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ABSTRAKT 

Řízení adheze v kontaktu kola a kolejnice v kolejové dopravě může být významně 

zefektivněno zohledněním hlukových projevů. Zařízení, které by to umožňovalo, však 

na trhu není. Proto je cílem práce návrh modulu pro řízení jednotky pro aplikaci produktů 

pro úpravu adheze v závislosti na vyzařovaném hluku z projíždějícího vozidla. Součástí 

práce je experimentální analýza hluku kolejových vozidel v Brně. Na základě zjištěných 

poznatků jsou definovány technické parametry modulu a parametry vstupující do procesu 

řízení aplikace. Výsledné řešení je postaveno na open-source platformě Arduino a je ověřeno 

experimentálně. Výsledky těchto experimentů potvrdily, že aplikace produktů pro úpravu 

adheze řízená v závislosti na hluku je možná a jeví se jako efektivní pro snižování hlukové 

emise plynoucí z provozu kolejových vozidel. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

snižování hluku, hluk v kolejové dopravě, řízení aplikace produktů pro úpravu adheze 

 

ABSTRACT 

Management of adhesion in wheel-rail contact in railway transport could be more effective, 

if noise is taken into account. Device, which enables that, is not available on the market. 

Therefore the aim of the thesis is to design the module for control of the unit for application 

of products for modification of adhesion in dependence on noise emission from passing-

through vehicle. Experimental analysis of noise of railway vehicles in Brno is a part 

of the thesis. Based on the outcomes of the analysis, technical parameters of module 

and parameters for control of application are defined. Final solution is based on open-source 

platform Arduino and it is verified experimentally. Outcomes of this experiments confirmed, 

that application of products for modification of adhesion managed on dependence on noise 

is possible and it seems to be effective for reducing noise emission caused by railway 

vehicles. 

 

KEY WORDS 

reducing noise, noise in railway transport, management of application of products 

for modification of adhesion 
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1 ÚVOD 

V České republice je po železnici ročně přepraveno téměř 177 milionů osob [1]. V Brně 

za rok vozy dopravního podniku přepraví zhruba 355 milionů lidí, z toho tramvaje asi 200 

milionů [2]. Kolejová vozidla jsou hojně využívána díky levnějšímu provozu a také kvůli 

menšímu dopadu na životní prostředí v porovnání se silniční dopravou. V současné době 

je v osobní dopravě kladen důraz na komfort, a proto je důležité odstraňovat nedostatky, 

které kvalitu přepravy kolejovými vozidly snižují. Zásadním nedostatkem kolejové dopravy 

je hluková emise. 

Při průjezdu kolejových vozidel traťovým obloukem dochází v kontaktu kola s kolejnicí 

k příčnému skluzu, jenž způsobuje nárůst hladiny hluku. V městské zástavbě jsou takové 

nárůsty hladin hluku problematické z hlediska hygienických limitů, navíc obyvatele bydlící 

v blízkosti tratí tyto nárůsty hluku obtěžují, proto je nutné jej redukovat. K tomuto účelu 

slouží jednotky mazání kontaktu kola a kolejnice, které na kolejnici aplikují produkty 

pro úpravu adheze neboli TOR produkty. Dávkování těchto produktů většinou vychází 

pouze z intervalového mazání, kdy je po určitém počtu průjezdů náprav vozu naneseno 

určité množství, stanovené výrobcem. Problémem je, že při tomto mazání není brán ohled 

na okamžitou hladinu hluku. Může tak být stanovena příliš nízká nebo vysoká dávka 

produktu a nelze tak dosáhnout požadovaných výsledků [3]. Z tohoto pohledu je nutno najít 

řešení mazání kontaktu kola s kolejnicí, které by dokázalo zohlednit okamžitou hladinu 

hluku a celý proces mazání tak zefektivnit. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout hardwarové řešení pro hodnocení hladin hluku, 

návrh metody zpracování zvukového signálu a následný návrh procesu řízení aplikace 

produktů pro úpravu adheze. Pro vývoj zařízení bude potřeba provést analýzu hlukových 

projevů při průjezdu kolejových vozidel traťovým obloukem za suchých podmínek 

i za přítomnosti produktů pro úpravu adheze na reálné trati. Měření bude probíhat 

na několika točnách pro tramvaje, vytipovaných ve spolupráci s Dopravním podnikem města 

Brna (DPMB). Účelem měření bude odhalit frekvenční pásmo a hladiny, na kterých se hluk 

projevuje. 

 Práce bude úzce provázána s diplomovou prací Bc. Martina Valeny, který vyvíjí 

stacionární jednotku pro mazání hlavy kolejnice [4]. Tyto dva systémy spolu musí 

být kompatibilní, aby byla zajištěna správná funkčnost celého zařízení. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Základní pojmy a veličiny v akustice 

Hluk 

Hluk je, spolu s vibracemi, jedním z průvodních jevů pracovních procesů všech strojních 

zařízení, ať už výrobních, dopravních nebo domácích. Odstranit hluk zcela nelze, může 

být jenom snižován na přijatelnou hodnotu. Jelikož je tento jev součástí nejen pracovního, 

ale i životního prostředí, jednou z nejdůležitějších úloh inženýrů je jeho redukce. Hluk 

je v podstatě definován jako nežádoucí, obtěžující a rušivý zvuk. Jeho vnímání je však 

individuální. Někdo může daný zvuk hodnotit jako rušivý, kdežto jinému může přijít jako 

příjemný. Člověk slyší zvuky ve frekvenčním pásmu 20 Hz až 20 kHz, tento zvuk 

je označován jako slyšitelný. Zvuk o vyšších frekvencích než 20 kHz se nazývá ultrazvuk, 

při frekvencích nižších než 20 Hz se jedná o infrazvuk. Hluk můžeme rozdělit na [5]: 

 Mechanický – vzniká při mechanickém rozkmitání povrchů strojů, stěn budov nebo 

jiných strojních zařízení. Mechanická energie se mění na energii akustickou, která 

se následně prostřednictvím akustických vln šíří celým prostředím. 

 Aerodynamický – vzniká v oblastech neustálého proudění kapaliny nebo v místech 

s tlakovým spádem, v jehož důsledku dochází k rozkmitání daného média. 

Typickými strojními částmi, které aerodynamický hluk produkují, jsou ventilátory, 

kompresory, sání a výfuk spalovacích motorů atd. 

Akustický tlak 

Pokud chceme měřit hluk, je potřeba ho vyjádřit pomocí fyzikální veličiny. K tomuto účelu 

slouží veličina zvaná akustický tlak. Při šíření akustické vlny dochází k zhušťování 

a zřeďování kmitajících částic prostředí, což se projeví zvýšením nebo snížením tlaku. 

Celkový tlak v daném prostředí tak kolísá kolem původního statického nebo barometrického 

tlaku. Akustický tlak p (Pa) je tak definován jako odchylka celkového tlaku od tlaku 

statického při vlnění v daném prostředí. [5] 

Hladina akustického tlaku 

Lidské ucho vnímá akustický tlak ve značně širokém rozsahu. Spodní hodnota akustického 

tlaku při frekvenci 1 kHz je pro průměrného zdravého člověka zhruba 20 μPa. Horní 

hodnota, při které člověk začíná pociťovat bolest, se pohybuje kolem 100 Pa. Poměr těchto 

mezí je přibližně 1:1000000, což je velké rozmezí hodnot. Lidské ucho navíc na zvukové 

podněty reaguje logaritmicky a ne lineárně. Z těchto důvodů se začala používat logaritmická 

vyjádření pro všechny akustické veličiny. Jednotkou hladiny akustického tlaku je bel. Tato 
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veličina má ale značnou šířku, a proto se používá menší jednotka decibel (dB). Hladinu 

akustického tlaku lze vypočítat pomocí akustického tlaku ze vztahu 2.1.  

 𝐿𝑝 = 20 ∙ log 𝑝 + 94 (5.1)  

kde p (Pa) je akustický tlak. Při 10násobném zvýšení akustického tlaku se tak hladina 

akustického tlaku zvýší o 20 dB. V tabulce tab. 2-1 jsou uvedena subjektivní hodnocení 

hladin akustického tlaku při jeho změnách [5]. 

Tab. 2-1 Subjektivní hodnocení hladin ak. tlaku při jeho změnách [5] 

Změna hladiny (dB) Subjektivní 

hodnocení 

3 málo znatelná 

5 jasně znatelná 

10 dvakrát výraznější 

2.2 Mechanismy vzniku hluku v kolejové dopravě 

Jedním z největších nedostatků kolejové dopravy je hluková emise. Nadměrný hluk 

je nepříjemný hlavně pro obyvatele oblastí, jimiž vede trať. Hluk lze dle mechanismu jeho 

vzniku rozdělit následovně: 

 Pískání kol (angl. wheel squeal noise, TOR squeal) – vyvoláno třecí nestabilitou 

v ostrých zatáčkách (R <500 m) hlavně mezi vnitřním kolem a kolejnicí. Hlavní roli 

v tomto případě hrají síly od příčného skluzu, které se objevují při průjezdu vozidla 

traťovým obloukem. Způsobují vibrace kola, což se projeví pískáním, či skřípěním. 

Maximální hodnota těchto sil je rovna součinu koeficientu tření μ0 a normálové 

síly N. S rostoucí rychlostí se koeficient tření μ0 snižuje. Jakmile prokluz překročí 

bod saturace, síly příčného skluzu začnou lineárně klesat s rostoucím prokluzem, 

viz Obr. 2-10(b). Tento pokles sil je pravděpodobně hlavním důvodem nestabilního 

dynamického chování vedoucího ke skřípění. Klesající část křivky může být brána 

jako „záporné tlumení“, kdy je síla nepřímo úměrná rychlosti. Jelikož má železniční 

kolo velmi nízkou úroveň tlumení, stačí malé množství záporného tlumení 

k destabilizaci systému, což způsobuje stick-slip (trhavý) pohyb, tím pádem 

ke skřípění [6–8].   
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Graf 2-1 Závislost síly příčného skluzu na prokluzu pro konstantní koeficient tření (a), pro koeficient 

tření závislý na rychlosti (b) [8] 

 Hluk od okolku (angl. flanging noise) – lidskému uchu může přijít jako skřípění 

či syčení. Jde o hluk projevující se ve frekvenčním pásmu 5–10  kHz. Objevuje 

se v ostrých zatáčkách, kde dochází ke tření okolku vnějšího kola o kolejnici. Jelikož 

se v zatáčkách objevuje spolu s pískáním kol, je nutné od sebe oba tyto hluky 

rozeznat. Pískání kol je čistý tonální hluk většinou s jednou dominantní frekvencí, 

kdežto hluk od okolku se objevuje v širokém pásmu frekvencí zhruba od 5 kHz 

až po 10 kHz. Tento hluk je závislý na rychlosti vozidla a také na provedení oblouku, 

zvláště pak na laterální pozici kolejí [7, 9, 10].  

 

 „Graunching“ – další druh hluku spojený se zatáčením kolejových vozidel. Oproti 

ostatním není tento jev detailněji prostudován. Projevuje se při nižších frekvencích 

a mohl by být způsobován třením okolku o kolejnici. Je pravděpodobně sdružený 

se stick-slip pohybem jiného druhu než v případě pískání kol [7].  

 

 Hluk od valení (angl. rolling noise) – jedna z nejvíce důležitých forem hluku 

vznikající v kontaktu kola a kolejnice. Vzniká v důsledku toho, že kolo a kolejnice 

nejsou dokonale hladké. Mají určitou drsnost, která má vliv na intenzitu hluku. 

Vlnitosti povrchu kola a kolejnice o vlnové délce λ = (5-250) mm způsobuje vibrace 

o slyšitelném frekvenčním rozsahu při typických rychlostech vozidla. Tyto vlnitosti 

jsou označovány jako drsnost. Ta ovšem není stejná jako mikro-drsnost odpovídající 

kratším vlnovým délkám. Amplituda drsnosti se pohybuje od desítek mikronů 

při delších vlnových délkách až po jednotky mikronů při kratších vlnových délkách. 

I takto malé amplitudy vedou k velkému hluku. Dle výpočtů Thompsona a Jonese 

může pouhá amplituda 1 μm způsobit hluk 84 dB ve vzdálenosti 7,5 m od zdroje [8].  
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 Rázový hluk (angl. impact noise) – tento druh hluku vzniká podobným 

mechanismem jako hluk od valení, kdy nerovnosti na kolejích nebo kolech rozvibrují 

tyto traťové komponenty. Ovšem podstatný rozdíl je ve velikosti nerovností 

způsobujících vibrace. Hlavními zdroji jsou například nárazy kola v kolejnicových 

spojích, svarech, mezerách ve výhybkách nebo křižovatkách. Plošky na kolech, 

vzniklé zablokováním kol při brždění kvůli špatné adhezi mezi kolem a kolejnicí, 

se mohou projevit zvýšenou hlučností a také mohou vést k poškozování traťových 

komponent. Následkem tohoto poškozování kolejnic je zvýšená hlučnost 

provozu [8].  

 

 Hluk vyvolaný vibracemi podloží (angl. ground-borne noise) – vibrace vzniklé 

na rozhraní mezi kolem a kolejnicí se přenáší skrz trať do země. Vzniká tak několik 

jevů, a to hlavně v oblastech s jílovým podložím. Prvním je interakce vibrací 

s budovami. Těžké nákladní, či osobní vlaky s velkou neodpruženou hmotou jedoucí 

relativně nízkou rychlostí způsobí vibrace o frekvenci zhruba 10 Hz, které se šíří 

půdou až na vzdálenost 100 m a způsobují skákavé nebo kývavé pohyby. Druhý 

jev se objevuje obzvláště v měkkých půdách, kdy je možné, aby rychlost vlaku 

překonala rychlost šíření zvukových vln v půdě. To může způsobit velká posunutí 

a tím pádem vibrace. Třetí jev nastává při průjezdu vlaku tunelem, kdy jsou vibrace 

přenášeny půdou do budov nad tunely [8].  

V tabulce Tab. 2-2 jsou uvedeny jednotlivé rozsahy frekvencí pro jednotlivé druhy 

hluků [6, 7].  

Tab. 2-2 Rozsah frekvencí pro jednotlivé typy hluku 

Typ zvuku Rozsah frekvencí (Hz) 

Od valení 30 – 5 000 

Rázový 1 500 – 5 000 

Plošky na kolech 50 – 250* 

Pískání kol 1 000 – 5 000 

Od okolku 5 000 – 10 000 

Vyvolaný vibracemi podloží 4 – 80 

*závislý na rychlosti vozu 
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2.3 Parametry ovlivňující adhezi a hluk 

Na reálné trati působí celá řada parametrů, které ovlivňují adhezi v kontaktu kola a kolejnice. 

Na hodnotách součinitele adheze je závislá nejen hluková emise, ale i délka brzdné dráhy 

a bezpečnost jízdy, akcelerace vozidla a také různé mechanismy opotřebení kontaktních 

ploch kola a kolejnice. Všechny parametry ovlivňující adhezi se dělí do dvou hlavních 

skupin. První skupinou jsou provozní parametry, mezi které patří rychlost vozidla, úhel 

náběhu kola, skluz a zatížení. Druhou skupinou jsou okolní podmínky. Mezi ně se řadí 

teplota, vlhkost a kontaminanty tratě jako například písek, listí či voda. Obzvláště 

kontaminanty tratě mohou výrazně zvyšovat nebo snižovat hodnoty součinitele adheze. [3] 

 

Obr. 2-1 Parametry ovlivňující adhezi v kontaktu [3] 

2.3.1 Provozní parametry 

Vliv rychlosti 

Vlivem rychlosti na adhezi se ve svých pracích zabývali Wang [11], Zhang [12] 

a Baek [13, 14]. Autoři se liší v testovaných rychlostech. Wang zkoumal rychlosti 

16 - 33 m/s, Zhang začínal testovat při rychlosti 2,7 m/s a postupně rychlost navyšoval 

až na 16,6 m/s. Baek studoval vliv při nižších rychlostech a to 0,31-5,03 m/s. Všichni autoři 

došli ke stejnému závěru, že rychlost výrazně ovlivňuje adhezi a s rostoucí rychlostí adheze 

v kontaktu klesá. Ve své diplomové práci se vlivem rychlosti na adhezi zabýval 

také Knápek [3]. Na dvoudiskovém zařízení nastavoval rychlost v rozmezí 0-2,5 m/s. 

