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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,
„Track more with less”: udostępnienie większej liczby informacji
przy mniejszym wysiłku — ta myśl odgrywa coraz większą rolę
w nowoczesnych systemach kolejowych urządzeń sygnalizacyjnych. Również my postępujemy zgodnie ze strategią uproszczenia
dostępu dla integratorów systemu i operatorów kolejowych do
takich informacji, które umożliwiają eksploatację, monitorowanie
i ochronę infrastruktury.
Oznacza to, że skupiamy się na dalszym poprawianiu wydajności
i niezawodności naszych istniejących produktów, takich jak systemy wykrywania koła i liczniki osi, przy czym integracja, obsługa
i diagnostyka pozostają dla użytkownika jak najprostsze. Optymalizujemy systemy, zmniejszamy wymagane komponenty i umożliwiamy korzystanie z dodatkowych informacji.
W tym celu inwestujemy jeszcze więcej w badania i rozwój oraz
szukamy partnerów w nowych obszarach technologicznych — jak
na przykład Distributed Acoustic Sensing (DAS). Wiele lat dokładnych testów istniejących technologii oraz znacznie zwiększające
się zainteresowanie klientów utwierdziły nas w decyzji stworzenia
kolejnego segmentu działalności: Frauscher Tracking Solutions
FTS. Ta nowa gałąź doskonale wpasowuje się w nasze portfolio.
Ponadto nowe rozwiązania łączą się idealnie pod względem technicznym z naszymi kluczowymi systemami do wykrywania koła
i liczenia osi. W ten sposób zapewniamy naszym klientom dostęp
do rozbudowanych opcji.
Zastosowanie tej fascynującej technologii otwiera w branży kolejnictwa szeroki zakres aplikacji z możliwością wykrywania pociągów,
monitorowania komponentów systemowych, zabezpieczenia infrastruktury i ochrony osób w czasie rzeczywistym. Do udostępnienia
wszystkich potrzebnych informacji wystarczy jedno rozwiązanie.
Systemy Distributed Acoustic Sensing, takie jak FTS, w bliskiej
przyszłości gruntownie zmienią sposób wykrywania pociągów
oraz eksploatację infrastruktury. Cieszymy się, że jako jedno
z pierwszych przedsiębiorstw współuczestniczymy w rozwoju DAS
w sektorze kolejowym.
Życzę wielu pozytywnych wrażeń podczas czytania aktualnego
wydania naszego magazynu dla klientów Ultimate Rail, który już
jest dostępny w nowej szacie graficznej.

Michael Thiel
CEO
Frauscher Sensor Technology
09.2016 Ultimate Rail

„GENEROWANIE WIĘKSZEJ
ILOŚCI INFORMACJI
PRZY MNIEJSZYCH
NAKŁADACH”
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RÓŻNE AKTUALNOŚCI
Dzięki innowacyjnej technice sprawiamy, że koleje są bezpieczniejsze. Przyczyniają
się do tego inwestycje w badania i rozwój. Konsekwentne zwiększanie możliwości
stwarza natomiast szanse na zaspokojenie rosnącego popytu.

8 500 000

20

EURO

SEKUND

postanowiła przeznaczyć firma Frauscher na wybudowanie nowego

potrzeba do skalibrowania

Centrum Innowacji oraz rozbudowanie działu produkcji czujników w głównej

czujnika koła Frauscher

siedzibie w St. Marienkirchen. Centrum Innowacji Frauscher stanie się

RSR110. Otwarty interfejs czujnika

w przyszłości międzynarodowym centrum działalności badawczo-rozwojowej

umożliwia szybką i łatwą integrację

firmy. Dzięki rozbudowaniu obszaru produkcji znacznie zwiększyliśmy naszą

w istniejących systemach.

wydajność produkcyjną — dla klientów na całym świecie.

4.

WHEEL DETECTION
FORUM W WIEDNIU:
Zorganizowane po raz

2 500
IMPULSÓW LASEROWYCH

na sekundę przesyła jednostka optyczna nowo zaprojektowanego Frauscher
Acoustic Sensing FAS do kabla światłowodowego. Jak ten system oparty na technologii
Distributed Acoustic Sensing zmieni branżę kolejową, można dowiedzieć się w tym
wydaniu naszego magazynu „Ultimate Rail”.

pierwszy w 2011 roku
forum Wheel Detection
stało się wydarzeniem
branżowym dla wiodących
producentów czujników, integratorów systemów, użytkowników, konsultantów
oraz przedstawicieli różnych
ośrodków badawczych
i stowarzyszeń. Czwarta
edycja forum odbędzie się
w roku 2017. Konsultanci

30 000
CZUJNIKÓW KOŁA

można wyprodukować rocznie w naszym rozbudowanym dziale produkcji

mogą składać już swoje

czujników w St. Marienkirchen. Powierzchnia około 500 metrów kwadratowych

dokumenty pod adresem

zapewnia odpowiednią wydajność. W tej lokalizacji odbywa się produkcja wszystkich

marketing@frauscher.com.

indukcyjnych czujników koła oraz prawie wszystkich urządzeń do analizy.
Ultimate Rail 09.2016

Różne aktualności

3
LATA ISTNIENIA FIRMY

świętuje w tym roku oddział firmy Frauscher
w Indiach: Frauscher Sensor Technology India
Private Ltd. została założona w 2013 roku.

