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SAMARA városát 1586-ban alapították. 
Most már a legnagyobb város Oroszország Közép-Volga régiójában, ami a Volga gazdasági 
régió politikai központja. Olaj és gáz, űrrepülés és autóipar széleskörűen jelen vannak a 
Samara régióban.
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CSAPAT

TERMELÉS

Kb. 300 magasan 
képzett szakértő

TEVÉKENY-
SÉGEK

Fejlesztés / tudományos munka és 
kutatás

Mérnöki tevékenység (gépész, 
elektromos és elektronikai, 
mérőberendezés)

Szoftverfejlesztés

Módszertani támogatás

A technológia és tesztberendezés 
megtervezése

Kutatás, laboratóriumi és terepi 
tesztek

Gyártás

Gyártás, újra-felszerelés és korszerűsítés

A vizsgálatok teljes készlete

Támogatás és karbantartás az életciklus alatt

Konzultáció és oktatás

A műszaki specifikációk és szabványok tervezése 
és optimalizálása

Az ügyfél különféle specilaitású személyzetének 
oktatása

Műszaki konzultáció

Több mint 120 diagnosztikai jármű üzemben

Az INFOTRANS diagnosztikai rendszerei jelentik a vasúti 
forgalom biztonság alapját az “1520 mm nyomtávú” 
területen

Oroszország

Ukrajna

Fehér-Oroszország

Kazahsztán

Üzbegisztán

Grúzia

Lettország

Észtország

Németország

Svájc
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Ztikai Diagnosztikai jármű «gDFZ» 

A svájci szövetségi vasutak számára

Automata vágány monitoring rendszer 
(ATM) keskenynyomtávú vasút ZentralBahn

számára (Svájc)

Új generációs diagnosztikai jármű a DB MISS-DVT-
je.
Két jármű van üzemben. 
2019 decemberében a harmadik rendszer készen 
lesz beüzemelésre

Több funkciós diagnosztikai jármű vágány 
infrastruktúra monitoringhoz.
Az SBB próba projektje.

A vágánygeeometria monitoring rendszere 
beintegrálva személyvonatba FINK (Stadler).
Üzemben 2018 október óta. 

Rgyedi tervezés Az első automata vágánymonitoring rendszer 
Nyugat-Európában



A rendszert a vágánygeometriai paraméterek, a sínprofil 
paraméterek, a hosszprofil-rendellenesség paraméterek 
mérésére szánjuk. 

Többfunkciós inerciális érintésmentes mérési rendszer (MIBIS) 
telepítve lett 2014-ben az új generációs diagnosztikai járművön a DB 

MISS-DVT-jén. 
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Vezérlő kocsi Fék kocsi gDFZ Mozdony

Videos felügyelet

A felsővezeték vizsgálat rendszere

V-Cube
rendszer

A kerék –sín 
kölcsönhatás monitoring 

rendszere

Helymeghatározó 
rendszer

A vágánygeometria és sínprofilok 
mérési rendszee (MIBIS)
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Диагностический комплекс

Центральная система 
(Центральный сервер)

Периферийные системы

• Переоборудование вагона
• Установка пантографов 
• Установка дизель-генератора
• Адаптация климатической установки
• Управление электропитанием
• Изменение динамических 

характеристик (гашение колебаний 
кузова, характеристики ходовых 
тележек) 

… 

• Оборудование и программное 
обеспечение центрального 
сервера

• Системное управление
• Менеджер данных (получение, 

экспорт/импорт)
…

Системы поддержки Диагностические системы

Измерительные 
системы

Контрольные 
системы

Моторвагон Тормозной вагон gDFZ Локомотив

• Система 
позиционирования

• Система обеспечения 

• Система контроля геометрии 
и параметров рельсов

• Система контроля контактной 
сети

• Система оценки динамики 
взаимодействия 
(тензометрия) 

• Обзорное 
видеонаблюдение

• Видеонаблюдение 
контактной сети

• Видеоконтроль 
V-Cube

Реконструкция подвижной 
единицы
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ATM «INFOTRANS-VELARO Rus» ATM «INFOTRANS-Lastochka» Többfunkciós diagnosztikai komplexum ERA+
Az orosz vasutak számára

Teljesen személyzetmentes többfunkciós inerciális 
érintkezésmentes mérő rendszer (MIBIS) 
beintegrálva egy nagysebességű személyszállító 
vonatba: Velaro RUS (“Sapsan’) Siemens termék.
Próba projekt – duplikálása előre látott.

