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Editorial

Prezadas leitoras, prezados leitores,
"Detecte mais com menos": disponibilizar mais informações com
menos esforços; este pensamento desempenha uma função
cada fez mais importante nos modernos sistemas de tecnologia
de sinalização ferroviária. Nós também seguimos a estratégia de
simplificar para integradores de sistema e operadores ferroviários
o acesso a essas informações que possibilitam a operação, o
monitoramento e a proteção da infraestrutura.
Isso significa que nós nos concentramos em melhorar ainda mais
o desempenho e a confiabilidade dos nossos produtos, como
sistemas de detecção de rotas e contadores de eixos, e deixar a
integração, a operação e o diagnóstico o mais simples possível.
Nós otimizamos sistemas, reduzimos os componentes necessários e disponibilizamos informações adicionais.
Para isso, vamos investir futuramente ainda mais em pesquisa e
desenvolvimento e procurar parcerias em novos setores tecnológicos, como, por exemplo, Distributed Acoustic Sensing (DAS).
Diversos anos de testes minuciosos em tecnologias existentes e
um interesse cada vez maior dos clientes nos ajudaram a tomar
a decisão de estabelecer uma nova área de negócio: Frauscher
Tracking Solutions FTS. Este novo ramo se encaixa perfeitamente
no nosso portfólio. Do ponto de vista técnico, as soluções que
ele oferece podem ser perfeitamente combinadas com os nossos
sistemas centrais de detecção de rodas e contagem de eixos.
Assim, nossos clientes ganham muito mais possibilidades.
O uso desta tecnologia fascinante confere à indústria ferroviária uma ampla gama de aplicações para a detecção de trens,
o monitoramento de componentes do sistema, a segurança da
infraestrutura e a proteção de pessoas. Todas as informações
necessárias podem ser disponibilizadas em tempo real por uma
única solução.
Os sistemas Distributed Acoustic Sensing, como FTS, mudarão
fundamentalmente o modo de detecção dos trens e a operação
da infraestrutura num futuro próximo. Ficamos muito felizes por
sermos uma das primeiras empresas a desenvolverem o DAS no
segmento ferroviário.
Para concluir, desejo uma boa leitura da edição atual da nossa
revista Ultimate Rail, agora com um novo design.

Michael Thiel
CEO
Frauscher Sensor Technology
09.2016 Ultimate Rail

»MAIS INFORMAÇÕES
COM MENOS
ESFORÇO«
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NOTÍCIAS VARIADAS
Tornamos ferrovias mais seguras com tecnologia inovadora. Para isso, fazemos
muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E o constante desenvolvimento
das possibilidades de produção cria capacidades para atendermos à crescente demanda.

8.500.000

20

EUROS

SEGUNDOS

a Frauscher investiu na construção do novo Frauscher

são necessários para calibrar

Innovation Centre e na ampliação da capacidade de produção de sensores

o sensor de roda da Frauscher

na sede em St. Marienkirchen. O Innovation Centre será a futura plataforma

RSR110. A interface aberta do

internacional para todas as atividades de pesquisa e desenvolvimento da

sensor possibilita uma integração

empresa. E, com a expansão do setor de produção, pudemos aumentar

rápida e simples nos sistemas

muito a nossa capacidade de produção – para clientes no mundo todo.

existentes.

2.500
º
4
PULSOS DE LASER

WHEEL DETECTION
FORUM EM VIENA:

Criado em 2011, o Wheel

são enviados a cada segundo pela Optical Unit do recém-desenvolvido F
 rauscher
Acoustic Sensing FAS para o cabo de fibra óptica. Nesta edição da nossa revista
"Ultimate Rail", você verá como este sistema baseado no Distributed Acoustic Sensing
transformará o setor ferroviário.

Detection Forum se estabeleceu como importante
evento para fabricantes
de sensores, integradores
de sistema, operadores,
consultores e representantes de diferentes institutos
e associações de pesquisa.
Em 2017, o fórum terá outra
edição. Os palestrantes
já podem enviar os seus
trabalhos para o endereço

30.000
SENSORES DE RODA

podem ser fabricados anualmente na nossa unidade ampliada de produção

de e-mail

de sensores em St. Marienkirchen. Aproximadamente 500 metros quadrados de

marketing@frauscher.com.

área fornecem capacidade para isso. Nesta unidade, é feita a produção de todos os
sensores de roda indutivos, além de quase toda a tecnologia de avaliação.
Ultimate Rail 09.2016

Notícias variadas

3
ANOS DE EXISTÊNCIA

estão sendo comemorados pela filial da
Frauscher na Índia este ano: a F
 rauscher

Sensor Technology India Private Ltd. foi fundada
em 2013.

