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Editorial

Prezadas leitoras, prezados leitores,
a digitalização chegou faz tempo ao setor ferroviário –
e avança cada vez mais rápido. Por isso lidamos hoje
diariamente com palavras-chave como big data, inteligência artificial ou cloud computing. Por trás desse
processo se escondem inúmeros desafios e mudanças – mas também pelo menos o mesmo tanto de
oportunidades e possibilidades.
Para que se possa aproveitar esse potencial e contribuir com êxito para o processo de mudança, é preciso
sólido know-how e criatividade. Um fator decisivo para
isso é estar aberto para compartilhar conhecimentos,
torná-los acessíveis e discuti-los com todos os stakeholders. Além disso, é importante estar aberto a novas
ideias e também abordagens que, à primeira vista, parecem completamente estranhas para o setor.

“COMUNICAÇÃO
COMO CHAVE PARA
A INTERLIGAÇÃO”

Nós temos a convicção de que a interligação gera informações – e a comunicação é a chave para isso.
Seja no intercâmbio com parceiros de pesquisa, integradores e usuários, na fase de planejamento de um
projeto ou no âmbito do sistema. Quanto melhor as
unidades e os sistemas estiverem conectados entre
si, mais valioso e eficiente será o rendimento. Só assim podem surgir inovações que oferecem o que é
necessário.
Nesta edição da nossa revista, queremos mostrar
como interpretamos essa filosofia mais detalhadamente. Com base em interessantes exemplos, os atuais
temas relacionados a essa filosofia também serão discutidos no Wheel Detection Forum 2017 em Viena.
Aproveito a oportunidade para convidá-los a participarem do evento.
Até lá, desejo a vocês uma ótima leitura da atual edição da Ultimate Rail.

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology
01.2017 Ultimate Rail
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NOTÍCIAS VARIADAS
O desenvolvimento de soluções integradas demanda muita flexibilidade e aber
tura. Essa filosofia é um fator essencial para o sucesso da Frauscher – e também
ajuda a empresa a continuar se desenvolvendo.

30
ANOS DE FRAUSCHER
estamos comemorando este ano. Desde que a empresa foi fundada

40+

por Josef Frauscher em 1987, sua posição enquanto líder de mercado

OPERAÇÕES

na área de contagem de eixos e detecção de rodas pôde se firmar e se

junto aos clientes, com mais de 2.000 horas,

manter em constante expansão.

já foram realizadas pela equipe de assistência da
Frauscher no mundo todo este ano.

10

80.000
METROS
de uma via podem ser monitorados com uma única unidade FTS. Para

INSTALAÇÕES FTS

o monitoramento de trechos mais extensos, é possível combinar diversas

já foram realizadas pela Fraus-

unidades. Trata-se de uma ampla solução para o monitoramento de trens,

cher desde a apresentação

controle do estado de componentes de trens e infraestruturas, assim como

dessa tecnologia revolucionária.

diversas aplicações de segurança.

Com base nos conhecimentos
obtidos até agora, as aplicações
concretizadas serão otimizadas
junto com os respectivos operadores, integradores de sistema e
parceiros de pesquisa.

11

POR CENTO DA RECEITA
é investido anualmente pela Frauscher na área de pesquisa e desenvolvimento. Assim ela pode dar continuidade ao desenvolvimento de novas
abordagens, como a Frauscher Tracking Solutions FTS.
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15 600
PARTICIPANTES

NACIONALIDADES

estão representadas na equipe de
funcionários da Frauscher, que em
geral atuam diretamente em suas
respectivas pátrias.

11
UNIDADES

é o que a Frauscher já possui agora
no mundo após a abertura de um
novo escritório na França. Depois
dos primeiros projetos realizados na
França e nos países do Magrebe,
agora a Frauscher pretende continu-

são registrados em média
por ano em cerca de 80 treinamentos da Frauscher. Os
treinamentos são oferecidos em uma das unidades
globais da Frauscher ou diretamente junto ao cliente.

18.000

ar a fortalecer sua presença nessas

SENSORES DE RODA

regiões.

foram instalados mundialmente em 2016. Atualmente, mais de 140.000 sensores
de roda da Frauscher estão sendo utilizados em todo o globo. E os sensores trabalham sob as mais diversas condições climáticas.

01.2017 Ultimate Rail


Inúmeros
dados são coletados no setor ferroviário. Mas eles só podem gerar informações se
forem coerentemente interligados.
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FERROVIA:
O DIGITAL NO
ANALÓGICO
A digitalização também é
um tema dominante no setor
ferroviário. Os dados disponíveis
precisam ser utilizados de forma
inteligente. É o que enfatiza
Stefan Marschnig, Associate
Professor na TU Graz.

S

erá que o setor ferroviário dormiu no ponto e
perdeu a revolução digital? É essa a impressão que se passa às vezes quando se fala
constantemente em "crescente digitalização" no âmbito da ciência e do setor ferroviário. No entanto, o sistema ferroviário é tudo menos um campo analógico,
preso no passado. Pelo contrário, a digitalização já foi
introduzida aqui há décadas – portanto antes do que
em outros setores. Já faz tempo que as ferrovias controlam seus processos operacionais digitalmente, coletam dados em grande escala e tomam decisões baseadas em dados. Portanto hoje o desafio não está na
digitalização em si, mas na utilização das suas possibilidades técnicas para a obtenção de informações valiosas a partir de dados brutos.

Não confundir dados com informações
É comum os dados serem utilizados uma única vez:
eles dão respostas a perguntas como "o quê?",
"onde?" e "com que frequência?". Os exemplos a seguir mostram, porém, como é possível obter informações adicionais a partir de dados disponíveis por meio
de análise. Desse modo, os dados também podem

01.2017 Ultimate Rail
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O QUÃO DIGITAL É O SISTEMA FERROVIÁRIO?
O sistema ferroviário já é digital em vários setores e aspectos, como evidenciam diversos exemplos de sistemas de
levantamento de dados. Essas estratégias possuem em comum o fato de o levantamento ocorrer, em geral, de forma
localizada e pontual.
Veículos de medição de vias, que indicam quando valo-

Sistemas de infraestrutura automonitorados, que alertam

res limites são ultrapassados, auxiliando assim o reparo

para falhas, que também são solucionadas de modo

reativo.

reativo.

Pontos de medição fixos, nos quais os trens são exami-

A operação de trens em si, no sentido de sistemas de

nados em diferentes aspectos, que levam à paralisação

segurança e sinalização, traçados ferroviários, itinerários

de trens no caso de estados críticos de segurança e,

e outros inúmeros procedimentos operacionais.

mesmo sem essa medida operacional indesejada, a
ações reativas.

responder à pergunta "por quê?" e, indo além de sua
utilização essencial e específica, contribuir para uma
otimização do sistema.
Sem dúvida, um levantamento de ocorrências por
meio de tecnologia de medição é importante para a
segurança nas ferrovias e ao seu redor. Pensemos
aqui em entradas não autorizadas nas vias, manipulações externas de sistemas e partes de sistemas ou estados de operação sem segurança. Dados em tempo
real cruzados também são indiscutivelmente valiosos

no âmbito operacional – por exemplo, para a transmissão de informações exatas aos passageiros. Mas
o desenvolvimento técnico do sistema ferroviário não
pode ser alcançado nem por meio de um puro levantamento de dados nem por meio de uma interligação
de dados – ele requer uma análise de dados. Só assim
podemos entender as ocorrências de desgaste e deterioração imanentes ao sistema e otimizar o hardware
e seus respectivos processos.

INTERLIGAÇÃO DE DIFERENTES SÉRIES DE DADOS
Dados de diferentes graus de detalhamento podem se complementar. Com uma avaliação alternativa – como aqui neste
caso por meio de análise fractal –, é possível obter novas informações a partir de dados já disponíveis.
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ANÁLISE DE DADOS DE MEDIÇÃO EM SÉRIES DE TEMPO
A observação da alteração dos sinais em um contexto cronológico permite a descrição das evoluções de estado.
Com base em bancos de dados correspondentes, é possível gerar diversas informações a partir de tais descrições.

