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BADANIA DRGAŃ PODTORZA W CZASIE PRZEJAZDU POCIĄGÓW 

 

W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych drgań podtorza linii metra w wybranym punkcie toru 

szlakowego. Na podstawie zarejestrowanych przebiegów czasowych przyspieszenia drgań wyznaczono: wartości skuteczne i 

maksymalne przyspieszenia drgań oraz maksymalne wartości amplitud widma prędkości drgań dla kolejnych odcinków czasu 

rejestracji o długości 1/8 s. Analiza wyznaczonych parametrów drgań podtorza pozwoliła stwierdzić, że w wybranym punkcie 

toru szlakowego drgania podtorza o największych amplitudach przyspieszeń i prędkości drgań powstają w kierunku piono-

wym, w paśmie częstotliwości 40-100 Hz. 

 

WSTĘP 

Środki transportu szynowego stanowią istotne źródło drgań i 
hałasu szczególnie w obszarach zurbanizowanych [1]. Duże zna-
czenie ma oddziaływanie na otoczenie drgań pochodzących od 
przejazdów pociągów kolei podziemnych, co motywuje do prowa-
dzenia analiz numerycznych i badań eksperymentalnych w tym 
zakresie [2]. 

W artykule przedstawiono eksperymentalną analizę drgań pod-
torza w czasie przejazdu pociągów typu Alstom Metropolis (rys. 1a) 
oraz pociągów typu Mietrowagonmasz Seria 81 (rys. 1b).  
 

a) Alstom Metropolis 

 
b) Mietrowagonmasz Seria 81 

 
Rys. 1. Zdjęcia pociągów  (źródło: a - 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Alstom_Metropolis_98B,_Wilanowsk
a,_2014-10-25.jpg; b - http://www.wikiwand.com/pl/Seria_81)  
 

W trakcie prowadzonych badań rejestrowano przebiegi czaso-
we amplitud przyspieszenia drgań w trzech wzajemnie prostopa-
dłych kierunkach w czasie przejazdu pociągu. 

Pomiaru dokonano na podtorzu toru szlakowego w tunelu War-
szawskiego Metra przeprowadzonych przy czerpni B9. Czujnik 
drgań zamocowano przy torze wschodnim (kierunek Młociny). 
Głównym celem badań była rejestracja i ocena amplitudy przebie-
gów przyspieszenia drgań podtorza w czasie przejazdu pociągu. 

1. OPIS PRZEPROWADZONEGO EKSPERYMENTU 

Pomiaru dokonano przy pomocy układu pomiarowego składa-
jącego się z: 

– 24-kanałowego analizatora sygnałów dynamicznych typu 
SCADAS III, 

– trójosiowego akcelerometru piezoelektrycznego typu PCB 
356A16. 
Przyjęto następującą orientację kierunków pomiarowych: 

– X – kierunek poziomy, prostopadły do szyny, 
– Y – kierunek poziomy, wzdłuż szyny, 
– Z – kierunek pionowy. 

Rejestrowano przebiegi czasowe przyspieszeń drgań na podto-
rzu toru wschodniego (oznaczonego w dalszej części artykułu jako 
tor TS1) przy przejazdach pociągów obydwoma torami (TS1 i TS2 – 
tor zachodni). Rejestracja objęła pasmo częstotliwości do 400 Hz. 
Przykładowe zarejestrowane przebiegi pokazano na rysunku 2.  

 
a) Alstom Metropolis 

 
b) Mietrowagonmasz Seria 81 

 
Rys. 2. Przykładowe przebiegi przyspieszeń drgań w trakcie prze-
jazdu pociągu 

 
Generalnie większe chwilowe amplitudy przyspieszeń drgań w 

rozważanym paśmie częstotliwości powstawały w trakcie przejazdu 
pociągu Metropolis. W zmierzonych przebiegach występują nagłe 
krótkotrwałe wzrosty amplitudy o charakterze impulsowym, których 
amplituda kilkukrotnie przekracza amplitudę występującą w sąsied-
nich odcinkach zarejestrowanych przebiegów. 

2. WYNIKI EKSPERYMENTU 

Do oceny rozkładu amplitud przyspieszeń drgań na podtorzu w 
czasie przejazdu pociągu przyjęto wartości następujących wskaźni-
ków określanych w kolejnych odcinkach czasowych 0.125 s: 
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– wartości maksymalne amplitudy przyspieszeń drgań w rozwa-
żanym paśmie częstotliwości  

– wartości skuteczne amplitudy przyspieszeń drgań w rozważa-
nym paśmie częstotliwości  

– widma wartości maksymalnych (ang. ‘peak hold’ [3]) prędkości 
drgań w rozważanym paśmie częstotliwości. 
Ocena wartości skutecznych amplitudy przyspieszeń drgań 

wskazuje wartości najczęściej występujące w czasie przejazdu 
pociągu i stanowi podstawę oceny poziomu drgań podtorza w cza-
sie przejazdu pociągu.  