400

KONTROLOWANYCH OBWODÓW
obejmuje projekt liczenia osi w metrze

6
500
CZUJNIKÓW
jest montowanych w Dedicated Freight Corridor
West w Indiach.
Aby zrealizować ten dotychczas największy projekt w firmie Frauscher, oddział w Indiach podjął
współpracę z Hitachi. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom na miejscu najlepszy
serwis podczas realizacji ich złożonych inwestycji związanych z wyposażeniem.

10 000 000
OSI

w Houston, który realizuje nasz amerykański

można z reguły średnio liczyć bez błędów za pomocą nowoczesnego

oddział Frauscher Sensor Technology USA Inc.

licznika osi Frauscher FAdC. Solidna konstrukcja wszystkich komponentów

w Stanach Zjednoczonych.

sprzętowych i oprogramowania stanowi podstawę dużej niezawodności.

09.2016 Ultimate Rail
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Ewolucja sieciowa:
światłowody są
jednocześnie
czujnikami i ciągami
komunikacyjnymi dla
śledzenia pociągu
w przyszłości przy
użyciu DAS.

Ultimate Rail 09.2016

The new generation of live tracking

NOWA GENERACJA
ŚLEDZENIA
W CZASIE
RZECZYWISTYM
Technologia przyszłości: Distributed Acoustic
Sensing (DAS) zamienia kable światłowodowe
w wirtualne mikrofony. Ta metoda ma
duży potencjał w zakresie monitorowania
i eksploatacji infrastruktury kolejowej.

Z

ainteresowanie technologiami na bazie czujników światłowodowych ze strony operatorów kolejowych oraz ekspertów od techniki
sygnalizacji znacznie wzrosło w minionych
pięciu latach. Podstawę stanowią technologie takie jak
Fibre Bragg Grating (FBG) i Distributed Acoustic Sensing
(DAS). Firma Frauscher razem z różnymi producentami
i operatorami sprawdziła już te koncepcje w warunkach
rzeczywistych pod kątem możliwości ich zastosowania
i niezawodności.

09.2016 Ultimate Rail
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Nasi eksperci podczas ewaluacji wyników testu doszli
do jednoznacznego wniosku: DAS ma największy potencjał, aby stać się podstawową technologią w licznych zastosowaniach w kolei. Miarodajną podstawą
tej oceny było też wieloletnie doświadczenie w zakresie
techniki sygnalizacji.
DAS na kolei:
Możliwości i potencjał
Z uwzględnieniem indywidualnych wymagań branżowych można przy użyciu DAS wykrywać na przykład
pociągi, pojazdy serwisowe, grupy robocze, ludzi lub
oddziaływania środowiska. Z tego wynikają możliwości
zastosowania na kolei, w tym monitorowanie komponentów na torach i pociągów, jak również zabezpieczanie infrastruktury.
Technicznie już dzisiaj istnieje możliwość monitorowania procesów i komponentów na torze i obok z odległości 40 kilometrów przy zastosowaniu tylko jednego
rozwiązania w postaci jednej jednostki DAS. Aby pokryć
większe sieci tras, można łączyć kilka takich jednostek
w jeden kompletny system.
Innowacyjne algorytmy umożliwiają indywidualną
kategoryzację różnych zdarzeń. W ten sposób można
generować indywidualne alarmy i raporty.
Ograniczenia DAS w branży kolejowej
Branża kolejowa ma swoje własne wymagania, które
były niezbędne dla dalszego rozwoju dotychczasowych
koncepcji. Na przykład w segmencie śledzenia pociągów tworzą się całkiem nowe wymagania dla rozwiązań
opartych na DAS. Po podsumowaniu najważniejszych
czynników wynikają trzy ograniczenia zastosowania
DAS na kolei:
 ozpoznawanie torów: obecnie nie można
R
stwierdzić, czy źródło dźwięku znajduje się na torze
czy obok niego. W systemach torowych z kilkoma

przebiegającymi równolegle ciągami szyn trudno jest rozpoznać, po którym torze porusza się
pociąg. W bardziej złożonych strukturach torów
wydaje się to niemal niemożliwe.
Precyzja: obecnie nie ma możliwości precyzyjnego
i bezbłędnego wykrycia pojedynczych osi za pomocą DAS. Jest to jednak warunek podstawowy dla
wielu zastosowań związanych z bezpieczeństwem,
jak na przykład informacje dotyczące integralności
pociągu.
 pełnienie norm CENELEC: podczas rozwijania
S
rozwiązań na bazie DAS nie stworzono na razie
podstaw do osiągnięcia właściwego poziomu
bezpieczeństwa (SIL) na kolei. Należałoby również
zlikwidować istniejące ograniczenia dotyczące
rozpoznawania torów i precyzji, aby uzyskać zgodność z wymogami norm CENELEC.
DAS jako podstawowa technologia zastosowań
na kolei
Są jednak sposoby radzenia sobie z wyzwaniami, jakie
niosą ze sobą te ograniczenia. Innowacyjne rozwiązania i inteligentne połączenie różnych metod umożliwia
wdrożenie technologii podstawowej DAS w zastosowaniach kolejowych. Jak udaje się to firmie Frauscher,
można dowiedzieć się na kolejnych stronach tego wydania Ultimate Rail.
Tutaj można przeczytać, w jaki sposób stworzono
nieznane dotychczas możliwości i korzyści dla branży
kolejowej — bez instalowania dodatkowych urządzeń
na torach. W ten sposób DAS bez wątpienia zrewolucjonizuje kolej.
Ultimate Rail 09.2016

W oparciu o DAS odcinek
o długości 40 kilometrów
jest monitorowany w czasie
rzeczywistym przy użyciu kabla
światłowodowego.