Análise de dados exemplificada pela avaliação da subestrutura
O instituto voltado ao sistema ferroviário e à indústria
de transportes da Universidade Técnica de Graz (Technische Universität Graz) já se dedica à descrição
do comportamento da superestrutura há mais de 15
anos. Já que a qualidade da superestrutura não pode
ser descrita por meio dos dados de uma única viagem
de medição, mas o seu estado atual sim, começou-se
a analisar os dados da situação das vias provenientes
de viagens de medição subsequentes e a descrevê-los por meio de evoluções de qualidade.
A análise dos dados não considera a extensão longitudinal de um sinal de medição em relação a um estado atual e sim à sua evolução no tempo. Para investigar os motivos para a ocorrência de diferentes
alterações de estado, o próximo passo é considerar
as condições secundárias da via observada. Por isso
os dados do veículo de medição da ÖBB-Infrastruktur AG são cruzados com outras séries de dados nesse exemplo. Assim é possível analisar as evoluções de
estado em relação à curvatura, à forma da superestrutura, à carga diária sobre a via em toneladas brutas
totais e à idade do sistema. Além disso, registram-se
os trabalhos de manutenção realizados, como enchimento da via, lixamento de trilhos ou limpeza do leito

de cascalho, com data e comprimento da área tratada.
Esse banco de dados (TUG-DB) possibilita então consultas específicas para uma análise detalhada da evolução da situação das vias.
Essa concepção, que pode ser lida em detalhes
na dissertação do Dr. Matthias Landgraf, mostra que
dados com diferentes graus de detalhamento podem
se complementar e que diferentes dados devem ser
levantados e avaliados de acordo com a finalidade
proposta.

Análise de dados – uma perspectiva
Diante de um cenário de possibilidades técnicas em
constante crescimento e mais econômicas para o levantamento e armazenamento de dados, outros campos de pesquisa e aplicação irão se abrir nos próximos
anos. A interligação de diferentes séries de dados exposta no exemplo acima pode ser ampliada em (pelo
menos) dois outros aspectos fundamentais: o levantamento rápido de erros locais e uma especificação
avançada dos dados de carga. O instituto voltado ao
sistema ferroviário e à indústria de transportes já propôs e iniciou projetos de pesquisa dedicados a esses
dois aspectos. No que diz respeito à tecnologia de
medição, destacam-se quatro opções técnicas:

01.2017 Ultimate Rail
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Sistemas de medição via fibra ótica são apropriadas para diversas tarefas.

Ondas sonoras

Fibra ótica

Ponto de espalhamento

Pulso de luz
Retroespalhamento

Retroespalhamento alterado

Onboard-Measuring (OBM):
Equipamento de medição simples e barato,
poderá ser montado futuramente em trens regu
lares (isso já acontece hoje em parte). Séries de
dados bastante compactas, de acelerações por
exemplo, podem registrar rapidamente uma falha
repentina no sistema. A detecção de rupturas
nos trilhos e aparelhos de mudança de via ou de
falhas nas juntas de trilho será significativamente
melhorada com essa tendência.
 ontos de medição fixos (Wayside Train MoniP
toring Systems, WTMS)
Como já descrito anteriormente, os dados de
carga são fundamentais para os mecanismos
voltados às danificações no trajeto de viagem.
A nítida representação desses dados de carga
já fornece um quadro bem detalhado do esforço
acumulado. No entanto, esse modelo de dados
também se baseia em fortes simplificações, pois
as forças consideradas são referentes aos veículos
em estado novo. Portanto o levantamento das for
ças de interação realmente existentes nos pontos
de medição fixos representa outro ponto de deta
lhamento, pois considera os estados de desgaste
do veículo (por exemplo, desgaste de rodas), que
possuem grande influência sobre as forças.
 istemas de medição via fibra ótica (Distributed
S
Acoustic Sensing, DAS)
Uma tecnologia muito promissora é a avaliação
das ondas de luz que são transportadas nos
Ultimate Rail 01.2017

cabos de fibra óptica dispostos na via. Inteligen
tes avaliações dessas ondas de luz poderiam
proporcionar um enorme valor agregado aos
operadores da infraestrutura. Por um lado, é pos
sível retratar os aspectos da segurança (entradas
não autorizadas nas vias, proteção de grupos de
trabalhadores) com a tecnologia de medição. Por
outro lado, ao menos teoricamente é possível
realizar uma supervisão técnica do contato
entre rodas e trilhos. Desse modo, tanto erros
na via quanto no veículo (por exemplo, ruptura
nos trilhos e desgaste de rodas) poderiam ser
identificados. Se tais avaliações forem cruzadas
com bancos de dados já existentes, pergun
tas em aberto relativas à reação e também à
estruturação e ao ajuste do sistema poderiam ser
respondidas.
 quipamentos para medição local de compoE
nentes da via e dos aparelhos de mudança de
via (smart assets)
Para compreender quais forças afetam a infra
estrutura e em que medida, pode ser útil realizar
medições locais – por exemplo, em compo
nentes dos aparelhos de mudança de via ou
em dormentes individuais. É improvável todos
os componentes serem equipados ao longo de
toda a rede – por motivos econômicos e também
porque uma grande quantidade de sensores
instalados levaria a uma supostamente grande
quantidade de avisos de distúrbio.
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"GERALMENTE
OS DADOS EM SI AINDA
NÃO SÃO INFORMAÇÕES."

Além da compreensão básica dos dados assim gerados, as correlações entre os dados são especialmente
interessantes. Quando desgastes de roda são detectados via WTMS, por exemplo, eles podem ser reconhecidos como padrão DAS. Do mesmo modo, picos
de força em componentes de via locais deveriam ocorrer analogicamente no veículo e, portanto, ser reconhecidos no OBM. Por meio das tecnologias DAS e
OBM, as informações provenientes de observações
pontuais poderiam então ser utilizadas em uma extensão linear. Como essas informações adicionais podem
ser utilizadas no sentido do comportamento de qualidade no trajeto de viagem ao longo do tempo é algo
que a pesquisa irá mostrar.

Tomada de medidas
Com todas essas possibilidades técnicas, é importante esclarecer uma questão antes: o quanto precisa ser
medido? Quanto mais dados são levantados, maior é
a probabilidade de
a) esses dados não serem aproveitados e de
b) os dados e as informações derivadas deles se contradizerem.
A validez dos dados medidos e, portanto, sua confiabilidade, é de máxima importância especialmente
para os operadores de infraestrutura. De todo modo,
no momento da tomada de medidas e decisões, o aspecto digital chega ao fim – as medidas são e permanecerão analógicas. Monitorar sistemas de infraestrutura da melhor maneira possível e com base em dados
é uma coisa. Decidir sobre medidas e implementá-las
é outra totalmente diferente.
A tomada e a execução de medidas são influenciadas por inúmeras condições secundárias não relacionadas ao sistema em si. Avaliações técnicas válidas,
de última geração, são uma base imprescindível para
as decisões, mas não podem levar diretamente a medidas analógicas. Reflexões econômicas, disponibilidade de fundos orçamentais, planejamento de recursos e – especialmente no sistema ferroviário – também
aspectos operacionais precisam ser considerados no
planejamento e na execução de medidas para que a
medida certa possa ser tomada no momento certo, no

Ponto de medição fixo ARGOS da ÖBB-Infrastruktur AG

local certo. Esse mundo analógico praticamente não
mudará no futuro, enquanto as possibilidades digitais
na avaliação do estado dos sistemas continuarão se
desenvolvendo aceleradamente. Quanto à base para
a tomada de decisões, deve-se recorrer aos melhores
conhecimentos disponíveis.

AUTOR
Assoc. Prof. Dipl.-Ing.
Dr. techn. Stefan Marschnig,
Associate Professor, TU Graz
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 interfaces são essenciais
As
para a determinação da
profundidade dos dados.