Az automata diagnosztikai rendszerek széles körű 
beintegrálása a «Lastochka» személyszállító 
vonatba (Moszkvai központi gyűrű). 
Próba projekt – duplikálása előre látott.

A vasúti infrastruktúra objektumok teljes körű 
monitorungjára szánva. Használható külön 
mozdonnyal is, és egy szabványos vonat egyik 
kocsijaként is.
Számos komplexumot rendel az RZD

A projektnek nincsenek megfelelői A projektnek nincsenek megfelelői A legjobban megtöltött diagnosztikai komplexum

Orosz Tanúsítvány könyv - 2016 Orosz vasutak oklevele - 2018 



Multifunkcionális diagnosztika komplex ERA+ 

Új generációs kétkocsis diagnosztikai komplexum 
az orosz vasutak számára

• A műszaki infrastruktúra elemeinek több, mint 
120 paramétere mérhető,

• Több mint 140 paraméter szolgáltatható a mért 
adatok automatikus kiértékelése és elemzése 
eredményeként.

Üzemben 2019 január óta
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Felsővezeték 
felügyeleti rendszere

Vágány videós 
felügyelet

A vonat vezérlő 
rendszerek 

monitoringja

A sínek 
ultrahangos 
ellenőrzése

Georadar 
rendszer

Pálya video monitoring rendszere

GPS és GSM antenna

Vágány geometria és sín profil mérések érintkezésmentes 
rendszere

Csapágy és kocsiszekrény gyorsulás 
mérések rendszere

Térbeli szeknnerező 
rendszer

Vágány videós 
felügyelet

A telekommunikációs rendszer 
monitoringja

Multifunkcionális diagnosztika komplex ERA+ 



Multifunkcionális diagnosztika komplex ERA+ 

A pálya videós monitoring rendszere

• Nagy pontosságú videós információk 0,1 mm felbontástól

• A vágányobjektumok automatikus észlelése és kiértékelése

A vágánygeometriai és sínprofil mérések 
érintkezésmentes rendszere

• A mérések kettős áramköre

• A sínprofilok nagy pontosságú lézer alapú mérései

• Egyedülálló ferromágneses szenzorok a sín geometriai 
mérésekhez kemény időjárási körülmények között
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Térbeli szkennerező 
rendszer

A felsővezeték-vizsgálat rendszere:

• Két áramszedő-mérőberendezéssel

• A munkavezetékek helyzetének érintkezésmentes mérései

• A felsővezeték videós, hő és ultraibolya sugárzásos vizsgálata

Mérőegységek a tetőn

Mérőegységek a 
kocsi alatt
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Multifunkcionális diagnosztika komplex ERA+ 



A videomonitoring rendszere
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A sínek ultrahangos vizsgálata
rails

A georadaros vizsgálat rendszere

Hat antenna a többfrekvenciás hangzáshoz:

– szkennerezési mélység 10-12 m-ig (töltés)

– szkennerezési mélység 3,5-4 m-ig (ágyazat szelvény, 
elválasztó réteg)

- Szkennerezési mélység 0,8 m-ig (ágyazati szakasz)

Multifunkcionális diagnosztika komplex ERA+ 
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A mérőberendezés telepítése a 
szabványos gördülőállományra

A legfontosabb előnyök:  
• Mérések a vágány és gördülőállomány valós 

kölcsönhatási körülményei között

• Felügyeleti gyakoriság növelése

• Költségmegtakarítás: speciális jármű és 
személyzet nem szükséges, megtakarítás a 
forgalom javára
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Többfunkciós inerciális érintkezésmentes mérőrendszer 
(MIBIS) az alábbiak mérésére szánva:
- Vágánygeometriai paraméterek, ínprofil paraméterek, 
- A hosszirányú profilrendellenességek paraméterei. 

A rendszer üzemelési sebessége egészen 350 km/h-ig. 

