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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,
czy pamiętacie jeszcze czasy, gdy doświadczeni inżynierowie mogli stosunkowo łatwo określić, jak długo
poszczególne trendy będą się utrzymywać w przemyśle kolejowym? Dziś natomiast rozwiązania, które jeszcze pięć lat temu wydawały się niemożliwe, jutro mogą
stać się rzeczywistością. Mówiąc wprost: w naszej
branży przyszłość dzieje się tu i teraz.
Już za kilka lat w wyniku coraz szybciej postępującej
digitalizacji będziemy dysponować nowymi technologiami, które pozwolą nam znacznie obniżać koszty.
Cały system kolejowy przejdzie długofalową zmianę za sprawą nowych, rewolucyjnych idei. Niektóre z nich omawiano już na kongresie Wheel Detection
Forum 2017, o którym opowiemy w tym wydaniu
Ultimate Rail.

„PRZYSZŁOŚĆ DZIEJE
SIĘ TERAZ”

Nowe technologie i zastosowania dla transportu szynowego są koniecznością. Tylko w ten sposób nasz
sektor ma szansę zachować konkurencyjność i być
atrakcyjnym dla klientów. Może to rodzić niepewność.
Jednak gotowość na to, co nowe, otwiera całkiem
nowe możliwości!
W tym wydaniu wyjaśniamy, co te zmiany oznaczają dla przyszłości wykrywania pociągów. Nasza firma
dostrzega w nich ogromny potencjał. Chcemy go wykorzystać, aby jeszcze bardziej podnieść wydajność
naszych systemów. Jednocześnie dążymy do zwiększenia opłacalności dla naszych klientów i ostatecznie do stworzenia całkiem nowych rozwiązań. Dlatego
obecnie dążymy do połączenia dotychczasowych
liczników osi i innych sprawdzonych komponentów
z nowymi technologiami. Efekty naszej pracy zaprezentujemy jeszcze w tym roku.
Teraz pytanie nie brzmi już: kiedy, lecz: jak! Życzę przyjemnej lektury nowego wydania magazynu Ultimate
Rail.

Michael Thiel
CEO, Frauscher Sensor Technology
01.2018 Ultimate Rail
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RÓŻNE AKTUALNOŚCI
Na całym świecie być zawsze blisko klientów i ich potrzeb — oto cel firmy
Frauscher Sensortechnik. Pracownicy przedsiębiorstwa są wierni tej filozofii
i realizują ją, pełni motywacji i entuzjazmu.

43

30+
INSTALACJI FTS

TARGI I IMPREZY

uruchomiono na całym świecie od chwili zaprezentowania

odwiedziła firma Frauscher w 2017 roku jako wy-

Frauscher Tracking Solutions FTS na targach InnoTrans 2016.

stawca lub gość, gdzie nawiązywała nowe kontakty

Efekty zachwyciły zarówno operatorów kolejowych, jak i zespoły

i podtrzymywała dotychczasowe. Terminy tegorocz-

projektowe, a pozytywne wrażenia od razu przełożyły się na

nych imprez, na których można się z nami spotkać,

dalsze prace nad tym systemem.

znajdują się na stronie 34.

23
TEMATY PRZEWODNIE,
WYKŁADY I DYSKUSJE

55 301
JEDNOSTEK PODZESPOŁÓW

obejmował kongres Wheel

wyprodukowała firma Frauscher w zeszłym roku w zakładzie w Austrii. Roze-

Detection Forum 2017, który odbył

słano je razem z 20 422 czujnikami koła do klientów z różnych rynków kolejo-

się w dniach 4–6 października w Wied-

wych. W 2018 roku spodziewamy się wzrostu tej liczby.

niu. Zagadnienia ujęto w czterech
sesjach i dyskusji panelowej: „Trendy
i wizje”, „Nowe koncepcje wykrywania
pociągów”, „Innowacje wykorzystujące
technologię Distributed Acoustic Sensing” oraz „Dobre praktyki wykrywania
koła i liczenia osi”. Pełne sprawozdanie
można przeczytać na stronie 30.

747
METRÓW KWADRATOWYCH POWIERZCHNI BIUROWEJ
ma nowe biuro oddziału Frauscher Sensor Technology India Private Limited
w Bengaluru.
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13 50+
INSTALACJI TESTOWYCH

ODDZIAŁÓW
I PRZEDSTAWICIELSTW

ma już firma Frauscher. Jest reprezentowana na
wszystkich kontynentach i poszerzyła swoją sieć
także o licznych partnerów dystrybucyjnych i kooperacyjnych. Najnowsze placówki uruchomiono
w Toronto (Kanada) oraz w Dubaju (Zjednoczone
Emiraty Arabskie). Dane kontaktowe regionalnych
przedstawicieli można znaleźć na stronie www.
frauscher.com.

370+
PRACOWNIKÓW

na całym świecie zatrudnia obecnie firma
Frauscher. Dzięki temu klientów z każdego
miejsca na świecie mogą obsługiwać przedstawiciele, którzy najlepiej znają zarówno język, jak
i lokalne wymogi i standardy. Największa placówka Frauscher znajduje się w Austrii, a tuż za nią
plasują się Indie. Ponadto w 2017 roku mocno się
rozrosły także zespoły w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych.

obsługuje obecnie firma
Frauscher u różnych
operatorów kolejowych
na całym świecie. Te
systemy i komponenty
dowodzą swojej
wydajności w lokalnych
warunkach i przy pomocy
tamtejszych ekspertów
są tak dostosowywane,
aby wypracować
optymalne rozwiązanie
do poszczególnych
zastosowań.

01.2018 Ultimate Rail

Możliwości, jakie daje digitalizacja, zmieniają sposób myślenia o wykrywaniu pociągów.
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WYKRYWANIE
POCIĄGÓW:
W MGNIENIU OKA
Nowoczesne systemy wykrywania
pociągów wykorzystują rozmaite
koncepcje. Franz Pointner, dyrektor
Frauscher RAMS, analizuje różne
możliwości pod kątem ich przydatności do zaspokojenia bieżących
potrzeb.

J

akie są główne zadania systemów sygnalizacyjnych? Systemy te powinny zapewnić efektywne
zarządzanie ruchem kolejowym oraz zapobieganie kolizjom i wykolejeniom. Do tego celu potrzeba
przede wszystkim jednego: aktualnych i niezawodnych
informacji o wszystkich pociągach na monitorowanych
obwodach. Dostarczają ich systemy wykrywania pociągów, potwierdzając obecność pociągu i na bieżąco
aktualizując dane dotyczące jego pozycji. W ten sposób umożliwiają utrzymanie bezpiecznego i wydajnego
ruchu kolejowego oraz przekazywanie istotnych informacji także pasażerom i innym osobom, na przykład
robotnikom pracującym na linii.

Rozmaite wymagania
Na podstawie praktycznych doświadczeń można określić cały szereg wymagań stawianych takim systemom.
Zaliczają się do nich na przykład zgodność z wymogami
technicznymi w zakresie wykrywania stojących i jadących pociągów, a także kompletności składów zgodnie z normą bezpieczeństwa CENELEC do poziomu
SIL 4. Istotnym czynnikiem jest także sama szybkość
wykrywania. Dotyczy to w szczególności przejazdów
kolejowych. Dokładność danych o pozycji pociągów
01.2018 Ultimate Rail
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odgrywa ważną rolę choćby na dworcach czy przy przetaczaniu składów. Możliwość wykrywania i zgłaszania
pęknięć szyn również błyskawicznie zyskuje na znaczeniu. Zautomatyzowane i inteligentne funkcje, które wykonują za pracowników powtarzalne czynności, mogą
wyeliminować błędy ludzkie. Do innych decydujących
czynników należą niezawodność, łatwe utrzymanie, niskie koszty i minimalizowanie ryzyka dla pracowników.
To, na jaki system ostatecznie zdecyduje się operator kolejowy, zależy także od jego wymagań strategicznych, ponieważ wobec różnorodności wielorakich
czynników trudno oczekiwać, że jeden system będzie
optymalnym rozwiązaniem pod każdym względem. Ponadto, choć celem wszystkich rozwiązań musi być zaspokojenie jak największej liczby potrzeb, każde z nich
ma swoje mocniejsze i słabsze strony.
[Por.: Marc Antoni | Dyrektor działu Rail System Department, UIC:
What will digitization bring for train detection? – artykuł z kongresu
Wheel Detection Forum 2017, str. 1–2].

Najnowsze osiągnięcia techniki
Dostępne liczniki osi i obwody torowe są zgodne z najnowszym stanem wiedzy technicznej. Ponieważ obie
koncepcje są już szeroko znane, warto dokładnie poznać sposób ich działania. Liczniki osi — dzięki swojej
niezawodności i znacznie niższym kosztom utrzymania
przez cały cykl eksploatacji w porównaniu obwodami

Za sprawą indukcyjnych czujników koła liczniki osi dostarczają pewnych
i precyzyjnych danych.
Ultimate Rail 01.2018

torowymi — znajdują na całym świecie znacznie szersze zastosowanie. Można je więc uznać za technologię
o większym potencjale. Jednak zasadniczo oba rozwiązania są odpowiednie do wydawania pewnych komunikatów o zajętości danego obwodu, choć wykrywają
one pociągi jedynie na ograniczonych dystansach i nie
pozwalają na stałe śledzenie składów.

