
Track more with less.

Wymagania
 
Linia tramwajowa nr 1 w Huangpu (HP1) to 
pierwsza linia tramwajowa w dzielnicy Huangpu 
w mieście Guangzhou. Rozciąga się na długości 
14,4 km między stacjami Xiangxue i Xinfeng 
i obejmuje łącznie 20 przystanków. Może 
obsługiwać tramwaje poruszające się z prędkością 
do 70 km/h. W eksploatowanych na tej linii 
pojazdach produkowanych w zakładach CRRC 
Zhuzhou zastosowano hybrydową technologię 
automatycznego sterowania ładowaniem 
i rozładowaniem bez konieczności ładowania 
napięciem sieci trakcyjnej.

Linia przebiega przez obszary miejskie o dużym 
natężeniu ruchu, w związku z czym występuje 
na niej wiele przejazdów kolejowych, a dzienny 
przepływ pasażerów szacowany jest na ponad 
8000 osób.  
Zadanie dostarczenia bezpiecznego i efektywnego 
systemu detekcji koła na potrzeby HP1  
zostało powierzone firmie Frauscher Sensor 
Technology.

Dodatkowym utrudnieniem są niekorzystne warunki 
pogodowe występujące w Guangzhou, takie 
jak intensywne opady deszczu, tajfuny i wysoki 
poziom wilgotności. Mogą one prowadzić do 
zalania torowiska, co utrudnia eksploatację linii. 
Okoliczności te narzucają wysokie wymagania 
w zakresie inteligencji systemu i przystosowania 
do warunków środowiskowych urządzeń do użytku 
zewnętrznego firmy Frauscher.

Rozwiązanie

Dzięki współpracy z firmą CRSC Xi'an Railway Signal 
Co., Ltd. (CRSC Xi'an) oraz integracji systemu przez 
CRSC Research & Design Institute Group Co., Ltd. 
(CRSCD), na długości całej linii zainstalowano 
Zaawansowany Licznik Osi FAdC firmy Frauscher. W 
pełni elektroniczna nastawnica pełni rolę systemu 
sterowania rozjazdami i zaprojektowana została 
przez CRSCD specjalnie na potrzeby komunikacji 
tramwajowej. Umożliwia sterowanie rozjazdami 
i sygnalizacją oraz wydawanie poleceń operacyjnych 
z centrum sterowania ruchem kolejowym. 
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Linia tramwajowa nr 1 
w Huangpu



Szczegółowe informacje o projekcie

Zaawansowany Licznik Osi FAdC firmy Frauscher to 
najnowszej generacji rozwiązanie oparte na 
interfejsie szeregowym, wyróżnione certyfikatem 
zgodności 
z wymogami CENELEC na poziomie SIL 4. Jego 
funkcjonalna modułowość, elastyczna skalowalność 
oraz interfejs sprzętowy i programowy oparty 
na sieci Ethernet dają szerokie możliwości 
konfiguracyjne. Dzięki temu do optymalizacji 
systemu i jego integracji z urządzeniami 
sygnalizacyjnymi potrzebnych jest tylko kilka 
komponentów, co zapewnia niekwestionowane 
zalety: funkcjonalność, niewielkie wymagania 
przestrzenne oraz oszczędność kosztów zakupu 
i eksploatacji. 

Personalizowany interfejs 

Interfejs programowy systemu FAdC można 
skonfigurować za pomocą protokołu Frauscher Safe 
Ethernet (FSE)  
lub innych protokołów niestandardowych. 

Pierwotnym założeniem projektu było wdrożenie 
protokołu COM-FSE pod koniec 2019 roku; w tym 
czasie przeprowadzono usuwanie błędów z karty 
COM, która następnie przeszła pomyślnie testy. 
Jednak przez wzgląd na uniwersalność protokołu 
bezpieczeństwa dla całego projektu zdecydowano 
się na wdrożenie Railway Signal Safety Protocol 
typu 1, czyli protokołu RSSP-I, który chińskie 
Ministerstwo Kolei wprowadziło jako standard 
na terenie Chin. Protokół RSSP jest powszechnie 

stosowany w komunikacyjnym systemie sterowania 
pociągami na liniach pasażerskich w Chinach. 
Jest on wykorzystywany szczególnie do wymiany 
informacji związanych z bezpieczeństwem 
między urządzeniami sygnalizacji kolejowej 
w ramach zamkniętych systemów transmisji, takich 
jak sieci komunikacyjne bezpieczeństwa transportu 
kolejowego.

Efektem tej decyzji była ścisła współpraca 
chińskiego i austriackiego zespołu Frauscher 
w celu zaoferowania po raz pierwszy produktu 
FAdC wdrożonego za pomocą protokołu RSSP, 
oferującego wydajną i dostosowaną do potrzeb 
klienta obsługę. Rozwiązanie COM-RSSP uzyskało 
certyfikat CENELEC SIL 4 w marcu 2021 roku.

Zwiększenie dostępności systemu 

Oprócz konfigurowalnego interfejsu programowego 
w projekcie tym wdrożono również funkcje sekcji 
nadzorującej (Supervisor Track Section, STS). 
Głównym celem tej funkcji jest monitorowanie 
i synchronizacja sekcji torowych w obrębie sekcji 
nadzorującej. 

Wysoka dostępność sekcji nadzorującej wynika 
między innymi z uwzględniania niekorzystnych 
zjawisk, takich jak wyładowania atmosferyczne, co 
sprzyja ograniczeniu kosztów i czasu konserwacji. 
Ponadto sekcję nadzorującą można zintegrować 
z nowoczesną, wysokowydajną nastawnicą, 
dzięki czemu można jednocześnie usuwać usterki 
i wymieniać komponenty bez straty czasu.

Zaawansowany Licznik Osi FAdC firmy Frauscher Sekcja nadzorująca (STS)
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Najważniejsze fakty

Czujnik koła RSR180 firmy Frauscher działa 
niezawodnie nawet w obliczu takich utrudnień, 
takich jak zalanie torów, śnieg, opad liści, gruz, 
zardzewiałe szyny czy sól drogowa. Wysoka 
klasa ochrony tego produktu to jedna z cech 
gwarantujących jego wysoką dostępność w obliczu 
wyzwań środowiskowych. Zgodność z normą IP68 
oznacza wysoką niezawodność i precyzję detekcji, 

nawet na obszarach zalanych wodą. Połączenie 
kablowe jest umieszczone w środku czujnika koła, 
co ułatwia montaż i zapobiega uszkodzeniom kabla 
i czujnika wynikającym z naprężeń na połączeniu 
kablowym. Ponadto konstrukcja obudowy i śruby 
zwiększa stabilność całego układu w obliczu 
skrajnych wpływów mechanicznych.

W projekcie zastosowano jarzma SK150 
i SK420 firmy Frauscher, które zapewniają 
prosty i łatwy montaż czujnika koła na torze 
bez konieczności wiercenia. Jarzmo SK420 
jest stosowane na torach głównych, a SK150 
na torach odstawczych. Jarzmo SK420 
może być również montowane na szynach 
rowkowych, a SK150 jest wyposażone 
zaciski po obu stronach, co bardzo ułatwia 
dostosowanie jarzma do różnych rozmiarów 
stóp szyn.

Szafa teleinformatyczna

Operator Young Tram Kraj Chiny
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Liczenie osi FAdC i RSR180 Segment Transport zbiorowy


