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EFEKTYWNE METODY MODELOWANIA 
WSPOMAGAJ�CE DIAGNOSTYK� POJAZDU 

SZYNOWEGO 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono wybrane metody modelowania matematycznego układu koło-szyna oraz 

wykazano ich u�yteczno�� w diagnostyce pojazdu szynowego. Zaprezentowano metod� symulacyjn�
identyfikacji, w której zagadnienie kontaktowe sprowadzone jest do zagadnienia polowego i 
rozwi�zania zadania identyfikacji �ródeł pola. Przedstawiono tak�e metod� modelowania 
wykorzystuj�c� poj�cie energii jednookresowej. Wykazano, �e metoda ta jest u�yteczna w 
modelowaniu dynamiki kontaktu koło-szyna w płaszczy�nie pionowej. 

WST�P 
W diagnostyce pojazdu szynowego modelowanie matematyczne wspomaga ocen� opart�

na wynikach pomiarów [10]. W przypadku diagnozowania skutków kontaktu koła pojazdu i 
szyny cz�sto z przyczyn technicznych nie jest mo�liwe uzyskanie pełnego zestawu danych 
pomiarowych do dokonania wła�ciwej oceny deformacji koła i szyny [4]. W pracy 
zaprezentowano wybrane metody modelowania układu koło-szyna u�yteczne w diagnostyce 
pojazdu szynowego. Przedstawiona Metoda Symulacyjna jest efektywn� numeryczn� metod�
identyfikacji �ródeł pola [5]. Metoda ta mo�e by� stosowana do modelowania kontaktu koło-
szyna wówczas, gdy zagadnienie kontaktowe jest rozpatrywane jako zagadnienie polowe w 
układzie 2-D [6]. W tym sposobie modelowania badane pola fizyczne zostały opisane 
niejednorodnym cz�stkowym równaniem ró�niczkowe drugiego rz�du (równanie Poissona) z 
warunkami brzegowymi. Do rozwi�zania równania ró�niczkowego cz�stkowego zastosowano 
efektywn� metod� numeryczn� opracowan� przy u�yciu narz�dzi obliczeniowych wzi�tych z 
analizy kombinatorycznej. Algorytmy oblicze� numerycznych zostały uzupełnione o 
procedury aproksymacyjne o własno�ciach regularyzacyjnych aby zapewni� stabilizacj�
rozwi�zania zagadnienia odwrotnego, jakim jest identyfikacja �ródeł pola. 

Opracowano tak�e inn� metod� obliczeniow� w oparciu o metody stosowane w badaniu 
obwodów elektrycznych w stanie okresowym niesinusoidalnym wykorzystuj�ce koncepcj�
energii jednookresowej. Ten sposób oblicze� zaadaptowano do modelowania dynamiki 
kontaktu koło-szyna dla siły normalnej, przy zało�eniu, �e w płaszczy�nie pionowej na szyn�
ze strony koła działa pionowa siła nacisku maj�ca charakter sygnału okresowego.  
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1. IDENTYFIKACJA �RÓDEŁ 
Metoda Symulacyjna identyfikacji �ródeł pola jest metod� numeryczn� wykorzystuj�c�

narz�dzia obliczeniowe wzi�te z analizy kombinatorycznej. W konstrukcji algorytmów 
zastosowano narz�dzia obliczeniowe w postaci pot�gowych wielomianów monicznych Tn(q) i 
Pn(q), a w procedurach programów komputerowych wykorzystano zmodyfikowane trójk�ty 
liczbowe generuj�ce wielomiany pot�gowe [5]. Badany układ opisany równaniem Poissona 
ze znanymi warunkami brzegowymi u |	 na brzegu 	 rozpatrywanego obszaru ma posta� [3] 
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gdzie x ∈(0, lx), y ∈(0, ly), u = u(x, y) ∈R2 oznacza funkcj� polow�, f = f(x, y) ∈R2 - funkcj�
rozkładu �ródeł (funkcj� �ródłow�). 

