
Tensometryczny detektor torowy MTDT 
 

Ogólna informacja techniczna 
 

1. Przeznaczenie i sposób funkcjonowania detektora 

Tensometryczny detektor torowy MTDT przeznaczony jest do wykrywania w określonym miej-
scu na torze obecności jednego lub zespołu pojazdów szynowych jak również może służyć do zli-
czania liczby ich osi, np. w celu identyfikacji tych pojazdów przejeżdżających przez wspomniane 
miejsce na torze czy też w celu pomiaru natężenia ruchu na danym odcinku torowiska. 

Detektor MTDT podaje na swym wyjściu sygnał przeznaczony dla odległego urządzenia (do 
kilkuset metrów – zależnie od zastosowanego kabla między zespołami detektora przy szynie a tym 
urządzeniem), które steruje np. rozjazdami i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach ulicznych 
oraz monitoruje na nich ruch pojazdów szynowych.  

Detektor MTDT jest urządzeniem bezobsługowym, którego czas eksploatacyjnej trwałości za-
leży głównie od staranności i jakości wykonania prac związanych z jego instalowaniem przy szynie 
(zgodnie z odpowiednią instrukcją) oraz od ograniczania możliwości kumulowania się wpływu ze-
wnętrznych czynników degradacyjnych (woda, sól, pyły). W celu tego ograniczania niezbędne jest 
stosowanie odpowiednich obudów skrzynkowych oraz okresowe usuwanie nagromadzonych w 
nich osadów (zwłaszcza po zimowej porze roku). 

2. Ogólny opis budowy i działania detektora  

Głównymi modułami detektora MTDT są (rys.1): 
- moduł pomiarowy POM, 
- moduł wejścia/wyjścia WEWY, 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schemat blokowy detektora MTDT 
 
Moduł POM jest zabudowany na środniku szyny i wraz z modułem WEWY znajduje się we-

wnątrz specjalnej skrzynki nośnej (rys. 2), odpowiednio mocowanej przy szynie zależnie od tego 
czy jest ona w torowisku zagłębionym w jezdni czy w torowiska wydzielonym. 

 
  a)      b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Warianty zabudowy skrzynki nośnej detektora MTDT przy szynie  
a) torowiska zagłębionego w jezdni,  b) torowiska wydzielonego  
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Moduł POM zawiera m.in. rozetę tensometryczną, która wraz z pozostałymi elementami tego 
modułu jest naklejona w określonym miejscu na środniku szyny, gdzie lokalne odkształcenia wy-
woływane punktowo skupionymi naciskami kół przejeżdżającego pojazdu szynowego, są znacznie 
większe od odkształceń wywoływanych mniej skupionymi naciskami kół innego niż szynowy pojaz-
du np. autobusu przejeżdżającego w tym miejscu szynę torowiska zagłębionego w jezdni. 

Moduł POM zawiera także obwody zasilające rozetę tensometryczną i przetwarzające otrzy-
mywany z niej sygnał pomiarowy. Pracę modułu POM kontroluje odpowiednio zaprogramowany 
procesor realizujący algorytmy pracy detektora w trybie serwisowym i w trybie roboczym. 

Moduł WEWY jest zasilany stałym napięciem 24V, doprowadzonym z szafy urządzenia steru-
jącego ruchem ulicznym. Zadaniem modułu WEWY jest dostarczenie stabilizowanego napięcia do 
zasilania modułu POM oraz wyprowadzenie sygnałów detekcji (wykrycia pojazdu szynowego) i sta-
tusu w formie umożliwiającej przesłanie ich do ww. urządzenia sterującego. Moduł WEWY zapew-
nia także izolację galwaniczną modułu POM od linii zasilającej 24V i od linii sygnałowych.  