Ocena rozkładu w czasie wartości szczytowych amplitud przy-
spieszeń drgań określa jak często w czasie przejazdu występują 
największe wartości amplitud drgań. Taka ocena w dziedzinie czę-
stotliwości, dzięki zastosowaniu analizy ‘peak hold’ wskazuje jakim 
pasmom częstotliwości odpowiadają składowe o największych 
amplitudach przyspieszenia drgań. Zastosowanie do oceny stan-
dardowego uśrednionego widma amplitudy, ze względu na nieusta-
lony charakter drgań podtorza w czasie przejazdu pociągu, uznano 
za niewłaściwy do zastosowania w rozważanym przypadku oceny. 
Wykorzystanie prędkości drgań zamiast przyspieszeń drgań pozwa-
la na porównanie energii drgań w różnych pasmach częstotliwości 
na podstawie wartości amplitud widma. 

Analizowano po 7 przejazdów obu rodzajów pociągów po torze 
wschodnim (TS1) i torze zachodnim (TS2). Wyznaczone wartości 
średnie dla siódemek zarejestrowanych przebiegów zestawiono dla 
wartości maksymalnych amplitud w tabeli 1, a dla wartości skutecz-
nych w tabeli 2. 
  

Tab. 1. Ocena wartości maksimów zarejestrowanych amplitud 
przyspieszenia drgań podtorza [m/s2] 

Pociąg Produkcji Alstom 

Tor TS1 TS2 

Kierunek X Y Z X Y Z 

Wartość 
średnia  

0.0732    0.1109    0.1824 0.0290    0.0214    0.0510 

Wartość 
maksymalna  

0.3531    0.5311    0.8884 0.1638    0.0908    0.1696 

Wartość 
minimalna  

0.0038    0.0048    0.0063 0.0064    0.0072    0.0105 

Pociąg Produkcji rosyjskiej 

Tor TS1 TS2 

Kierunek X Y Z X Y Z 

Wartość 
średnia  

0.0452    0.0861    0.1077 0.0227    0.0158    0.0346 

Wartość 
maksymalna  

0.2274    0.4186    0.5895 0.0689    0.0367    0.0842 

Wartość 
minimalna  

0.0048    0.0136    0.0112 0.0037    0.0039    0.0049 

 
Tab. 2. Ocena wartości skutecznych  zarejestrowanych amplitud 

przyspieszenia drgań podtorza [m/s2] 
Pociąg Produkcji Alstom 

Tor TS1 TS2 

Kierunek X Y Z X Y Z 

Wartość 
średnia  

0.0253    0.0372    0.0642 0.0095    0.0074    0.0183 

Wartość 
maksymalna  

0.1107    0.1606    0.3048 0.0382    0.0281    0.0577 

Wartość 
minimalna  

0.0013    0.0020    0.0025 0.0022    0.0030    0.0034 

Pociąg Produkcji rosyjskiej 

Tor TS1 TS2 

Kierunek X Y Z X Y Z 

Wartość 
średnia  

0.0156    0.0284    0.0365 0.0071    0.0055    0.0106 

Wartość 
maksymalna  

0.0643    0.1119    0.2143 0.0213    0.0127    0.0287 

Wartość 
minimalna  

0.0020    0.0050    0.0040 0.0015    0.0016    0.0019 

Następnie wyznaczono histogramy rozkładu wartości amplitud 
przyspieszeń drgań w trakcie przejazdu. Przyjęto zwiększający się 
wraz ze wzrostem wartości częstotliwości zakres amplitud przyspie-
szeń drgań. Zestawienie zakresów amplitudy odpowiadających 
kolejnym słupkom histogramu zestawiono w tabeli 3 dla wartości 
maksymalnych amplitudy i dla wartości skutecznych amplitudy.  
 