Trend: stałe śledzenie pociągów
To właśnie systemy stałego wykrywania pociągów
są teraz atrakcyjne dla wielu operatorów kolejowych,
ponieważ umożliwiają większą częstotliwość ruchu
szynowego i tym samym także lepsze rozłożenie obciążenia tras. Z tą myślą opracowano cały szereg nowych
koncepcji rejestrowania i przesyłania odpowiednich danych. Oprócz funkcji stałego wykrywania pociągów
systemy te często mają na celu zmniejszenie liczby
komponentów montowanych na torach.
Do tych rozwiązań zalicza się program European
Train Control System (ETCS), jak również inne systemy
bazujące na nawigacji satelitarnej, komunikacji Train-to-Train i detekcji za pomocą włókien szklanych oraz połączeniu tych i innych technologii.

European Train Control System ETCS
Program ETCS obejmuje trzy poziomy, które ze względu
na wieloletnie stosowanie można zaliczyć do uznanych
metod wykrywania pociągów. Bazują one na połączeniu innowacyjnych urządzeń montowanych w pociągach z komunikacją za pośrednictwem sieci radiowej.
Każdy pojazd szynowy korzystający z ETCS potrzebuje anteny do łączności radiowej: do wymiany danych
z balisami lub pętlami, a także do mierników odległości,
np. systemów odometrycznych czy radarów dopplerowskich. Ponadto pociągi są wyposażane we własny
komputer — European Vital Computer (EVC). Oblicza
on profile prędkości, zapisuje dane dotyczące pociągów i tras oraz kontroluje ruch. Zgromadzone informacje udostępnia maszyniście za pomocą interfejsu Driver
Machine Interface (DMI).
Systemy ETCS wymagają zastosowania balis. Są
one montowane na szynach i przekazują zarejestrowane dane przejeżdżającym pociągom. Na każdy sygnał potrzebne są zawsze dwie balisy, aby rozpoznać
kierunek jazdy. Ponadto system wymaga masztów do
komunikacji z centralą Radio Block Centre (RBC) za
pośrednictwem sieci GSM-R.
Podczas gdy na poziomie 1 i 2 systemu ETCS są
stosowane także inne systemy bezpieczeństwa na torach, takie jak liczniki osi, celem poziomu 3 jest zminimalizowanie liczby poszczególnych komponentów.
Wykorzystanie pozycjonowania satelitarnego umożliwia
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ponadto zastosowanie balis wirtualnych. Dzięki nim ma
się zmniejszyć liczba fizycznych eurobalis na torach.
Stałe bloki mają zostać zastąpione przez tzw. Moving Blocks, które pełnią płynną kontrolę nad odstępami między pociągami i w ten sposób — przynajmniej
teoretycznie — umożliwiają jazdę w odstępach bezwzględnych pozwalających na bezpieczne hamowanie.
Za pośrednictwem RBC każdy pociąg przekazuje informację o swojej pozycji i uzyskuje komunikat o lokalizacji
pociągu przed nim. Daje to możliwość zoptymalizowanego sterowania hamowaniem i przyspieszaniem. Interfejs DMI wyświetla oddalenie od kolejnego punktu
hamowania, prędkość i dynamicznie obliczaną redukcję prędkości.

Systemy satelitarne
Często komentowaną wadą programu ETCS są koszty
wyposażenia pociągów. Wobec rosnącego zapotrzebowania na niedrogie alternatywy dla stałego wykrywania pociągów nawet Unia Europejska wspierała

Balisy przekazują informacje do przejeżdżających pociągów.

EUROPEAN TRAIN CONTROL SYSTEM
Poziomy 1 i 2 systemu ETCS stanowią połączenie urządzeń montowanych w pociągach z instalacjami torowymi. Na poziomie 3 te ostatnie
mają zostać wyeliminowane.

ON-BOARD
EQUIPMENT
GSM-R
DMI

EVC
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ODOMETRY
RADAR

RADIO BLOCK CENTRE

INTERLOCKING

BTM

DMI DRIVER MACHINE INTERFACE
BTM BALISE TRANSMISSION MODULE
EVC EUROPEAN VITAL COMPUTER

BALISE
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GSM-R

TRAIN INTERFACE UNIT

JRU JURIDICAL RECORDING UNIT

CABLE COMMUNICATION
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takie projekty badawcze jak choćby SATLOC. Jest to
rozwiązanie do lokalizowania pociągów bazujące na
globalnym systemie nawigacji satelitarnej (GNSS) i publicznych sieciach komórkowych, które było i wciąż
jest opracowywane z myślą o trasach z uproszczonymi warunkami ruchu. System ten stanowi połączenie dwóch central: Radio Block Centre (RBC) znanej
z programu ETCS oraz Control Centre, z którego powstała centrala Traffic Control Centre (TCC).
Pojazdy szynowe same się lokalizują za pomocą
GNSS, drogomierza i balis i przekazują odpowiednie
dane do centrali za pośrednictwem publicznej sieci komórkowej. Przez to dotychczasowe systemy wykrywania pociągów i urządzenia sygnałowe stają się
mocno przestarzałe. Komunikacja odbywa się za pomocą modemu telefonii komórkowej z funkcją Dual-SIM, co umożliwia wykorzystanie dwóch sieci
i zapewnia w ten sposób niezawodność.
Na trasie testowej z dobrymi warunkami do wykrywania pojazdów szynowych za pomocą satelitów

i komunikacji przez sieć komórkową udało się już wykonać z pozytywnym skutkiem pierwsze przejazdy.
System jest zgodny z systemem European Rail Traffic
Management System (ERTMS) i obsługuje wymagane
tryby ETCS i telegramy ETCS.
Zredukowanie liczby komponentów obecnych na
torach jest również celem technologii „Train Integrated
Safety Satellite System” 3InSat. Przykładowo zastosowanie infrastruktury SatNav i SatCom ma wyeliminować dużą część fizycznych balis. Zamiast nich ma
powstać rozwiązanie śledzenia pociągów bazujące na
komunikacji satelitarnej, które można będzie zintegrować z systemami ERTMS. Mają one być bardziej przystępne — specjalnie z myślą o mniej uczęszczanych
liniach, takich jak koleje lokalne i regionalne czy połączenia towarowe.
Prezentacja Ansaldo STS na kongresie Wheel Detection Forum 2017 w Wiedniu poświęcona temu zagadnieniu pokazała, jak daleko rozwinięte są już te
koncepcje.

SATELITARNE WYKRYWANIE POCIĄGÓW
Pociągi lokalizowane satelitarne są wyposażone w dodatkowe urządzenia, które przekazują informacje o ich aktualnej pozycji do centrali
Traffic Control Centre.
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ON-BOARD COMPUTER
ODOMETRY

TRAFFIC CONTROL CENTRE
RADIO COMMUNICATION
SATELLITE COMMUNICATION
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„PRODUCENCI KOMPONENTÓW,
INTEGRATORZY SYSTEMÓW
I OPERATORZY MUSZĄ
ZE SOBĄ ŚCIŚLE WSPÓŁPRACOWAĆ”

Komunikacja Train-to-Train za pośrednictwem sieci 5G
5G to nowy standard w telefonii komórkowej, skierowany do nowych rynków z nowymi potrzebami. Celem jest
wykorzystanie wyższych częstotliwości w porównaniu
z 4G i jej poprzednikami, czas opóźnienia poniżej 1 milisekundy, kompatybilność z maszynami i urządzeniami
oraz obniżenie zużycia energii na każdy przesłany bit.
Gęsta sieć połączeń ma przy tym umożliwić jednoczesną komunikację między poszczególnymi punktami w sieci lub nawet ze wszystkimi innymi dostępnymi

punktami. W ten sposób można nawiązywać wysokowydajną łączność między jadącymi pociągami.
Umożliwia to przekazywanie informacji o prędkości,
pozycji i przyspieszeniu do następnych pociągów.
Wiążą się z tym dodatkowe opcje wykorzystujące
koncepcję Moving Blocks na poziomie 3 programu
ETCS, na przykład na mocno uczęszczanych trasach
ekspresowych.
Można również w wydajny sposób generować
dane o ewentualnych źródłach zagrożeń. Uzyskuje
się je i bezpośrednio przekazuje dalej za pomocą

KOMUNIKACJA TRAIN-TO-TRAIN
Wydajne sieci 5G umożliwiają nawiązywanie połączeń między poszczególnymi pociągami.
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TECHNOLOGIA WŁÓKNA SZKLANEGO
Systemy wykrywania pociągów oparte na włóknach szklanych redukują specjalne wyposażenie pociągów do minimum.
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EQUIPMENT

DMI
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DMI
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DRIVER MACHINE INTERFACE
OPTICAL FIBRE
RADIO COMMUNICATION
CABLE COMMUNICATION

komunikacji Train-to-X — czyli komunikacji pociągów
z dowolnymi obiektami. Może istotnie poprawić optymalizację sposobu jazdy i ruchu kolejowego.
Największe wyzwania związanie z wprowadzeniem sieci 5G polegają na zwiększeniu przepustowości danych, zmniejszeniu latencji i — co dla kolei
kluczowe — zapewnieniu maksymalnej niezawodności
i bezpieczeństwa.

Technologia włókna szklanego
W przeciwieństwie do wcześniej opisywanych rozwiązań, które skupiają się na wyeliminowaniu komponentów montowanych na torach, systemy wykorzystujące
technologię włókna szklanego stawiają na minimalizację wyposażenia pojazdów szynowych. Producent,
konstrukcja i oprzyrządowanie pociągów nie grają tutaj żadnej roli, ponieważ ich wykrywanie odbywa się
wyłącznie za pomocą przewodu z włókna szklanego
biegnącego wzdłuż szyn. Wystarczy, że poszczególne włókna tego przewodu odbiorą impulsy laserowe.
Ultimate Rail 01.2018

Światło impulsów jest odbijane w licznych punktach
wewnątrz włókna szklanego, co rejestruje nadajnik.
Jeśli do włókna dotrą drgania lub fale dźwiękowe,
odbijane światło zmieni się w minimalnym stopniu.
Tak powstaje sygnatura, którą za pomocą odpowiednich algorytmów poddaje się analizie, aby przyporządkować określone zdarzenia do konkretnego miejsca.
Umożliwia to wykrywanie pojazdów szynowych wzdłuż
monitorowanego odcinka oraz uzyskiwanie licznych informacji. Ponadto rozwiązanie to redukuje do minimum
liczbę potrzebnych systemów i komponentów do stałego wykrywania pociągów oraz znacznie podnosi wydajność ruchu i interoperacyjność.