COMO
OS SISTEMAS
SE COMUNICAM
Funcionamento requer comunicação: as interfaces proporcionam
uma ótima interligação dos componentes da infraestrutura
ferroviária.
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A

força de qualquer rede depende dos nós que a sustentam. Isso
também vale para os sistemas interconectados da infraestrutura ferroviária,
com seus inúmeros níveis e componentes.
Por isso as interfaces são tão importantes
para a transmissão e troca de complexos
dados ou pacotes inteiros de dados. Pois
elas constituem uma base para o funcionamento de postos de sinalização, sistemas
de monitoramento e diagnóstico, soluções
de passagem em nível e sistemas de sinalização. Portanto os fabricantes de componentes precisam garantir que seus produtos
sejam capazes de se comunicar com estruturas já existentes e outros sistemas.
Para isso, utilizam-se diferentes formatos de interface de acordo com a solução,
as exigências e possibilidades. Basicamente, existem interfaces paralelas e interfaces
seriais. Entre as características específicas
dos dois grupos incluem-se o tipo e o volume dos dados que podem ser transmitidos,
além dos padrões de segurança possíveis e
do tipo de mídia de transmissão que pode
ser utilizado (tabela página 14).

Simples e diretas: interfaces paralelas
Quando dados de aplicação são distribuídos por meio de contatos de comutação,
é preciso uma conexão de dados exclusiva
para cada transferência e cada direção da
transmissão. Isso vale, por exemplo, para a
conexão de um sensor a uma unidade de
avaliação ou para o encaminhamento dos
dados avaliados a um sistema superior.
Isso significa que, quanto mais componentes precisam ser conectados, mais conexões precisam ser instaladas. A segurança
da transmissão, que geralmente é realizada por meio de um cabo de cobre, é bem
alta, já que os componentes são estabelecidos várias vezes na interface. Mas é preciso eliminar a possibilidade de um curto-circuito entre os condutores.
Por meio dessas reconhecidas interfaces de hardware sem tensão, é possível integrar, por exemplo, contadores de eixo e
sistemas de detecção de rodas a postos de
sinalização eletromecânicos, de relé e eletrônicos de forma simples e rápida. Se um

contador de eixos é utilizado apenas para
a liberação de via, por exemplo, geralmente ele transmite as informações "livre/ocupada" como grandeza de saída por meio de
uma interface de relé. A "informação de posição inicial" ele obtém por meio de uma entrada sem tensão, como um optoacoplador.

Multidirecionais e flexíveis: interfaces seriais
Em comparação com as soluções paralelas, as interfaces seriais possuem diversas
vantagens. Entre elas, a possibilidade de
fácil implementação de arquiteturas descentralizadas e a transmissão bidirecional
de várias informações por meio de uma
única conexão. Por isso elas já são padrão
para aplicações mais complexas no setor
ferroviário. E a tendência é claramente que
elas sejam utilizadas com ainda mais frequência no futuro.
Transmissão de diversos dados de
aplicação
Para a distribuição de dados de utilização
por meio de interfaces seriais, a conexão
pode ser realizada, no nível dos componentes, via Ethernet, fibra ótica ou rádio.
Em comparação com sistemas providos
de interfaces paralelas, a demanda de hardware também é bem menor, pois é possível utilizar uma mesma conexão para diferentes dados. Só por isso, além da emissão
de "livre/ocupada" ou "posição inicial", uma
interface serial já possibilita a troca de uma
série de outras informações, como direção
ou velocidade.
Além disso, na utilização de interfaces de
protocolo, dados de diagnóstico podem ser
transmitidos junto com dados relevantes à
segurança. Portanto, além da conexão do
sistema em si, não é necessário implementar nenhuma via de comunicação adicional.
Na utilização de interfaces paralelas, essa
flexível expansão da transferência de dados
não é possível. Nesse caso, seria necessário reimplementar contatos específicos para
a transmissão de cada informação.
Protocolos de segurança
A utilização de interfaces seriais requer
a disponibilidade dos respectivos
01.2017 Ultimate Rail
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protocolos de segurança. À primeira vista, o usuário pode ter a impressão de que
a demanda de desenvolvimento representa um fator de custo adicional. No entanto,
graças à crescente procura, já existem diversos protocolos desenvolvidos especialmente para aplicações no setor ferroviário,
que podem ser utilizados com essa finalidade. Um desses protocolos é o Frauscher
Safe Ethernet FSE – que pode ser obtido


Contadores
de eixos modernos
podem ser conectados por
meio de interfaces paralelas ou
seriais.

gratuitamente. Leia mais a respeito no artigo "Rigorosamente conforme o protocolo"
(páginas 16-19).
Mídias de transmissão
As interfaces de software podem disponibilizar dados por meio de diversas mídias e
redes. Além dos cabos de fibra ótica (LWL),
as mídias incluem conexões de rádio e cabos de cobre. Algo decisivo é que as exigências para a comunicação relevante à
segurança em sistemas de transmissão,
estabelecidas para o setor ferroviário na diretriz EN 50159, sejam observadas. Como
as redes da categoria 3 oferecem certo risco com relação a acessos desconhecidos,
recomenda-se a utilização de redes da categoria 2 para a proteção da infraestrutura ferroviária. Essas redes se sustentam
sem uma proteção criptográfica dos dados
transmitidos – e, portanto, sem sua atualização em curtos intervalos.

Aproveitamento do potencial total

PARALELAS

SERIAIS

DADOS DE APLICAÇÃO

Possibilidades limitadas

Possibilidades variadas

NÍVEL DE SEGURANÇA

Multiplicação de componentes com
manifestação de falha

Protocolos de segurança complexos

PROTOCOLO DE
TRANSMISSÃO

-

Protocolos de internet, UDP, TCP, IP

MÍDIA DE TRANSMISSÃO

Cabo de cobre, conexão exclusiva
por informação e direção de transmissão

Diversas mídias podem ser
utilizadas (fibra ótica, wi-fi, rádio,
...); transmissão de diferentes
informações por meio de uma única
conexão
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Geralmente os sistemas baseados em interfaces de hardware podem ser expandidos posteriormente. Pois novos componentes podem ser conectados por meio
de interfaces de relé, por exemplo, se elas
estiverem montadas. Mas o potencial total
dos dados só pode ser aproveitado com
custos elevados. Pois os contatos de comutação possuem um ótimo comportamento em tempo real devido ao seu tempo
de resposta extremamente curto. Mas as
entradas e saídas específicas que são necessárias devido à exclusividade das conexões descrita na introdução são muito
caras.
Na implementação de novos sistemas,
as interfaces seriais podem possibilitar
economias significativas, pois a infraestrutura pode ser utilizada para a transmissão
de diversos dados. Além de uma independência da respectiva mídia de transmissão,
elas proporcionam a possibilidade de uma
flexível expansão do sistema. Outros componentes podem ser conectados com relativamente pouco hardware por meio da utilização do protocolo definido.

Perspectiva: redes e nuvens
Com as possibilidades que a digitalização
proporciona, crescem também as exigências ao processamento e armazenamento
de dados no setor ferroviário. A criação de
respectivas estruturas de rede avança rapidamente. Como em várias outras áreas,
a utilização de aplicações em nuvem está
visivelmente ganhando importância. Elas
são atrativas especialmente em relação à
conservação e constante disponibilidade
dos dados.
As exigências descritas mais acima em
termos de segurança e disponibilidade, que
possuem um papel especialmente importante no setor ferroviário, ainda colocam
esses desenvolvimentos frente a grandes
desafios. Mas, basicamente, deve-se considerar que as respectivas soluções fiquem
disponíveis mais cedo em relação aos dados de diagnóstico e um pouco mais tarde
em áreas relevantes à segurança.
Transmissão de dados, processamento de dados e armazenamento de dados
– a digitalização estimula a mudança no
setor ferroviário também. Os exemplos disso são vários. A gestão de dados baseada em nuvem já é empregada em vários
setores e aumenta ainda mais o potencial
por meio de big data storages, machine learning ou cognitive computing. Mas essas
estratégias ainda precisam passar também
por uma série de desenvolvimentos específicos, especialmente em setores relevantes
à segurança.