Tab. 3 Zestawienie zakresów wartości amplitudy maksymalnej i 
amplitudy skutecznej przyspieszenia drgań odpowiadających kolej-

nym słupkom histogramu [m/s2] 

Nr 
przedzia-

łu 

Wartość amplitudy 
przyspieszeń drgań 

Nr 
przedzia-

łu 

Wartość amplitudy 
przyspieszeń drgań 

Maksymal-
na 

Skutecz-
na 

Maksymal-
na 

Skutecz-
na 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

    0.0001 
    0.0003 
    0.0004 
    0.0006 
    0.0008 
    0.0011 
    0.0014 
    0.0017 
    0.0021 
    0.0025 
    0.0030 
    0.0036 
    0.0042 
    0.0050 
    0.0059 
    0.0069 
    0.0080 
    0.0093 
    0.0109 
    0.0126 
    0.0146 
    0.0169 
    0.0196 
    0.0227 
    0.0262 

    0.0000 
    0.0001 
    0.0001 
    0.0002 
    0.0003 
    0.0004 
    0.0005 
    0.0006 
    0.0007 
    0.0009 
    0.0010 
    0.0012 
    0.0015 
    0.0017 
    0.0020 
    0.0024 
    0.0027 
    0.0032 
    0.0037 
    0.0043 
    0.0050 
    0.0058 
    0.0067 
    0.0078 
    0.0090 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

   0.0302 
    0.0349 
    0.0403 
    0.0464 
    0.0535 
    0.0617 
    0.0710 
    0.0818 
    0.0942 
    0.1085 
    0.1248 
    0.1437 
    0.1654 
    0.1903 
    0.2190 
    0.2519 
    0.2899 
    0.3335 
    0.3836 
    0.4413 
    0.5076 
    0.5838 
    0.6715 
    0.7724 
    0.8884 

    0.0104 
    0.0120 
    0.0138 
    0.0159 
    0.0184 
    0.0212 
    0.0244 
    0.0281 
    0.0323 
    0.0372 
    0.0428 
    0.0493 
    0.0567 
    0.0653 
    0.0751 
    0.0864 
    0.0994 
    0.1144 
    0.1316 
    0.1514 
    0.1741 
    0.2003 
    0.2304 
    0.2650 
    0.3048 

 
Wyznaczone histogramy dla trzech wzajemnie prostopadłych 

kierunków pomiarowych zebrano odpowiednio na rysunkach: 
– numer 3a i 3b dla pociągu Alstom jadącego po torze wschodnim 

TS1, 
– numer 4 dla pociągu Alstom jadącego po torze zachodnim TS2, 
– numer 5a i 5b dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze 

wschodnim TS1, 
– numer 6 dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze zachodnim 

TS2. 
 

 
Rozkład wartości maksimów 

amplitudy przyspieszeń drgań 
Rozkład wartości skutecznej 

amplitudy przyspieszeń drgań 

X 

  

Y 

  

Rys. 3a . Histogramy rozkładu wartości maksymalnych i skutecz-
nych amplitudy dla pociągu Alstom jadącego po torze wschodnim 
TS1 
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Rozkład wartości maksimów 

amplitudy przyspieszeń drgań 
Rozkład wartości skutecznej 

amplitudy przyspieszeń drgań 

Z 
 

  

Rys. 3b. Histogramy rozkładu wartości maksymalnych i skutecz-
nych amplitudy dla pociągu Alstom jadącego po torze wschodnim 
TS1 
 

 
Rozkład wartości maksimów 

amplitudy przyspieszeń drgań 
Rozkład wartości skutecznej 

amplitudy przyspieszeń drgań 

X 

  

Y 

  

Z 

  

Rys. 4. Histogramy rozkładu wartości maksymalnych i skutecznych 
amplitudy dla pociągu Alstom jadącego po torze zachodnim TS2 
 

 
Rozkład wartości maksimów 

amplitudy przyspieszeń drgań 
Rozkład wartości skutecznej 

amplitudy przyspieszeń drgań 

X 

  

Y 

  

Rys. 5a. Histogramy rozkładu wartości maksymalnych i skutecz-
nych amplitudy dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze wschod-
nim TS1 

 
 
 
 
 
 

 
Rozkład wartości maksimów 

amplitudy przyspieszeń drgań 
Rozkład wartości skutecznej 

amplitudy przyspieszeń drgań 

Z 

  

Rys. 5b. Histogramy rozkładu wartości maksymalnych i skutecz-
nych amplitudy dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze wschod-
nim TS1 

 

 
Rozkład wartości maksimów 

amplitudy przyspieszeń drgań 
Rozkład wartości skutecznej 

amplitudy przyspieszeń drgań 

X 

  

Y 

  

Z 

  

Rys. 6. Histogramy rozkładu wartości maksymalnych i skutecznych 
amplitudy dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze zachodnim 
TS2 
 

Ostatnim narzędziem oceny rozkładu amplitud drgań były wid-
ma wartości maksymalnych amplitudy prędkości drgań dla trzech 
wzajemnie prostopadłych kierunków pomiarowych, które pokazano 
na rysunkach:  
– numer 7a i 7b dla pociągu Alstom jadącego po torze wschodnim 

TS1, 
– numer 8 dla pociągu Alstom jadącego po torze zachodnim TS2, 
– numer 9 dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze wschodnim 

TS1, 
– numer 10a i 10b dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze 

zachodnim TS2. 
 

