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Od redakcji

Drodzy	Czytelnicy,

jest już jasne, że rozwiązania cyfrowe to lokomotywa, 
która ciągnie branżę kolejową w przyszłość. Jej pali-
wem są precyzyjne, aktualne i wiarygodne dane. Do 
dziś czujniki torowe są najnowocześniejszymi rozwią-
zaniami, jeśli chodzi o generowanie takich danych. 
Obecnie wyzwaniem jest przekazywanie uzyskanych 
informacji w jak najskuteczniejszy sposób. Różne tren-
dy pokazują, jak można to osiągnąć. 
 
Sprawdzone czujniki, które zbierają informacje w okre-
ślonych punktach na torze, są na przykład wyposa-
żane w układy logiczne. Dzięki temu analiza danych 
odbywa się bezpośrednio na torze, a przekaźnikownie 
stają się coraz mniejsze. Koncepcje takie jak Internet 
rzeczy sprawiają, że te czujniki są inteligentnymi urzą-
dzeniami, które komunikują się ze swoim otoczeniem. 
 
Nawet dzisiaj czujniki liniowe generują ogromne ilości 
danych w czasie rzeczywistym na całej długości trasy. 
Ich przetwarzanie opiera się na inteligentnych algo-
rytmach i podejściach do automatycznego rozpozna-
wania wzorców. Bieżące postępy wymagają bliskiej 
współpracy z partnerami w zakresie prac rozwojowych 
i dostawcami platform. Również operatorzy stają się 
współtwórcami nowych systemów dzięki danym na te-
mat praktycznych wymagań, które uzyskują podczas 
prób w terenie. 

Celem tych zmian jest rozdzielanie dużej ilości infor-
macji na różne systemy. A skoro rzeczy mają się ko-
munikować, to tym bardziej komunikować powinni się 
operatorzy kolejowi i przedsiębiorstwa przemysłu szy-
nowego. Zachęcając do takiej komunikacji, w tym wy-
daniu magazynu Ultimate Rail przedstawiamy aktualne 
innowacje w dziedzinie czujników torowych — i z nie-
cierpliwością czekamy na targi InnoTrans 2018, na któ-
rych będziemy mogli o nich porozmawiać. 

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology 

„�MUSIMY�ROZMAWIAĆ”



312

8

600+ 

1 000 000+

578

4
 

Ultimate Rail 02.2018

RÓŻNE AKTUALNOŚCI
Zawsze w drodze: Targi	i konferencje,	projekty	międzynarodowe,	nowe	
lokalizacje	i partnerzy,	bieżące	badania	i rozwój,	imprezy	sportowe	—	firma	
Frauscher	jest	w ciągłym	ruchu.	

TARGÓW INNOTRANS
ma już na swoim koncie firma 

Frauscher. Na ponad 140 m² 

powierzchni stoiskowej w 2018 roku 

ponownie zostaną zaprezentowane 

innowacyjne rozwiązania w dziedzinie 

czujników koła, liczników osi i śledze-

nia pociągów. 

EKSPERTÓW Z BRANŻY 
KOLEJOWEJ
z Tajwanu i Japonii powitała firma 

Frauscher na spotkaniu branżo-

wym w Tajpej. Konferencja na temat 

technologii przemysłu kolejowego 

i kolejowych systemów sygnalizacji, 

Railway Industries Technology & 

 Railway Signaling Systems Confe-

rence, została zorganizowana przez 

naszą firmę wspólnie z Chińskim 

Instytutem Inżynierów (ang. Chinese 

Institute of Engineers, CIE) i firmą Alfa 

Transit Enterprise Corporation. Był 

to pierwszy kamień milowy dla firmy 

Frauscher, która zamierza kontynu-

ować rozwój działalności w południo-

wo-wschodniej Azji. 

PUNKTÓW LICZĄCYCH 
zostanie zainstalowanych w ramach nowego projektu na Tajwanie. Linia 

South-Link jest obsługiwana przez agencję Taiwan Railways Administration (TRA) 

i ma być wyposażona w zaawansowany licznik osi FAdC i czujniki koła RSR123. 

Jest to pierwszy projekt tej wielkości, który firma Frauscher realizuje na Tajwanie.

METRÓW
kabli światłowodowych na całym świecie w różnych instalacjach jest obec-

nie monitorowanych przez system FTS. To rozwiązanie jest wykorzystywane 

głównie do niezawodnego wykrywania pociągów i monitorowania stanu torów. 

ROZMÓW Z KLIENTAMI
z 47 krajów przeprowadzili pracownicy firmy Frauscher na swoim stoisku 

w Berlinie w 2016 roku. Przez cztery dni dyskutowano o nowych trendach 

i sprawdzonych technologiach. Eksperci firmy po raz kolejny z niecierpliwością 

czekają na liczne rozmowy i ciekawe projekty na tegorocznych targach InnoTrans. 

Więcej informacji na temat najważniejszych wydarzeń na stoisku można znaleźć 

na stronie innotrans.frauscher.com.
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LOKALIZACJE
więcej ma firma Frauscher od zeszłego roku. 

Kanada i region arabski mogą już teraz korzystać 

z wiedzy eksperckiej na miejscu dzięki przedstawi-

cielstwom w Toronto i Dubaju. Więcej informacji na 

ten temat można znaleźć na stronie  

www.frauscher.com

maksymalnie powinno zawierać 
streszczenie najważniejszych 
wydarzeń kongresu WDF 2019. 
Motto piątej edycji tego branżowego 
wydarzenia brzmi „Intelligent 
sensing and tracking” (Inteligentne 
wykrywanie i śledzenie). Więcej 
szczegółów dotyczących tego 
kongresu, który odbędzie się 
w dniach 5–7 czerwca 2019 roku 
w Wiedniu, można znaleźć na stronie   
www.wheeldetectionforum.com

PRACOWNIKÓW
pracuje w zespole Frauscher Tracking Solutions 

FTS nad nowymi możliwościami i obszarami 

zastosowań. 18 specjalistów wykonuje swoje 

zadania w Austrii, a pozostali w Wielkiej Brytanii 

i Indiach. 
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Cyfryzacja	całkowicie	opanowała	
branżę	kolejową,	a także	w pełni	
zadomowiła	się	w technice	sygnali-
zacji.	W wywiadzie	Christian		Pucher,	
Chief	Marketing	Officer	w firmie	
Frauscher	Sensor	Technology,	
wyjaśnia,	jakie	rozwiązania	firma	
Frauscher	zamierza	wykorzystać,	
aby	pozostać	liderem	technologii.	

DOKĄD	 
JEDZIEMY? 

Christianie, czy kolej potrzebuje cyfryzacji?
Zdecydowanie tak! musi wykorzystać potencjał cyfry-
zacji, aby zagwarantować, że w przyszłości pozostanie 
atrakcyjnym środkiem transportu, zwłaszcza w świetle 
rosnących wymagań: Pociągi jeżdżą w coraz krótszych 
odstępach czasu, linie kolejowe są intensywniej wyko-
rzystywane, utrzymanie infrastruktury staje się coraz 
bardziej złożone, a presja kosztowa rośnie. Digitalizacja 
stanowi środek zaradczy: pozwala na wprowadzanie 
rozwiązań, które sprawiają, że transport kolejowy sta-
je się bardziej wydajny, bezpieczny i funkcjonuje spraw-
niej. Myślę, że branża to dostrzegła. Staje się bardziej 
elastyczna, a  także nieco bardziej kreatywna. Spraw-
dzane są różne rozwiązania. Rozważa się i ocenia po-
mysły. Jeśli koncepcja wygląda obiecująco, otrzymuje 
swoją szansę. 

Ale czy ta otwartość nie jest również 
ryzykowna?
Przecież największe ryzyko wiąże się z niedostosowa-
niem do postępujących zmian. Szybko rozwijają się 
możliwości techniczne w  zakresie generowania, prze-
syłania, przechowywania i przetwarzania danych. Stają 
się one coraz bardziej wydajne, a w niektórych przypad-
kach — również tańsze. Nie można już kategorycznie 
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wykluczać tendencji lub rozwiązań, które pięć lat temu 
uważano za nie do pomyślenia. I w tym należy widzieć 
szansę: dzięki temu cała branża kolejowa może się 
trwale zmienić. Z pewnością także dzięki nowym prze-
łomowym pomysłom, których dzisiaj nie umiemy sobie 
nawet wyobrazić. Ostatecznie jednak te zmiany przy-
czynią się do tego, że kolej stanie się atrakcyjnym mo-
delem transportu, który pozostanie konkurencyjny także 
w przyszłości.

Cyfryzacja jest więc raczej mechanizmem 
do opracowywania nowych perspektyw?
Jeśli sektor kolejowy chce sprostać wyzwaniom ju-
tra, musi przezwyciężyć swój wysoki stopień złożono-
ści. Wymagania dotyczące instalacji, a także systemów 
sterujących, zabezpieczających i  utrzymujących sta-
nowią poważne wyzwanie dla technologii i  personelu. 
Przy rosnącym wykorzystaniu infrastruktury kolejowej 
jest to prawie niemożliwe do sfinansowania. Konieczna 
modernizacja istniejących systemów jest bardzo kosz-
towna. W końcu niektóre nastawnice, które mają ponad 

100 lat, należy odnowić. Wszystko to odbywa się kosz-
tem konkurencyjności wobec innych usługodawców 
z  branży transportowej. Zaawansowana złożoność tej 
infrastruktury stanowi oczywiście poważne wyzwanie 
dla strategii migracji. Mimo to cyfryzacja z  pewnością 
jest dźwignią, która pozwoli nam wjechać na nowe tory. 

