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Jarosław BEDNARZ, Grzegorz BROŻEK, Jan TARGOSZ  

SYMULACJA ROZCHODZENIA SIĘ FALI DRGANIOWEJ  

OD TOROWISKA TRAMWAJOWEGO 

 

W artykule omówiony zostały badania symulacyjne rozchodzenia się fali drganiowej od wibroizolowanych i nie wibroizo-

lowanych  torowisk tramwajowych na przykładzie aglomeracji śląskiej. Opracowano model numeryczny podłoża i przeprowa-

dzono symulację drgań w przypadku drgań torowiska wibroizolowanego oraz torowiska posadowionego na podłożu betono-

wym. Jako wejście do modelu numerycznego wykorzystano pomiary drgań wykonanych wcześniej. Przeprowadzono symulację 

i oszacowano wpływ oddziaływań dynamicznych na konstrukcję budynku znajdującego się w pobliżu torowisk i w oparciu o 

skale SWD oceniono stan zagrożenia konstrukcji. Symulacja potwierdziła że fala drganiowa w gruncie ma charakter fali Ray-

leigha.  

 

WSTĘP 

Celem pracy jest przedstawienie wyników analiz modelu glo-
balnego rozchodzenia się drgań powstałych w trakcie przejazdu 
pojazdu szynowego do otoczenia i ewentualny wpływ rozchodzącej 
się fali drganiowej na konstrukcje inżynierskie np. budynki miesz-
kalne. W pracy przedstawiono również wpływ na minimalizację 
drgań w przypadku zastosowania układu wibroizolacji torowiska. 
Domena modelu użytego do analizy zawiera torowisko wraz z bu-
dynkiem, który został wytypowany jako budynek będący najbardziej 
narażony na oddziaływanie dynamiczne od przejeżdżających pojaz-
dów szynowych. W pracy zawarto opis modelu, warunków brzego-
wych oraz obciążeń zaadoptowanych do warunków panujących w 
aglomeracji śląskiej. Obciążenia zostały przyjęte na podstawie 
rzeczywistych pomiarów które odbyły się na terenie aglomeracji 
śląskiej. Wyniki analiz numerycznych opisanego modelu zostały 
odniesione do norm PN-85/B-02170 - Ocena szkodliwości drgań 
przekazywanych przez podłoże na budynki [5] oraz PN-88/B-02171 
- Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach [6], których celem jest 
zapewnienie odpowiedniego komfortu życia mieszkańców i zabez-
pieczenie budynków przed uszkodzeniami takimi jak pęknięcia. 
Model został przygotowany w programie LS-Dyna, który jest wiodą-
cą aplikacją wykorzystującą całkowanie metodą jawną. 

Praca swoim zakresem badań obejmuje: 
– Przeprowadzenie pomiarów na wytypowanym odcinku torowi-

ska tramwajowego w aglomeracji śląskiej. 
– Opracowanie modelu numerycznego pozwalającego na pełne 

przeanalizowanie efektów dynamicznych w dowolnie wytypo-
wanej lokalizacji, 

– Przygotowanie warunków brzegowych oraz obciążeń w oparciu 
o pomiary, które mogą być zrealizowane w dowolnym miejscu, 
w artkule oparto się na pomiarach na terenie aglomeracji ślą-
skiej, 

– Przeprowadzenie porównawczych symulacji pomiarów rozcho-
dzącej się fali  drganiowej w przypadku układów torowych typu 
PREFA bez wibroizolacji i z wibroizolacją za pomocą płyt ela-
stomerowych firmy FFT Wolbrom. 

– Symulacji wpływu rozchodzącej się fali drganiowej na konstruk-
cję architektoniczną (budynek) oraz ludzi w nim przebywają-
cych. 

W artykule przedstawiono opis przyjętego modelu oraz wytycz-
nych do modelu w celu przeprowadzenia analizy numerycznej 
wpływu wibroizolacji na drgania przekazywane na konstrukcje inży-
nierskie (budynki) które można będzie wykorzystać w dowolnych 
aglomeracjach w których funkcjonuje transport szynowy (tramwajo-
wy, kolejowy) , jak również do oceny wpływu od transportu samo-
chodowego w dowolnych warunkach geotechnicznych. 