Zadanie identyfikacji �ródeł pola w badanym układzie (1) polega na wyznaczeniu funkcji 
rozkładu �ródeł f(x, y). W celu rozwi�zania tego zadania sposobem numerycznym przybli�ono 
ci�gły opis układu modelem dyskretnym. Po zamianie zmiennych ci�głych na dyskretne, np. 
w przypadku prostok�tnej siatki podziału badanego obszaru o wymiarach lx × ly według wzoru 
x = ih, i = 0, 1, 2, ... , M, y = jh, j = 0, 1, 2, ... , N, M = lx/h , N = ly/h, h - długo�� kroku 
dyskretyzacji, oraz przybli�eniu równania ró�niczkowego (1) równaniem ró�nicowym za 
pomoc� schematu ró�nic sko�czonych  uzyskano układ równa� algebraicznych wi���cych 
warto�ci funkcji polowej u i �ródłowej f w w�złach siatki w nast�puj�cy sposób [3] 
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1,,1,,1,,1 ),(22 ==+−++− −+−+ ,  i=1, 2, ... , M,  j=1, ... , N, (2) 

gdzie: ui ,j = u(i, j), qi, j = q(i, j). 
Warunki brzegowe dla równania (2) przyjmuj� posta�

u(0, j) = U0(j), u(M, j) = UM(j),  j = 0, 1, ... , N 
u(i, 0) = U0(i), u(i, N) = UN(i),  i = 0, 1, ... , M. 

Dla modelu dyskretnego (2) rozwi�zanie zagadnienia identyfikacji �ródeł polega na 
wyznaczeniu warto�ci funkcji �ródłowej q(i, j) w w�złach siatki. Funkcj� polow� i funkcj�
�ródłow� aproksymowano dyskretnym rozkładem Fouriera 
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gdzie F(k) i U (k) oznaczaj� współczynniki rozkładu dla k = 1, 2, … N-1. 
Równanie (2) mo�na przekształci� do postaci 
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π ,  m = 1, 2, ... , M,  (4) 
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z warunkami brzegowymi okre�lonymi przez U0(k) = 0 oraz warto�ci UM(k) wyznaczone z 
równo�ci uM,n = 0, n = 1, ... , N. 

Po podstawieniu wielomianu monicznego P(qk) dla 
N

kqk 2
sin4 2 π⋅= do równania (4)

rozwi�zanie problemu prostego przyjmuje form�
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Warto�ci U1(k) w równaniu (4) mo�na wyznaczy� z warunków brzegowych. Dla N = M z 
układu M-1 równa� mo�na wyznaczy� zestaw współczynników UM(k), k = 1, 2, ... , M-1. 
Nast�pnie przez podstawienie tych współczynników do równania (4) dla m = M, mo�na 
otrzyma� zestaw współczynników U1(k) dla k = 1, 2, ... , M-1. Funkcj� polow� u mo�na 
odtworzy� według formuły (3). Natomiast rozwi�zanie problemu odwrotnego wyznaczenia 
funkcji �ródłowej przyjmuje posta�
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Funkcja �ródłow� f jest odtwarzana według formuły (3). Zagadnienie identyfikacji �ródeł 
pola jest problemem odwrotnym i dlatego jego rozwi�zanie wymaga u�ycia procedury 
stabilizacyjnej. Dlatego Metoda Symulacyjna została uzupełniona przez specjaln�
numeryczn� procedur� aproksymacyjn� opracowan� na podstawie metody odwrotnych 
odległo�ci wygładzania danych w układach 2-D, która stanowi rodzaj samoregularyzacji [12]. 
Symulacje komputerowe miały istotny wkład w testowaniu skuteczno�ci, dokładno�ci i 
stabilno�ci Metody Symulacyjnej zarówno dla ró�nych pól fizycznych symulowanych 
funkcjami wzorcowymi, jak i przy weryfikacji z u�yciem danych pomiarowych. Symulacje 
komputerowe posłu�yły te� do ulepszenia procedur przetwarzania danych pomiarowych oraz 
do testowania procedur regularyzacji i doboru współczynników regularyzacynych [5, 8]. 