JAK DZIAŁA DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING (DAS)?
Zasada działania Distributed Acoustic

przykład przez poruszające się pojazdy,

w wirtualne mikrofony. Konieczne są do tego

Sensing jest oparta na zachowaniu kabli

ludzi lub inne działania, takie jak wykopy na

jedynie minimalne ingerencje na końcach

światłowodowych: jeżeli fale dźwięko-

torach. Dzięki możliwościom technicznym

światłowodów. Ponieważ instalacje torowe

we uderzą w kabel, zmieni się odbicie

zastosowanie systemów na bazie DAS jest

często już są wyposażone w technologię

impulsów laserowych. Tę zmianę można

już szeroko rozpowszechnione na przykład

światłowodową, wymienione zastosowa-

wykryć. Poprzez specjalnie opracowane

w branży naftowej i gazowej oraz w ochronie

nia można w szerokim zakresie realizować

algorytmy można przekształcać mierzalne

granic. Światłowody jednomodowe można

w infrastrukturze kolejowej, korzystając

sygnatury na wartościowe informacje — na

łatwo i szybko przekształcić za pomocą DAS

z istniejących zasobów.

Wirtualny mikrofon: światłowody rejestrują odgłosy otoczenia podczas
przekazywania impulsów laserowych

Odgłos uderzenia

Strefa rozpraszania

Światłowód

Impuls świetlny
Rozpraszanie wsteczne

09.2016 Ultimate Rail

Zmodyfikowane rozpraszanie wsteczne
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FRAUSCHER
TRACKING
SOLUTIONS FTS
To, co najlepsze z dwóch światów:
Połączenie technologii Frauscher Acoustic Sensing FAS
z licznikami osi i systemami wykrywania kół stwarza nowe
możliwości dla kolei.
Ultimate Rail 09.2016

Frauscher Tracking Solutions FTS

R

óżne testy z DAS wykazały, że intensywne
prace projektowe pozwoliły usunąć ograniczenia istniejących metod w ruchu kolejowym. Firma Frauscher wyznaczyła własny
zespół, aby optymalnie wykorzystać potencjał technologii. Warunkiem była ugruntowana wiedza o DAS oraz
wymagania i standardy branży kolejowej.

Wszystkie informacje
w czasie rzeczywistym
pochodzące z FTS
są udostępniane
operatorom kolejowym
na wyświetlaczu.

FTS-FAS: Frauscher Acoustic Sensing – DAS
specjalnie dla kolei
W bliskiej współpracy z zainteresowanymi operatorami
opracowaliśmy indywidualne dla kolei rozwiązanie DAS.
Operatorzy przekazali między innymi wskazówki i konkretne kryteria. Dotyczyły one na przykład koniecznej

rozdzielczości systemu umożliwiającej zrealizowanie
różnych zastosowań, jak również przesyłania i zapisywania uzyskanych danych. W następnym kroku zespół
badawczy opracował pierwsze algorytmy prototypu do
wykrywania i klasyfikowania zdarzeń specjalnych.
Efekt tego procesu nosi nazwę Frauscher Acoustic
Sensing FAS i jest już dostępny do realizacji różnych
zastosowań podstawowych. Zaliczają się do nich
śledzenie pociągu w obszarach niezabezpieczonych
oraz monitorowanie komponentów infrastruktury. Jest
to realizowane na przykład poprzez rozpoznawanie
spłaszczeń na kole, wykrywanie pęknięć szyn lub rejestrowanie osób i działań na torze oraz obok, takich
jak wykopy.

Śledzenie pociągów
Uderzenie kamienia

Monitorowanie stanu zasobów
Stada zwierząt

Bezpieczeństwo

Przebicie napięcia
Kradzież kabla
Śledzenie pociągów
‧ Pozycja
‧ Prędkość
‧ Przyspieszenie
‧ Kierunek
‧ Długość pociągu
‧ Oczekiwany czas przyjazdu

Pęknięcie szyny

Piesi
Spłaszczenia
Czas przyjazdu
Pracownik
Przejazd kolejowy
Poluzowane styki szyn
Ostrzeżenia dla podróżnych

09.2016 Ultimate Rail
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DANE
Już pierwsze zastosowania w terenie
pokazały wiele innych możliwości użycia.
Aby zidentyfikować potencjał w poszczególnych obszarach i wykorzystać go, kontynuujemy dostosowywanie sprzętu i oprogramowania.
Połączenie z systemem wykrywania
kół: FTS-FAS+
W pierwszej wersji FAS połączono ze
sprawdzonymi systemami wykrywania kół
i czujnikami koła: po zebraniu i nałożeniu
danych z obydwu systemów wynikły różne
nowe obszary zastosowania dla wygenerowanych informacji. Na przykład dzięki temu
rozwiązaniu pociągi można przyporządkować dokładnie do jednego toru. Ponadto
można jeszcze dokładniej określić długość
pociągu. Połączenie umożliwia również lokalizację zdarzeń, na przykład identyfikację osi, na której znajduje się spłaszczenie.