1. POMIARY DRGAŃ  

Pomiary drgań gruntu przeprowadzono na przejeździe tramwa-
jowo-drogowym zlokalizowanym w Będzinie przy Alei Hugona Kołłą-
taja (rys. 1). Na rysunku 2 przedstawiona jest lokalizacja przepro-
wadzonych pomiarów drgań i przyjęty układ współrzędnych. 

 

 
Rys. 1. Lokalizacja przejazdu tramwajowo-drogowego. 
 

 
Rys. 2. Obszar pomiarowy drgań na terenie aglomeracji śląskiej w 
Będzinie oraz przyjęty układ współrzędnych 
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W celu zebrania danych do wymuszeń na terenie aglomeracji 
śląskiej. Pomiary zostały wykonane na skrzyżowaniu drogi woje-
wódzkiej 910 z ulicą Świerczewskiego w Będzinie [2]. Właściwości 
gruntów w tym regionie są zbliżone do tych w analizowanej lokaliza-
cji (lokalizacja Śląska), dlatego z powodzeniem można zastosować 
te wyniki pomiarów, które wykonywane były pod kątem ocena od-
działywań dynamicznych generowanych na przejeździe drogowo-
tramwajowym eksploatowanym w Spółce Tramwaje Śląskie S. A. 

W trakcie badań wykorzystano następujący sprzęt pomiarowy: 
– rejestrator sygnałów TEAC Gx-01, 
– komputer pomiarowy, 
– 4 trójosiowe akcelerometry piezoelektryczne typu PCB 356A16, 
– 3 jednoosiowe sejsmiczne akcelerometry piezoelektryczne typu 

PCB 393A03. 
We wszystkich punktach pomiarowych przebiegi czasowe 

drgań rejestrowano z wykorzystaniem trójosiowych  akcelerometrów 
piezoelektrycznych typu PCB 356A16 zamocowanych na stalowych 
tarczach położonych na ziemi. Dodatkowo w punktach położonych 
bezpośrednio przy torowisku tramwajowym przebiegi czasowe 
drgań rejestrowano z wykorzystaniem jednoosiowych  akcelerome-
trów piezoelektrycznych typu PCB 393A03 w kierunku pionowym. 
Badania przeprowadzono w siatce 4 punktów pomiarowych roz-
mieszczonych zgodnie z rysunkiem 3.  

 

 
1 - czujnik zamocowany 0.1 [m] od szyny,  
2 - czujnik zamocowany 0.1 [m] od szyny,  
3 - czujnik zamocowany 2.0 [m] od szyny,  
4 - czujnik zamocowany 6.0 [m] od szyny.  
Rys. 3. Siatka pomiarowa 
 

Dane pomiarowe zostały wstępnie przetworzone poprzez za-
stosowanie filtrów na zarejestrowanych sygnałach. Zakres przepro-
wadzonych badań obejmował: 
– rejestrację przebiegów czasowych drgań gruntu w trakcie prze-

jazdu tramwajów, 
– wyznaczenie maksymalnej amplitudy przyspieszenia drgań 

gruntu dla każdego punktu i kierunku pomiarowego 
– wyznaczenie widm zarejestrowanych sygnałów. 

Przykłady zarejestrowanych przebiegów znajdują się na rysun-
kach poniżej. Obciążenie do modelu zostało zastosowane jako 
przyspieszenie w lokalizacji możliwie dokładnie odpowiadającej 
scenariuszowi pomiarowemu. Na rysunku 4 przedstawiono przykła-
dowe przebiegi  czasowe zmierzonych amplitud przyspieszeń a na 
rysunku 5 przebieg amplitudowo częstotliwościowy. 