W module WEWY znajduje się też złącze serwisowe, umożliwiające diagnostykę modułu POM 
oraz w razie potrzeby, ustawienie jego parametrów pracy specyficznych dla danego miejsca zabu-
dowy. Wewnątrz skrzynki nośnej znajduje się puszka połączeniowa z odpowiednimi złączkami, 
która w warunkach terenowych ułatwia połączenie modułu WEWY z kablem prowadzącym do miej-
sca wspomnianego urządzenia sterującego i źródła stałego napięcia zasilania 24V (rys. 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Schemat ogólny zainstalowania detektora MTDT 
 

Ogólna zasada działania detektora MTDT oparta jest na wykorzystaniu tensometrycznego 
pomiaru ściskania i zginania środnika szyny do wykrywania w jej określonym miejscu chwilowej 
obecności koła przejeżdżającego pojazdu szynowego. 

Wywołany naciskiem tego koła, szybkozmienny sygnał pomiarowy z rozety tensometrycznej 
jest w module POM odpowiednio przetwarzany, mierzony i porównywany z wartością progu detek-
cji (wykrycia pojazdu szynowego), pomiarowo wyznaczoną oraz ustaloną względem ciągle kontro-
lowanego zerowego poziomu odniesienia. Ta wartość progowa jest odpowiednio niższa od naj-
mniejszych wartości maksymalnych wspomnianego sygnału pomiarowego lecz zawsze jest odpo-
wiednio wyższa od największych wartości tego sygnału wywołanego przejazdem koła pojazdu in-
nego niż szynowy. Zerowy poziom odniesienia dla każdego szybkozmiennego sygnału pomiaro-
wego (od kół pojazdów szynowych i innych) jest ciągle korygowany w module POM, odpowiednio 
do poziomu wartości wolnozmiennego sygnału pomiarowego, wywołanego rozszerzalnością ciepl-
ną szyny i wpływami innymi niż naciski przejeżdżających kół pojazdów szynowych lub pojazdów na 
kołach ogumionych. Przekroczenie, przez szybkozmienny sygnał pomiarowy tak nastawionego 
progu detekcji, oznacza wykrycie pojazdu szynowego i powoduje wygenerowanie odpowiedniego 
sygnału dla modułu WEWY. 

Przychodzący z modułu POM sygnał jest przetwarzany w module WEWY na wyjściowy sygnał 
impulsowy, o parametrach umożliwiających przesłanie go do odległego o kilkaset metrów urządze-
nia sterującego ruchem ulicznym lub do znajdującego się przy nim (w opcjonalnej, zalecanej konfi-
guracji zainstalowania detektora MTDT) dodatkowego modułu przekaźnikowego FSK (rys.3). 
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W ramach wyżej opisanej pracy detektora MTDT w trybie roboczym jego moduł POM (ściślej 
jego procesor) ciągle też sprawdza przebieg oraz czas trwania szybkozmiennego sygnału pomia-
rowego (między jego wzrostem i spadkiem wywołanym przejazdem koła pojazdu szynowego) w 
celu wykrycia przypadków własnej niesprawności lub dłuższej (niż chwilowa, „normalna”) zmiany 
tego sygnału, która może być spowodowana np. postojem tego koła na szynie dokładnie nad roze-
tą tensometryczną detektora lub niesprawnością któregoś z elementów modułu POM. 

W takich przypadkach procesor detektora realizuje odpowiednią procedurę sprawdzania „nie-
normalnego” przebiegu sygnału pomiarowego w określonym czasie, a z modułu POM nie jest 
wówczas podawany do modułu WEWY sygnał wykrycia pojazdu szynowego. Jeżeli w czasie tego 
sprawdzania odpowiednio zmieni się „nienormalny” przebieg sygnału pomiarowego (zmiana na 
„normalną” sekwencji przekroczeń odpowiednich poziomów wartości np. na skutek zjechania koła 
tego pojazdu znad rozety tensometrycznej) to z modułu POM zostanie podany sygnał wykrycia po-
jazdu szynowego i detektor dalej pracuje w trybie roboczym. W przeciwnym razie moduł POM 
zgłasza wykrycie „nienormalnego” sygnału pomiarowego i kontynuuje procedurę sprawdzania nie-
normalnego” przebiegu sygnału pomiarowego do czasu interwencji serwisu. 