Ale nie wszystko, co oferuje cyfryzacja, jest 
odpowiednie dla kolei. 
Zgadza się. W  różnych zastosowaniach kolejowych 
można dostrzec wyraźne trendy, które wskazują na to, 
jakie koncepcje będą odpowiednie dla branży. Drukarki 
3D są coraz częściej wykorzystywane do produkcji czę-
ści zamiennych lub prototypów na potrzeby procesów 
projektowania. Główne centra przetwarzania danych 
w chmurze przejmują zadanie analizowania danych po-
chodzących z  zainstalowanych czujników. Algorytmy 
interpretują dane. Sztuczna inteligencja, uczenie głę-
bokie (deep learning) lub automatyczne rozpoznawa-
nie wzorców stale otwierają nowe możliwości. Dyżurni 
ruchu, pracownicy danego odcinka trasy, pracownicy 

CYFROWY ŚWIAT KOLEI
Tworzenie cyfrowych powiązań w Internecie rzeczy otwiera również nowe możliwości w przemyśle kolejowym, na przykład w zakresie 

śledzenia pociągów lub dla strategii utrzymania.
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tych urządzeń na wpływy mechaniczne, elektromagne-
tyczne i środowiskowe została zmaksymalizowana. Te 
właściwości można teraz łączyć z nowymi możliwościa-
mi. Dzięki temu czujniki koła i  liczniki osi będą również 
w przyszłości skutecznymi i niezastąpionymi elementa-
mi infrastruktury torowej.

Czy czujnik, o którym mówiłeś, będzie 
łącznikiem między starą a nową 
technologią?
Z pewnością jest on dużym krokiem w  tym kierunku. 
Na targach InnoTrans 2018 zaprezentujemy prototyp 
nowego systemu SENSiS. Nasze już istniejące czujni-
ki były podstawą do jego rozwoju. Oczywiście struktura 
została dostosowana. Ponadto dokonaliśmy optymali-
zacji mechanicznych. Czujniki nowej generacji są w sta-
nie digitalizować sygnał bezpośrednio na szynach. 
Wygenerują również dane o  temperaturze i  przyspie-
szeniu. Aktualizacje oprogramowania mogą być przesy-
łane bezpośrednio przez przekaźnikownię do czujnika 
w  terenie. Odrębna aplikacja powinna później jeszcze 
bardziej ułatwiać utrzymanie. Zamiast połączenia gwiaź-
dzistego, za pomocą systemu magistrali można utwo-
rzyć architekturę pierścieniową, co pozwala na znaczne 
oszczędności w okablowaniu. A my mamy jeszcze wie-
le innych planów. System SENSiS z pewnością będzie 
nowym punktem odniesienia i jeszcze bardziej wzmocni 
naszą pozycję na rynku. 

A jakiej pozycji chcesz dla swojej firmy?
Widzimy siebie w  roli lidera technologii i  pioniera. Na-
szym deklarowanym celem jest osiągnięcie pozycji 
głównego dostawcy systemów sygnalizacji stanu zaję-
tości torów na wszystkich rynkach.

„NASZYM DEKLAROWANYM 
CELEM JEST OSIĄGNIĘCIE 
POZYCJI GŁÓWNEGO 
DOSTAWCY SYSTEMÓW 
SYGNALIZACJI STANU 
ZAJĘTOŚCI TORÓW NA 
WSZYSTKICH RYNKACH”.

Wasze czujniki koła mają stać się zatem 
inteligentnymi urządzeniami na torach, 

ochrony i pasażerowie otrzymują dokładnie takie infor-
macje, jakich potrzebują — i to w czasie rzeczywistym. 
Jednocześnie zmniejszają się koszty bieżące. Aby jed-
nak to wszystko dobrze działało, nadal potrzebne są ak-
tualne dane i informacje. W tym względzie dostrzegam 
ogromny potencjał, jaki niesie ze sobą zastosowanie 
systemu inteligentnych czujników na torach. 

Co rozumiesz przez inteligentne czujniki?
Nasze czujniki zostały opracowane i  zoptymalizowane 
pod kątem konkretnych zadań na przestrzeni lat i de-
kad. W tych obszarach często wyznaczają one aktual-
ny stan techniki. Cyfryzacja przełamuje tę specjalizację. 
Postęp technologiczny powoduje powstawanie co-
raz wydajniejszych podzespołów. Wykorzystaliśmy je 
do stworzenia czujnika, który łączy w sobie kilka funk-
cji. Można go było również wyposażyć w układ logicz-
ny dokonujący analiz. W wyniku tej rozbudowy powstał 
model, który gromadzi bardzo wiele danych i od razu 
przetwarza je w informacje. Dzięki rozwiązaniom opar-
tym na koncepcji Internetu rzeczy czujnik staje się rów-
nież urządzeniem komunikacyjnym. Interfejs, który 
przekazuje informacje poprzez różne sieci do innych 
systemów, przenosi się w pobliże torów — czujniki znaj-
dujące się za nim stają się inteligentne i wydajniejsze. 

Wielu operatorów dąży jednak do 
zmniejszenia infrastruktury torowej.
Zasadniczo jest to słuszne. Dlatego też bardzo uważ-
nie rozmawiamy z nimi o wymaganiach, z którymi mu-
szą się zmierzyć. Analizujemy, jakich danych i informacji 
potrzebują. I  optymalizujemy istniejące produkty pod 
kątem tych potrzeb. W  tym celu wykorzystujemy do-
stępne możliwości cyfryzacji, na przykład wdrażając 
koncepcję Internetu rzeczy. Wraz ze wzrostem ilości 
pozyskiwanych informacji zmniejszają się wydatki — 
zapotrzebowanie na miejsce, koszty utrzymania i eks-
ploatacji: wszystko można zredukować. Jest to możliwe 
dzięki bardziej kompaktowej konstrukcji i wszechstron-
niejszym komponentom. 

Czy systemy takie jak czujniki koła i liczniki 
osi nie są zatem przestarzałe?
Oczywiste jest, że cyfryzacja i  otwarcie sektora kole-
jowego stwarzają liczne alternatywy. Jestem jednak 
przekonany, że szczególnie zastosowania istotne dla 
bezpieczeństwa będą w przyszłości nadal opierać się 
na sprawdzonych systemach. Zwłaszcza, że one rów-
nież ewoluują. Czujniki montowane na torach wykrywa-
ją wymagane dane w miejscu ich powstania. Robią to 
całkowicie niezależnie od pochodzenia i konstrukcji po-
jazdów szynowych. Poprzez dziesięciolecia odporność 



Christian Pucher, CMO w firmie Frauscher Sensor Technology, wyjaśnia strategię cyfryzacji przedsiębiorstwa. 
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które zbierają bardzo wiele informacji 
i wykonują różne funkcje. Jednak firma 
Frauscher zajmuje się również innymi 
technologiami, prawda?
Nasze czujniki zostały zaprojektowane tak, aby nie-
zawodnie i  precyzyjnie wykrywać metalowe obiek-
ty w określonych punktach. Informacje zebrane przez 
czujniki mają zasadnicze znaczenie dla wielu zasto-
sowań, zwłaszcza w  obszarze bezpieczeństwa. Sy-
gnalizacja stanu zajętości torów jest nadal jednym 
z najważniejszych zastosowań. Zmiany, jakie zachodzą 
w branży kolejowej, pociągają za sobą konieczność po-
zyskiwania większej ilości danych. Rozwiązania oparte 
na technologii Distributed Acoustic Sensing (DAS) są 
w stanie wygenerować te dane. Umożliwiają one ciągłe 
śledzenie pojazdów szynowych, długoterminowe moni-
torowanie infrastruktury i dostarczają ważnych informa-
cji dla sektora bezpieczeństwa.

Dlaczego ta technologia będzie tak 
szczególnie odpowiednia dla przemysłu 
kolejowego w przyszłości?
Ze względu na możliwość zbierania danych dla róż-
nych zastosowań przy użyciu tylko jednego rozwią-
zania. Potrzebny jest tylko kabel światłowodowy na 
torach. Spełnia to aktualne wymagania: więcej infor-
macji, mniej komponentów, niższe koszty. Włókno 
światłowodu jest praktycznie bezobsługowe i zasilane 
wyłącznie impulsami laserowymi. W ten sposób zamie-
nia się w czujnik. Wykrywa oddziaływania akustyczne 
wzdłuż całej monitorowanej trasy w  czasie rzeczywi-
stym. Ich źródła mogą być różne: pojazdy szynowe, 
uszkodzenia szyn, warunki środowiska, stopnie — 
i wiele innych. Niektóre z  zebranych sygnatur można 
już dziś sklasyfikować. Jednak wciąż widzimy duży 
potencjał rozwojowy w wykorzystaniu tej fascynującej 
technologii.



Rozwiązania cyfrowe przekształcają tory w rozległe źródła danych.
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„ROZWIĄZANIA OPARTE NA 
TECHNOLOGII DAS DOSTAR-
CZAJĄ W CZASIE RZECZYWI-
STYM DANYCH O RUCHU PO-
CIĄGÓW, ZMIANACH STANU 
I INNYCH DZIAŁANIACH”.

Czyli od momentu wprowadzenia tego 
systemu na rynek w 2016 roku prowadzono 
intensywne prace nad jego dalszym 
rozwojem?
Tak, zgodnie z  tym, co wówczas ogłoszono, reali-
zujemy dwie równoległe strategie rozwoju systemu 
FTS. Z jednej strony wykorzystujemy istniejący sprzęt 
i  optymalizujemy go. W  tym celu wdrożyliśmy zopty-
malizowane algorytmy analizy i  ulepszone rozwiąza-
nia logiczne. W  ten sposób mogliśmy dalej rozwijać 
system wspólnie z operatorami. Z drugiej strony istnie-
ją już koncepcje wdrożenia nowej generacji systemu 
FTS. Wymogi specyficzne dla kolei są uwzględniane 
na różnych poziomach. Ta wersja jest już także do-
stępna w prototypach i dostarcza pierwszych danych.

Czy to oznacza, że sygnalizacja stanu 
zajętości torów za pomocą systemu DAS 
jest już możliwa?
System, który obecnie oferujemy, umożliwia dostęp 
do bardzo wielu informacji. Lokalizowanie pociągów 
i  śledzenie ich pozycji jest teraz możliwe z  dużą do-
kładnością w  czasie rzeczywistym. Ale lokalizowanie 
pociągów na poziomie SIL 4 może obecnie być reali-
zowane tylko w połączeniu ze sprawdzonymi czujnika-
mi koła lub licznikami osi. 