FOCO NO BENEFÍCIO DO CLIENTE
De acordo com as exigências, as interfaces paralelas e seriais oferecem vantagens específicas. Por isso oferecemos todas as variações de
interface no nosso portfólio de produtos, para possibilitarmos todos os
tipos de integração.
Queremos maximizar o benefício dos nossos clientes e disponibilizamos
nossos dados por meio de interfaces analógicas ou digitais. Uma integração
completa dos nossos sistemas em redes superiores também é possível. No
nível de integração 1, o sensor de rodas RSR110 emite um sinal que pode ser
avaliado individualmente por meio de uma interface aberta, analógica. No nível
2, nossos sistemas de detecção de rodas e contadores de eixos disponibilizam dados avaliados como informação por meio de interfaces digitais.
No nível 3, essas interfaces podem ser totalmente integradas a arquiteturas
superiores por meio do protocolo Frauscher Safe Ethernet FSE, por exemplo,
ou da implementação de protocolos específicos dos clientes.
A revelação de know-how da empresa é, naturalmente, controversa. Mas
nós optamos por isso conscientemente, pois damos prioridade ao benefício
do cliente e queremos garantir que ele possa usar nossos sistemas com
independência.
Rudolf Thalbauer
Research & Development Director, Frauscher Austria

AUTOR
Stefan Lugschitz,
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Protocolos
de software abrem inúmeras
possibilidades no setor ferroviário.

Digitalização e interligação já se
tornaram imprescindíveis no setor
ferroviário também. Qual o papel
dos protocolos de software nesse
âmbito?

"RIGOROSA
MENTE
CONFORME O
PROTOCOLO"
As aplicações ferroviárias estão cada vez mais
complexas. A entrevistada Melanie Kleinpötzl, Fraus
cher Product Management, explica como eficientes
protocolos de software garantem a perfeita comuni
cação necessária entre os sistemas.
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A utilização de dados digitais abriu uma
ampla gama de aplicações novas e melhoradas ao setor ferroviário. Pois ela permite
uma troca mútua de diversas informações
entre os sistemas. Mas não é somente de
interfaces apropriadas que essa transferência de dados precisa. A comunicação
digital só se torna possível por meio da implementação dos respectivos protocolos
– portanto eles possuem um papel-chave!
Por isso a escolha do protocolo de software ideal deve ser pensada já no planejamento do projeto. É possível adaptar um
protocolo já utilizado no sistema existente
ou desenvolver um protocolo estranho ao
sistema ou completamente novo. Em todo
caso, existem diversos fatores que deveriam ou precisam influenciar essa decisão.

Muitos integradores de sistema já
possuem protocolos específicos
em uso – o que eles precisam observar na adaptação ao integrarem
novos componentes?
Já implementamos três projetos em que
exatamente essa abordagem foi escolhida.
Então acumulamos valiosas experiências
sobre a interação e compatibilidade entre
protocolos e interfaces e sabemos que é
imprescindível um conhecimento preciso das especificidades de cada protocolo,
como em relação ao processo de inicialização por exemplo. E no âmbito do hardware, pré-requisitos fundamentais também
precisam ser cumpridos. Por isso a adaptação de protocolos já existentes pode estar vinculada a elevados custos, dependendo da necessidade.
Mas se um integrador de sistema possui
implementado um protocolo próprio, seguro, com o qual realiza a comunicação entre os postos de sinalização ou elementos
de campo, então a conexão de um contador de eixos, por exemplo, ou de soluções
de monitoramento por meio desse mesmo
protocolo é a solução mais simples e melhor para ele. Pois isso garante que dados
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adicionais possam ser simplesmente integrados ao ambiente do sistema já existente
e continuar sendo processados nele.

E que possibilidades existem
quando não há nenhum protocolo
disponível?
Em geral, costuma-se recorrer também a
protocolos já existentes mas que até então
não tiveram contato com o sistema existente e que também precisam ser devidamente ajustados. Para a utilização no setor
ferroviário, isso também significa observar
as normas e exigências relevantes: como
geralmente o sistema de transmissão é exposto às mais diversas ameaças, os erros de mensagem indicados na diretriz
EN50159 precisam poder ser detectados.
No passado, foram desenvolvidos inúmeros protocolos padronizados e proprietários, que contêm as características de segurança correspondentes. No entanto, os
protocolos padronizados, como UNISIG,
Subset-098 ou RaSTA, são muito complexos, de modo que sua implementação requer grande esforço.
Os protocolos proprietários possuem
tanto variantes simples quanto variantes
complexas. Frequentemente eles passam
por um processo de desenvolvimento que
gera um overhead desnecessário, que fica
sendo transportado junto. As especificações eles possuem, basicamente, mas costumam faltar correlações adicionais que devem ser observadas na implementação. O
principal problema, no entanto, são os direitos necessários para poder implementar
e utilizar esses protocolos.

nentes em diversos projetos é significativamente acelerada, entre outros fatores. Até
201 Bytes de dados de aplicação podem
ser enviados em duas direções por meio de
uma transmissão segura. Além de informações de até 40 pontos de contagem ou 80
trechos de indicação de via livre por meio
de apenas um módulo de comunicação,
isso também inclui informações de posição
inicial e informações I/O do posto de sinalização para o módulo de comunicação. Estruturas modulares ou de rede redundantes
também são suportadas.



 TRACK
MORE WITH
LESS

O protocolo Frauscher
Safe Ethernet FSE já
foi comprovado várias
vezes.
Protocolo
de

software específico para o setor
ferroviário disponível

Por que a Frauscher optou pelo
formato Ethernet no desenvolvimento desse protocolo de
software?

gratuitamente

O que foi decisivo para nós foi a ampla difusão do formato: Ethernet é uma tecnologia de última geração e pode ser convencionalmente utilizada na maioria das redes
existentes, sem custos de hardware adicionais. O formato Ethernet apresenta várias
vantagens especialmente para a utilização
no setor ferroviário. Entre elas, a conexão
bastante segura, que permite uma transmissão de dados com altíssima velocidade – até uma transmissão em tempo real.
Devido à conexão muito estável, pra-

sistema

Integração rápida
e expansão do

Transmissão bidirecional
Séries de dados
livremente definíveis
podem ser transmitidas

Então o protocolo Frauscher Safe
Ethernet FSE foi desenvolvido
diante do cenário dessas diferentes possibilidades?
Sim, exatamente. O objetivo primordial dos
trabalhos realizados no FSE era o desenvolvimento de um protocolo de software específico para o setor ferroviário. Com
base UDP/IP, agora ele permite a comunicação entre dois pontos atendendo às exigências das diretrizes CENELEC SIL 4 e
EN 50159 categoria 2.
Assim a integração de novos compo-

 formato Ethernet oferece
O
uma série de vantagens.
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ticamente não ocorre perda de dados.
A grande faixa de endereços permite grandes números de participantes com acesso
simultâneo. Além disso, é possível transmitir
diversos dados por meio de uma rede, sendo que diferentes mídias de transmissão,
como cabos, cabos de fibra ótica e conexões de rádio, podem ser combinadas.

Como a Frauscher disponibiliza
esse protocolo aos seus clientes e
parceiros?
Discutimos bastante a respeito, afinal
não se deseja passar adiante um novo

201
bytes de dados de
aplicação

1

Com o FSE, é possível transmitir dados relevantes à segurança, dados não relevantes à
segurança e dados livremente definíveis.
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k now-how desenvolvido sem maiores cuidados. No final, porém, a decisão de disponibilizar o FSE gratuitamente para diversas aplicações foi unânime. Afinal, isso
também corresponde à filosofia da Frauscher: em parcerias e cooperações abertas com usuários, os dois lados devem ter
benefícios – tanto em termos de ganho de
reconhecimento quanto de aproveitamento prático.
Até agora, o protocolo FSE foi implementado com sucesso em quatro plataformas PLC diferentes. Nessa base, doze
clientes já puderam realizar projetos para

cooperações
em curso
Junto com integradores de sistema e ope-

protocolo
universal
Protocolos de software podem ser
utilizados para a transmissão dos
mais diversos dados.

