
La regadcentrejo trajntrafika en Lillo
(franclingve : Poste d’Aiguillage et de Régulation (PAR)).

Naskiĝo de PAR
 

La unuaj studoj de la konstruo de la PAR datiĝas de la fino de la jaroj 1970. La elekton de la stacio de 
« Lille Flandres » por starigi tiujn instalaĵojn oni faris en 1989. Lille estas grava fervoja eŭropa vojkruciĝo, 
kun multaj relvojkonektoj al Belgio kaj ankaŭ al Britio depost la finkonstruo de la submanika tunelo.
La PAR apudestas al la Ŝaltejo Centra por elektra energio.

Funkcio de PAR

La PAR estas la ĉefa elemento pri la funkciado de la fervojlinio por grandrapido nomata « TGV 
Eŭropa Nordo ». Ĝia rolo gravas pro duobla funkciado. Kutime ĝi aplikas la ĉiutagan kutiman “transporto-
planon » de la cirkulado kaj regas la diversajn incidentojn aplikante la reglamentajn antaŭrimedojn, ĉiam 
prizorgante la kvaliton de la transporto kaj la regulecon postulatan.

Nokte, inter 23h30 kaj 5h00, ĝi liveras la diversajn permesojn al la petantoj dezirantaj prizorgi la 
bontenadon de la reto (trako, katenario, trakforko ktp).

La teknikaj rimedoj

La PAR en Lillo estas tute komputilizita.

La ĉemura tabulo de la cirkulado (TMC)
Ĝi estas la unua tipo instalita en Francio. Ĝi altas tri m-ojn kaj longas 15 m-ojn. Ĝi konsistas el 

ensemblo da multaj kvadrataj elektronikaj paneloj entenantaj diodojn elektro-lumineskajn kiuj montras 
tutecon de la linio regata de la lilla PAR. Ĝi ebligas al la trajntrafikestro havi entutan vidadon de la trafiko en 
reala tempo. La informoj afiŝitaj sur tiu panelo koncernas la trajnobservadon kontinuan, afiŝadon de la 
programigo kaj de la diversaj donitaĵoj permesantaj la mastrumadon de la linio (nomo de la regejoj, 
trakomarkoj, alarmosignaloj…). Apude troviĝas la panelo de la informadikaj alarmoj (TAI). Ĝi centralizas la 
alarmojn rilatantajn al diversaj informadikaj moduloj.

La tabulo de optika kontrolo (TCO)
La TCO provizas donitaĵojn utilajn por la mastrumado de la misfunkcio, de la difekto aŭ de la 

alarmoj. La bildoj TCO estas liveritaj per du informadikaj ekranoj pendantaj antaŭ la trajntrafikestroj.

La bontenado de la instalaĵoj
En 2013 la PAR mastrumis 12 242 trakinterrompojn kaj permesis survojan okupatecon de 2 109 

diversaj labormaŝinoj por plenumi la bontenadon de la linioj por trafiko kun granda rapido al Norda Eŭropo. 
Ekde aprilo 1997, la ekfunkciigo de MGPT (Modulo pri mastrumado de la sekureco – franclingve : Module de 
Gestion des Protections) ebligas plenumi informadike la tutaĵon de la aranĝoj pri la protektado de la personaro 
ekde la PAR.

La programigo

La programigo de la trajnoj
En ĉiu disforkiĝo kaj antaŭ ĉiu stacio, konsultadaj punktoj informas per programigo la kodajn 

horarinstrukciojn kaj la direktojn de la trajnoj, per demandoj al informadika sliparo. Ĉi-lasta sciigas pri la 
teoria irota vojo de la trajno. Ĉiumomente, tiuj aŭtomataj programigoj povas esti modifataj manfare de la 
deĵorantoj. La tutaĵo estas videbla sur la informadikaj ekranoj kaj sur la ĉemura tabulo de la cirkulado (TMC).

