02.2018 | PT

Ultimate
Rail

12 SENSORES 4.0
Sensores inteligentes
analisam sinais direto na
via e fornecem informações
digitais.
26 OUVIDO GRUDADO
NA VIA
Solução de sensor
linear: com Distributed
Acoustic Sensing, para
estratégias de manutenção
baseadas na condição.

MAGAZINE FOR RAILWAY TRACKING

DIGITALIZAÇÃO
			NA FERROVIA

CONTEÚDO
26

12
TENDÊNCIAS E
PERSPECTIVAS
06 Qual é o destino da
viagem?
Com soluções digitais, a ferrovia
pode continuar sendo uma via de
tráfego atrativa – uma entrevista
pensando no futuro.

TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
12 Sensores inteligentes
A digitalização abre novo potencial
e sensores de roda comprovados
se tornam dispositivos inteligentes
na via.
18 Via livre – viagem liberada
Centro de dados inovador para a
detecção de via livre: SENSiS combina componentes já reconhecidos
com ideias novas.

RUBRICAS
03

Editorial

04

Notícias variadas

34

Contatos e datas

22 DAS: pronto para a ferrovia
Dados em tempo real a partir de
sensores lineares, de 40 km de
extensão: agora é possível – com
Distributed Acoustic Sensing.
26 Ouvindo e aprendendo
Operadores ferroviários apostam
na manutenção baseada no estado e não em intervalos fixos. Será
que os novos sistemas reforçam
essa tendência?

Ultimate Rail 02.2018

06
NA PRÁTICA

30 Conceito estável – sistema
flexível
Com o FAdC, a Frauscher atende a
necessidades específicas de mercados e clientes. Estes exemplos
mostram como.
32 A via: seu lar
Robustez, confiabilidade, precisão:
sensores de roda indutivos resistem às mais adversas condições.
Veja como.

3
Editorial

Prezadas leitoras, prezados leitores,
agora já está claro: as soluções digitais são a locomotiva que estão transportando o setor ferroviário
para o futuro. O combustível dessa locomotiva: dados
precisos, atuais e confiáveis. Até hoje, o sistema de
sensores instalados na via representa a mais moderna tecnologia para a geração desses dados. Agora o
desafio é transmitir as informações obtidas da forma
mais eficiente possível. Diversas tendências mostram
como isso pode ser alcançado.

“PRECISAMOS CONVERSAR”

Sensores já comprovados, que coletam informações
em determinados pontos da via, recebem componentes lógicos, por exemplo. Assim, a análise de dados
ocorre diretamente na via, os equipamentos internos
ficam mais compactos. Conceitos como o da Internet das Coisas transformam esses sensores em dispositivos inteligentes, que se comunicam com seu
ambiente.
Hoje, sensores lineares já geram enormes quantidades de dados em tempo real ao longo de trechos
completos. O processamento desses dados é baseado em inteligentes algoritmos e lógicas para a detecção automatizada de padrões. Para que os avanços
sejam constantes, é necessária uma estreita cooperação com parceiros de desenvolvimento e fornecedores de plataformas. Com inputs sobre necessidades
práticas, os operadores também participam do surgimento de novos sistemas em testes de campo.
O objetivo desses desenvolvimentos é distribuir inúmeras informações transpondo os limites do sistema.
E se a ideia é as coisas se comunicarem, isso vale,
sobretudo, para operadores ferroviários e a indústria
ferroviária. Nesse sentido, queremos abordar atuais
inovações na área do sistema de sensores instalados
na via ao longo desta edição da Ultimate Rail – e será
um grande prazer para nós conversarmos a respeito
durante a InnoTrans 2018.

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology
02.2018 Ultimate Rail
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NOTÍCIAS VARIADAS
Novidades constantes: feiras e conferências, projetos internacionais, novas
unidades e parcerias, constante pesquisa e desenvolvimento, eventos esportivos – a Frauscher está sempre em movimento.

578

8x

CONVERSAS COM CLIENTES

INNOTRANS

de 47 nações foram realizadas pelos funcionários da Frauscher no estande

Número de vezes que a Frauscher já

da feira em Berlim em 2016. Foram quatro dias de discussões sobre novas ten-

participou dessa feira. Em 2018, ela

dências e comprovadas tecnologias. Os especialistas da empresa têm novamen-

apresentará novamente novidades nas

te inúmeras conversas e interessantes projetos pela frente na edição deste ano

áreas de sensores de roda, contadores

da InnoTrans. Outras informações sobre os destaques do estande na feira estão

de eixo e soluções de monitoramento

disponíveis em innotrans.frauscher.com

no seu estande de mais de 140 m².

312

600+

ESPECIALISTAS FERROVIÁRIOS

PONTOS DE CONTAGEM

de Taiwan e do Japão foram

estão sendo instalados em um novo projeto em Taiwan. A linha “South-Link”

cumprimentados pela Fraus-

é operada pela Taiwan Railways Administration (TRA) e deverá ser equipada com

cher em um encontro do setor

Frauscher Advanced Counter FAdC e sensores de roda RSR123. É o primeiro

em Taipé. A “Railway Industries

projeto desse porte da Frauscher em Taiwan.

Technology & Railway Signaling
Systems Conference” foi organizada pela empresa junto com
o Chinese Institute of Engineers
(CIE) e a Alfa Transit Enterprise
Corporation. A conferência foi
o primeiro grande evento da

1 000 000+

Frauscher para continuar expan-

DE METROS

dindo suas atividades no Sudeste

de cabos de fibra óptica são monitorados hoje em diversas instalações

Asiático.

mundo afora por meio de FTS. As aplicações focam na detecção de trens e no
monitoramento do estado das vias.

Ultimate Rail 02.2018
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2
UNIDADES

novas integram a família Frauscher desde o
ano passado: com representações em Toronto e
Dubai, agora o Canadá e a região árabe também
obtêm conhecimentos especializados em primeira
mão. Detalhes a esse respeito estão disponíveis
em: www.frauscher.com

45
FUNCIONÁRIOS
estão trabalhando juntos em novas possibilidades e campos de aplicação na equipe de desenvolvimento do sistema Frauscher Tracking
Solutions FTS. 18 profissionais estão estabelecidos na Áustria, o restante está na Grã-Bretanha e
na Índia.

350
PALAVRAS

é a extensão máxima que devem
ter os resumos para a WDF 2019.
O lema da quinta edição do
evento é “Intelligent sensing and
tracking” – outros detalhes sobre
a conferência, que acontecerá
de 5 a 7 de junho de 2019 em
Viena, estão disponíveis online:
www.wheeldetectionforum.com

162
QUILÔMETROS
foram percorridos ao todo pelo time de corrida da Frauscher no evento
Wings for Life World Run deste ano.

02.2018 Ultimate Rail
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QUAL É O DESTINO
DA VIAGEM?
A digitalização tomou conta do
setor ferroviário – e também já chegou completamente à tecnologia de
sinalização. O entrevistado Christian Pucher, Chief Marketing Officer
Frauscher Sensor Technology, conta
sobre as soluções com as quais a
Frauscher pretende continuar sendo
líder em tecnologia.

Christian, a ferrovia precisa da
digitalização?
Sem dúvida, sim! A ferrovia precisa aproveitar o potencial da digitalização para continuar sendo uma via
de tráfego atrativa no futuro – principalmente tendo em
vista as crescentes necessidades: os trens circulam
em intervalos cada vez menores, a rede de linhas está
cada vez mais sobrecarregada, a manutenção da infraestrutura está se tornando mais complexa, a pressão
sobre os custos está aumentando. A digitalização ajuda a resolver essas questões: ela possibilita soluções
que tornam o transporte ferroviário mais eficiente, rentável e seguro. Acredito que o setor percebeu isso. Ele
está ficando mais flexível e mais criativo. Coisas têm
sido experimentadas. Ideias têm sido consideradas e
avaliadas. Quando alguma visão parece promissora,
ela ganha uma oportunidade.