Zarówno w przypadku nieuzasadnionego występowania „nienormalnego” sygnału pomiarowe-
go jak i w przypadku własnej niesprawności detektor MTDT wymaga interwencji, która w pierw-
szym kroku sprowadza się do próby jego ponownego uruchomienia w odpowiednich warunkach 
(kontrolowanych przejazdów tramwajów) tak jak przy pierwszej instalacji detektora. W razie niesku-
teczności tego kroku w następnym musi być przeprowadzona bardziej szczegółowa inspekcja i w 
ostateczności wymiana niesprawnego modułu lub całego detektora. 

Detektor MTDT o wyżej opisanej budowie i działaniu jest urządzeniem opartym na innowacyj-
nych, chronionych rozwiązaniach oraz na kilkuletnich doświadczeniach ze sprawdzonego w eks-
ploatacji, własnej konstrukcji analogowego detektora TDT, również wykorzystującego tensome-
tryczny pomiar do detekcji obecności pojazdów szynowych, który przez okres kilku lat bezawaryj-
nie pracował w rzeczywistym systemie sterowania ruchem ulicznym. 

3. Warunki, wymagania i zalecenia dotycz ące zabudowy oraz instalacji detektora 

Moduły POM i WEWY detektora MTDT powinny być umieszczone wewnątrz specjalnej 
skrzynki nośnej, zabudowanej przy szynie w miejscu jej sztywnego podparcia tzn. na płycie beto-
nowej – w przypadku torowiska zagłębionego w jezdni lub w skrzynce zabudowanej między pod-
kładami betonowymi – w przypadku torowiska wydzielonego (rys. 2). 

Skrzynka nośna powinna mieć króciec odwadniający, umożliwiający skuteczne odprowadzanie 
z w niej wody deszczowej jak również wody podawanej przy okresowym strumieniowym wypłuki-
waniu gromadzącego się w skrzynce szlamu. 

Zalecaną jest sprawdzona w kilkuletniej eksploatacji skrzynka, która jest oferowana przez pro-
ducenta detektora wraz z jego modułami POM i WEWY. 

Zaleca się stosowanie przy urządzeniu sterującym ruchem ulicznym, dodatkowego modułu 
przekaźnikowego FSK, oferowanego przez producenta detektora MTDT. Moduł ten umożliwia sy-
gnalizowanie statusu i zgłoszeń detektora MTDT, jednak przede wszystkim moduł FSK ma za za-
danie chronić wejścia wspomnianego urządzenia (sterownika ruchu ulicznego) przed wpływami 
długich linii przewodów łączących go z detektorem MTDT przy szynie (rys. 3).  

W przypadku instalowania detektora MTDT bez modułu FSK należy dla ochrony wejść tego 
urządzenia sterującego zastosować przy nim odpowiednie przekaźniki. 

Detektor MTDT powinien być połączony z tym urządzeniem sterującym lub z modułem FSK za 
pomocą kabla odpowiednio zabezpieczonego przed wnikaniem wilgoci. Dla modułu FSK w stan-
dardowym i ponad standardowym wykonaniu, kabel ten powinien mieć odpowiednio trzy i cztery 
pary żył o przekroju nie mniejszym niż 0,25mm2 – dla długości kabla do 100m lub o przekroju nie 
mniejszym niż 0,5mm2 – dla długości kabla od 100 – 300m. 

Zalecany jest kabel telefoniczny ziemny żelowany z wiązkami parowymi o ww. przekrojach. 
Dopuszczalnym jest też kabel z dwoma parami żył, przy którym jednak są ograniczone możli-

wości zdalnego rozpoznawania zgłoszeń detektora MTDT za pomocą modułu FSK i wykluczone 
jest komunikowanie się z tym detektorem z dogodnego miejsca jakim jest szafa sterownika. 

Zalecane jest źródło zasilania 24V DC o prądzie wyjściowym 1,6A, umożliwiające impulsowy 
pobór prądu do 2,4A, spełniające wymagania normy EN 55022 dla środowiska zdefiniowanego w 
klasie B.  Ponadto to źródło zasilania powinno umożliwiać podwyższenie napięcia do 26V DC, któ-
re może być niezbędne dla zapewnienia prawidłowej pracy detektora MTDT w przypadku najwięk-
szych długości wspomnianego kabla zasilająco-sygnałowego. 