Jeho výsledky potvrdily závěry autorů předchozích prací.  

Vliv zatížení 

Knápek [3] testoval také vliv zatížení kontaktu na adhezi. Pro své experimenty využíval 

dvoudiskového zařízení, na kterém simuloval kontaktní tlak od 0,6 do 1 GPa. Toto rozmezí 

pokrývá většinu kontaktních tlaků v tramvajové dopravě. Knápek zjistil, že při zvyšování 

kontaktního tlaku od 0,6 GPa až do 1 GPa dochází k poklesu adheze pouze o 0,03, 

což znamená, že zatížení kontaktu má zanedbatelný vliv na adhezi. 
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Vliv skluzu 

Všichni výše uvedení autoři [3, 11–14] se také zabývali zkoumáním vlivu skluzu na adhezi. 

Například Knápek testoval skluz od 0-10 %. Z těchto testů byla sestavena trakční křivka 

v grafu 2-2. Jak je vidět, hodnota skluzu výrazně ovlivňuje hodnotu koeficientu adheze.   

 

Graf 2-2 Trakční křivka [3] 

Vliv úhlu náběhu kola 

Všeobecně se předpokládá, že úhel náběhu kola je jedním z klíčových faktorů, které 

ovlivňují hluk v zatáčkách. K pískání kol obvykle nedochází v traťových obloucích 

s poloměrem větším než 500 m a riziko jeho výskytu narůstá při poloměrech menších 

než 300 m. Jak uvádí Vincent [15], nejmenší úhel náběhu, při kterém se pískání kol objevuje, 

se liší dle autorů. Někteří uvádí hodnotu 7-10 mrad ( 0,5°), jiní až 79 mrad ( 4,5°). Proto 

se touto problematikou zabývali Jiang, Dwight a Anderson [10]. Experimentální měření 

prováděli v oblouku s rádiusem 284 m na trati v Sydney, která slouží pro nákladní vlaky. 

Z naměřených dat autoři vyvodili hned několik závěrů. Pískání kol se objevovalo při úhlu 

náběhu větším než 10 mrad ( 0,5°), dále pouze zhruba 7,5 % kol s úhlem náběhu vyšším 

než 45 mrad ( 2,5°) se projevilo pískáním a posledním poznatkem byl fakt, že úhel náběhu 

němá vliv na hluk od okolku.      

2.3.2 Okolní podmínky 

Vliv teploty a vlhkosti vzduchu 

Baek [13, 14] se zabýval i vlivem teploty a vlhkosti vzduchu na adhezi. Experimenty 

prováděl na dvoudiskovém zařízení s klimakomorou. Teplota se během testů pohybovala 

v rozmezí 20-50 °C, relativní vlhkost vzduchu od 20 do 80 %. Baek zjistil, že růst okolní 

teploty a vlhkosti vzduchu způsobuje pokles koeficientu adheze. Se zvyšující se teplotou 

došlo ke snížení koeficientu adheze o Δμ=0,3 a při zvyšování relativní vlhkosti vzduchu 

došlo ke snížení koeficientu adheze o Δμ=0,2. Výsledky Zhuových prací [16, 17] ukazují, 

že při nárůstu vlhkosti vzduchu dochází oblasti mezi 50–60 % k výraznému poklesu adheze. 
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Vliv přítomnosti vody v kontaktu 

Knápek [3] testoval vodou kontaminovaný kontakt pro množství TOR produktu 1 a 4 μl. 

Výsledky porovnával s výsledky experimentů pro dané kontaktní podmínky pro suchý 

kontakt a pro kontakt kontaminovaný vodou. V případě suchého kontaktu se adheze 

pohybovala kolem hodnoty 0,6. Adheze v kontaktu kontaminovaném vodou se pohybovala 

kolem hodnoty 0,2. Při aplikaci 1 μl TOR produktu došlo ke snížení adheze až k hodnotě 

0,01 a při aplikaci 4 μl dokonce až pod kritickou hodnotu adheze 0,15. Z toho lze usoudit, 

že voda výrazně ovlivňuje adhezi v kontaktu kola a kolejnice.  

 

Graf 2-3 Vliv množství modifikátoru na adhezi ve vodou kontaminovaném kontaktu [3] 

Vliv kontaminantů tratě 

Wang [11, 18] zkoumal vliv kontaminantů jako je voda, olej a písek a jejich směsi. Zjsitil, 

že samotná voda snižuje hodnotu koeficientu adheze z hodnot kolem 0,5 na hodnoty lehce 

pod 0,2. Největší pokles adheze nastal při použití emulze vody a oleje. Došlo ke snížení 

koeficientu adheze až hodnotě 0,03, tedy pod kritickou hodnotu 0,15. Také bylo zjištěno, 

že přítomnost částic písku v kontaktu způsobuje zvýšení adheze. Zhang [12] ve své práci 

uvádí, že při kontaminaci kontaktu olejem dochází k poklesu adheze na hodnotu 0,04. 

Tab. 2-3 Hodnoty součinitele adheze pro testované kontaminanty [11, 18] 

Kontaminant  1120 MPa 1194 MPa 

suchý kontakt 0,480 0,450 

voda 0,170 0,180 

voda+ olej + písek 0,031 0,051 

olej 0,025 0,035 

voda + olej 0,018 0,030 
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2.4 Redukce hluku 

Každý typ hluku v kolejové dopravě je specifický a má jiné příčiny, proto nelze při redukci 

hluku aplikovat jednotný postup pro všechny druhy.  

 Kvílivý hluk v traťových obloucích – snižování se provádí pomocí tzv. třecího 

managementu (angl. friction management). Používají se především dva přístupy. 

Prvním je mazání boku kolejnice pro snížení hluku od okolku a opotřebení povrchů 

kontaktních těles. Druhým způsobem je použití top-of-rail produktů (též produkty 

pro úpravu adheze). Jak vyplývá z názvu těchto produktů, aplikují se na hlavu 

kolejnice. Mají za úkol okamžité snížení adheze, tím pádem i hluku. Lze je rozdělit 

na produkty na vodní (modifikátory tření) a olejové bázi. Efektivností těchto dvou 

přístupů se zabýval Eadie a kol. [7, 19]. Testování probíhalo na třech různých 

systémech, viz Tab 2-3: (1) tramvaje (zatížení nápravy 9–11 t), (2) metro (zatížení 

nápravy 11–15 t) a (3) těžké nákladní vlaky (zatížení nápravy 20–35 t). Pro účely 

testování byl zvolen třecí modifikátor (angl. friction modificator – FM) na vodní bázi 

KELTRACKTM, jenž byl nanášen ručně nebo pomocí automatického systému 

od firmy Portec Rail na obě kolejnice. Po aplikaci by hodnota adheze (0,5 – 0,6) měla 

klesnout na hodnotu (0,35±0,4). Hluk byl snímán zvukoměrem Bruel & Kjaer 2260 

umístěným 7,5 m od středu trati ve výšce 1,2 m. Pásmo snímání intenzity hluku bylo 

stanoveno na 65-130 dB. Napříč všemi systémy byl zjištěn pokles hladiny hluku 

v průměru o 11 dB, viz Tab. 2-3. 

Tab. 2-4 Testované systémy – Eadie [7] 

 S1* S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Parametr Tramvaj Tramvaj Tramvaj Metro Metro HHF** HHF 

Poloměr zatáčky [m] 19 19 35 97 90 291 200 

Rychlost [km/h] 16 16 16 8 32 32 32 

Počet náprav na vůz 8 8 6 4 4 4 4 

Počet vozů na vlak 1 1 1 10 10 100 60 

Aplikace TOR pr. Manuální (obě koleje) Automaticky (obě koleje) 

GF lubrikant Ne Ano Ne Ano Ano Ne Ano 

Ø LLeq referenční [dB] 83,3 92,4 83,3 101,5 105,9 90,6 102,4 

Ø LLeq apl. TOR p[dB] 71,2 80,6 72,5 91,9 98,6 81,8 86,9 

*S1 – systém 1 **HHF – nákladní vlak (heavy haul freight) 
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Grafy 2-2 zobrazují změny ve zvukovém spektrálním rozdělení pro čtyři různé 

systémy. U všech je znatelný pokles intenzity hluku ve sledované oblasti, 

což znamená, že zvolený modifikátor tření úspěšně redukuje jak pískání kol i hluk 

od okolku. 

 

Graf 2-4 Grafy zvukových spekter (a) S1, (b) S3, (c) S5 a (d) S6 [6, 7] 

Dále byl zkoumán vliv TOR produktu na vibrace pro systém S4, viz Graf 2-3(a). 

Měření ukázala malý positivní dopad na vibrace v rozmezí frekvencí 30-60 Hz a také 

při frekvencích vyšších než 1 500 Hz, kdy obvykle dochází k roll-slip oscilacím. 

Poslední experiment byl zaměřen na porovnání tří různých kontaktních podmínek. 

Zaprvé suchý kontakt (bez ošetření TOR produktem), zadruhé vnitřní kolej ošetřena 

TOR produktem a zatřetí ošetřeny TOR produktem obě kolejnice, viz Graf 2-3(b). 

Z těchto experimentů vyplynulo, že při aplikaci TOR produktu pouze na vnitřní kolej 

dojde k poklesu intenzity hluku na frekvencích 1-3 kHz. Znatelnější pokles intenzity 

hluku byl však zaznamenán při aplikaci TOR produktu na obě koleje, a to při 

frekvencích zhruba 1-8 kHz. Ze všech uvedených experimentů tak autoři dospěli 

k závěru, že při aplikaci TOR produktu na obě koleje dochází k redukci jak pískání 

kol, tak i hluku od okolku [6, 7].  

 

Graf 2-5 (a) vibrační spektrum pro S4, (b) porovnání aplikací TOR produktů [6, 7] 
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Ve své navazující studii [19] Eadie potvrdil závěry z předchozího článku [7]. Měření 

probíhalo na pěti systémech s podobnými parametry jako při minulých 

experimentech. Všechny systémy byly vybaveny také systémem pro mazání boku 

kolejnice. Průměrná redukce hluku oproti referenční hodnotě byla zhruba 12 dB. 

Důležitým poznatkem z této studie je fakt, že mazání boku kolejnice nemá žádný 

výrazný vliv na snižování hluku v zatáčkách. Změna spektrálního rozdělení byla 

spojena hlavně s vlivem TOR produktu na pískání kol, v případě hluku od okolku 

nebyla tato změna tak výrazná, viz Graf 2-4 [6].  

 

 

Graf 2-6 zvukové spektrum (a) metro ve Španělsku, (b) tramvaj ve Velké Británii [6] 

Podobné experimenty jako Eadie [7, 19] prováděl i Curley a kol. [9]. Zkoumán 

byl vliv top-of-rail produktů a lubrikantů boku kolejnice na hluk v zatáčkách. 

Testování probíhalo v oblouku s poloměrem 290 m. TOR produkt a lubrikant boku 

kolejnice byly aplikovány na vnější, vnitřní nebo obě koleje. Výsledky testů přinesly 

dva závěry v rozporu s teorií a známými výsledky předchozích experimentů. První 

konflikt vyplývá ze závěru, že má lubrikant boku kolejnice větší vliv na redukci 

pískání kol než TOR produkt. Dále autoři uvádí, že aplikace TOR produktů pouze 

na vnitřní kolej nepřináší žádné benefity, což by vyvracelo teorii, která říká, 

že pískání kol je způsobeno silami od příčného prokluzu a třecí nestabilitou na vnitřní 

kolejnici. 

 

 Hluk od valení – v tomto případě je nutné se zaměřit na tři oblasti dané 

problematiky [8]:  

o Redukce excitace – je žádoucí odstranit nerovnosti jak na kolejnici, 

tak na kole. Odstraňování se provádí přebroušením profilů. Po broušení 

je zbytková drsnost povrchu o vlnové délce 1-2 cm. Proto je nutná ještě 

speciální dokončovací procedura, která tuto drsnost sníží. 

 

o Redukce vibrací a zvukové emise – vibrace se redukují optimalizací návrhu 

traťových komponent například zvýšením tlumení kol, zmenšením jejich 

průměru nebo změnou průřezu kol a kolejnic. 
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o Redukce přenosu hluku – přenos hluku se redukuje například zvukovými 

bariérami, clonami atd. Clony se umisťují kolem náprav podvozku a společně 

s použitím hlukových bariér podél trati může dojít ke snížení hluku 

až o 8 až 10 dB. Na druhou stranu je třeba říci, že bariéry v blízkosti trati jsou 

drahé a také vzhledově odpudivé. 

 

 Impact noise – v případě redukce tohoto hluku by se mělo začít s eliminací 

problémových míst, tedy nespojitostí. V posledních třiceti letech se spojované 

kolejnice svařují, ovšem některé spoje nesmí být svařeny z důvodu tepelné 

roztažnosti. Ploškám na kolech by se mělo předcházet používání tzv. wheel-slide 

ochranných systémů. Také by měly být monitorovány, aby mohl být vůz včas 

vyřazen z provozu kvůli obnově profilu kola [8].  

 

 Ground-borne noise – tento hluk může být redukován pomocí pružných prvků 

v traťové struktuře, jež poskytují izolaci proti vibracím. Rezonanční frekvence 

takové struktury musí být dostatečně nízká, aby se nenacházela ve slyšitelném pásmu 

frekvencí. Toho lze dosáhnout použitím připevňovacího systému s malou tuhostí 

v kombinaci s velkou hmotou [8].  

2.5 Vliv množství TOR produktů na adhezi a hluk 

Ve svém článku se Galas a Omasta [20] zabývají vlivem množství TOR produktů na olejové 

bázi na adhezi v kontaktu kola a kolejnice a hluk. V předchozích pracích bylo zjištěno, 

že pokud je kontakt přemazán, adheze klesne pod optimální hodnotu, což vede k prodloužení 

brzdné dráhy tramvaje. Na druhou stranu, pokud je aplikováno menší množství TOR 

produktu, adheze neklesne pod kritickou hodnotu, ale vliv na hluk je minimální. Proto 

se autoři v této studii snaží najít optimální množství TOR produktu, které by zajistilo 

dostatečné snížení hluku při minimálním dopadu na brzdnou dráhu. Pro laboratorní měření 

bylo použito dvoudiskové zařízení, které simuluje kontakt kola a kolejnice a umožňuje 

nastavení parametrů v kontaktu. Také proběhla měření v terénu na trati v Brně. Pro testování 

byl zvolen TOR produkt třídy NLGI-1 na olejové bázi s Cu a Zn částicemi. Během 

laboratorních testů byla aplikována čtyři různá množství TOR produktu a to 1, 2 ,3 a 4 μl. 

V terénu probíhaly dva typy měření. První byl zaměřen na zjišťování brzdné dráhy 

při různých množstvích TOR produktu, když tramvaj brzdila ze 40 km/h. Druhý typ testu 

spočíval v měření hluku. Během testu bylo použito množství 1, 2 a 4 g/kolej. 

Pro zaznamenání hluku byl použit zvukový analyzátor Brüel&Kjaer typ 2270. V laboratoři 

se ukázalo, že všechna množství redukují hluk z 97 dBA na hodnoty 64-68 dBA ihned 

po aplikaci produktu. Při překročení hodnoty adheze 0,35 dochází k prudkému nárůstu hluku 

i adheze, viz Obr. 2-14. Ukázalo se, že při množstvích 2, 3 a 4 μl dochází ke značnému 
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snížení hladiny hluku, ovšem může být dosaženo kritické adheze při prvním průjezdu 

tramvaje. Dále bylo zjištěno, že množství 1 μl nemá žádný výrazný vliv na redukci hluku.  

 

Obr. 2-2 Porovnání měření adheze a hluku [20] 

V terénu proběhly zkoušky závislosti brzdné dráhy tramvaje na množství TOR produktu. 

Testována byla množství 1,2 a 4 g/kolej. Při testech množství 4 g/kolej docházelo 

ke značnému prodloužení brzdné dráhy. Ani množství 2 g/kolej neposkytovalo uspokojivé 

výsledky. Naproti tomu výsledky z testů množství 1 g/kolej ukazovaly zanedbatelné 

prodloužení brzdné dráhy tramvaje, a proto bylo toto množství určeno ideálním.  