Mas essa abertura também não traz riscos?
O maior risco é não acompanhar os constantes desenvolvimentos. As possibilidades técnicas para geração
de dados, transferência de dados, armazenamento de
dados e processamento de dados estão se desenvolvendo muito rapidamente. Elas estão cada vez mais
eficientes e, em parte, também mais econômicas.
02.2018 Ultimate Rail
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Tendências ou desenvolvimentos considerados inimagináveis há cinco anos já não podem ser categoricamente descartados. E assim prevalecem as oportunidades: todo o sistema ferroviário pode se transformar
de modo sustentável. Certamente essa transformação
também ocorrerá com ideias inovadoras, que ainda
nem imaginamos hoje. Mas, no final das contas, esses
desenvolvimentos irão contribuir para tornar a ferrovia
um modelo de transporte atrativo, que permanecerá
competitivo no futuro.

Então a digitalização serve para abrir
portas?
Se o setor ferroviário quiser vencer as dificuldades do
amanhã, terá que superar sua crescente complexidade. As tecnologias de sistema, condução e segurança, assim como a manutenção, apresentam grandes
exigências em termos de técnica e pessoal. Com essa
crescente sobrecarga, está cada vez mais difícil financiar isso tudo. A necessária modernização dos sistemas existentes é muito dispendiosa. Afinal, é preciso

renovar postos de sinalização de mais de 100 anos.
Isso tudo pesa sobre a competitividade em relação a
outros fornecedores de mobilidade. É claro que a alta
complexidade dessa estrutura de sistema representa
um grande desafio para estratégias de migração. Sem
dúvida, porém, a digitalização nos fornece uma alavanca para podermos virar o leme.

Mas nem tudo que a digitalização possibilita
é apropriado para a ferrovia.
Não. Porém, em diversas aplicações ferroviárias, já se
percebem agora claras tendências, as visões que são
especialmente apropriadas para o setor. É cada vez
mais frequente produzirem peças de reposição ou protótipos para processos de desenvolvimento com impressoras 3D. Centros de dados baseados em nuvem
estão assumindo a avaliação do sistema de sensores
utilizado. Algoritmos estão interpretando dados. Inteligência artificial, aprendizagem profunda ou automatismos para o reconhecimento de padrões estão constantemente abrindo novas possibilidades. Gerentes de

MUNDO FERROVIÁRIO INTERCONECTADO
A interconexão digital na Internet das Coisas abre novas possibilidades na indústria ferroviária também – no rastreamento de trens, por
exemplo, ou nas estratégias de manutenção.

Ultimate Rail 02.2018

9
Tendências e perspectivas

transporte, trabalhadores na via, pessoal de segurança
e passageiros recebem exatamente as informações de
que precisam – em tempo real. Ao mesmo tempo, os
custos diminuem. Mas para que isso possa funcionar,
dados e informações atuais continuam sendo necessários. Aqui eu vejo grande potencial para o uso de um
sistema inteligente de sensores na via.

O que você entende por sistema inteligente
de sensores?
Ao longo de anos e décadas, os nossos sensores foram sendo desenvolvidos e otimizados para determinadas tarefas. Dentro dessas áreas, frequentemente
eles representam a mais moderna tecnologia. A digitalização rompe essa especialização. O avanço tecnológico gera componentes cada vez mais eficientes.
Nós utilizamos esses componentes para desenvolver
um sensor que combina várias funções. Além disso, o
sensor recebeu componentes lógicos de avaliação. O
resultado é um modelo que coleta uma grande variedade de dados – e também logo os processa, transformando-os em informações. Com princípios do conceito da Internet das Coisas, o sensor também se torna
um dispositivo de comunicação. A interface que transmite informações a outros sistemas através de diferentes redes é transferida para a via – o sistema de sensores fica inteligente e mais eficiente.

Mas muitos operadores buscam reduzir a
infraestrutura instalada na via.
Isso é, basicamente, verdade. Por isso, nós conversamos bem diretamente com eles sobre suas necessidades. Nós analisamos quais são os dados e informações de que eles precisam. E otimizamos os produtos
que já temos para cobrir essa demanda. Para isso, nós
exploramos todas as possibilidades da digitalização –
implementando, por exemplo, o conceito da Internet
das Coisas. Enquanto o volume de informações obtidas cresce, os dispêndios envolvidos diminuem – necessidade de espaço, de manutenção, custos constantes: tudo pode ser reduzido. Isso é possível graças
a estruturas mais compactas e componentes mais
versáteis.

Então sistemas como sensores de roda
e contadores de eixo não se tornarão
obsoletos?
É claro que a digitalização e a abertura do setor ferroviário trazem inúmeras alternativas à tona. Mas tenho
a convicção de que, no futuro, sobretudo as aplicações relevantes à segurança continuarão se baseando
em sistemas comprovados. Principalmente com esses

sistemas continuando a serem desenvolvidos também. Sensores instalados na via identificam os dados
necessários no local onde eles aparecem. Eles fazem
isso de modo completamente independente da origem
e da estrutura dos veículos na via. Durante décadas, a
capacidade de resistência desses aparelhos contra influências mecânicas, eletromagnéticas ou ambientais
foi maximizada. Agora essas características podem ser
combinadas com novas possibilidades. Isso torna os
sensores de roda e contadores de eixo componentes
imprescindíveis da infraestrutura existente nas vias de
amanhã.

O sensor que você mencionou fará essa
ponte?
De qualquer modo, ele é um grande passo nessa direção. Apresentaremos o protótipo do novo sistema
SENSiS na InnoTrans 2018. Os sensores que já tínhamos foram a base do seu desenvolvimento. É claro
que a estrutura foi ajustada. Também realizamos otimizações mecânicas. Essa nova geração de sensores é
capaz de digitalizar o sinal diretamente no trilho. Além
disso, gera dados referentes à temperatura e aceleração. Atualizações de software podem ser transmitidas
ao sensor no campo diretamente pelos equipamentos
internos. Posteriormente, um aplicativo próprio também deverá facilitar a manutenção. Através de um sistema de barramento, é possível estabelecer, em vez
da conexão em forma de estrela, uma arquitetura de
anel, que permite significantes economias no cabeamento. E nós ainda temos muitos outros planos. Com
certeza, o SENSiS estabelecerá um novo padrão de
referência e consolidará ainda mais a nossa posição
no mercado.

E que posição é essa?
Nós nos vemos no papel de líderes em tecnologia e
precursores. Nosso manifesto objetivo é sermos líderes no fornecimento de sistemas de detecção de via livre em todos os mercados.

“NOSSO MANIFESTO
OBJETIVO É SERMOS
LÍDERES NO FORNECIMENTO
DE SISTEMAS DE DETECÇÃO
DE VIA LIVRE EM TODOS OS
MERCADOS.”
02.2018 Ultimate Rail
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Então os sensores de roda de vocês deverão se tornar dispositivos inteligentes na via,
que coletam uma ampla variedade de informações e desempenham diversas funções.
Mesmo assim, a Frauscher ainda se dedica
a outras tecnologias?
Os nossos sensores são concebidos para detectar objetos metálicos em determinados pontos de forma confiável e precisa. As informações que obtemos desse
modo são essenciais para uma série de aplicações –
principalmente na área de relevância para a segurança.
A detecção de via livre continua sendo uma das aplicações mais importantes. Mas a mudança pela qual o
setor ferroviário está passando requer uma maior variedade de dados. Soluções baseadas em Distributed
Acoustic Sensing (DAS) são capazes de fornecer esses
dados. Elas permitem o rastreamento contínuo de veículos na via, o monitoramento a longo prazo da infraestrutura e fornecem importantes informações para a
área da segurança.

Por que essa tecnologia é tão apropriada
para a indústria ferroviária de amanhã?
Por causa da possibilidade de coletar dados para diversas aplicações com uma única solução. Só se precisa de um cabo de fibra óptica na via. Isso atende às
necessidades atuais: mais informações, menos componentes, custos mais baixos. A fibra praticamente
não precisa de manutenção e é alimentada apenas
com pulsos de laser. Assim ela é transformada em um
sensor, que detecta influências acústicas em tempo
real ao longo de todo o trecho monitorado. Essas influências podem ter diversas origens: veículos na via,
defeitos no trilho, influências ambientais, passos – e
muitas outras. As assinaturas coletadas já podem ser
parcialmente classificadas hoje. Mas ainda vemos muito potencial de desenvolvimento na utilização dessa
fascinante tecnologia.