Jakie inne zastosowania brane są jeszcze 
pod uwagę w przypadku obecnych 
instalacji? 
Z pewnością jest to kontrola stanu instalacji torowych. 
W  ostatnich miesiącach osiągnęliśmy również naj-
większy postęp w  tym zakresie. Dzięki stałemu mo-
nitorowaniu kontaktu koła z  szyną wykrywanie zmian 
w  infrastrukturze stało się możliwe na bardzo wcze-
snym etapie. Umożliwia to bardziej efektywne planowa-
nie prac związanych z utrzymaniem i sterowanie nimi. 
W  ten sposób system FTS wspiera trend w kierunku 
strategii utrzymania opartej na stanie technicznym. 

Czy w związku z tym są już dostępne 
konkretne wyniki dalszego rozwoju tego 
systemu?
Tak, a  część z  nich zaprezentujemy na targach 
 InnoTrans 2018.
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Również w  infrastrukturze kolejowej zarysowu-
je się wyraźny trend: coraz więcej obiektów ko-
munikuje się ze sobą różnymi kanałami. Jest to 

możliwe dzięki nowym koncepcjom, takim jak Internet 
rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) i wdrożeniu cyfro-
wych interfejsów. Informacje potrzebne do zarządza-
nia operacyjnego lub monitorowania i  utrzymania są 
natychmiast dostępne. Jednocześnie można znacznie 
zwiększyć rentowność całych systemów kolejowych. 

Aby było to niezawodne, innowacyjne rozwiązania 
muszą być wysoce dostępne, dostarczać różnych da-
nych, a  jednocześnie obniżać koszty i wydatki. To, co 
brzmi jak paradoks, może się udać. Na przykład wte-
dy, gdy sprawdzone właściwości czujników koła połą-
czy się z  zupełnie nowymi możliwościami. Mogą one 
niezawodnie zbierać wysoce precyzyjne dane nawet 
w  najbardziej niesprzyjających warunkach klimatycz-
nych, mechanicznych i elektromagnetycznych i przeka-
zywać je do systemów nadrzędnych za pośrednictwem 
różnych interfejsów. Dzięki nowemu systemowi SENSiS 
firma Frauscher idzie o krok dalej w  tym zakresie. Fir-
ma łączy niezawodność i  dostępność istniejących 

Nowe czujniki, które	za	jednym	
razem	zbierają,	analizują	i przekazują	
różne	informacje.	Układy	elektro-
niczne,	które	stają	się	koncentrato-
rem	danych.	System	SENSiS	firmy	
Frauscher	wykorzystuje	potencjał,	
jaki	otwiera	cyfryzacja	dla	spraw-
dzonych	komponentów	techniki	
sygnalizacji.

INTELIGENTNE 
CZUJNIKI:	
NA TORACH I ONLINE
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urządzeń z wymogiem ograniczenia nakładów na sprzęt 
i okablowanie. Jednocześnie ilość generowanych infor-
macji i dostępnych funkcji rośnie wraz z wdrażaniem no-
wych komponentów i koncepcji IoT.

To ma sens, SENSiS!
Prace nad systemem SENSiS rozpoczęto przy założe-
niu, że można jeszcze lepiej dostosować się do aktu-
alnych wymagań branży kolejowej dzięki innowacyjnym 
koncepcjom. Zespół projektowy zajmował się konkret-
nymi zagadnieniami: W  jaki sposób można wygenero-
wać różne dane minimalnym kosztem? W  jaki sposób 
informacje mogą być przekazywane w czasie rzeczywi-
stym do systemów, które ich potrzebują? I znalazł nastę-
pujące rozwiązanie: Nowe czujniki muszą funkcjonować 
jako inteligentne urządzenia na torach. Dzięki temu mogą 
przetwarzać dane zebrane na miejscu w cenne informa-
cje i jako takie natychmiast je przekazywać dalej. 

Aby było to możliwe, układ analizujący dane został 
zintegrowany bezpośrednio z nowym modelem czujnika 
firmy Frauscher. Indukcyjny tryb działania, który spraw-
dził się już w  istniejących modelach czujników, został 
zachowany. Doświadczenia z  wieloletniego użytkowa-
nia istniejących modeli czujników wpłynęły bezpośred-
nio na to rozwiązanie. Pomimo bardziej kompaktowej 
konstrukcji możliwe było zintegrowanie dodatkowych 
czujników. Generują one dodatkowe informacje, 

które są istotne zarówno dla integratorów systemów, 
jak i operatorów kolejowych. Do tej pory zbieranie od-
powiednich danych było możliwe tylko poprzez instala-
cję konkretnych systemów i ich okablowanie. 

Innowacyjne metody projektowania
Punktem wyjścia prac były istniejące modele czujników. 
Ich właściwości zostały połączone w kompleksowy i ca-
łościowy proces myślenia projektowego (ang. design 
thinking). Na tej podstawie firma Frauscher opracowa-
ła konkretne cele dla nowego czujnika. W ten sposób 
można było zidentyfikować różne punkty ułatwiające 
obsługę w terenie. Zespół badawczy wykorzystał obli-
czenia elementów skończonych oraz różne modele sy-
mulacyjne do dalszego komputerowego projektowania 
mechanizmu. Należą do nich na przykład modele opra-
cowane w  ramach projektu ECUC współtworzonego 
przez firmę Frauscher. Rozmieszczenie podzespołów 
w samym urządzeniu również zostało zoptymalizowane 
pod kątem zmniejszenia rozmiaru i ciężaru pomimo in-
tegracji dodatkowych funkcji. 

Jednocześnie wykorzystano zebraną wiedzę facho-
wą na temat zastosowanych materiałów, takich jak 
masa zalewowa. Ponieważ czujniki koła są instalowa-
ne w niezwykle wymagającym środowisku, elementy te 
mają decydujące znaczenie dla trwałości i  niezawod-
ności. Pierwsze prototypy czujnika zostały wyprodu-
kowane bezpośrednio w  firmie przy użyciu druku 3D. 
Doświadczenia zdobyte w tym procesie wpłynęły bez-
pośrednio na to rozwiązanie. W  dziedzinie elektroniki 
sprawdzone właściwości zderzają się z  nowymi moż-
liwościami. Samo urządzenie zostało wyposażone 
w  interfejs cyfrowy. Za pośrednictwem koncentrato-
ra w przekaźnikowni dane mogą być udostępniane do 
systemów nadrzędnych, rozwiązań opartych na chmu-
rze lub terminali przenośnych.

Zasada działania i układ logiczny 
dokonujący analiz
Podobnie jak w  sprawdzonych modelach czujników 
firmy Frauscher, tak i  w nowym urządzeniu, w  jednej 
obudowie wzdłuż toru zainstalowane są dwa systemy 
czujników, składające się z  nadajnika i  odbiorników. 
Obrzeże koła jest wykrywane indukcyjnie jak poprzed-
nio. Cewka nadajnika jest wzbudzana na określonej 
częstotliwości. W  wyniku rozmieszczenia nadajnika 
i  odbiornika powstaje sprzężenie indukcyjne, uwarun-
kowane przebiegiem linii pola magnetycznego. Na te 
linie pola oddziałują koła przejeżdżających pojazdów 
szynowych. 

Ponieważ czujnik digitalizuje sygnał, nie ma po-
trzeby stosowania oddzielnego modułu analizującego 

Interdyscyplinarny zespół określił wymagania dotyczące czujników nowej 
generacji.
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infrastruktury, np. szyn, mocowania szyn czy pod-
torza. Czujniki muszą być montowane bezpośred-
nio w odpowiednich punktach toru, na przykład w po-
bliżu zwrotnic. W  ten sposób uzyskuje się informacje 
o  mechanicznych warunkach otoczenia. Pomiar tem-
peratury czujnika wskazuje, czy pracuje on w określo-
nym, a więc bezpiecznym zakresie. Na różnych rynkach 
obowiązują również ograniczenia prędkości związane 
z  temperaturą. Są one aktywowane na podstawie da-
nych o temperaturze i mają zapobiegać uszkodzeniom 
infrastruktury. Nowo opracowany czujnik może zwięk-
szyć dokładność tych systemów poprzez pomiar tem-
peratury wewnętrznej. 

W odniesieniu do opisanych powyżej wymagań 
branży kolejowej, dotyczących generowania większej 
ilości informacji mniejszym kosztem, zbieranie i  ana-
lizowanie takich informacji stanowi podstawę inno-
wacyjnych systemów. Zasadnicze znaczenie ma jed-
nak również efektywne przekazywanie danych oraz, 

w puszce kablowej czy w przekaźnikowni. Tam nowo 
opracowany moduł odbiera i  łączy informacje z czujni-
ków (więcej na ten temat można przeczytać w artykule 
„Wolne tory — swoboda podróżowania” na stronie 18 
niniejszego wydania magazynu Ultimate Rail). Następ-
nie przekazuje je do systemu operatora kolejowego. 

Więcej informacji
Oprócz obecności pociągu czujniki nowej generacji wy-
krywają również jego prędkość i kierunek jazdy. Impuls 
ze środka koła i średnica koła są również wyprowadza-
ne. Dodatkowo wbudowane czujniki wykorzystywane 
są do określania przyspieszeń i temperatury wewnętrz-
nej. Zgodnie z aktualnym stanem techniki wiązało się to 
wcześniej ze znacznymi dodatkowymi wydatkami, po-
nieważ konieczne było zainstalowanie własnych syste-
mów wraz z odpowiednim okablowaniem.

Za pomocą danych z  czujnika przyspieszenia 
można wyciągnąć wnioski na temat zmian w  stanie 

WIRTUALNE TESTY
Zastosowanie różnych modeli symulacyjnych umożliwiło przetestowanie różnych opcji przed konkretną implementacją. 
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w razie konieczności, możliwość łączenia rekordów da-
nych w  rozsądny sposób. Dzięki zainstalowaniu do-
datkowych interfejsów informacje mogą być przesyła-
ne na przykład razem z danymi GPS przechowywanymi 
w czujniku. W  ten sposób można znacznie zwiększyć 
wydajność zespołów ds. utrzymania.