 

Obr. 2-3 Závislost brzdné dráhy tramvaje na mnnožství TOR produktu [20] 
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2.6 Zařízení pro mazání kontaktu kola a kolejnice 

 

Obr. 2-4 Schéma stacionární jednotky pro mazání kolejnice [21] 

Pro nanášení TOR produktů do kontaktu se používají tzv. jednotky mazání kontaktu kola 

a kolejnice. Tyto jednotky lze rozdělit na on-board jednotky, které jsou součástí kolejového 

vozidla, a off-board jednotky, které jsou umístěny před problémovým úsekem trati, 

jenž má být mazán. Jiným pojmenováním pro off-board jednotky je název stacionární 

jednotky mazání kola a kolejnice. Schéma konstrukce takových jednotek je ukázáno 

na obrázku Obr. 2-3. Typická stacionární jednotka se skládá z technologického zázemí, 

zdroje energie, potrubí, aplikačních jednotek a senzorů detekce vozidel. Hlavními výrobci 

stacionárních jednotek jsou firmy SKF-Lincoln, Whitmore a Loram.  

 Wayside lubrication systems od SKF-Lincoln  

Firma SKF-Lincoln nabízí ve svém katalogu [22] systémy s různými řešeními 

nanášení TOR produktů na temeno kolejnice. Na výběr jsou trysky pro nástřik TOR 

produktů, kontaktní lišty nebo možnost vrtaných kolejnic. Základem řídící jednotky 

zařízení je programovatelný automat PLC, který umožňuje řízení i více aplikačních 

jednotek současně. Dále umožňuje nastavení dávkování TOR produktu a vzdálenou 

správu přes mobilní síť. Přes vzdálenou správu obsluha jednotky dostává upozornění 

o poruchách a také může mazník na dálku vypnout [23]. Aplikace je spouštěna 

na základě detekce náprav. K tomuto účelů slouží bezkontaktní elektromagnetické 

snímače. 

 Whitmore LubriCurve® 

Firma Whitmore nabízí druhy aplikačních lišt, které lze kombinovat buď s klasickým 

systémem poháněným čerpadlem a elektronicky řízeným dávkováním nebo 

se systémem mechanickým, který k provozu nepotřebuje elektrickou energii. 
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Elektronický systém řídí dávkování maziva pomocí řídící jednotky a bezkontaktních 

snímačů náprav [24]. Spouštění mechanického systému je založeno na stlačení 

mechanického snímače [25].  

 Systémy firmy LORAM 

Tato firma používá klasické systémy, které aplikují TOR produkty pomocí 

aplikačních lišt. Všechny systémy jsou vzdáleně spravovány přes webovou aplikaci, 

která umožňuje sledovat až deset parametrů z jednoho zařízení, jako třeba kontrolu 

obsahu zásobníku, napětí baterie, množství spotřebovaného maziva, počet projetých 

náprav, teploty atd. Spouštění celého procesu je založeno opět na základě 

detekce náprav. Citlivost elektromagnetického snímače je možné regulovat 

potenciometrem. [26] 

Podrobnější rešerší stacionárních jednotek pro mazání kontaktu kola kolejnice 

se ve své bakalářské práci zabývá Jan Málek [21] a ve své diplomové práci Martin 

Valena [4]. 

2.7 Řídicí systémy stacionárních jednotek 

Řídicí systémy stacionárních jednotek lze rozdělit na pasivní nebo aktivní. V současné době 

jsou využívány převážně pasivní systémy. Ty umožňují aplikovat předem stanovené 

a neměnné množství TOR produktu. Aplikované množství je většinou předepsáno 

výrobcem. Pasivní systémy však nezohledňují parametry ovlivňující adhezi v kontaktu kola 

a kolejnice, a tak dochází k tomu, že situace na reálné trati se liší od výsledků garantovaných 

výrobcem. Khan [27] testoval jeden z komerčních produktů společnosti LBFoster, u kterého 

výrobce garantoval hodnotu koeficientu adheze 0,3-0,4 při aplikaci 0,25 l na 1000 projetých 

náprav. Dále výrobce uváděl vzdálenost roznesení produktu 3,2-6,4 km. Testováním 

na reálné trati však bylo dosaženo naprosto odlišných výsledků. I při dávkování 1 l na 1000 

projetých náprav bylo roznesení produktu vizuálně pouze 5-10 m, na základě testů 

chemického složení byla vzdálenost roznesení produktu stanovena na pouhých 70 m. 

Druhou možností jsou aktivní řídicí systémy, které zatím nejsou tolik rozšířeny. Aktivní 

systémy vyhodnocují vhodné množství TOR produktu na základě parametrů, které ovlivňují 

adhezi v kontaktu kola a kolejnice. Díky tomu nedochází například ke zbytečnému nebo 

naopak nedostatečnému mazání kontaktu, což je ekonomicky výhodnější a také je tento 

způsob řízení ekologičtější. Davis [28] popisuje on-board jednotku, která je schopna 

vyhodnotit optimální aplikované množství na základě aktuální rychlosti vozidla, zatížení, 

úhlu náběhu kola do traťového oblouku, teplotě okolí, směru jízdy a pozici lokomotivy. 

Návrhem aktivního řízení off-board jednotky se ve své diplomové práci zabýval Knápek [3]. 

Na obrázku Obr. 2-4 je schéma jím navrženého řídicího systému off-board jednotky. Systém 

by měl podle Knápka monitorovat okolní klimatické podmínky, jako je teplota, vlhkost 
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vzduchu nebo výskyt deště. Z provozních parametrů navrhuje Knápek sledovat rychlost 

vozidla pomocí indukčních senzorů a také počet projetých náprav. Zatížení vynechává 

z důvodu zanedbatelného vlivu na adhezi. Skluz je zanedbán, i když má na adhezi výraznější 

vliv. Kolejová vozidla brněnského dopravního podniku však nejsou vybavena technologií, 

která by dokázala změřit aktuální skluz, proto je nutné zadávat průměrnou hodnotu skluzu 

manuálně.   

 

Obr. 2-5 Schéma řídíciho systému off-board jednotky [3] 

2.8 Hardware pro měření hluku  

2.8.1 Mikrofony 

Mikrofony převádí zvukové vlny na elektrický signál. Existuje mnoho druhů mikrofonů, 

které se liší svou konstrukcí. Jednotlivé druhy se také liší v kvalitě záznamu a ceně.  

 Odporové – změny akustického tlaku rozkmitají membránu a ta stlačuje uhlíková 

zrnka, čímž mění jejich elektrický odpor, tím pádem ovlivňuje velikost stejnosměrný 

proud protékající touto vrstvou. Mezi nevýhody tohoto mikrofonu patří omezený 

kmitočtový rozsah 200-3400 Hz a také náchylnost na otřesy. Nicméně jeho výroba 

je levná a jednoduchá. Je typický svým praskáním [29, 30]. 

 

 Elektrodynamické – omezující pro tyto mikrofony je velikost membrány. 

Při velkých rozměrech je ovlivněn frekvenční rozsah na vyšších kmitočtech, naopak 

se zlepší přenos nižších frekvencí. Taky je systém náchylný na hmotnost cívky. 

Vyšší hmotnost brání rychlejšímu pohybu, což ovlivňuje frekvenční rozsah 

na vyšších kmitočtech. Tento typ mikrofonu je vcelku levný a mechanicky odolný. 
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Samotný mikrofon také nevyžaduje napájení. Nevýhodou je fakt, že výstupní signál 

je relativně slabý a vyžaduje větší zesílení, což má za následek nárůst šumu [29, 31]. 

 

 Páskové – indukované napětí je velmi malé, a proto se musí přizpůsobovat standartní 

hodnotě pomocí transformátoru. Zvládají snímat i zvuky o frekvencích vyšších 

než 20 kHz [31]. 

 

 Kapacitní – často označované jako kondenzátorové, protože pracují na stejném 

principu jako kondenzátor. Ve srovnání s elektrodynamickými systémy je tento 

typ konstrukčně složitější. Na druhou stranu lze vyrobit tenkou a lehkou membránu, 

díky které lze reagovat na daleko vyšší frekvence. Za předpokladu kvalitního 

předzesilovače je i velmi nízký šum signálu [29, 30]. 

 

 Elektretové – tento typ je levný, ale zároveň kvalitní, mnohdy se svými vlastnostmi 

přibližuje kapacitním typům, proto je hojně využívaný v různých aplikacích [30, 31]. 

 

 Krystalové (piezoelektrické) – tento typ používá k transformaci akustického tlaku 

na elektrický signál krystal. Výroba tohoto typu je jednoduchá, ovšem kvalita 

je ve srovnání s ostatními typy nízká [30, 31]. 

 

 MEMS – v poslední době překonávají elektretové mikrofony. Mezi jejich výhodu 

patří nízká cena, přesnost měření ±1 dB a miniaturní rozměry (3,5x2,5x1 mm) [32]. 

Frekvenční charakteristika mikrofonů 

Každý model mikrofonu má svou frekvenční charakteristiku naměřenou v jeho ose, která 

udává rozsah přenášeného pásma akustických signálů. Je dána závislostí výstupního napětí 

na frekvenci. Čím rovnoměrnější tato charakteristika je, tím kvalitnější záznam 

lze mikrofonem naměřit. Nerovnoměrnost frekvenční charakteristiky by neměla přesáhnout 

výchylku ± 5 dB [29, 31]. 

2.8.2 Zvukoměry 

Pro přesná experimentální měření hladin hluku se využívají zvukoměry, což jsou přesná 

elektrická zařízení. Reagují na zvuk podobně jako lidské ucho. Obecně se mohou zvukoměry 

jednotlivých výrobců lišit v konstrukci, ovšem všechny jsou tvořeny mikrofonem, ústrojím 

zpracování signálu a indikačním zařízením. Nejvhodnějším typem mikrofonu 

pro zvukoměry je kondenzátorový typ. Klíčovými parametry zvukoměru jsou dynamický 

rozsah, který určuje rozpětí ak. hladin, které je zvukoměr schopen změřit, a frekvenční 

charakteristika, která by měla být lineární v co nejširším rozsahu [5, 33].  
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Obr. 2-6 Blokové schéma zvukoměru [5] 

2.8.3 Průmyslové analyzátory 

Na trhu je k dostání několik průmyslových audio analyzátorů. Tyto analyzátory 

jsou povětšinou přenosné a jsou napájeny přes USB port. Jednou z funkcí těchto analyzátorů 

je také FFT analýza signálu. Výhodou těchto analyzátorů je robustnost a odolnost 

vůči vnějším vlivům prostředí. Nevýhodou však je cena, která se pohybuje v řádech desítek 

tisíc Kč [34].  

 

Obr. 2-7 Průmyslový audio analyzátor [35] 

2.8.4 Arduino 

Zajímavou alternativou k průmyslovým analyzátorům je opensourceová platforma Arduino. 

Pro tuto platformu se vyrábí mnoho nadstavbových modulů, mezi které patří modul 

elektretového mikrofonu se zesilovačem. Na obrázku Obr. 2-8 je ukázáno schéma zapojení 

mikrofonu. Toto schéma pochází z příspěvku na webu CircuitDigest, kam mohou uživatelé 

umisťovat své projekty nejen na bázi Arduina. Jedním z těchto projektů je měření hluku 

pomocí elektretového mikrofonu a Arduina Uno, který přidal uživatel Aswinth Raj [36]. 

Hluk je snímán mikrofonem, napěťový signál je následně zesílen a filtrován analogovým 

filtrem typu pásmová propust. Takto upravený signál je přiveden na analogový pin základní 

desky Arduina Uno a v A/D převodníku digitalizován. Hladiny A/D převodníku jsou 

následně přepočítávány na hladiny akustického tlaku. Takové zařízení lze využívat jako 
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detektor hluku v okolí nebo jako zvukoměr, pokud uživateli stačí měření s chybou ± 1 dB. 

Hlavní výhodou tohoto řešení jsou nízké náklady na stavbu zařízení, které se pohybují v řádu 

jednotek tisíc korun. Nevýhodou však je nízká odolnost vůči vnějším vlivům [37].  

 

Obr. 2-8 Schéma zapojení mikrofonu do Arduina Uno [36] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Hluková emise kolejových vozidel nejen v traťových obloucích je každodenním problémem 

obzvláště v městské zástavbě. Hluku se bohužel nejde zbavit úplně, ovšem lze ho redukovat 

na snesitelnou úroveň. K tomuto účelu slouží zařízení pro mazání kontaktu kola s kolejnicí, 

které na hlavu kolejnice aplikují tzv. TOR produkty. Problém však může být neúčinnost 

těchto látek na hluk, případně jejich malý dopad na hluk. To může být způsobeno například 

nedostatečným množstvím produktu v kontaktu. Vliv na hlukovou emisi mají i vnější vlivy, 

jako je teplota, či vlhkost vzduchu. Proto bude potřeba v celkovém řešení zohlednit nejen 

hluk samotný, ale i okolní podmínky, které hluk ovlivňují. Dalším problémem, na který 

se bude třeba zaměřit, je odolnost a robustnost hardwarového řešení. Zařízení bude 

permanentně umístěno v terénu a vystaveno vnějším vlivům. Bude třeba zamezit vniknutí 

vody do zařízení. Možným řešením je zakrytování celého zařízení. Na různých místech 

v terénu pak můžou nastat problémy s projevy hluku v různých frekvenčních pásmech. 

Tento problém by pak bylo nutné řešit dostatečnou šíří pásma propouštěného filtrem signálu.   

3.2 Analýza, interpretace a zhodnocení poznatků z rešerše 

Thompson [8] ve své knize popisuje jednotlivé mechanismy vzniku hluku v kolejové 

dopravě. Kvílivý hluk v traťovém oblouku způsobují tři mechanismy, a to pískání kol 

(TOR squeal), hluk od okolku (flanging noise) a graunching. Pro tuto práci jsou důležité 

první dva mechanismy. Z Eadieho studií [7, 17], či Curleyho práce [9] vyplývá, 

že lze jednoznačně tyto mechanismy vzniku hluku identifikovat. Oba hluky se projevují 

v určitém frekvenčním pásmu. Pro pískání kol lze očekávat pásmo frekvencí od 1-5 kHz, 

pro hluk od okolku 5-10 kHz. Jelikož jsou tato pásma zobecněním na základě měření 

různých systémů, jako jsou tramvaje, metra a nákladní vlaky, jsou značně široká. Na reálné 

trati v Brně se tato frekvenční pásma můžou lišit vlivem jiné skladby vozového parku nebo 

jiným uložením kolejí, proto bude třeba provést sérii měření v terénu a buď výsledky 

z Eadieho studií potvrdit, nebo stanovit přesnější frekvenční pásma typická pro brněnské 

tratě.  

Velkou roli při vzniku hlukové emise hraje adheze v kontaktu kola a kolejnice. Adhezi 

ovlivňuje hned několik parametrů. Ty se dají rozdělit na provozní parametry a okolní 

podmínky. Provozní parametry tramvají jako skluz nebo úhel náběhu kola do oblouku 

lze měřit jen těžko. Proto je hlavní pozornost upřena hlavně na okolní podmínky, 

jako je teplota, relativní vlhkost vzduchu nebo přítomnost deště. Zkoumáním těchto vlivů 
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se ve svých pracích zabývali Knápek [3], Wang [11], a Baek [13, 14]. Z jejich poznatků 

vyplývá, že při zvýšení teploty i vlhkosti vzduchu dochází ke snížení adheze v kontaktu. 

Také přítomnost vody v kontaktu způsobuje snížení hodnoty koeficientu adheze. Vzhledem 

k těmto závěrům bude třeba pomocí snímačů hlídat tyto parametry a zohlednit jejich vliv 

při řízení jednotky. 

Snižování hluku v traťových obloucích se provádí pomocí produktů pro úpravu adheze 

(TOR produktů). Jejich vlivem na pískání kol a hluk od okolku se zabývali Eadie [7, 19] 

a Curley [9]. Eadie došel k závěrům, že TOR produkty dokážou snížit hladinu hluku 

v průměru o 12 dB. Galas  a Omasta [20] testovali vliv množství TOR produktů na adhezi 

a hluk. Z testovaných množství TOR produktu na reálné trati 1, 2 a 4 g na kolejnici bylo jako 

ideální množství stanoveno 1 g na kolejnici. Při tomto množství TOR produktu téměř 

nedocházelo k prodloužení brzdné dráhy tramvaje.  