400
SEÇÕES DE VIA

fazem parte do projeto de contagem de

6.500
SENSORES
serão instalados no
Dedicated Freight
Corridor West na Índia.

Para realizar este que, até agora, é o maior projeto da Frauscher, a Frauscher Índia trabalha em
conjunto com a Hitachi. Assim, podemos oferecer
localmente o melhor serviço aos nossos clientes
durante a implementação de seus amplos projetos.

10.000.000
EIXOS

eixos do METRO em Houston, realizado

podem ser contados, em média, sem falhas com o moderno contador de

pela nossa filial americana F
 rauscher Sensor

eixos da Frauscher FAdC. O design robusto de todos os componentes de sof-

Technology USA Inc.

tware e de hardware forma a base para esta alta disponibilidade.

09.2016 Ultimate Rail
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Evolução da rede:
fibras de vidro
funcionam tanto
como sensores
quanto como cabos
de comunicação
no rastreamento de
trens do futuro com
DAS.
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A nova geração de monitoramento em tempo real

A NOVA GERAÇÃO
DE MONITORAMENTO
EM TEMPO
REAL
Tecnologia do futuro: Distributed Acoustic
Sensing (DAS) transforma cabos de fibra óptica
em microfones virtuais. Este método oferece
um enorme potencial na área de monitoramento
da operação e da infraestrutura de ferrovias.

O

interesse em tecnologias baseadas em
sensores de fibra óptica teve um aumento
enorme nos últimos cinco anos por parte de
operadores ferroviários e especialistas em
tecnologia de sinalização. A base disso são tecnologias
como Fibre Bragg Grating (FBG) e Distributed Acoustic
Sensing (DAS). A F
 rauscher, junto com diferentes fabricantes e operadores, já testou suas possibilidades de
uso e sua disponibilidade em condições reais.

09.2016 Ultimate Rail
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Nossos especialistas chegaram a um claro resultado
durante a avaliação destes testes: DAS possui o maior
potencial para se tornar a tecnologia básica de inúmeras aplicações específicas do segmento ferroviário. A
base determinante para esta avaliação foi a experiência
de anos na área de tecnologia de sinalização.
DAS na operação ferroviária:
possibilidades e potencial
Levando em consideração as exigências específicas do
setor, trens, veículos de manutenção, equipes de manutenção, invasores ou eventos ambientais podem ser
detectados com DAS. Isso resulta em possibilidades de
aplicação na operação ferroviária, no monitoramento de
componentes das vias e dos trens e na segurança da
infraestrutura.
Tecnicamente, hoje já é possível monitorar operações e componentes nas vias e ao lado das vias ao
longo de 40 quilômetros de distância com apenas uma
solução, na forma de uma única unidade de DAS. Para
cobrir distâncias maiores, é possível juntar diversas
destas unidades em um sistema completo.
Algoritmos inovadores possibilitam a categorização
individual de diversos eventos. Com isso, é possível gerar alarmes e relatórios específicos.
Restrições do DAS no segmento ferroviário
O setor ferroviário possui exigências bastante particulares, o que torna indispensável o desenvolvimento das
abordagens existentes até agora. Desse modo, surgem
novos desafios para as soluções baseadas em DAS,
principalmente na área do rastreamento de trens. Resumindo os principais fatores, a utilização do DAS no
setor ferroviário possui três restrições:
 etecção da via: Atualmente não é possível deterD
minar se uma fonte de som encontra-se sobre ou
ao lado da via. Em sistemas de vias com diversas
linhas de trilhos paralelas, fica difícil detectar sobre

qual via um trem está se deslocando. Isso parece quase impossível em estruturas de vias mais
complexas.
Precisão: Atualmente não é possível detectar
eixos individuais de modo preciso e sem falhas
com DAS. Mas isso é um pré-requisito básico para
diversas aplicações relevantes à segurança, como,
por exemplo, informações sobre a integridade do
trem.
 umprimento das normas CENELEC: No deC
senvolvimento de soluções baseadas em DAS, até
agora não se criou nenhuma base para o alcance
dos níveis de segurança (SIL) válidos no setor ferroviário. Também é preciso solucionar as restrições
existentes com relação à detecção de vias e precisão para atender às exigências CENELEC.
DAS como tecnologia de base para aplicações
ferroviárias
No entanto, existem caminhos para vencermos os desafios impostos por essas restrições. Pois soluções
inovadoras e a combinação inteligente de diferentes
métodos possibilitam o uso de DAS como tecnologia
de base para aplicações ferroviárias. Nas próximas páginas desta edição da Ultimate Rail, você verá como a
Frauscher consegue isso.
Veja como isso gera possibilidades e benefícios sem
precedentes para a indústria ferroviária, e sem a instalação de equipamentos adicionais nas vias. Não há dúvida de que DAS vai revolucionar a operação ferroviária.
Ultimate Rail 09.2016

Com DAS, um trecho de até
40 quilômetros de comprimento é
monitorado em tempo real através
de um cabo de fibra óptica.