Christian Pucher, CMO Frauscher Sensor Technology, descreve a estratégia de digitalização da empresa.
Ultimate Rail 02.2018
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“SOLUÇÕES BASEADAS EM
DAS FORNECEM DADOS
EM TEMPO REAL SOBRE
MOVIMENTAÇÕES DE
TRENS, ALTERAÇÕES
DE ESTADO E OUTRAS
ATIVIDADES.”
Então, desde o lançamento do produto em
2016, vocês trabalharam intensamente na
otimização desse sistema?
Sim. Como anunciamos na época, seguimos duas
estratégias paralelas no desenvolvimento do sistema
FTS. Por um lado, utilizamos o hardware existente e
o otimizamos. Para isso, implementamos algoritmos
de avaliação otimizados e uma lógica melhorada. Desse modo, conseguimos aprimorar o sistema junto com
operadores. Por outro lado, já estão prontos os projetos de implementação da próxima geração do sistema
FTS. Necessidades específicas do setor ferroviário são
levadas em consideração em diversos níveis. Essa versão também já está disponível em protótipos e fornecendo os primeiros dados.

A detecção de via livre já é possível por
meio de DAS?
O sistema que oferecemos no momento possibilita o
acesso a diversas informações. A localização de trens
e o rastreamento de suas posições já são possíveis,
agora com alta precisão e em tempo real. Porém, uma
localização de trens no nível SIL 4 só pode ser realizada, no momento, em combinação com sensores de
roda ou contadores de eixo comprovados.

Com soluções digitais, as vias se tornam amplas fontes de dados.

Quais outras aplicações também estão sendo priorizadas nas atuais instalações?
Com certeza, o monitoramento do estado de sistemas viários. Também conseguimos aqui os maiores
progressos nos últimos meses. Através do contínuo
monitoramento do contato entre roda e trilho, alterações na infraestrutura puderam ser detectadas em
um estágio bem inicial. Dessa forma, medidas de
manutenção podem ser planejadas e controladas
com maior eficiência. Portanto, o sistema FTS reforça
a tendência a uma estratégia de manutenção baseada no estado.

Então já existem resultados concretos da
otimização desse sistema?
Sim – e alguns deles nós já vamos apresentar na
InnoTrans 2018.

02.2018 Ultimate Rail
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SENSORES
INTELIGENTES:
NO TRILHO & ONLINE
Novos sensores, que coletam,
avaliam e transmitem diversas informações de uma só vez. Unidades
eletrônicas, que se tornam centros
de dados. O SENSiS da Frauscher
aproveita o potencial que a digitalização também gera para comprovados componentes de sinalização.

N

a infraestrutura ferroviária, também se percebe
uma grande tendência: cada vez mais objetos
estão se comunicando entre si através de diversos canais. Isso é possível graças a novos conceitos como o da Internet das Coisas (inglês: Internet of
Things, IoT) e à implementação de interfaces digitais.
Informações que são necessárias para a gestão operacional ou para o monitoramento e a manutenção ficam
disponíveis imediatamente. Ao mesmo tempo, a rentabilidade de sistemas ferroviários inteiros pode ser significativamente aumentada.
Para garantir isso de modo confiável, as inovadoras
soluções precisam ser altamente disponíveis, fornecer
dados diversos e, ao mesmo tempo, reduzir dispêndios e saídas. O que parece contraditório pode dar certo. Combinando comprovados sensores de roda com
possibilidades totalmente novas, por exemplo. Mesmo sob as condições climáticas, mecânicas e eletromagnéticas mais adversas, eles são capazes de obter dados com máxima precisão, de forma confiável, e
transmiti-los a sistemas superiores através de diversas
interfaces. Com o novo sistema SENSiS, a Frauscher
dá mais um passo à frente nesse desenvolvimento.
02.2018 Ultimate Rail
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A empresa combina a confiabilidade e disponibilidade
dos aparelhos existentes com a necessidade de reduzir os dispêndios com hardware e cabeamento. Ao
mesmo tempo, o volume de informações geradas e de
funções disponíveis cresce com a implementação de
novos componentes e conceitos IoT.

da estrutura mais compacta, foi possível integrar sensores adicionais. Esses sensores geram informações
adicionais, que são relevantes tanto para integradores
de sistemas quanto para operadores ferroviários. Até
então, só era possível coletar tais dados por meio da
instalação e do cabeamento de sistemas específicos.

Sense it, SENSiS!

Métodos de desenvolvimento inovadores

O desenvolvimento do SENSiS começou com o objetivo de atender ainda melhor às atuais necessidades do
setor ferroviário com princípios inovadores. Para isso,
a equipe de desenvolvimento buscou solucionar questões concretas: Como é possível gerar os mais diversos dados com o mínimo de dispêndio? Como é possível transmitir aos sistemas as informações de que
precisam em tempo real? A resposta: é preciso que
sensores inovadores funcionem como aparelhos inteligentes na via. Assim eles são capazes de processar
os dados coletados diretamente na via e transmiti-los
imediatamente como valiosas informações.
Para que isso fosse possível, a avaliação dos dados
foi integrada diretamente no novo modelo de sensor da
Frauscher. O princípio de funcionamento indutivo, cuja
eficácia já ficou comprovada nos modelos de sensor
existentes, foi mantido. Experiências obtidas em décadas de uso dos modelos de sensor existentes foram
diretamente aproveitadas no desenvolvimento. Apesar

O ponto de partida para o desenvolvimento foram modelos de sensor existentes. Suas características foram
sintetizadas em um amplo e integrado processo de
“design thinking”. Com base nesse processo, a Frauscher estabeleceu metas concretas para o novo sensor.
Vários pontos foram identificados para facilitar o manuseio em campo. Para o desenvolvimento do interior,
assistido por computador, a equipe de pesquisa utilizou cálculos de elementos finitos e diferentes modelos
de simulação. Esses modelos incluem, por exemplo,
os que surgiram durante a participação da Frauscher
no projeto ECUC. O arranjo da estrutura no aparelho
também foi otimizado para reduzir tamanho e peso
apesar da integração de funções adicionais.
Ao mesmo tempo, aproveitou-se o know-how disponível sobre os materiais utilizados, como o da massa
de enchimento. Como os sensores de roda são instalados em um ambiente extremamente exigente, esses
componentes são decisivos para a durabilidade e confiabilidade. Os primeiros protótipos do sensor foram
produzidos diretamente na empresa por meio de impressão 3D. Desse modo, os conhecimentos adquiridos no processo puderam ser diretamente aplicados
no desenvolvimento. Na área eletrônica, características comprovadas são combinadas com novas possibilidades. O próprio aparelho ganhou uma interface
digital. Através de um núcleo nos equipamentos internos, dados podem ser fornecidos para sistemas superiores, soluções em nuvem ou equipamentos terminais
móveis.

Princípio de funcionamento e lógica de avaliação

Uma equipe interdisciplinar definiu as exigências à nova geração de
sensores.
Ultimate Rail 02.2018

Assim como em modelos de sensor da Frauscher já
comprovados, no novo equipamento também são instalados dois sistemas de sensor, formados por transmissores e receptores, em uma estrutura ao longo da
via. Como até agora, a flange da roda é detectada por
indução. A bobina do transmissor é estimulada com
uma determinada frequência. Devido à disposição de
transmissor e receptor, ocorre um acoplamento indutivo, que é determinado pela trajetória das linhas de força magnéticas. Essas linhas de força são influenciadas
pelas rodas de trem que passam.
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Como o sensor assume a digitalização do sinal,
deixa de ser necessária a existência de uma placa de
avaliação própria na caixa de conexões da via ou nos
equipamentos internos. Uma placa recém-desenvolvida recebe e combina ali as informações dos sensores
(outras informações: artigo “Via livre – viagem liberada”
na p. 18 desta edição da Ultimate Rail). Ela transmite
essas informações ao sistema do operador ferroviário.

Mais informações
Além da presença de um trem, a nova geração de sensores também detecta a sua velocidade e o seu sentido
de deslocamento. O impulso do centro do rodeiro e o
diâmetro do rodeiro também são emitidos. Através dos
outros sensores integrados, identificam-se acelerações
e temperatura intrínseca. Com a tecnologia disponível
até então, isso só era possível com enormes dispêndios adicionais, já que sistemas próprios precisavam
ser instalados, junto com o respectivo cabeamento.