V praxi se pro aplikaci TOR produktů na temeno kolejnice využívají stacionární 

jednotky mazání kontaktu kola a kolejnice. Hlavními výrobci stacionárních jednotek 

jsou firmy SKF-Lincoln [22], Whitmore [25] a Loram [26]. Liší se hlavně způsobem 

nanášení produktů pro úpravu adheze na hlavu kolejnice. Ty mohou být na hlavu kolejnice 

přiváděny kanálky navrtanými v kolejnici, nástřikem na hlavu kolejnice, případně na kolo, 

nebo jsou přiváděny pomocí mazacích lišt na temeno kolejnice, kde je kolo strhne a dostanou 

se pak na hlavu kolejnice. Pro tuto diplomovou práci je však důležitý systém detekce vozu, 

který říká jednotce, že má začít pracovat. V naprosté většině případů k tomuto účelu slouží 

průjezdové snímače. Hluk z kontaktu kola a kolejnice není nijak detekován, z čehož pramení 

problém. V některých případech může docházet buď k aplikaci nedostatečného množství 

TOR produktů, tím pádem nedojde ke snížení hluku. Naopak při aplikaci přílišného 

množství mohou nastat problémy s bržděním vozu kvůli příliš nízké adhezi v kontaktu.  

Řídicí systémy stacionárních jednotek lze rozdělit na pasivní a aktivní. Pro tuto práci jsou 

důležitější aktivní systémy, jelikož při řízení aplikace zohledňují vnější parametry, které 

ovlivňují adhezi a hlukovou emisi. Návrh řídícího algoritmu uvádí ve své diplomové práci 

Knápek [3]. 

Důležitou částí hardwarového řešení bude mikrofon. V rešerši bylo uvedeno hned několik 

typů mikrofonů. Ne všechny jsou však pro požadovanou aplikaci vhodné. Pro účely práce 

není potřeba mikrofon pro velmi přesné měření. Nejvhodnějším typem se jeví elektretový 

mikrofon, protože je levný, ale zároveň je schopen zachytit hluk v dostatečné 

kvalitě [28, 29]. 
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3.3 Cíl práce 

Cílem práce je vývoj modulu pro řízenou aplikaci produktů pro úpravu adheze v závislosti 

na zjištěné hodnotě hladiny hluku při průjezdu kolejovým obloukem. Modul musí splňovat 

tři podmínky. Musí sledovat hluk ve vybraném frekvenčním pásmu, řídit spouštění procesu 

mazání podle zjištěné hladiny hluku a musí být kompatibilní s hardwarem firmy TriboTec. 

Tato diplomová práce, stejně jako práce Bc. Martina Valeny [4], je součástí projektu 

Technologické agentury ČR programu Zéta. Společným cílem je vývoj „chytré“ stacionární 

jednotky pro snížení hluku z kolejové dopravy. 

Název: Vývoj stacionární jednotky pro snížení hluku z kolejové dopravy 

Identifikační kód: TJ01000427 

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně 

Délka řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 

 

Pro splnění hlavního cíle je třeba: 

 Zpracovat rešerši v oblasti železničního hluku a řízené aplikace produktů pro úpravu 

adheze, 

 analyzovat hluk projíždějících vozidel při suchých podmínkách, 

 analyzovat hluk projíždějících vozidel při přítomnosti produktu pro úpravu adheze, 

 definovat kritické provozní parametry algoritmu řízení, 

 navrhnout a implementovat hardwarové a softwarové řešení umožňující analýzu 

hluku a řízené spouštění aplikace produktu pro úpravu adheze. 
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

Návrh a vývoj zařízení bude probíhat ve třech fázích. Nejprve bude nutné identifikovat 

vstupní parametry, na jejichž základě bude probíhat fáze druhá, kterou je vývoj samotného 

zařízení. V neposlední řadě bude nutné provést verifikační experimenty, které ověří 

funkčnost zařízení.  

4.1 Identifikace vstupních parametrů 

První fází práce bude identifikace vstupních parametrů, na jejichž základě bude celé zařízení 

navrženo. Eadiem [7, 19] stanovená frekvenční pásma pro pískání kol a hluk od okolku jsou 

obecná a nelze spoléhat na to, že tato pásma budou stejná i na brněnské trati. Z tohoto důvodu 

proběhne série měření, jejichž smyslem bude ověření nebo zpřesnění Eadiem definovaných 

pásem, případně stanovení pásem nových. Na základě stanovených frekvenčních pásem 

bude následně navržen filtr signálu. Terénní měření budou také využita pro stavení prahové 

hodnoty hladiny akustického tlaku. Navržené zařízení by mělo spolehlivě reagovat na hluk 

při překročení této stanovené hodnoty. Z měření bude také možné vysledovat, které okolní 

podmínky a provozní parametry mají vliv na hladinu hluku. Po konzultaci s formou 

TriboTec budou následně vybrány snímače těchto parametrů ovlivňujících hladinu hluku. 

4.1.1 Měřící řetězce 

 

Obr. 4-1 Schéma měřícího řetězce 

Prvním měřícím řetězcem, který bude použit během experimentů, je zvukoměr Brüel&Kjaer 

typ 2270, který je k dispozici na Ústavu konstruování. Bude použit hlavně k verifikačním 

měřením. Zvukoměr je ale v rámci ústavu značně vytížený. Z tohoto důvodu byl navržen 

měřící řetězec, který v dostatečné míře nahradí zvukoměr a poskytne větší nezávislost 

na vybavení akustické zkušebny ÚK při měření. Základem měřícího řetězce je mikrofon 

Měřící  
mikrofon 

Zvuková 

karta 
Počítač 
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MM-1 od společnosti the t.bone [38]. Je to kalibrovaný mikrofon využívaný pro měření 

v audiotechnice. Po verifikaci se zvukoměrem se dá předpokládat, že přesnost měření bude 

proto srovnatelná. Mikrofon umožňuje měřit ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 20 kHz. 

Signál z mikrofonu je přiváděn do zvukové karty Scarlett 2i2 od firmy Focusrite [39]. 

Pro přenos dat je karta vybavena USB portem, který zároveň slouží k jejímu napájení. 

Měřený signál je potom zpracováván v softwaru DEWESoft, který zároveň poskytuje široké 

možnosti pro další úpravu a analýzu naměřených dat. Při zpracování signálu nejsou 

využívány žádné váhové filtry.  

4.1.2 Ověření metody měření hluku. 

Úvodní měření budou probíhat v laboratoři kolejové dopravy na Ústavu konstruování 

na dvoudiskovém zařízení. Během série testů budou porovnávány výsledky naměřené 

navrženou aparaturou a výsledky naměřené zvukoměrem. Tato měření budou sloužit 

ke stanovení metody měření hluku, která bude následně používána při terénních měřeních, 

a k ověření, že i navržený měřící řetězec je schopen dostatečně přesně a spolehlivě měřit 

ve vybraném rozsahu. Obě zařízení by měla vykazovat stejný trend měření hlavně na vyšších 

hladinách akustického tlaku. Aby mohla být data z obou aparatur porovnávána, musí 

být mikrofony umístěny ve stejné vzdálenosti od zdroje hluku. Při laboratorním měření proto 

budou mikrofony umístěny ve výšce 100 cm a ve vzdálenosti 50 cm od kontaktu obou disků. 

Po správném nastavení navržené aparatury na základě laboratorních měření proběhne 

ověření metody měření hluku také na reálné trati. Pro tento účel byla vzhledem k blízkosti 

fakulty vybrána točna tramvají na Technologickém parku. Měření bude probíhat v zásadě 

stejně jako v laboratoři s tím rozdílem, že budou mikrofony umístěny 7,5 m od středu 

oblouku a 1,2 m nad zemí. Toto umístění vychází z Eadieho experimentů [19]. Stejné 

zařízení i aparaturu pro svou bakalářskou práci využil Ondřej Suchomel [40] a proto 

proběhla ověřovací měření v laboratoři za jeho spolupráce. 

 

Obr. 4-2 Dvoudiskové zařízení  
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4.1.3 Terénní měření 

Stěžejní částí řešení diplomové práce budou měření v terénu. Podstatou těchto měření bude 

získat co nejvíce dat z reálné trati, tak aby byly zohledněny různé klimatické podmínky, 

a byl zjištěn jejich vliv na hlukovou emisi. Proto nebude měření probíhat jen za slunečných 

a bezvětrných letních dní, kdy jsou podmínky nejpříznivější. Déšť se jistě projeví sníženou 

adhezí v kontaktu, vítr bude mít vliv na hladinu akustického tlaku. Na podzim se pak může 

projevit přítomnost spadaného listí v kontaktu, v zimě pak svou roli sehraje také mráz a sníh.  

Zároveň bude měření probíhat na třech různých točnách pro tramvaje, a to hlavně z důvodu 

eliminace specifických projevů na konkrétním místě. Po konzultaci s Dopravním podnikem 

města Brna byly pro měření vybrány točny tramvají Bystrc – Ečerova, Technologický park 

a Lesná – Čertova rokle. Také je potřeba měřit při průjezdu různých typů tramvají. 

Dá se totiž předpokládat, že typy vozidel s pevnými podvozky budou hlučnější než typy 

s podvozky natáčecími. Tato podmínka je splněna právě výběrem točen. Bystrc – Ečerova 

je konečná linky 1, na které jezdí převážně novější vozy VarioLF, méně často pak vozy 

Tatra T3 a Tatra KT8. Na lince 12, která končí na Technologickém parku, jezdí nejnovější 

brněnské vozy Škoda 13T, starší Tatry KT8 a nejstarší Tatry T3. Na Lesné pak končí svou 

jízdu vozy Škoda 13T a Tatra T3.   

 

Obr. 4-3 Vyznačená místa měření na točně v Technologickém parku (a), na Lesné (b) a v Bystrci (c) 

Důležité bude také sledovat hlukové projevy za suchých podmínek, tedy za stavu, kdy nejsou 

použity žádné produkty pro snížení adheze v kontaktu kola a kolejnice. Z tohoto důvodu 

bude nutné vypnout mazník před danou točnou, na které budou měření probíhat, nejlépe 

jeden den před měřením. Měla by tak být zaručena nepřítomnost produktů pro snížení 

adheze. Po dohodě s brněnským dopravním podnikem bude toto umožněno na točně 

Bystrc – Ečerova v podzimních měsících.  

Naměřená data budou nezbytná pro specifikaci požadavků a stanovení parametrů 

hardwarových komponent zařízení, hlavně filtru signálu. Signál je třeba filtrovat, 

aby zařízení nereagovalo na okolní hluk ze zastávek, staveb, silničního provozu atd. 

a nedocházelo tak k nesprávnému vyhodnocení hluku z kontaktu kola a kolejnice.  

a) b) c) 
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4.1.4 Vyhodnocení terénních měření 

Následná analýza naměřených dat se zaměří na zjištění frekvenční odezvy s dominantní 

amplitudou hluku. Z rešerše vyplývá, že Eadie [7] pro frekvenční analýzu dat využil 

oktávovou analýzu, proto bude využita i v této diplomové práci. Výhodou je, že oktávová 

analýza patří mezi funkce při analyzování dat, kterou DEWESoft nabízí. Oktávová analýza 

vyjadřuje rozložení hladin akustického tlaku ve frekvenčních pásmech. Často se v praxi 

využívá třetinooktávová analýza, přičemž šířka pásma odpovídá jedné třetině oktávy. [41] 

 

Obr. 4-4 Třetinooktávové spektrum [41] 

U vyhodnocování každého měření bude použit následující postup. Surový signál 

z mikrofonu bude nejprve filtrován pásmovou propustí od 30 Hz do 15 kHz. 

Z Eadieho [7, 19] studie je zřejmé, že se hluky na vysokých frekvencích významně 

neprojevují, proto jsou ze signálu odstraněny. Následně bude zjišťováno, jestli během 

záznamu došlo k hlukovým projevům. Pokud ano bude záznam vyhodnocován pomocí 

oktávové analýzy. Parametry analýzy jsou voleny: Výpočet ze skutečných oktáv, typ 

výpočtu průměrování z vybraného časového okna, typ analýzy 1/3, lineární frekvenční 

vážení, exponenciální průměrování s časovým vážením 0,125 s a frekvence dolního pásma 

byla nastavena na 31,5 Hz.  

Takto připravená data budou vyexportována a dále zpracovávána v MS Excel. 

Z DEWESoftu jsou data vyexportována v závislosti hodnot akustického tlaku 

na jednotlivých frekvenčních pásmech. Hodnoty akustického tlaku budou podle vzorce 

z rešeršní části přepočítány na hodnoty hladin akustického tlaku udávaných v decibelech, 

a to bez použití váhových filtrů. Následně budou tyto hodnoty pomocí grafu porovnávány 

s referenčními hodnotami. Ty budou získávány ze záznamů, při kterých nedocházelo 

k hlukovým projevům. Porovnáním těchto hodnot budou zjišťována frekvenční pásma, 

na kterých dochází k hlukovým projevům. 
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4.2 Vývoj zařízení 

Po definici vstupních parametrů bude následovat vývoj samotného zařízení. Základem 

zařízení by měl být mikrofon, který bude hluk snímat, snímače okolních podmínek a počítač, 

který bude hluk analyzovat a řídit aplikaci produktů pro úpravu adheze v závislosti 

na údajích ze snímačů. 

4.2.1 Varianta Analyzátor 

Pro přesné měření a analyzování hluku se používají analyzátory hluku. Tato zařízení 

umožňují analýzu hluku v reálném čase a nabízí širokou škálu funkcí. Kupříkladu analyzátor 

RSA306B od firmy Tektronix [42] nabízí možnost spektrální analýzy v reálném čase, měření 

hladin hluku, FFT analýzu, analýzu modulace atd. K tomuto analyzátoru je ještě třeba 

dokoupit měřící mikrofon. Použit může být stejný mikrofon, který je použit v navrženém 

měřícím řetězci. Měření hluku pomocí tohoto analyzátoru je velmi přesné, zařízení 

se dá využít pro hygienické měření. Pro účely práce takto přesné měření není třeba. Co však 

mluví v neprospěch této varianty je velmi vysoká cena zařízení. Měřící mikrofon sice stojí 

zhruba 1 000 Kč, ovšem analyzátor, včetně softwaru potřebného pro analýzy, vyjde 

na cca 120 000 Kč, což je pro vývoj první iterace modulu velmi vysoká cena.  

 

Obr. 4-5 Spektrální analyzátor RSA306B [42] (a), PLC Controllino MEGA [43] (b) 

4.2.2 Varianta PLC 

Základem této varianty je modul PLC. V naprosté většině případů jsou jednotky mazání 

kontaktu kola a kolejnice řízeny právě pomocí PLC. Pro účely práce by mohl být využit 

řídicí modul Controllino MEGA 100-200-00 [43]. Dle výrobce je tento modul určený 

pro soukromé nebo průmyslové využití, je kompatibilní se standardem Arduino 

a programován je ve vývojovém prostředí Arduino IDE, což zajišťuje relativně snadnou 

programovatelnost. Přesnost měření hluku pomocí tohoto modulu záleží na použitých 

a) b) 
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komponentách. Lze využít jednoduchý elektretový mikrofon, pro vyšší přesnost měření pak 

měřící mikrofon. Rozdíl v přesnosti se samozřejmě odrazí na ceně, kdy moduly 

elektretových mikrofonů se zesilovačem lze nakoupit zhruba za 150 Kč, měřící mikrofon 

cca za 1 000 Kč. Oproti předchozí variantě je výrazně nižší i cena modulu, která je 8 500 Kč. 

4.2.3 Varianta Opensource 

Třetí varianta je založena na opensource platformě Arduino. Na webu je k nalezení nespočet 

fór, blogů a videí, které se zabývají vývojem všemožných zařízení na amatérské úrovni. 

Často jsou zařízení složena z několika málo součástek doplněných o kondenzátory 

a rezistory a celkově působí relativně jednoduše, což je ovšem spíše výhodou. Stejně 

tak programovací jazyk Wire není nijak složitý na naučení a základní funkce se dají snadno 

naučit během několika hodin. Zároveň jsou na fórech a blozích volně sdíleny kódy, které 

dost často stačí přizpůsobit požadované aplikaci a není potřeba vymýšlet kód úplně 

„od nuly“.  