Po prostu lekki: montaż i uruchomienie
Użyteczność i wydajność odgrywają ważną rolę w opra-
cowywaniu nowych rozwiązań w  zakresie czujników. 
Opisany proces myślenia projektowego również po-
szerzył paletę możliwości. Na przykład poprzez dalsze 
uproszczenie obsługi czujnika i jarzma w celu przyspie-
szenia montażu i uruchomienia.

Mniejszy ciężar czujnika i jarzma mocującego nie tyl-
ko upraszcza montaż. Redukuje również ilość drgań 
własnych podczas przejazdu pojazdu szynowego. 
Samo jarzmo zostało zoptymalizowane w obszarze pły-
ty nośnej. Złącze wtykowe nie wymaga teraz kołnierza 

i jest przykręcane bezpośrednio do jarzma mocującego, 
w które z kolei wkręcany jest czujnik. 

Uruchomienie odbywa się poprzez przekaźnikownię. 
Stamtąd również kalibrowane są czujniki. Aktualizacje 
oprogramowania mogą być przekazywane z tego miej-
sca bezpośrednio do urządzeń znajdujących się na to-
rach. Odrębna aplikacja firmy Frauscher, którą można za-
instalować na różnych urządzeniach mobilnych, jeszcze 
bardziej ułatwia ten proces. Połączenie z systemem ma 
być możliwe przez Bluetooth lub USB. Aby to osiągnąć, 
należy opracować odpowiednie koncepcje bezpieczeń-
stwa zgodnie z nowymi możliwościami i funkcjami.

Perspektywy
Dalszy rozwój techniczny jest możliwy i w tym kierunku 
opracowano już konkretne plany. Czujniki mają być za-
silane z paneli fotowoltaicznych i akumulatorów. Podłą-
czenie czujników do przekaźnikowni za pomocą łącza 
radiowego ma prowadzić do dalszego zwiększenia 

INNOWACYJNE PROTOTYPOWANIE
Prototypy z drukarki 3D pomogły konstruktorom zaprojektować i zbudować nowy czujnik.
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elastyczności i pełnego wykorzystania potencjału kon-
cepcji Internetu rzeczy. Dla konkretnych zastosowań 
możliwe są również różne warianty, typy i rozwiązania. 
Integracja z  systemem Frauscher Tracking Solutions 
(FTS) jest już rozważana.

Prototyp nowego systemu Frauscher zostanie za-
prezentowany na targach InnoTrans 2018 w  Berlinie. 
 Będzie on dostępny od początku 2019 roku dla nie-
zabezpieczonego obszaru zastosowań. W tym samym 
roku ma być również udzielone dopuszczenie zgodnie 
ze standardem CENELEC SIL 4. 

   TRACK MORE  
WITH LESS

System SENSiS firmy 

Frauscher ma wiele zalet:

  Różne informacje 

z jednego	czujnika

  Analiza bezpośrednio 

na torach

  Łatwy montaż 

i uruchomienie

  Mniejszy ciężar 

czujnika i jarzm

AUTOR
Martin Rosenberger,

CTO, Frauscher Sensor 

Technology

INTELIGENTNE URZĄDZENIE NA TORACH
Zoptymalizowane komponenty, zintegrowana analiza, funkcje dodatkowe: Nowy czujnik koła firmy Frauscher łączy sprawdzone 

właściwości z możliwościami cyfrowymi.
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Koncentrator danych dla nowoczesnego systemu sygnalizacji 
stanu zajętości torów: System	sygnalizacji	stanu	zajętości	torów	
musi	działać	absolutnie	niezawodnie	i skutecznie	zwłaszcza	wo-
bec	faktu	coraz	intensywniejszego	wykorzystania	linii	kolejowych.	
	Nawet	minimalne	zakłócenia	mogą	mieć	daleko	idące	konsekwen-
cje.	Nowy	system	SENSiS	oferuje	odpowiednie	rozwiązanie.

WOLNE TORY
SWOBODA 
PODRÓŻOWANIA
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N iezawodna sygnalizacja stanu zaję-
tości torów jest i nadal będzie głów-
nym zastosowaniem indukcyjnych 

czujników koła. Zasadniczo w tym celu na-
leży stosować również układy elektroniczne 
dokonujące analiz opracowane i  dopusz-
czone zgodnie ze standardami CENELEC. 
Odpowiednie kryteria stały się zatem rów-
nież warunkami ramowymi dla prac nad 
elektronicznymi układami przekaźnikowni 
nowego systemu SENSiS firmy Frauscher. 
Zgodnie z dostosowanymi funkcjami czujni-
ka (por. str. 12 niniejszego wydania maga-
zynu Ultimate Rail) w oparciu o te założenia 
opracowano oddzielny moduł Processing 
Unit PU. Będzie on dostępny wyłącznie 
w połączeniu z nowym czujnikiem. 

Również w  tym przypadku za podsta-
wę posłużyły sprawdzone systemy firmy 
Frauscher — w  szczególności zaawanso-
wany licznik osi FAdC. W  przeciwieństwie 
do tego licznika osi, w nowej architekturze 
już sam czujnik wysyła lokalny stan liczni-
ka osi. Moduł PU generuje na tej podsta-
wie komunikat wolny/zajęty dla odpowied-
nich obwodów kontrolowanych. Oprócz 
nowych dodatkowych funkcji czujnik i prze-
kaźnikownia mają również funkcje syste-
mu FAdC. Do nich zaliczają się między in-
nymi sekcja nadzorująca (STS) i sterowanie 
punktem liczącym (CHC). Nowy system jest 
kompatybilny z  istniejącym zaawansowa-
nym licznikiem osi.  

Koncentrator danych 
w przekaźnikowni
Jako łącznik między czujnikami na torach 
a  systemami nadrzędnymi, takimi jak na-
stawnica czy narzędzia do utrzymania, mo-
duł PU staje się koncentratorem danych. 
Spełnia on różne podstawowe zadania:

 − tworzy kontrolowane obwody na 
podstawie informacji z czujników,

 − generuje dodatkowe informacje na 
podstawie informacji z czujników,

 − rozdziela dane za pomocą 
bezpiecznego sygnału i z wysoką 
dyspozycyjnością,

 − oferuje przyjazne dla użytkownika 
interfejsy serwisowe,

 − umożliwia dostosowanie parametrów 
konfiguracyjnych,

 − wyświetla parametry operacyjne dla 
efektywnej eliminacji zakłóceń,

 − ma zintegrowaną ochronę 
przepięciową.

Mniejsze zapotrzebowania na 
miejsce i zużycie energii
Ponieważ wszystkie zadania przejmuje mo-
duł PU, rozbudowane okablowanie nie jest 
już konieczne. Odrębne moduły analizu-
jące w  puszce kablowej lub w  przekaźni-
kowni nie są wymagane, ponieważ sygnał 
jest już digitalizowany w  czujniku. Modu-
ły ochrony odgromowej można opcjonalnie 
zintegrować, ale nie są one niezbędne. Mo-
duł PU jest montowany na szynie DIN, co 
eliminuje konieczność stosowania 19-calo-
wej obudowy kart i ramy montażowej. Bar-
dziej kompaktowa konstrukcja pozwala na 
nowe możliwości montażu, które wcześniej 
nie były dostępne. Zmniejszenie liczby wy-
maganych komponentów ma również po-
zytywny wpływ na zarządzanie częściami 
zamiennymi.

Przesyłanie danych tam 
i z powrotem 
Aby umożliwić elastyczną transmisję róż-
nych danych, moduł PU został wyposażo-
ny w  interfejs sieciowy, za pośrednictwem 
którego jest podłączony do nastawnicy. Do 
komunikacji można wykorzystać indywi-
dualne protokoły klienta lub protokół FSE, 
Frauscher Safe Ethernet (bezpieczna sieć 
Ethernet firmy Frauscher). Uwzględniono 
również wymagania organizacji EULYNX. In-
formacje z  interfejsu magistrali czujnika są 
odpowiednio przygotowywane i  przekazy-
wane. Moduł PU może również przesyłać 
dane w przeciwnym kierunku, z nastawnicy 
do czujnika. Dzięki temu wdrażanie nowych 
zastosowań jest jeszcze łatwiejsze. 

System magistrali pozwala 
na zastosowanie architektury 
pierścieniowej
Aby podłączyć czujniki do przekaźnikow-
ni stworzono oddzielny system magistrali. 
W  module PU jest wymagane tylko jed-
no gniazdo, za pośrednictwem którego 
do urządzenia można podłączyć nawet 
16 czujników. W  przeciwieństwie do 

WOLNE TORY
SWOBODA 
PODRÓŻOWANIA
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gwiaździstego okablowania czujników 
nowy system pozwala na zastosowanie ar-
chitektury pierścieniowej. W  ten sposób 
można zmniejszyć nakłady na okablowa-
nie, ponieważ indywidualne połączenia każ-
dego czujnika z przekaźnikownią nie są już 
potrzebne. Pozwala to na znaczną redukcję 
kosztów materiału i czasu instalacji. 

Ale co się stanie, jeśli dojdzie do uszko-
dzenia kabla? Podczas instalacji pierścienia 
w  systemie SENSiS stosowany jest drugi 
moduł PU. Ze względu na specjalną kon-
strukcję magistrali i architektury pierścienio-
wej zwarcia czy przerwania kabli nie mają 
wpływu na niezawodność systemu. Takie 
problemy są sygnalizowane na poziomie 
diagnostycznym i można je rozwiązać.