Com os dados do sensor de aceleração, é possível
tirar conclusões sobre alterações de estado na infraestrutura – como no trilho, na fixação do trilho ou no
balastro. Para isso, é preciso instalar sensores diretamente em pontos relevantes na via, por exemplo, no
entorno de aparelhos de mudança de via. Assim se
obtêm informações sobre condições ambientais mecânicas. A medição de temperatura do sensor indica
se ele está sendo operado dentro da sua área específica e, portanto, segura. Em diversos mercados, existem também limites de velocidade vinculados ao calor.
Eles são ativados com base em dados de temperatura
e têm o propósito de prevenir danos na infraestrutura.
Com a medição da temperatura intrínseca, o sensor
recém-desenvolvido pode aumentar a precisão desses
sistemas.
Em relação à necessidade do setor ferroviário, descrita no início, de gerar mais informações com menos
dispêndios, a coleta e avaliação dessas informações

PROCEDIMENTOS DE TESTE VIRTUAIS
O uso de diversos modelos de simulação permitiu o teste de diferentes opções antes de uma implementação concreta.
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é a base dos sistemas inovadores. Mas uma transmissão eficiente e a possibilidade de combinar adequadamente os conjuntos de dados também são decisivas.
Através da integração de interfaces adicionais, é possível transmitir informações, por exemplo, junto com dados GPS salvos no sensor. Dessa forma, a eficiência
das equipes de manutenção pode ser significativamente aumentada.

Bem simples: montagem e comissionamento
Usabilidade e eficiência têm um papel essencial no
desenvolvimento de novas soluções de sensor. Nesse âmbito, o processo de “design thinking” descrito
anteriormente também abriu diversas possibilidades.
Por exemplo, simplificando ainda mais o manuseio
do sensor e da garra, para acelerar a montagem e o
comissionamento.
O peso reduzido do sensor e da garra de trilho não
facilita apenas a instalação. Também reduz a intensidade das próprias vibrações durante o deslocamento de

um veículo na via. Na garra, foram realizadas otimizações na área da placa de suporte. Agora a conexão de
encaixe não precisa mais de flange e é encaixada diretamente na garra de trilho, onde o sensor também é
inserido facilmente.
O comissionamento é realizado através dos equipamentos internos. Os sensores também são calibrados a partir deles. Atualizações de software podem
ser transmitidas diretamente aos aparelhos na via. Um
aplicativo próprio da Frauscher, que pode ser instalado
em diferentes dispositivos móveis, facilita ainda mais o
processo. A conexão com o sistema deverá ser possível via Bluetooth ou USB. Para isso, princípios de segurança baseados nas novas possibilidades e funcionalidades precisam ser elaborados.

Perspectiva
Na área técnica, outros desenvolvimentos ainda são
possíveis e estão concretamente planejados. O abastecimento de energia dos sensores deverá ser possível através de painéis solares e baterias. Uma conexão

PROTOTIPAGEM INOVADORA
Protótipos da impressora 3D ajudam os desenvolvedores a trabalharem no design e na estrutura do novo sensor.
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dos sensores aos equipamentos internos via rádio deverá aumentar ainda mais a flexibilidade e aproveitar ao
máximo o potencial do conceito da Internet das Coisas. Além disso, diversas variantes, tipos e soluções
são possíveis para aplicações específicas. Uma integração com o sistema Frauscher Tracking Solutions
FTS também já está planejada.
O protótipo do novo sistema da Frauscher será
apresentado na InnoTrans 2018, em Berlim. Ele estará
disponível para a área de aplicação não segura a partir do início de 2019. No decorrer do mesmo ano, também deverá ser obtida a autorização em conformidade
com CENELEC SIL 4.



 TRACK MORE
WITH LESS

O SENSiS da Frauscher
oferece diversas vantagens:
 Diversas informações
a partir de um sensor
 Avaliação diretamente
na via
Montagem e comissionamento mais simples

AUTOR
Martin Rosenberger,

Peso reduzido do

CTO, Frauscher Sensor

sensor e das garras

Technology

DISPOSITIVO INTELIGENTE NA VIA
Componentes otimizados, avaliação integrada, funções adicionais: o novo sensor de rodas da Frauscher combina características comprovadas com possibilidades digitais.
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VIA LIVRE
VIAGEM LIBERADA
Centro de dados para detecção de via livre moderna: principalmente tendo em vista a crescente sobrecarga das linhas, é preciso
que a detecção de via livre funcione de forma absolutamente confiável e eficiente. Mesmo falhas mínimas podem ter grandes consequências. O novo sistema SENSiS oferece uma solução adequada.
Ultimate Rail 02.2018
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A

confiável detecção de via livre é e
continuará sendo a principal aplicação dos sensores de roda indutivos. Em geral, é preciso utilizar um sistema eletrônico de avaliação que também
seja desenvolvido em conformidade com
os padrões CENELEC. Por isso, os respectivos critérios também serviram como condições básicas para os trabalhos no sistema eletrônico dos equipamentos internos
do novo sistema SENSiS da Frauscher.
Com base nas suas funcionalidades adaptadas (ver p. 12 nesta edição da Ultimate Rail), foi desenvolvida uma Processing
Unit PU própria para o sensor. Essa unidade poderá ser adquirida exclusivamente em
combinação com o novo sensor.
Sistemas já comprovados da Frauscher
– sobretudo o Frauscher Advanced Counter FAdC – também serviram de base aqui.
No entanto, diferentemente desse contador de eixos, na nova arquitetura o sensor
já emite uma contagem de eixos local. A
partir dessa contagem, a PU gera o aviso
de livre/ocupado das seções de detecção
de via livre. Além de novos recursos adicionais, o sensor e os equipamentos internos
apresentam as funcionalidades do FAdC,
como Supervisor Track Section STS ou
Counting Head Control CHC. O novo sistema é compatível com o Frauscher Advanced Counter existente.

Centro de dados nos equipamentos internos
Funcionando como elo de ligação entre
os sensores na via e sistemas superiores,
como posto de sinalização ou ferramentas
de manutenção, a PU se torna um centro
de dados. Ela desempenha diferentes tarefas essenciais:
−−Forma seções de detecção de via livre
com base nas informações do sensor
−−Gera informações adicionais com base
nas informações do sensor
−−Distribui dados com tecnologia de sinalização segura e alta disponibilidade
−−Oferece interfaces de manutenção de
fácil manuseio
−−Permite o ajuste de parâmetros de
configuração

−−Emite parâmetros operacionais para
uma eficiente resolução de falhas
−−Dispõe de uma proteção integrada
contra sobretensão

Menor necessidade de espaço e
consumo de energia
Como todas as tarefas são assumidas pela
PU, não há mais a necessidade de um dispendioso cabeamento. Unidades de avaliação próprias na caixa de conexões da via ou
nos equipamentos internos deixam de ser
necessárias na medida em que o sinal já é
digitalizado no sensor. Unidades de proteção contra raios podem ser opcionalmente
integradas, mas não são obrigatoriamente
necessárias. A montagem da PU é realizada em um trilho DIN; desse modo, o suporte normalmente utilizado, de placas de
19 polegadas, e a estrutura de montagem
não precisam mais ser usados. A estrutura mais compacta permite novas situações
de montagem, que não eram possíveis até
então. A redução dos componentes necessários também afeta positivamente a administração das peças de reposição.

Transmissão de dados: ida e volta
Para transmitir diversos dados com flexibilidade, a PU foi equipada com uma interface de rede através da qual é conectada ao
posto de sinalização. Protocolos individualizados de clientes ou o protocolo Frauscher Safe Ethernet FSE podem ser utilizados para a comunicação. Os requisitos de
EULYNX também foram considerados. As
informações provenientes da interface de
barramento do sensor são adequadamente
processadas e transmitidas. E, no sentido
inverso, a PU também pode transmitir dados do posto de sinalização para o sensor.
Desse modo, novas aplicações podem ser
implementadas com ainda mais facilidade.

Sistema de barramento permite arquitetura de anel
Para a conexão dos sensores aos equipamentos internos, foi criado um sistema de
barramento próprio. Apenas uma conexão é
necessária por PU; através dessa conexão,
até 16 sensores podem ser conectados
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ECONOMIAS GRAÇAS À ARQUITETURA DE ANEL
Arquiteturas de estrela requerem um cabo próprio para cada sensor. Sistemas de barramento permitem um cabeamento em forma de anel.
O material de cabos necessário é significativamente reduzido.

