
Rail
Motion
Tracker

Het contactloze meetinstrument
Een precieze en betrouwbare spoormeting, 

geregistreerd en geanalyseerd op veilige afstand.



Precies
Registratie
Analyse
Veilig
Hoogfrequent filmen met hoge 
resolutie op een veilige afstand 
van het spoor

De Rail Motion Tracker wordt ingezet voor het 

meten van verplaatsing op en rond het spoor. 

Er wordt gemeten met een nauwkeurigheid 

tot wel 0.1 mm. Door gebruik te maken van 

slimme software krijgen we on site een 

gedetailleerd inzicht. De beweging onder 

belasting.

De Rail Motion Tracker maakt gebruik van een 

speciaal algoritme met een geavanceerde pixel 

analyse. Iedere beweging wordt op een veilige 

afstand van het spoor geregistreert, gemeten 

en geanalyseerd. 

De Rail Motion Tracker maakt gebruik van 
markers voor de nauwkeurigheid van de 
meting. De markers worden aangbracht op het 
meetobject, de spoorstaaf.

Maximaal

120 fps

Resolutie

FullHD

Installatie

15 min.

FPS (Frames Per Second). De frequentie 
waarmee beelden of frames worden 
weergegeven. Vanaf 25 beelden per seconde 
registreert het menselijk oog een vloeiend 
beeld. Rail Motion Tracking meet met 
maximaal 120 beelden per seconde. Deze
vormen de basis voor de precieze meetanalyse.

Binnen 15 minuten kan de complete 
Rail Motion Tracker configuratie op locatie 
gereed zijn. De eerste meting  kan beginnen!

Nauwkeurigheid  0.1 mm
Resolutie  1920 X 1080 pixels
Frequentie  Max. 120 fps
Afstand spoor  Min. 3 m
   Max. ca 20 m 
 

De Rail Motion Tracker maakt gebruik van 
sterke optische zoomobjectieven voor het 
filmen van de objecten. Daardoor kan op 
grotere afstand worden gemeten, zonder 
kwaliteit te verliezen. 

Door de grotere afstand tot het meetobject, 
is de meetopstelling minder gevoelig voor 
trillingen van bijvoorbdeeld een treinpassage. 
Een nog grotere nauwkeurigheid en een betere 
analyse zijn het resultaat.

Voorbeelden van toepassingen:
- Blinde vering analyse
- Invering landhoofden
- Analyse brugconstructies

Met hoge beeldkwaliteit bij een hoge framerate 
krijgen we alle bewegende details in beeld. We 
voeren metingen en analyses uit met een hoge 
nauwkeurigheid.
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