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ANALÝZA DYNAMICKEJ ODOZVY KO ĽAJOVÉHO  

ROŠTU PRI PREJAZDE VLAKOV  
 

Moravčík Milan 1 

Abstrakt 

The paper is devoted in situ dynamic measurements on the track structure under traffic 
and briefly presents some experimental approaches in order to appreciate the dynamic 
behaviour of the track structure. The vertical vibration of rails, sleepers and free ballast 
field at distance 1m from the track and the direct dynamic interaction force the rail / the 
sleeper were measured and analysed in the time and frequency domain. Received results 
can give many useful indications concerning the assessing of the superstructure dynamic 
behaviour. 

1 Úvod 
Súčasné problémy modernej železničnej dopravy, najmä budovanie železničných 
koridorov pre zvýšené rýchlosti do 200 km/h, ich prevádzkovanie, ale aj súčasné vysoké 
nároky na spoľahlivosť interakčnej mechanickej sústavy pohybujúce sa koľajové vozidlo 
/ trať, komfort cestovania, ekologické aspekty (prenos vibrácií a hluku do okolia 
železničných koridorov) a ďalšie úlohy nemôžeme riešiť už len jednoduchými 
a približnými metódami, resp. len na základe praktických poznatkov z 
doterajšieho prevádzkovania tratí. Do popredia vystupujú dokonalejšie výpočtové 
metódy modelujúce konštrukcie trate a pohybujúce sa koľajové vozidlo ako zloženú 
interakčnú mechanickú sústavu a počítačové simulácie správania sa takejto sústavy pre 
rozmanité sústavy vstupných parametrov. Mimoriadny význam sa prisudzuje 
experimentálnemu overovaniu zložitých interakčných javov pohybujúce sa koľajové 
vozidlo / trať vzhľadom na vozidlo, ale aj konštrukciu trate a účinkov dopravy na okolie 
tratí a to v charakteristických, aj extrémnych prevádzkových podmienkach a pre rôzne 
konštrukčné usporiadanie tratí využívajúc automatizované meracie a vyhodnocovacie 
linky.   
 Poznanie silových účinkov pohybujúcich sa koľajových vozidiel na konštrukciu trate, 
ich prenos komponentmi zvršku do železničného spodku, resp. do okolia tratí a im 
odpovedajúcej dynamickej odozvy v závislosti na rýchlosti pohybu a ďalších faktorov, 
predstavuje zložitý dynamický jav, poznanie ktorého je základom spoľahlivého 
prevádzkovania tratí pre zadané podmienky. Vo vzťahu ku konštrukcii trate hovoríme 
o dynamickej interakcií zloženej mechanickej sústavy, v ktorej vystupujú 
charakteristické hmotné prvky konštrukcie trate ako zloženej mechanickej sústavy 
pospájané pružnými a tlmiacimi väzbami (obr.1):   
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• koľajové vozidlo / trať, resp. koleso / koľajnica (koľajový rošt), 
• koľajový rošt / štrkové lôžko, resp. podval / štrkové lôžko  
• štrkové lôžko / podložie / okolie tratí.  

 
Obr.1 Pružné väzby v konštrukcii trate a ich zavádzanie do výpočtových modelov 

 
Každá z väzieb interakčnej sústavy má svoje špecifické vlastnosti, ladením ktorých 

ovplyvňujeme nielen spoľahlivosť a životnosť celej konštrukcie trate a koľajových 
vozidiel, ale aj prenos vibrácií a hluku do okolia železničnej trate, komfort cestovania 
a pod. Všeobecne môžeme konštatovať, že všetky konštrukčné zmeny, nové 
technologické postupy a úpravy konštrukcie trate by mali zohľadňovať a ísť ruka v ruke 
s výsledkami teoretického a experimentálneho poznania a mali by ho zodpovedajúco 
aplikovať. Predmetom tohto príspevku je práve experimentálne hodnotenie zložitých 
dynamických javov kmitania koľajového roštu, resp. jeho komponentov – koľajových 
pásov, podvalov a štrkového lôžka v reálnych prevádzkových podmienkach pri prejazde 
charakteristických vlakov osobnej a nákladnej dopravy. Analýza je zameraná na 
dynamické chovanie trate vo vertikálnom smere.  