Metod� Symulacyjna została wykorzystana do identyfikacji �ródeł �ladu cieplnego w 
szynie kolejowej spowodowanego kontaktem tocznym koło-szyna [7, 9]. Nale�y podkre�li�, 
�e identyfikacja �ródeł w �ladzie cieplnym w szynie wywołanym kontaktem tocznym koło-
szyna mo�e posłu�y� do identyfikacji parametrów układu dynamicznego tor-pojazd szynowy 
umo�liwiaj�cej weryfikacj� cech mechanicznych kontaktu oraz wyznaczenie lokalnych 
napr��e�, po�lizgów, g�sto�ci mocy tarcia [11]. Poniewa� kontakt toczny koło-szyna 
wywołuje skutki cieplne na powierzchni szyny, zatem mo�na wyznaczy� wielko�ci 
mechaniczne wywołuj�ce obserwowane pole temperatury. 

2. ENERGIA JEDNOOKRESOWA 
Do modelowania układu koło-szyna kolejowa u�yto tak�e sposobu oblicze� z 

wykorzystaniem koncepcji energii jednookresowej. Poj�cie energii jednookresowej 
stosowane jest w analizie w czasie rzeczywistym procesów energetycznych w obwodach 
elektrycznych w stanie okresowym niesinusoidalnym. Procesy energetyczne mo�na wówczas 
bada� na płaszczy�nie fazowej energii oraz ocenia� je na podstawie zmian chwilowego 
napi�cia i pr�du zwi�zanych z danym elementem obwodu w ci�gu jednego okresu [14]. 
Przykładowo rozpatruj�c dwójnik dynamiczny działaj�cy w stanie okresowym 
niesinusoidalnym, dla którego sygnałem wymuszenia jest napi�cie v(t) = v(t + T), T - okres, a 
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odpowiedzi� pr�d i(t) = i(t + T), mo�na energi� oddan� przez �ródło v(t) do odbiornika w 
przedziale czasu Δt = nT, n ∈ N, okre�li� wyra�eniem [14]

W(Δt) = nWT ,       (7)

gdzie WT oznacza energi� jednookresow�, tzn. energi� dostarczon� do odbiornika podczas 
jednego okresu wymuszenia i odpowiedzi.

W stanie okresowym niesinusoidalnym wyznaczenie energii pobranej ze �ródła przez 
odbiornik w danym przedziale czasu Δt = nT mo�na sprowadzi� do okre�lenia energii 
jednookresowej WT, a nast�pnie pomno�enia przez n. Dla badanego zagadnienia WT wynosi
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gdzie q(t) = 	 dtti )(  oznacza ładunek, a �(t) = 	 dttv )(  - strumie� magnetyczny �ródła. 
Z postaci wyra�enia (8) wynika, �e energi� jednookresow� WT pobran� przez odbiornik ze 

�ródła okre�la pole powierzchni ograniczonej p�tl� na fazowej płaszczy�nie energii o 
współrz�dnych (v(t), q(t)) lub równowa�nie (�(t), i(t)).

Rozpatruj�c kontakt koło-szyna zało�ono, �e układ znajduje si� w stanie ustalonym, jest 
układem zdeterminowanym, a na szyn� ze strony koła działa pionowa siła nacisku maj�ca 
charakter sygnału okresowego [10]

F(t) = f(t + T) ,       (9)

gdzie okres T odpowiada przedziałowi czasu do przyjechania koła w nast�pnym wagonie, 
T = Δx/v, v - pr�dko�� wzdłu� toru.

W płaszczy�nie pionowej prostopadłej do toru kolejowego układ dynamiczny kontaktu 
tocznego mo�na opisa� nast�puj�cym układem równa�
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gdzie y1= y1(t), y2 = y2(t) oznaczaj� przemieszczenia, m – mas� zast�pcz� toru, b1, k1 – 
parametry dynamiczne toru, natomiast masa M i parametry dynamiczne b2, k2 odpowiadaj�
szynie.