Mezi hlavní komponenty této varianty patří mikrofonový modul se zesilovačem, deska 

Arduino Uno a stejně jako u předchozích variant snímače okolních podmínek, které ovlivňují 

proces řízení mazání. Mikrofonový modul snímá aktuální hladiny akustického tlaku 

a Arduino vyhodnocuje, jestli došlo k překročení prahové hladiny hluku. Pokud ano, 

zkontroluje ostatní snímače, vyhodnotí, zda je třeba mazat a případně vyšle signál řídící 

jednotce mazníku. Vzhledem k venkovnímu použití modulu je však třeba řešit zakrytování 

zařízení, jelikož Arduino není odolné například vůči dešti.  

Hlavní výhodou tohoto řešení je nízká cena jednotlivých komponent, která se pohybuje 

v řádech stokorun. Celková cena, pokud nejsou započítány snímače společné pro všechny 

varianty, je odhadována na částku mezi 2 000 až 4 000 Kč. Vzhledem ke snadné dostupnosti 

různých kódů, je výhodou také relativně jednoduchá programovatelnost zařízení. 

Nevýhodou řešení je nízká robustnost a odolnost vůči vnějším vlivům prostředí.  

 

Obr. 4-6 Modul mikrofonu (a) [44], Arduino Uno (b) [45] 

a) b) 
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4.3 Verifikační experimenty 

Po zkonstruování zařízení bude třeba ověřit správnou funkčnost zařízení a bude třeba odladit 

rozhodovací algoritmus. K tomuto účelu bude v první fázi vhodné využít některý 

ze softwarů pro tvorbu definovaných signálů. Jedním takovým je software Audacity, který 

umožňuje vytvářet signály různých druhů. Lze vytvořit signál bílého, či růžového šumu, 

ale také signály o definovaných frekvencích. Tento software tak lze využít jak při ověřování 

správné reakce vyhodnocovacího algoritmu, tak při návrhu a ověřovacích testech filtrace. 

Úvodní ověřovací experimenty lze provést se simulovanými snímači a generovaným 

signálem. Reálné analogové snímače lze nahradit například potenciometry, snímače 

s digitálním výstupem pak lze nahradit buď softwarovou simulací, nebo jednoduchým 

tlačítkem. Simulované snímače umožní odladit algoritmus za předem definovaných 

podmínek. Takto odladěný algoritmus bude použit pro další fázi verifikačních testů, kterou 

budou laboratorní testy s reálnými snímači a reálným signálem získaným z nahrávek 

z terénních měření. Znovu bude důležité kontrolovat a ovládat vstupní snímače, tak aby bylo 

chování algoritmu předvídatelné. Poslední fází budou terénní testy na reálné trati. 

Zde již bude ověřována funkce zařízení za reálných podmínek na trati, kdy budou sledovány 

reakce zařízení na hluk. Testy na reálné trati budou probíhat na jedné z točen, využitých 

pro předchozí měření. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

5.1 Identifikace vstupních parametrů 

5.1.1 Ověření měřícího řetězce 

Navržený měřící řetězec popsaný v minulé kapitole, bylo nutné otestovat. K tomuto účelu 

bylo využito dvoudiskové zařízení, které se nachází v laboratoři kolejové dopravy na Ústavu 

konstruování. Data naměřená sestavenou aparaturou byla porovnávána s daty naměřenými 

zvukoměrem Brüel&Kjaer. Obě zařízení byla umístěna ve stejné vzdálenosti 

od dvoudiskového zařízení, tak aby byla zaručena porovnatelnost dat. Celkem bylo 

provedeno 7 měření. V grafu 5-1 je ukázáno porovnávací měření č. 7. Z grafu je patrné, 

že měření mikrofonem vykazuje stejný trend jako měření zaznamenané zvukoměrem.   

 

Graf 5-1 Porovnání zvukoměru a mikrofonu – laboratoř 

Pro kontrolu byla provedena také série porovnávacích měření v terénu, a to na točně 

v Technologickém parku. Po zpracování a analýze dat byl potvrzen závěr z laboratorních 

měření. Chyba měření nebyla vyšší než ±1 dB a měřící metoda tak byla prohlášena 

za dostatečně přesnou pro účely práce. 

 

Graf 5-2 Porovnání zvukoměru a mikrofonu – terén 
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5.1.2 Měření v terénu 

Hlavním smyslem měření v terénu je odhalení frekvenčních pásem, na kterých se projevují 

dva dominantní hluky, a to pískání kol (TOR squeal) a hluk od okolku (flanging noise). 

Zjištění těchto frekvenčních pásem je klíčové pro správnou funkci zařízení. To musí 

reagovat pouze na sledovaný hluk, nikoliv hluk z okolí trati. Důležité je také stanovit 

prahovou hodnotu hluku, po jejíž překročení by mělo dojít ke spuštění procesu mazání, 

a sledovat podmínky během měření. Měření probíhalo na třech točnách v Bystrci na konečné 

zastávce Ečerova, v Lesné v Čertově rokli a na Technologickém parku. Více točen bylo 

zvoleno proto, aby byly eliminovány specifické projevy jednotlivých míst. Na Lesné 

například probíhala stavba kostela. Pro měření byla využita měřící aparatura popsaná 

v předchozí kapitole, která byla v pozdějších měřeních rozšířena o outdoorovou kameru 

GoPro Hero 7 z důvodu usnadnění identifikace hlukových projevů jednotlivých tramvají. 

Záznamy z kamery bylo možné využít také pro zpětnou kontrolu správnosti vyhodnocení 

jednotlivých měření. Jak je uvedeno v tabulce 5-1, celkem proběhlo 246 měření, z nichž 

195 bylo dále použito k frekvenční analýze. Při ostatních měřeních nedošlo k hlukovým 

projevům, a proto byla tato měření využita jako referenční nebo nebyla vyhodnocována. 

Tab. 5-1 Přehled měření v terénu 

Datum Místo Počet měření 

20.6.2018 Technologický park 17 

29.6.2018 Bystrc-Ečerova 28 

10.7.2018 Lesná-Čertova rokle 20 

27.7.2018 Bystrc-Ečerova 21 

2.8.2018 Lesná-Čertova rokle 21 

8.8.2018 Technologický park 24 

23.10.2018 Bystrc-Ečerova 23 

2.11.2018 Bystrc-Ečerova 59 

5.2.2019 Bystrc-Ečerova 17 

7.2.2019 Bystrc-Ečerova 16 

 Celkem: 246 
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 Točna Technologický park 

Během obou sérií měření na točně v Technologickém parku byl dominantním hlukem 

TOR squeal. Hluk od okolku se téměř neprojevoval. První série měření probíhala za teploty 

(20-25) °C, vlhkosti (30-40) % a bez srážek. Během druhé série měření panovalo slunečné, 

větrné počasí při teplotě 34 °C a vlhkosti 34 %. 

 

Graf 5-3 Frekvenční analýza – točna Technologický park 8.8.2018 

Na základě naměřených dat na točně v Technologickém parku bylo možné stanovit 

frekvenční pásmo pouze pro pískání kol, a to na frekvencích 400 – 2 000 Hz, viz Tab. 5-2. 

Frekvenční pásmo pro hluk od okolku stanoveno nebylo, protože se tento typ na této 

konkrétní točně v podstatě neprojevil. Hodnota hladin akustického tlaku se v maximech 

pohybovala mezi 85 – 90 dB. 

Tab. 5-2 Výsledky měření – točna Technologický park 

Typ hluku Pískání kol Hluk od okolku 

Frekvenční pásmo (Hz) 400 – 2 000 – 

Hladina hluku (dB) 80 – 100  – 

 

 Točna Lesná – Čertova rokle 

Během první série měření docházelo ve většině případů k hluku od okolku. Pískání kol 

se v zásadě neprojevovalo. Došlo tak k opačnému jevu než na točně v Technologickém 

parku. Během druhé série měření však bylo vše opět opačně a dominantním hlukem bylo 

pískání kol. Bylo tedy nutné najít rozdíly v měřeních, které by tuto změnu vysvětlily. 

Nejprve byly porovnány podmínky při měření. První série měření probíhala v ranních 
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hodinách při teplotě 20 °C, vlhkosti 58 % a bez srážek. Naproti tomu druhá série měření 

probíhala v odpoledních hodinách při teplotě 33 °C, vlhkosti 37 % a též bez srážek. 

Vzhledem k tomu, že první série měření probíhala za podobných podmínek jako první 

měření v Technologickém parku, avšak s opačným výsledkem, musel být tento výsledek 

způsoben něčím jiným než podmínkami během měření. Během první série točnou projížděly 

spíše novější tramvaje typu Škoda 13T a projevoval se hluk od okolku. U starších typů T3 a 

KT8 dominovalo pískání kol. Během druhé série měření byl poměr nových a starších typů 

tramvají vyvážený. Při průjezdech novějšího typu Škoda 13T však k žádným zásadním 

hlukovým projevům nedocházelo. Pokud projížděly starší typy T3 a KT8 docházelo 

k pískání kol. Rozdíl mezi sériemi měření tak byl pravděpodobně způsoben rozdílnými 

projevy novějších a starších typů tramvají.  

 

Graf 5-4 Frekvenční analýza – točna Lesná 10.7.2018 

 

Graf 5-5 Frekvenční analýza – točna Lesná 2.8.2018 
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Na základě porovnání naměřených dat byla stanovena frekvenční pásma, na kterých dochází 

k projevům obou typů hluku. Pro hluk od okolku bylo stanoveno pásmo 4–10 kHz, pro 

pískání kol 400 – 2 000 Hz, viz Tab. 5-3. Hluk od okolku se projevoval na hladinách 

75 – 80 dB, pískání kol na hladinách 85 – 90 dB.   

Tab. 5-3 Výsledky měření – točna Lesná 

Typ hluku Pískání kol Hluk od okolku 

Frekvenční pásmo (Hz) 400 – 2 000 4 000 – 10 000 

Hladina hluku (dB) 85 – 90 75 – 80 

 

 Točna Bystrc – Ečerova – zapnutý mazník 

Během všech tří sérií měření na točně v Bystrci se projevovaly oba typy hluků. První série 

měření proběhla v červnu při teplotě 25 °C, vlhkosti 35 % a slunečného počasí. Druhá série 

byla naměřena koncem července při teplotě 23 °C, vlhkosti 69 % a bez srážek. Při tomto 

měření dominovalo pískání kol. Naproti tomu u třetí série měření, která byla měřena v říjnu 

při teplotě 11 °C, vlhkosti 54 % a také bez srážek, byl dominantnějším typem hluk od okolku. 

V tomto případě byl však rozdíl způsoben tím, že u jedné z tramvají byl z neznámých 

důvodů zapnut systém pískování, načež na trati zůstaly zbytky písku, které zapříčinily 

častější projevy hluku od okolku. Tabulka 5-4. ukazuje, že frekvenční pásma se nijak 

výrazně neliší od výsledků z předchozích točen. Hladiny hluků se pro pískání 

kol pohybovaly v rozmezí 80 – 95 dB a pro hluk od okolku 60 – 80 dB. 

 

Graf 5-6 Frekvenční analýza – točna Bystrc 29.6.2018 
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Tab. 5-4 Výsledky měření – točna Bystrc, zapnutý mazník 

Typ hluku Pískání kol Hluk od okolku 

Frekvenční pásmo (Hz) 400 – 2 000 4 000 – 10 000 

Hladina hluku (dB) 80 – 95 60 – 80 

 Točna Bystrc – Ečerova – vypnutý mazník 

Díky ochotě brněnského dopravního podniku byl na jeden den v listopadu vypnut mazník 

na točně v Bystrci. Tento den byl proto plně využit k měření za suchých podmínek, 

tedy bez přítomnosti TOR maziv v kontaktu kola kolejnice. Oproti předešlým měřením 

se zapnutým mazníkem došlo ke zřetelnému nárůstu hluku, a to hlavně od okolku, který 

se pohyboval na hladinách 80 – 100 dB. U pískání kol došlo ke zvýšení hladiny hluku také, 

ne však tak zásadně, jako u hluku od okolku, pohyboval se na hladinách 65 – 80 dB. 

Dopolední série měření probíhala za teploty 11 °C, vlhkosti 93 %, bez srážek a za bezvětří. 

Projevovaly se oba typy hluků.  

 

 

Graf 5-7 Frekvenční analýza – točna Bystrc 2.11.2018 dopoledne 

Odpoledne se podmínky až na vlhkost vzduchu výrazně nelišily. Teplota byla 14 °C, vlhkost 

klesla na 74 %, stále panovalo bezvětří bez srážek. Oproti dopolednímu měření se však 

dominantně projevoval hluk od okolku. Pískání kol se projevovalo také, ne však tak často 

jako dopoledne.   
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Graf 5-8 Frekvenční analýza – točna Bystrc 2.11.2018 odpoledne 

Tabulka Tab. 5-5 ukazuje stanovená frekvenční pásma pro jednotlivé typy hluku. Pro pískání 

kol bylo stanoveno pásmo 400 – 2 000 Hz, nejvyšších hladin hluku je sice dosaženo v pásmu 

400–800 Hz, dochází však k projevům i na vyšších frekvencích. Pro hluk od okolku bylo 

z obou sérií měření stanoveno frekvenční pásmo 4 – 12,5 kHz. 

Tab. 5-5 Výsledky měření – točna Bystrc, vypnutý mazník 

Typ hluku Pískání kol Hluk od okolku 

Frekvenční pásmo (Hz) 400 – 2 000 4 000 – 12 500 

Hladina hluku (dB) 80 – 100  65 – 80 

 

 Točna Bystrc – Ečerova – měření za nízkých teplot 

Měření za nízkých teplot proběhlo z důvodu zkoumání vlivu nízké teploty na frekvenční 

pásma hluku. Na základě rešerše se dal očekávat nárůst hladin akustického tlaku vlivem 

vyšší adheze, avšak teploty na frekvenční pásma byl neznámý. Měření proběhla ve dvou 

únorových dnech za teploty -3 a 1 °C. Relativní vlhkost vzduchu se během měření 

pohybovala mezi 70 – 75 %. V obou dnech bylo polojasno a foukal mírný vítr. Jak bylo 

předpokládáno, došlo k nárůstu hladin hluku, v případě pískání kol se jednalo o hladiny 

85 – 100 dB a v případě hluku od okolku 65 – 85 dB. Dále bylo zjištěno, že frekvenční pásma 

obou hluků zůstávají v závislosti na teplotě okolí prakticky nezměněna. Jako v předchozích 

případech šlo o pásma 400 – 2000 Hz pro pískání kol a 4-12,5 kHz pro hluk od okolku. 

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 5-6. 
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Tab. 5-6 Výsledky měření – točna Bystrc, měření za nízkých teplot 

Typ hluku Pískání kol Hluk od okolku 

Frekvenční pásmo (Hz) 400 – 2 000 4 000 – 12 500 

Hladina hluku (dB) 85 – 100  65 – 85  

 Shrnutí výsledků 

Po vyhodnocení veškerých výsledků byla stanovena frekvenční pásma, na kterých dochází 

k pískání kol a hluku od okolku na brněnských tratích. Pro pískání kol bylo stanoveno pásmo 

400 – 2 000 Hz a pro hluk od okolku pásmo 4 – 12,5 kHz, viz Tab. 5-7. Pásmo pro pískání 

kol je lehce nižší, než bylo předpokládáno na základě literatury. Eadie ve svých pracích [7, 

19] testoval různé systémy (metro, tramvaje, nákladní vlaky) a jeho výsledné pásmo 

1 – 5 kHz je zobecněným výsledkem, v některých jeho analýzách jsou patrné projevy 

pískání kol i kolem 500 Hz. Nižší frekvenční pásmo v brněnském případě se dá vysvětlit 

jinou skladbou vozového parku a také jiným uložením kolejí. Frekvenční pásmo stanovené 

pro hluk od okolku je lehce širší než pásmo stanovené Eadiem, nejvýraznější hlukové 

projevy naměřené v Brně ale spadají i do Eadiem stanoveného pásma 5 – 10 kHz. Dále je 

nutné určit prahové hodnoty hladin akustického tlaku pro jednotlivé hluky. Na základě 

naměřených dat byly stanoveny prahové hodnoty 85 dB pro pískání kol a 70 dB pro hluk od 

okolku. 