2  Hodnotenie dynamického chovania trate na základe merania          
jej dynamickej odozvy pri prejazde vlakov 

 
Táto kapitola prezentuje postupy a niektoré výsledky experimentálneho merania 

komponentov trate – koľajníc a podvalov pri prejazde vlakov. Výsledky analýzy dávajú 
obraz o dynamickom chovaní trate vo vertikálnom smere a jej stavových parametrov 
v danom čase a mieste. Na našom pracovisku sa používajú nasledujúce spôsoby merania 
dynamickej odozvy trate: 

� Synchrónne meranie priehybov koľajníc wk a podvalov wP pomocou snímačov 
mechanických posunutí Bosh. 

� Synchrónne meranie vertikálneho zrýchlenia akcelerometrami na koľajnici )(twk&& , 

podvaloch )(twP&& , štrkovom lôžku )(twb&& , resp. v okolí tratí. 

� Meranie pomerného pretvorenia ε  koľajových pásov alebo podvalov, z ktorých je 
možné určiť priamo napätosť v danom mieste a smere. 

Usporiadanie merania priehybov snímačmi priehybu Bosh a snímačmi zrýchlenia typu 
KS 50, BK 4500 a BK 3806 s odpovedajúcou blokovou schémou merania je na obr.2. 
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Pohybujúce sa koľajové vozidlá generujú v konštrukcii trate (koľajnice, podvaly, 
štrkové lôžko) priehyby, napätia a sily, ktoré všeobecne dosahujú vyššie hodnoty ako ich 
pri statickom pôsobení vozidiel, alebo pri nízkych rýchlostiach. Dynamický koeficient 
δdyn v týchto prípadoch má výrazný stochastický charakter a môže byť definovaný 
napríklad pomerom max. dynamického priehybu Ydyn (Y = amplitúda priehybu koľajnice 
wR alebo podvalu wp) a statického priehybu Yst, ale aj pomerom iných veličín, napríklad 
pomerného pretvorenia ε . 

st

dyn
dyn Y

Y
=δ                  (2) 

Prejazd každého dvojkolesia podvozku koľajového vozidla sledovaným miestom trate 
vytvára charakteristické maximálne hodnoty Ydyn sledovanej veličiny, ktoré môžu byť 
hodnotené štandartnými štatistickými metódami. Odpovedajúce histogramy poskytujú 
potrebné informácie pre hodnotenie očakávaných hodnôt dynamického súčiniteľa pre 
koľajnicu alebo podval. Hodnoty priehybov koľajového pásu wR a podvalov wS získané 
meraním dávajú priamo dynamický súčiniteľ δdyn prejazdu lokomotívy, alebo 
charakteristických podvozkov vagónov v meranom mieste trate. 

 
2.1 Dynamické priehyby koľajnice a podvalu 
 

Skutočné prevádzkové zaťaženie trate vo vyšetrovanom mieste trate možno 
charakterizovať ako postupnosť opakovaných dynamických impulzov, ktoré všeobecne 
závisia na:  
• Technických parametrov trate (geometria trate, kvalita, údržba, konštrukcia trate). 
• Parametroch koľajových vozidiel (odpružené hmoty podvozkov a skrine koľajového   
     vozidla, neodpružené hmoty dvojkolesí podvozkov). 
• Prevádzkových podmienkach (intenzita zaťaženia trate, prevádzková rýchlosť). 
 

Dynamické priehyby koľajníc a podvalov priamo súvisia s ich dynamickým 
zaťažením dvojkolesiami vozidiel. Aplikáciou základných postupov lineárnej mechaniky 
možno získať približné hodnoty dynamických síl Pdyn v zmysle vzťahu: 

dyn
st

dyn
stdynstdyn wk

w

w
PPP ... === δ                (3) 

kde: stst wkP .= , k je vertikálna tuhosť trate (N/m) v meranom mieste trate. 

         w je priehyb koľajového pásu. 
 

