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Sentsoriko

aurreratua, 

konpresioa, aurre-

prozesaketa, 

denbora 

errealean/optimizatu

an egindako 

transmisioa

Teknologia + Helburua
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Isilpekotasuna, segurtasuna, benetakotasuna

CIBERSECURITY

LCCrako analitika 

aurreratua, 

lehiakortasuna, 

CBM, 

fidagarritasuna, 

iraunkortasuna

BIG DATA / 

CLOUD

Ibilgailu eta zerbitzuen

BELAUNALDI berria

Kudeaketa eta 

biltegiratze 

masiboa, 

eskuragarritasuna

BIG ANALYTICS / MACHINE LEARNING

CONNECTED TRAINS TREN DIGITALA =



Gakoak eta aukerak
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Informazioa da gakoa

Prozesamenduko eta azterketako teknologia berriei 

esker, datuak informazio baliotsu bihur daitezke

• Konektatuta dauden eta datu errealekin eta 

adimentsuekin optimizatutako trenen belaunaldi berria.

• Produktu eta prozesu guztietan aplikagarriak: diseinua, 

mantentzea, operazioa…

• Trenaren LCC kostua:

• Ibilgailuaren % 30

• Mantentzearen % 30 

• Energiaren % 30

• Hiru faktoreak eskala handian aldi berean 

optimizatzeko aukera.

• Egungo zerbitzuetan aplikagarria, eta berrietarako 

aukera ematen duena.



Pie de Foto

Indarra lankidetzan
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Tren Digitalerako SPRIk babestutako 
CAF – Euskotren lankidetza

Tren Digitala Euskadi 2020 estrategian

• Europa: H2020 Esparru Programako erronka 

sozialak: garraio adimentsua, iraunkorra eta 

integratua

• Euskadi: RIS3. fabrikazio aurreratuko 

lehentasun estrategikoa. Garraioa.

• Hazitek 2017 programa estrategikoak 

bultzatuta eta babestuta.

• CAF - Euskotren lankidetzaren lehen bultzada: 

CBM (Condition Based Maintenance) bidezko 

mantentzearen optimizazioa.



Abangoardiako tenologia. 900/950 Seriea

• Datuak barneratzea eta biltegiratzea hodeiko Big

Data teknologiako klusterretan eta Beasaingo 

CAFeko datuen zentroan.
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• Datuen erregistratzaileen eta transmisioko 

sistemen azken belaunaldiko instalazioa.

• Ezagutza adituan oinarritutako analitika 

aurreratuaren eta Machine Learning-aren erabilera.

• Big Data ekosistemako tresnak garatzea erabakiak 

hartzeko, aurkezteko eta aztertzeko.

Ondorioa: CBM bidez mantentze-lanen 

eragingarritasuna hobetzeko ahalmen handia.

Lorpen teknologikoak
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Arkitektura
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Aire girotua

Erreduzitzaileak

Gurpilak

Esekidurak

Ateak

Aire-

konpresorea

Beste batzuk:

Trakzioa

Balazta

Bateriak
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Emaitzak: estankotasuna

Ihesak detektatzea eta zirkuituaren estankotasuna modu automatikoan iragartzea.

Aldizkako berrikusketak eta eskuz egindako neurketak ekiditen ditu. Detekzioko bizkortasuna hobetzen du.

7



TREN DIGITALA

Emaitzak: konpresoreak

Konpresoreen funtzionamenduaren balioztatze jarraitua, aldizkako berrikusketa beharrik gabe.

Mantentzearen inguruko plangintza egiteko funtzionamendu-orduak zaintzen eta bilakaera 

aurrez ikusten du.
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Emaitzak: fidagarritasuna

Unitateen fidagarritasuna kalkulatzea eta alderatzea, lekualdaketarik behar izan gabe, gerta daitezkeen 

arazoak modu automatikoan detektatzea  Fidagarritasuna eta eskuragarritasuna hobetzea



Etorkizuna:

CMS + Diagnostikoa = CBM

Euskotrenentzako abantailak

DATUA VS EZAGUTZA

Etorkizuna: EGOERAN

OINARRITUTAKO MANTENTZEA

(CBM)

Orain arte: EGOERAREN

MONITORIZAZIOA

(CMS) 

CMS izateak ez du bermatzen CBM aplikatzea

Ezinbestekoa da datu fidagarriak zentralizatzea eta aztertzea

Ezagutza sortzeko eta mantentze-lanekin lotutako estrategiak optimizatzeko (Diagnostikoa



www.euskotren.eus

www.caf.net

Eskerrik asko zuen arretagatik