 

 
Rys. 4. Przykładowe przebiegi czasowe zmierzone w Będzinie  
 

 
Rys. 5. Przykładowe widmo zmierzonego sygnału 

2. MODEL SYMULACYJNY PODTORZA 
TRAMWAJOWEGO 

2.1. Lokalizacja badanego przekroju numerycznego 

Opracowany model numeryczny został dostosowany tak aby 
odwzorowywać warunki w każdej aglomeracji w szczególności 
śląskie j[1]. Jako przykład został wykorzystany aktualnie moderni-
zowany odcinek w rejonie ulicy Chorzowskiej w Katowicach. Ponie-
waż odległość zabudowań od linii torowiska tramwajowego jest 
krytyczna z powodu oddziaływań dynamicznych od przejazdów 
tramwaju wywołujących drgania, które z kolei są przekazywane na 
budynki. Do analizy został wytypowany obszar skrzyżowania ulicy 
Chorzowskiej wraz z ulicą Złotą przedstawiony obszar, którego 
domena obliczeniowa zawierający wschodni narożnik skrzyżowania 
wraz z torowiskiem tramwajowym oraz budynkiem w bezpośrednim 
sąsiedztwie torów tramwajowych jest przedstawiona  na rysunku 6. 
W tej lokalizacji znajduje się budynek w bezpośrednim sąsiedztwie 
torów tramwajowych (8 m od osi toru).  
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Rys. 6. Domena obszaru przyjętego do analizy numerycznej od-
działywań dynamicznych 

2.2. Siatka modelu numerycznego  

W celu przeprowadzenia symulacji rozchodzenia się drgań od 
torowiska tramwajowego przyjęto jego model obliczeniowy, w po-
staci siatki, która odwzorowuje typowe usytuowanie torowiska 
tramwajowego w aglomeracji miejskiej, który przedstawiono na 
rysunku 7. Model uwzględnia różne rodzaje gruntu oraz budynek w 
sąsiedztwie torów tramwajowych. 

 

 
Rys. 7. Szczegółowa siatka modelu numerycznego torowiska tram-
wajowego 
 

Czas całkowania został tak dobrany, aby zachowane zostało 
kryterium Courant’a przy możliwie małym skalowaniu masy (<2.5%). 
Dodatkowo została określona maksymalna długość elementu, aby 
poprawnie odwzorować zjawiska falowe w wyższych częstotliwo-
ściach [3]. 

2.3. Materiałowe dane obliczeniowe dla modelu 
numerycznego  

Dane materiałowe gleby zostały opracowane na podstawie ba-
dań geologicznych. Ze względu na stosunkowo duże różnice warstw 
gruntu  pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi, do obli-
czeń przyjęto średnie wartości sztywności materiału. Parametry 
przyjęto na podstawie Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430 - Rozporządze-
nie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, które zawiera dane materiałowe 
nawierzchni drogowych przyjęte do obliczeń. wartości współczynni-
ków tłumienia i sztywności użytych w analizach przyjęto na podsta-
wie publikacji [7]. 

2.4. Przyjęte warunki brzegowe 

Ponieważ analizy geomechaniczne podłoża gruntowego powo-
dują że domena obliczeniowa jest w zasadzie nieograniczona, w 
modelu numerycznym należy ją  ograniczyć, aby osiągnąć racjonal-
ne czasy obliczeń. W tym celu zostały użyte specjalne warunki 
brzegowe, nie odbijające fal – model PML (ang. perfectly maching 
layer) [4] wg. założeń przedstawionych na rysunku 8 

 
Rys. 8. Schemat działania warunku brzegowego PML  

 
Poprzez zastosowanie specjalizowanych warunków brzego-

wych wyniki obliczeń nie zostaną zaburzone przez zjawiska takie 
jak odbicie czy interferencja fal. Na rysunku 9 przedstawiono dome-
nę obliczeniową wraz z warunkami brzegowymi symulacji. 

