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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

Zkou!ka ru!ení kolejov"ch obvod# je jednou ze t$í akreditovan"ch 
zkou!ek pat$ících do%oboru elektromagnetické kompatibility, kterou 
provád&jí specialisté Zku!ební laborato$e V"zkumného Ústavu 
'elezni(ního (ZL VUZ). Nejen pro tyto testy je Zku!ební laborato$ VUZ 
vybavená nejmodern&j!í m&$icí technikou, aby byly beze zbytku spln&ny 
po)adavky normativních dokument#, p$edpis# a%vyhlá!ek.

Alexandr Galbav"  |  Foto: VUZ

Nejd!íve si poj"me ve zkratce vysv#t-
lit, co je to vlastn# kolejov$ obvod. Je 

to za!ízení slou%ící ke zji&'ování, zda je 
úsek %elezni(ní trat# nebo koleje ve stani-
ci obsazen %elezni(ním vozidlem. Ka%d$ 
kolejov$ obvod je tvo!en vysíla(em, kter$ 
do kolejového obvodu pou&tí elektrick$ 
signál o definované velikosti nap#tí a fre-
kvence, z kolejového vedení (kolejnicové 
pásy) a p!ijíma(e, vyhodnocujícího obsa-
zenost kolejového obvodu. 

Základním principem (innosti p!ijí-
ma(e kolejového obvodu je, %e elektrick$ 
proud, protékající od vysíla(e p!es kolej-
nicové pásy a dvojkolí %elezni(ního vo-
zidla, které kolejnicové pásy svou jízdou 
propojí, se po obsazení kolejového obvo-
du tímto vozidlem zm#ní. 

Vzhledem k tomu, %e p!ijíma(e kolejo-
v$ch obvod) pracují s ur(it$mi elektric-
k$mi parametry, nesm#jí v kolejovém ob-

vodu vznikat jiné ru&ivé proudy, které by 
nevhodn# ovlivnily tyto elektrické para-
metry a tím i (innost p!ijíma(e daného 
kolejového obvodu a bezpe(nost %elezni(-
ního provozu. Tyto ru&ivé proudy mohou 
vytvá!et elektrická hnací vozidla, elek-
trické jednotky a osobní vozy napájené 
topn$m kabelem z hnacích vozidel, kte-
ré vyu%ívají kolejnice jako zp#tn$ vodi(, 
svou elektrickou v$zbrojí, jako jsou r)zné 
m#ni(e, spínací prvky a pohony. 

Měření rušivého proudu
Velikost ru&ivého proudu, kter$ by mohl 
nep!ízniv# ovlivnit správnou (innost ko-
lejového obvodu, se ur(uje u nov$ch %elez-
ni(ních vozidel p!ed schválením do pro-
vozu a vozidel, u kter$ch byla provedena 
zm#na jejich elektrické v$stroje, která by 
mohla zap!í(init vznik ru&ivého proudu.

Hlavní m#!enou veli(inou, pro ur(e-
ní ru&ivého proudu %elezni(ních vozi-
del, je zp#tn$ trak(ní/napájecí proud IRe-
turn vracející se p!es %elezni(ní vozidlo 
zp#t ke zdroji (napájecí stanice apod.). 
Tento zp#tn$ proud se p!ednostn# m#!í 
ve zp#tném p!ívodu energie v bod#, kte-
r$ je nejblí%e p!ilehl$ k místu rozd#lení 
ke dvojkolím vozidla a p!ed jeho spojením 
s rámem vozidla.

Z d)vodu konstrukce %elezni(ních 
vozidel lze zp#tn$ proud m#!it také 
na vstupním p!ívodu energie. U hnacích 
vozidel to b$vá na vodi(ích za sb#ra(em 
proudu (pantografem) a u osobních voz) 
na p!ívodním kabelu, tzv. topné spojce. 

Pro anal$zu a vyhodnocení ru&ivé-
ho proudu, a zda je vozidlo kompatibilní 
s dan$mi kolejov$mi obvody, je dosta(ují-
cí m#!ení zp#tného proudu IReturn. Ur(e-
né velikosti ru&ivého proudu se porovná-
vají s limity stanoven$mi v normovan$ch 
dokumentech, p!edpisech a vyhlá&kách 
nebo v národních notifikovan$ch technic-
k$ch podmínkách (NNTP). 

Pro pot!eby podrobn#j&í anal$zy ru&ení 
vozidel se mohou dále m#!it pomocné ve-
li(iny, jako jsou nap!íklad nap#tí napáje-
cí stanice USource, trak(ní nap#tí na sb#-
ra(i UPanto, nap#tí m#ni(e vozidla U4qc, 
proudy trak(ních motor) ITM, rychlost v, 
zrychlení a poloha vozidla, které mohou 
pomoci zjistit p!ípadnou p!í(inu p!ekro-
(ení limit) ru&iv$ch proud).