COMO FUNCIONA O DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING (DAS)?
O princípio do Distributed Acoustic

valiosas, por exemplo, sobre veículos em

convertidas de modo simples e rápido em

Sensing é baseado no comportamento

movimento, pessoas ou outras atividades,

microfones virtuais com DAS. Para isso,

dos cabos de fibra óptica: quando ondas

como trabalhos de escavação na via. Graças

são necessárias intervenções mínimas nas

sonoras atingem o cabo, a reflexão de

a estas capacidades técnicas, a utilização de

extremidades das fibras. Como os sistemas

pulsos de laser se altera. Esta alteração

sistemas baseados em DAS já é amplamen-

de vias normalmente já estão equipados com

pode ser detectada. Com algoritmos espe-

te disseminada, por exemplo, na indústria

fibra óptica, as aplicações citadas podem ser

cialmente desenvolvidos, é possível transfor-

petrolífera e de gás, bem como na proteção

amplamente implementadas na infraestrutura

mar as assinaturas medidas em informações

de fronteiras. Fibras monomodo podem ser

ferroviária com os recursos existentes.

Microfone virtual: fibras ópticas registram ruídos ambientes
na transmissão de impulsos a laser

Som de impacto

Local de difusão

Fibra ótica

Pulso de luz
Retrodifusão

09.2016 Ultimate Rail

Retrodifusão alterada

10 | 11

FRAUSCHER
TRACKING
SOLUTIONS FTS
O melhor dos dois mundos:
A combinação do Frauscher Acoustic Sensing FAS com
contadores de eixos e sistemas de detecção de rodas
gera novas possibilidades para as ferrovias.
Ultimate Rail 09.2016

Frauscher Tracking Solutions FTS

D

iferentes testes com DAS mostraram que é
possível eliminar as limitações existentes no
tráfego ferroviário através de intensos trabalhos de desenvolvimento. A F
 rauscher reuniu
uma equipe própria para explorar ao máximo o potencial da tecnologia. Os pré-requisitos eram conhecimentos profundos da tecnologia DAS, além das exigências
e normas do setor ferroviário.

Todas as informações
em tempo real do FTS
são disponibilizadas
para os operadores
ferroviários pelo Display Unit.

FTS-FAS: Frauscher Acoustic Sensing – o DAS
específico para o setor ferroviário
Trabalhando em conjunto com operadores interessados, desenvolvemos uma solução DAS específica para
o setor ferroviário. Os operadores forneceram, entre ou-

tras coisas, informações para critérios concretos. Tais
informações se referiam, por exemplo, à resolução de
sistema necessária para a realização de diferentes aplicações, mas também à transmissão e ao armazenamento dos dados obtidos. Na etapa seguinte, a equipe
de pesquisa desenvolveu os algoritmos prototípicos
para detecção e classificação de eventos específicos.
O resultado deste processo recebeu o nome de
Frauscher Acoustic Sensing FAS e já está disponível
para implementação em diferentes aplicações básicas.
Isso inclui o rastreamento de trens em áreas não relevantes para a segurança e o monitoramento de componentes infraestruturais: por exemplo, para detecção de
defeitos na roda, detecção de quebras nos trilhos ou

Rastreamento de trem
Monitoramento de condição do ativo
Segurança

Queda de pedras
Bandos de animais

Descarga elétrica na catenária

Roubo de cabo
Rastreamento de trens
‧ Posição
‧ Velocidade
‧ Aceleração
‧ Sentido
‧ Comprimento do trem
‧ Horário de chegada previsto

Trilho quebrado

Pedestres
Áreas desgastadas

Horário de chegada

Trabalhadores
Passagem em nível
Juntas de trilho soltas
Aviso aos passageiros

09.2016 Ultimate Rail
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DADOS
Informações FAS
registro de pessoas e atividades sobre e ao
lado da via, como trabalhos de escavação.
Logo nas primeiras utilizações em campo foram reveladas diversas possibilidades
novas de aplicação. Para podermos identificar e utilizar o potencial de cada área, continuamos a adaptar hardware e software.
Combinação com sistemas de
detecção de rodas: FTS-FAS+
Em uma primeira versão, o FAS é combinado com sistemas comprovados de detecção de roda e sensores de roda: a combinação e a sobreposição dos dados de
ambos os sistemas resultam em inúmeras
áreas de aplicação novas para as informações geradas. Com esta solução, os trens
podem ser atribuídos a uma via de modo
exato, por exemplo. Além disso, o comprimento dos trens pode ser determinado
com ainda mais precisão. Esta combinação
também possibilita a localização de even-

— Posição do trem
— Sentido de
deslocamento

— Velocidade
— Horário de chegada do
trem

— Intervalo de trens
— Quebra de trilho
— Defeitos nas rodas
— Queda de pedras
— Descarga elétrica na
catenária
— Acesso não autorizado
— Roubo de cabo
— Vandalismo etc.