Informacje FAS
— pozycja pociągu
— kierunek jazdy
— prędkość
— czas przyjazdu pociągu
— okres kursowania
pociągów

— pęknięcie szyny
— spłaszczenia
— uderzenie kamienia
— przebicie napięcia
w przewodzie trakcyjnym
— nieuprawniony dostęp
— kradzież kabla
— wandalizm itd.

Informacje licznika osi
— s tatus wolny/zajęty

—
—
—
—

z przyporządkowaniem
do toru (SIL 4)
liczba osi
prędkość
kierunek jazdy
informacje diagnostyczne

Poza tym FAS w tym połączeniu można
używać do złożonych sieci torów, w których
wiele ciągów szyn przebiega równolegle
i jest połączonych zwrotnicami.
FAS przekazuje informacje
dodatkowe do nowoczesnych
liczników osi: FTS-FAdC+
Z pewnością największą wartość dodaną
w wyniku generowania informacji zapewnia
połączenie Frauscher Acoustic Sensing FAS
z nowoczesnym licznikiem osi, jak zaawansowany licznik osi FAdC. W tym zestawieniu
można realizować również bardzo złożone,
a przede wszystkim bezpieczne zastosowania, ponieważ eksploatacja licznika osi
odbywa się zgodnie z CENELEC SIL 4.
Rozwiązanie FTS-FAdC+ rozszerza zakres
danych licznika osi stosowanego do zgłaszania wolnego toru o informacje przekazywane przez FAS. W ten sposób ważne in-

Wyświetlacz FAS
HMI przejrzyście przedstawia informacje i alarmy.

TRAIN 1677
Position:
48° 21’58.78” N
Speed:
ETA
LXL Riedau
Status:

35 102 m
13° 34’51.15” E
107 km/h
09:15 am
O.K.

Position:
51 095 m
48° 21’47.47” N 13° 34’75.53” E
Event Classification
Cable Theft

Ultimate Rail 09.2016

Frauscher Tracking Solutions FTS

„TWORZYMY PODSTAWY
ZINTEGROWANYCH ROZWIĄZAŃ FTS
DO ZŁOŻONYCH ZASTOSOWAŃ
ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM”.

formacje w czasie rzeczywistym o aktualnej
pozycji pociągu lub czasie jego przyjazdu
można łączyć z zastosowaniami związanymi
z bezpieczeństwem.
Interfejs człowiek-maszyna HMI
Aby jak najłatwiej udostępniać duże ilości danych z nowo powstałych rozwiązań
zgodnie z mottem „Track more with less”,
zaprojektowaliśmy dodatkowo własny interfejs człowiek-maszyna (HMI), wyświetlacz
FAS. W ten sposób dokładnie klasyfikowane są procesy wykryte za pomocą FAS lub
rozwiązania łączonego. Zapewnia to przejrzysty dostęp do wszystkich pozyskanych
informacji. Jest to podstawa planowania
i realizacji działań wynikających z wykrywania.
Ponadto można tutaj przekazywać zebrane dane bezpośrednio do mobilnych
urządzeń końcowych. Można je na przykład
przekazywać do dronów, które na podstawie dostępnych danych GOS zostaną wysłane do właściwego miejsca.
Również bez problemów można wykonać połączenie z siecią IT. FTS, jako rozwiązanie samodzielne lub łączone, umożliwia
reakcję w najkrótszym czasie na najróżniejsze zdarzenia.
09.2016 Ultimate Rail

JASNE CELE DLA FTS
Pracownicy naszej grupy roboczej postępują według koncepcji przewidującej dwa
równoległe kroki rozwoju: Z jednej strony rozwijamy kolejowy system DAS, który
wystarcza do najbardziej podstawowych wymagań dla realizacji zastosowań głównych
niezwiązanych z bezpieczeństwem. Z drugiej strony już podczas prac koncepcyjnych
przy tym systemie stworzono podstawę generowania zintegrowanych rozwiązań do
zastosowań złożonych związanych z bezpieczeństwem w połączeniu ze sprawdzonymi
licznikami osi oraz systemami wykrywania kół.
Martin Rosenberger,
dyrektor ds. zarządzania produktem, Frauscher Sensortechnik GmbH
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WYKRYWANIE
POCIĄGÓW:
LOKALIZACJA W CZASIE
RZECZYWISTYM
Frauscher Tracking Solutions FTS to kompletny system wykrywania
pociągów, który umożliwia niewyobrażalne dotychczas zastosowania i pomysły z zakresu zarządzania pociągami i eksploatacją.