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI ARCHITEKTURZE PIERŚCIENIOWEJ
Architektury gwiaździste wymagają oddzielnego kabla dla każdego czujnika. Systemy magistrali umożliwiają zastosowanie okablowania pier-

ścieniowego. Pozwala to zredukować nakłady na okablowanie.
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Pójdźmy do przodu!
Wkrótce z  zalet systemu SENSiS skorzy-
stają zajezdnie i  stacje rozrządowe. Wła-
śnie w  tych segmentach można uzyskać 
znaczne oszczędności dzięki ograniczeniu 
okablowania i  minimalnemu zapotrzebo-
waniu na miejsce. Ponadto są one idealne 
do gromadzenia informacji w  celu dalsze-
go rozwoju nowych systemów i  adaptacji 
powiązanych architektur. W  perspektywie 
średnioterminowej ten ciągły rozwój umożli-
wi stosowanie systemu we wszystkich seg-
mentach branży kolejowej.

Wyjście ewakuacyjne: osobny 
kanał diagnostyczny
W systemie SENSiS można oddzielić dane 
przesyłane za pomocą bezpiecznego sy-
gnału od sieci diagnostycznej. Podczas 
gdy licznik osi i nastawnica komunikują się 
poprzez sieć, dane diagnostyczne są prze-
syłane w całkowicie niezależnej sieci. Bez-
pośrednie połączenie cyfrowe umożliwia 
wyszukiwanie informacji o stanie poszcze-
gólnych czujników. 

Powszechna dostępność urządzeń prze-
nośnych jeszcze bardziej ułatwia diagnosty-
kę i utrzymanie. Odpowiednie smartfony lub 
tablety są już częścią standardowego wy-
posażenia zespołów ds. utrzymania u  róż-
nych operatorów kolejowych. W  terenie 
powinna istnieć również możliwość podłą-
czenia tych urządzeń bezpośrednio do czuj-
nika. W tym celu zaimplementowano moduł 
Bluetooth, który w  zależności od potrzeb 
można włączyć lub wyłączyć.

AUTOR
Hannes Kalteis,

Product 

Management,  

Frauscher Austria

DANE CZASU RZECZYWISTEGO Z PIERWSZEJ RĘKI
Dane diagnostyczne pochodzące z systemu SENSiS można wywołać w czytelnym formacie na różnych urządzeniach. 

 KONTAKT

Więcej informacji o systemie SENSiS:

  productmanagement@frauscher.com





TECHNOLOGIA	DAS:	
GOTOWA 
NA KOLEJ
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Obecnie dane czasu rzeczywistego stanowią 
podstawę wielu zastosowań w  sektorze ko-
lejowym. Zwłaszcza wtedy, gdy realizowane 

są koncepcje cyfrowe. Jednak w przypadku zastoso-
wań kolejowych często obowiązują specjalne kryteria. 
Precyzja i niezawodność muszą być na bardzo wyso-
kim poziomie. Aby sprostać tym wymaganiom, firma 
Frauscher przeprowadziła wiele badań i  prac projek-
towych w  celu dalszego rozwoju systemu Distributed 
Acoustic Sensing (DAS) jako technologii bazowej dla 
swoich rozwiązań Frauscher Tracking Solutions (FTS). 
Przy tym wykorzystała fachową wiedzę gromadzoną 
przez dziesięciolecia, otwartość na nowe koncepcje 
i doświadczenie zdobyte podczas wdrażania już ponad 
30 instalacji testowych na całym świecie. 

Od śledzenia pociągów do moni-
torowania infrastruktury	—	opera-
torzy	kolejowi	stoją	przed	wieloma	
zadaniami.	Dlatego	w coraz	więk-
szym	stopniu	sięgają	po	rozwią-
zania	cyfrowe.	Potrzebują	jednak	
danych	z pierwszej	ręki.	Technologia	
	Distributed	Acoustic	Sensing	(DAS)	
dostarcza	te	bity	i bajty.
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są już dostępne na miejscu i były wcześniej 
wykorzystywane do celów komunikacyj-
nych. Prowadzi to do znacznego zmniej-
szenia kosztów instalacji, ponieważ nie ma 
konieczności układania nowych kabli. Wią-
żą się z tym jednak również szczególne wy-
magania. Często wzdłuż istniejących kabli 
światłowodowych są pozostawione zwoje. 
Zazwyczaj służą one jako materiał zapaso-
wy, dzięki któremu można szybko i  łatwo 
przeprowadzać na przykład naprawy ka-
bli. Jednakże w przypadku wykrywania po-
ciągów za pomocą systemu FTS te zwoje 
prowadziły do odchyleń między optyczną 
odległością mierzoną w  kablu a  rzeczywi-
stą odległością pokonywaną przez pociąg. 
W obu przypadkach punktem wyjścia jest 
urządzenie nadawcze, przez które włókno 
szklane jest zasilane impulsami lasera.

Aby usunąć te nieprawidłowości, w po-
czątkowych instalacjach ręcznie identyfiko-
wano odpowiednie punkty i je przefiltrowy-
wano. Wskazane jest zatem opracowanie 
takiego układu logicznego, dzięki któremu te 
działania będą wykonywane automatycznie. 

 JAK TO DZIAŁA?

Zasada działania systemów opartych na technologii DAS: System DAS wykrywa zmiany w natężeniu odbicia światła w kablu świa-

tłowodowym zasilanym impulsami lasera. Te odchylenia mogą być spowodowane przez fale dźwiękowe uderzające w kabel. Algorytmy 

klasyfikacji mogą przełożyć zmienione sygnatury na konkretne komunikaty.

 INFORMACJA

Więcej informacji na temat 

działania systemu DAS 

można znaleźć w artykule 

„ Distributed Acoustic 

Sensing as a base 

technology for railway 

applications”, który jest 

dostępny w centrum 

materiałów medialnych na 

stronie www.frauscher.com.

Dalszy rozwój metody pomiaru
Podczas dalszych prac nad metodą pomia-
ru położono nacisk na dokładność różnych 
informacji, takich jak długość i prędkość po-
ciągu czy stan poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych pociągu i  infrastruktury. 
W tym celu zoptymalizowano komponenty 
optoelektroniczne pod kątem rodzaju i ana-
lizy impulsów. Umożliwia to uzyskanie bar-
dziej szczegółowych informacji podczas 
wykrywania poruszających się obiektów. 
W analizach znacznie łatwiej rozpoznawalne 
były na przykład początek i koniec pociągu, 
co w  efekcie umożliwi nawet sprawdza-
nie kompletności pociągu — przynajmniej 
w niezabezpieczonych obszarach zastoso-
wań. Firma Frauscher pracuje również nad 
opracowaniem filtrów, które redukują szu-
my, a  tym samym zwiększają zasięg po-
szczególnych urządzeń DAS.

Dostosowanie przebiegu kabli 
i torów
Podczas instalacji systemu FTS często ko-
rzysta się z  kabli światłowodowych, które 
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1 km

Wykorzystując sztuczną inteligencję, pro-
jektowany jest algorytm, który automatycz-
nie identyfikuje, klasyfikuje i  filtruje wzory, 
które występują w  odpowiednich punk-
tach. Dzięki temu jeszcze bardziej zwiększa 
się dokładność pomiaru i  znacznie skraca 
faza kalibracji podczas instalacji. Porówny-
walna funkcja została opracowana dla sytu-
acji, w których kabel poprowadzono w du-
żym oddaleniu od torów.

Nowy potencjał elastycznej 
architektury
Aby zwiększyć elastyczność i  wydajność, 
w przyszłości połączenie pomiędzy jednost-
ką wykrywającą a jednostką przetwarzającą 
systemu FTS będzie możliwe za pośrednic-
twem wydajnych sieci, na przykład szkiele-
towej sieci światłowodowej. Implementacja 
odpowiednich interfejsów pozwala na kon-
struowanie różnych architektur. Dane mogą 
być przekazywane zarówno do jednost-
ki centralnej przetwarzającej i  klasyfikują-
cej w  oparciu o  technologię konkretnego 
sprzętu lub konkretnej chmury obliczenio-
wej, jak i  do zdecentralizowanej jednostki 
przetwarzającej i klasyfikującej. 

Interfejsy i implementacja danych
Implementacja układu logicznego i sztucz-
nej inteligencji uwzględnia i  umożliwia 
również dostarczanie danych z innych sys-
temów. Są to na przykład informacje z  in-
dukcyjnych czujników koła lub liczników 
osi. Jednakże inne dane wejściowe, takie 
jak numery pociągów z systemu zarządza-
nia ruchem, mogą również wpływać na in-
formacje generowane przez system FTS. 
Na przykład komunikaty o przyjazdach i od-
jazdach można automatycznie generować 
i  kontrolować w  oparciu o  ciągłe wykry-
wanie pociągów, niezawodną sygnalizację 
stanu zajętości torów i precyzyjną identyfi-
kację poszczególnych pociągów.

Przyszłość wykrywania pociągów
Od czasu powstania systemu FTS w  róż-
nych krajach wdrożono ponad 30 instalacji. 
Za ich pomocą testuje się różne zastoso-
wania w  zakresie wykrywania pociągów, 
ale także w  dziedzinie monitorowania ele-
mentów infrastruktury. Ponadto przeana-
lizowano i  wykorzystano już w  praktyce 
różne informacje w  celu zwiększenia bez-
pieczeństwa w pobliżu sieci kolejowych, na 
przykład poprzez wykrywanie nieupoważ-
nionego dostępu w obszarach wrażliwych. 
Wiedza zdobyta w  oparciu o  te instalacje 
wpłynęła bezpośrednio na dalszy rozwój 
sprzętu i  oprogramowania, dzięki czemu 
stale rozpoznawane były nowe możliwości 
i koncepcje. 

Firma Frauscher angażuje w  ten kom-
pleksowy program badawczo-rozwojowy 
również klientów, partnerów, producentów 
urządzeń i podzespołów, uniwersytety i inne 
instytucje. Z uwagi na złożoność i dużą róż-
norodność możliwych zastosowań plan re-
alizacji poszczególnych zadań obejmuje 
obecnie kilka lat. W tym czasie system FTS 
będzie na bieżąco aktualizowany.

 INFORMACJA

Więcej szczegółowych 

informacji o postępach 

poczynionych przez firmę 

Frauscher w rozwoju 

systemu DAS można zna-

leźć w artykule „Distributed 

Acoustic Sensing (DAS) 

in the  railway sector: the 

realisation of a vision”. 