4

plataformas
de hardware

radores, a Frauscher implementa o FSE em

O protocolo FSE foi implementado com

soluções individuais.

sucesso em plataformas PLC das empresas Siemens, Pilz, HIMA e Schneider.
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diferentes aplicações. Agora essas soluções serão empregadas no mundo todo.
Outras 20 empresas já estão trabalhando
na implementação, parte delas utilizando
outras plataformas de hardware. Até agora, as informações sobre o protocolo foram
discutidas com 80 interessados ao todo
para a avaliação dos seus potenciais em diversas aplicações. E apesar de o protocolo
ter sido desenvolvido especialmente para a
transmissão de dados de contagem de eixos, ele também já é utilizado para a transferência de outros tipos de dados devido
às suas características positivas. Assim

nós próprios também aprendemos mais a
cada implementação nova.
Para obter as informações disponíveis
gratuitamente sobre o protocolo FSE, não
é necessário nada mais do que entrar em
contato conosco. Depois de termos esclarecido detalhes como a finalidade prevista
e as adaptações eventualmente necessárias, podemos dar diretamente início à implementação – juntos e com total flexibilidade, mas sempre rigorosamente conforme o
protocolo.

INFORMAÇÃO

80

O FSE possibilita a transmissão de diversas
informações
−−Informação de indicação de via livre (FMA)

interessados
potenciais

−−Quantidade atual de eixos em uma FMA

Experiências positivas de merca-

−−Informação I/O de AEB/IO-EXB

dos no mundo todo aumentam a

−−Byte de verificação

procura.

−−Outras séries de dados livremente

12

−−Aviso de comprimento dos trens
−−Direção
−−Velocidade
−−Diâmetro do rodeiro

definíveis

CONTATO
Outras informações sobre o Frauscher Safe
Ethernet FSE:
 melanie.kleinpoetzl@frauscher.com

implementações
concluídas
As possibilidades de integração simples e rápida influenciaram positivamente o andamento dos projetos.
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A interligação de dados de
diferentes sistemas aumenta
a eficiência e segurança no
tráfego ferroviário.

MIX DE
TECNOLOGIAS
PARA MAIS
INFORMAÇÃO
Inteligente combinação para grande benefício adicional: quan
do o Distributed Acoustic Sensing (DAS) é interligado a contadores
de eixos e sensores de rodas indutivos, obtêm-se valiosas informa
ções para aplicações no setor ferroviário.
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N

a tecnologia de sinalização, frequentemente se utilizam contadores de eixos e sistemas de detecção de rodas baseados em sensores de
rodas indutivos para a obtenção de dados.
Eles proporcionam dados pontuais mas altamente precisos referentes a indicação
de via livre, quantidade de eixos, velocidade ou sentido de deslocamento. Com soluções baseadas no Distributed Acoustic
Sensing (DAS), em contrapartida, os dados são continuamente coletados e transformados em informações em tempo real.
Enquanto líder de mercado no âmbito da
detecção de rodas e contagem de eixos,
a Frauscher combinou seus comprovados
produtos providos de DAS com Frauscher
Tracking Solutions FTS em 2016. Foi um
passo bastante decisivo rumo ao futuro.

Potencial desperta interesse global
Enquanto a utilização do DAS era avaliada
no setor ferroviário, o revolucionário potencial do seu princípio físico já se manifestava. Desde então, a Frauscher já desenvolveu concepções e ideias fundamentais e
já executou diversas instalações junto com
operadores, integradores de sistema e institutos de pesquisa interessados.
A partir das experiências obtidas, surgiram e surgem constantemente novas abordagens para outras aplicações. Também
ficou claro que é preciso haver uma estreita parceria e uma troca aberta de informações assim como uma análise e avaliação
conjunta dos resultados para que o potencial possa continuar sendo otimizado.

Basta uma única fibra
A instalação do FTS é uma possibilidade
muito eficiente para os operadores fortalecerem a infraestrutura. Pois os cabos de
fibra ótica necessários já estão disponíveis
ao longo de vários trechos, já que são frequentemente utilizados com finalidades de
comunicação. Para a integração do FTS,
precisa-se de uma única fibra do conjunto de fibras. Assim a instalação pode ser
realizada de forma econômica e eficiente,
mesmo em trechos longos.
Experimentos mostraram que uma única
unidade DAS é capaz de cobrir otimamen-

te até 40 quilômetros de fibra ótica. Nessa área de alcance, diversos sinais de pessoas na via ou de trens em deslocamento
podem ser classificados. Pessoas e fontes
sonoras equiparáveis podem ser detectadas dentro de um raio de 5 metros ao redor
do cabo de fibra ótica; os trens, com sua
energia acústica consideravelmente maior,
até a uma distância de aproximadamente
50 metros. Esses valores são influenciados
por diversos fatores. Entre eles, a consistência e qualidade do cabo, o tipo e local
da instalação, assim como diversos ruídos
ambientes.
Qualidade e consistência do cabo
Os cabos de fibra ótica existem em diversas versões, que podem influenciar sua
sensibilidade. Enquanto a qualidade e pureza das fibras óticas interferem no alcance, o material, a espessura e consistência
do revestimento podem aumentar ou limitar a sensibilidade do sistema.
Tipo e local da instalação
Até agora, os melhores resultados foram
obtidos com cabos colocados em uma calha de cabos de cimento ou diretamente
no solo, que correm a uma distância de
aproximadamente três a cinco metros da
via. Outros métodos, como a colocação
do cabo diretamente no patim do trilho
ou em suspensões nos arredores da via,
podem eventualmente facilitar a detecção
de determinadas fontes sonoras. Mas eles
impedem o reconhecimento paralelo de
outras influências.
Ruídos ambientes
Como o FTS detecta e classifica diversas
ocorrências por meio de seus sinais acústicos, todas as fontes sonoras nos arredores da via precisam ser consideradas. A
soma dessas influências pode levar a sobreposições, o que também precisa ser
observado na avaliação: é possível ocultar,
por exemplo, fontes sonoras fixas e detectadas regularmente por meio de respectivos filtros. Dependendo da intensidade
da emissão acústica, a distância da fonte sonora até a fibra ótica também tem influência. Essa interação também pode
01.2017 Ultimate Rail
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levar à sobreposição de sinais mais fracos, como de passos, por sinais mais fortes, como de um trem.

Integração para maior rendimento
Por meio da combinação de tecnologia de
sensores indutivos e DAS, o FTS proporciona ao setor ferroviário inúmeras possibilidades novas para a geração de dados.

SEGURANÇA EM TODA A LINHA
Informações sobre diversas atividades podem ser diretamente encaminhadas ao pessoal da manutenção por meio de dispositivos móveis, por exemplo.

CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL

FTS

FIBRA ÓTICA
ETHERNET
RÁDIOCOMUNICAÇÃO

DE OLHO EM TODOS OS COMPONENTES
A identificação antecipada de danos, provocados por quedas de pedras ou rupturas
nos trilhos, por exemplo, aumenta a segurança operacional e ajuda tanto nos reparos
urgentes quanto na manutenção preventiva.

CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL

FTS
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FIBRA ÓTICA
ETHERNET
RADIOCOMUNICAÇÃO

A implementação de dados de outros sistemas do operador pode aumentar ainda
mais a qualidade das informações, mas
também impõe exigências especiais às interfaces e aos formatos de dados. Em instalações de teste concretizadas até agora,
diversas aplicações já foram implementadas nas áreas de detecção de trens, monitoramento de infraestrutura e aplicações
de segurança.
Mais informações para mais segurança
A indústria de óleo e gás utiliza o DAS com
sucesso para diversas aplicações de segurança. Por isso a adaptação dos respectivos algoritmos para o setor ferroviário
foi um dos primeiros passos no desenvolvimento do FTS. Hoje já é possível detectar pessoas e animais que se movem na
via ou perto da via. Isso possibilita a implementação de diversas aplicações de segurança, como a identificação de atividades relacionadas a vandalismo ou roubo
de cabos.
O encaminhamento dos dados e sua interligação com informações adicionais aumentam ainda mais o potencial das aplicações. As interfaces de instalações de
segurança, por exemplo, podem disponibilizar alertas por e-mail ou SMS. Grupos de
trabalhadores podem ser localizados com
precisão e, por meio de uma conexão direta com dispositivos móveis, ser informados
sobre trens que se aproximam, por exemplo. Até drones podem receber dados com
base nos quais eles podem voar diretamente até um trecho a ser controlado.
Controle do estado: escute sua
infraestrutura!
No controle do estado dos componentes
de infraestrutura e trem, o FTS pode complementar e até reduzir os equipamentos
montados na via. Desgastes de rodas ou
rupturas nos trilhos, por exemplo, podem
ser identificados com base em sinais acústicos. Quedas de pedras também podem
ser localizadas e as respectivas informações podem ser repassadas via rádio, por
exemplo, diretamente para os trens que se
aproximam. De acordo com a mais moderna tecnologia, não é possível atribuir os
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sinais identificados diretamente a uma determinada via por meio de sistemas baseados em DAS. Por isso a interface que liga
a um sistema de detecção de rodas utilizado paralelamente é decisiva. Se os dados
de ambos os sistemas são então sobrepostos, é possível localizar determinadas
ocorrências ao longo do trecho de forma
ainda mais precisa. A integração de informações de diferentes bancos de dados
do operador pode enriquecer ainda mais
esse reservatório de dados: se os números dos trens forem implementados, por
exemplo, é possível atribuir os desgastes
de rodas a um trem exato e, por meio do
sistema de detecção de rodas, a um eixo
exato, no respectivo aviso que for gerado.
Monitoramento de trens em tempo real
O FTS possibilita a localização em tempo
real de todos os trens dentro de um trecho monitorado. Em áreas não relevantes
à segurança, ele também pode ser utilizado como solução individual, isto é, sem
a integração de um contador de eixos ou
sistema de detecção de rodas. Como não
é necessário montar nenhum equipamento específico nos veículos, sua forma de
construção e origem não importam. As informações assim obtidas oferecem enormes vantagens na gestão do tráfego. Em
áreas isoladas, essa tecnologia pode proporcionar uma solução econômica e eficiente para o controle de sistemas.
Por meio da integração com um contador de eixos, como o Frauscher Advanced
Counter FAdC, o monitoramento em tempo real dos trens baseado no DAS pode
ser combinado com aplicações relevantes
à segurança. As respectivas interfaces possibilitam, por exemplo, um controle ainda
mais preciso das passagens em nível. No
Traffic Management System (TMS), é possível combinar inputs de ambos os sistemas
para calcular horários de chegada exatos,
abastecer os monitores nas plataformas ou
coordenar e emitir comunicados pontualmente nas plataformas.

MONITORAMENTO DE TRENS EM TEMPO REAL
Dados do monitoramento de trens em tempo real podem ser utilizados para
a otimização da gestão operacional – para os comunicados e monitores nas
plataformas, por exemplo.

FTS

desenvolver duas estratégias paralelas
continuará tendo sua validade. Por um
lado, os componentes existentes precisam
ser otimamente conectados à nova tecnologia para gerarem informações adicionais
a diversas aplicações de modo rápido e
sem esforço extra.
Por outro lado, novas arquiteturas precisam ser desenvolvidas simultaneamente. Os resultados das instalações realizadas até agora já nos ajudaram a aprofundar
mais as respectivas concepções. Observamos que especialmente a interligação de
dados provenientes de diferentes fontes
apresenta um grande potencial para a otimização de aplicações já existentes e o desenvolvimento de aplicações novas. Agora
as possibilidades de pré-avaliação desses
dados precisam continuar avançando para
que informações possam ser obtidas de
modo eficiente e empregadas com objetividade. Desse modo, mais uma vez as exigências impostas à transmissão e ao armazenamento de dados são um grande tema
no setor ferroviário – como em muitos outros setores.

FIBRA ÓTICA
ETHERNET
CABO DE DADOS
INFORMAÇÃO DO TRECHO

AUTOR
Mayank Tripathi,
Sales | Business
Development Manager, Frauscher
Austria

Perspectiva
Os conhecimentos que obtivemos até
agora mostram que nossa escolha de
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Sensores de rodas com interface aberta possibilitam
avaliações individuais.

QUESTÃO
EM ABERTO:
ANALÓGICO
OU DIGITAL
Os sinais dos sensores de rodas podem ser disponibilizados de forma analógica ou digital. Manfred Sommer
gruber explica as particularidades de cada forma utilizando
como exemplo o sensor de rodas RSR110 da Frauscher.



 TRACK MORE
WITH LESS

A interface aberta do
RSR110 abre uma série de
possibilidades.
Realização de medições exatas e confiáveis
Transmissão em tempo
real de dados
Possibilidades de
avaliação flexíveis
 Integração simples
por meio de interface
analógica ou digital
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futuro precisa de abertura: no desenvolvimento de soluções para o
setor ferroviário, isso significa as
informações serem transmitidas de forma
compreensível e estruturada por meio da
interface. Só assim se disponibiliza o conhecimento necessário para a identificação
e o cumprimento das exigências de cada
projeto.
O desenvolvimento de sensores de rodas indutivos com essa filosofia oferece
uma série de vantagens específicas. O sinal dos sensores é disponibilizado de forma inalterada e direta por meio de uma
interface aberta, o que permite uma implementação e avaliação absolutamente individual. A integração direta possibilita também um grau de detalhamento máximo
na avaliação. Como não é necessário que
haja uma unidade de avaliação específica,
a demanda de componentes de hardware
e do consumo de espaço e energia, assim
como dos seus respectivos custos, podem
ser reduzidos a um mínimo.

"A convicção de que um sensor de rodas com interface analógica aberta pode
oferecer vantagens significativas para integradores de sistema e operadores foi a
força motriz por trás do desenvolvimento
do RSR110. Esse sensor de rodas combina solidez com confiabilidade e é o primeiro do nosso portfólio a poder ser adquirido
completamente sem unidade de avaliação.
Nossos clientes podem utilizar o sinal do
sensor exatamente como suas respectivas
aplicações exigem", assim descreve Manfred Sommergruber, Technical Sales Manager na Frauscher, a história por trás do
produto.
Esse sensor de rodas já foi implementado nas mais diversas aplicações logo após
ter sido introduzido no mercado – e, até
hoje, sempre aparecem novas. A Prosoft,
por exemplo, é uma empresa que passou
a utilizar o RSR110 como componente-padrão em seus sistemas RFID. "Com base
na interface aberta desse sensor, podemos
avaliar o sinal 100 por cento conforme as
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nossas necessidades", diz Martin Novak,
CEO Prosoft Süd Consulting GmbH. "A alta
precisão com que esse aparelho trabalha e
suas flexíveis possibilidades de integração
também foram motivos decisivos para hoje
nós utilizarmos o RSR110 como componente-padrão nos nossos sistemas."

Analógico ou digital?
Quanto às interfaces abertas, também
vale dizer que a versão digital oferece vantagens em comparação com uma interface analógica, especialmente no que diz
respeito a uma rápida execução da integração. Diversos sistemas de detecção de
rodas da Frauscher utilizam unidades de
avaliação especiais. Os sinais obtidos por
meio delas, digitalizados, passam por uma
pré-avaliação, que possibilita um rápido
processamento dos dados.
"Depois de termos implementado o
RSR110 em vários projetos, recebemos relatos positivos de diferentes mercados. Ao
mesmo tempo, porém, constatamos em
diferentes conversas que alguns clientes
não precisam das informações com toda a
precisão que o sinal analógico possibilita.
Em vez disso, um sinal digital pré-avaliado
junto com a interface digital teria bastado
em alguns casos", diz Manfred Sommergruber. "Então decidimos desenvolver um
Wheel Sensor Signal Converter WSC, que
transforma o sinal analógico em um sinal
digital, criando uma interface correspondente. Isso reduz principalmente o trabalho por parte do cliente, que não precisa
mais resolver essa transformação sozinho.
Assim se obtém a possibilidade de uma integração ainda mais rápida e simples em
sistemas superiores."

demos oferecer de qualquer modo aos
nossos clientes exatamente os componentes de que eles precisam conforme os
requisitos individuais dos projetos", resume Manfred Sommergruber – e apresenta
o exemplo de um projeto em que as duas
abordagens foram aplicadas: "Um cliente
nos relatou que já utiliza o RSR110 junto
com o módulo WSC para transmitir as informações dos sensores ao seu sistema
por meio da interface digital.
Assim são ativados diversos sistemas
de monitoramento. Mas para uma instalação mais específica, era necessária uma
avaliação das posições exatas das rodas.
Essa exigência foi cumprida por meio da
transmissão direta do sinal analógico – o
que precisou apenas da implementação
de outros sensores RSR110 sem o módulo WSC. Assim foi possível atender a duas
exigências com um único produto."