X 

 
Rys. 7a. Widma wartości maksymalnych (ang. ‘peak hold’) prędko-
ści drgań dla pociągu Alstom jadącego po torze wschodnim TS1 
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Y 

 

Z 

 
Rys. 7b. Widma wartości maksymalnych (ang. ‘peak hold’) prędko-
ści drgań dla pociągu Alstom jadącego po torze wschodnim TS1 
 

X 

 

Y 

 

Z 

 
Rys. 8. Widma wartości maksymalnych (ang. ‘peak hold’) prędkości 
drgań dla pociągu Alstom jadącego po torze zachodnim TS2 
 

X 

 

Y 

 

Z 

 
Rys. 9. Widma wartości maksymalnych (ang. ‘peak hold’) prędkości 
drgań dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze wschodnim TS1 
 

X 

 

Y 

 
Rys. 10a. Widma wartości maksymalnych (ang. ‘peak hold’) pręd-
kości drgań dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze zachodnim 
TS2 
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Z 

 
Rys. 10b. Widma wartości maksymalnych (ang. ‘peak hold’) pręd-
kości drgań dla pociągu rosyjskiego jadącego po torze zachodnim 
TS2 

PODSUMOWANIE 

Analiza przedstawionych histogramów prowadzi do wniosku, że 
największe amplitudy przyspieszeń drgań w rozważanym paśmie 
częstotliwości powstają w kierunku pionowym Z, mniejsze w kierun-
ku poziomym Y (równoległym do szyny), najmniejsze w kierunku X 
(prostopadłym do szyny).  

Przedstawione histogramy rozkładu wartości amplitud przy-
spieszeń drgań potwierdziły, podobnie jak przebiegi czasowe, że 
większe amplitudy drgań powstawały przy przejeździe pociągu 
Metropolis niż rosyjskiego. Amplituda odpowiadająca przejazdowi 
pociągu Metropolis jest około dwukrotnie większa od amplitudy 
odpowiadającej przejazdowi pociągu rosyjskiego w przypadku 
przejazdu torem TS1. Różnica ta była trochę mniej wyraźna przy 
pomiarze drgań wywoływanych przejazdem pociągu dalszym torem 
(TS2). 

Przedstawione widma prędkości drgań pokazały, że drgania o 
największych amplitudach w przypadku przejazdu pociągu powstają 
w zakresie częstotliwości 40 Hz do 110 Hz. W całym rozważanym 
zakresie częstotliwości amplitudy prędkości drgań powstające w 
trakcie przejazdu pociągu Metropolis są znacznie większe niż ampli-
tudy prędkości drgań powstające w czasie przejazdu pociągu rosyj-
skiego. Koncentracja dużych amplitud w rozważanym paśmie czę-
stotliwości może być spowodowana przez większe amplitudy sił 
działających w tym paśmie częstotliwości. Potwierdzenie tego przy-
puszczenia wymaga przeprowadzenia identyfikacji obciążeń toru w 
czasie jazdy, co nie stanowiło przedmiotu przeprowadzonych ba-
dań.  

Widmo amplitud prędkości drgań odpowiadające przejazdowi 
pociągu rosyjskiego jest bardziej płaskie co może świadczyć o 
bardziej niż w przypadku pociągu Metropolis o uderzeniowym cha-
rakterze obciążenia toru przez jadący pociąg. 
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Experimental investigation of subgrade vibration  
during an underground train passage  

The paper presents results of experimental investigations 

of the subgrade’s vibrations induced by a passage of an un-

derground train. Basing on the recorded vibration accelera-

tion signals the RMS and maximum values of the vibration 

acceleration time histories as well as the maximum ampli-

tudes of vibration velocity spectra in consequent segments of 

the measuring signals of 1/8 second duration were estimated. 

Analysis of the mentioned indicators showed that in the se-

lected measuring point the dominating amplitudes of the 

subgrade’s vibration were recorded in the vertical direction, 

in the frequency range of 40100 Hz. 
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