Ten artykuł znajduje się 

w centrum materiałów 

medialnych na stronie  

www.frauscher.com.

Zwoje światłowodów są filtrowane w systemie FTS za pomocą układu logicznego. 
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P rzeprowadzanie prac związanych 
z utrzymaniem tylko wtedy, gdy wy-
maga tego stan urządzeń, instala-

cji lub komponentów (podzespołów): jest 
to pomysł, który może zaoszczędzić czas 
i  obniżyć koszty wielu operatorów kolejo-
wych. Dlatego koncepcja utrzymania re-
alizowanego w  oparciu o  stan techniczny 
(ang. Condition Based Maintenance, CBM) 
staje się coraz bardziej popularna.  Roz-
wiązania oparte na technologii Distributed 
Acoustic Sensing (DAS) w  sposób ciągły 
dostarczają precyzyjne informacje o stanie 
infrastruktury i  zachodzących w niej zmia-
nach w  czasie rzeczywistym. Zespół eks-
pertów firmy Frauscher opracował oparte 
na technologii DAS rozwiązania Frauscher 
Tracking Solutions (FTS) pod kątem odpo-
wiednich zastosowań. 

Stałe monitorowanie kontaktu koła 
z szyną
Bieżąca analiza infrastruktury za pomocą 
systemu FTS opiera się na ciągłym monito-
rowaniu kontaktu koła z szyną. Jego jakość 
jest najważniejszym czynnikiem decydują-
cym o  żywotności podzespołów instalacji 
i pociągów. Wynika ona m.in. z okrągłości 
koła, powierzchni szyny i  konstrukcji toru. 
Nawet minimalne odchylenia mogą pro-
wadzić do zwiększonego zużycia. W  nie-
których przypadkach wywołuje to również 
krytyczne stany robocze. Dlatego ciągłe 
rejestrowanie, a  tym samym wczesne wy-
krywanie zmian stanu na całej trasie, jest 
bardzo cenne. Z jednej strony umożliwia to 
wykrywanie odchyleń, które pojawiają się 
powoli i wraz z upływem czasu. System po-
równuje odpowiednie sygnatury, które są 
rejestrowane za każdym razem, gdy po-
jazd szynowy przejedzie przez dany punkt. 
Z drugiej strony niezawodnie wykrywane są 
nagłe zdarzenia. 

System FTS można również wykorzy-
stać do ustalenia, czy określona anomalia 
w kontakcie koła z szyną jest spowodowa-
na przez pociąg czy przez infrastrukturę. 
Jeżeli komunikat jest wyzwalany na przy-
kład przez nieokrągłe koło, wówczas ten 

SŁUCHAJ	
I UCZ SIĘ

Tradycyjne podejście do zadań związanych 
z utrzymaniem	jest	coraz	częściej	kwestionowane.	
Zamiast	przestrzegać	ustalonych	przedziałów	cza-
sowych	lub	przebiegów,	często	stosuje	się	strategie	
utrzymania	oparte	na	stanie	technicznym.	System	
Frauscher	Tracking	Solutions	(FTS)	wspiera	ten	trend.
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wzorzec jest częścią sygnatury pociągu 
i porusza się wraz z pociągiem. Natomiast 
w przypadku zmian w  infrastrukturze kilka 
osi w określonym miejscu generuje wyraź-
ną sygnaturę. 

Infrastruktura zawsze pod kontrolą
System ustala wskaźniki na podstawie wy-
krytych sygnatur. Na ich podstawie są two-
rzone analizy trendów dla poszczególnych 
segmentów infrastruktury, z  których każ-
dy ma 10 metrów długości. Komunika-
ty ostrzegawcze lub alarmowe mogą być 
generowane i  wysyłane za pomocą zde-
finiowanych, dowolnie konfigurowanych 
wartości progowych. Umożliwiają one za-
równo wskazanie rodzaju zmiany, jak i  jej 
lokalizacji. 

Firma Frauscher oferuje graficzny inter-
fejs użytkownika z widokiem mapy i mapa-
mi cieplnymi do wizualizacji. Możliwe jest 
również wyświetlenie stanu infrastruktury 
w określonych kategoriach. Funkcja zoomu 
służy do wyświetlania całej trasy lub pozy-
cji z  odpowiadającą jej lokalizacją podaną 
w kilometrach trasy, a także do wyświetla-
nia danych GPS. Można również wywołać 
aktualny status i zmianę statusu w określo-
nym czasie. Ustawienia filtrów pozwalają na 
wykonanie jeszcze bardziej szczegółowych 
analiz i zestawień.

Klasyfikacja szkód: proces uczenia 
się
Samo wykrywanie zmian stanu nie jest wy-
starczające. To samo odchylenie techniczne 

prowadzi do wygenerowania wskaźników 
o różnej częstotliwości i intensywności pod-
czas przejeżdżania ciężkiego, długiego po-
ciągu towarowego lub lżejszego, krótkiego 
pociągu pasażerskiego. Obecnie dostęp-
ne systemy DAS nie są w  stanie wystar-
czająco dokładnie sklasyfikować wykrytych 
zmian. Podejrzane pozycje są dlatego oce-
niane w fazie projektowania i instalacji przez 
personel odpowiedzialny za utrzymanie. 
Często wystarczą oględziny, aby ustalić 
przyczynę ostrzeżenia, sklasyfikować zmia-
nę i zainicjować podjęcie niezbędnych środ-
ków w określonym czasie. Na tej podstawie 
firma Frauscher opracowuje narzędzia słu-
żące do automatyzacji tych procesów. 
 

INTERFEJS PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA
W specjalnie opracowanym interfejsie są wyświetlane komunikaty i ich nagromadzenie w określonych punktach, na przykład za pomocą kolorowych 

oznaczeń na mapach geograficznych.
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W oparciu o doświadczenie zdobyte podczas wielu do-
tychczas przeprowadzonych instalacji zdefiniowano za-
sadniczo trzy klasyfikacje:

Brak zauważalnych uszkodzeń lub tylko minimal-
ne uszkodzenia: Nie są wymagane działania. Wykryto 
oddziaływanie warunków zewnętrznych lub uszkodze-
nie, którego wizualnie nie da się jeszcze rozpoznać. 
Można ustawić filtr lub zapisać odpowiednią notatkę. 

Niekrytyczne uszkodzenia: System zidentyfikował 
istotne uszkodzenie, które nie wymaga jednak natych-
miastowej naprawy. Niezbędne działania można zapla-
nować w odpowiednim czasie.

Krytyczne uszkodzenia: Należy natychmiast pod-
jąć działania w celu usunięcia krytycznych dla bezpie-
czeństwa stanów roboczych oraz zminimalizowania 

kosztownych szkód pośrednich, jakie wystąpią pod-
czas naprawy.

Wyniki w praktyce
W przypadku niektórych wybranych instalacji firma 
Frauscher jest w szczególnie bliskim kontakcie z ope-
ratorami. Wspólnie z nimi dokonuje analiz i interpretacji 
oraz szuka rozwiązań. Konkretne wyzwania i  pomysły 
na dalszy rozwój analizujących układów logicznych i ich 
oprogramowania wpływają dzięki elastycznym meto-
dom bezpośrednio na rozwój firmy Frauscher. Na pierw-
szy plan wysunęły się trzy scenariusze: 

Monitorowanie szyny: Wykrywane są w  zasadzie 
wszystkie rodzaje uszkodzeń szyn, które generują drga-
nia lub podejrzane odgłosy. Należą do nich uszkodzenia 
powierzchni, takie jak żłobkowanie, osiadanie, wy-
szczerbienia, fale poślizgowe, korozja, wgniecenia lub 
pęknięcia i  szczeliny. System może również z  dużym 
prawdopodobieństwem wykrywać pęknięcia szyn, do 
których dojdzie podczas przejazdu pociągu. Ze względu 
na wiele różnych form i fizycznych uwarunkowań nie da 
się jednak wdrożyć systemu ostrzegawczego ze wskaź-
nikiem wykrywalności na poziomie 100 procent i równo-
czesnym wskaźnikiem pomyłek na poziomie zerowym. 

Monitorowanie mocowania szyny i  podkładu: 
W  wielu instalacjach wykryto miejsca, w  których na-
stąpiło zerwanie mocowania szyny lub takiego mo-
cowania nie było. Są to zazwyczaj uszkodzenia, które 
niekoniecznie muszą pociągać za sobą natychmiasto-
we działanie. Może ono nastąpić przy okazji wykonywa-
nia kolejnych prac związanych z utrzymaniem. 

Monitorowanie nawierzchni kolejowej i  podto-
rza: System FTS lokalizuje słabe punkty w nawierzchni 
kolejowej i  podtorzu, takie jak puste warstwy podkła-
dów, puste przestrzenie lub miejsca zagęszczone. Stan 
podłoża toru może prowadzić do sytuacji krytycznej 
w stosunkowo krótkim czasie. Dotyczy to szczególnie 
regionów górskich, gdzie położenie torów może stać się 
niestabilne z powodu obfitych opadów deszczu lub la-
win błotnych. 

Podsumowanie
Ciągłe monitorowanie kontaktu koła z szyną za pomocą 
systemu FTS otwiera przed użytkownikami wiele moż-
liwości wykrycia słabych punktów i zmian stanu na tra-
sie przejazdu w odpowiednim czasie. Środki utrzymania 
można zdefiniować, zaplanować i kontrolować w spo-
sób ukierunkowany i  w zależności od potrzeb. Ozna-
cza to zmianę paradygmatu w strategii utrzymania, co 

Za pomocą systemu FTS wykrywano już nawet niewielkie szkody, takie jak 
to wyszczerbienie.
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operatora. Doświadczenie personelu odpowiedzialnego 
za utrzymanie pozostaje zatem niezbędne do szkolenia 
algorytmów i oceny wyników. Na podstawie znajomości 
trasy i instalacji personel odpowiedzialny za utrzymanie 
musi zawsze klasyfikować, w jakim stopniu dany komu-
nikat jest rzeczywiście istotny. Nawet w  czasach po-
stępującej cyfryzacji doświadczenie pracowników kolei 
będzie nadal stanowić nieodzowną podstawę. W  tym 
sensie staje się ono wspomagającym narzędziem, które 
zwiększa wydajność, a  jednocześnie zmniejsza koszty 
eksploatacji.

uwidacznia się również w obszarze pojazdów. Oprócz 
ciągłych zmian system FTS jest w  stanie rejestrować 
uszkodzenia pojazdów oraz krótkotrwałe, sporadyczne 
oddziaływania na infrastrukturę torową. Obejmują one 
zarządzanie zagrożeniami naturalnymi, takimi jak spa-
dające skały i drzewa, przebicia napięcia w napowietrz-
nej sieci trakcyjnej lub ochronę infrastruktury przed 
aktami wandalizmu, kradzieżą kabli lub nieuprawnionym 
wejściem na tory.