Informações do

contador de eixos
—S
 tatus livre/ocupado

—
—
—
—

incluindo identificação de
via (SIL 4)
Quantidade de eixos
Velocidade
Sentido de deslocamento
Informações de
diagnóstico

tos, como, por exemplo, em qual eixo um
defeito de roda se encontra. Além disso,
nesta combinação, o FAS também pode
ser utilizado em redes de vias complexas,
em que diversas linhas de trilhos correm
paralelamente e estão conectadas por aparelhos de mudança de via.
FAS fornece informações adicionais
aos modernos contadores de eixos:
FTS-FAdC+
Sem dúvida, a geração de informações
é mais favorecida quando se combina
o 
Frauscher Acoustic Sensing FAS com
um contador de eixos moderno como o
Frauscher Advanced Counter FAdC. Nesta
configuração, também é possível realizar
aplicações muito complexas e relevantes
para a segurança, porque a operação do
contador de eixos ocorre em conformidade
com a norma CENELEC SIL 4. A solução
FTS-FAdC+ combina os dados referentes à

FAS Display Unit
A IHM mostra informações e alarmes de forma clara.

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
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Frauscher Tracking Solutions FTS

»NÓS CRIAMOS AS BASES DE
SOLUÇÕES FTS INTEGRADAS
PARA APLICAÇÕES COMPLEXAS E
RELEVANTES PARA A SEGURANÇA.«

indicação de via livre obtidos pelo contador
de eixos com as informações fornecidas
pelo FAS. Desse modo, é possível combinar
valiosas informações em tempo real sobre
a atual posição do trem ou seu tempo de
chegada com aplicações relevantes para a
segurança.
Interface Homem Máquina IHM
Seguindo o lema "Detecte mais com menos", para facilitar o acesso à grande
quantidade de dados gerada pelas novas
soluções, também desenvolvemos uma
Interface Homem Máquina (IHM) própria, a
FAS Display Unit. Nela, as operações detectadas pelo FAS ou por uma solução combinada são classificadas com maior precisão.
Assim podemos disponibilizar todas as informações obtidas de forma clara. Pois esta
é a base para o planejamento e realização
das ações resultantes da detecção.
Além disso, os dados coletados aqui
podem ser diretamente transmitidos para
aparelhos móveis. Ou ainda, estes dados
também podem ser transmitidos a drones,
por exemplo, que são enviados aos respectivos locais com base nos dados de GPS
disponíveis.
A conexão a uma rede de TI também
pode ser realizada sem complicações. Desse modo, tanto como solução independente quanto como solução combinada, o FTS
possibilita que se reaja aos mais diferentes
eventos em pouquíssimo tempo.
09.2016 Ultimate Rail

OBJETIVOS CLAROS PARA FTS
Os membros da nossa força-tarefa seguem um conceito que prevê duas etapas
paralelas de desenvolvimento: por um lado, desenvolvemos um sistema DAS
específico para trens que atende as exigências mais básicas para a implementação de
aplicações não relevantes para a segurança. Por outro lado, já na fase de concepção
deste sistema, estabelecemos a base para a criação de soluções integradas para
aplicações complexas e sensíveis à segurança em combinação com comprovados
contadores de eixos e sistemas de detecção de roda.
Martin Rosenberger,
Diretor de Gestão de Produto, Frauscher Sensortechnik GmbH
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DETECÇÃO DE TRENS:
LOCALIZAÇÃO
EM TEMPO REAL
Com o Frauscher Tracking Solutions FTS, surge um sistema completo para detecção de trens, que possibilita aplicações e ideias até
então inimagináveis para o gerenciamento de trens e operações.

N

o desenvolvimento do FAS, o princípio DAS foi adaptado com sucesso
às novas exigências. Desta forma,
o sistema pode ser usado agora de
forma independente para a detecção de trens
nas áreas em que o aspecto de segurança não
é prioridade e também em trechos de trilho
único. Mas, a Frauscher, especialista na indicação de via livre, com anos de experiência na
tecnologia de sinalização, tem como foco as
aplicações relevantes para a segurança, em
conformidade com CENELEC.
Informações²
Como solução individual, no que diz respeito
à detecção de trens, o FAS disponibiliza informações sobre posição, aceleração, sentido de
deslocamento, comprimento e outros detalhes
de um trem. Os dados coletados podem ser
utilizados para a otimização do gerenciamento
dos horários de viagem, para anúncios exatos