© Frauscher Sensortechnik GmbH

Conventional cabling

Bus cabling enabled by
intelligent sensors

à unidade. Diferentemente do cabeamento
dos sensores em forma de estrela, o novo
sistema permite uma arquitetura de anel. O
material de cabos necessário é significativamente reduzido, pois não é mais preciso
conectar cada sensor individualmente aos
equipamentos internos. Isso permite uma
significativa economia nos custos referentes a material e tempo de instalação.
Mas o que acontece no caso de falhas
nos cabos? No caso da instalação de um
anel, uma segunda PU é utilizada no sistema SENSiS. Devido à estruturação especial do barramento e da arquitetura de anel,
curtos-circuitos ou interrupções no cabo
não afetam a disponibilidade do sistema.
Eles são enviados ao nível de diagnóstico
e então podem ser solucionados.
Como centro de dados, a Processing Unit PU
assume diversas tarefas.

Via de resgate liberada: canal de
diagnóstico próprio
Dados com tecnologia de sinalização segura podem ser separados da rede de

Ultimate Rail 02.2018
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diagnóstico no sistema SENSiS. Enquanto
contador de eixos e posto de sinalização se
comunicam através de uma rede, dados de
diagnóstico são transmitidos em uma rede
totalmente separada. A conexão digital direta permite que as informações adicionais
de cada sensor sejam consultadas.
A ampla disponibilidade dos dispositivos
móveis também facilita o diagnóstico e a
manutenção. Nas equipes de manutenção
de diversos operadores ferroviários, os respectivos smartphones ou tablets já fazem
parte do repertório padrão. Em campo, a
ideia era esses aparelhos também poderem ser diretamente conectados a um sensor. Com esse objetivo, foi implementado
um módulo Bluetooth, que pode ser desativado ou ativado.

Vamos em frente!
Garagens e estações de triagem irão se
beneficiar das vantagens do SENSiS rapidamente. Justamente nesses segmentos,
é possível conseguir grandes economias
com essa redução no cabeamento e mínima necessidade de espaço. Além disso,
esses locais são perfeitamente apropriados
para a coleta de informações para o desenvolvimento de novos sistemas e o ajuste das respectivas arquiteturas. Em médio
prazo, esse contínuo desenvolvimento permitirá o uso do sistema em todos os segmentos ferroviários.

AUTOR
Hannes Kalteis,
Product
Management,
Frauscher Áustria

CONTATO
Mais informações sobre o SENSiS:
 productmanagement@frauscher.com

INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL EM PRIMEIRA MÃO
No sistema SENSiS, dados de diagnóstico podem ser consultados em diferentes dispositivos, de forma clara.

02.2018 Ultimate Rail
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DAS:
PRONTO PARA
A FERROVIA

Do rastreamento de trens ao monitoramento da infraestrutura – os
desafios dos operadores ferroviários
são muitos. Por isso, eles apostam
cada vez mais em soluções digitais.
Mas precisam de dados em primeira
mão. Distributed Acoustic Sensing
(DAS) fornece esses bits e bytes.

D

ados em tempo real são hoje a base de muitas
aplicações no setor ferroviário. Isso vale especialmente quando princípios digitais entram em
cena. No entanto, é comum as aplicações ferroviárias
possuírem critérios especiais. Precisão e confiabilidade
precisam ser bem altas. Atendendo a essas necessidades, a Frauscher realizou muita pesquisa e desenvolvimento para otimizar e transformar o Distributed
Acoustic Sensing (DAS) na tecnologia de base do sistema Frauscher Tracking Solutions FTS. Esse processo envolveu décadas de know-how, uma abertura para
novas visões – e experiências obtidas em mais de 30
instalações de teste mundo afora.
02.2018 Ultimate Rail
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COMO ISSO FUNCIONA?
Princípio de funcionamento dos sistemas baseados em DAS: Através do DAS, são detectadas alterações na intensidade de reflexões de luz em um cabo de fibra óptica, que é alimentado com pulsos de laser. Essas divergências podem ser provocadas por ondas
sonoras que atingem o cabo. Algoritmos de classificação podem transformar assinaturas alteradas em avisos concretos.

Impact Sound

Optical Fibre

Scatter Site

Light Pulse
Backscatter

Altered Backscatter

Otimização do método de medição

INFORMAÇÃO
Outras informações sobre
o modo de funcionamento
do DAS estão descritas no
artigo técnico “Distributed
Acoustic Sensing as a

No processo de otimização do método de
medição, o foco foi colocado na precisão
de diversas informações, como comprimento e velocidade de um trem ou o estado de diferentes componentes de trens e
infraestrutura. Para se conseguir isso, otimizou-se a optoeletrônica, em termos do tipo
e da avaliação dos pulsos. Desse modo, informações detalhadas podem ser obtidas
quando se detectam objetos móveis. Nas
avaliações, o início e o fim de um trem ficaram bem mais identificáveis, por exemplo, o
que permitirá até a inspeção da integridade
dos trens – ao menos em áreas de aplicação não seguras. Além disso, a Frauscher
está trabalhando no desenvolvimento de filtros, que permitem uma redução dos sinais
de ruído e, consequentemente, um aumento do alcance das diferentes unidades DAS.

base technology for railway
applications” – disponível

Ajuste na trajetória de cabos e vias

em Centro de mídias, no site

Na instalação do FTS, é comum serem utilizados cabos de fibra óptica que já estão

www.frauscher.com
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disponíveis no local e que eram utilizados
até então com finalidades de comunicação.
Isso proporciona consideráveis economias
de custo na instalação, já que não é necessário instalar cabos novos. No entanto,
isso também gera necessidades específicas. Junto aos cabos de fibra óptica disponíveis, por exemplo, é comum serem depositadas bobinas. Essas bobinas costumam
servir como reservas, garantindo que reparos possam ser realizados no cabo de
forma simples e rápida, por exemplo. Na
detecção de trens via FTS, no entanto, essas bobinas provocavam divergências entre a distância medida no cabo, óptica, e
a distância real percorrida pelo trem. Nos
dois casos, o ponto de partida é a unidade
transmissora através da qual as fibras ópticas são alimentadas com pulsos de laser.
Para solucionar essas irregularidades,
esses pontos foram identificados e filtrados
manualmente em primeiras instalações.
O objetivo é desenvolver uma lógica para
automatizar essa etapa de trabalho. Para

25
Tecnologia e inovação

isso, utilizando inteligência artificial, estamos elaborando um algoritmo que identifique, classifique e filtre padrões ocorridos
nesses respectivos pontos de forma autônoma. Desse modo, a precisão na medição
aumenta ainda mais e a fase de calibração
durante a instalação diminui consideravelmente. Uma função equivalente foi desenvolvida para situações em que a trajetória
do cabo diverge completamente da trajetória da via.

Novo potencial para arquitetura
flexível
Para aumentar a flexibilidade e a capacidade de desempenho, futuramente a conexão entre a unidade de detecção e a
unidade de processamento do FTS deverá ser possível através de redes eficazes,
como através de um backbone de fibra óptica, por exemplo. A implementação dessas interfaces permitirá a criação de diversas arquiteturas. Desse modo, os dados
poderão ser transmitidos para uma unidade de processamento e classificação central, baseada em hardware específico ou
tecnologia de nuvem, ou para uma unidade
descentralizada.

O futuro da detecção de trens
Desde a introdução do sistema FTS, mais
de 30 instalações foram implementadas em
diversos países. Essas instalações testam
diversas aplicações voltadas à detecção de
trens, mas também voltadas ao monitoramento de componentes de infraestrutura.
Além disso, diversas informações voltadas
ao aumento da segurança no entorno de
redes ferroviárias – por exemplo, pela detecção de acesso não autorizado em áreas
sensíveis – foram avaliadas e também implementadas na prática. Os conhecimentos
adquiridos com base nesses sistemas foram diretamente aproveitados no processo
de otimização de hardware e software; novas possibilidades e visões foram constantemente detectadas.
Nesse amplo programa de pesquisa
e desenvolvimento, a Frauscher também
envolve clientes, parceiros, fabricantes de
componentes, universidades e outras instituições. Tendo em vista a complexidade
e a grande diversidade das possibilidades
identificadas até agora, nosso planejamento para a execução das respectivas tarefas
prevê vários anos. Durante esse período, o
sistema FTS será submetido a constantes
atualizações.