 

 
Rys. 9. Warunki brzegowe zastosowane w modelu numerycznym 
torowiska 

2.5. Wymuszenie drgań – obciążenia przyjęte jako parametr 
wejściowy do symulacji [2] 

W celu zebrania danych do wyznaczenia wartości sił wymusza-
jących drgania oraz ich charakterystyk częstotliwościowych wyko-
nano badania drgań gruntu  na terenie aglomeracji śląskiej. Pomiary 
zostały wykonane na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 910 z ulicą 
Świerczewskiego w Będzinie. Właściwości gruntów w tym regionie 
są zbliżone do tych w analizowanej lokalizacji (lokalizacja Śląska), 
dlatego z powodzeniem można zastosować te wyniki pomiarów, 
które wykonywane były pod kątem ocena oddziaływań dynamicz-
nych generowanych na przejeździe drogowo-tramwajowym eksploa-
towanym w Spółce Tramwaje Śląskie S. A.  
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3. WYNIKI OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH  

Wyniki analiz numerycznych zaprezentowano w postaci map 
rozkładów przyspieszeń dla różnych chwil czasowych. Poniżej na 
rysunkach 10 i 11 zaprezentowano iso-powierzchnie dla wybranych 
chwil czasowych dla rozwiązania bez wibroizolacji i z wibroizolacją. 

 

 
Rys. 10. Iso-powierzchnie propagacji fali – rozkład wypadkowych 
przyspieszeń [mm/s2] – model bez wibroizolacji 

 

 
Rys. 11. Iso-powierzchnie propagacji fali – rozkład wypadkowych 
przyspieszeń [mm/s2] – model z wibroizolacją. 

 
Analogicznie jak dla iso-powierzchni poniżej na rysunku 12  

przedstawiono wyniki obliczeń w płaszczyznach pionowych dla 
modelu bez wibroizolacji i modelu z wibroizolacją. 

 

 
Rys. 12. Iso-powierzchnie propagacji fali – rozkład wypadkowych 
przyspieszeń [mm/s2]: model z wibroizolacją – góra; model bez 
wibroizolacji - dół. 

 
Zgodnie z doświadczeniem, propagacja fal w gruncie wywołana 

środkami transportu najczęściej przybiera formę fali Rayleigha 
(złożenie fali tnącej z falą podłużną) – tzn. fali powierzchniowej w 
której cząstki materii wykonują ruch okrężny. Dla punktu pomiaro-

wego przedstawionego na rysunku 13. wyznaczono trajektorię 
ruchu cząstki którą przedstawiono  na rysunku 14. 

 

 
Rys. 13. Węzeł pomiarowy w domenie obliczeniowej. 
 

 
Rys. 14. Trajektoria ruchu wybranego węzła. 

 
Przedstawiona trajektoria potwierdza występowanie fali Rayle-

igha na powierzchni gruntu, jest to jedna z przesłanek świadczących 
o poprawności wykonania zadania obliczeniowego.  

W celu lepszego uwidocznienia drgań wywołanych przejazdem 
pojazdu tramwajowego przedstawiono ich wpływ na drgania kon-
strukcji budynku znajdującego się w pobliżu torowiska tramwajowe-
go. Na rysunku 15 znajdującym się poniżej  zaprezentowano punkty 
pomiarowe a na rysunkach 16 i 17 przebiegi czasowe przyspieszeń 
w sztywnych węzłach budynku od strony wymuszenia, dla modelu z 
wibroizolacją oraz z torowiskiem posadowionym na betonie.   

budynku znajdującego się w pobliżu torowiska tramwajowego. 
Na rysunku 16 znajdującym się poniżej  zaprezentowano punkty 
pomiarowe a na rysunkach 17 i 18 przebiegi czasowe przyspieszeń 
w sztywnych węzłach budynku od strony wymuszenia, dla modelu z 
wibroizolacją oraz z torowiskiem posadowionym na betonie.   
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Rys. 16. Punkty „pomiarowe” w sztywnych węzłach budynku 

 

 
Rys. 17. Przebiegi czasowe dla modelu z zastosowaną wibroizola-
cją. 
 

 
Rys. 18. Przebiegi czasowe dla modelu bez zastosowania wibroizo-
lacji 

 
Powyższe przebiegi zostały użyte do analizy oraz oceny wpły-

wu drgań na budynki wg PN-85/B-02170. Widma oraz spektrogramy 
dla powyższych sygnałów zaprezentowane są na kolejnych rysun-
kach 19 i 20. 