Wnioski
Każda z opisanych koncepcji ma potencjał — jako
rozwiązanie indywidualne lub w połączeniu z innymi
technologiami — by zwiększyć częstotliwość ruchu
na określonych odcinkach tras. Zależnie od właściwości i kosztów poszczególne rozwiązania nadają się
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do zastosowania w różnych segmentach, np. w korytarzach transportu towarowego, na mocno uczęszczanych liniach czy na trasach bocznych o niewielkim
ruchu.
Jednak zwłaszcza na peryferiach obszarów krytycznych, takich jak przejazdy kolejowe czy stacje,
gdzie bezpośrednio obok siebie przebiega kilka toków
szynowych, istnieje jeszcze wiele kwestii do rozstrzygnięcia w przypadku wszystkich opisanych tutaj opcji.
Głównym wyzwaniem jest bezpieczeństwo, którego
poziom określają obowiązujące normy. Należy jednak także spełnić wymagania związane z redundancją,
precyzją i niezawodnością. Opracowywanie nowych
systemów wykrywania pociągów rodzi jeszcze cały
szereg wyzwań.
Jednak szczególnie z wyniku postępującej digitalizacji sektora kolejowego postępy w tym zakresie już teraz są bardzo wyraźne. Nieraz czerpią one także spoza
przemysłu kolejowego, czego przykładem jest wykorzystanie nowych możliwości rejestrowania, a w szczególności przesyłania danych.
W efekcie takiej dynamiki i różnorodności tematów
zrodzi się duże zapotrzebowanie na operatorów i integratorów systemów. Ich zadaniem będzie analiza zalet
i wad poszczególnych rozwiązań lub — jak w przypadku programu ETCS — ich poziomów zaawansowania
z uwzględnieniem wymogów związanych z bezpieczeństwem i opłacalnością. W ten sposób będą mogli
zgodnie z indywidualnym potrzebami, realną lub planowaną częstotliwością pociągów, stanem i infrastrukturą
szyn, uwarunkowaniami geograficznymi i innym kryteriami zdecydować, jaka koncepcja najlepiej sprawdzi
się w danym przypadku.
Ścisła współpraca między producentami komponentów, integratorami systemów i operatorami kolejowymi zyska przy tym jeszcze większą wagę niż do
tej pory. Tylko w ten sposób będzie można rozwiązać złożone kwestie związane z możliwościami technicznymi, obowiązującymi normami i indywidualnymi
parametrami.

AUTOR
Franz Pointner
RAMS Management | Director
Frauscher Austria
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POCIĄG NA
WŁÓKNIE
SZKLANYM
Dostępne rozwiązania pokazują, że technologia włókna szklanego będzie miała w przyszłości istotny wpływ na przemysł kolejowy.
Kevin Tribble z działu FTS Product Management w firmie Frauscher
przewiduje losy poszczególnych rozwiązań wykrywania pociągów.
Ultimate Rail 01.2018
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ystemy wykrywania pociągów są
zasadniczo związanie z kwestiami wymogów bezpieczeństwa oraz
oczekiwań wobec wydajności i opłacalności. Całkowite spełnienie jednocześnie
wszystkich trzech kryteriów jest niezmiernie trudne. Ostatecznie każdy z tych trzech
czynników jest uzależniony od bardzo różnych parametrów. Technologie oparte na
włóknie szklanym, takie jak Distributed
Acoustic Sensing (DAS), wykazują jednak
duży potencjał w każdym z tych obszarów.
Dowodzą tego doświadczenia zebrane
w przemyśle kolejowym w ubiegłych latach.
Potencjał jest szczególnie duży w zakresie zastosowania odpowiednich rozwiązań
wykrywania pociągów. Podobnie jak inne
rozwiązania, tak i włókno szklane umożliwia
rejestrowanie pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym i na długich odcinkach,
a przy tym wymagają tylko minimalnej infrastruktury na torach. Ponadto wykluczają potrzebę dodatkowego wyposażania
pociągów.

Duży potencjał systemu DAS
Z technicznego punktu widzenia wykrywanie pociągów za pomocą systemu DAS
wymaga jedynie niewielkiej ilości sprzętu.
Infrastruktura torowa ogranicza się jedynie
do pojedynczego włókna szklanego, które odbiera impulsy laserowe. Analiza zmian
w odbiciach impulsów nadaje włóknu funkcję czujnika przebiegającego wzdłuż szyny,
który rejestruje fale dźwiękowe i drgania.
Dzięki takim właściwościom technicznym
system DAS umożliwia niezawodne wykrywanie ruchomych obiektów na długich
odcinkach.

Śledzenie pociągów: na właściwych torach
Rozwiązania Frauscher Tracking Solutions FTS od czasu zaprezentowania ich
przez firmę Frauscher w 2016 roku zostały wdrożone w różnych obszarach przez
użytkowników z całego świata. Dzięki temu
zespół projektowy może na bieżąco poznawać nowe właściwości, zalety i możliwości tej technologii w zakresie wykrywania
pociągów.
Odpowiednie instalacje wykorzystano



 TRACK MORE
WITH LESS

Zastosowanie systemu DAS
do wykrywania pociągów
zapewnia szereg korzyści:
 Tylko wyposażenie
montowane na torach
Niezależność od
konstrukcji i producenta
pociągu
Wykorzystanie
dotychczasowych
przewodów z włókna
szklanego
Wyposażenie pociągów
ograniczone do minimum

w krajach o najróżniejszych uwarunkowaniach. Zaliczają się do nich Niemcy i Austria,
a także Francja, Australia, Chiny, Brazylia,
Indie, Stany Zjednoczone, Białoruś, Ukraina,
Turcja i Wielka Brytania. Szeroki wachlarz
zastosowań umożliwia wszechstronne testowanie właściwości rozwiązań FTS w zakresie wykrywania pociągów.

Kwestia montażu
Dotychczasowe praktyczne doświadczenia pokazały także, że określone parametry instalacyjne mogą pozytywnie wpływać
na precyzję rozwiązań bazujących na systemie DAS do wykrywania pociągów. Zaliczają się do nich ulokowanie przewodu i odstęp
od szyny, jak również sam rodzaj instalacji — czyli to, czy przewód jest zakopany,
umieszczony w korycie czy przykładowo zamontowany na ścianie tunelu. Z dotychczasowych instalacji można wywnioskować, że
przewody w betonowych korytach lub bezpośrednio w ziemi wyjątkowo dobrze się
sprawdzają w detekcji różnych czynników.
Przewody ułożone na powierzchni są z kolei często narażone na dodatkowe oddziaływanie wiatru, deszczu lub gradu i przez
01.2018 Ultimate Rail
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ŚLEDZENIE POCIĄGÓW W CZASIE RZECZYWISTYM
Dzięki wykrywaniu pociągów za pomocą systemów opartych na technologii DAS, takich jak Frauscher Tracking Solutions FTS,
użytkownicy mogą uzyskiwać różne wartościowe informacje.

TRAIN INFORMATION
TRAIN
POSITION

1677
35 102 m
48° 21'58.78'' N
13° 34'51.15'' E

SPEED
ETA
STATUS

15 km/h
09:15 a.m. train station
O.K.

to wykazują spore zakłócenia. Ostatecznie
idealna instalacja zależy jednak zawsze od
wymagań danego zastosowania.
Oprócz tego duże znaczenie ma kalibracja systemu przy użyciu dokładnych danych
georeferencyjnych. Informacje o pozycji włókna szklanego są łączone z danymi
GPS lub danymi o odcinku, co w praktyce
daje dokładny wgląd w przebieg przewodu wzdłuż monitorowanej trasy. W pewnych
warunkach bowiem prowadzenie włókna
może odbiegać od ułożenia szyny — gdy na
przykład trzeba ominąć przeszkodę.

Digitalizacja otwiera nowe możliwości
Odcinki wyposażone w instalacje testowe
już teraz czerpią korzyści z danych z systemu FTS. Oprócz informacji istotnych dla
samego systemu sterowania ruchem, czyli aktualnej pozycji pojazdu, jego prędkości, kierunku jazdy i długości składu,
generowane mogą być także dane dla innych systemów. Zalicza się do nich choćby
Ultimate Rail 01.2018

przewidywany czas przybycia do określonego punktu, takiego jak stacja kolejowa,
co pozwala na przekazanie aktualnych informacji w zapowiedziach i na tablicach.
Przejazdy kolejowe, które obecnie są aktywowane i dezaktywowane za pomocą
liczników osi, mogą dzięki wykorzystaniu
dodatkowych informacji być w przyszłości
sterowane jeszcze dokładniej.
Przykłady pokazują, jak ważna jest interoperacyjność danych i systemów. Dzięki
ich połączeniu na poziomie podstawowym
mogą one od razu generować dokładne
dane. Można je ponadto powiązać z innymi
informacjami.
Aby w pełni wykorzystać możliwości tej
technologii, konieczne jest logiczne połączenie między różnymi danymi. Ważne
jest też zastosowanie takich rozwiązań jak
chmury obliczeniowe i systemy uczące się.