Podczas wdrażania koncepcji CBM opartych na sys-
temie FTS ocenę i  klasyfikację wykrytych zmian nale-
ży rozumieć jako integralną część procesu utrzymania. 
Ważnym krokiem jest zdefiniowanie wartości progowych 
dla wyprowadzenia komunikatu i czułości systemu. Wy-
soka czułość oznacza, że różne błędy są wykrywane na 
bardzo wczesnym etapie.  Jednocześnie jednak wzra-
sta ryzyko wyświetlania pozycji nieistotnych. Zwłaszcza 
w  tym przypadku potrzebne jest doświadczenie, któ-
re pozwoli na wyważenie optymalnego rozwiązania dla 
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INNOWACYJNE NARZĘDZIA
Ocena częstotliwości i rozwoju wykrytych błędów jest procesem ciągłym. Powiększające się bazy danych innowacyjnych narzędzi mogą 

wspierać zespoły ds. utrzymania w ich pracy. 



Zawsze gotowy: większa 
niezawodność 
Szczególnie podczas korzystania z systemu 
FAdC w  obszarze zastosowań, w  którym 
obowiązuje poziom bezpieczeństwa SIL 4, 
decydujące znaczenie ma niezawodność. 
Na przestrzeni lat, oprócz różnych koncep-
cji redundancji, opracowano również odręb-
ne funkcje, które jeszcze bardziej zwiększa-
ją niezawodność systemu. 

Autokorekta na torze: Funkcja sekcji nad-
zorującej, w  skrócie STS, jest procedurą 
automatycznej korekty błędów. Na każde 
dwa obwody kontrolowane przypada jeden 
odcinek nadzorujący. Dzięki temu można 
automatycznie, bez konieczności ręcznej in-
gerencji, zresetować obwód kontrolowany, 
na którym wystąpiło zakłócenie, jeżeli od-
powiadający mu odcinek nadzorujący jest 

P raca zespołu, który w firmie Frauscher  
jest odpowiedzialny za dalszy rozwój 
zaawansowanego licznika osi FAdC, 

przypomina podróż pociągiem: za oknem 
na przemian można obserwować wysokie 
góry, szerokie stepy, małe wioski, duże mia-
sta itp. Trasa przebiega raz po jednym to-
rze, a czasem w skomplikowanych struktu-
rach. W zależności od tego, gdzie używany 
jest licznik osi firmy Frauscher, mogą wy-
stępować szczególne wymagania. Zespół 
pracujący nad systemem FAdC nieustannie 
zbiera dane wejściowe i rozwija nowe funk-
cje w oparciu o dużą elastyczność systemu. 
System FAdC oferuje zatem szeroką platfor-
mę, która pomaga sprostać wymaganiom 
klienta i  rynku, co da się dobitnie pokazać 
na kilku przykładach. 

Niezawodność i precyzja: liczniki	osi	przekonują	coraz	
większą	liczbę	operatorów	i integratorów	systemów.	
Głównym	zastosowaniem	tych	urządzeń	jest	sygnalizacja	
stanu	zajętości	torów,	dla	której	w zależności	od	rynku	
obowiązują	określone	kryteria.	Odpowiednio	wysoki	stopień	
elastyczności	oferuje	zaawansowany	licznik	osi	FAdC.

STABILNA	KONCEPCJA
ELASTYCZNY 
SYSTEM

   TRACK MORE  
WITH LESS

System FAdC niezawodnie 

dostarcza dane nawet 

w przypadku specjalnych 

wymagań.

  Do wyboru interfejs 

równoległy/szeregowy

  Dostępny protokół 

transmisji szeregowej 

FSE 

  Możliwość 

zaimplementowania 

indywidualnych 

protokołów

  Możliwe elastyczne 

architektury
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wolny. W  oparciu o  tę samą zasadę dzia-
łania odcinek nadzorujący przechodzi reset, 
jeżeli oba podlegające mu obwody kontro-
lowane są wolne. 

Liczenie tego, co naprawdę się liczy: Za-
sada sterowania punktem liczącym (CHC) 
pozwala uniknąć komunikatów o  uster-
kach spowodowanych nieuchronnymi od-
działywaniami. Jeżeli sąsiadujące ze sobą 
obwody kontrolowane są wolne, punkt li-
czący jest wprowadzany w stan „uśpienia”. 
W  tym stanie spoczynku dopuszcza się 
możliwość stłumienia dowolnie określonej 
liczby nieprzewidzianych zakłóceń. Krótko-
trwałe oddziaływanie nie generuje komu-
nikatu o  zakłóceniu ani o  zajętości toru; 
ustawienie podstawowe nie jest wyma-
gane. Nadjeżdżające pociągi dezaktywują 
stan „uśpienia”, są bezpiecznie wykrywane 
i rejestrowane. 

Niestandardowe rozwiązanie: algo-
rytm dla drezyn
Oprócz nadrzędnych rozwiązań system 
FAdC umożliwia również adaptacje całko-
wicie dopasowane do potrzeb konkretnego 
rynku. Indyjski rynek kolejowy, na którym fir-
ma Frauscher ma swoją placówkę od 2013 
roku, potrzebował właśnie takiej adaptacji. 
Z  biegiem czasu lokalny zespół rozrósł się 
do około 100 pracowników, a specyfika ryn-
ku jest mu znana w najdrobniejszych szcze-
gółach. Jedną z takich charakterystycznych 
cech są np. drezyny, tzw. push trolleys. 

Korzystanie z  tych ręcznie napędza-
nych pojazdów szynowych jest w  Indiach 

nadal szeroko rozpowszechnione. Są one 
wykorzystywane głównie do kontroli infra-
struktury, stanu torów lub systemów sygna-
lizacyjnych. Wyzwanie polega na tym, że 
drezyny można umieścić w dowolnym miej-
scu na torach. Jeśli odbywa się to na od-
cinku, na którym za pomocą liczników osi 
sygnalizuje się stan zajętości torów, prze-
jazd przez obszar działania najbliższego 
czujnika koła prowadzi do błędnego zlicze-
nia. Jeżeli drezyny używa się tylko na tra-
sach, na których obecnie nie jeżdżą żadne 
pociągi, to ten scenariusz można poprawić 
za pomocą funkcji CHC. Jednak szczegól-
nie na długich odstępach blokowych, na 
przykład pomiędzy dwiema stacjami kolejo-
wymi, może się zdarzyć, że drezyna znaj-
dzie się na zajętym odcinku. Jeśli przejedzie 
przez obszar działania odpowiedniego czuj-
nika koła, może zostać wykryta i spowodo-
wać zakłócenie. 

Eksperci firmy Frauscher wraz ze swoimi 
indyjskimi kolegami opracowali rozwiąza-
nie w  formie specjalnego algorytmu. Opie-
ra się on na zdolności czujników koła firmy 
Frauscher do określania średnicy koła. Dre-
zyny mają mniejsze koła, dzięki czemu sys-
tem może je rozpoznać i  stłumić.  W  tym 
zakresie wymagania indyjskiego rynku kole-
jowego również zostały spełnione w sposób 
optymalny.  

Dane lokalne — rozwiązania glo-
balne
Ten przykład ilustruje elastyczność syste-
mu FAdC. Aby zaadoptować go do odpo-
wiednich warunków, trzeba było wdrożyć 

dodatkowe funkcje. Opierają się one na da-
nych pochodzących z  innych rynków kole-
jowych na całym świecie i mogą być wyko-
rzystywane poza granicami tych rynków: 

 − funkcje STS i CHC można wyłączyć na 
określony czas, aby wykonać prace 
związane z utrzymaniem;

 − za pomocą funkcji CHC stłumione 
zakłócenia są podświetlane w danych 
diagnostycznych;

 − za pomocą funkcji STS przeprowadzo-
ne resety są podświetlane w danych 
diagnostycznych;

 − za pomocą funkcji STS można teraz 
skonfigurować cztery zamiast dwóch 
wirtualnych odcinków torów na każdy 
kontrolowany obwód.

Ponadto środowisko systemu FAdC, które 
można podłączyć poprzez interfejs szerego-
wy, jest stale ulepszane. Transmisja danych 
odbywa się za pomocą indywidualnie wdra-
żanych, specyficznych dla klienta protoko-
łów lub za pomocą opracowanego przez 
firmę Frauscher protokołu FSE (Frauscher 
Safe Ethernet). Dedykowane środowisko 
narzędziowe jeszcze bardziej ułatwia insta-
lację i utrzymanie. Dzięki temu system FAdC 
jest gotowy na nowe wyzwania.
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Sterowanie punktem liczącym (CHC): aktywne punkty liczące na przejechanych odcinkach
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NA TORACH 
JAK W DOMU

Żelazo, drewno, kamień i beton:	samo	najbliższe	
otoczenie	może	wiele	wymagać	od	czujników	koła	
zamontowanych	na	torach.	Przez	lata	modele	firmy	
Frauscher	były	stale	optymalizowane	pod	tym	kątem.	
Nawet	dzisiaj	pierwszy	czujnik	koła	firmy	Frauscher	
sprawdza	się	w najbardziej	niesprzyjających	
warunkach.	