Vyvíjený modul je v současnosti určený pro stacionární jednotky aplikující TOR produkty, 

proto musí reagovat na pískání kol, což znamená, že hluk bude zpracováván ve frekvenčním 

pásmu 400 – 2000 Hz a prahová hodnota hladiny hluku pro spínání procesu mazání je 90 dB. 
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Tab. 5-7 Výsledky terénních měřeníměření 

Typ hluku Pískání kol Hluk od okolku 

Frekvenční pásmo (Hz) 400 – 2 000 4 000 – 12 500 

Prahová hladina hluku (dB) 85 70 

5.1.3 Definice zbylých vstupů 

 Vliv počtu projetých náprav 

Je důležité, aby do řídícího algoritmu vstupoval i počet projetých náprav. Pokud by k detekci 

hluku a aplikaci TOR produktů docházelo příliš často, mohlo by dojít ke snížení koeficientu 

adheze pod kritickou hodnotu a mohly by nastat například problémy s bržděním vozu. Proto 

by aplikace produktů měla nastat až po určitém počtu projetých náprav. Z intervalového 

mazání, které používá TriboTec v Brně, vyplývá prahová hodnota 100 projetých náprav. 

Zároveň se za určitých podmínek může stát, že se hluk delší časový úsek neprojeví. Ovšem 

i z hlediska opotřebení kolejí a kol tramvají je třeba kontakt mazat. Z tohoto důvodu je nutné 

hlídat počet projetých náprav a zohlednit ho v řídícím procesu. Prahová hodnota počtu 

projetých náprav je v tomto případě vyšší, stanoven je počet 500 projetých náprav. 

 Vliv deště 

Jak vyplývá z diplomové práce Knápka [3], přítomnost vody v kontaktu kola kolejnice 

má za následek snížení adheze a hladiny hluku.  Při mazání kontaktu při nízké adhezi 

by mohlo dojít ke snížení koeficientu adheze pod kritickou hodnotu a tramvaj by tak mohla 

mít problémy například s bržděním v zastávkách, což je nežádoucí. V krajních případech 

by mohlo dojít i k ohrožení životů cestujících. Z tohoto důvodu je třeba hlídat, zda prší nebo 

ne. 

 Vliv relativní vlhkosti vzduchu 

Příliš vysoká relativní vzdušná vlhkost může mít podobný vliv na kontakt kola a kolejnice 

jako voda. Zvýšená relativní vlhkost vzduchu bývá například krátce po dešti 

a lze tak předpokládat, že je v kontaktu ještě přítomna voda. Jak již bylo vysvětleno 

v předchozím odstavci, voda v kontaktu může způsobit značné snížení koeficientu adheze 

v kontaktu. Z tohoto důvodu je třeba hlídat i relativní vlhkost vzduchu. Prahová hodnota 

relativní vlhkosti vzduchu je na základě Zhuových výsledků [16, 17] stanovena na 60 %. 



 

53 

5.2 Vývoj zařízení 

Pro vývoj zařízení byla jako nejlepší zvolena varianta Opensource. V porovnání s ostatními 

nabízí levné řešení, které bude měřit s přesností ±1 dB, což je naprosto dostačující pro tuto 

aplikaci. Jde o to spolehlivě detekovat překročení určité hladiny hluku a ověřit, že tato 

metoda je vhodná pro řízení procesu mazání. Nespornou výhodou této varianty jsou nízké 

finanční náklady na stavbu zařízení. Bez snímačů, které jsou společné pro všechny varianty, 

celé zařízení vyjde zhruba na 3 tisíce Kč, viz tabulka v příloze 1. Tato výhoda vedla 

ke zvolení této varianty pro řešení cílů práce.  

 

Obr. 5-1 Schéma zařízení 

Jak je vidět na schématu (Obr. 5-1), zařízení se skládá ze vstupních snímačů, mikropočítače 

Arduino Uno, který zpracovává signál z mikrofonu, výkonnějšího mikropočítače Arduino 

Mega, které řídí proces mazání, a z výstupů. Signál z mikrofonu je zpracováván odděleně 

v Arduinu Uno z důvodu vyšší vzorkovací frekvence potřebné pro snímání hluku. Defaultně 

Arduino vzorkuje frekvencí zhruba 9 kHz, což pro tuto aplikaci nestačí. Proto Arduino Uno 

pracuje v „rychlé“ smyčce, kdežto Arduino Mega pracuje ve smyčce „pomalé“. Mega 

zpracovává data z ostatních senzorů a na základně těchto dat rozhoduje, zda je potřeba poslat 

signál ke spuštění mazání, či nikoliv. Zároveň na SD kartu ukládá záznam o tom, 

kdy a za jakých okolních podmínek k mazání došlo. Podrobnější popis algoritmu bude 

detailněji rozebrán v následujících podkapitolách. Z tabulky v příloze 1 lze vyčíst, 

že všechny položky kromě snímačů se pohybují v řádu stovek korun. Jak již bylo dříve 

naznačeno, je třeba řešit zakrytování modulu, tak aby byl chráněn před okolními vlivy. 

K ochraně součástí slouží elektroinstalační krabice S-box. Do této krabice jsou umístěny 

všechny komponenty, kromě snímačů. Ty jsou však vůči vnějším vlivům odolné. 

SD karta 

Arduino Mega 

Arduino Uno Modul 
mikrofonu 

Teplota a 
vlhkost 

Snímač 
deště 

Snímač 
náprav 

Řídící 
jednotka 
mazníku 

Filtrace  

Zpracování hluku 

Řízení procesu 

Vstupy 

Výstupy 
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5.2.1 Zpracování zvukového signálu 

Schéma na obrázku Obr. 5-2 hluk ukazuje, že je hluk snímán mikrofonovým modulem. Jeho 

součástí je také zesilovač signálu. Následuje filtrace signálu analogovým filtrem pásmová 

propust a úprava signálu pomocí sumačního zesilovače. Zpracování hluku má na starosti 

Arduino Uno. To pracuje v režimu softwarově zvýšené vzorkovací frekvence 38,5 kHz. 

Napěťový signál z mikrofonu je softwarově přepočítáván na hladiny akustického tlaku 

a je kontrolováno, zda dochází k překročení stanovené hraniční hladiny akustického tlaku. 

Jednotlivé fáze zpracování hluku jsou podrobněji rozebrány níže v této kapitole. 

 

Obr. 5-2 Schéma zapojení obvodu pro snímání hluku 

 Snímání hluku 

Nejdůležitější vstupní komponentou celého zařízení je modul mikrofonu. Účelem práce není 

vyvinout zařízení pro Class 1 měření, pro řízení aplikace TOR produktů stačí měřit hladiny 

akustického tlaku s přesností ±1 dB. Pro tuto aplikaci se jako ideální jeví elektretové 

mikrofony, které jsou levné, ale zároveň je jejich kvalita dostačující. Pro opensource 

platformy se vyrábí hned několik modulů mikrofonů se zesilovači, které se liší například 

citlivostí, nebo nastavitelným zesílením signálu. Pro vývoj zařízení byl vybrán modul 

MAX4466, jenž se skládá z mikrofonu a zesilovače. Zesílení signálu lze u tohoto modulu 

ovládat pomocí jednootáčkového potenciometru. Tento modul má 3 piny: uzemnění (GND), 

napájení (VCC) a analogový výstup (OUT), přičemž doporučené napájení z Arduina 

je 3,3 V a výstup z pinu OUT je přiváděn na jen z analogových pinů základní desky. 

Datasheet modulu je součástí přílohy 4. 

 Vzorkování signálu 

Arduino Uno deafultně vzorkuje signál frekvencí kolem 9 kHz. Tato frekvence by stačila, 

pokud bychom chtěli vzorkovat pískání kol. Pro případné budoucí experimenty však zařízení 

může sloužit i pro detekci hluku od okolku, stačí pouze přeladit filtr signálu. Hluk od okolku 

se pohybuje na frekvencích 4 – 12,5 kHz. Dle Nyquistova teorému je tak pro vzorkování 

signálu potřeba frekvence minimálně 25 kHz. Je mnoho internetových fór a blogů, kde 
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lze najít návody, jak tento problém řešit. Změna frekvence je řešena softwarově 

přenastavením registrů. Jedná se v zásadě o obejití funkce analogRead() na analogovém 

pinu A0 a je umožněn přístup přímo do A/D převodníku Arduina. Tímto způsobem lze 

navýšit vzorkovací frekvenci z 9 kHz na frekvenci 38,5 kHz. Nevýhodou však je ztráta 

ostatních analogových A1-A5. Jiná možnost, jak zvýšit frekvenci vzorkování, není, proto je 

tento přístup využit i za cenu ztráty pinů.  

 Filtrace signálu 

Filtrace signálu může být řešena buď pomocí analogových, nebo digitálních filtrů. 

Pro digitální filtry existují knihovny, které jsou na webu volně ke stažení. Tato možnost 

s sebou však přináší vyšší nároky na výkon Arduina. Z tohoto důvodu bude jednodušší 

postavit analogový pasivní filtr pásmová propust, jenž se skládá pouze z rezistorů 

a kondenzátorů. Zapojení analogového filtru je ukázáno na obrázku 5-4(a). Odpory 

a kapacity jsou navrhovány podle vzorce pro mezní frekvenci f0: 

 𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 (5.1)  

Kde R (Ω) je odpor rezistoru a C (F) je kapacita kondenzátoru. Takto filtrovaný signál je pro 

účely práce nutné ještě upravit. Napětí na výstupním pinu z tohoto filtru kmitá kolem nulové 

hodnoty. Arduino si však neumí poradit se zápornými hodnotami napětí, a proto je třeba 

přidat referenční složku napětí, se kterou bude signál z filtru sčítán. Za tímto účelem 

je do obvodu zapojen neinvertující sumační operační zesilovač. Schéma tohoto zapojení 

je ukázáno na obrázku 5-4(b).  

  

Obr. 5-3 (a) Filtr pásmová propust 2. řádu [46], (b) zapojení sumačního op. zes. [47] 

Podle rovnice 5.1 byly pro návrh pásmové propusti voleny následující součástky:  

Tab. 5-8 Volené součástky pro návrh pásmové propusti 

Frekvence  Rezistor  Kondenzátor 

400 Hz 40 kΩ 10 nF 

2 000 Hz  3,5 kΩ 22 nF 

a) b) 
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 Algoritmus zpracování hluku 

Program na zpracování hluku je postaven na základě algoritmu, který vytvořil Arik 

Yavilevich a publikoval ho na svém blogu ve článku Arduino sound level meter 

and spectrum analyzer [48]. Na začátku programu je potřeba přenastavit registry tak, 

aby bylo možné přistupovat přímo do A/D převodníku a vzorkovat tak signál frekvencí 

38,5 kHz. Hladiny A/D převodníku je pak následně nutné přepočítávat na hladiny 

akustického tlaku. Přepočet probíhá dle vztahu: 

 𝑑𝐵 = 20 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑣

𝑣0
) + 𝑐 (5.2)  

kde dB je hodnota hladiny akustického tlaku v dB, v je naměřená hodnota napětí 

ve V a v0 je referenční hodnota napětí ve V a c je kalibrační konstanta. Jelikož Arduino 

neumí měřit záporné hodnoty napětí, je referenční hodnota nastavena na polovinu napájecího 

napětí modulu mikrofonu, tzn. 1,65 V, což odpovídá hladině A/D převodníku s hodnotou 

512. Maximální amplituda signálu je pak -max = 0 a max = 1023. Z amplitudy napětí 

je následně vypočítáván kvadratický průměr, který se rovná druhé odmocnině aritmetického 

průměru druhých mocnin jednotlivých amplitud. Tato hodnota je následně dosazena 

do rovnice 5.1 jako proměnná v. 

Jakmile je hodnota napětí přepočítána na decibely, je kontrolováno, jestli došlo k překročení 

prahové hodnoty hladiny hluku. Ta byla stanovena na 85 dB. Pokud k překročení hodnoty 

došlo, je pomocí jednoduché funkce digitalWrite() poslán signál na Arduino Mega, které 

dále v závislosti na datech ze zbylých snímačů rozhoduje o tom, jestli je nutné mazat, 

či nikoliv. Na obrázku 5-5 je uvedeno schéma algoritmu zpracování hluku.  

 

Obr. 5-4 Schéma algoritmu zpracování hluku 

 Kalibrace zařízení 

Aby zařízení fungovalo správně a spolehlivě, je třeba provést jeho kalibraci. Mikrofonový 

modul do Arduina posílá napěťový signál, jenž je potřeba přepočítat na hodnoty hladin 

akustického tlaku. Přepočet byl popsán v předchozím bodu kapitoly. Účelem kalibrace 

je získat kalibrační konstantu pro tento přepočet daný rovnicí 5.2.  

Zařízení je kalibrováno pomocí měřícího řetězce využívaného pro terénní měření. Zařízení 

a měřící řetězec jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od zdroje hluku. Ke generování hluku 

je znovu využit program Audacity. Generovaný signál je reprodukován na jednotlivých 

Pošli signál Start 
Čtení 

hodnot z 
mikrofonu 

> 85 dB 
ano 

ne 

Přepočet 
hodnot na 

dB 
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hladinách hluku a výsledky měření zařízení a měřícího řetězce jsou následně porovnávány 

a je zjišťován rozdíl mezi těmito měřeními. Výsledkem tohoto porovnání je zjištění offsetu 

měření pomocí zařízení a následná úprava konstanty v rovnici 5.2. Tabulka 5-8 ukazuje 

konečnou iteraci těchto porovnávacích měření, kdy pro konstantu c byla stanovena 

hodnota 112. Z tabulky lze vyčíst, že přesnost měření modulu se pohybuje v rozmezí ±1 dB, 

což je pro účely práce dostatečná přesnost. 

Tab. 5-9 Porovnávací měření aparatury a modulu 

Hlasitost Aparatura Modul, c = 112 

20 % 76 dB 75 – 76 dB 

30 %  83 dB 82 – 83 dB 

40 % 86 – 87 dB  86 – 87 dB 

50 % 90 dB 90 – 91 dB 

60 % 93 dB 92 – 93 dB 

70 % 95 dB 94 – 95 dB 

80 % 97 dB 96 – 97 dB 

 

5.2.2 Řízení aplikace produktů 

Algoritmus řízení mazání probíhá na mikropočítači Arduino Mega. Mega byla zvolena 

hlavně kvůli vyššímu počtu pinů a vyšší operační paměti, než má Arduino Uno. Mega 

přijímá digitální signál od Una, který říká, zda byla překročena prahová hodnota akustického 

tlaku. Dále si Mega hlídá počet projetých náprav, relativní vlhkost vzduchu, a jestli prší, 

nebo ne. Na základě těchto údajů následně rozhoduje o tom, zda je nutné mazat kontakt kola 

a kolejnice. Pokud je nutné mazat, modul vyšle signál řídící jednotce mazníku, který provede 

samotný proces mazání. Data o tom, zda byl dán pokyn k mazání nebo ne, jsou následně 

ukládána na SD kartu. Podrobnější popis řízení procesu mazání je uveden níže v této 

kapitole. Schéma zapojení obvodu včetně části pro zpracování hluku je uvedeno v příloze 2.   
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 Vstupy 

 

Obr. 5-5 Snímač (a) náprav, (b) deště, (c) vlhkosti a teploty 

o Snímač průjezdů náprav 

Snímač průjezdů náprav je v současné době využíván firmou TriboTec pro pasivní 

intervalové mazání v Brně. Proto byl využit stejný snímač, a to induktivní snímač 

NCB50-FP-E2-P4-V1 od firmy Pepperl+Fuchs. Senzor je napájen napětím 24 V, 

výstupem snímače je digitální signál. Pokud dojde k sepnutí snímače, je jeho výstupní 

napětí 24 V. Toto napětí je pro Arduino Mega příliš vysoké a mohlo by ho poškodit, 

proto je nutné napětí redukovat. K tomu je využit nastavitelný měnič LM2596 DC-DC, 

který napětí snižuje na 5 V. Datasheet senzoru je součástí přílohy 4. 

o Snímač deště 

Jak již bylo řečeno, je nutné vědět, jestli je v kontaktu kola a kolejnice přítomna voda. 

K tomuto účelu poslouží snímač deště. Vybrán byl dešťový senzor od firmy Loxone. 