A diagnosztikai rendszer beépítése a 
Velaro Rus (SAPSAN) személyvonatba

A rendszer üzemben van 2015 szeptember óta

A világon első alkalommal széles körű diagnosztikai berendezést telepítettünk egy személyvonatra
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Próba projekt –
Moszkvai központi gyűrű

Széleskörű automatikus diagnosztikai 
rendszerek beintegráláa a «Lastochka».

Személyvonatba. Teljesen automatikus 
ellenőrzési eljárások a diagnosztikai 
berendezéshez, adatmérés, feldolgozás és 
kiértékelés bármilyen kezelői beavatkozás 
nélkül.

Tényleges adatok nyerése valós vonat–
infrastruktúra kölcsönhatási körülmények 
között.

Több mint 100 infrastruktúra-paraméter 
monitoringja.

A tényleges adatok automatikus továbbítása 
az észlelt veszélyes hibákról a sürgős 
tevékenységek elvégzése céljából.
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Vágány videós felügyelet

Távoli adat továbbítás

Pálya videó monitoring 
rendszere

Térbeli szkennerező rendszer

A felsővezeték vizsgálat 
rendszere

Helymeghatározó rendszer

11 paraméter

7 paraméter

14 paraméter

Összesen:  majdnem 100
parameters

13 paraméter

Egyéb rendszerek

5 paraméter

A vágánygeometria és sínprofil mérések rendszere – MIBIS45 paraméter
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ATM GUI
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Az ATM magába foglalja a központi 
rendszert és a mérőrendszerek készletét, 
valamint a komplex szoftvert az adat 
kiértékeléshez, elemzéshez és előrejelzéshez, 
a javítási munkák tervezése érdekében.

A rendszer üzemben van 2018 októbere óta. 

Az automata 
vágánymononitoring rendszer 
(ATM) tervezése és gyártása a 
keskeny nyomtávú ZentralBahn
számára .
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Mérési platform

Az adatfeldolgozó hardver állványa



Az ATM fel van szerelve 
Központi és számos 
Perifériális (mérő) 
rendszerekkel, 
telepítve egy ICN  
személyvonatra annak 
érdekében, hogy 
megmérje a “kerék-
sín” kölcsönhatás 
paramétereit a vonat 
normál üzemelése 
közben. 
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A rendszer üzemben van 2018 októbere óta.



KÖZPONTI RENDSZER

✓ Üzemeltetési ellenőrzés,

✓ A mérések szinkronizálása, 

✓ Konfiguráció, 

✓ Adatfeldolgozás és tárolás,

✓ Távoli monitoring és adat továbbítás

Option ✓ Valós-idejű kiértékelés.

MÉRŐ RENDSZEREK

Pozicionálás,

Különféle paraméterek mérése

Video monitoring,

Jelzés,

stb.

KOMPAKT TERVEZÉS

MEGBÍZHATÓSÁG

MODULÁRIS SZERKEZET

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

ÜZEMKÉSZSÉG
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Az ATM távirányítása és monitoringja megvalósul a 

GPRS/4G kábel nélküli csatornán keresztül vagy mobil 

terminálról WI-FI-vel hozzácsatolva az ATM helyi 

hálózathoz.

Web-interfészt használunk. A rendszer kezelőjének 

nem kell semmilyen speciális szoftver  és használhat 

bármilyen eszközt , melynek szabványos WEB 

böngészője van.

Általánosan, az ATM üzemelés ellenőrzése egy automatikus eljárás

(kezelő beavatkozása nélkül). A mérési szakaszok ellenőrzésének

három módja van:

- a járműmozgás tényleges állapotával

- előre meghatározott ütemtervvel

- kézi parancsokkal távoli kezelőtől

Távoli kezelő
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Az INFOTRANS szolgáltatja a teljes megoldást a vágányállapot mérésekhez, 

kiértékeléshez, időalapú elemzéshez és előrejelzéshez. 

ATM a fedélzeten.

Adatfelvétel és 

előfeldolgozás.  
Az ügyfél diagnosztikai 

központja.

Oviewer (Onéző): adat 

pozicionálás, feldolgozás és 

kiértékelés.  

Távoli adatbázis. 

SZAKÉRTŐI  rendszer: 

Vágányállapot elemzés és 

előrejelzés.  