Manfred Sommergruber, Technical
Sales Manager,
Frauscher Austria

SINAIS VARIÁVEIS
O sinal pode ser utilizado diretamente a partir do sensor ou, para uma integração mais
simples, pode ser digitalizado antes por meio do WSC.

Información

– Detección de ruedas – Diámetro de rueda
– Impulso del centro
– Dirección
de la rueda
– Velocidad

Transmisión

– Señal analógica
RSR

Flexibilidade como chave
Basicamente, as mesmas informações podem ser disponibilizadas por meio de interfaces analógicas e digitais. A diferença entre elas é que a pré-avaliação ocorrida na
conversão do sinal limita em certa medida
o possível grau de detalhamento da avaliação em comparação com o fornecimento direto do sinal analógico aos sistemas
superiores.
"Com o RSR110 e o WSC, porém, po-

AUTOR

Información

– Detección de ruedas
– Dirección

Transmisión
– Señal digital
WSC

Transmisión

– Señal analógica
RSR
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 regiões isoladas, as passagens
Em
em nível também precisam funcionar
de modo confiável.

ATRAVESSANDO
EM SEGURANÇA
Ao desenvolver uma nova solução de passagem em
nível para a John Holland, a RCS implementou o Frauscher
Advanced Counter FAdC e o protocolo FSE.



 TRACK MORE
WITH LESS

O protocolo FSE auxilia na
solução de passagem em
nível da RCS.
Redução
da complexi
dade do sistema
Economias financeiras
com menor demanda de
hardware
Programações
espe
cíficas possíveis no
controle

O

s circuitos de via continuam sendo
utilizados para muitas aplicações
no setor ferroviário – isso também vale para a Austrália. Aqui foram implementadas soluções para passagens em
nível, por exemplo, com circuitos de corrente contínua operados com energia solar.
Depois essas soluções continuaram sendo
otimizadas por meio da sobreposição com
circuitos de via de audiofrequência, antes
de as primeiras soluções de contagem de
eixos serem também combinadas com essas abordagens. Uma série de inovadoras
soluções de passagem em nível foi desenvolvida com base em circuitos de via. Mas
certos desafios permaneciam sem uma solução satisfatória, como a questão dos fracos contatos entre os eletrônicos das rodas
e dos trilhos.

A experiência mostra o caminho
Para atender a essas exigências, desenvolveram-se várias concepções. Mas então a eficiência de custo foi visivelmente
Ultimate Rail 01.2017

prejudicada. Por isso a John Holland definiu critérios para o desenvolvimento de
outras abordagens: alta eficiência e baixos
custos eram alguns dos elementos-chave. Flexibilidade também era um aspecto
exigido para que se pudesse implementar
tanto arquiteturas centralizadas quanto arquiteturas descentralizadas. Pontos de ligação adicionais deveriam poder ser conectados tanto por meio de cabos quanto
por meio de conexões de rádio, sem que
a estrutura do controle das passagens em
nível em si precisasse ser alterada por meio
de outras intervenções.

Componentes viram soluções
O integrador de sistema Rail Control Systems Australia (RCS) tratou dessas exigências ao desenvolver uma solução de passagem em nível correspondente. Depois
de avaliar diversas possibilidades, a RCS
resolveu integrar o Frauscher Advanced
Counter FAdC em seu sistema. Pois as
características desse contador de eixos
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satisfaziam perfeitamente os critérios da
John Holland. A interface de software do
contador de eixos deveria ser a chave para
a implementação de uma solução econômica e eficiente. A integração simples e as
possibilidades de implementação de inovadoras arquiteturas de sistema trouxeram
outras vantagens para o projeto.
A solução de passagem em nível desenvolvida pela RCS atende aos critérios estabelecidos na diretriz CENELEC SIL 4. John
Holland decidiu continuar testando o sistema. Por isso, em outubro de 2016, a RCS
e a Frauscher obtiveram a oportunidade de
instalar um sistema de teste na New South
Wales Country Regional Network (CRN) em
Bathurst. John Holland gerencia essa rede
para o governo de New South Wales, departamento Transport for New South Wales
(TfNSW).

Interfaces de software economizam dinheiro
Na solução de passagem em nível instalada no sistema de teste, utiliza-se um controlador lógico programável (PLC) do tipo
HIMA F35, permitido pela diretriz CENELEC SIL 4. A comunicação entre o contador de eixos e o PLC ocorre por meio
do protocolo de software Frauscher Safe
Ethernet FSE.
"Além de reduzir a complexidade do sistema, a utilização desse protocolo possibilita uma série de economias financeiras,
pois diminui a necessidade de cabeamento
e hardware", diz Stewart Rendell da John
Holland. O especialista explica as vantagens detalhadamente: "Além do aviso de
via livre/ocupada, relevante à segurança,
também é possível transmitir informações
de direção e velocidade ou dados de diagnóstico ao PLC. Para a realização de trabalhos de diagnóstico de menor porte, é possível acessar esses dados por meio de um
PC no próprio local. Quando é necessária
uma análise mais precisa, o Frauscher Diagnostic System FDS também possibilita um
acesso a partir de outras localizações. Além
disso, o protocolo FSE permite a implementação de programações específicas no controle HIMA para que se possa considerar,
por exemplo, os assim chamados veículos

Hi-Rail. Esses veículos são colocados na
via ou retirados da via no entorno de passagens em nível. Graças à programação especial, esse processo não provoca nenhum
aviso de erro no contador de eixos."

Definição de padrões
As séries de testes realizadas no sistema
de teste deram resultados absolutamente positivos. A solução criada com base
no FAdC com interface FSE tem o potencial de definir novos padrões para as aplicações voltadas às passagens em nível
na Austrália. A combinação de um protocolo de software específico para o setor
ferroviário e uma interface de software no
contador de eixos possibilita um processo
de comunicação simples com o controle
HIMA e também uma conexão simples de
outros pontos de ligação via wi-fi. E o mesmo protocolo pode ser utilizado, de modo
que cabeamentos adicionais ou alterações
na arquitetura são desnecessários.
Além disso, o FAdC oferece duas inteligentes funções para o tratamento de falhas
e influências inesperadas. Essas funções
são disponibilizadas sem custos adicionais.
Supervisor Track Sections STS garante que
uma passagem em nível possa continuar
sendo operada com segurança mesmo no

caso de uma falha constante em um trecho
de indicação de via livre. Por meio de Counting Head Control CHC é possível suprimir
atenuações provocadas por objetos de metal estranhos ao trem, por exemplo. Assim
essas funções aumentam a disponibilidade
do sistema e, ao mesmo tempo, minimizam
a necessidade de resets – o que representa uma grande vantagem especialmente em
regiões isoladas.

AUTOR
Lee Walker,
Technical Sales
Manager, Frauscher
Austrália

O Frauscher Advanced Counter FAdC oferece inteligentes funções que
maximizam a disponibilidade da solução de passagem em nível.
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 infraestrutura e o ambiente do
A
Houston METRO impõem desafios especiais aos componentes
das tecnologias de sinalização.

DETECÇÃO
DE TRENS
EM HOUSTON


 TRACK MORE
WITH LESS

O FAdC garante acesso

Para o 51º Super Bowl, com 700.000 visitantes, o Houston
METRO passou por uma revigoração. Um novo contador de
eixos melhorou ainda mais a eficiência, confiabilidade e se
gurança da rede.

fácil a informações.
Integração fácil em
estruturas existentes
Instalação rápida com
garras de trilho especiais
Maior disponibilidade graças a funções
inteligentes
Manutenção preventiva com base em dados
de diagnóstico
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N

a rede do MetroRail Houston, ou
simplesmente METRO, inaugurada
em 2004 e desde então expandida
para três linhas, trafegam trens de piso baixo com fornecimento de energia por meio
de uma catenária. As vias correm alternadamente em trilhos de fenda, em cimento
ou leitos de cascalho. Essa estrutura de vias
variável e as fortes influências ambientais
impõem grandes desafios aos componentes dos equipamentos externos. Isso afeta inclusive os sensores de rodas que são
utilizados junto com contadores de eixos
para a indicação de via livre. Como o sistema utilizado até então não estava conseguindo lidar com essas influências de maneira satisfatória, o operador decidiu avaliar

alternativas. O objetivo era melhorar a segurança operacional para o 51º Super Bowl
2017, que traria alguns milhares de visitantes à cidade.