P

odczas projektowania FAS skutecznie dostosowano zasadę DAS do
nowych wymagań. System może teraz być stosowany samodzielnie do
wykrywania pociągów w zakresach zastosowania, w których aspekt bezpieczeństwa nie
jest najważniejszy, oraz na odcinkach jednotorowych. Jako ekspert od zgłaszania wolnego
toru z wieloletnim doświadczeniem w zakresie
techniki sygnalizacji, firma Frauscher korzysta
przede wszystkim z zastosowań związanych
z bezpieczeństwem według CENELEC.

go określania pozycji pociągów oraz poprawienia profili prędkości. FAS można łączyć na
potrzeby wykrywania pociągów zgodnie z poziomem integralności bezpieczeństwa 4 (SIL 4)
również ze sprawdzonymi technologiami. Jest
to możliwe dzięki inteligentnej architekturze
systemowej wszystkich produktów Frauscher:
licznik osi zgłasza wolny tor, a FAS przekazuje
kolejne informacje. W wyposażenie infrastruktury inwestuje się przy tym tylko minimalnie.
Potrzebny kabel światłowodowy najczęściej
znajduje się już przy torze.

Informacje²

Połączona wiedza dla skutecznego
wykrywania pociągów na nowych
rynkach

Jako rozwiązanie pojedyncze FAS w ramach
wykrywania pociągów udostępnia informacje
o pozycji, prędkości, przyspieszeniu, kierunku
jazdy, długości i innych szczegółach. Pozyskane dane można wykorzystywać do optymalizacji zarządzania rozkładem jazdy, dokładnego
zapowiadania przyjazdu pociągu, precyzyjne-

Kluczowe połączenie obydwu systemów
w licznikach FAdC+ otwiera nowe możliwości
wykrywania pociągów i monitorowania torów.
Przykład zgłoszenia wolnego toru na długich
odcinkach szlaku w daleko położonych obUltimate Rail 09.2016

Train tracking
Technika zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo:
firma Frauscher w FTS stosuje wykrywanie pociągów
na poziomie SIL 4.

 TRACK MORE WITH LESS
Ciągłe wykrywanie pocią-

Zgłoszenie wolnego toru wg

D
 odatkowe możliwości

gów na całym szlaku przez połą-

SIL 4 w połączeniu z lokalizacją

zabezpieczenia infrastruktury

czenie systemów

pociągu

Monitorowanie do 40

U
 dostępnienie innych

kilometrów szlaku za pomocą

informacji, takich jak pęknięcie

tylko jednego kabla światłowo-

szyny i spłaszczenia koła

dowego w torze

szarach i trudnych warunkach otoczenia: tutaj
w systemie FAdC+ licznik osi zgłasza wolny tor,
podczas gdy za pomocą FAS wykrywane są
inne zdarzenia, takie jak pęknięcia szyn. Połączone rozwiązanie stwarza duży potencjał dla
rynków, na których liczniki osi nie były dotychczas dozwolone, ponieważ nie można było
przy ich użyciu wykryć pęknięcia szyny.
Skuteczna lokalizacja pociągów
W przeciwieństwie do innych metod, takich jak
ETCS, GNSS lub rozwiązania 5G, FTS nie potrzebują żadnych komponentów montowanych
na pojeździe. W ten sposób wszystkie pojazdy
szynowe są wykrywane za pomocą minimalnej
liczby komponentów. Powoduje to znacznie
lepszą wydajność i interoperacyjność, podczas
gdy jednocześnie zmniejszają się koszty eksploatacji oraz złożoność systemu.
Przyszłość wykrywania pociągów
FTS to powstający kompletny system do wykrywania pociągów, spełniający wszystkie wymagania jakości, niezawodności i bezpieczeństwa: do nieznanych dotychczas zastosowań
i pomysłów z zakresu zarządzania pociągami
i eksploatacją.
09.2016 Ultimate Rail

„DISTRIBUTED ACOUSTIC
SENSING MOŻE STAĆ SIĘ
PODSTAWOWĄ TECHNOLOGIĄ
WYKRYWANIA POCIĄGÓW”.

„Z wielu testów z DAS, które przeprowadziliśmy bezpośrednio
w naszej sieci tras, uzyskaliśmy szereg obiecujących wyników
o potencjale, jaki ta technologia kryje w sobie dla rynku kolejowego. Pierwsze zastosowania można wykorzystać bezpośrednio.
Szybko okazało się dla nas jasne, że dla pełnego wykorzystania potencjału, zgodnie ze standardami i wymaganiami branży, w szczególności w odniesieniu do zasięgu i rozdzielczości,
konieczne jest zaprojektowanie specjalnego sprzętu. Jeżeli to
się uda, to jesteśmy przekonani, że DAS stanie się podstawową
technologią stosowaną w segmencie wykrywania pociągów oraz
w innych obszarach”.
Max Schubert,
lider projektu Distributed Acoustic Sensing, DB Netz AG
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W skrócie: FTS
umożliwia nadzorowanie
pojazdów i infrastruktury,
zapewniając wydajną
eksploatację
w kolejnictwie.