Vzhľadom na zaťaženie konštrukcie trate môžeme všeobecne konštatovať, že 
koľajnice a podvaly sú zaťažované opakovaným dynamickým zaťažením rázového 
charakteru s charakteristickým tvarom, podobným priehybom na obr. 3. Z amplitúd 
dynamických priehybov koľajníc a podvalov možno hodnotiť a oceňovať: 

� Dynamický súčiniteľ, vzťah (2). 
� Približné hodnoty vertikálnych dynamických síl, vzťah (3). 
� Stupeň poškodenia a degradácie konštrukcie zvršku. 
� Vplyv rýchlosti na dynamickú odozvu. 
� Funkčnosť systému pružného upevnenia koľajníc. 
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Obr. 2  Usporiadanie snímačov a odpovedajúca bloková schéma merania dynamickej odozvy trate. 

 
2.2   Zrýchlenia koľajníc a podvalov vo vertikálnom smere 
 

Kmitanie trate pri prejazde vlakov je popísané vzhľadom na interakčné sily, 
zrýchlenia, rýchlosti alebo pohyby trate obyčajne v časovej oblasti. Táto dynamická 
odozva trate vo vertikálnom smere má charakteristický priebeh, obr. 3, ktorý môže byť 
charakterizovaný ako nestacionárny náhodný signál s časovo premennou stredne 
kvadratickou hodnotou. 

Transformácia takýchto signálov do frekvenčnej oblasti dáva spektrá zrýchlení, ktoré 
dávajú informácie o vertikálnom kmitaní koľajníc a podvalov, ako aj obraz o 
koncentrácií energie kmitania a jej rozdelení ako funkcie frekvencie.  
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Obr. 3  Časový priebeh dynamických priehybov koľajnicového pásu - prejazd lokomotívy L 350, c=96 km/h 

 
Naše merania potvrdili, že tieto deje zahŕňajú širokú frekvenčnú oblasť. Obrázky 6–7 

prezentujú takéto signály, ktoré musia byť adekvátne analyzované. Pokiaľ tradičná 
spektrálna analýza založená na Fourierovej Transformácií (FT),  alebo digitálnom 
filtrovaní je dobre aplikovateľná na stacionárne signály, analýza nestacionárnych 
signálov musí zohľadňovať spektrálne informácie v čase. Jednou z vhodných technik, 
ktorá bola aplikovaná pri analýze záznamov zrýchlení koľajníc a podvalov je technika 
výberu úsekov (window function), ktorou sa vyberajú časti záznamu zahrňujúce 
charakteristické javy celkového záznamu. Jadrom analýzy získaných záznamov 
zrýchlenia kmitania je ich frekvenčná analýza, ktorá dáva základné informácie o 
frekvenčnej skladbe kmitania trate. Zaznamenané časové priehyby a zrýchlenia 
meraných komponentov trate sú diskretizované na časové postupnosti 

( ){ } )1(0, −<< Nnna                (4) 
kde: N je počet diskrétnych hodnôt nameraného záznamu. 
Analýzator signálov DISYS [2], ktorý bol použitý pre analýzu získaných časových 
záznamov, vykonáva Diskrétnu Fourierovu Transformáciu (DFT) pomocou algoritmu 
verzie Radix 2 (N=2m), kde m=7,8,9,10,11, ktorým prislúcha počet vzoriek N= 128, 256, 
512, 024, 2048. Algoritmus DFT pre vybraný počet vzoriek N dáva identický výsledok 
ako FFT tohto záznamu. Každá časová funkcia sa najskôr transformuje do komplexného 
spektra. Stredné kvadratické hodnoty amplitúd sú priemerované aby sa získali 
autospektrá analyzovaného signálu. Všetky ďalšie funkcie sa získavajú z týchto 
autospektier, resp. zo vzájomného spektra dvoch synchronných záznamov, najmä : 

� Okamžité spektrá 
� Priemerované spektrá 
� Frekvenčná a impulzová odozva 
� Koherencia 
� Korelácia a pod. 

