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Abstract
The purpose of this thesis is to study the BTS electric train braking systems of Bangkok Mass
Transit System Public Company Limited, which is studied and practiced at the Siemens Company
Limited, during the cooperative education program. The systems include a mechanical braking system
and an electrical braking system. The operation principle of various equipments of the systems are
first described in details. Then, the operation principle of the systems as well as the inspection
procedures is to verify that electric train stop mechanisms are operating safely are presented clearly.
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