Chuva, calor e metal
Calor extremo, umidade, tempestades
com fortes precipitações e inundações locais caracterizam as condições climáticas
em Houston. Por isso os sensores montados com coberturas especiais em trilhos de fenda precisam ficar perfeitamente
protegidos contra a entrada de umidade e
funcionar mesmo debaixo d'água. A água
precipitada também pode conter resíduo
metálico, que pode ser erroneamente detectado pelos sensores.
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Critérios claros
Para a implementação de um novo sistema de detecção de trens, o Houston METRO definiu claros critérios: para uma integração simples no sistema de sinalização
já existente, as entradas I/O e os sistemas
de cabos já disponíveis deveriam ser utilizados para que o funcionamento fosse
apenas minimamente limitado durante o
processo de substituição. Além disso, era
necessária uma rápida entrega e colocação em funcionamento – antes do Super
Bowl – pois esse grande evento esportivo
colocaria o sistema de transporte público
(ÖPNV) diante de desafios especiais.
Diante desse cenário, o natural foi avaliar alternativas baseadas na abordagem do
sistema existente. Com relação aos sensores, exigiu-se a garantia de um funcionamento perfeito em áreas de alta frequência,
em que ocorrem significantes influências
eletromagnéticas.

Testes no local
A Frauscher conferiu as exigências e instalou doze sensores de rodas RSR180 em
seis posições não relevantes à segurança com finalidades de teste. A avaliação
foi realizada via Frauscher Advanced Counter FAdC. Para a montagem dos sensores, deveriam ser utilizadas as perfurações
já existentes nas vias. Com essa finalidade,
a Frauscher desenvolveu um suporte especial para o RSR180, que podia ser montado nos buracos existentes. No entanto, devido ao cronograma apertado, recorreu-se
no decorrer do projeto à comprovada garra
de trilho SK140-010 da Frauscher, desenvolvida especialmente para o caso de pouco espaço entre o trilho e o subsolo, pois
teria levado tempo demais para desenvolver o protótipo até o fim e obter a respectiva autorização.
Após os primeiros resultados positivos,
realizou-se outra instalação de teste no
posto de sinalização do Northline Transit
Center. Todos os veículos da frota do METRO foram analisados por meio do Frauscher Magnetic Noise Receiver MNR. Com
base nos conhecimentos obtidos dessa forma, a Frauscher pôde escolher um sensor
com uma frequência de trabalho especial

para impedir a ocorrência de falhas desde o
início e garantir um funcionamento perfeito.

Esforço mínimo, rendimento máximo
Os testes realizados mostraram que o
FAdC atende a todos os requisitos relativos a influências ambientais, interfaces,
confiabilidade e integração simples na infraestrutura existente. O flexível design do
contador de eixos possibilita uma eficiente
transferência de dados ao sistema de gestão do tráfego e ao posto de sinalização
por meio de uma interface de relé. Para
isso, o sistema de cabos só precisou ser
minimamente modificado e os trabalhos de
instalação só restringiram minimamente o
funcionamento.
Além disso, duas inteligentes funções do
contador de eixos da Frauscher foram empregadas para o tratamento da questão das
influências inesperadas: por meio do Supervisor Track Sections STS, é possível manter o bom funcionamento mesmo sob influências externas reunindo dois trechos de
indicação de via livre em um trecho virtual. No caso de falha de um dos trechos ali
contidos, esse trecho virtual é ativado. Isso
aumenta significativamente a disponibilidade do sistema sem influenciar a segurança,
sem necessitar da instalação de equipamentos adicionais e sem gerar custos.
A função Counting Head Control CHC,
em conformidade com a diretriz SIL 4, serve para impedir avisos de falha decorrentes de influências inevitáveis. Se os trechos
adjacentes estão livres, o sensor de rodas

passa para um modo stand-by, no qual é
possível suprimir uma quantidade livremente configurável de atenuações indesejadas,
decorrentes de resíduo metálico ou sapatos de aço, por exemplo. Assim não é gerada nenhuma indicação de falha ou ocupação; não é necessária uma posição inicial.
Os veículos que se aproximam e desligam o
modo stand-by são detectados com segurança. Além disso, o Frauscher Diagnostic
System FDS fornece dados de diagnóstico
que permitem o constante monitoramento do estado e da funcionalidade do contador de eixos. Assim os trabalhos de manutenção pontuais e regulares podem ser
coordenados e planejados com máxima
eficiência.
A solidez dos sensores de rodas RSR180
e a maior disponibilidade do FAdC contribuíram significativamente para o aumento
da pontualidade na operação dos veículos.
Com essas melhorias, o Houston METRO
pôde transportar mais de 700.000 passageiros pela cidade sem problemas durante
o evento esportivo – um excelente pontapé
inicial para o 51º Super Bowl.

AUTOR
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McCarthy, Manager Engineering &
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Frauscher US


Sensores
de rodas montados com coberturas especiais precisam
funcionar de modo confiável sob diversas condições.
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CONTATOS E DATAS
Os funcionários da Frauscher sempre estão presentes nos principais
eventos do setor ferroviário pelo mundo. Marque um horário para um
encontro ou uma visita ao nosso estande: marketing@frauscher.com

EVENTOS PASSADOS

EURASIA RAIL

SIFER

2-4 de março de 2017 | Istambul, TR

21-23 de março de 2017 | Lille, FR

Durante a Eurasia Rail, a boa reputação da Frauscher na região

Participação na SIFER e um novo escritório em Hagenau: a

se confirmou.

Frauscher fortalece sua presença na França e no Magrebe.

ASLRRA

RAILTEX

22-25 de abril de 2017 | Grapevine, US

9-11 de maio de 2017 | Birmingham, UK

A ASLRRA foi uma das cinco feiras de que a equipe da Fraus-

Estande na feira e novo escritório aberto no Reino Unido: o de-

cher US participou este ano.

sign modernizado da Frauscher se reflete na sua presença global.
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VISITE NOSSO ESTANDE

4TH WHEEL DETECTION FORUM
THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
 4-6 de outubro de 2017 | Viena, AT

IHHA
2-6 de setembro de 2017 | Cidade do Cabo, ZA

Detectar e monitorar trens e ocorrências para
disponibilizar valiosas informações aos operadores

Railway Interchange

ferroviários: esse é o futuro da detecção de trens.

17-20 de setembro de 2017 | Indianapolis, US

Essa conferência tem como foco as atuais soluções
baseadas em detecção de rodas, contagem de eixos e

TRAKO

Distributed Acoustic Sensing (DAS) ou em tecnologias

26-29 de setembro de 2017 | Danzig, PL

de monitoramento alternativas.

Nordic Rail

Taxa de participação: € 370 (inclusive impostos)

10-12 de outubro de 2017 | Jönköping, SE

Inclui documentação, catering e eventos de networking
Idioma da conferência: inglês

NT Expo
7-9 de novembro de 2017 | São Paulo, BR
AusRail Plus
21-23 de novembro de 2017 | Brisbane, AU
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FRA Grade Crossing
15-17 de agosto de 2017 | St. Louis, US
APTA Expo
9-11 de outubro de 2017 | Atlanta, US
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4 TH W H E E L D E T E C T I O N F O R U M

THE FUTURE OF TRAIN TRACKING
4–6 October 2017
Vienna, Austria

WEDNESDAY
4 OCTOBER

THURSDAY
5 OCTOBER

FRIDAY
6 OCTOBER

KEYNOTE SPEAKERS:
TRENDS AND VISIONS

NEW CONCEPTS FOR
TRAIN TRACKING

BEST PRACTICES IN
WHEEL DETECTION AND
AXLE COUNTING

INNOVATIONS WITH DAS

Excellent

20+ technical presentations

networking possibilities
More than 200 railway experts

International discussion platform

REGISTER NOW: WWW.WHEELDETECTIONFORUM.COM

