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K rychlému bezkontaktnímu určování svislých průhybů železničních mostních
konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní
radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v reálném čase zachytit a
analyzovat i frekvence kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Průhyby lze
určovat současně na více místech objektu, například u jednotlivých příčných nosníků.
To umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při
jejím dynamickém zatížení a sledovat tím vliv průjezdů vozidel či jejich skupin. Kromě
pouze základů nezbytné teorie a způsobu ověření dosažené přesnosti měření jsou
uváděny i praktické příklady z praxe.
Úvod
Budeme-li hledat metody bezkontaktního sledování průhybů mostních konstrukcí
(mostovek) pak je zapotřebí si definovat i další požadavky, které by měly tyto metody
splňovat. Takovými požadavky mohou být například možnost sledovat průhyby v
reálném čase při krátkodobém i dlouhodobém zatížení (např. průjezdy vozidel nebo
naopak stání kolon vozidel či zátěžové zkoušky). Dále dynamicky zachytit a odhalit
frekvence a amplitudy kmitání sledovaného objektu ve frekvenčním rozsahu např. od
0,05 až po 50 Hz. Schopnost určit velikosti průhybů s přesností v řádu setin mm,
protože vlastní velikost průhybů se obvykle pohybuje v řádech od několika desetin mm
po několik málo mm. Možnost určovat průhyby na více místech mostovky současně
(paralelně), tak aby bylo možné získat jak celkovou tak i detailní informaci o chování
konstrukce při jejím dynamickém zatížení například v určité časti mostu.
Všem těmto požadavkům vyhovuje metoda měření vycházející z principů pozemní
radarové interferometrie. Přitom její velká síla spočívá v tom, že je možno současně
určovat na mnoha místech téže mostovky různé průhyby. Například v bodech o
vzdálenostech cca po jednom metru. To znamená na mostě o délce např. 100 m je
možno sledovat současně až cca 100 bodů. V tomto příspěvku se zaměříme na měření
svislých průhybů železničních mostů interferometrickým radarem IBIS-S (IBIS-FS)
italského výrobce IDS - Ingegneria Dei Sistemi.
Základní principy radarové interferometrie s IBIS-S
Radar je elektronický přístroj umožňující zaměření a určení vzdáleností objektu od
měřicího aparátu. Radar IBIS využívá technologii souvislé frekvenční stupňovité vlny
a diferenční interferometrii. Využitím této technologie IBIS vytváří jednorozměrný
obraz, nazývaný radiální profil odrazivosti. Cíle ve snímaném území jsou rozděleny do
radiálních spádových oblastí s konstantním rozpětím nezávislým na vzdálenosti, který
nazýváme radiální rozlišení ΔR. Radar typu IBIS-S dokáže rozlišovat detekované
objekty jen v jenom rozměru, a to ve směru záměry. Nachází-li se více detekovaných
objektů v jedné radiální spádové oblasti, nelze je od sebe odlišit a posuny měřené na
jednotlivých objektech se ve výsledku průměrují.
Diferenční interferometrie poskytuje údaje o posunech objektů porovnáváním fázové
informace získané v různých časových obdobích z vln odražených od objektů.
Maximální měřitelný posun mezi dvěma po sobě jdoucími akvizicemi je ohraničen
nejednoznačností měřené fáze a pro radar IBIS činí ±λ/4 = 4,38 mm.

Veškeré posuny jsou přístrojem měřeny ve směru záměry. Protože obvykle není
záměra orientována přesně ve směru očekávaného posunu ale konfigurace přístroj objekt odpovídá Obr. 1, je potřeba skutečné posuny dopočítat dle vzorců d=dR/sin(α),
kde sin(α)=h/R a tudíž d=dR•R/h , kde poměr R/h je projekční faktor (angl. projection
factor). Délka R je měřena radarem, převýšení h je třeba určit dodatečným
geodetickým měřením, např. laserovým dálkoměrem, pásmem apod. Podrobnější
informace o použité teorii včetně potřebných matematických vztahů lze nalézt
například v [1].

Obr. 1 Promítání přímo měřeného pohybu dR do svislého směru (IDS)