INFORMAÇÃO
Outros detalhes sobre
os avanços obtidos até
agora pela Frauscher no
desenvolvimento do DAS
estão disponíveis no artigo
técnico “Distributed
Acoustic Sensing (DAS)
in the railway sector: the
realisation of a vision”.
O artigo está disponível no
Centro de mídias, no site
www.frauscher.com.

AUTOR
Gavin Lancaster,
R&D | Acoustic
Sensing Manager,
Frauscher Áustria

Interfaces e implementação de
dados

Tempo

Bobinas de fibra óptica são filtrados por uma lógica própria no sistema FTS.

60 s

A implementação de componentes lógicos e inteligência artificial também considera e possibilita a alimentação de dados
provenientes de outros sistemas. Informações, por exemplo, de sensores de roda indutivos ou contadores de eixo. Mas outros
inputs, como números de trens do sistema
de gestão de tráfego, também podem ser
integrados às informações geradas pelo
sistema FTS. Com base na contínua detecção de trens, confiável detecção de via livre
e precisa identificação de trens individuais,
é possível, por exemplo, inserir e controlar
anúncios na plataforma automaticamente.

Distância

1 km
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ealizar manutenções apenas quando a condição dos meios de produção, sistemas ou componentes
apresentar essa necessidade: uma ideia
que pode poupar tempo e custos a muitos operadores ferroviários. Por isso, o
conceito de manutenção baseada na condição (inglês: Condition Based Maintenance, CBM) está conquistando cada vez mais
admiradores. As soluções baseadas em
Distributed Acoustic Sensing (DAS) fornecem, continuamente, precisas informações
em tempo real sobre a condição e as alterações da infraestrutura. Uma equipe de
especialistas da Frauscher otimizou o sistema Frauscher Tracking Solutions FTS, baseado em DAS, em relação às aplicações
correspondentes.

Contínuo monitoramento do contato entre roda e trilho

OUVINDO E
APRENDENDO
As tradicionais filosofias de manutenção estão
sendo cada vez mais questionadas: em vez de se
seguirem intervalos fixos ou quilometragens percorridas, frequentemente se aposta em uma manutenção
baseada na condição. O sistema Frauscher Tracking
Solutions FTS reforça essa tendência.
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A constante análise da infraestrutura via
FTS baseia-se no contínuo monitoramento do contato entre roda e trilho. A qualidade desse monitoramento é o fator mais
importante para a vida útil de componentes dos sistemas e trens. Ele se baseia na
circularidade da roda, na superfície do trilho e na estrutura da via. Divergências mínimas já podem gerar aspectos de desgaste
e deterioração. Em alguns casos, também
provocam estados de operação críticos.
Por isso, um monitoramento contínuo e,
consequentemente, a identificação precoce de alterações de condição ao longo
de toda a via é algo muito valioso. Desse
modo, é possível detectar divergências que
vão aparecendo lentamente e no decorrer
do tempo. Para isso, o sistema compara as
respectivas assinaturas que sempre são registradas quando um veículo passa por um
ponto na via. Por outro lado, ocorrências
repentinas também são detectadas de forma confiável.
Via FTS, também é possível constatar se
uma determinada anomalia do contato entre roda e trilho é proveniente do trem ou da
infraestrutura. Se o aviso é acionado, por
exemplo, por uma roda não circular, esse
padrão faz parte da assinatura do trem e se
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desloca junto com o trem. Em contrapartida, havendo alterações na infraestrutura,
vários eixos geram uma assinatura notória
em uma posição estática.

Sempre de olho na infraestrutura
A partir das assinaturas detectadas, o sistema estabelece indicadores. Com base
nesses indicadores, são criadas análises
de tendência para diferentes segmentos
da infraestrutura, de 10 metros de comprimento cada. Através de limites definidos, livremente configurados, é possível gerar e
emitir avisos de alerta ou alarme. Esses avisos indicam tanto o tipo de alteração quanto o seu local.
Para a visualização, a Frauscher oferece
uma Interface Gráfica de Usuário com vista

de mapa e mapas de calor. Também é possível uma representação da condição da infraestrutura em categorias que podem ser
definidas. Através de uma função de zoom,
a via inteira ou uma posição com a respectiva localização em quilômetros ou dados
GPS podem ser visualizados. Também é
possível consultar a atual condição assim
como a alteração de condição ao longo de
um determinado período. Configurações
de filtro permitem análises e avaliações ainda mais detalhadas.

Classificar danos: um processo de
aprendizado
Detectar alterações de condição, no entanto, não é suficiente. Um mesmo desvio técnico gera indicadores de frequência

e intensidade diferentes quando passa
um trem de carga pesado, longo, e quando passa um trem com pessoas, mais
leve, curto. Os sistemas DAS disponíveis
no momento ainda não conseguem classificar as alterações detectadas com suficiente precisão. Por isso, posições notórias são avaliadas por funcionários de
manutenção durante a fase de desenvolvimento e instalação. Com frequência, basta uma inspeção visual para se constatar
a causa do alerta, classificar a alteração e
providenciar as medidas necessárias em
um período definido. Com base nisso, a
Frauscher está desenvolvendo ferramentas para automatizar esses processos.

INTERFACE DE SIMPLES MANUSEIO
Em uma superfície de desenvolvimento próprio, são exibidos os avisos e seus acúmulos em determinados pontos – com marcações coloridas em
mapas geográficos.
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A partir de várias instalações, foram definidas basicamente três classificações até agora:
Nenhum defeito perceptível ou apenas defeitos
mínimos: Nenhuma medida é necessária. Foi detectada alguma influência externa ou algum defeito que
ainda não é perceptível visualmente. É possível colocar
um filtro ou registrar uma nota a respeito.
Defeitos não críticos: O sistema identificou um defeito relevante, mas que não precisa ser solucionado imediatamente. As medidas necessárias podem ser planejadas no devido tempo.
Defeitos críticos: É preciso tomar uma medida imediatamente para solucionar as condições de operação
críticas à segurança e minimizar as consequentes perdas no reparo.

Resultados obtidos na prática
Em algumas determinadas instalações, a empresa
mantém uma estreita relação de troca com os operadores. A avaliação, interpretação e o consequente encaminhamento de medidas são discutidos em conjunto. Questões e ideias concretas para as otimizações do
software e da lógica de avaliação são encaminhadas
ao desenvolvimento na Frauscher de forma imediata
e com métodos ágeis. Nesse processo, três cenários
ganharam destaque:
Monitoramento do trilho: Basicamente, são detectados todos os tipos de danos no trilho, que provocam
vibrações ou ruídos notórios. Isso inclui danos na superfície, como formação de ranhuras, depressões, fissuras, ondas de desnível, corrosão, calos ou formação
de rachaduras e fendas. Com alta probabilidade, o sistema também consegue detectar rupturas que ocorrem no trilho durante o deslocamento de um trem. No
entanto, devido à grande variedade de formas e condições físicas básicas, não é possível implementar um
sistema de alerta com índice de detecção de 100 por
cento e, simultaneamente, índice de erros nulo.
Monitoramento da fixação do trilho e do dormente: Em várias instalações, foram detectadas posições
em que a fixação do trilho estava quebrada ou faltava.
Esses são defeitos que, normalmente, não requerem
uma medida imediata. Eles podem ser programados
para uma das próximas manutenções.
Monitoramento da superestrutura e da infraestrutura de via: O sistema FTS localiza pontos vulneráveis
na superestrutura e na infraestrutura, como camadas
ocas em dormentes, pontos ocos ou pontos comprimidos. Eventualmente, o estado do lastro pode provocar
situações críticas em relativamente pouco tempo. Isso
vale especialmente para regiões montanhosas, onde
chuvas fortes ou correntes de lama podem instabilizar
o posicionamento da via.

