
Track more with less.

Requisitos
 
A Tram Huangpu Line 1 (HP1) é a primeira linha de 
trem do distrito de Huangpu de Guangzhou, que 
percorre 14,4 km entre as estações de Xiangxue 
e Xinfeng, com um total de 20 estações e pode 
suportar trens que transitam a uma velocidade 
máxima de 70 km/h. Os veículos que operam nessa 
linha são fabricados pela CRRC Zhuzhou, com a 
adoção de uma tecnologia de controle automático 
de carga e descarga híbrida sem carregamento 
catenário.

A linha está localizada em áreas urbanas com alta 
densidade de tráfego, portanto, existem muitas 
passagens em nível e um fluxo diário estimado de 
mais 8 mil passageiros.  
A tarefa de fornecer uma detecção de roda eficiente 
e segura para o HP1 foi concedida a Frauscher  
Sensor Technology.

Além disso, em Guangzhou, condições climáticas 
adversas, incluindo tempestades, furações e 
altos níveis de umidade podem causar, de forma 
subsequente, o enchimento do leito do trilho, 
o que pode afetar a operação. Essas condições 

estabelecem uma alta demanda na inteligência 
do sistema e na adaptabilidade ambiental dos 
equipamentos externos da Frauscher.

Solução

Com a colaboração com a CRSC Xi'an Railway 
Signal Co., Ltd. (CRSC Xi'an) e a integração do 
sistema do CRSC Research & Design Institute 
Group Co., Ltd. (CRSCD), o Frauscher Advanced 
Counter FAdC é instalado em toda a linha. O 
sistema de intertravamento totalmente eletrônico 
é como se fosse um sistema de controle projetado 
especialmente para trens da CRSCD. Ele pode 
realizar o controle de ponto, o controle de sinal e a 
execução de instruções de operação por meio do 
Centro de controle do trem. 
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Detalhes do projeto

O Frauscher Advanced Counter FAdC é a 
geração mais recente de contadores de eixo com 
base na interface serial com a certificação 
CENELEC SIL 4. Sua funcionalidade modular, 
escalabilidade flexível, hardware e interface de 
software com base em Ethernet permitem uma 
ampla variedade de opções de configuração. 
Com base nisso, apenas alguns componentes são 
necessários para a integração e otimização do 
sistema no dispositivo de sinal, o que é uma grande 
vantagem em termos de funcionalidade, espaço, 
assim como custos de investimento e execução. 

Interface personalizada 

A interface de software do FAdC pode ser 
configurada com o protocolo Frauscher Safe 
Ethernet FSE ou outros protocolos personalizados. 

O plano original desse projeto era adotar COM-
FSE no final de 2019, e a placa COM foi depurada 
e aprovada naquele momento. Considerando a 
universalidade para o protocolo de segurança 
de todo o projeto, foi decidido implementar o 
protocolo Railway Signal Safety Protocol RSSP-I, 
tipo I do RSSP, que foi introduzido como o padrão 
chinês pelo Ministério de ferrovias da China. O 
RSSP tem sido amplamente aplicado no CBTC 
das linhas de passageiros na China. Isso se 

aplica, especialmente, na troca de informações 
relacionadas à segurança entre o equipamento 
de sinal da ferrovia no ambiente de sistemas de 
transmissão fechada, como redes de comunicação 
de segurança da rede.

Como resposta, as equipes chinesas e austríacas 
da Frauscher trabalharam juntas para fornecer 
o produto FAdC com RSSP implementado pela 
primeira vez com um serviço personalizado e 
eficiente. A COM-RSSP recebeu a certificação 
CENELEC SIL 4 em março de 2021.

Maior disponibilidade do sistema 

Além da interface de software personalizável, as 
funções do Supervisor Track Section STS foram 
implementadas nesse projeto. O principal objetivo 
dessa função é monitorar e sincronizar seções de 
trilho na seção de supervisão. 

A alta disponibilidade do STS considera efeitos 
negativos, como iluminação, o que reduz os custos 
e os tempos de manutenção. Além disso, o STS 
pode ser integrado em um moderno sistema de 
intertravamento eficiente para que a solução de 
problemas e a substituição de equipamentos possa 
ser realizada de forma simultânea, o que economiza 
tempo dos operadores.

Frauscher Advanced Counter (FAdC) Supervisor Track Section STS
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Fatos importantes

O Frauscher Wheel Sensor RSR180 funciona de 
forma confiável em condições adversas, incluindo 
enchentes, neve, folhas, detritos, trilhos enferrujados 
e linhas de sal. A alta classe de proteção desse 
produto é um dos recursos que garantem sua 
alta disponibilidade em enfrentar ambientes 
desafiadores. Os padrões IP68 garantem alta 
confiabilidade e precisão de detecção, mesmo em 

áreas de enchente. A conexão de cabo está no meio 
do sensor de roda para facilitar a instalação, assim 
como para prevenir falhas de cabos e danos no 
sensor, o que resulta em tensão na conexão de cabo. 
Além disso, o projeto do invólucro e os parafusos 
aumentam a estabilidade de todo o sistema diante a 
influências mecânicas extremas.

Nesse projeto, as garras de trilho Frauscher 
SK150 e SK420 são usadas para garantir a 
montagem fácil e simples do sensor da roda 
no trilho sem perfurações. A garra de trilho 
SK420 é usada no trilho principal e a SK150 
no trilho da estação. O SK420 também 
pode ser instalado em trilhos de fenda e 
o SK150 possui garras em ambos os lados 
para fazer com que seja extremamente 
fácil ajustar a garra em patins do trilho de 
diferentes tamanhos.

Armário

Operador Young Tram País China

Parceiro CRSC Xi'an Cidade Guangzhou

Aplicação Detecção de trens Início do projeto 2019
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