Energi� jednookresow� w przypadku badania skutków oddziaływania siły normalnej na 
szyn� mo�na w oparciu o wzór (8) przedstawi� za pomoc� nast�puj�cej zale�no�ci [9]

WT = 	
T

Fwdt
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dt
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Z postaci wyra�enia (11) wynika, �e pole powierzchni ograniczonej p�tl� na fazowej 
płaszczy�nie energii o współrz�dnych (y2(t), F(t)) okre�la energi� WT przekazan� w jednym 
okresie. Korzystaj�c analogii z opisem obwodu elektrycznego [13], siła F(t) odpowiada 
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wymuszeniu, czyli napi�ciu �ródłowemu v(t), a zmienna przemieszczenia y(t) - chwilowemu 
ładunkowi q(t) płyn�cemu w obwodzie.

Po przekształceniu układu ró�niczkowy drugiego rz�du dwóch zmiennych (10) w układ 
ró�niczkowy pierwszego rz�du czterech zmiennych za pomoc� podstawienia [1]

)(3
1 ty

dt
dy =     )(4

2 ty
dt

dy = ,    (12)

a nast�pnie u�yciu funkcji ode23 z biblioteki MATLABA do numerycznego rozwi�zywania 
równa� ró�niczkowych zwyczajnych wyznaczono czasowy przebieg przemieszczenia y2(t).  

Warto�ci dla mas i parametrów dynamicznych zwi�zanych z tłumieniem i spr��ysto�ci�
przyj�to z pracy [2]. Przebiegi czasowe przemieszczenia y2(t) oraz siły normalnej F(t) w 
jednym okresie przedstawiono na rys. 1 i rys. 2. Przy czym na rys. 1 przedstawiono 
rozwi�zanie dla zerowej warto�ci siły, natomiast na rys. 2 zilustrowano rozwi�zanie dla stałej 
siły nacisku działaj�cej na styk koła z szyn�. Przy danym okresie T = 1 s mo�na oszacowa�
czas trwania siły nacisku ze wzoru 
x = v
t. Przyjmuj�c pr�dko�� pojazdu v = 80 km/h, a 
długo�� styku szacuj�c na 10-2 otrzymuje si� czas trwania sygnału 
t = 5 ms. 

Rys. 1. Przebiegi czasowe przemieszczenia i siły normalnej gdy F(t) = 0

Rys 2. Przebiegi czasowe przemieszczenia i siły normalnej gdy F(t) = 100 kN
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W układzie współrz�dnych współrz�dnych (y2(t), F(t)) p�tla energii jednookresowej 
przyjmuje posta� przedstawion� na rys. 3. 

Rys 3. P�tla energii jednookresowej

Z wykresu p�tli energii jednookresowej przedstawiony na rys. 3 mo�na wyznaczy�
warto�� energii jednookresowej jako pole powierzchni obj�tej p�tl�. 

PODSUMOWANIE
W pracy wykazano, �e zarówno metoda identyfikacji �ródeł pola, jak i metoda 

wykorzystuj�ca poj�cie energii jednookresowej s� u�yteczne w modelowaniu układu koło-
szyna kolejowa wspomagaj�cym diagnostyk� pojazdu szynowego. Przy czym metoda 
identyfikacji �ródeł pola mo�e słu�y� do badania skutków mechanicznych i cieplnych 
kontaktu koło-szyna. Natomiast metoda wykorzystuj�ca poj�cie energii jednookresowej mo�e 
znale�� zastosowanie w badaniu dynamiki układu pojazd szynowy-tor. 
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EFFECTIVE MODELING METHODS AIDED 
DIAGNOSTICS OF RAIL VEHICLE 

Abstract 
The paper presents selected methods of mathematical modeling of the wheel-rail contact and 

shown that they are useful in the diagnostics of the rail vehicle. A simulation method of identification 
is presented in which the contact problem is reduced to the field problem and identify the sources of 
the field. Other presented modeling method uses the concept of one period energy. It has been shown 
that this method is useful in modeling the dynamics of the wheel-rail contact in the vertical plane 
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