Podsumowanie
Rozwiązania z zakresu wykrywania pociągów, które — jak FTS — bazują na
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technologii włókien szklanych, będą
w przyszłości odgrywać coraz istotniejszą rolę w przemyśle kolejowym. Ubiegłe
lata pokazały już, jak szeroki jest wachlarz
zastosowań. Na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń firma Frauscher
mogła opracować strategię, która opiera się
zarówno na rozwiązaniu autonomicznym,
jak i na połączeniu systemów ze sprawdzonymi komponentami.
Ma to kluczowe znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze daje to możliwość
stopniowego wdrażania rozwiązań, także
w obszarach krytycznych pod względem
bezpieczeństwa. Po drugie dzięki połączeniu różnych technologii rejestrowania generowana jest istotna wartość dodana danych.
Aby skutecznie wykorzystać odpowiednie aplikacje, należy przyspieszyć proces
digitalizacji. Umożliwiają one bowiem coraz
wydajniejsze stosowanie danych poprzez
przekształcanie ich w konkretne, przydatne
informacje.
Taka potrzeba istnieje nie tylko w przypadku nowych rozwiązań. Dotyczy to
zwłaszcza obszarów związanych z bezpieczeństwem: jeśli ma zostać wdrożony na

przykład projekt łączący liczniki osi i systemy wykrywania kół, także te komponenty muszą przejść proces digitalizacji, aby
z maksymalną skutecznością udostępniać
informacje odpowiednimi kanałami.

AUTOR
Kevin Tribble,
FTS Product
Management,
Frauscher UK

Często wzdłuż szyny biegną już przewody z włókna szklanego, które można wykorzystać do instalacji FTS.
01.2018 Ultimate Rail

Brytyjski rynek kolejowy wcześnie
dostrzegł potencjał liczników osi
i wdrożył tę technologię.

PRZYSZŁOŚĆ
SYSTEMÓW
LICZENIA OSI
Wykrywanie koła i liczenie osi to dziś standard
w systemach niezawodnego wykrywania pociągów. Elaine
Baker, dyrektor zarządzająca Frauscher UK, zebrała kilka
przykładów, które dowodzą, że jeszcze przez długi czas
się to nie zmieni — nawet wobec nowych możliwości, jakie
niesie ze sobą digitalizacja.

Ultimate Rail 01.2018
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d pierwszego zastosowania liczników osi minęły dziesięciolecia.
Od tamtego czasu w całej branży kolejowej zgromadzono szeroką wiedzę
na temat aplikacji, które można zrealizować
z wykorzystaniem tej technologii. Umacnia to jej długotrwały sukces. Liczba instalacji bazujących na tym rozwiązaniu stale
wzrasta.
W 2011 roku firma Frauscher skomasowała te obszerne doświadczenia w zaawansowanym liczniku osi FAdC. Licznik
ten powstał w wyniku bliskiej współpracy
z operatorami kolejowymi i integratorami
systemów z myślą o zaspokojeniu potrzeb
różnych rynków i wykorzystaniu praktycznej wiedzy.

Obecny od początku
W Wielkiej Brytanii system FAdC spotkał się
z dużym zainteresowaniem i po raz pierwszy został zainstalowany zaraz po wprowadzeniu na rynek. Od tego czasu okazywał
się nieodzownym elementem licznych projektów. Dziś jest wykorzystywany w różnych zastosowaniach na wielu brytyjskich
liniach i między innymi dzięki niemu tamtejsza sieć kolejowa należy do najnowocześniejszych i najwydajniejszych na świecie.
Za sprawą dużej elastyczności tego produktu firma Frauscher mogła przez lata spełniać także bardzo specyficzne wymagania
— nawet gdy wymagało to indywidualnego
dostosowania poszczególnych komponentów. W wyniku uzyskanych w ten sposób
doświadczeń poszerzono także asortyment
rozwiązań, które firma Frauscher oferuje
swoim klientom. System FAdC ma trzy najważniejsze zalety:
−−wytrzymałość i niezawodność zastosowanych czujników koła,
−−elastyczność systemu i interfejsu,
−−możliwość wdrażania dodatkowych
funkcji.

Pewne wykrywanie każdego pociągu
Czujniki koła jako komponenty zamontowane na szynie muszą działać niezawodnie
także w niesprzyjających warunkach. Aby
zagwarantować pewne wykrycie pociągu,
potrzeba solidnej konstrukcji, która zapewni

wytrzymałość na ekstremalne temperatury,
a także inne silne czynniki atmosferyczne
i mechaniczne. Ponadto międzynarodowe projekty udowodniły, że z uwagi na oddziaływanie elektromagnetyczne powstaje
potrzeba odpowiedniego dostosowania
komponentów. Na przykład podczas realizacji instalacji w Wielkiej Brytanii wykryto
na izolatorach przewodów trakcyjnych oddziaływanie elektromagnetyczne o napięciu wykraczającym daleko poza wartości
sprawdzane w fazie testów.
Aby znaleźć rozwiązanie, firma Frauscher
dokonała najpierw szczegółowej oceny sytuacji na miejscu, po czym przeanalizowała
uzyskane dane we własnym laboratorium.
Na tej podstawie dokonano aktualizacji
czujnika koła RSR123. W porównaniu ze
swoim poprzednikiem zoptymalizowana
wersja wykazywała jeszcze lepszą odporność na fale elektromagnetyczne.
Udoskonalony w ten sposób czujnik
RSR123 można teraz stosować zarówno
w sieciach kolejowych zasilanych prądem
stałym, jak i w tych z prądem przemiennym
— czyli w całej Wielkiej Brytanii. Po zainstalowaniu czujnika w sieci kolejowej Crossrail
oraz w Manchesterze stał się on wyborem
numer jeden w całym kraju do wszystkich
zastosowań.

Dowolny interfejs
W nowoczesnej branży kolejowej coraz większe znaczenie zyskuje możliwość
udostępniania danych w sposób prosty
i elastyczny. System FAdC, wyposażony
w równoległe i szeregowe interfejsy, także
pod tym względem okazuje się szczególnie przyszłościowy, ponieważ odpowiednio
do wymagań projektowych może zostać
łatwo i szybko zintegrowany z różnymi
infrastrukturami.
Ta wszechstronność pozwoliła w 2017
roku choćby na realizację pierwszej sieci tramwajowej w Wielkiej Brytanii, w której zastosowano ten licznik osi. Integracji
dokonano za pomocą trzech różnych interfejsów przekaźników. Ponadto w trakcie
realizacji odkryto wiele innych korzyści dla
tego projektu.
Interfejs szeregowy FAdC jest jednym
z powodów, dla których ten licznik osi
01.2018 Ultimate Rail
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INFORMACJA
Inne architektury dla rozwiązań dotyczących przejazdów
kolejowych są opisane
w specjalistycznym artykule
Manfreda Sommergrubera
pt. „Innovative tracking of
trains for high-availability and
cost-effective level crossing
protection systems” — artykuł ten można znaleźć w archiwum mediów na stronie
www.frauscher.com.

został uwzględniony jako opcja do modernizacji znacznej części ponad 6400 przejazdów kolejowych w sieci Network Rail. Jego
konstrukcja umożliwia stosowanie protokołów oprogramowania klienta, jak również
protokołu Frauscher Safe Ethernet FSE, który dokładniej omówiono w ostatnim wydaniu Ultimate Rail.
Możliwość szybkiego i prostego połączenia licznika osi ze sterowaniem przejazdów
kolejowych umożliwia także istotne ograniczenie kosztów z tym związanych. W razie
potrzeby można nawet zastosować połączenia bezprzewodowe, takie jak sieć telefonii komórkowej. Ponadto rozwiązanie to
pozwala także na inne oszczędności, gdy
ten sam czujnik koła jest wykorzystywany
dodatkowo jako punkt aktywacji i urządzenie do wykrywania pociągów w systemie
sygnalizacyjnym.

z różnymi interfejsami zapewniają wysoką
elastyczność pod względem architektury
systemów. W znacznym stopniu ogranicza to koszty zarówno w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa, jak i w innych
obszarach.
Elastyczność pod względem konstrukcji
jest wymogiem w całkiem różnych warunkach. Widoczne to było choćby na linii Crewe-Shrewsbury oraz „Great Northern/Great
Eastern” (GNGE). Tutaj trasy, na których zastosowano FAdC, obejmowały długie odcinki w odległych miejscach. Dostosowanie
licznika umożliwiło osobne umieszczenie
komponentów w zdecentralizowanych szafach sterowniczych.
Całkiem inne wymagania stawiała instalacja na wysoko uczęszczanej stacji Manchester Picadilly, gdzie wszystkie komponenty
zostały zgrupowane w jednej centrali.

