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Drgania generowanych przez pojazdy szynowe są przedmiotem badań wielu ośrodków badawczych i 

przedsiębiorstw inżynierskich. Każdorazowo określa się cel podstawowy tych badań i potencjalne obszary 

zastosowania wyników. Autorzy w dotychczasowych badaniach skupiali się na analizie porównawczej  

właściwości sygnałów drganiowych rejestrowanych w trzech prostopadłych osiach [1,2]. Opracowano różne 

algorytmy przetwarzania tych sygnałów w celu ekstrakcji informacji. Spośród wykorzystywanych metod 

można wymienić: analizy amplitudowe, analizy widmową, metody czasowo-częstotliwościowe. Interesujące 

rezultaty dawała także analiza falkowa metodą Fayer-Korokvin. Wszystkie te metody były stosowane dla 

pojedynczych sygnałów i analizowano je jedynie w tej samej grupie rejestrowanych osi drgań. Osiągane w ten 

sposób rezultaty dawały wymierne efekty w postaci podstawowej identyfikacji pojazdów szynowych, 

natomiast nie odpowiadały na pytanie postawione przez autorów dotyczące istniejących specyficznych cech 

sygnałów drganiowych w badanych grupach pojazdów. W tym celu zaprezentowano nowe podejście do 

analizowania sygnałów. Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule reprezentują zmodyfikowane 

pliki wejściowe poprzez iloczyn wartości drgań dla osi X, Y, Z i utworzenie całkowicie nowego sygnału 

będącego funkcją iloczynów. Jako estymator tak przygotowanych sygnałów wykorzystano wartość skuteczną, 

czyli średnią kwadratową (RMS). Dokonano następnie kategoryzacji na cztery podkategorie analizowanych 

pojazdów szynowych: elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), pociągów towarowych (TO), pociągów 

pasażerskich (TO), oraz pojedynczych przejeżdżających jednostek takich jak np. drezyna (LOK). Wyniki 

zaprezentowano przy pomocy wykresu gdzie na osi X zaznaczono analizowane składy a na osi Y wyniki 

średniej kwadratowej. Dalsza analiza tych wyników pozwala na kontynuowanie badań w zakresie dalszej 

kategoryzacji w tym identyfikacji pojazdów szynowych przy pomocy analizy drgań.  
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