Dle údajů od výrobce lze nastavit citlivost snímače, což umožňuje reagovat na déšť, sníh 

a při nejvyšší citlivosti i mlhu. Senzor je napájen napětím 24 V. Výstupem ze snímače 

je digitální signál o napětí 24 V. Proto je pro připojení k Arduinu stejně jako 

u předchozího snímače použit nastavitelný měnič LM2596 DC-DC. Datasheet senzoru 

je součástí přílohy 4. 

o Snímač teploty a relativní vlhkosti vzduchu 

Pro snímání relativní vlhkosti vzduchu byl vybrán kombinovaný snímač teploty 

a vlhkosti od firmy Loxone. Senzor je schopen měřit teplotu v rozsahu -30 – 70 °C 

a vlhkost vzduchu v rozmezí 0 – 100 %. Napájen je napětím 24 V a má dva analogové 

výstupy o napětí v rozmezí 0 – 10 V v závislosti na měřené teplotě a vlhkosti. Toto napětí 

musí být také redukováno, jinak by mohlo základní desku poškodit. V tomto případě 

je redukce napětí řešena pomocí jednoduchých odporových děličů napětí. Teplota zatím 

nebude důležitá z hlediska rozhodování o tom, zda mazat nebo nemazat, bude však 

a) b) c) 
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zaznamenávána na SD kartu. Údaje o teplotě mohou v dalších fázích vývoje pomoct 

ke zdokonalení zařízení. Datasheet senzoru je součástí přílohy 4. 

o Modul reálného času 

Jak je patrné ze schématu zapojení v příloze 2, data o nutnosti mazání budou ukládána 

na SD kartu. Pro následnou analýzu těchto dat je dobré vědět to, kdy byla data uložena. 

Může být zajímavé sledovat, jestli k hlukovým projevům dochází například více 

v ranních nebo odpoledních hodinách, také může být sledována četnost překročení hluku 

v jednotlivých měsících a ročních obdobích. K zapisování data a času je využit modul 

reálného času DS3231 AT24C32. 

 Algoritmus řízení mazání 

Algoritmus pro řízení mazání je tvořen dvěma větvemi. V hlavní smyčce loop() 

je kontrolováno, zda byl překročen hluk a také je kontrolován počet projetých náprav. Pokud 

je překročena prahová hladina hluku dojde ke spuštění smyčky první větvě nazvané 

noiseLoop(). Druhá větev programu, nazvaná nápravyLoop(), je spouštěna v závislosti 

na počtu projetých náprav a hluk v ní nehraje žádnou roli. 

 

Obr. 5-6 Schéma algoritmu hlavní smyčky programu řízení mazání 

Pokud je prahová hodnota hluku překročena, program přeruší svou práci (interrupt) a nastaví 

proměnnou hluk na hodnotu 1. Hned jak se tak stane, je zavolána smyčka noiseLoop() 

a přichází na řadu kontrola počtu projetých náprav. Pokud není překročena prahová hodnota 

100 náprav, je na SD kartu zaznamenán datum a čas překročení hluku a zaznamenán 

kontrolní zápis o tom, že k mazání nedošlo z důvodu nízkého počtu projetých náprav, a 

smyčka se vrací znovu na počátek. Pokud je prahová hodnota projetých náprav překročena, 

přistupuje program ke kontrole dalších snímačů. 

Start 
Detekován 

hluk? 
ano 

ne 

noiseLoop() 

Nápravy > 
500? 

napravyLoop() 
ano ne 
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Po kontrole počtu náprav následuje kontrola snímače deště. Jelikož je výstupem ze snímače 

digitální signál 1/0, je rozhodování velmi jednoduché. Pokud prší, nesmí k mazání dojít. 

Proto program zapíše na SD kartu údaje o datu a času a zapíše kontrolní zápis o tom, že 

k mazání nedošlo, protože prší, a smyčka se vrací opět na start. Pokud neprší, přichází na 

řady kontrola dalších podmínek. 

Jako poslední přichází na řadu kontrola hodnoty relativní vlhkosti vzduchu. Jak bylo napsáno 

v minulé kapitole, tato hodnota by neměla být vyšší než 80 %. Pokud je vyšší, k mazání 

znovu nedojde. Na SD kartu je zapsán datum, čas a kontrolní zápis o tom, že k mazání 

nedošlo z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu. Smyčka se pak vrací na počátek. Pokud je však 

relativní vlhkost vzduchu nižší než maximální povolená hodnota, jsou splněny všechny 

podmínky a mělo by tak dojít k mazání kontaktu. Proto je přes digitální pin 35 odeslán signál 

řídící jednotce mazníku. Zároveň je na SD kartu zaznamenán datum, čas, teplota okolí 

a hláška o tom, že došlo k mazání. Počítadlo náprav je vynulováno a smyčka se pak vrací 

zase na start a celý proces se opakuje. 

 

Obr. 5-7 Schéma algoritmu smyčky noiseLoop() 

Druhá větev programu je spouštěna v závislosti na počtu projetých náprav a hluk v ní nehraje 

roli. Může se stát, že delší časový úsek (v řádu hodin) nedojde k překročení prahové hodnoty 

hluku. S ohledem na životnost a opotřebení kolejnic je však třeba po určité době mazat, 

i když k překročení hluku nedojde. Samozřejmě je nutné zkontrolovat, zda prší a jaká 

je hodnota relativní vlhkosti vzduchu. Na základě těchto údajů pak program rozhoduje 

o tom, jestli dá pokyn k mazání nebo ne. Pokud je mazání nutné, je poslán signál řídící 

jednotce mazníku, stejně jako v první větvi programu. Stejně tak jsou na SD kartu zapsány 

údaje o datu, času, teplotě a je zaznamenán kontrolní zápis o tom, že došlo k mazání na 

základě vysokého počtu projetých náprav. 
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Obr. 5-8 Schéma algoritmu smyčky napravyLoop() 

 Výstupy 

o SD karta  

Jak vyplývá z předchozích odstavců, údaje o tom, zda došlo k mazání nebo ne jsou 

zapisována na SD kartu. Tato data následně budou využita v další vývojové fázi modulu. 

Pro účely práce byl zvolen MicroSD Card Modul SPI 3,3V. Tento modul komunikuje 

s Arduinem přes sběrnici SPI. Data jsou na SD kartu zapisována do textového souboru.  

o Řídící jednotka mazníku 

Konstrukce mazníku a jeho řídící jednotky je předmětem diplomové práce Martina 

Valeny. Jeho práce je řešena v rámci stejného projektu jako tato diplomové práce. 

Po tom co modul rozhodne o tom, že je třeba mazat kontakt kola a kolejnice, pošle 

pomocí funkce digitalWrite() signál řídící jednotce. Ta má na starosti samotný proces 

mazání.  

5.3 Verifikace výsledků 

Po zkonstruování modulu bylo třeba ověřit jeho funkčnost a spolehlivost rozhodování. 

Testování bylo rozděleno do čtyř fází. Nejprve proběhly testy filtrace, kdy byla zjišťována 

frekvenční charakteristika navrženého filtru. Dále proběhly testy v laboratoři, nejprve 

se simulovanými snímači a následně se snímači reálnými. V poslední fázi proběhly 

experimenty na reálné trati se simulovanými snímači. Testy s reálnými snímači v terénu 

neproběhly. Důvodem byla nutnost zásahu do stávajícího systému na trati, kvůli informacím 

o počtu projetých náprav. Tento zásah z bezpečnostních důvodů není možný. Simulované 

snímače však plnohodnotně nahrazují snímače reálné.    
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5.3.1 Ověření filtrace signálu 

Před samotnými testy systému bylo třeba ověřit správnou funkci navrženého analogového 

filtru. Ten by měl propouštět signál v pásmu 400 – 2 000 Hz. Dle teorie by měl filtr 

utlumovat signál mimo tyto pásma o 3 dB na jednu oktávu. Pro testování byl využit program 

Audacity, ve kterém byl generován signál o konstantní aplitudě na jednotlivých frekvencích. 

Frekvence byly voleny podle středů jednotlivých oktávových pásem. Sledovány byly 

hladiny akustického tlaku (tab. 5-10) a následně byla vykreslena frekvenční charakteristika 

filtru, viz graf 5-9. Z hodnot a grafu lze vyčíst, že filtr propouští požadované pásmo. Hraniční 

frekvence jsou mírně potlačeny také, což je způsobeno nízkým řádem filtru. Vliv na tento 

fakt mají také méně kvalitní součástky, jelikož byly použity drátové rezistory a keramické 

kondenzátory. Také frekvence 4 000 Hz není utlumena o 3 dB. Pokud by byl hluk od okolku 

na této frekvenci dostatečně silný, mohl by spustit proces mazání. Vhodným nastavením 

prahové hodnoty hladiny hluku se však tomuto problému dá zamezit. 

 

Graf 5-9 Frekvenční charakteristika navrženého filtru 

Tab. 5-10 Hodnoty hladin akustického tlaku pro jednotlivé frekvence 
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5.3.2 Laboratorní testy se simulovanými snímači 

Během laboratorních testů byl testován algoritmus řízení mazání. Aby bylo možné 

přizpůsobovat podmínky testování, byly využity simulované snímače. Snímač průjezdů 

náprav byl nahrazen jednoduchým tlačítkem, které při každém stlačení navyšuje proměnnou 

pro počítání náprav o hodnotu 1. Snímač deště byl simulován softwarově, kdy byla 

na jednom z digitálních pinů nastavena hodnota buď HIGH, pokud prší, nebo LOW, pokud 

neprší. Snímač teploty a vlhkosti vzduchu byl nahrazen dvěma jednootáčkovými 

potenciometry. Analogové výstupy z potenciometrů byly namapovány dle rozsahu reálného 

snímače, tedy pro teplotu v rozmezí -30-70 °C a pro vlhkost v rozsahu 0-100 %. Takto 

nastavený systém byl použit pro úvodní testy. Pro simulaci hluku byly využity nahrávky 

pořízené při terénních měřeních. 

Test 1 

Během prvního testu byla ověřována reakce na detekci hluku při nízkém počtu projetých 

náprav. Pokud došlo k detekci hluku, měl být na SD kartu vypsán datum, čas a kontrolní 

zápis o tom, že k mazání nedošlo z důvodu nízkého počtu projetých náprav. Proběhl zhruba 

pětiminutový test, při kterém byla náhodně překračována prahová hladina hluku. Pokaždé 

při překročení došlo k úspěšnému zápisu, proto byl tento test vyhodnocen jako úspěšný 

a zařízení v tomto směru pracovalo spolehlivě. Výsledky testování jsou zapsány v textovém 

souboru test1.txt, který je součástí přílohy 5. 

Test 2 

Ve druhém testu byla sledována reakce modulu na detekci hluku, pokud prší. Pokud 

byl detekován hluk, měl být na SD kartu zaznamenán datum, čas a kontrolní zápis o tom, 

že k aplikaci nedošlo, protože prší. Znovu bylo dáno 10 podnětů pro detekci hluku a 10x byl 

zápis na SD kartu proveden. Z tohoto pohledu byl test úspěšný, avšak byla objevena jedna 

softwarová chyba. Vždy po vypsání hlášky došlo k vynulování počítadla náprav. Pokud 

by software zůstal v tomto stavu, mohlo by se za určitých podmínek stát, že k mazání 

nedojde, i když by mazáno být mělo. Proto byla tato chyba odstraněna. Výsledek testu 

je uložen v textovém souboru test2.txt, ten je součástí přílohy 5. 

Test 3  

Třetí test byl zaměřen na ověření podmínky o vysoké vlhkosti vzduchu. Pokud byl hluk 

detekován, měl být znovu na SD kartu zapsán datum, čas a kontrolní zápis o tom, že k mazání 

nedošlo z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu. Došlo k 10-ti překročení hluku a k deseti 

zaznamenáním kontrolního zápisu. Výsledek testu byl v zásadě stejný jako u testu č.2, byla 

totiž objevena stejná softwarová chyba. I v tomto případě byla opravena. Textový soubor 

test3.txt je součástí přílohy 5. 
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Test 4 

Test č. 4 ověřoval reakci na detekci hluku, pokud jsou splněny všechny podmínky 

pro spuštění mazání. Jakmile došlo k detekci hluku, měl být na SD kartu zapsán datum, 

čas a kontrolní zápis o tom, že došlo ke spuštění aplikace produktu. Během tohoto testu byla 

prahová hladina hluku překročena vícekrát, ale pouze v deseti případech byly splněny 

všechny podmínky pro spuštění mazání. V jednom případě došlo k selhání zápisu dat na SD 

kartu. Program vypsal kontrolní hlášení o neotevření testovacího souboru. Po zjištění tohoto 

problému byla SD karta znovu inicializována a test pokračoval bez dalších problémů.  

Test 5   

V pátém testu nehrál roli hluk, ale počet projetých náprav. Jak bylo popsáno a vysvětleno 

v kapitole 5.2.2, pokud je překročen příliš vysoký počet náprav, je třeba mazat, i když není 

překročena prahová hladina hluku. Pokud k tomuto stavu dojde, měl by být na SD kartu 

zapsány údaje o datu, času a kontrolní zápis o tom, že k mazání došlo. Tento test trval zhruba 

13 minut, během kterých byl 10x překročen maximální počet projetých náprav. Pokaždé 

došlo k zapsání dat na SD kartu, a tak byl test vyhodnocen jako úspěšný. Příloha 5 obsahuje 

textový soubor test5.txt s výsledky tohoto testu. 

Zhodnocení testů 

Během úvodních ověřovacích testů byla ve dvou částech programu odhalena softwarová 

chyba, kdy docházelo k vynulování počítadla náprav dříve, než by mělo. Tato chyba byla 

následně odstraněna. Také během jednoho z testů nedošlo při detekci hluku k zápisu 

na SD kartu. Tento problém u jiných testů nenastal, nebyl tak pravděpodobně způsoben 

chybou v softwaru. Mohlo jít o projev nižší spolehlivosti a robustnosti Arduina.   

 

Obr. 5-9 Testovní se simulovanými snímači 



 

65 

Tab. 5-11 Tabulka úspěšnosti testů 1 – 5  

Test 1 2 3 4 5 

Úspěšnost zápisu dat (%)  100 100 100 90 100 

5.3.3 Laboratorní testy s reálnými snímači 

Po odladění programu na základě testů se simulovanými snímači následovaly testy 

se snímači reálnými. Testy byly v zásadě obdobné jako testy předchozí. Jejich účelem bylo  

ověřit schopnost Arduina pracovat s reálnými signály a bylo předpokládáno, že algoritmus 

bude stejně stabilní, jako při testech se simulovanými snímači. Test s nízký počtem projetých 

náprav byl vypuštěn, jelikož by neověřoval funkci žádného snímače. Naproti tomu test 

vysoké relativní vlhkosti vzduchu také proveden nebyl, a to z toho důvodu, že nebylo 

v laboratoři možné vlhkost vzduchu měnit. I při těchto testech byly využity záznamy hluku 

pořízené během terénních měření. 

Test 6 

Test č. 6 spočíval v ověření správné funkce vylepšeného algoritmu s připojeným snímačem 

deště. Na snímač byla nanesena vrstva vody kontaminovaná nečistotami. Následně byly 

pouštěny záznamy hluku a sledovány záznamy na SD kartě. Na tu měl být při detekci hluku, 

stejně jako v předchozích testech, zapsán datum, čas a kontrolní zápis o tom, že k aplikaci 

nedošlo, protože prší. Prahová hodnota hluku byla překročena 11x, poprvé ještě při nízkém 

počtu projetých náprav. Zbylých 10 překročení bylo spolehlivě zaznamenáno a data byla 

pokaždé zapsána na SD kartu. Test tak byl vyhodnocen jako úspěšný. Experiment 

je zaznamenán v textovém souboru test6.txt, jenž je součástí přílohy 5. 