Indywidualna konstrukcja

Zastosowanie inteligentnych funkcji

Już dziś na przykładzie przejazdów kolejowych można się przekonać, że liczniki osi

W przypadku zastosowania technologii czujników indukcyjnych niezawodność

W Manchesterze system FAdC wbudowano w architekturę centralną.
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i dokładność zapewniamy w dużym stopniu już wtedy, gdy spełniamy wymogi techniczne. Aby jednak sukcesywnie zwiększać
niezawodność, trzeba szukać nowych innowacyjnych rozwiązań. Firma Frauscher
oprócz tego, że ma możliwość instalacji
redundantnych struktur, rozwinęła dwie
kolejne koncepcje, które z biegiem czasu wdrożyła jako standardowe do swoich
produktów: sterowanie punktem liczącym
(CHC) i sekcja nadzorująca (STS). Dzięki temu, że systemy firmy Frauscher mają
konstrukcję modułową, podczas projektowania można było szybko zidentyfikować
i zmodyfikować komponenty decydujące
dla tych funkcji.
Funkcja sterowania punktem liczącym (CHC) została pierwotnie zaprojektowana na podstawie systemu liczenia osi
ACS2000. Jej pierwszą wersję wykorzystano m.in. po to, aby powstrzymać wytłumienie czujników spowodowane przez
drezyny, których używa się w Indiach. Dzisiaj ta funkcja ma zastosowanie również
na innych rynkach. Między innymi w Kanadzie, gdzie metro w Toronto na jednym
z odcinków linii Yonge University Line wyposażono w system CBTC. W celu zapewnienia sprawności działania w sytuacjach
awaryjnych zastosowano liczniki osi, które
również obsługują funkcję CHC, aby były
bardziej niezawodne.
Funkcję sekcji nadzorującej (STS) wprowadzano razem z systemem FAdC. Z biegiem czasu firma Frauscher opracowała
różne możliwości integracji. Dla operatorów
kolejowych oznacza to większą niezawodność ich systemów techniki sygnalizacyjnej
bez naruszania standardów dotyczących
bezpieczeństwa. Obie te funkcje cieszą się
coraz większym zainteresowaniem również na brytyjskim rynku kolejowym. Należy
się spodziewać, że w najbliższej przyszłości zostanie wydane zezwolenie na ich stosowanie, w szczególności na stosowanie
funkcji CHC.

SEKCJA NADZORUJĄCA (STS)
Wirtualne sekcje nadzorujące nakładają się na istniejące kontrolowane obwody i w przypadku awarii można dokonać oceny ich działania.
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Gromadzenie danych — generowanie informacji!
System FAdC dostarcza również przydatnych informacji diagnostycznych o systemie
Frauscher Diagnostic System (FDS). Dzięki temu operatorzy kolejowi mogą wdrożyć
strategie serwisowe, które będą bardziej
zorientowane na przyszłość, a także szybko rozwiązywać krótkotrwale występujące
problemy. Ponadto krótkie okresy instalacji i optymalne okna serwisowe zwiększają bezpieczeństwo pracowników torowych.
Czas ich pobytu w strefie zagrożenia jest
znacznie krótszy w przypadku zastosowania liczników osi niż w przypadku zastosowania obwodów torowych.
Przykłady z Wielkiej Brytanii i innych rynków kolejowych przytoczone w niniejszym
artykule świadczą o tym, że dla dalszego
rozwoju liczników osi decydujące będzie to,
czy umożliwią udostępnianie danych szybko i w prosty sposób poprzez elastyczne interfejsy. Kombinacja niezawodnego sprzętu
i innowacyjnych koncepcji może przy tym
zwiększyć niezawodność i obniżyć koszty
cyklu życia zastosowanych urządzeń. Nowoczesne liczniki osi tym samym są w stanie połączyć sprawdzoną niezawodność
i wysoką elastyczność, przez co jeszcze
przez długi czas pozostaną atrakcyjnymi
rozwiązaniami dla różnych zastosowań na
wielu rynkach kolejowych.

RSR 4

AEB

FMA 4 000

RSR 5

000
STS 4

000

AUTOR
Elaine Baker,
Managing Director,
Frauscher UK

INFORMACJA
Funkcje CHC i STS są
dokładniej opisane w specjalistycznym artykule pt. „High
availability: definition, influencing factors and solutions”.
Artykuł ten można znaleźć
w archiwum materiałów
medialnych na stronie
www.frauscher.com.
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W KRAINIE
TYGRYSÓW
Historia sukcesu w Indiach: Michael Thiel, CEO Frauscher Sensor
Technology, i Alok Sinha, dyrektor zarządzający Frauscher India,
w rozmowie o indyjskim oddziale założonym w 2013 roku. Przykład
sukcesu strategii, polegającej na skutecznej realizacji specyficznych wymagań dzięki know-how i otwartości.
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Frauscher India świętuje jubileusz czterech lat istnienia. Jakie to
uczucie?

Czy Indie mocno różnią się od
innych rynków, na których firma
Frauscher jest aktywna?

Michael Thiel: Jednym słowem: wspaniałe!
Po czterech latach intensywnej pracy w Indiach okazuje się, że decyzja o otwarciu
własnego oddziału w tym kraju była całkowicie słuszna. Wówczas mieliśmy już zebrane pewne doświadczenia na tym rynku
i byliśmy świadomi potencjału, jak również
znaliśmy ryzyka. Tym bardziej cieszyłem
się, gdy Alok zgodził się wspierać nas przy
wchodzeniu na tutejszy rynek i prowadzić
interesy firmy Frauscher w Indiach. Dzisiaj
mogę powiedzieć, że rynek indyjski rzeczywiście jest tak imponujący i niezwykły, jak
się o tym powszechnie mówi. Być może na
początku nawet nie docenialiśmy możliwości, jakie tam mamy. Wolumen rynku sam
w sobie jest już ogromny, a indyjski rząd
zamierza realizować imponujące plany infrastrukturalne, które dotyczą w szczególności również sieci kolejowej i metra. Także
po stronie naszych klientów zauważamy
szybki wzrost zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami.
Alok Sinha: Tak, zgadza się. Potencjał, jaki zastaliśmy tutaj jako przedsiębiorstwo, jest w rzeczywistości nawet większy,
niż na początku myśleliśmy. To oznaczało również, że mieliśmy do czynienia z nieplanowanymi wyzwaniami. Postęp, jakiego
dokonał Frauscher India, pokazuje jednak,
jak dobrze poradziliśmy sobie z tymi zadaniami. W ciągu kilku lat liczba pracowników
wzrosła z dwóch do ponad 100, a nasz
portfel zamówień zwiększyliśmy do 40 mln
euro. Naszą działalność rozszerzyliśmy na
trzy lokalizacje w Indiach. Uruchomiliśmy
zakład produkcyjny systemów liczenia osi
i zbudowaliśmy własny zespół ds. badań
i rozwoju, który pracuje nad adaptacją istniejących produktów do potrzeb tutejszego
rynku i nad projektowaniem nowych rozwiązań. Dotychczas nasze produkty uzyskały certyfikat organizacji RDSO [z ang.
Research Designs and Standards Organisation, Organizacja Projektowania Badań
Naukowych i Standaryzacji, Ministerstwo
Kolei rządu Indii — uwagi redakcji] w Indiach i szeregu innych operatorów kolejowych w Azji Południowo-Wschodniej.

MT: Zasadniczo każdy rynek, na którym
działamy, jest w pewnym sensie unikatowy.
W Indiach kolej rzeczywiście zajmuje bardzo
wysoką pozycję wśród środków transportu.
Dlatego ten rynek również ze strategicznego punktu widzenia spełnia dla nas bardzo
ważną rolę. Kraj stawia przed nami jednak
pod wieloma względami specjalne wymagania, z którymi nigdzie wcześniej się nie
spotkaliśmy. Należą do nich między innymi różnice kulturowe, które wpływają
przede wszystkim na to, jak się organizuje i prowadzi spotkania biznesowe. Należy
zawsze mieć na uwadze te różnice i wynikające z nich wyzwania. W ostatecznym rozrachunku może to dać szansę na zwiększenie
własnego portfela produktów. Wartość, jaką
rynek indyjski stanowi dla nas, na pewno
widać również w zwinnym zarządzaniu projektami, które nasz globalny zespół stosuje,
aby wykonać powierzone nam zadania.

Jakie były dotychczas najważniejsze osiągnięcia firmy Frauscher na
rynku indyjskim?
AS: Największy projekt zrealizowaliśmy dotychczas ze spółką MRVC [Mumbai Railway
Vikas Corporation Ltd. — uwaga redakcji].
W ramach tej współpracy za pomocą 1600
punktów liczących utworzyliśmy 1200 obwodów, które rozdzielają się na ponad 19

stacji. To stanowi równocześnie największy zakres dostawy, jaki firma Frauscher
realizowała w jednym projekcie. Ponadto
oddział Frauscher India wyrobił sobie markę w takim obszarze działalności jak metro. Prawie wszystkie projekty realizowane
w tym segmencie bazują dzisiaj na naszych
licznikach osi. Aktualnie na odpowiednich
liniach w użyciu jest około 1300 punktów
liczących. Oprócz tego zostaliśmy wybrani
jako partner do projektów „Dedicated Freight Corridor”. Plany infrastrukturalne obejmują ponad 9000 punktów liczących, które
mają być zastosowane do utworzenia systemu techniki sygnalizacyjnej na odcinkach
torów o długości przekraczającej 1600 km.
Jeden z najnowszych projektów, w którym mają zastosowanie nasze komponenty, jest realizowany w Hajdarabadzie. Tam
w ciągu mniej niż dwóch miesięcy system
liczenia osi zaprojektowano, udostępniono, zainstalowano i przetestowano, a także
dokonano jego pierwszego uruchomienia.
Z dużą elastycznością i szybkością potrafiliśmy wspierać naszego klienta, aby dotrzymać wyznaczonego przez niego terminu
realizacji tego projektu.

Czy projekt w Mumbaju można
uznać za początek wejścia firmy
Frauscher na rynek indyjski?
AS: Tak, zgadza się — jednocześnie stanowił on także szczególne wyzwanie z technicznego punktu widzenia. Głównym


Oddział
Frauscher India wyrobił sobie renomę również
w takim obszarze działalności jak metro.
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zadaniem tego projektu było utrzymanie wewnątrzmiejskiego ruchu pociągów
w Mumbaju również wtedy, gdy w porze
monsunowej bardzo duże opady deszczu
powodują podtopienia. Około 200 z 1600
zainstalowanych punktów liczących znajduje się na odcinkach, na których mamy
do czynienia z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Do tego pomiary wibracji
i wstrząsów podczas przejazdu pociągów
wykazywały w niektórych miejscach wartości przekraczające 2000 g. Materiał służący do montażu komponentów torowych
nie był w pełni przystosowany do takich obciążeń. Zaprojektowanie odpowiedniego
rozwiązania na podstawie analiz na określonych odcinkach było dodatkowo utrudnione przez znaczący ruch ponad 1200
pociągów na dobę.

