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Elektroniczne urządzenie zapisujące 
– tachografy rodziny TTP-43.XX, element 
modernizacji lokomotyw serii EM10
Zakłady MESIT, zlokalizowane w czeskiej miejscowości 
Uherske Hradiste, znane są w Polsce z produkcji rejestra-
torów zdarzeń (tachografów) do tramwajów, trolejbusów. 
Ostatnio na polski rynek wprowadzono tachografy kolejo-
we. Elektroniczne urządzenie zapisujące przeznaczone 
jest do stosowania w kolejowych pojazdach trakcyjnych, 
umożliwia zapis i ocenę przebiegu jazdy tych pojazdów, 
pozwala na zastąpienie starych, mechanicznych tacho-
grafów różnych producentów. Elektroniczne urządzenie 
zapisujące, potocznie określane w zastosowaniach kole-
jowych jako tachograf, konstruowane jest i dostosowane 
zarówno dla trakcji elektrycznych, jak i spalinowych.

Kompletne elektroniczne urządzenie zapisujące składa się z: 
 jednostki zobrazowującej z klawiaturą i wyświetlaczem; 
 jednostki zobrazowującej ze wskazówką i odczytem analo-

gowym;
 czujnika szybkości umieszczonego na osi koła;
 czujnika ciśnienia powietrza w przewodach hamulcowych;
 okablowania do podłączenia poszczególnych komponentów 

zestawu. 
Z pierwszą dostawą użytkownik otrzymuje oprogramowanie 

do odczytu i eksploatacji zestawu w jego języku ojczystym. 

Jednostka zobrazowania
Jednostka zobrazowania i jednostka sterująca wraz z klawiaturą są 
umieszczone w miejscu pracy maszynisty. Umożliwiają one reali-
zację następujących funkcji:
a)  analogowe zobrazowanie prędkości w zakresie 0 do 120 km/h 

albo w zakresie zgodnym z wymaganiami użytkownika z moż-
liwością płynnej albo stopniowej regulacji jasności oświetle-
nia podziałki; na podziałce jest narysowana czerwona kreska 
z wyznaczeniem maksymalnej prędkości konstrukcyjnej dla 
danego typu pojazdu;

b)  cyfrowe zobrazowanie prędkości na wyświetlaczu jednostki 
sterującej;

c)  zobrazowanie na wyświetlaczu jednostki sterującej wartości 
ciśnienia w przewodach hamulcowych;

d)  sygnalizację błędu zapisu diodą LED (sygnalizuje usterkę ta-
chografu albo niepoprawnie wsuniętą kartę);

e)  sygnalizację zapełnienia zawartości pamięci diodą LED;
f)  sygnalizację usterki czujnika diodą LED (sygnalizuje wyłącze-

nie jednej albo więcej faz czujnika prędkości);
g)  sygnalizację przekroczenia maksymalnej dozwolonej prędko-

ści pojazdu diodą LED;
h)  zadawanie parametrów do jednostki zobrazowania za pomocą 

klawiatury; zadawanie parametrów jest dwustopniowe:

–  przez maszynistę: wolny dostęp do zadawania danych do 
tachografu przez maszynistę,

–  obsługą serwisową: zakodowany dostęp przeznaczony tylko 
dla obsługi serwisowej;

i)  wykorzystanie sześciopolowego wielofunkcyjnego wyświetla-
cza (z możliwością regulacji jasności), który umożliwia wywo-
łanie i zobrazowanie następujących danych: 
– realnego czasu (podstawowy tryb pracy wyświetlacza): pa-

rametr czasowy jest uzyskiwany z własnego zegara z wyso-
ką dokładnością, z możliwością korekty czasu przez serwis 
lub – za pośrednictwem szyny zbiorczej pojazdu – ze źró-
dła czasu wzorcowego,

– daty: tryb automatyczny z możliwością korekty daty przez 
serwis lub szynę zbiorczą pojazdu,

– całkowitej przejechanej odległości w kilometrach: automa-
tyczne doliczanie przejechanej odległości, z możliwością 
korekty przez serwis (np. w przypadku zastosowania urzą-
dzenia w innym pojeździe),

– dziennej przejechanej odległości w kilometrach, z możli-
wością kasowania przez maszynistę,

– statystycznego numeru ewidencyjnego maszynisty: para-
metr zadaje maszynista,

– numeru pociągu: parametr zadaje maszynista,
– stacji początkowej dla danego odcinka trasy albo miejsca 

zmiany obsługi lokomotywy,
– masy pociągu: parametr zadaje maszynista,
– trybu hamowania (pasażerski/towarowy): parametr zadaje 

maszynista,
– rzeczywistego procentu masy hamującej pociągu: parametr 

zadaje maszynista,
– statystycznego numeru ewidencyjnego pojazdu: parametr 

zadaje serwis,
– macierzystego zakładu taboru pojazdu: parametr zadaje 

serwis,
– średnicy zestawów kołowych pojazdu w zakresie 750 do 

900 mm albo w innym zakresie według wymagań użytkow-
nika: parametr zadaje serwis,

– maksymalnej dozwolonej prędkości pojazdu: parametr za-
daje serwis,

– danych diagnostycznych: kontrola właściwej funkcji podłą-
czonych sygnałów i agregatów, przyczyna prawdopodobnej 
usterki zestawu itd.,

– numeru fabrycznego zestawu tachografu: parametr jest za-
dany przez producenta. 