Resumo

Até danos pequenos, como esta fissura, já foram detectados via FTS.
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O contínuo monitoramento do contato entre roda e trilho via FTS abre aos usuários inúmeras possibilidades
para a detecção a tempo de pontos vulneráveis e alterações de condição no trajeto. Assim é possível definir,
planejar e controlar medidas de manutenção de forma
direcionada e conforme a ocasião. Isso significa uma
mudança de paradigma na estratégia de manutenção,
que também se evidencia na área dos veículos. Além
das alterações contínuas, o sistema FTS também é
capaz de detectar defeitos nos veículos e influências

29
Tecnologia e inovação

breves, esporádicas, na infraestrutura instalada na via.
Isso inclui a gestão de perigos naturais, como quedas
de pedras e árvores, curto-circuitos na catenária ou a
proteção da infraestrutura contra vandalismo, roubo de
cabos ou entrada não autorizada no sistema viário.
Na consolidação dos conceitos CBM baseados em
FTS, a avaliação e classificação das alterações detectadas precisam ser compreendidas como elemento
permanente do processo de manutenção. Um passo
essencial é a definição de valores limites para a emissão de um aviso e a definição da sensibilidade do sistema. Uma sensibilidade alta faz com que diversos erros sejam detectados em um estágio bem inicial. Ao
mesmo tempo, aumenta o risco de exibição de posições insignificantes. Especialmente aqui, precisa-se
de valores empíricos para se avaliar o que é melhor
para o operador. As experiências dos funcionários da
manutenção continuam sendo imprescindíveis para o

treinamento dos algoritmos e a avaliação dos resultados: Com base em seus conhecimentos da via e dos
sistemas, o pessoal de manutenção precisa estar sempre avaliando a relevância real dos avisos. Portanto,
mesmo com o crescente avanço da digitalização, as
experiências dos funcionários continuarão sendo uma
base imprescindível em operações ferroviárias. Dessa
forma, essas experiências serão ferramentas que podem aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir
os custos constantes.

AUTOR
Stefan Huber,
Product Management | ACM,
Frauscher Áustria

FERRAMENTAS INOVADORAS
A avaliação da frequência e da evolução dos erros detectados é um processo constante. Os crescentes bancos de dados para
ferramentas inovadoras podem auxiliar no trabalho das equipes de manutenção.
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 TRACK MORE
WITH LESS

O FAdC fornece dados
confiáveis mesmo no caso
de necessidades especiais
Uso opcional: interface
paralela/serial
 Protocolo serial FSE
disponível
 Protocolos individualizados podem ser
implementados
 Arquiteturas flexíveis
são possíveis
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Confiáveis e precisos: os contadores de eixo convencem
cada vez mais operadores e integradores de sistemas. Sua
principal aplicação é a detecção de via livre, para a qual
valem critérios específicos dependendo do mercado. O
Frauscher Advanced Counter FAdC oferece bastante flexibilidade para atender a esses diferentes critérios.

O

trabalho da equipe que é encarregada da otimização do Frauscher
Advanced Counter FAdC na Frauscher é como uma viagem de trem: passa
por altas montanhas, amplas estepes, pequenos vilarejos, enormes cidades e outras
coisas mais. Às vezes, o trajeto é em via
única; às vezes, em estruturas complexas.
Dependendo de onde o contador de eixos
da empresa é utilizado, necessidades específicas podem aparecer. Por isso, a equipe
por trás do FAdC está constantemente reunindo informações e, com base na alta flexibilidade do sistema, desenvolvendo novas
funções. O FAdC oferece uma ampla plataforma, com a qual é possível atender às
necessidades específicas de clientes e do
mercado – como bem demonstram alguns
exemplos.

Sistema sempre pronto: alta disponibilidade
Especialmente quando o FAdC é utilizado na área de aplicações SIL 4, a disponibilidade desempenha um papel decisivo.
Por isso, ao longo dos anos, além de diversos conceitos de redundância, também
foram desenvolvidas funções próprias para
aumentar ainda mais a disponibilidade do
sistema.
Autocorreção na via: A função Supervisor
Track Section, ou STS, é um processo automatizado de correção de erros. Duas seções de detecção de via livre são sempre
sobrepostas por uma seção de supervisão.
Dessa forma, uma seção de detecção de
via com falha pode ser resetada automaticamente, sem intervenção manual, quando
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a respectiva seção de supervisão está livre.
Uma seção de supervisão com falha também pode ser resetada quando as duas
respectivas seções de detecção de via estão livres.
Contando o que realmente conta: O
princípio Counting Head Control, ou CHC,
impede avisos de falha provocados por influências inevitáveis. Se as seções de detecção de via livre próximas estão livres,
o ponto de contagem é colocado em um
modo stand-by. Nesse estado não operacional, é possível suprimir uma certa quantia, livremente ajustável, de ocupações indesejadas. Influências breves não geram
aviso de falha ou de ocupado; não é necessário um reset. Veículos que se aproximam
desligam o modo stand-by, são detectados
e indicados com segurança.

Solução especial: algoritmo para
trole
Além de soluções gerais, o FAdC também
permite adaptações bem específicas conforme o mercado. O mercado ferroviário da
Índia, onde a Frauscher possui uma unidade própria desde 2013, precisou de uma
adaptação assim. Agora a equipe nessa
unidade já atingiu cerca de 100 funcionários – e conhece muito bem as especificidades do mercado. Uma delas diz respeito à
forma de se lidar com os troles.
Até hoje, o uso desses veículos operados
manualmente é muito comum na Índia. Eles

são principalmente utilizados na inspeção
de infraestrutura, estado da via ou sistemas
de sinalização. O desafio: os troles podem
ser colocados em qualquer ponto da via.
Quando isso ocorre em uma seção onde a
detecção de via livre é realizada por meio de
contadores de eixo, o deslocamento pelo
sensor de roda mais próximo provoca uma
contagem errada. Quando os troles são utilizados apenas em vias onde não há trens
passando, essa situação pode ser solucionada com a função CHC. Mas especialmente em trechos longos – como entre duas estações de trem –, pode acontecer de um
trole ser colocado em uma seção ocupada.
Se passar por um sensor de rodas, ele pode
ser detectado e provocar uma falha.
Junto com seus colegas indianos, os
especialistas da Frauscher desenvolveram
uma solução na forma de um algoritmo especial. Esse algoritmo se baseia na capacidade que os sensores de roda da Frauscher
têm de identificar o diâmetro do rodeiro.
Como os troles possuem rodas menores,
eles podem ser detectados e suprimidos.
Desse modo, as necessidades do mercado ferroviário da Índia também puderam ser
muito bem atendidas nesse aspecto.

Informações locais – soluções globais
Esse exemplo demonstra a flexibilidade do
sistema FAdC. Além desse desenvolvimento, outras funcionalidades foram implementadas na adaptação mencionada. Elas se

baseiam nas informações de outros mercados ferroviários do mundo – e podem ser
amplamente aproveitadas:
−−STS e CHC podem ser desativados
para finalidades de manutenção
−−Por meio do CHC, as ocupações suprimidas são destacadas nos dados de
diagnóstico
−−Por meio do STS, os resets executados
são destacados nos dados de diagnóstico
−−Por meio do STS, agora é possível configurar quatro em vez de duas seções
de via virtuais por seção de detecção
de via livre
Além disso, o ambiente do sistema do
FAdC, que pode ser conectado por meio
de uma interface serial, foi continuamente
melhorado. A transmissão de dados ocorre
através de protocolos implementados individualmente, específicos do cliente, ou através do protocolo Frauscher Safe Ethernet
FSE, desenvolvido pela Frauscher. Um ambiente de ferramentas próprio também facilita a instalação e manutenção. E assim o
FAdC está pronto para novos desafios.
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Counting Head Control CHC: pontos de contagem em seções percorridas
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O

s sensores de roda são construídos com uma finalidade – serem
utilizados na via. O que os espera
ali poderia deixar seus semelhantes em outros setores apavorados: calor, gelo, inundações, resíduos industriais, influências
mecânicas ou eletromagnéticas extremas e
muito mais. Apesar disso, esses aparelhos
precisam realizar suas tarefas, de modo
confiável, em quaisquer circunstâncias. O
interior, a massa de enchimento, a carcaça, o equipamento de fixação – tudo tem
que estar direito.