4. Instalowanie i uruchomienie detektora 

Zakres prac przy instalowaniu detektora MTDT obejmuje: 
- przyklejenie na środniku szyny (rys. 2) modułu pomiarowego POM przy użyciu odpowied-

niego szablonu i kleju (w zakresie dostawy) zgodnie z instrukcją serwisową; 
- zabezpieczeniu antykorozyjnym modułu POM przy użyciu odpowiedniego środka (w zakre-

sie dostawy); 
- zamocowaniu we wnętrzu skrzynki nośnej lub obudowy przy szynie modułu WEWY (wraz z 

puszką przyłączeniową) za pomocą odpowiedniego elementu mocującego (w zakresie do-
stawy); 

- połączenie modułu POM z modułem WEWY (kablem z wtyczką z modułu POM do gniazda 
w module WEWY) oraz połączenie modułu WEWY (poprzez puszkę przyłączeniową) z ze-
wnętrznym kablem zasilająco-sygnałowym (rys. 2); 

- połączenie modułu WEWY (zewnętrznym kablem zasilająco-sygnałowym przychodzącym 
od szyny) bezpośrednio z urządzeniem sterującym i jego źródłem zasilania 25V DC lub w 
zalecanej opcji - połączenie z dodatkowym modułem przekaźnikowym FSK (rys. 2). 

Zakres prac przy uruchomieniu detektora MTDT obejmuje: 
- przygotowanie warunków do pomiarowego wyznaczenia (przez procesor detektora) zero-

wego poziomu odniesienia (tła) dla wartości szybkozmiennego sygnału pomiarowego, tzn. 
wyeliminowanie na okres minimum 300s możliwości przejazdu tramwajów przez miejsce 
zainstalowania detektora na szynie; 

- włączenie zasilania detektora MTDT i zapewnienie możliwości przeprowadzenia (przez pro-
cesor detektora) procedury pomiarowego wyznaczenia zerowego poziomu odniesienia w 
wyżej podanych warunkach i okresie czasu; 

- sprawdzenie poprawności wykrywania przez detektor MTDT przejazdów pustych lub mało 
obciążonych tramwajów różnych typów - odpowiednio sygnalizowanych przez moduł FSK w 
przypadku zalecanej opcjonalnej instalacji detektora; 

- w razie niepoprawności wykrywania tych przejazdów przez detektor MTDT – zmianę (przez 
uprawniony serwis) progu detekcji zgodnie z instrukcją serwisową. 

W przypadku opcjonalnej instalacji detektora MTDT (z modułem FSK) dokonuje się jeszcze 
sprawdzenia i ewentualnego ustawienia w module POM czasu trwania sygnału detekcji (rozwarcia 
styków przekaźników wyjściowych) na odpowiedni dla urządzenia sterującego ruchem ulicznym. 

5. Podstawowe dane techniczne detektora MTDT 

Rodzaj wyjścia z detektora (modułu WEWY): tranzystorowe do sterowania prze-
kaźnikami 24V DC; 

Poziom sygnału wyjściowego z detektora (zespołu PTW): wysoki (H) w stanie czuwania,  
niski (L) w stanie aktywnym oraz w 
przypadku awarii lub braku zasilania; 

Minimalny czas trwania sygnału wyjściowego z detektora:      20ms; 
Napięcie zasilania modułów detektora:        24V do 26V DC; 
Pobór prądu modułów detektora:         80mA; 
Dopuszczalna rezystancja pętli przewodów zasilających:      50 Ohm; 
Stopień szczelności obudów modułów detektora przy szynie: IP67; 
Zakres temperatur pracy modułów detektora na szynie:      od-20O C  do + 60O C; 
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe modułów detektora:      bezpieczniki polimerowe; 
Maks. długość kabla między detektorem a sterownikiem: 100m lub 300m – zależnie od przekro-

ju żył kabla zasilająco-sygnałowego. 

6. Producent 

Przedsi ębiorstwo Badawczo-Produkcyjne „EMAR” Sp. z o.o.  
51-354 Wrocław ul. Litewska 20/120 
Tel./fax: (71) 7940177 
e-mail: emar@emar.wroclaw.pl 


