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ANALIZA STATYSTYCZNA SYGNAŁÓW 
DRGANIOWYCH GENEROWANYCH PRZEZ 

MECHANIZM D�WIGNIOWY HAMULCA 
TARCZOWEGO W CZASIE HAMOWANIA 

Streszczenie 
Diagnostyczne badania stanowiskowe przedstawione w [1] dowiodły o mo�liwo�ci uzyskania 

zale�no�ci grubo�ci okładzin ciernych od wybranych parametrów diagnostycznych (drganiowych). W 
celu diagnozowania zu�ycia okładzin ciernych mo�liwe jest wykorzystanie nast�puj�cych miar 
diagnostycznych wyznaczonych w dziedzinie czasu, amplitud i cz�stotliwo�ci [6]. S� nimi warto��
skuteczna przyspiesze� drga�, ARMS oraz warto�� �rednia przyspiesze� drga�, AAVERAGE . 

Celem artykułu jest analiza  sygnałów drganiowych generowanych przez mechanizm d�wigniowy 
kolejowego hamulca tarczowego w czasie hamowania w aspekcie wyznaczenia minimalnej liczby 
hamowa� do oceny statystycznej. 

1. METODYKA BADA� STANOWISKOWYCH 
Badania drga� generowanych przez mechanizm d�wigniowy hamulca tarczowego 

przeprowadzone zostały na stanowisku hamulcowym bezwładno�ciowym w Instytucie 
Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu. Stanowisko umo�liwia prowadzenie bada�
kolejowego hamulca klockowego oraz hamulca tarczowego, odzwierciedlaj�cych rzeczywiste 
warunki, jakie wyst�puj� podczas hamowania wagonu. Badaniami został obj�ty układ 
hamulca tarczowego składaj�cy si� z tarczy hamulcowej o wymiarach 640×110 z 
wentyluj�cymi łopatkami oraz komplet okładzin ciernych typu 200 FR20.H.2 o grubo�ci 
35mm (4 sztuki przypadaj� na jedn� tarcz�). 

Badania stanowiskowe na hamulcach kolejowych, prowadzono zgodnie z jednym z 
programów zawartymi w karcie UIC 541-3. Ka�dy program bada� zawarty we wspomnianej 
karcie odnosi si� do specyficznych warunków pracy hamulca w czasie eksploatacji pojazdu.  

Parametry dla programu 2B1 (I) bada� były nast�puj�ce: 
– docisk okładziny do tarczy: p= 28kN, 
– pr�dko�� pocz�tku hamowania: v= 120km/h,  
– masa do hamowania przypadaj�ca na jedn� tarcz�: M= 6,7t, 
– temperatura tarczy na pocz�tku hamowania T=100°C. 

Ka�de kolejne hamowanie było poprzedzone chłodzeniem tarczy na wolnym powietrzu 
poprzez jej swobodny obrót, przez symulowanie jazd� wagonu z pr�dko�ci� 100km/h. Po 
obni�eniu temperatury tarczy do warto�ci T=100°C przerywano jej chłodzenie i rozpoczynano 
kolejne hamowanie [5]. 
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Rys. 1. Widok mechanizmu d�wigniowego kolejowego hamulca tarczowego: a) obsada z 
przetwornikiem drga� od strony obudowy cylindra (nie widoczna na zdj�ciu), b) obsada z 
przetwornikiem drga� od strony tłoczyska, 1- obudowa cylindra hamulcowego, 2- tłoczysko 
cylindra hamulcowego, 3- d�wignia lewa, 4- d�wignia prawa, 5- niewidoczna obsada z 
przetwornikiem drga�  

	ródło: [Opracowanie własne] 

Rys. 2. Stanowisko do bada� kolejowego hamulca tarczowego: a) widok obsady hamulcowej 
z przetwornikiem drga�, b) widok stanowiska z aparatur do rejestracji i akwizycji sygnałów 
drga�, c) schemat toru pomiarowego; 1- obsada hamulcowa, 2- przetwornik drga�, 3- tarcza 
hamulcowa 

	ródło: [Opracowanie własne] 
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W czasie bada� stanowiskowych o charakterze wibroakustycznym wykorzystano obsady 
okładzin ciernych, do których na zewn�trznej stronie w �rodkowej cz��ci zamocowano 
przetworniki drga�. Pierwszy przetwornik zamocowany był na obsadzie poł�czonej z 
d�wigni� lew� z obudow� cylindra hamulcowego (rys. 1a)), natomiast drugi przetwornik 
zamocowany był na obsadzie poł�czonej z d�wigni� praw� z tłoczyskiem cylindra 
hamulcowego (rys. 1b)). 

Do akwizycji sygnałów drga� zastosowano zestaw pomiarowy, składaj�cy si� z (rys.2b)): 
– piezoelektrycznych przetworników drga� B&K typ 4504A, 2szt., 
– kasety pomiarowej typu B&K 3050-A-060, 
– oprogramowania systemu PULSE 16.0. 

Schemat toru pomiarowego drga� na obsadach okładzin ciernych kolejowego hamulca 
tarczowego, przedstawia rysunek 2c). 