KONTROLA
KOMPONENTÓW
POCIĄGU I TORÓW
 TRACK
MORE WITH
LESS
Monitorowanie
całej sieci szlaków
i wszystkich pociągów przy użyciu tylko

Jedyne rozwiązanie dla pociągów i szlaków: Rozwiązanie Frauscher
Tracking Solutions FTS łączy technologię DAS i systemy wykrywania
kół w jeden wydajny całościowy system. Otwiera on nowe możliwości
nadzorowania również złożonych sieci torów.

jednego rozwiązania

Monitorowanie
komponentów pociągu i infrastruktury (na
przykład spłaszczeń)
Zdarzenia wykryte
w czasie rzeczywistym można przyporządkować dokładnie
do jednego toru

Kontrola oddziaływań środowiska,
takich jak uderzenie
kamieniem, osunięcie
się ziemi i przewrócone drzewa

W

arunkiem płynnej pracy na
kolei jest maksymalna niezawodność całej infrastruktury.
Aby to uzyskać, komponenty pojazdu i systemy torowisk muszą być
stale nadzorowane.
Obecnie stosuje się wiele różnych systemów monitorowania, dzięki którym można
wdrażać rozwiązania dla tych wymagań.
Te bardzo specjalistyczne urządzenia, np.
urządzenia do lokalizowania spłaszczeń lub
przegrzania, umożliwiają punktowe nadzorowanie komponentów pojazdu. Bardzo
niezawodne i precyzyjnie działające czujniki koła i systemy wykrywania kół firmy

Frauscher są często stosowane na potrzeby aktywowania przyrządów pomiarowych
i nadzorujących. Przez dekady pracownicy
naszej firmy zdobywali specjalistyczną wiedzę w tym obszarze.
Wykrywanie oddziaływań wzdłuż
szlaku
Na podstawie tych doświadczeń nowy system Frauscher Acoustic Sensing FAS jest
idealnym rozwiązaniem. Umożliwia on bowiem monitorowanie pojazdów oraz komponentów szlaku: za pomocą FAS można
nadzorować całe systemy torowisk i ich otoczenie. Niezawodnie wykrywane są również
Ultimate Rail 09.2016

Asset condition monitoring

nieprzewidziane, trudne do wykrycia zdarzenia. Dotyczy to również pęknięć szyny,
które stanowią jedno z głównych zagrożeń
na trasie. System rejestruje ponadto również rozładowania przepięcia przewodów
trakcyjnych, podtopienia, uderzenia kamieni
lub drzew i naniesione rumowiska błotne.
Dzięki temu można znacznie ograniczyć
drogie przerwy w eksploatacji.
Zmniejszenie kosztów —
maksymalizacja efektów
Oparte na DAS Frauscher Tracking Solutions FTS są metodą nadzorowania całej
infrastruktury w czasie rzeczywistym. Opracowaliśmy pierwsze algorytmy prototypu
do wykrywania i klasyfikowania zdarzeń
specjalnych. Są to pęknięcia szyny, poluzowane styki szyn oraz drgania spowodowane
przepięciami w przewodzie trakcyjnym, odpadanie skał i naniesione rumowiska błotne.
Dzięki połączeniu ze sprawdzonym systemem wykrywania kół można nadzorować
komponenty znajdujące się na pociągu oraz
dokładnie lokalizować wykryte zdarzenia.
W tym celu sygnały uzyskane przez FAS są
uzupełniane danymi z czujników koła oraz
kart wartościujących. Należą do nich precyzyjna pozycja pierwszej i ostatniej osi oraz
dokładna liczba osi pociągu. W ten sposób
pociąg można dokładnie przyporządkować
do toru oraz jeszcze dokładniej określić jego
długość.
Nakładanie obydwu sygnałów umożliwi
w przyszłości jeszcze dokładniejsze lokalizowanie informacji o stanie komponentów
pociągu, na przykład na której osi znajduje
się spłaszczenie. Wynikają z tego możliwości stosowania FAS w obszarze złożonych
sieci torów, w których wiele ciągów szyn
przebiega równolegle i jest połączonych
zwrotnicami.
09.2016 Ultimate Rail

Pęknięcia szyn i spłaszczenia są skutecznie
wykrywane w instalacjach testowych. Aby
jeszcze bardziej poprawić jakość danych,
można połączyć FAS z innymi systemami
wykrywania pociągów, na przykład ze
sprawdzonym systemem wykrywania kół
i czujnikami koła.

Wartość dodana dzięki integracji
Sygnatury pociągu licznika osi i FTS są wykorzystywane do określenia dokładnej
lokalizacji.

Licznik osi
Długość pociągu

FAS
Tor

1 2

3 4

5 6

7 8
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ZASTOSOWANIA
ZWIĄZANE
Z ZABEZPIECZENIAMI
Funkcjonowanie kolei wymaga bezpieczeństwa.
Dotyczy to wielu różnych obszarów. FAS oferuje do tego
kluczowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa pracy,
a także ochrony przed wandalizmem.
Wandalizm
w przypadku
pojazdów
i infrastruktury wiąże
się z wysokimi
kosztami naprawy.
Dotyczy to graffiti oraz
umyślnego niszczenia
komponentów.