 
Pravdepodobne najdôležitejšia funkcia praktického významu je Frekvenčná 

Odozvová Funkcia (FRF), ktorá dáva pomer odozvy { })(ty ,(výstupu sústavy) a budenia 

{ })(tx ,(vstupu sústavy) vo frekvenčnej oblasti, čím plne charakterizuje danú mechanickú 
sústavu. V analýze odozvy koľajového roštu predstavuje prenos dynamických účinkov 
systémom pružného upevnenia koľajnica – podval, resp. podval – štrkové lôžko, (obr.1) 
jeden z najdôležitejších prenosov dynamických účinkov konštrukciou trate, obr. 5, 6.  
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Obr. 4  Aplikácia FRF na systéme pružného upevnenia koľajnica - podval 

 
Keď mechanický systém je charakterizovaný funkciou impulzovej odozvy h(t), potom 
odozva systému y(t) sa získa  konvoluciou funkcie budenia x(t) a impulzovej funkcie 
h(t): 

)()()( txthty ∗=                (5) 
Aplikáciou konvolučného teorému dostaneme transformovaný vzťah viažuci budenie a 
odozvu systému vo frekvenčnej oblasti: 

)().()( fXfHfY =                       6) 
kde:  H(f) je Fourierová transformácia impulzovej funkcie h(t), 
       )(),( fYfX sú Fourierove transformácie funkcií budenia a odozvy. 
 

Frekvenčná odozvová funkcia (FRF) sa získame z pomeru Fourierových 
transformácií funkcie odozvy Y(f) a funkcie budenia X(f): 

)(

)(
)(

fX

fY
fH =                (7) 

V praktickej analýze sa vyššie uvedené vzťahy využívajú aj v modifikovanej forme: 

)(

)(

)(*

)(*
.

)(

)(
)(1 fG

fG

fX

fX

fX

fY
fH

XX

XY== ,               (8) 

Teda vzájomné spektrum je normalizované spektrom vstupu. Uvedené súvislosti 
môžeme vyjadriť aj v tvare: 

)(

)(

)(*

)(*
.

)(

)(
)(2 fG

fG

fY

fY

fX

fY
fH

XY

YY== ,            (9) 

Pomer odozvových funkcií H1(f) a H2(f) je rovný koherenčnej funkcii vstupného 
a vystupného signálu (budenia a odozvy): 

)().(

)(
)(2

fGfG

fG
f

YYXX

XY=γ             (10)  

 
Hlavný význam odozvovej funkcie H(f) je jej jednoduchá interpretácia – odozva 
mechanickej sústavy je vyjadrená pomocou nej, lebo konvolúcia v časovej oblasti sa 
redukuje na násobenie vo frekvenčnej oblasti, obr.5, 6.  

Dynamické chovanie všeobecnej mechanickej sústavy, ktorá je modelovaná ako 
súbor hmotných prvkov (sústava s konečným počtom stupňov voľnosti), je popísané 
sústavou obyčajných nehomogenných diferenciálnych rovníc s konštantnými 

xn(t) 
 

xi(t) 
 

x2(t) 
 

x1(t) 
 

y (t) 
 

Y(f) = Χ(f).H(f) 
 

y(t) = x(t).h(t) 
 

H(f) 
 

h(t) 
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koeficientami. Aplikáciou Laplaceovej transformácie na takúto sústavu a vyjadrením 
submatice Hi,j(s)  matice poddajnosti sústavy[ ])(sH  dostaneme: 

sbsbsbb

sasasaa
sH

n

m
ji

2210

210
, ....

....
)(

+++
+++

=             (11) 

Kde: s je Laplaceova premenná, 
        am, bm sú koeficienty diferenciálnych rovníc. 
Každá táto submatica predstavuje odozvu sústavy s jedným stupňom voľnosti, pričom má 
význam prenosovej funkcie – odozvy sústavy v bode (i) na budenie sústavy v bode (j). 
Rozpísaním rov. (11) pomocou reziduí  r i,j,k [1] môže byť prenosová funkcia Hi,j(s) 
zapísaná v tvare: 

   ∑
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kde: ∗
kk pp ,  sú póly (globálne vlastnosti každej prenosovej funkcie), 

         kjir ,,  sú tzv. reziduá (špecifické pre jednotlivé prenosové funkcie), 

 s je Laplaceova premenná. 
 