Technické parametry a ověření technologie radarové interferometrie
Pro měření lze použít vysoce stabilní koherentní pozemní interferometrický radar IBISS. Radar pracuje v mikrovlnném pásmu se střední frekvencí 17 GHz. Při měření lze
radar nastavit do dvou pracovních režimů: statického a dynamického. Při dynamickém
režimu radar snímá odražené signály s frekvencí 1 až 200 Hz. Tuto tzv. snímací
frekvenci lze zvolit podle požadovaných nároků na podrobnost výsledků zaměření.
Směrodatná odchylka udávající přesnost radarem zaměřených pohybů dle údajů
výrobce je až 0,01 mm a závisí zejména na kvalitě a síle odraženého signálu, tedy
v případě použití koutových odražečů na jejich velikosti a vzdálenosti od radaru, a také
na úhlu mezi směrem záměry a směrem, do něhož jsou pohyby promítány. Rozlišovací
schopnost (vzdálenost) jednotlivých sledovaných cílů v radiálním směru, tj. ve směru
záměry, (tzn. šířka radiální spádové oblasti) je 0,75 m. Maximální dosah radaru je až
1 km. Ovladač radaru tvoří odolný notebook s příslušným SW.
K ověření přesnosti technologie radarové interferometrie bylo provedeno měření
pracovníky geodetické firmy Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. dvěma nezávislými
metodami. Jedna metoda je založena na radarovém interferometrickém měření změn
délky testovací základny dlouhé cca 39 m. Druhá metoda se opírá o geodetické určení
délky téže testovací základny dálkoměrem totální stanice SOKKIA NET1AX.
Technologie radarové interferometrie spolehlivě změřila posuny o velikosti 0,1 mm a to
s maximálním rozptylem 0,05 mm zatímco klasická geodetická metoda v tomto případě
již selhávala. Podrobnosti s výsledky testovacího měření lze nalézt například v [1].
Příklad sledování svislých průhybů kovového železničního mostu
V rámci ověřování přínosů technologie pozemního interferometrického radaru pro
určování deformací rizikových objektů a lokalit bylo provedeno sledování průhybů
ocelového železničního mostu přes řeku Sázavu v Ratajích nad Sázavou (Obr. 2).
Most je dostatečně vysoký, viditelnost tělesa mostu ze břehu
konstrukce mostu obsahuje ocelové příčníky v rozestupu
přirozenými odražeči vysílaného radarového signálu. Most
zaměření pozemním interferometrickým radarem, přičemž není
odražeče signálu.
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Obr. 2 Železniční most Rataje nad Sázavou

Stanovisko radaru bylo umístěno na travnatý břeh pod jižní konec mostu (opačný břeh
od vjezdu do tunelu). Radar byl postaven na těžký dřevěný stativ pod osou mostu
přibližně 10 metrů od jeho začátku, odkud je dobrý výhled na ocelové příčníky, které
poskytují kvalitní odraz radarového signálu (Obr. 3). Parametry snímání byly nastaveny
následovně: snímací frekvence 100 Hz, dosah 70 m a radiální rozlišení 0,75 m.
Schéma umístění radaru a snímaná část mostu je na Obr. 4.

Obr. 3 Pohled na
ocelové příčníky mostu
ze stanoviska radaru

Obr. 4 Boční pohled na umístění radaru a snímanou část mostu

Vlastní měření probíhalo dne 19. 7. 2014 v době od 4:42h po dobu ca 19h. Výsledkem
měření jsou jednak svislé průhyby mostu v místech jednotlivých příčných nosníků
způsobené zatížením při průjezdu vlaku. Těchto průjezdů bylo zaměřeno celkem 27.
Na následujících obrázcích jsou znázorněny průhyby (poklesy) jednotlivých vybraných
příčných nosníků v čase a to při 12 vybraných průjezdech vlaků. Nosníky jsou na
obrázcích označeny jako Rbin 18, Rbin 25, Rbin 30, Rbin 35, Rbin 39 a Rbin 45, což je
dáno označením radiální spádové oblasti, ve které se nosník nachází. Přičemž Rbin 18
značí oblast ve vzdálenosti 18 x 0,75 = 13,5 m od radaru atp. Přibližně uprostřed
mostní konstrukce se nachází Rbin 39, naopak Rbin 18 je nejbližší k radaru a jde o
krajní nosník z hlediska měření. V obrázcích je vždy uveden směr průjezdu vlaku
(ve směru pohledu radaru znamená směr Rataje zastávka – Ledečko, směr proti
radaru je opačný), skutečný čas průjezdu, teplota na východní straně konstrukce mostu
a teplota na západní straně konstrukce mostu.

Na Obr. 5 lze pozorovat typický průhyb mostu při průjezdu vlaku ve směru pohledu
radaru. Jako první klesá nejbližší nosník označený Rbin 18 (modrou barvou). Průhyb
dosahuje na tomto nosníku hodnoty přes 2 mm a jsou patrné dva vrcholy poklesů. Lze
tedy usuzovat, že projíždějící vlak měl dvě nápravy (pouze motorový vůz). Obdobná
dvě maxima jsou i průhybů u dalších nosníků. Se vzrůstající vzdáleností nosníků od
radaru se zvětšují jejich průhyby, přičemž největšího průhybu cca 3,7 mm dosahuje
nosník Rbin 39, který je přibližně ve středu mostní konstrukce. Průjezd nastal v čase
05:37h kdy teplota konstrukce byla relativně nízká, pouze 14,1 oC na východní straně
a 14,2 oC na západní straně.