C zujniki koła są konstruowane w jed-
nym celu — aby zastosować je na 
torach. Warunki, jakie tam panu-

ją, pewnie wzbudzałyby strach w ich krew-
niakach z innych branż: upał, mróz, zalania, 
osady przemysłowe, ekstremalne oddziały-
wania mechaniczne lub elektromagnetycz-
ne i wiele innych. Niemniej jednak te urzą-
dzenia muszą niezawodnie wykonywać 
swoje zadanie w każdych okolicznościach. 
Od mechanizmu wewnętrznego przez masę 
zalewową aż po obudowę i  elementy mo-
cujące — wszystko musi być w porządku. 

RSR180: stary, ale jary
Pierwszym czujnikiem koła firmy Frauscher 
był RSR180. Dzięki swojemu wynalazko-
wi założyciel firmy Josef Frauscher w 1987 
r. położył podwaliny pod wszystkie mode-
le, które firma obecnie dostarcza na całym 
świecie operatorom i  integratorom syste-
mów. O tym, że ten fundament był bardzo 
solidny, można się nadal przekonać na wła-
sne oczy: czujnik koła RSR180 jest w ofer-
cie od ponad 30 lat. Korzystając z nowych 
możliwości technicznych i  globalnego do-
świadczenia, firma Frauscher przez lata 
stale go optymalizowała. Rozwój w kierun-
ku nowej wersji urządzenia, RSR180 GS05, 
pokazuje pozytywne cechy, które charakte-
ryzują ten czujnik w dzisiejszych czasach:

1 Ulepszenie mechaniczne: Kon-
strukcja obudowy i  śruby zostały 
zoptymalizowane w  taki sposób, że 

czujnik można zamontować na elemen-
cie mocującym z  momentem obrotowym 
do 40 Nm. Stabilność całego systemu jest 
większa nawet wtedy, gdy występują eks-
tremalne oddziaływania mechaniczne. 

2 Masa zalewowa: Zmiana epoksydu 
na poliuretan jeszcze bardziej zwięk-
szyła wytrzymałość czujnika. Tym 

samym jeszcze mniej prawdopodobne jest 
powstawanie pęknięć, przez które do wnę-
trza urządzenia mogłaby przedostać się 
wilgoć. Ponadto masa zalewowa i obudo-
wa czujnika są obecnie materiałami ognio-
odpornymi klasy UL94 V-0, co kwalifikuje 
czujnik do stosowania w tunelach.
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 PRODUKTY

 RSR180: nowa wersja urządzenia 

z jarzmem mocującym SK150

 

 RSR123: bardzo odporny na 

zakłócenia elektromagnetyczne

 

 RSR110: umożliwia dokonywanie 

indywidualnych analiz
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3 Przyłącze kablowe: Umieszczenie 
na środku czujnika ułatwia instalację. 
Siły rozciągające działające na ka-

bel są mniejsze. Ponadto ta zmiana ułatwia 
układanie większej pętli w celu zachowania 
minimalnego promienia gięcia kabla. Za-
pobiega to uszkodzeniom kabla i  czujnika 
wskutek przeciążenia przyłącza kablowego. 

Jednak podstawowa zasada działania 
czujnika RSR180 pozostała niezmienio-
na na przestrzeni lat. Nadal jest to jeden 
z najbardziej niezawodnych i precyzyjnych 
czujników koła. Duch innowacji również po-
został i nadal kształtuje filozofię działania fir-
my Frauscher. Dzięki niemu udało nam się 
stworzyć tak przekonujący produkt, który 
spełnia różne wymagania międzynarodo-
wych rynków kolejowych. Obecnie czujnik 
RSR180 jest używany w  ponad 70 kra-
jach. A jego twórcy ciągle uczą się nowych 
rzeczy. 

Pewne mocowanie
Kolejnym patentem, który firma Frauscher 
stale rozwijała przez dziesięciolecia, jest 
koncepcja jarzma mocującego. Dzięki temu 
możliwy jest montaż czujników bez ko-
nieczności wiercenia. Wysokość montażu 
można dowolnie regulować we wszystkich 
modelach jarzm firmy Frauscher. Jarzmo 
mocujące SK150 można również łatwo do-
pasować do różnych rozmiarów stóp szyny 
za pomocą bocznych elementów zacisko-
wych. W  przypadku jarzma SK140, które 
wcześniej było dostarczane z  czujnikiem 
RSR180, było to możliwe dzięki zastoso-
waniu śrub mocujących o  różnych długo-
ściach. Od momentu aktualizacji czujnik 
RSR180 jest również montowany za po-
mocą jarzma SK150, co zapewnia dodat-
kową elastyczność. W  przypadku innych 
kształtów szyn firma Frauscher oferuje rów-
nież jarzmo SK420 dla szyn rowkowych 
lub jarzmo SK140-010 dla szyn o  twardej 
powierzchni tocznej z  minimalnym luzem 
montażowym.  

Rodzina czujników powiększa się
W związku z  wymaganiami rynku i  użyt-
kowników opracowywane są również dal-
sze udoskonalenia w  zakresie młodszych 
czujników koła firmy Frauscher. Odwaga we 
wdrażaniu innowacji przyjaznych dla użyt-
kownika znajduje odzwierciedlenie w  róż-
nych cechach. Jako przykład można podać 
złącze wtykowe czujnika RSR123. Czujnik 
sam w sobie wykorzystuje różne metody in-
dukcji. Dzięki temu jest on bardzo odporny 
na zakłócenia elektromagnetyczne. 

Czujnik RSR110 został zaprojek-
towany do niebezpiecznych zastoso-
wań i  jest obecnie dostępny w  dwóch 
wariantach systemu: Czujnik koła 
RSR110s ma jeden system czujników, co 
umożliwia wykrywanie kół, ale nie kierunku 
jazdy. Czujnik koła RSR110d jest wyposa-
żony w dwa systemy czujników, co umożli-
wia wykrywanie zarówno kół, jak i kierunku 
jazdy. Oba czujniki koła można łatwo zin-
tegrować z układem elektronicznym każde-
go urządzenia dzięki otwartemu, analogo-
wemu interfejsowi. Integratorzy systemów 
uzyskują możliwość dokładnego dostoso-
wania analizy informacji do indywidualnych 
wymagań.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

 RAILLIVE

20–21 czerwca 2018 r. | Long Marston | Wielka Brytania

 RAILWAYTECH INDONESIA

22–24 marca 2018 r. | Dżakarta, Indonezja

 THE RISE OF IOT AND BIG DATA IN RAIL

29 maja 2018 r. | Monachium, Niemcy

 RAILWAY SIGNALLING SYSTEM CONFERENCE

15 czerwca 2018 r. | Tajpej, Tajwan

Pracownicy firmy Frauscher z całego świata zawsze uczestniczą 
w największych wydarzeniach z branży kolejowej. Także	w roku	2018	będzie	
wiele	możliwości,	aby	się	spotkać,	m.in.	na	targach	InnoTrans.	Możliwości	
umawiania	terminów	spotkań:	marketing@frauscher.com

KONTAKTY I TERMINY 

Swoje najnowsze innowacje firma Frauscher zaprezentowała po 

raz pierwszy na targach w Indonezji.

Michael Thiel, CEO w firmie Frauscher Sensor Technology, zapre-

zentował w Monachium nowe koncepcje firmy Frauscher w odnie-

sieniu do takich zagadnień jak Internet rzeczy (IoT) i big data.

Impreza dla klientów zorganizowana przez firmę Frauscher była 

udanym wejściem na tajwański rynek kolejowy.

Już po raz drugi liczni goście zwiedzający największe w Europie 

targi branży kolejowej na wolnym powietrzu spotkali się z eksper-

tami firmy Frauscher UK.
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WDF 2019

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane prezen-

tacją wykładu do składania od września 2018 swoich 

dokumentów na piąty kongres WDF, którego motto 

brzmi „Intelligent sensing and tracking” (Inteligentne 

wykrywanie i śledzenie). Głównymi tematami będą 

trendy w śledzeniu pociągów i kontroli stanu instala-

cji torowych. Szczegółowe informacje są na bieżąco 

aktualizowane na stronie internetowej wydarzenia pod 

adresem: www.wheeldetectionforum.com

Ważne daty:

Termin wpływu wyciągu  

z dokumentów 20 grudnia 2018 r.

Zgoda na prezentację 25 stycznia 2019 r.

Termin wpływu pełnej dokumentacji 18 lutego 2019 r.

Termin wpływu prezentacji 20 maja 2019 r.

  Zarezerwuj termin:  

5–7 czerwca 2019 r. | Wiedeń, Austria

  InnoTrans 

18–21 września 2018 r. | Berlin, Niemcy

  SIFER 

26–28 marca 2019 r. | Lille, Francja

  Railtex 

14–16 maja 2019 r. | Birmingham,  

Wielka Brytania

  Alpine Rail Optimisation 

8 listopada 2018 r. | Wiedeń, Austria

  Digital Rail Revolution 

21 listopada 2018 r. | Paryż, Francja

  AusRail 

27–28 listopada 2018 r. | Canberra, Australia

  Intelligent Rail Summit 

27–29 listopada 2018 r. | Malmö, Szwecja
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5-7 June 2019 | Vienna, Austria
Radisson Blu Park Royal  
Palace Hotel Vienna

The 5th WDF provides an ideal platform for 
a wide range of railway experts from across 
the globe to share their latest insights and 
exchange their experiences.

The streams of the conference  
focus on: Innovative sensing and tracking 
solutions for train localisation and asset 
condition monitoring. 

Abstract 300 words in English
Submit at:  
info@wheeldetectionforum.com

TIMELINE / IMPORTANT DATES

20 December 2018  
Abstract Submission Deadline

25 January 2019  

18 February 2019  
Final Paper Submission Deadline

20 May 2019  
Final Presentation Submission  
Deadline

5-7 June 2019  
Conference

5 T H  W D F

CALL FOR PAPERS

INTELLIGENT SENSING AND TRACKING

More than 200 railway experts

Excellent networking possibilities

20+ technical presentations

International discussion plattform

www.wheeldetectionforum.com 