Jak ostatecznie sprostali Państwo
temu wyzwaniu?
AS: Szczerze mówiąc, zaprojektowanie
zadowalającego rozwiązania zajęło trochę
czasu. Wprawdzie pierwsze koncepcje były
bardzo obiecujące, jednak po upływie kilku miesięcy problemy wystąpiły ponownie.
Zatem kontynuowaliśmy pracę nad alternatywami i stabilnością poszczególnych komponentów. W końcu budowa systemu jarzm

Oddział firmy Frauscher w Indiach stale się rozwija.
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mocujących została całkowicie zoptymalizowana, aby zwiększyć jego stabilność.
W tym momencie pracujemy nad udoskonaleniem czujnika koła RSR180, który jest
używany w Mumbaju. Dzięki stosowaniu
lepszych materiałów i dostosowywaniu wewnętrznej struktury jego wytrzymałość powinna być coraz lepsza. Aby zamontować
czujniki w miejscach, w których występują szczególnie duże wstrząsy, uzupełniliśmy
nasz portfel produktów o urządzenie mocujące własnego pomysłu.

Czy oprócz tego były jeszcze inne
wymagania techniczne, które firma
Frauscher musiała spełnić w Indiach?
AS: Temat, który również przyczynił się do
rozszerzenia naszego portfela rozwiązań,
to obsługa drezyn. W tym celu rozszerzyliśmy funkcję sterowania punktem liczącym
(CHC), która umożliwia powstrzymanie dowolnie definiowalnej liczby wytłumień czujnika koła. Ta funkcja znajduje zastosowanie
w sieciach kolejowych na całym świecie
i została zoptymalizowana pod kątem wymagań Indian Railways. Z biegiem czasu
zidentyfikowano tam jednak kolejny scenariusz, dla którego należało znaleźć inne rozwiązanie. Chodzi o sytuację, gdy drezyna
ma być używana na odcinku torów, który
wcześniej został już zajęty przez inny pojazd szynowy. Razem z organizacją RDSO
zespół ds. badań i rozwoju firmy Frauscher
wypracował odpowiednią adaptację funkcji
CHC. Dzięki temu teraz można powstrzymać wytłumienie czujników przez drezyny również wtedy, gdy nastąpiło zajęcie
kontrolowanego obwodu. Wypracowane
rozwiązanie zostało również na miejscu
przetestowane pod kątem dostosowania do indyjskiej sieci kolejowej w ścisłym
porozumieniu z organizacją RDSO i teraz
można je tam stosować. Tym samym zaprojektowaliśmy niezawodne i trwałe rozwiązanie dla problemu indyjskiego rynku,
które optymalnie spełnia wymagania stawiane przed nami przez sieć kolejową Indian Railways.
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W Indiach kolej zajmuje wysoką pozycję wśród środków transportu.

Indian Railways planuje kompleksową modernizację istniejącego
systemu techniki sygnalizacyjnej.
W związku z tym powstaje ogromne zapotrzebowanie na produkty
służące do liczenia osi. Czy firma
Frauscher jest w stanie sprostać
temu wyzwaniu?
AS: Moce przerobowe zakładu produkcyjnego w Indiach, dzięki któremu od jego
otwarcia przed trzema laty firma Frauscher
wspiera również inicjatywę „Make in India”,
pozwalają obecnie na zwiększenie produkcji o 10 000 punktów liczących rocznie. To
odpowiada planom Indian Railways. Ale od
2018 roku chcemy dodatkowo zwiększyć
liczbę urządzeń produkcyjnych, aby zaspokoić i tak rosnące zapotrzebowanie płynące
z rynku. Równocześnie wspieramy techniczne umiejętności naszych pracowników.
Dzięki temu mogą oni oferować optymalne
wsparcie w różnych sprawach.

Jak produkty firmy Frauscher są
dzisiaj postrzegane na rynku indyjskim?
AS: Nasze produkty służące do liczenia
osi znacznie się różnią od systemów innych oferentów dzięki wielu unikatowym
cechom. Należą do nich między innymi
możliwość montażu czujników bez konieczności dokonywania wierceń w torze,
brak konieczności instalacji aktywnej elektroniki w obszarze torów czy — poprzez
redundancje — możliwość montażu automatycznego zabezpieczenia przed awarią,
czyli struktury typu hot standby. Kolejnym
szczególnym rozwiązaniem są z pewnością innowacyjne narzędzia diagnostyczne, które udostępniamy wraz z naszymi
licznikami osi. Te właściwości i cechy zostały wymienione na przykład w piśmie
głównego komisarza ds. bezpieczeństwa
na kolei (z ang. Chief Commissioner of
Railway Safety), który tym samym zalecił
stosowne wdrożenie naszych komponentów w Indian Railways.

A jaką role odgrywają nowe rozwiązania Frauscher Tracking Solutions (FTS) w Indiach?
MT: Indie to główny rynek dla tego systemu, który bazuje na technologii Distributed Acoustic Sensing, w skrócie DAS,
ponieważ może zaoferować potencjalne
rozwiązania dla podstawowych wymagań
Indian Railways. Należą do nich między
innymi kontrola komponentów pociągów
i infrastruktury oraz wykrywanie nieautoryzowanych przejazdów w określonych
strefach. W projektach pilotażowych realizowanych w ścisłej współpracy z Indian
Railways sprawdzamy odpowiednie właściwości systemu FTS. W ten sposób chcemy
wspólnie rozwijać system, który umożliwia
bieżącą kontrolę w czasie rzeczywistym
różnych komponentów i przekazywanie odpowiednich informacji w celu planowania
prewencyjnych prac serwisowych lub wykonania nagłych prac.

rynek globalny, jakim jest Frauscher, bardzo
ważną rolę odgrywa korzystanie z różnych
technologii komunikacyjnych, aby można
było współpracować ponad granicami i niezależnie od stref czasowych, transferować
know-how i odpowiednio wykorzystywać
umiejętności pojedynczych osób. Ponadto jesteśmy przekonani, że bezpośrednia
wymiana doświadczeń między naszymi
ekspertami poprzez ich regularne wizyty
w różnych oddziałach na całym świecie ma
decydujące znaczenie. Ważne jest oczywiście również poczucie, że jesteśmy dużym
zespołem.
MT: I jako taki chcemy umacniać w nadchodzących latach naszą pozycję lidera
w Indiach i na innych globalnych rynkach
kolejowych w takich obszarach działalności, jak liczenie osi i wykrywanie koła. Dzięki
konsekwentnemu wdrażaniu kompleksowej strategii cyfryzacji chcemy stale rozwijać nie tylko nasze produkty, ale również
równolegle nasze całe środowisko pracy.

Na koniec spójrzmy jeszcze
w przyszłość — jak będzie się ona
kształtować, szczególnie w odniesieniu do współpracy obu największych oddziałów firmy Frauscher?
AS: W przedsiębiorstwie zorientowanym na
01.2018 Ultimate Rail

Otwarte interfejsy i elastyczne możliwości
analizy są nieodzowne dla wielu
zastosowań na kolei.

JEDEN
ZA
WSZYSTKICH
Indukcyjne czujniki koła są niezawodne, wytrzymałe
i elastyczne. Dzięki tym właściwościom stanowią one
optymalną bazę zarówno dla znanych, jak i nowatorskich zastosowań w branży kolejowej. Hannes Kalteis,
Frauscher Product Management, przedstawia kilka
przykładów.
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a wielu rynkach kolejowych na całym świecie indukcyjne czujniki koła
są dzisiaj wykorzystywane jako
podstawa dla systemów liczenia osi. Ich
najważniejszym zadaniem jest sygnalizacja stanu zajętości torów. W tej kombinacji
często znajdują zastosowanie jako nadajniki sygnału dla przejazdów kolejowych.
Rozwój techniki w różnych regionach
i segmentach branży kolejowej na całym
świecie przyczynia się także do tego, że
stale są odkrywane nowe obszary zastosowania dla czujników koła. Możliwości
ich wykorzystania są różnorodne. W różnych instalacjach w sposób niezawodny
udostępniają informacje o jadącym pociągu, jego prędkości i kierunku jazdy. Ponadto dają możliwość analizowania impulsu ze
środka koła lub średnicy koła.
Elastyczność odgrywa przy tym oczywiście ważną rolę. Aby jednak sprostać wymaganiom projektowym lub rynkowym,
należałoby zaadaptować już gdzieś indziej
sprawdzone modele. Przy tym zawsze dochodzi do konfliktu między wymaganiami,
właściwościami technicznymi oraz specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami.
Był on również punktem wyjścia do zaprojektowania czujnika koła RSR110 firmy
Frauscher, który szybko i łatwo można zintegrować z każdą infrastrukturą dzięki jego
otwartemu analogowemu interfejsowi. Dzisiaj ten czujnik jest dostępny w dwóch wariantach systemowych: RSR110d z dwoma
systemami czujników i RSR110s z jednym
systemem czujników. W ten sposób dzięki czujnikowi RSR110 można realizować
w pełni indywidualne systemy, które będą
otrzymywać precyzyjne dane pomiarowe
z czujnika koła. Więcej informacji o czujniku
RSR110 można znaleźć w sekcji informacyjnej na stronie 29.