RSR180: uma rocha no portfólio

A VIA
SEU LAR
Ferro, madeira, pedra e cimento: só o seu entorno imediato já pode exigir bastante dos sensores de
roda na via. Por isso, os modelos da Frauscher foram
constantemente otimizados ao longo dos anos. Até a
pedra angular do portfólio ainda resiste hoje às mais
adversas condições.
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O primeiro sensor de rodas da Frauscher
foi o RSR180. Com a sua invenção em
1987, o fundador da empresa Josef Frauscher criou o fundamento para todos os modelos que a empresa fornece hoje no mundo todo para operadores e integradores
de sistemas. A extrema solidez desse fundamento ainda se continua vendo hoje: o
RSR180 se mantém no portfólio há mais
de 30 anos. Diante de novas possibilidades
técnicas e valores empíricos globais, ele foi
constantemente otimizado no decorrer dos
anos. As alterações pelas quais passou até
chegar à nova versão RSR180 GS05, demonstram as características positivas que
o sensor apresenta hoje:

1

Melhoria mecânica: O design da
carcaça e os parafusos foram otimizados para o sensor poder ser montado com um torque de até 40 Nm na fixação. Isso aumenta a estabilidade do
sistema inteiro perante influências mecânicas extremas.

2

Massa de enchimento: Uma mudança de epóxido para poliuretano
aumentou ainda mais a robustez do
sensor. Assim a formação de rachaduras,
pelas quais pode entrar umidade no aparelho, fica ainda mais improvável. A massa
de enchimento e a carcaça do sensor também apresentam hoje uma resistência contra fogo em conformidade com UL94 V-0, o
que qualifica o sensor para aplicações em
túneis.
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3

Conexão do cabo: A colocação no
centro do sensor facilita a instalação.
Forças de tração que afetam o cabo
são reduzidas. Essa modificação também
facilita a colocação de um laço maior, para
cumprir o raio de curvatura mínimo do
cabo. Desse modo, evitam-se falhas no
cabo e danos no sensor em decorrência de
sobrecargas na conexão do cabo.
Mas o princípio básico do RSR180 permaneceu inalterado ao longo dos anos. Isso
faz com que ele seja um dos sensores de
roda mais confiáveis e precisos até hoje. O
que também ficou foi o espírito inovador,
que ainda marca a filosofia da Frauscher.
Graças a esse espírito, foi possível adaptar um produto tão forte como esse para
as diferentes necessidades dos mercados
ferroviários internacionais. Hoje o RSR180
é utilizado em mais de 70 países. E os nossos desenvolvedores estão sempre aprendendo mais.

de fácil manuseio aparece em diversas
funcionalidades. Por exemplo, na conexão de encaixe do RSR123. O próprio sensor combina diversos processos indutivos.
Isso o torna altamente resistente contra influências eletromagnéticas.
O RSR110 é destinado a aplicações não
seguras e está disponível hoje em duas variantes de sistema: O Single Wheel Sensor
RSR110s possui um único sistema de sensor, para uma detecção independente do
sentido. O Double Wheel Sensor RSR110d
possui dois sistemas de sensor e permite
uma detecção de rodas com informação
sobre o sentido. Ambos os sensores de
roda são facilmente integráveis ao sistema
eletrônico de cada instalação através de
sua interface analógica aberta. Assim os integradores de sistema podem ajustar perfeitamente a avaliação das informações às
suas necessidades individuais.

Bem firmes no trilho

AUTOR

Outra patente que a Frauscher otimizou
constantemente ao longo das décadas é o
conceito da garra de trilho. Ele permite que
os sensores sejam montados na via sem
trabalhos de furação. A altura de montagem
pode ser livremente ajustada em todos os
modelos de garra da Frauscher. A garra de
trilho SK150 também pode ser facilmente
adaptada a diferentes tamanhos de patim
através de elementos de fixação colocados
lateralmente. Na garra SK140, que era fornecida até agora com o RSR180, isso era
possível através da escolha de parafusos
de fixação de diferentes comprimentos.
Desde a sua atualização, o RSR180 também é montado com a SK150, o que aumenta a sua flexibilidade. Para outras formas de trilho, a Frauscher também oferece,
por exemplo, a garra SK420, para trilhos de
fenda, ou a SK140-010, para vias férreas
fixas com margem de montagem mínima.

Hannes Kalteis,

PRODUTOS

RSR180: nova versão do aparelho, com a garra de trilho SK150

RSR123: altamente resistente
contra influências eletromagnéticas

Product Management,
Frauscher Áustria

RSR110: permite avaliações
individualizadas

A família de sensores cresce
Otimizações voltadas a mercados e usuários também são realizadas nos sensores
de roda da Frauscher mais recentes. A coragem para a implementação de inovações
02.2018 Ultimate Rail
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CONTATOS E DATAS
Os funcionários da Frauscher estão sempre presentes nos principais eventos
do setor ferroviário pelo mundo. O ano de 2018 também apresenta várias opções
de encontro fora a InnoTrans. Agendamentos de encontro: marketing@frauscher.com

RETROSPECTIVA DE EVENTOS

RAILWAYTECH INDONESIA

RAILWAY SIGNALLING SYSTEM CONFERENCE

22 a 24 de março de 2018 | Jacarta, ID

15 de junho de 2018 | Taipé, TW

Pela primeira vez, a Frauscher apresentou as mais recentes

Este evento para clientes organizado pela Frauscher propor-

inovações da empresa em uma feira na Indonésia.

cionou um ingresso bem sucedido no mercado ferroviário de
Taiwan.

THE RISE OF IOT AND BIG DATA IN RAIL

RAILLIVE

29 de maio de 2018 | Munique, DE

20 a 21 de junho de 2018 | Long Marston | UK

Michael Thiel, CEO Frauscher Sensor Technology, apresentou

Pela segunda vez, inúmeros visitantes aproveitaram a oportuni-

em Munique as novas visões da Frauscher em relação aos

dade de se encontrarem com os especialistas da Frauscher UK

temas IoT e Big Data.

na maior feira ao ar livre da Europa no setor ferroviário.

Ultimate Rail 02.2018
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VISITE O NOSSO ESTANDE

WDF 2019
 Reserve esta data: 5 a 7 de junho de 2019 |
Viena, AT

 InnoTrans
18 a 21 de setembro de 2018 | Berlin, DE

Convidamos os interessados em serem palestrantes
a entregarem seus artigos para o quinto WDF, com o

 SIFER
26 a 28 de março de 2019 | Lille, FR

lema “Intelligent sensing and tracking”, a partir de setembro de 2018. O tema principal serão as tendências
no monitoramento dos trens e dos estados das vias

 Railtex
14 a 16 de maio de 2019 | Birmingham, UK

férreas. Outros detalhes e informações estão disponíveis no site do evento:
www.wheeldetectionforum.com
Dados importantes:
Prazo de entrega para resumos

20/12/2018

Comunicado sobre a aceitação

25/01/2019

Prazo de entrega para artigos completos

18/02/2019

Prazo de entrega para apresentação

20/05/2019

AGENDE UM ENCONTRO

AVISO LEGAL
 Alpine Rail Optimisation
8 de novembro de 2018 | Viena, AT
 Digital Rail Revolution
21 de novembro de 2018 | Paris, FR
 AusRail
27 a 28 de novembro de 2018 | Canberra, AU
 Intelligent Rail Summit
27 a 29 de novembro de 2018 | Malmö, SE
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5 TH W D F

INTELLIGENT SENSING AND TRACKING
5-7 June 2019 | Vienna, Austria
Radisson Blu Park Royal
Palace Hotel Vienna
The 5th WDF provides an ideal platform for
a wide range of railway experts from across
the globe to share their latest insights and
exchange their experiences.

CALL FOR PAPERS

TIMELINE / IMPORTANT DATES

20 December 2018
Abstract Submission Deadline

The streams of the conference
focus on: Innovative sensing and tracking
solutions for train localisation and asset
condition monitoring.
Abstract 300 words in English
Submit at:
info@wheeldetectionforum.com
Excellent

More than

200 railway experts

25 January 2019
18 February 2019
Final Paper Submission Deadline
20 May 2019
Final Presentation Submission
Deadline
5-7 June 2019
Conference

networking possibilities
20+ technical presentations

International discussion plattform

www.wheeldetectionforum.com