 
Rys. 19. Analiza sygnału dla kierunku Z 

 

 
Rys. 20. Analiza sygnału dla kierunku Z. 

 
Wyniki tych analiz posłużyły do oceny skali zagrożenia drga-

niami budynku według skali SWD dla modelu z układem wibroizola-
cji i bez układu wibroizolacji co przedstawiono na rysunku 21. 
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Rys. 21. Wyniki analizy numerycznej wyznaczone dla węzłów 
budynku umieszczone w skalach SWD 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych symulacji modelu numerycz-
nego podtorza wibroizolowanego i podtorza bez wibroizolacji można 
wnioskować że: 
1. Zastosowanie mat wibroizolacyjnych pozwala znacznie zredu-

kować propagację drgań przenoszonych przez grunt na kon-
strukcje budowlane sąsiadujące z torowiskiem. 

2. Analiza spektrogramów wykazała, że zastosowanie maty wibro-
izolacyjnej zapewnia redukcje drgań w szerokim spektrum czę-
stotliwości istotnych dla budynku.  

3. Poziom drgań przenoszonych przez grunt na konstrukcje bu-
dowlane przy zastosowaniu maty wibroizolacyjnej zmniejszy się 
o około 30% dla zastosowanego sygnału wymuszenia.  

4. Zgodnie z normą PN-B-02170:1985 - Ocena szkodliwości drgań 
przekazywanych przez podłoże na budynki drgania są w naj-
bardziej pożądanej strefie, tj. niemającej wpływu na budynek. 
Należy jednocześnie podkreślić, że analiza została przeprowa-
dzona dla konkretnego przebiegu wymuszenia, nie jest możliwe 
przeanalizowanie wszystkich możliwych sygnałów pochodzą-
cych od przejeżdżających pojazdów szynowych. 

5. Analiza trajektorii ruchu węzłów na powierzchni gruntu wykaza-
ła, że występuje charakterystyczna elipsoidalna trajektoria, co 
świadczy o powstaniu fali Rayleigha charakterystycznej dla tego 
typu wymuszeń. 

Należy jednocześnie podkreślić, że analiza została przeprowa-
dzona dla konkretnego przebiegu wymuszenia, nie jest możliwe 
przeanalizowanie wszystkich możliwych sygnałów pochodzących od 
przejeżdżających pojazdów szynowych. 

Wyniki badań numerycznych winny być zweryfikowane na rze-
czywistej konstrukcji przy zastosowaniu prawidłowo dobranej wibro-
izolacji. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Adamczyk J, Hebda Maciej, Targosz J., Badania symulacyjne 
wibroizolowanych torowisk tramwajowych, w druku, Autobusy – 
Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017. 

2. Bednarz J., Metodologia badania drgań gruntu powodowanych 
ruchem pojazdów szynowych. TTS - Technika Transportu Szy-
nowego ; ISSN 1232-3829, R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 105–110, 
2015. 

3. LS-DYNA Theory Manual 
4. LS-DYNA User Manual 
5. PN-88/B-02171 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
6. PN-85/B-02170 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych 

przez podłoże na budynki. 
7. Targosz J., Układy wibroizolacji w transporcie szynowym i sa-

mochodowym. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-
Dydaktyczne, Kraków 2007. 

Simulation of the vibrational wave propagation  
from the tramway route 

The article discusses simulation of vibration wave prop-

agation in the ground for tram tracks viroisolated and non-

vibroisolated on the example of the Silesian agglomeration. 

The numerical model of the ground was developed and the 

vibration simulation was performed in the case of vibration 

of the vibration rail track and the track laid on the concrete 

substrate. As a input to the numerical model, results of meas-

urements of vibrations made earlier were used. The simula-

tions were carried out and the impact of dynamic loads on 

the construction of a building near the track and on the basis 

of SWD scales was assessed. Simulation confirmed that the 

vibration wave in the ground is a Rayleigh wave type. 
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