Pomiaru drga� dokonano tylko w jednym kierunku (Y) prostopadłym do powierzchni 
ciernej tarczy. Liniowe pasmo przenoszenia przetworników wyniosło 13 kHz. Podczas bada�
diagnostycznych rejestrowano sygnały w pa�mie od 0,1 Hz do 9 kHz [2]. Do analizy 
wyników drga� istotne zmiany sygnału wyst�puje do 6 kHz. Cz�stotliwo�� próbkowania 
wynosiła 131 kHz, co oznacza, �e pasmo poddane analizie zgodnie z zale�no�ci� Nyquista 
wyniosło 65 kHz. 

2. WYZNACZENIE MINIMALNEJ ILO�CI HAMOWA� DO OCENY 
STATYTYSTYCZNEJ SYGNAŁÓW PRZYSPIESZE� DRGA�  
Podczas bada� drga� generowanych przez obsady hamulcowe w czasie hamowania 

kolejowym hamulcem tarczowym, wykonano seri� 40 hamowa� do oceny statystycznej. W 
czasie bada� rejestrowano warto�ci chwilowe przyspiesze� drga� obsad hamulcowych z 
okładzinami (prawej i lewej) od pocz�tku hamowania przy pr�dko�ci v=120km/h a� do 
zatrzymania. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowy sygnał przyspiesze� drga� w 
dziedzinie czasu. Badanie miało na celu wyznaczenie minimalnej ilo�ci powtórze�, 
zapewniaj�cych otrzymanie wyników w zadowalaj�cym przedziale ufno�ci, wynosz�cym 
95%, przy przyj�tym poziomie istotno�ci, 
=0,05, przy którym obserwuje si� najmniejszy 
współczynnik zmienno�ci.  

Rys. 3. Sygnał warto�ci przyspiesze� drga� zarejestrowany na obsadzie okładziny w czasie 
hamowania z podziałem sygnału na 4-ry odcinki czasowe o długo�ci po 10 sekund 

	ródło: [Opracowanie własne] 
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Analizie statystycznej poddano warto�� skuteczn� przyspiesze� drga� ARMS [7] 
wyznaczon� z całego przebiegu warto�ci chwilowej przyspiesze� drga� od pocz�tku 
hamowania a� do zatrzymania (czas hamowania t=44s) oraz dla czterech odcinków sygnału o 
długo�ci po 10 sekund ka�dy. Warto�� skuteczna przyspiesze� drga� wyznaczona została z 
zale�no�ci (1) w programie Matlab 2012: 
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gdzie: T − czas u�redniania [s], 
s(t) − warto�� chwilowa przyspiesze� drga� [m/s2]. 

W celu wyznaczenie minimalnej liczby hamowa�, wykorzystano zale�no�ci na nast�puj�ce 
wzory statystyczne [3, 4]: 
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gdzie: xi – i-ta warto�� zmiennej, x=1, 2, …, n,, 
n – liczba hamowa�. 

2. Odchylenie standardowe: 
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gdzie: x  – warto�� �rednia. 

3. Przedział ufno�ci: 
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gdzie: t – współczynnik testu t-studenta. 

4. Górna i dolna granica przedziału ufno�ci: 
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gdzie: α−12
1 L  –  przedział ufno�ci dla 
=0,05. 

5. Współczynnik zmienno�ci: 

%100⋅=
x
SW      (6) 
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Rys. 4. Wyniki oblicze� statystycznych: a) warto�� skuteczna przyspiesze� drga� wyznaczona z 
całego przebiegu warto�ci chwilowej przyspiesze� drga�, b) przebieg współczynnik 
zmienno�ci dla 39 hamowa�

	ródło: [Opracowanie własne] 
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Rys. 5. Warto�� skuteczna przyspiesze� drga� wyznaczona z danego odcinka czasowego sygnału 
drganiowego: a) dla I okresu hamowa� od 0 do 10s, b) dla II okresu hamowa� od 10 do 20s, 
c) dla III okresu hamowa� od 20 do 30s, d) dla IV okresu hamowa� od 30 do 40s

	ródło: [Opracowanie własne]
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Rys. 6. Przebieg współczynnika zmienno�ci dla 39 hamowa� wyznaczony: a) dla I okresu hamowa�
od 0 do 10s, b) dla II okresu hamowa� od 10 do 20s, c) dla III okresu hamowa� od 20 do 30s, 
d) dla IV okresu hamowa� od 30 do 40s, 

	ródło: [Opracowanie własne] 

Analizuj�c otrzymane warto�ci współczynnika zmienno�ci stwierdzono, �e dla warto�ci 
skutecznej przyspiesze� drga�, minimalna liczba powtórze� hamowa� zapewniaj�cych 
otrzymanie wyników w oczekiwanym przedziale ufno�ci zale�y od fragmentu 
zarejestrowanego sygnału chwilowych przyspiesze� drga�. Równie� warto�� współczynnika 
zmienno�ci zale�na jest od miejsca pomiaru drga� tj. pomiaru na obsadzie od strony cylindra 
hamulcowego lub od strony tłoczyska cylindra hamulcowego. Najni�sze warto�ci 
współczynnika zmian zaobserwowano dla drugiego fragmentu hamowania tj. dla czasu 
hamowania od 10 do 20 sekund. W tym przypadku zaobserwowano najlepsz� powtarzalno��
warto�ci skutecznej przyspiesze� drga� wyznaczon� z zarejestrowanych warto�ci chwilowych 
przyspiesze� drga�. Współczynnik zmienno�ci osi�gn�ł warto�� poni�ej 5%.  

