen dute.

- ERTMS sistema horren mugak honako hauek ez
ahalbidetzearekin lotuta daude: zirkulazioko operazio
masiboa eta hiriko ustiapenean ohikoak diren
eskakizun maila handiko tarteak.

- Era berean, prestazio handiko operazio horiek
ahalbidetzen dituzten metroko/hiriko sistemek ez
dute, aurrekoak bezala, estandarra betetzen
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Belaunaldi berriko CBTC-diagrama
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- Proiektuaren helburua CAFek garatutako metroetarako
CBTC sistema ezartzea da. Hala, ERTMS
seinaleztapeneko Europako sistemekiko
bateragarritasunari dagokionez berrikuntza lortu eta,
treneko ekipamendu berberarekin, CBTC duten hiriko
lineetan edo ERTMS duten linea nagusietan zerbitzua
eskaini ahal izango genuke

- CAF-ETS-Euskotren akordioa bereziki garrantzitsua da
erakunde horiek emandako probagailu baten bidez
sistema probatzeko eta pixkanaka garatzeko aukera
eskaintzen duelako: benetako linea bat (Bilboko 3.
LINEA) eta material mugigarria (950 SERIEA) jartzen
dituzte eskuragarri, sistema probatzeko

- Garatu nahi den belaunaldi berriko irtenbidea
pixkanaka probatzea ahalbidetzen du benetako
esparruan lortutako erreferentziak eskuragarri izateko
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CAF-Euskotren-ETS lankidetza

Hitzarmenaren helburua
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Operazio duala

Aldirietako
maiztasuna

Frecuencia 
Metro



Eskerrik asko zuen arretagatik