Silny partner innowacyjnych systemów
Postępująca elektryfikacja kolei powoduje, że dla różnych zadań w przemyśle kolejowym instalacje muszą spełniać coraz
wyższe wymagania w takich obszarach jak
stabilna kompatybilność elektromagnetyczna. Dlatego dzisiaj producenci takich instalacji często stawiają na indukcyjne czujniki

27
Z praktyki

koła, które wykazują wysoką wytrzymałość
również w odniesieniu do kompatybilności
elektromagnetycznej.

Górki rozrządowe: nowe komponenty do sprawdzonych koncepcji
Górki rozrządowe są do dzisiaj istotnymi częściami wielu instalacji linii podmiejskich. W tym otoczeniu czujniki koła mogą
przejmować różne zadania, m.in. pomiar
prędkości.
Zwrotnice, poprzez które wagony są
przyporządkowywane do odpowiednich
pociągów, można w niezawodny sposób
przestawiać za pomocą indukcyjnych czujników koła. Ponadto umożliwiają one dokładne ustawienie na impuls ze środka koła,
m.in w przypadku bezwzględnie koniecznych belek bujakowych wagonów.
Od września 2017 roku odpowiednia
instalacja znajduje zastosowanie w Ameryce Północnej. Tam ciągłe problemy z istniejącą infrastrukturą skłoniły operatora do

rozejrzenia się za alternatywami. Zapadła decyzja o instalacji dwóch czujników
RSR110d na wysokości górki rozrządowej.
Impuls do przestawienia dwóch zwrotnic
jest wysyłany każdorazowo z jednego czujnika RSR110s do odpowiedniego napędu
zwrotnicy.
Identyfikacja i sortowanie pociągów
następuje poprzez system Automatic
Equipment Identification (AEI). Integracji
czujników koła z systemem AEI i centrum
kontroli integratora systemów można było
dokonać bez dalszych adaptacji. System
od jego uruchomienia działa znakomicie, ku
całkowitemu zadowoleniu klienta.



 TRACK MORE
WITH LESS

Liczne zalety czujników
koła firmy Frauscher:
 Wysoka odporność na
zakłócenia elektromagnetyczne
 Niezawodne działanie
w ekstremalnych
warunkach
Prosty montaż za po-

Wykrywanie, liczenie, pomiar
i aktywacja
Spółka Wayside Inspection Devices Inc.
z Kanady działa daleko poza granicami
własnego kraju. Laserowy system TBOGI przedsiębiorstwa mierzy geometrię
wózków skrętnych przejeżdżających

mocą opatentowanych
jarzm mocujących
Elastyczne interfejsy
umożliwiające indywidualne zastosowanie

Na górkach rozrządowych indukcyjne czujniki koła sprawdzają się w różnych zastosowaniach.
01.2018 Ultimate Rail
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pociągów. W ten sposób można wcześnie
wykryć i szybko usunąć ewentualne odchylenia w ustawieniu wózka skrętnego.
W przeciwnym razie takie odchylenia mogą
prowadzić do szybkiego zużycia kół pociągu, co w konsekwencji może spowodować
nawet uszkodzenie torów.
Tutaj zadaniem czujnika koła RSR110d
jest wskazanie, czy przejeżdża pociąg i z
jakiego kierunku, pomiar prędkości pociągu oraz odstępu pomiędzy poszczególnymi osiami, a także aktywacja i ponowna
dezaktywacja zapisu danych przez system
TBOGI.
„Integracja czujnika nastąpiła poprzez
specjalnie zaprojektowany interfejs sprzętowy, za pomocą którego następuje digitalizacja sygnału. Kosztowne adaptacje sprzętu
i oprogramowania systemu TBOGI nie były
przy tym konieczne. Precyzja, z jaką czujnik
RSR110d dokonuje różnych pomiarów, ma
ogromne znaczenie dla naszych systemów”
— mówi Denis D’Aoust. Prezesa spółki
Wayside Inspection Devices Inc. nie trzeba
przekonywać o zaletach czujnika koła.

Robot rozprzęgający EntKuRo podczas pracy
Ultimate Rail 01.2018

Projekt EntKuRo
Projekt EntKuRo — skrót od „robot rozprzęgający” (niem. „Entkupplungsroboter”)
— pokazuje, jaką szczególną rolę może odgrywać wysoka precyzja czujników koła.
Ten projekt jest wspierany przez austriackie Federalne Ministerstwo Transportu,
Innowacji i Technologii (niem. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, BMVIT) oraz austriackie Towarzystwo
Wspierania Badań Naukowych (niem.
Forschungsförderungsgesellschaft,
FFG)
w ramach programu „Mobilność przyszłości — mobilność towarów”. Partnerami projektu są Politechnika Górnej Austrii (niem.
Fachhochschule Oberösterreich), spółka
austriackich kolei federalnych ÖBB Infrastruktur, Politechnika w St. Pölten (niem.
Fachhochschule St. Pölten), Austriacki Instytut Technologii (oryg. Austrian Institute of
Technology) i firma Ulbrich.
„Transport kolejowy towarów w Europie nadal opiera się na sprzęgu śrubowym wynalezionym w XIX wieku. Jest on
zaprojektowany do ręcznej obsługi, co nie
odpowiada dzisiejszym wymaganiom dotyczącym produktywności i bezpieczeństwa
pracy” — tak Christoph Zellner z Politechniki Górnej Austrii mówi o powodach zainicjowania projektu. Zellner wyjaśnia: „W
projekcie EntKuRo przeanalizowano procesy zachodzące podczas rozłączania wagonów towarowych i w wyniku tej analizy
zaprojektowano urządzenie mechatroniczne, które dokonuje w pełni automatycznego rozłączania.
Na odcinku testowym na stacji rozrządowej w Linzu robot rozprzęgający jest
testowany w rzeczywistych warunkach.
Aby taki system dobrze działał, wymagane jest zastosowanie najróżniejszych czujników, takich jak na przykład czujnik koła
RSR110d firmy Frauscher. Daje on możliwość niezawodnego ustalania liczby osi
i porównywania jej z bazą danych, jak również wyprowadzania zatwierdzenia dla
procesu rozprzęgania. Ponadto w wyniku analizy zboczy sygnału można obliczyć
prędkość przejeżdżającego pociągu. Czujnik koła jest tym samym ważną podstawą
dla bezpiecznego i niezawodnego procesu
rozprzęgania”.

29
Z praktyki

Dokładne wykrywanie pociągów
nadal wzbudza emocje
Już te nieliczne przykłady zastosowania pojedynczego modelu czujnika pozwalają wyciągnąć wniosek, że ta technologia również
w przyszłości będzie odgrywać ważną rolę
w branży kolejowej.
Zwłaszcza w odniesieniu do dokładności i niezawodności indukcyjne czujniki
koła długo jeszcze będą wyznaczać trendy wśród rozwiązań technologicznych.
Dodatkowe właściwości, takie jak integracja różnych modeli z indywidualnym
okablowaniem lub otwarte interfejsy sprawiają, że te urządzenia są jeszcze bardziej
konkurencyjne.

AUTOR
Hannes Kalteis,
Product Management | Innovations,
Frauscher Austria

 OD POJEDYNCZEGO CZUJNIKA DO RODZINY
PRODUKTÓW
Czujnik RSR110 znalazł zastosowanie w różnych projektach dzięki swojemu
otwartemu analogowemu interfejsowi i innym licznym zaletom. Analizę sygnału
elektrycznego można przeprowadzić według własnego uznania za pomocą
prostego urządzenia elektronicznego, sterownika PLC lub mikrokontrolera.
Liczba komponentów sprzętowych jest tym samym mniejsza, a zapotrzebowanie na miejsce i prąd elektryczny — niższe. Także wartości progowe
dla przerzutników oraz szybkość próbkowania można wybrać dowolnie,
w zależności od konkretnego zastosowania. W systemach, w których nie jest
wymagana indywidualna integracja oprogramowania, można zdigitalizować
informacje pochodzące z czujników koła poprzez konwerter sygnału z czujnika
koła firmy Frauscher (WSC).
Wielokrotnie czujnikiem RSR110 pomyślnie zastępowano również czujniki pojedyncze. Aby jeszcze bardziej uprościć ten proces, firma Frauscher
zaprojektowała model czujnika, który jest wyposażony w tylko jeden system
czujników i umożliwia wykorzystanie odpowiedniego okablowania. W portfelu
produktów występują dwa rodzaje czujników: RSR110d (double) z dwoma
systemami czujników i RSR110s (single) z jednym systemem czujników. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu niezawodnych czujników firma
Frauscher stworzyła niezwykle elastyczny produkt, który ma bardzo wiele różnych zastosowań. Pozwoliło to na znaczne udoskonalenie od dawna znanych
aplikacji i opracowanie całkiem nowych koncepcji.
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Informacje, dyskusje i wizje: Peter
Bradley (na zdjęciu z prawej strony)
moderował dyskusję, prowadząc
przez kolejne punkty programu.

4. KONGRES
WHEEL
DETECTION
FORUM
Czwarty kongres Wheel Detection Forum wyznacza nowe
standardy tego znanego wydarzenia branżowego. 262 uczestników z 36 krajów wysłuchało ponad 20 wykładów i prezentacji.
Ważną częścią kongresu był ciekawy program networkingowy.