de chegada, para uma determinação precisa da posição dos trens e para melhoria dos
perfis de velocidade. Para a detecção de trens
em conformidade com o nível de integridade
de segurança 4 (SIL 4), o FAS também pode
ser combinado com tecnologias comprovadas. Isso é possibilitado pela inteligente arquitetura dos sistemas de todos os produtos da
Frauscher: um contador de eixos assume a

indicação de via livre, enquanto o FAS fornece
outras informações. Normalmente são necessários pouquíssimos investimentos na infraestrutura. Porque geralmente o cabo de fibra
óptica necessário já existe na via.
Conhecimento combinado para eficiente
detecção de trens nos novos mercados
A coerente união dos dois sistemas no FAdC+
abre novas possibilidades para a detecção de
trens e o monitoramento de vias. Um exemplo
é a indicação de via livre em longos trechos
Ultimate Rail 09.2016

Rastreamento de trens
Tecnologia para segurança máxima:
com o FTS, a Frauscher busca o
nível SIL 4 na detecção de trens.

 DETECTE MAIS COM MENOS
Detecção contínua de trens

Indicação de via livre segundo

P
 ossibilidades adicionais

em todo o trecho através da

SIL 4 em combinação com a

para garantir a segurança da

combinação de sistemas

localização de trens

infraestrutura

Monitoramento de trechos de

D
 isponibilização de informa-

até 40 quilômetros com apenas

ções adicionais como quebra de

um cabo de fibra óptica na via

trilho e defeitos em rodas

em áreas remotas, com condições ambientais
adversas: nesse caso, a indicação de via livre
é realizada no sistema FAdC+ pelo contador de
eixos, enquanto outros eventos, como quebras de trilhos, são detectados com o FAS. A
solução combinada oferece assim um grande
potencial para os mercados onde contadores
de eixos sozinhos não eram permitidos por não
possuirem a detecção de quebras de trilho.
Eficiente localização de trens
Diferentemente de outras abordagens como
ETCS, GNSS ou soluções 5G, o FTS não requer que nenhum componente seja montado
nos veículos. Todos os veículos ferroviários
são detectados assim com um número mínimo de componentes. Isso aumenta consideravelmente a eficiência e interoperabilidade,
reduzindo ao mesmo tempo os custos operacionais e a complexidade do sistema.
O futuro da detecção de trens
Com o FTS, surge um sistema completo para
detecção de trens que satisfaz todas as exigências de qualidade, disponibilidade e segurança: para aplicações e ideias até então
inimagináveis no gerenciamento de trens e de
operações.
09.2016 Ultimate Rail

»DISTRIBUTED ACOUSTIC
SENSING PODE SE
TORNAR UMA TECNOLOGIA
FUNDAMENTAL PARA A
DETECÇÃO DE TRENS.«

»A partir de inúmeros testes com DAS que realizamos diretamente na nossa rede ferroviária, pudemos obter inúmeros resultados
promissores sobre o potencial desta tecnologia para o mercado
ferroviário. As primeiras aplicações já podem ser implementadas
diretamente. Mas logo percebemos também a necessidade do
desenvolvimento de hardware específico para aproveitarmos todo
o potencial e atendermos às normas e requisitos da indústria,
principalmente em termos de alcance e resolução. Quando isso
der certo, não temos dúvida de que DAS se tornará uma tecnologia de base para a detecção de trens e muitas outras aplicações.«
Max Schubert,
Líder de Projeto para Distributed Acoustic Sensing, DB Netz AG
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Resumindo: Com FTS,
é possível monitorar o
veículo e a infraestrutura
para criar uma operação ferroviária mais
eficiente.

MONITORAMENTO
DE COMPONENTES
DOS TRENS
E DAS VIAS
 DETECTE
MAIS COM
MENOS

Uma solução única para trens e linhas: O Frauscher Tracking Solutions
FTS combina a tecnologia DAS e os sistemas de detecção de rodas em
um eficiente sistema completo. Ela abre novas possibilidades de monitoramento para redes de vias complexas também.

M
 onitoramento de
toda a rede ferroviária e
de todos os trens com
apenas uma solução
M
 onitoramento de
componentes dos trens
e da infraestrutura (por
exemplo, defeitos em
rodas)
Eventos rastreados
em tempo real podem
ser atribuídos com
precisão a uma via
M
 onitoramento de
influências ambientais
como pedras, deslizamentos e queda de
árvores