Test 7 

Sedmý test ověřoval správnou funkci všech snímačů. Pokud byly splněny všechny 

podmínky, algoritmus dal pokyn k mazání a zapsal na SD kartu datum, čas a kontrolní zápis 

o tom, že došlo ke spuštění aplikace produktu. Zápis na SD kartu byl také rozšířen o údaje 

o vlhkosti vzduchu a o teplotě okolí. Během testu došlo k detekci hluku 25x, ale jen 10x byly 

splněny podmínky pro spuštění procesu mazání. Algoritmus spolehlivě tyto případy 

vyhodnotil a v textovém souboru test7.txt, který je součástí přílohy 5, je tak deset úspěšných 

zápisů. Test byl vyhodnocen jako úspěšný. 
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Test 8  

Test č. 8 znovu ověřoval správnou funkci druhé větve programu, která je spouštěna při 

překročení maximálního počtu projetých náprav. Zároveň byla otestována správná funkce 

snímače náprav. Stejně jako během testu se simulovanými snímači byl při překročení 

určitého počtu náprav dán pokyn k mazání a na SD kartu byl zaznamenán datum, čas 

a kontrolní zápis o tom, že došlo ke spuštění aplikace. Stejně jako u předchozího testu 

byl záznam rozšířen o údaje o vlhkosti vzduchu a teplotě okolí. Během pětiminutového 

testu byl maximální počet náprav překročen 10x a pokaždé došlo k úspěšnému zapsání 

dat na SD kartu do souboru test8.txt, který je součástí přílohy 5. Test byl vyhodnocen jako 

úspěšný. 

Zhodnocení testů 

Po vylepšení kódu programu na základě poznatků z předchozí fáze testování nebyla během 

laboratorních testů s reálnými snímači objevena žádná další chyba. Problém nenastal 

ani se zápisem údajů na SD kartu, proto byly tyto testy vyhodnoceny jako úspěšné. 

Tab. 5-12 Tabulka úspěšnosti testů 6 – 8 

Test 6 7 8 

Úspěšnost zápisu dat (%)  100 100 100 

5.3.4 Terénní testy se simulovanými snímači 

Terénní testy byly zaměřeny na ověření funkčnosti modulu v reálných podmínkách, zejména 

s ohledem na detekci hluku, která je v reálném prostředí obtížnější než v laboratoři. 

Testování proběhlo na točně v Bystrci, jelikož na této točně nejčastěji docházelo k hlukovým 

projevům. Pro testy s reálnými snímači by byl potřebný zásah do stávajícího systému, což 

by vyžadovalo povolení od DPMB. Z tohoto důvodu byly použity pouze simulované 

snímače a jediným reálným vstupem pro testy byl hluk z projíždějících tramvají. Znovu byla 

data z testů ukládána na SD kartu. Pro zpětnou kontrolu byly jednotlivé průjezdy tramvají 

zaznamenávány měřící aparaturou. Záznamy pak byly porovnány se zápisem na SD kartě a 

podle míry shody záznamů byla vyhodnocována spolehlivost systému. Detekce hluku byla 

také kontrolována vizuálně pomocí LED diody, která se při každém zaznamenaném 

hlukovém projevu rozsvítila. 
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Test 9 

První terénní test proběhl 10. 5. v dopoledních hodinách. Venkovní teplota se pohybovala 

kolem 10 °C, bylo oblačno až zataženo a foukal mírný vítr. Relativní vlhkost vzduchu byla 

75 %. Testování probíhalo 2 hodiny. Za tuto dobu došlo na točně k devíti hlukovým 

projevům. Zaznamenáno však bylo pouze sedm z nich. V průběhu testu totiž selhal zápis dat 

na SD kartu, což bylo také potvrzeno vypsáním kontrolního hlášení na sériový monitor o 

tom, že se nepodařilo otevřít textový soubor. Jelikož se tento problém opakoval, bylo nutné 

SD kartu vyjmout a znovu ji inicializovat. Po opětovné inicializaci SD karty test pokračoval 

bez dalších problémů. Textový soubor test_9.txt je součástí přílohy 5. 

Test 10    

Druhý test proběhl 15. 5., kdy se venkovní teplota pohybovala taktéž kolem 10 °C a relativní 

vlhkost vzduchu okolo hodnoty 80 %. Bylo zataženo a foukal mírný vítr, který chvílemi sílil. 

Testování trvalo téměř jednu hodinu. Za tu dobu bylo zaznamenáno 9 hlukových projevů, 

z toho jeden z nich byl identifikován jako hluk od okolku. Výsledek byl podobný jako u 

předchozího testu. Z osmi hlukových projevů jich bylo zaznamenáno šest. Hluk od okolku 

správně zaznamenán nebyl. Znovu nastal stejný problém jako u předchozího testu, kdy se 

projevila nespolehlivost zápisu dat na SD kartu. Po opětovné inicializaci karty test 

pokračoval bez dalších problémů. Textový soubor test_10.txt je součástí přílohy 5. 

Zhodnocení testů 

Během terénních testů se projevila nižší robustnost a spolehlivost Arduina, kdy úspěšnost 

zápisů dat na SD kartu během delších testů byla nižší než u krátkých testů v laboratoři. Pro 

vyřešení tohoto problému je třeba hledat stabilnější moduly pro zápis dat na SD kartu, 

případně najít jiné způsoby zápisu dat na kartu. Spouštění aplikace produktů však tímto 

problémem omezena není. Dochází pouze ke ztrátě údajů o tom, kdy k aplikaci došlo a za 

jakých podmínek.  

Tab. 5-13 Tabulka úspěšnosti testů 9 – 10 

Test 9 10 

Úspěšnost zápisu dat (%) 77,8 75 
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Obr. 5-10 Finální řešení navrženého modulu 

 

Obr. 5-11 Finální řešení navrženého modulu s detailem elektroniky 
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6 DISKUZE 

V současné době se na reálných tratích využívají systémy, které aplikují produkty pro úpravu 

adheze v kontaktu pouze intervalově, tzn. v závislosti na počtu projetých náprav nebo 

je aplikace spouštěna vždy po uplynutí určitého časového intervalu. Žádná stacionární 

jednotka během řízení mazání nezohledňuje hluk. Rozhodování o tom, zda je nutné mazat 

na základě analýzy hlukových projevů v reálném čase, může přinést úsporu produktů 

pro úpravu adheze, s tím spojenou ekonomickou úsporu. Také z hlediska ekologie je lepší 

přimazávat kontakt kola a kolejnice pouze tehdy, kdy je to nutné. V rámci projektu 

Technologické agentury ČR programu Zéta byl ve spolupráci s Bc. Martinem Valenou [4] 

vyvinut nový typ stacionární jednotky pro mazání kontaktu kola a kolejnice, který bude 

aplikovat produkty pro úpravu adheze na základě zjištěné hladiny hluku. Hlavním cílem této 

diplomové práce bylo ověření myšlenky, že proces mázání kontaktu kola a kolejnice může 

být řízen na základě snímání a vyhodnocování hladin hluku v reálném čase. Pro tento účel 

bylo nutné vyvinout modul, který by řízení procesu mazání umožňoval, a následně otestovat 

jeho funkčnost.  

Modul je určen pro stacionární jednotky, které aplikují produkty pro úpravu adheze 

za účelem snížení pískání kol. Eadie [7, 19] ve svých studiích stanovil frekvenční pásmo pro 

pískání kol na 1 – 5 kHz. Toto pásmo je značně široké a před samotným návrhem zařízení 

bylo nutné ověřit Eadieho výsledky. Ve spolupráci s DPMB byly pro měření vytipovány tři 

točny vhodné pro měření. Celkem proběhlo 246 měření, většina z nich za průběžné aplikace 

produktů pro snížení adheze. Necelých 60 vzorků bylo naměřeno bez přítomnosti těchto 

produktů v kontaktu a přes tři desítky dalších záznamů bylo pořízeno za nízkých teplot. 

Pro vyhodnocení měření byla použita třetinooktávová analýza. Na základě výsledků analýzy 

bylo stanoveno frekvenční pásmo pro pískání kol na 400 – 2 000 Hz. Toto pásmo je oproti 

Eadiem definovaného pásma značně zúžené. Díky tomuto zjištění se snížila možnost detekce 

jiného hluku, než je pískání kol. 

Z měření byly získány také údaje o hluku od okolku, pro který bylo stanoveno frekvenční 

pásmo 4 – 12,5 kHz. Modul by byl schopen snímat také tento hluk. Stačilo by zařízení 

rozšířit o další Arduino pro zpracování hluku, do kterého by byl přiváděn signál 

z analogového filtru, jenž by filtroval signál ve výše zmíněném frekvenčním pásmu. 

Po překročení prahové hladiny hluku od okolku by byl poslán signál na řídící Arduino Mega, 

jehož algoritmus by byl rozšířen o další větev. Ta by byla spouštěna pouze v případě detekce 

hluku od okolku.   

Další vstupní parametry vzešly z rešerše a zkušeností z reálného provozu. Do řízení mazání 

zasahuje počet projetých náprav. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by k aplikaci produktů 

docházet příliš často, což by vedlo k poklesu koeficientu adheze pod kritickou úroveň 

a následným nežádoucím problémům s bržděním vozů. Proto bylo stanoveno, že k aplikaci 

produktů může dojít až po 100 projetých nápravách. Také se může stát, že delší časový úsek 
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nedojde k detekci hluku. I tak by z hlediska životnosti kolejí mělo dojít k mazání. Proto 

i když nedojde k detekci hluku a počet náprav bude vyšší než 500, bude dán pokyn k mazání. 

Druhým parametrem je vliv deště. Přítomnost vody v kontaktu může vést ke snížení adheze 

pod kritickou hodnotu. Tento stav ve své práci popisuje Knápek [3]. Z tohoto důvodu modul 

sleduje, jestli prší nebo ne. Modul také sleduje, jaká je aktuální hodnota relativní vlhkosti 

vzduchu. Jak ukazují výsledky Zhuových prací [16, 17], při dosažení vlhkosti 60 % totiž 

koeficient adheze prudce klesá. 

Běžně jsou stacionární jednotky řízeny pomocí PLC modulů, protože jsou spolehlivé 

a robustní. Ceny modulů, které by se daly využít pro účely práce, se pohybují kolem 

8 000 Kč. Ve většině případů je programovatelnost těchto modulů uzavřená a tím pádem 

složitější. I za cenu nižší spolehlivosti a robustnosti však byla pro vývoj zařízení zvolena 

varianta Opensource. Její výhodou je hlavně nízká cena komponent, která se pohybuje v řádu 

stovek korun. Dalším plusem je snadná programovatelnost zařízení.  

Řešení pomocí Arduina vyžaduje použití dvou mikropočítačů, jednoho pro měření 

a zpracování hluku a druhého pro řízení spouštění aplikace produktů. Tento fakt vede 

ke  složitějšímu hardwarovému řešení a snižuje tak jeho spolehlivost. Použitím PLC modulu 

by byl tento problém vyřešen, avšak bylo by to na úkor nízké ceny zařízení. 

Funkčnost navrženého modulu byla následně ověřována sérií testů. Při překročení prahové 

hladiny hluku systém pokaždé reagoval spolehlivě. Testy však odhalily dva problémy, které 

je třeba řešit v dalších iteracích vývoje. První problém je spojen s analogovým filtrem, který 

může při určitých podmínkách propustit vysoké hladiny hluku na frekvenci 4 kHz, 

což znamená, že proces mazání může spustit i silný projev hluku od okolku. Proto by bylo 

v dalším vývoji zařízení použít analogové filtry vyššího řádu ses větším útlumem, než jsou 

3 dB na oktávu. Druhý problém, který se během testu vyskytl byl nespolehlivý zápis 

dat na SD kartu. Tento problém je spíše hardwarového charakteru a je nutné v budoucnu 

hledat spolehlivější a kvalitnější moduly pro zápis dat na SD kartu. 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce ověřuje předpoklad, že lze řídit aplikaci produktů pro úpravu adheze 

v kontaktu kola a kolejnice v závislosti na zjištěné hodnotě hladiny hluku při průjezdu 

kolejovým obloukem. Byl vyvinut testovací modul, který tento předpoklad umožňuje ověřit, 

čímž byl splněn hlavní cíl této práce.  

Rešeršní část se zabývá železničním hlukem, mechanismy jeho vzniku, parametry, které ho 

ovlivňují a způsoby jeho redukce. Dále se jsou zde popsány jednotky mazání kontaktu kola 

a kolejnice, které aplikují produkty pro úpravu adheze za účelem snížení hlukové emise. 

Rozebrány jsou zde také způsoby řízení těchto jednotek. Na základě rešerše byla definována 

část vstupních parametrů pro vývoj modulu a řídícího algoritmu. 

Dále bylo třeba analyzovat hlukové projevy na reálné trati v Brně a identifikovat frekvenční 

pásmo, ve kterém se hluk projevuje. Také bylo nutné zjistit hladiny, na kterých se hluk 

pohybuje. Pro měření byly vytipovány točny v Technologickém parku, na Lesné a v Bystrci. 

Měření proběhla v přítomnosti produktů pro úpravu adheze i bez jejich přítomnosti 

v kontaktu. Pro vyhodnocení měření byla použita třetinooktávová analýza. Výsledkem 

těchto měření bylo definované frekvenční pásmo 400 – 2 000 Hz, ve kterém musí modul 

snímat hluk a také hladina hluku 85 dB, při jejímž překročení by mělo dojít k aplikaci 

produktů. 

Vzhledem k nízké ceně a snadné programovatelnosti byla pro vývoj funkčního vzorku 

modulu zvolena opensource platforma Arduino. Modul byl rozdělen na dvě části. První část 

se skládá z mikrofonu, analogového filtru a Arduina Uno. Pro tuto část byl navržen 

algoritmus pro zpracování hluku. Po překročení prahové hladiny hluku je poslán signál 

do druhé části, kterou tvoří Arduino Mega, zbylé snímače a modul SD karty. Pro tuto část 

byl vytvořen algoritmus řízení mazání, který na základě údajů ze snímačů rozhoduje 

o nutnosti aplikace produktů pro úpravu adheze. 

Verifikační testy odhalily dvě slabá místa modulu. Prvním slabým místem je analogový filtr 

pásmová propust, který za určitých podmínek může propustit i hluky na vyšší frekvenci 

než 2 kHz. Druhým problémem je nespolehlivý zápis dat na SD kartu. Následující vývojové 

iterace se mohou ubírat dvěma směry. První cestou je použití kvalitnějších součástek pro 

Arduino, zkvalitnění zapojení, či stabilizace napájení modulu. Druhou možností je přechod 

na PLC řídící moduly, které jsou stabilnější a spolehlivější. 

Všechny cíle této práce byly splněny. Byl vyvinut modul, který umožňuje řídit aplikaci 

produktů pro úpravu adheze v závislosti na zjištěné hodnotě hladiny hluku při průjezdu 

kolejovým obloukem. Hluk je díky analogovému filtru pásmová propust sledován ve 

stanoveném frekvenčním pásmu, aplikace produktů je řízena na základě překročení prahové 

hladiny hluku a údajích ze snímačů okolních vlivů. Tyto snímače používá i firma TriboTec, 

čímž je splněna podmínka kompatability s hardwarem této firmy. DěKuju, Naseanou! 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN 

Seznam zkratek: 

A/D   Analog to digital 

DPMB   Dopravní podnik města Brna 

FFT   Fast Fourier Transform 

FM   Friction modificator 

HW   Hardware 

LED   Light-Emitting Diode 

MEMS   MicroElectroMechanical Systems 

MS   Miscrosoft 

PLC   Programmable Logic Controller 

SD   Secure Digital 

SPI   Serial Peripheral Interface 

SW   Software 

TOR   Top-of-rail 

USB   Universal Serial Bus 

ÚK   Ústav konstruování 

 

Seznam veličin: 

𝑐 - Konstanta  

𝐶 F Kapacita  

𝑓 Hz Frekvence  

𝐿𝑝 dB Hladina akustického tlaku 

𝑝 Pa Akustický tlak 

𝑅 Ω Odpor 

𝑣 V Napětí 

𝑣0 V Referenční napětí 
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Příloha 1 

Cenová rozvaha řešení 

Položka Počet Cena [Kč] 

Arduino Uno 1 678 

Arduino Mega 1 761 

Modul mikrofonu 1 104 

Snímač náprav 1 3 596 

Snímač deště 1 1 913 

Snímač teploty a vlhkosti 1 3 881 

Elektroinstalační krabice 1 173 

Průchodka  4 7 

Stepdown 3 83 

Zdroj napětí 1 219 

Modul reálného času 1 93 

Modul SD karty 1 28 

Nepájivé pole 2 92 

Kabely 2 85 

ostatní  50 

 CELKEM: 13 047 
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Příloha 2 

Schéma zapojení 

 