M&$ení ru!ení kolejov!ch obvod"
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Pro anal$zu a vyhodnocení ru&ivého 
proudu se pou%ívají dv# metody. Jednou 
z metod je anal$za ve frekven(ní oblas-
ti, kde se ze zm#!eného signálu zp#tné-
ho proudu pomocí okénkové Fourierovy 
transformace vytvá!í spektrum tohoto 
signálu (graf vlevo dole).

Druhou metodou je metoda anal$zy 
v (asové oblasti, kde se na m#!en$ sig-
nál zp#tného proudu aplikují r)zné úz-
kopásmové nebo &irokopásmové filtry 
podle typu kolejového obvodu, kter$ se 
hodnotí. Na grafu vpravo dole je p!íklad 
takové anal$zy pro kolejov$ obvod pracu-
jící na st!ední frekvenci 75 Hz. 

Ob# metody se spolu porovnávají. Ana-
l$za ve frekven(ní oblasti ukazuje, ja-
ké frekvence ve zp#tném proudu vznikají 
a (ím by mohly b$t zp)sobeny. Anal$za 
v (asové oblasti slou%í pro ur(ení velikos-
ti ru&ivého proudu.

Zkušební laboratoř VUZ 
Zku&ební laborato! V$zkumného Ústa-
vu *elezni(ního (ZL VUZ) je jednou z má-

la akreditovan$ch laborato!í oprávn#n$ch 
provád#t m#!ení zp#tn$ch proud) a prová-
d#t jejich anal$zu a posouzení s p!íslu&n$-
mi normami a p!edpisy. Tato zkou&ka je 
povinná pro homologaci drá%ních vozidel, 
která vyu%ívají kolejnice k vedení zp#t-
n$ch proud), tedy nap!íklad elektrické lo-
komotivy a jednotky, osobní vozy.

ZL VUZ tyto zkou&ky provádí za té-
m#! ideálních podmínek ve Zku&eb ním 
centru Velim. Zkou&ky m#!ení ru&ivé ho 
proudu se odehrávají v re%imu tzv.  
v$hradního napájení, p!i kterém se mi-
nimalizuje vliv dal&ích %elezni(ních vo-
zidel. Napájecí stanice v tomto re%imu 
zásobuje energií pouze zkou&ené vozidlo.

Následnou anal$zu provádí ZL VUZ 
podle parametr) dan$ch Evropsk$-
mi p!edpisy TSI a také normami a ná-
rodními technick$mi podmínkami pro 
stát, kde bude zkou&ené %elezni(ní vozi-
dlo provozováno. Pro samotnou anal$zu 
a vyhodnocení ZL VUZ pou%ívá software 
s matematick$m aparátem pro zpraco-
vání a anal$zu signál).

Jedním z hlavních dokument), po-
dle kter$ch ZL VUZ provádí zkou&ku ru-
&ení kolejov$ch obvod) a ur(uje veli-
kost ru&ivého proudu, je dokument ERA/
ERTMS/033281. Tento dokument je plat-
n$ v Evropské unii pro interoperabilní 
%elezni(ní sít# a stanovuje limity pro ur-
(ená frekven(ní pásma, v(etn# pou%ité-
ho typu anal$zy a parametr) filtrace. 

Dal&ími dokumenty, podle kter$ch 
ZL VUZ provádí anal$zu a vyhodnoco-
vání ru&ivého proudu, jsou ji% zmín#-
ná evropská norma +SN CLC/TS 50238-2, 
ve které jsou uvedené limity a paramet-
ry filtr) pro perspektivní kolejové obvody 

pou%ívané v evropsk$ch státech, a nor-
ma +SN 34 2613, ed. 3, s limity kolejo-
v$ch obvod) pou%ívan$ch na %elezni(ní 
síti +eské a Slovenské republiky.

Navíc je ZL VUZ schopná provést ana-
l$zu ru&ení podle NNTP, vyhlá&ek 
a p!edpis) jednotliv$ch stát), které ne-
jsou v normovan$ch dokumentech uve-
dené. ZL VUZ má nap!íklad zku&enos-
ti s anal$zou a vyhodnocováním ru&ení 
kolejov$ch obvod) %elezni(ních vozidel 
dle p!epis) N#mecka, Rakouska a Slo-
venské republiky.

Zkou&ka ru&ení kolejov$ch obvod) je 
jednou ze t!í akreditovan$ch zkou&ek pa-
t!ících do oboru elektromagnetické kom-
patibility, kterou zku&ení specialisté ZL 
VUZ provád#jí. T#mito dal&ími akredito-
van$mi zkou&kami je zkou&ka ovlivn#ní 
detektor) kol a zkou&ka ru&ení systému 
liniového vlakového zabezpe(ova(e. Pro 
v&echny uvedené zkou&ky je ZL VUZ vy-
bavená nejmodern#j&í m#!icí technikou, 
aby byly spln#ny po%adavky normativních 
dokument), p!edpis) a vyhlá&ek. !

Příklad amplitudového spektra zpětného proudu

Měřicí cívka na střeše vozidla

← Měřicí zařízení v testovaném vozidle

Příklad analýzy v časové oblasti pro kolejový 
obvod s pracovním kmitočtem 75 Hz

← Měřicí cívka proudu na topné spojce