O

pré-requisito para uma operação ferroviária perfeita é a máxima disponibilidade de toda
infraestrutura. Para isso, os
componentes dos veículos e sistemas de
via precisam ser constantemente monitorados.
Atualmente, são utilizados inúmeros sistemas de monitoramento que necessitam
de soluções para estas exigências. Estes
sistemas altamente especializados, como
sistemas de detecção de defeitos de rodas
ou detectores de caixa quente, possibilitam
um monitoramento pontual dos componentes do veículo. Os sensores de roda e

sistemas de detecção de rodas com alta
disponibilidade e precisão da 
Frauscher
frequentemente são utilizados na ativação
de equipamentos de medição e de monitoramento. Por causa disso, a nossa equipe
pôde adquirir conhecimentos específicos
nesta área durante décadas.
Detecção de influências ao longo do
trecho
Usando esta experiência, oferecemos a solução ideal com o novo F
 rauscher Acoustic
Sensing FAS. Ele possibilita tanto o monitoramento do veículo como o monitoramento
dos componentes da linha:
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Monitoramento das estruturas

Com FAS é possível monitorar todo o sistema de via e os arredores. Também são detectados com precisão eventos imprevisíveis e difíceis de detectar. Isso também vale
para quebras de trilhos, que representam
um dos maiores riscos ao longo da linha.
O sistema também detecta a descarga elétrica de catenária, alagamentos, queda de
pedras e árvores e avalanches. Com isso,
é possível restringir as caras limitações de
operação.
Redução dos custos – maximização do
rendimento
O Frauscher Tracking Solutions FTS baseado em DAS é um sistema que monitora
toda a infraestrutura em tempo real. Desenvolvemos o primeiro protótipo de algoritmo
para detecção e classificação de eventos
específicos. Estes eventos são quebra de
trilhos, junta de trilho solta, vibrações causadas pela descarga elétrica das catenárias, queda de pedras e avalanches.
Através da combinação com comprovados
sistemas de detecção de rodas, também
é possível monitorar os componentes sensíveis do trem e localizar com precisão os
eventos detectados. Para isso, os sinais
recebidos pelo FAS são complementados
com dados que são disponibilizados pelos
sensores de roda e placas de avaliação.
Isso inclui a posição precisa do primeiro e
do último eixo, além do número exato de
eixos de um trem. Com isso, é possível
atribuir uma via com exatidão e determinar
com ainda mais precisão o comprimento do
trem.
A transmissão dos dois sinais também
permitirá uma localização ainda mais precisa das informações de estado dos componentes do trem: o seja, em qual eixo
encontra-se um defeito em roda. Isso cria
possibilidades para utilização do FAS em
redes complexas de via, onde diversas linhas de trilhos correm paralelamente e são
conectadas com aparelhos de mudança
de via.
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Com isso, quebras de trilhos e defeitos em
rodas foram detectados com sucesso nos
primeiros testes do sistema. Para melhorar
ainda mais a qualidade dos dados, o FAS
pode ser combinado com outros sistemas
de detecção de trens, por exemplo, com os
comprovados sistemas de detecção de roda
e sensores de roda.

Aumento de valor agregado via integração
As assinaturas dos contadores de eixos e do FTS são combinadas para uma
localização precisa.

Contador de Eixo
comprimento do trem

FAS
Rastreamento

1 2

3 4

5 6

7 8
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APLICAÇÕES DE
SEGURANÇA
A operação ferroviária exige segurança. Isso inclui
diversas áreas. FAS oferece uma coerente solução que
abrange desde segurança do trabalho até proteção
contra vandalismo.
Vandalismo em veículos e na infraestrutura custa caro.
O vandalismo vai
desde grafitagem
até a destruição de
componentes.

 DETECTE
MAIS COM
MENOS
Solução individual
para detecção dos
mais diferentes

A

segurança do tráfego ferroviário
é um desafio muito grande: do
ponto de vista material, é preciso proteger componentes da
infraestrutura, como cabos, armários de
distribuição e até veículos, contra roubo e
vandalismo. Mas a saúde de todas as pessoas no sistema ferroviário também possui
enorme importância. Isso inclui funcionários
e passageiros, mas também pessoas que
obtém acesso não autorizado a determinadas seções.

eventos

Custos elevados, alcance baixo

— Vandalismo

Isso resulta em exigências complexas para
as soluções de segurança que são usadas
na via, nos trens e com outros equipamentos. Para aumentar a eficiência da operação ferroviária, determinadas exigências
mínimas precisam ser cumpridas. Isso inclui a detecção confiável de atividades, a
comunicação das mesmas para o usuário
em tempo real e a disponibilidade contínua.
As soluções atualmente utilizadas oferecem