Jednostka zapisu
Może być umieszczona w dowolnym miejscu pojazdu, niezależ-
nie od usytuowania strefy deformacji pojazdu podczas zderzenia. 
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Jednostka zapisu umożliwia: 
  zapis danych z przebiegu eksploatacji pojazdu wystarczający 

na co najmniej 20 tys. km; rejestracja jest dokonywana w cza-
sie z częstotliwością co 0,1 ms;

  zapis prędkości pojazdu oraz innych z 24 sygnałów z pojazdu; 
z uwagi na konieczność wykluczenia zapisu przypadkowych 
sygnałów (zakłócenia itd.) zapisywane są jedynie sygnały 
dłuższe niż 0,2 ms,  tzn. sygnały, których zmiany pojawią się 
w dwóch następujących po sobie cyklach; sygnały biegną do 
wspólnej masy tachografu (zasilanie minusowe), która nie jest 
taka sama jako masa pojazdu; odczyt danych jest dokonywany 
za pomocą notebooka i oceniany za pomocą oprogramowania, 
dostarczanego przez producenta tachografu,

  wykorzystanie pięciu wyjść przekaźnikowych.

Czujnik prędkości
  Czterofazowy optyczny – dwie fazy wystarczają do odczytu 

prędkości pojazdu i rozróżnienia kierunku jazdy, przy czym po-
zostałe dwie fazy są wykorzystane jako zapasowe; przy wyłą-
czeniu którejś z faz, usterka ta sygnalizowana jest na jednostce 
zobrazowującej diodą LED, funkcja zestawu jest jednak zacho-
wana w pełnym zakresie; zestaw jest w pełni użyteczny rów-
nież i w przypadku odłączenia dwóch faz czujnika.

  Umieszczony w maźnicy łożyska zestawu kołowego, gabaryty 
umożliwiają zastąpienie czujnika prędkości Metra i Hasler; 
konstrukcja mechaniczna odpowiada warunkom obciążenio-
wym eksploatacyjnym.

  Zasilany ze źródła, które jest częścią jednostki zobrazowa-
nia tachografu.

Czujnik ciśnienia powietrza 
w przewodach hamulcowych
W zestawie można użyć czujnik ciśnienia DMP 331, albo po 
uzgodnieniu inny.

Okablowanie do podłączenia czujnika prędkości z jednostką 
zapisującą jest rozdzielone na dwie części (z uwagi na ułatwienie 
montażu i demontażu czujnika prędkości w trakcie eksploatacji). 
Do podłączenia poszczególnych części przewidujemy bądź wyko-
rzystanie skrzynki podłączeniowej, bądź można podłączenie reali-
zować za pośrednictwem złączki, dostarczanej przez producenta 
tachografu.

Podstawowe parametry techniczne

Znamionowe napięcie zasilające 48 V DC

Zakres szybkościomierza (standard) 0–120 km/h   
   lub według wymagń użytkownika

Liczba wejść (zapisywanych sygnałów) 24 + szybkość

Liczba wyjść przekaźnikowych 5

Temperatura robocza otoczenia   
 - zestawu oprócz czujnika –30°C do +60°C  
 - czujnika prędkości –40°C do +70°C

Pozycja robocza dowolna

Eksploatacyjna odporność mechaniczna na uderzenia   
 –  zestawu oprócz czujnika prędkości 3 g  
 –  czujnika prędkości 40 g

Nieeksploatacyjna odporność mechaniczna na uderzenia  
 – zestawu oprócz czujnika prędkości 15 g  
 – czujnika prędkości 60 g

Zabezpieczenie zewnętrznym bezpiecznikiem topikowym

Napięcie izolacji wejść i wyjść względem masy,  1500 V  
między sobą nawzajem i względem pozostałych    
obwodów tachografu 

Ochrona wejść przeciwko zmianie biegunów stała

Względna wilgotność powietrza max. 95% w całym zakresie temperatur   
   roboczych

Stopień ochrony    
 – zestawu oprócz czujnika prędkości IP 30 według ČSN EN 60 529  
 – czujnika prędkości IP 56 według ČSN EN 60 529

Eliminacja zakłóceń według ČSN 33 4200

Niezawodność zestawu min. 10 000 godz.   
   (według ČSN 01 0606)

Żywotność   min. 25 lat