Každý prvok rov.(12) reprezentuje  odozvu sústavy s jedným stupňom voľnosti s pólmi  

.kkk ip ωσ +−=  Reálna časť )( kσ− reprezentuje tlmenie k-tého tvaru kmitania 

a imaginárna časť )( kω tlmenú k-tu vlastnú frekvenciu kmitania. Pritom platí, že pre 

ωis =  a fπω 2= funkcia (12) prechádza vo frekvenčnú odozvovú funkciu ).(, kH ji  

Príklady analýzy vertikálneho  zrýchlenia kmitania koľajníc a podvalov sú ukázané na 
obr. 5 – 6. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Obr. 5  Analýza prejazdu lokomotíva rýchlosť 96 km/h – Prenosová funkcia podvalkoľajnicaH −  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6  Analýza prejazdu lokomotíva rýchlosť 96 km/h – Prenosová funkcia ložkoštrkpodvalH .−  
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3. Záver 

Časové záznamy vertikálnej odozvy komponentov trate – koľajníc, podvalov 
a interakčnej sily koľajnica – podval, ktoré dávajú základnú informáciu o vplyve 
dynamického zaťaženia na chovanie týchto komponentov. Ukazujú celkový vplyv 
prejazdu lokomotívy a osobných vagónov na dynamickú odozvu týchto komponentov. 
Zvolená vzorkovacia frekvencie fs meraných signálov a rýchlosť prechádzajúcich vlakov 
sú hlavné faktory ovplyvňujúce amplitúdy meraných zrýchlení. Pre vzorkovaciu 
frekvenciu fs=1000 Hz a rýchlosť vlakov c = 100 ÷ 130 km/h (osobné vlaky) amplitúdy 
vertikálnej odozvy dosahujú hodnoty: 

- Vertikálne zrýchlenia koľajnicových pásov wr≈150-350m/s2 
- Vertikálne zrýchlenia podvalov ws = 50-90m/s2 
- Vertikálne zrýchlenia povrchu štrkového lôžka wb=0,2-2m/s2 

Pre vzorkovaciu frekvenciu fs=100Hz a pre rýchlosť pohybu vlakov c = 100 ÷ 130 km/h 
sa tieto hodnoty redukujú približne 12 krát. 

- Amplitúdy vertikálnej interakčnej sily FR-S≈40 – 60 kN. 
Pre vzorkovaciu frekvenciu fs = 1000 Hz a rýchlosť pohybu vlakov c= 40 ÷ 60 km/h 

(nákladné vlaky) amplitúdy vertikálnych zrýchlení sú tiež redukované.  
Potom pre dobre udržiavanú trať sú vplyv rýchlosti a kvalita koľajových vozidiel 
najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce dynamické chovanie systému vozidlo / trať. 
� Premiestnenia merané na koľajových pásoch a podvaloch potvrdzujú, že nápravy 

a podvozky prechádzajúcich vozidiel sú jasne identifikovateľné a sú proporcionálne 
dynamickým zaťažením vozidiel. 

� Frekvenčná analýza zaznamenaných signálov dáva podrobné informácie o kmitaní 
komponentov trate a dáva obraz o koncentrácií energie na frekvenčné zložky. Pokiaľ 
dominantná frekvenčná skladba dynamických síl a priehybov koľajníc a podvalov 
odpovedá nízkym frekvenciám f∈(1-20Hz), frekvenčná skladba zrýchlenia kmitania 
leží v oveľa širšej oblasti. Pritom stredné frekvencie zrýchlení kmitania v oblasti 100 
Hz ÷ 500Hz hrajú dôležitú úlohu v dynamike tratí. 

� Frekvenčná analýza pre nízke frekvencie odozvy, f∈(1-100Hz): 
- Zrýchlenie vertikálneho kmitania koľajnicových pásov w&& R(t) má kvázi 

diskrétne spektrum (spriemerované spektrá) rozdelené takmer rovnomerne, bez 
výrazných špičiek. 

- Zrýchlenie kmitania podvalov w&& S(t) má tiež kvázi diskrétne spektrum ale 
rozdelené nerovnomerné s vrcholmi v oblasti frekvencií f(1) ≈ 10 Hz a f(2) ≈ 50 ÷ 
60 Hz. 

- Okamžité spektrá odpovedajúce vybraným časovým oknám zrýchlenia koľajníc 
w&& R(t) a zrýchlenia podvalov w&& S(t) pre prejazd lokomotívy a podvozkov 
vagónov kopirujú výsledky analýzy prejazdu celého vlaku. 
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