Tab. 1. Zestawienie minimalnej liczby powtórze� hamowa� gwarantuj�cej otrzymanie współczynnika 
zmienno�ci poni�ej 10% 

Lp. Okres hamowania 
Pomiar na obsadzie od 

strony cylindra 
hamulcowego  

Pomiar na obsadzie od 
strony tłoczyska cylindra 

hamulcowego 
1 Cały przebieg procesu hamowania, th=44s 12 9 
2 I okres hamowania od 0 do 10s brak brak 
3 II okres hamowania od 10 do 20s 4 2 
4 III okres hamowania od 20 do 30s 30 2 
5 IV okres hamowania od 30 do 40s brak 5 

th- czas hamowania z pr�dko�ci v=120km/h a� do zatrzymania 
	ródło: [Opracowanie własne] 

Ze wzgl�du na warto�ci liczbowe współczynnika zmienno�ci, dla warto�ci skutecznej 
przyspiesze� drga� nie przekraczaj�ce 10%, zgodnie z [3], gdzie stwierdza si� nieistotne 
zró�nicowanie statystyczne analizowanych wielko�ci, w tabeli 1 przedstawiono minimaln�
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liczb� powtórze� hamowa� przy której uzyskano warto�� współczynnika zmienno�ci poni�ej 
10%. 

PODSUMOWANIE 
Po przeprowadzeniu bada� drganiowych generowanych przez układ hamulca tarczowego 

w procesie hamowania sformułowano nast�puj�ce wnioski: 
1. Na podstawie analizy statystycznej warto�ci skutecznej przyspiesze� drga� wyznaczonej z 

zarejestrowanych sygnałów chwilowych przyspiesze� drga� przyj�to, �e do bada�
zasadniczych o charakterze np. diagnostycznym na stanowisku hamulcowym nale�y 
wykona� 2 powtórzenia hamowania rejestruj�c drgania na obsadzie od strony tłoczyska lub 
4 powtórzenia przy pomiarze drga� na obsadzie od strony cylindra hamulcowego. Analizie 
statystycznej nale�y podda� tylko fragment sygnału drganiowego zarejestrowanego w 
czasie od 10 do 20s.  

2. Dla tej liczby hamowa� otrzymano zadowalaj�cy współczynnik zmienno�ci nie 
przekraczaj�cy 10% w oczekiwanym przedziale ufno�ci i przy zało�onym poziomie 
istotno�ci. Wykonuj�c 10 powtórze� hamowa� podczas rejestracji sygnału drganiowego 
generowanego przez obsad� od strony tłoczyska cylindra, uzyskuje si� najni�sz� warto��
współczynnika zmienno�ci poni�ej 4% wzgl�dem wszystkich pozostałych przypadków 
gdzie do analizy wybierano inne fragmenty procesu hamowania. 

3. Z praktycznych zastosowa� przeprowadzonych bada� o charakterze statystycznym 
stwierdza si�, �e wybrane fragmenty sygnału drganiowego s� powtarzalne, co mo�na 
pó�niej wykorzysta� w badaniach zasadniczych prowadzonych na stanowisku 
hamulcowym, gdzie mo�liwe b�dzie okre�lenie zale�no�ci drga� układu hamulcowego od 
jego stanu rozumianego np. zu�ycie okładzin ciernych lub tarczy hamulcowej. Przy 
jednoczesnym prowadzeniu bada� o charakterze ciernym i diagnostycznym 
(wibroakustycznym) równie� b�dzie mo�liwe okre�lenie wpływu współczynnika tarcia 
mi�dzy okładzin� ciern� a tarcz� hamulcow� na drgania układu hamulcowego. 

Projekt jest finansowany ze �rodków Narodowego Centrum Nauki, nr N N504 644840 
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STATISTICAL ANALYSYS OF VIBRATION 
SIGNAL GENERATED BY THE DISC BRAKE 

LEVER SET IN THE STOPPING TIME 

Abstract 
Diagnostic stationary tests presented by [1] proved possibility of obtaining dependencies of pad’s 

thickness on selected diagnostic parameters (vibration). To diagnose the wear of friction pads it is 
possible to use the following diagnostic values determined in time domain amplitude domain and 
frequency domain [6]: RMS value of vibration accelerations ARMS and average value of vibration 
accelerations AAVERAGE. 

A signal analysis of vibratory generated by the disc brake lever set of train disc brakes in the 
stopping time in the aspect of setting the minimum number is a purpose of the article to the statistical 
estimation. 
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