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หลักการเหตุผล (Rationale)
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านระบบคมนาคมขนส่งทางราง
คิดเป็นมูลค่ามหาศาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางเป็นระบบหลักในการขนส่งของประเทศ
ไทยอีกระบบหนึ่งในอนาคต ทั้งนี้ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางจาเป็นต้องคานึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย โดยเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณ
(Signalling) และการดาเนินการระบบการบารุงรักษา (Operation and Maintenance) ถือเป็นเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาให้มีความล้าสมัยและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาจวบจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในด้านนี้
ยังมีอยู่จากัดโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการใช้ในต่างประเทศยังถือเป็นเรื่องยากที่วิศวกรไทยจะเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ดังกล่าว ดังนั้นการดาเนินการเพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงถือเป็นเรื่องที่
สาคัญ คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เห็น
ความสาคัญในเรื่องการควบคุมการเดินรถไฟ (Train control) ซึ่งมีระบบหนึ่งที่สาคัญต่อความปลอดภัยคือ
ระบบติดตามตาแหน่งของขบวนรถไฟ (Train detection System) ได้รับการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันมี
การใช้ ง านหลากหลายเทคโนโลยี ในการนี้ จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท Frauscher Sensor Technology
ด าเนิ น การจั ด สั ม นาถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ขึ้ น ภายใต้ หั ว ข้ อ Smart wayside sensing : The future
technology for Railway Signalling and Maintenance System ขึ้ นในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. โดยมุ่งเน้นวิศวกรผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาณัติ
สัญญาณ นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Operation and Maintenance ในการเข้า
ร่วมสัมมนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ………………………………

วัตถุประสงค์ (Objective)
1.
2.
3.
4.

เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาองค์ความรู้ไปต่อยอดในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับวิศวกรไทยสู่สากล
เพื่อให้เห็นรูปแบบของการนาไปใช้งานจริง และสาธิตการทางานของระบบ
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08.30-09.00

Registration

09.00-09.15

Welcome Speech
By

Dr. Thanes Weerasiri
President of Engineering Institute of Thailand

09.15-09.30

Introduction & Overview (15 mins)
Opening words and providing of an overview of the seminar.
Frauscher company profile : Background, History, Product portfolio, Markets and
customers
By

09.30-10.15

Yaowalak Arrakwanich, Gerhard Grundnig

Wheel detection and axle counting principle (up to 50 mins)
Many years of worldwide experience have enabled Frauscher to develop wheel
sensors that are characterized by maximum availability. They generate an
analogue signal aspect based on inductive processes. This signal response is sent
in the form of a direct current signal to the indoor equipment, which can also be
positioned in cubicles distributed alongside the line. This means that no active
electronic components are placed on the track itself.
Even when subjected to extreme temperatures, vibrations and electromagnetic
interference, Frauscher wheel sensors generate reliable data for both vital and
non-vital applications.

Additionally the patented rail claws and plug-in connection available on some
models make the mounting of Frauscher wheel sensors a quick and simple task. In
addition, simple maintenance cycles and low maintenance costs guarantee
minimal life cycle costs.
By

Manfred Sommergruber

10.15-10.25

Coffee break

10.15-12.00

Challenges in field and corresponding functionalities of state-of-the-art axle
counting systems (up to 1:40h)
Axle counting systems with inductive wheel sensors have established themselves
with many railway operators worldwide as reliable and cost-effective track vacancy
detection systems. Progress achieved in the development of the operating
principles, manufacturing processes and materials, and the decades of practical
experience, are the basis for the steadily growing number of applications and
solutions. The development of ever more advanced and diverse vehicles and the
increase in electromagnetic emissions and speed, however, remain a major
challenge for safe and reliable wheel detection.
By

Manfred Sommergruber

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.40

Block proving systems based on axle counting systems & reference cases from
India railway (up to 40 mins)
By

13.40-14.10

Akhilesh Yadav

Reference cases from APAC; Taiwan, Vietnam, India, China, Malaysia, and etc.
(up to 30 mins)
By

Frauscher

14.10-14.20

Coffee break

14.20-14.50

Axle counting in level crossing applications focus on APAC / Thai requirement
(up to 30 mins)
By

14.50-15.30

Frauscher

FTS - Tracking and asset condition monitoring based on optic-fibre / distributed
acoustic sensing (up to 40 min)
The principle of Distributed Acoustic Sensing (DAS) is based on changes in the
intensity of light reflections caused by sound waves radiating against a singlemode
fibre optic cable. These changes can be detected. Using specially developed
algorithms, it is possible to
transform measurable signatures into valuable
information.
As a stand-alone solution, FTS can be used for non-vital train tracking, basic
applications in asset condition monitoring as well as security applications. It
delivers the train’s position, velocity, direction, and more.
By

15.30-16.00

Mayank Tripathi

Trial time (up to 30 mins)
Exhibition and testing of state-of-the-art Frauscher components and systems
(wheel sensors, evaluation board and axle counting system)
By

Frauscher
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