 TRACK MORE
WITH LESS

Kongres WDF 2017
w liczbach:
 262 uczestników
 z 36 krajów
 ponad 20
specjalistycznych
wykładów i prezentacji
 7 wydarzeń
networkingowych

W

obecnych czasach szybkiej digitalizacji koncepcja kongresu
Wheel Detection Forum (WDF)
bardziej niż kiedykolwiek pokazuje swoje mocne strony. Kongres ma się bowiem
przyczynić do tego, aby wszystkie zainteresowane strony wspólnie przyspieszyły
integrację nowych koncepcji w przemyśle
kolejowym. A jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ nowe technologie oferują dotychczas nieznane możliwości w zakresie
wykrywania pociągów i kontroli komponentów torów i pojazdów szynowych. Pozwala
to sprostać nieustannie rosnącym wymaganiom dotyczącym niezawodnego i wydajnego transportu kolejowego.

które uczestnicy ocenili jako interesujące,
różnorodne i perspektywiczne.
Dzięki międzynarodowemu charakterowi
tego wydarzenia mogła odbyć się dyskusja
nad szerokim spektrum pomysłów dotyczących przyszłości wykrywania pociągów
z najróżniejszych rynków kolejowych. Zagadnienia ujęto w czterech sesjach i dyskusji panelowej:
−−Trendy i wizje,
−−Nowe koncepcje w odniesieniu do
wykrywania pociągów,
−−Innowacje na bazie technologii Distributed Acoustic Sensing (DAS),
−−Najlepsze praktyki w odniesieniu do
wykrywania kół i liczenia osi.

Widoki na przyszłość

Balans między wykładami
a networkingiem

Program tegorocznego kongresu WDF
wyróżniał się przede wszystkim prezentacjami na najbardziej aktualne tematy
i silnym ukierunkowaniem na nowe technologie w dziedzinie wykrywania pociągów. Referenci poruszali wiele zagadnień,
Ultimate Rail 01.2018

Networking jest równie ważny jak wymiana doświadczeń w kwestiach technicznych. Dlatego kongres WDF także w 2017
roku był ponownie idealną okazją do networkingu w luźnej atmosferze. Wszystkie
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sesje, rozdzielane półgodzinnymi przerwami, trwały maksymalnie półtorej godziny. Wszyscy uczestnicy intensywnie je
wykorzystywali, aby przedyskutować prezentacje lub powiązane z nimi wątki.
Szczególnym punktem w programie
kongresu było wydarzenie Wheel Detection TALK. Odbył się on w tak historycznej co eleganckiej scenerii, a mianowicie
w Oranżerii kompleksu pałacowo-parkowego Schönbrunn. Niemal wszyscy uczestnicy wzięli udział w tym wieczornym punkcie
programu, w ramach którego mogli podsumować to, co usłyszeli w trakcie dnia, nawiązać nowe kontakty i spotkać starych
znajomych.

Wspólne kształtowanie przyszłości
„Operatorzy, integratorzy systemów i producenci na całym świecie stoją przed

bardzo podobnymi wyzwaniami. Z powodu specyficznych lokalnych uwarunkowań
decydują się jednak często na odmienne
rozwiązania. Wymiana doświadczeń w zakresie różnych koncepcji jest dzisiaj ważniejsza niż kiedykolwiek” — mówi Christian
Pucher. Dyrektor ds. marketingu w firmie
Frauscher Sensortechnik podkreśla: „Zmiany w naszej branży, jak i wokół niej, zachodzą coraz szybciej. Dlatego nieodzowne
jest skonfrontowanie się z rozwiązaniami
zastosowanymi w innych segmentach szeroko pojmowanej branży transportowej.
Ponadto należy dokonać analizy dostępnych i przyszłych możliwości, jakie niesie
ze sobą digitalizacja. Dlatego uzupełniliśmy
program kongresu WDF 2017 o zagadnienia dotyczące wizjonerskich koncepcji i digitalizacji.
W
wielu
indywidualnych
rozmowach zwracano mi uwagę, że ta

globalna sieć ekspertów w dziedzinie technologii kolejowej jest niezwykle wartościowa. Ma ona decydujące znaczenie, jeśli
chcemy, aby system, jakim jest kolej,
w dłuższej perspektywie rozwijał się w sposób zrównoważony i był atrakcyjny dla
klienta”.
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„PRZYJĘCIE INNOWACJI
PRZEZ BRANŻĘ
I CZERPANIE
Z NICH KORZYŚCI”
„...mamy do czynienia z dużą liczbą innowacyjnych produktów i dużą ilością informacji,
które wywierają wpływ na rynki w zakresie
niezawodności i bezpieczeństwa. Obecnie
coraz częściej mówi się o sztucznej inteligencji, również dlatego, że zmierzamy ku
czwartej rewolucji przemysłowej. To jest
właśnie jeden z najważniejszych punktów
programu podczas tutejszego kongresu
WDF — zobaczyć, co przygotowuje dla nas
przyszłość, gdy wspólnie jako branża przyjmiemy te innowacje i wspólnie zaczniemy
wyciągać z nich korzyści”.
Romesh Srinivasan, dyrektor zarządzający firmy
KL Consult Associates SDN. BHD., Malezja

„Uczestniczę w kongresie z ogromną
przyjemnością”
„...wiele pomysłów, o jakich była mowa
na prelekcjach, mogłem zabrać ze sobą.
Szczególnie interesują mnie postępy w obszarze wykrywania koła i technologii czujników. Cieszę się również z tego, że mogłem
się dowiedzieć, nad jakimi branżowymi rozwiązaniami właśnie się pracuje w odniesieniu do analizy danych i Internetu rzeczy.
Niektóre wykłady były po prostu genialne.
Myślę też, że wydarzenie jako całość jest
naprawdę dobrze zorganizowane, ponieważ wszystkie prezentacje są idealnie do
siebie dopasowane”.

„Większa różnorodność prelegentów”
„Jestem bardziej przyzwyczajony do konferencji kanadyjskich lub amerykańskich,
gdyż pochodzę z Kanady. Tutaj na kongresie WDF mamy większą różnorodność prelegentów — pochodzą z różnych krajów i są
specjalistami w różnych dziedzinach. Kongres WDF był bardzo ciekawy — naprawdę bardzo mi się podobał i mam nadzieję,
że będę uczestnikiem kolejnych edycji tego
wydarzenia!”
Denis D’Aoust, współzałożyciel i prezes spółki
Wayside Inspection Devices Inc., Kanada
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Mike Greenan, Director Rail & Transport Strategy
w firmie Altran, Wielka Brytania

 ZAREZERWUJ
TERMIN!
Kongres
Wheel Detection Forum 2019
5–7 czerwca 2019 r. | Wiedeń,
Austria
www.wheeldetectionforum.com
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KONTAKTY I TERMINY
Pracownicy firmy Frauscher z całego świata zawsze uczestniczą
w największych wydarzeniach z branży kolejowej. Także w roku 2018
będzie wiele możliwości, aby się spotkać, m.in. na targach InnoTrans.
Możliwości umawiania terminów spotkań: marketing@frauscher.com

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

RAILWAY INTERCHANGE | AREMA

TRAKO

17–19 września 2017 r. | Indianapolis, USA

26–29 września 2017 r. | Gdańsk, Polska

Dzięki nowemu stoisku na największych specjalistycznych

Firma Frauscher Polska zaprezentowała najnowsze innowacje

targach w Ameryce Północnej zespół firmy Frauscher USA

przedsiębiorstwa na najważniejszym spotkaniu dla ekspertów

wzbudził ogromne zainteresowanie.

z branży kolejowej w Polsce.

NT EXPO

AUSRAIL PLUS

7–9 listopada 2017 r. | São Paulo, Brazylia

21–23 listopada 2017 r. | Brisbane, Australia

Profesjonalne wystąpienie zespołu firmy Frauscher Brazylia

Liczni goście skorzystali z okazji, aby na targach Ausrail Plus

wywarło duże wrażenie na gościach targów NT Expo 2017.

porozmawiać z ekspertami z firmy Frauscher Australia.
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ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKA NA TARGACH

5TH WHEEL DETECTION FORUM
 Zarezerwuj termin: 5–7 czerwca 2019 r. |
Wiedeń, Austria

 ASLRRA, 2018 Annual Convention
7–10 kwietnia 2018 r. | Nashville, USA
 Rail Solutions Asia
2–4 maja 2018 r. | Kuala Lumpur, Malezja
 The rise of IoT & Big Data in Rail
(Rozwój Internetu rzeczy i big data w branży kolejowej)
29 maja 2018 r. | Monachium, Niemcy
 World Metrorail Congress Americas (Światowy kongres kolei
metropolitalnej Ameryki)
26–27 czerwca 2018 r. | Filadelfia, USA
 InnoTrans
18–21 września 2018 r. | Berlin, Niemcy

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane prezentacją wykładu do składania od września 2018 r. swoich
dokumentów na następny kongres Wheel Detection
Forum. Głównymi tematami będą trendy w śledzeniu
pociągów i kontroli stanu instalacji torowych. Szczegółowe informacje są na bieżąco aktualizowane na stronie
internetowej wydarzenia pod adresem:
www.wheeldetectionforum.com
Ważne daty:
Termin wpływu wyciągu
z dokumentów

20 grudnia 2018 r.

Zgoda na prezentację

25 stycznia 2019 r.

Termin wpływu pełnej dokumentacji
Termin wpływu prezentacji

18 lutego 2019 r.
20 maja 2019 r.

ZAPRASZAMY DO UZGADNIANIA TERMINÓW
SPOTKAŃ
STOPKA REDAKCYJNA
 Europäischer Schienengipfel
(Europejski szczyt branży kolejowej)
1–2 marca 2018 r. | Wiedeń, Austria
 Middle East Rail
12–13 marca 2018 r. | Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 Istanbul Railtech
11–12 kwietnia 2018 r. | Istambuł, Turcja
 Joint Rail Conference
18–20 kwietnia 2018 r. | Pittsburgh, USA
 APTA Rail Conference
10–13 czerwca 2018 r. | Denver, USA
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