La datumtranssendo Vojo / Trakciilo (franclingve Transmission Voie /Machine TVM).
Ĝis 220 km-oj hore, eblas por la trakciilkondukistoj, observi la flankajn signalilojn cele konduki 

trakciilojn en tuta sekureco. Super tiu rapideco, malfacilas percepti klare tiujn informojn. Pro tio, sur la linioj 
por trafiko kun granda rapido, ĉiuj indikoj utilaj por la sekureco de la trafiko estas rekte transsendataj al la 
kondukistejo. La TVM plenumas tiun datumtranssendon. Tiu sistemo unudirekta ebligas la komunikadon nur 



de la trako al la trakciilo. La TVM ekipas ĉiujn trajnojn veturantajn sur la linioj por trafiko kun granda rapido, 
inkluzive de la labormaŝinoj uzataj por plenumi la bontenadon de tiuj linioj.

La komunikadoj

Proceduroj normigitaj
La komunikado ene de PAR fariĝas tra instalaĵoj Trako / Trajno. La lingvaj problemoj estiĝantaj pro 

trakciilkondukistoj el malsamaj lingvo-paroladoj devigas formaligon de la komunikado inter la funkciigistoj, 
ĉefe por la prisekurecaj komunikadoj. Tiucele, procedura formularo estis ellaborita por pluraj identigitaj 
situacioj.

La vivo en PAR

Seninterrompa kontrolado
Kiel en multaj gravaj signalilregejoj, la PAR funkcias 365 tagojn jare, 24 horojn tage danke al la 

ĉeesto de tri kunlaborantoj (du trajntrafikestroj kaj unu ĉeftrajntrafikestro). Laŭbezone povas aldoniĝi teknikaj 
helpantoj kies taskoj rilatas al adaptiĝado de la transportplano por la venonta tago kaj la planizado de la 
surtrakaj laboroj.

Ĉar sekureco necesigas konservi la diversajn procedurojn uzitajn, la PAR arkivas la tutaĵojn de la 
realigitaj agadoj : la proceduroj de bontenado estas enskribitaj surpapere, la parolaj komunikadoj kaj ĉiuj 
informadikaj manipuladoj estas registritaj.

Agadareo

La PAR telekondukas instalaĵojn sur fervojlinio 350 km-ojn longa trairanta sep departementojn. La 
mastrumado de la dudek sep telekondukitaj signalilregejoj nomataj PRCI disiĝas en du sektoroj.

La sektoro « Trafiko Suda »
Ĝia areo etendiĝas de la enirejo de la linio por trafiko kun granda rapido kiu venas el Parizo, Marne-

la-Vallée kaj Strasburgo.

La sektoro « Trafiko Norda »
Ĝi administras la trafikon ene de la stacio Lillo kaj okupiĝas pri trafiko tra la submara tunelo el 

Francio, Belgio al Britio.
Ĉiu sektoro estas sub la respondeco de unu trajntrafikestro. La ĉeftrajntrafikestro kunordigas la du 

sektorojn.

Kelkaj ciferoj.

- Veturante je la maksimuma rapido TGV bezonas 3,2 km-ojn por ĝishalta bremsado.
- Naŭdek procento de la TGV-oj veturas kun malfruiĝo de malpli ol kvin minutoj.
- Seninterrompe (24h/tage kaj 7 tagoj/semajne ) la PAR administras la ĉiutagan transportplanon por la tutaĵo 
de la trajnoj veturantaj sur tiuj linioj.
- Meze 230 komercaj trajnoj veturas ĉiutage sur tiuj linioj (50 Thalys, 60 Eurostar, 100 TGV, 20 TERGV).
- Dudek kvar fervojistoj alterne laboras en PAR.
Du trajntrafikestroj kaj unu ĉeftrajntrafikestro seninterrompe deĵoras en PAR.

(La tekston tradukis ĉefe Jean Ripoche)