 TRACK
MORE WITH
LESS
Pojedyncze rozwiązanie do wykrywa-

Z

abezpieczenie ruchu kolejowego
to różnorodne wyzwanie: pod
względem materialnym należy
chronić przed kradzieżą i wandalizmem komponenty infrastruktury, takie jak
instalacje kablowe, szafy sterownicze lub
pojazdy. W systemie kolejowym dużą rolę
odgrywa również bezpieczeństwo wszystkich osób. Są to pracownicy i pasażerowie, a także osoby, które w nieuprawniony
sposób wchodzą na określone odcinki.

nia najróżniejszych

Duże koszty, krótkie zasięgi

zdarzeń

Wynikają z tego złożone wymagania dla
rozwiązań bezpieczeństwa stosowanych
na torze czy w obrębie dworców lub innych obiektów. Poprawienie wydajności
funkcjonowania kolei wymaga spełnienia
określonych wymagań minimalnych. Są
to: niezawodne wykrywanie działań, ich
komunikowanie użytkownikowi w czasie
rzeczywistym oraz stała niezawodność.
Stosowane obecnie rozwiązania oferują
najczęściej tylko punktowe i znacznie ogra-

— wandalizm
— kradzież kabli
— nieuprawniony
dostęp
— inne zdarzenia

Bezpieczna
koordynacja prac
na torze

niczone w przestrzeni możliwości nadzorowania. Ze względu na wymienione wyżej
wymagania tworzy się najczęściej bardzo
złożone systemy, których architektura często utrudnia integrację z procesami nadrzędnymi. Duża liczba wymaganych komponentów znacznie zwiększa konieczność
konserwacji. Ponadto dla zapewnienia
funkcjonalności należy często zatrudniać
pracowników Straży Ochrony Kolei, którzy
wykonują wyrywkowe kontrole we wszystkich punktach sieci. Wszystko to często
powoduje niepotrzebnie wysokie koszty
oraz utrudnia eksploatację tych systemów,
które powinny ułatwiać pracę zespołów
bezpieczeństwa.
Kompleksowe bezpieczeństwo w jednym rozwiązaniu
Zastosowanie systemów bezpieczeństwa
i nadzoru na bazie DAS jest już szeroko
rozpowszechnione na przykład w branży
naftowej i gazowej oraz w ochronie granic.
Na podstawie zebranych tam doświadczeń
Ultimate Rail 09.2016

Security

Zakaz wstępu:
FAS rejestruje
nieuprawnione
osoby we
wrażliwych
obszarach.

firma Frauscher rozszerzyła zakres zastosowania swoich produktów o wykrywanie
pociągów. FAS jest pojedynczym rozwiązaniem firmy dla operatorów kolejowych w zakresie zastosowań bezpieczeństwa, które
maksymalizuje zasięg i wydajność personelu i urządzeń w sieci bezpieczeństwa.
Mierzalne sygnatury są przekształcane
przez FAS na wartościowe informacje, na
przykład o poruszających się pojazdach
i ludziach. Na tej podstawie można generować komunikaty o obecności przedmiotów i ludzi, które można również dokładniej
sklasyfikować ze względu na dużą czułość
systemu. Umożliwia to natychmiastowe
rozpoznawanie określonych działań, jak
wykopy przy torze, i generowanie odpowiednich alarmów.

Przekazywanie informacji we właściwych miejscach
Informacje uzyskane z FAS można dalej
przetwarzać według indywidualnych wymagań na zdefiniowane procesy. W ten
sposób z wykrytymi zdarzeniami powiązane zostają dane GPS i przekazane do interfejsu FAS Display Unit, który automatycznie
dystrybuuje komunikaty.
Na przykład można wysłać zespoły na
miejsce zdarzenia lub przerwać zasilanie
w wybranych odcinkach. W przypadku
ewakuacji pociągu można ponadto wyświetlić najkrótsze trasy. Dzięki uniwersalnym interfejsom system może również
przesyłać dane do urządzeń mobilnych lub
do dronów, które automatycznie lecą do
miejsca zdarzenia.

Uwaga, kradzież: odgłosy
piłowania i wykopów przy
torze są rejestrowane w czasie
rzeczywistym i przekształcane
na alarm.

 ZASTOSOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
Nieuprawniony dostęp

Nadzorowanie pracowników

Kradzież kabli

W
 andalizm

FAS umożliwia wykrywanie ludzi

torowych

Bardzo czuły system FAS

Skuteczność zespołów SOK

w czasie rzeczywistym, którzy

Grupy pracowników serwi-

rozróżnia sygnatury różnych

można znacznie zwiększyć

bez upoważnienia przebywają

sowych i torowych można

działań, nawet wykopów i prac

dzięki dostępności informacji

na odcinkach niebezpiecznych

konsekwentnie nadzorować,

związanych z przecinaniem.

z FAS. Ograniczenie wandali-

lub odgrodzonych. Można rów-

koordynować i zabezpieczać

Dzięki temu odpowiednio

zmu pozwala też uzyskać duże

nież lokalizować stada zwierząt,

za pomocą FAS. Zwiększa

wcześniej rozpoznawane są

oszczędności z tytułu napraw.

aby umożliwić zmniejszenie

to wydajność pracujących

zdarzenia, takie jak kradzież

prędkości w nadjeżdżających

pracowników torowych oraz

kabla, aby można było wysłać

pociągach.

funkcjonowania kolei.

tam personel SOK.
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NARZĘDZIA
®
FAdC
Przejrzystość, uniwersalność i wydajność:
firma Frauscher udostępnia użytkownikom
zaawansowanego licznika osi nowe narzędzia.
Jeszcze bardziej zwiększają one możliwości
zastosowania FAdC.