— Roubo de cabo
— Acesso não
autorizado
— Outros eventos

Coordenação
segura de trabalhos
na via

possibilidades limitadas de monitoramento
pontual ou espacial. Com base nas exigências citadas acima, normalmente são
criados sistemas muito complexos, cuja arquitetura dificulta uma integração nos processos de nível superior. A enorme quantidade de componentes necessários também
aumenta os custos de manutenção. Além
disso, para garantir a funcionalidade, normalmente é necessário que o funcionário
de segurança realize testes aleatórios. Tudo
isso costumar causar custos desnecessários e dificulta a operação destes sistemas,
que deveriam facilitar o trabalho da equipe
de segurança.
Segurança em uma única fonte
A utilização dos sistemas de segurança e
de monitoramento baseado em DAS já é
muito utilizada, por exemplo, na indústria
petrolífera e de gás, além na proteção de
fronteiras. Com base na experiência obtida
nestes setores, a F
 rauscher ampliou o campo de aplicação dos seus produtos com a
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Segurança

Acesso proibido:
FAS registra pessoas
não autorizadas em
áreas sensíveis.

detecção de trens. Com FAS, a empresa
disponibiliza para os operadores ferroviários
uma solução individual para aplicações de
segurança, que maximiza o alcance e a eficiência das pessoas e da tecnologia da sua
rede de segurança.
Assinaturas mensuráveis são convertidas pelo FAS em informações valiosas, por
exemplo, sobre veículos e pessoas em movimento. Além disso, é possível gerar mensagens sobre a presença de objetos e pessoas, que também podem ser classificados
com precisão por causa da enorme sensibilidade do sistema. Com isso, é possível
detectar determinadas atividades, como
trabalhos de escavação nas vias e acionar
o alarme correspondente.
Disponibilização de informações para
os locais certos
As informações coletadas pelo FAS podem
ser tratadas em processos definidos, dependendo das exigências individuais. Com

isso, os eventos detectados recebem dados GPS e são transmitidos para a IHM,
que aciona as mensagens automaticamente.
Por exemplo, podem ser enviadas equipes ao local ou pode ser interrompida a
alimentação de tensão da área correspondente. Nos casos de evacuação de trem,
também podem ser exibidas as rotas mais
curtas. Através das interfaces flexíveis, o
sistema consegue transmitir os dados para
aparelhos móveis ou para drones, que
voam diretamente para o local.

Cuidado, roubo: Ruídos de
serragem e trabalhos de escavação na via são registrados
em tempo real e acionam um
alarme.

 APLICAÇÕES DE SEGURANÇA
Acesso não autorizado

Monitoramento de grupos

Roubo de cabo

V
 andalismo

FAS possibilita a detecção

Equipes de manutenção e da

O sistema FAS de alta sensibi-

A eficiência das unidades de

em tempo real de pessoas

via podem ser monitorados,

lidade diferencia as assinaturas

segurança pode ser elevada

que estão em áreas perigosas

coordenados e protegidos com

de diversas atividades, até

significativamente pela dispo-

ou restritas sem autorização.

o FAS. Isso aumenta a eficiên-

trabalhos de escavação e de

nibilidade das informações do

Também podem ser localizados

cia das equipes e da operação

corte. Com isso, roubos de

FAS. Com isso, é possível fazer

rebanhos de animais, para a

ferroviária.

cabos são detectados imedia-

enormes economias na área de

redução da velocidade dos

tamente, para poder enviar a

combate ao vandalismo.

trens se aproximando.

equipe de segurança.
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FERRAMENTAS
®
FAdC
Clareza, flexibilidade e eficiência: Frauscher
disponibiliza novas ferramentas do Frauscher
Advanced Counter para os usuários. Elas aumentam
ainda mais as possibilidades de uso do FAdC.

I

nstalação rápida, grande disponibilidade e manuseio simples: as exigências
dos sistemas de tecnologia de sinalização estão cada vez maiores. Há alguns anos, a 
Frauscher apresentou uma
plataforma impressionante para lidar com
tudo isso: o F
 rauscher Advanced Counter
FAdC. Desde então, ele continuou a ser
desenvolvido. Em cooperação com operadores e integradores de sistema, foi criado
um ambiente completo de aplicações que
apresentam uma ampla faixa de desafios.

As novas ampliações incluem o F
 rauscher
Alarming and Maintenance System FAMS e
a Frauscher Configuration Tool FCT.
 rauscher Alarming and
F
Maintenance System FAMS
O novo FAMS oferece aos operadores ferroviários uma solução compacta de monitoramento de todos os componentes do
contador de eixos da 
Frauscher. Através
desta interface, podem ser emitidas todas
as informações de diagnóstico de um ou
mais F
rauscher Diagnostic System FDS.
Para o operador, é possível um planejamento preventivo dos trabalhos de manutenção
preventiva e recorrente.
FAMS também aumenta a eficiência da
ferramenta comprovada de diagnóstico. As
informações podem ser obtidas diretamente em diversos níveis e podem ser transmitidas aos sistemas superiores. Além disso,
ele também ajuda a reduzir os cursos operacionais em ferrovias.
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Ambiente de ferramentas FAdC
Planejar os trabalhos de manutenção
com eficiência: FAMS auxilia o
operador.