OViewer (Onéző) szoftver:

- Interaktív adat helymeghatározás 

viszonyítva a vágány referencia 

rendszerhez, meghatározva a DfA

által;

- A mért paraméterek feldolgozása 

azzal a céllal, hogy kiértékeljük a 

tényleges vágányállapotot, az 

Ügyfél igényei alapján

- A mérési eredmények grafikus 

bemutatása és jelentések készítése. 
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Az észlelt hibák listája
A vágány geometriai 

paraméterek 

megjelenítéseMért sínprofilok



SZAKÉRTŐI szoftver:

- Adatok gyűjtése, 

szolgáltatják a 

diagnosztikai egységek;

- Adatszinkronizálás és 

csoportosítás;

- A tényleges 

vágányállapot elemzése;

- Státusz (helyzet) 

monitoring és a 

változások előrejelzése.

Web-orientált távoli 

felhasználói interfész.  
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A SZAKÉRTŐI adatbázis telepíthető 

az Ügyfél diagnosztikai központjában és az INFOTRANS-ban is. 
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A rendszer 2 különálló modulból áll, egy kábellel összekapcsolva :

- Mérési modul – felszerelve a kocsi szekrényre fix magasságban a vágány futó felülete

felett, köztes keretet használva, amit az Ügyfél szolgáltat;

- Adatfeldolgozó modul – felszerelve közvetlenül a kocsiszekrényre.
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Mérőegység:

- inerciális mérőegység (IMU);

- 2-6 optikai egység (OU);

- sebességszenzor (opcionálisan).

Teljes méretek (max.) – 2338 x 981 x 236 mm.

Súly 129 kg, tartalmazva a 6 optikai egységet.

IMUOU

Felszerelési pontKábel az adat-

feldolgozó modultól
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A modulnak rugalmas tervezése van:

- könnyen eltávolítható optikai egységek;

- Az OU oldalirányú emelése annak érdekében, hogy

igazíthassuk az optikai rendszert

a futófelület feletti magassághoz;

- igazítás az 1000 - 1520 mm nyomtávhoz;

Négy mérőrendszer:

- Teljes rendszer (6 OU), vágánygeometria + 

sínprofil;

- Csökkentett rendszer (4 OU), vágánygeometria;

- Kompakt rendszer (4 OU), vágánygeometria 

korlátozott minimális üzemelési sebességgel + 

sínprofil;

- Minimális rendszer (2 OU), vágánygeometria 

korlátozott minimális üzemelési sebességgel.

Teljes

rendszer

Csökkentett

rendszer

Kompakt

rendszer
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A jellemző rendszer a 

kissugarú íves vágányokhoz.

Az ATM felszerelhető 

két típusú optikai egységgel:

Kompakt:

- Teljes méret

150 x 150 x 241,5 мм

- Súly 6,3 kg

Kiterjesztett látómezős:

- Teljes méret

150 x 150 x 329 мм

- Súly 6,55 kg

Az OU típustól és oldalirányú 

helyzettől függően a mérési 

modul névleges magassága 

a vágány futófelülete felett 

változtatható

170 - 410 mm-ig

Eltávolítható radiátor és

beépített fűtők téli

időszakra.



Wi-Fi és GPRS antennák
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Adatfeldolgozó modul:

- teljes méret

1000 x 500 x 450 mm

- súly egészen 60 kg-ig

- kültéri tervezés

A hardver kiterjeszett

hőmérséklet-tartománnyal:

-40°C ... 60°C

Kommunikációs csatornák:

- Wi-Fi

- GPRS/4G

- Gigabit Ethernet

GNSS vevő a fedélzeten

(opcionálisan, annak 

érdekében, hogy 

pozícionálhassunk geodéziai 

koordinátákban).

Kábel a mérőmodulhoz

Felszerelő lemezek

Külső interfészek:

- Energiaellátás

- Ödométer (útadó)

- Gigabit Ethernet

- GNSS antenna
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2019 október. Próbamenetek a Kinel rendező pályaudvaron (Samara régió)
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Adatgyűjtő és feldolgozó

modul
Mérő modul

Az ATM mobil telepítési terve keskeny

nyomtávú vágányon
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Igor Kandalov

A mérnöki tevékenység igazgatója

Polevaya Str. 47, RU-443001 Samara

E-mail: ikandalov@infotrans-logistic.ru

Phone: +7 846 2424834

Mobile: +7 917 9419376

mailto:ikandalov@infotrans-logistic.ru