S

zybka instalacja, wysoka niezawodność i łatwa obsługa: wymagania wobec systemów techniki
sygnalizacji są coraz większe.
Firma Frauscher już kilka lat temu zaprezentowała sprawdzoną platformę: zaawansowany licznik osi FAdC. Od tamtej pory
jest ona stale rozwijana. W ścisłej współpracy z operatorami i integratorami systemów powstało kompletne otoczenie użyt-

kowe, spełniające wiele różnych wymagań.
Do najnowszych rozwiązań należą między
innymi system alarmowania i konserwacji
Frauscher FAMS oraz narzędzie konfigurujące Frauscher Tool FCT.
System alarmowania
i konserwacji Frauscher FAMS
Nowy FAMS stanowi dla operatorów kolejowych kompaktowe rozwiązanie do
nadzorowania wszystkich komponentów
licznika osi Frauscher. Za pomocą tego
interfejsu można przekazywać informacje
diagnostyczne z jednego lub kilku systemów diagnostycznych Frauscher FDS.
Operatorowi umożliwia to szczegółowe
planowanie serwisowych i okresowych
prac konserwacyjnych.
FAMS zwiększa w ten sposób skuteczność stosowanego już narzędzia diagnostycznego. Informacje można pobierać bezpośrednio na różnych poziomach
i przekazywać do systemów nadrzędnych.
Może się to również w istotnym stopniu
przyczynić do obniżenia bieżących kosztów funkcjonowania kolei.
Ultimate Rail 09.2016

Środowisko narzędzia FAdC
Efektywne planowanie prac
konserwacyjnych: FAMS
wspomaga użytkownika.

 TRACK MORE
WITH LESS

Narzędzie konfigurujące Frauscher
FCT
FCT zapewni integratorom systemów różne możliwości przyspieszenia procesów
konfiguracji. Nowa wersja oprogramowania wspomaga użytkownika z różnym
poziomem doświadczenia: użytkownikom
początkującym intuicyjna obsługa systemu
zapewnia wiele korzyści, natomiast użytkownicy zaawansowani korzystają z opcji
bezpośredniej, szybszej konfiguracji. Już
w trakcie procesu konfiguracji wpisane
dane sprawdzane są pod kątem prawidłowości i poprawności, a niezgodności —
wyświetlane. Aby ułatwić przebieg kontroli,
zamiast indywidualnych plików tekstowych
można wygenerować przejrzyste tabele.
Dodatkowo możliwe jest zapisywanie i ponowne używanie powszechnie stosowanych schematów graficznych systemu. Na

tej podstawie dzięki FCT można uzyskać
duże oszczędności w przebiegu procesu,
ponieważ znacznie skraca się czas wymagany do instalacji.

Konserwacja prewencyjna zapewnia
niezawodność

System diagnostyczny FDS firmy
Frauscher

Przejrzyste przedsta-

Ponadto FDS pozwala zredukować do
minimum koszty utrzymania: ważne informacje, takie jak bieżący stan czujnika koła,
mogą być odczytane z centrali serwisowej.
Awariom można zapobiegać dzięki możliwości ich wykrycia i identyfikacji, zanim
jeszcze nastąpią. Jeżeli pomimo to dojdzie
do awarii, jej efektywny czas jest znacząco
skracany dzięki prostej analizie błędu oraz
ukierunkowanej na konkretny cel eliminacji
zakłócenia. FDS zwiększa w ten sposób
dodatkowo dużą już niezawodność systemów liczenia osi i wykrywania kół.

wienie danych

Błyskawiczny dostęp
do wszystkich informacji

Większa wydajność
dzięki szybszej konfiguracji

Prosta analiza błędów
i precyzyjne usuwanie
awarii

Środowisko narzędzia FAdC
NADRZĘDNE
SYSTEMY
DIAGNOSTYCZNE

FAMS

KONFIGURACJA

FAMS

FCT

FDS

FDS

DIAGNOSTYKA
ZDALNA

ASD

ASD

ASD

DIAGNOSTYKA
LOKALNA

LICZNIKI OSI
INSTALACJA
WEWNĘTRZNA

LICZNIKI OSI
INSTALACJA
ZEWNĘTRZNA

FAdC

FAdC

AMB

FAdC

NASTAWNICA IXL

DANE DIAGNOSTYCZNE
BEZPIECZNE DANE
KONFIGURACJA
ANALOGOWE SYGNAŁY
CZUJNIKA
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KONTAKTY I TERMINY
Jesteśmy do Państwa dyspozycji: partnerów ds. kontaktu można znaleźć w naszych
oddziałach na całym świecie, w zespole dedykowanym FTS na wszystkich ważnych
specjalistycznych targach kolejowych oraz oczywiście na naszym Wheel Detection
Forum w Wiedniu.
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WHEEL DETECTION FORUM
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THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
4–6 OCTOBER 2017 | VIENNA, AUSTRIA

CALL FOR PAPERS
To be considered for a presentation at the forum, please submit an abstract in
English. The streams of the conference focus on these topics:

Wheel detection
Axle counting
Distributed Acoustic Sensing (DAS)
Further tracking technologies (FBG, GNSS, etc.)
Interfaces and communication
Presentations should outline future challenges, latest research results,
improvement of RAMS or best practice cases. A structured and factual
abstract in English – 200-350 words – is required.

Abstract
submission
closed
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abstract
acceptance
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Short paper
due for
review
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APRIL 2017

www.wheeldetectionforum.com

Please hand in the abstract online at
www.wheeldetectionforum.com
For further information:
marketing@frauscher.com