 DETECTE MAIS
COM MENOS

Frauscher Configuration Tool FCT
A FCT oferece diversas possibilidades de
aceleração dos processos de configuração com integradores de sistemas. A nova
versão do software auxilia o usuário com
diversos níveis de experiência: Iniciantes recebem diversas vantagens pela usabilidade
intuitiva do sistema, enquanto experientes
podem se beneficiar pelas opções de configuração direta e rápida. Logo no processo
de configuração, as inserções são controladas quanto à validade e à exatidão, e os erros são exibidos. Para facilitar a verificação,
é possível criar tabelas com resumos, ao
invés de arquivos individuais de texto. Além
disso, é possível salvar e reutilizar todo o
layout do sistema. Com isso, é possível fazer enormes economias no projeto com a
FCT, porque o dispendioso tempo de instalação é reduzido significativamente.

Frauscher Diagnostic System FDS
Além disso, com FDS também é possível
reduzir os custos de manutenção para um
mínimo: Informações importantes como
a corrente do sistema do sensor de roda
podem ser lidas a partir de uma área de
serviço. Com isso, possíveis falhas são
detectadas no primeiro plano e podem ser
resolvidas com medidas preventivas. Se
mesmo assim ocorrer uma falha, o tempo
efetivo da mesma é reduzido através de
uma análise de falhas simples e a solução
de falha objetiva. O FDS também aumenta
a disponibilidade dos sistemas de contador
de eixo e de detecção de roda.

Manutenção preventiva assegura disponibilidade

Representação resumida dos dados

Acesso rápido a todas
as informações

Maior eficiência
pela configuração rápida

Análise simples de
erro e correção objetiva

Ambiente de ferramentas FAdC
FAMS

SISTEMAS DE
DIAGNÓSTICO
SUPERIORES

CONFIGURAÇÃO

FAMS

FCT

FDS

FDS

DIAGNÓSTICO
REMOTO

ASD

ASD

ASD

DIAGNÓSTICO
LOCAL

CONTADOR
DE EIXOS
EQUIPAMENTOS
INTERNOS

CONTADOR
DE EIXOS
EQUIPAMENTOS
EXTERNOS
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FAdC

FAdC

AMB

FAdC

INTERTRAVAMENTO IXL

DADOS DE DIAGNÓSTICO
DADOS SEGUROS
CONFIGURAÇÃO
SINAL SENSOR ANALÓGICO
© Frauscher Sensortechnik GmbH
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CONTATOS E DATAS
Estamos à sua disposição: você encontrará seus parceiros de contato junto às nossas filiais no mundo todo, junto à equipe FTS, nas principais feiras do ramo ferroviário
e, naturalmente, no nosso Wheel Detection Forum em Viena.

PARCEIROS DE CONTATO GLOBAIS

GERHARD GRUNDNIG

PARCEIROS DE CONTATO LOCAIS

ELAINE BAKER

Diretor de Vendas

Frauscher UK

gerhard.grundnig@frauscher.com

elaine.baker@uk.frauscher.com

MARTIN ROSENBERGER

JANUSZ MIKOLAJCZYK

Diretor de Gestão de Produtos

Frauscher Polônia

martin.rosenberger@frauscher.com

janusz.mikolajczyk@
pl.frauscher.com

MAYANK TRIPATHI
Desenvolvimento de Negócios
mayank.tripathi@frauscher.com

UWE GÜNTHER
Frauscher CEI
uwe.guenther@cis.frauscher.com

SEBASTIN SAHAYARAJ
Frauscher Índia
sebastin.sahayaraj@
in.frauscher.com
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Contatos e datas

EVENTOS

VIVEK CAROLI
Frauscher América do Norte

GLOBAL
RAIL INFRASTRUCTURE

9 a 10 de março de 2017 | Frankfurt, Alemanha

vivek.caroli@us.frauscher.com
RAILTEX

9 a 11 de maio de 2017 | Birmingham, Reino
Unido
RAILWAY INTERCHANGE
17 a 20 de setembro de 2017 | Indianapolis, EUA
MAICON FERRARI
Frauscher América Latina
maicon.ferrari@br.frauscher.com

TRAKO

26 a 29 de setembro de 2017 | Gdansk, Polônia
 WHEEL DETECTION FORUM
4 a 6 de outubro de 2017 | Viena, Áustria

DAVID TOWNSEND

AVISO LEGAL

Frauscher Austrália
david.townsend@au.frauscher.com

MA JIN
Frauscher China
ma.jin@cn.frauscher.com
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4

TH

WHEEL DETECTION FORUM

2017

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

20

DECEMBER 2016

Notice of
abstract
acceptance

10

FEBRUARY 2017

Short paper
due for
review

10

APRIL 2017

www.wheeldetectionforum.com

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