Obr. 5 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru pohledu radaru, čas 05:37, teplota 14,1 a 14,2 oC

Na Obr. 6 lze opět pozorovat typický průhyb mostu tentokrát při průjezdu vlaku ve
směru proti radaru. Jako první klesají dva nejvzdálenější nosníky Rbin 45 a 39.
Maximální průhyb cca 6,3 mm je na středovém nosníku Rbin 39 a čtyři maxima
poklesů ukazují na vlak se třemi vozy. Průjezd nastal v čase 06:17h a i zde byla teplota
konstrukce relativně nízká, pouze 14,5 oC na východní a 14,5 oC na západní straně.

Obr. 6 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru proti radaru, čas 06:17, teplota 14,5 a 14,5 oC

Na Obr. 7 až 10 lze pozorovat průhyby při průjezdech různých typů vlaků. Maximální
průhyby zde dosahují hodnot cca od 3,3 mm přes 5,2 mm, 8,2 mm až po 14,8 mm
v závislosti na počtu vozů vlaku, tedy na zatížení.

Obr. 7 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru pohledu radaru, čas 06:58, teplota 20,0 a 16,0 oC

Obr. 8 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru pohledu radaru, čas 07:36, teplota 25,0 a 17,8 oC

Na Obr. 11 až 14, které dokumentují průjezdy vlaků v odpoledních hodinách, jsou
patrné výrazné změny v chování konstrukce vlivem jejího prohřátí. Především středové
nosníky Rbin 39 a 45 vykazují zvýšenou míru elasticity, kdy kromě vlastního průhybu
dochází i k jejich rychlému rozkmitávání o amplitudě 1 až 2 mm.
Tato zvýšená elasticita přetrvává u středových nosníků v některých případech až do
večerních hodin, jak lze pozorovat na Obr. 15, který dokumentuje průjezd vlaku ve
20:12h kdy teplota konstrukce ještě měla hodnotu 27,2 a 27,2 oC.

Obr. 9 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru proti radaru, čas 09:01, teplota 35,7 a 22,7 oC

Obr. 10 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru proti radaru, čas 10:26, teplota 39,2 a 27,6 oC

Obr. 11 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru pohledu radaru, čas 13:48, teplota 35,8 a 40,8 oC

Obr. 12 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru proti radaru, čas 14:16, teplota 32,9 a 38,3 oC

Obr. 13 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru pohledu radaru, čas 15:53, teplota 32,8 a 39,7 oC

Obr. 14 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru pohledu radaru, čas 16:11, teplota 32,7 a 43,0 oC

Obr. 15 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru pohledu radaru, čas 20:12, teplota 27,2 a 27,2 oC

Naproti tomu na Obr. 16 je vidět návrat chování konstrukce do původních charakteristik
při jejím vychladnutí na 18,1 a 18,3 oC v čase 23:56h.

Obr. 16 Průhyby vyvolané průjezdem vlaku ve směru pohledu radaru, čas 23:56, teplota 18,1 a 18,3 oC

Dalším výsledkem měření jsou svislé průhyby mostu v místech jednotlivých
vybraných příčných nosníků vlivem teplotní délkové roztažnosti. V tomto případě
se jedná při stoupající teplotě o výzdvihy a při ochlazovaní o poklesy, jak bylo měřením
zjištěno. Přitom během dopoledne v průběhu kontinuálního měření v době od 04:42h
do 12:16h došlo k výzdvihu všech nosníků s vyjímkou krajního o cca 10 mm. Průběh
výzdvihu vlivem teploty je zobrazen na Obr. 17, kde jsou zobrazena vteřinová data
(data s frekvencí 1Hz namísto původně měřených 100Hz). Na obrázku lze současně

pozorovat i vliv průjezdu jednotlivých vlaků. Zajímavý je poznatek, že zatímco všechny
nosníky mají obdobný výzdvih, u nosníku Rbin 18, který je krajním z hlediska záběru
radaru, je sice stejná tendence, ale hodnota výzdvihu je přibližně poloviční. Lze
usuzovat, že vlivem teploty nedochází k obloukovitému průhybu mostovky, ale že
téměř celá mostovka je vyzdvižena společně právě na několika málo krajních
nosnících, z nichž shodou okolností pouze jeden (Rbin 18) byl v záběru radaru – viz
Obr. 4.

Obr. 17 Průhyby vyvolané vlivem teplotní délkové roztažnosti konstrukce mostu

Na Obr. 18 je vývoj teplotních změn v průběhu celého měření dne 19. 7. 2014.
V porovnání s Obr. 17 je vidět, že teplotní změny konstrukce v daném časovém
intervalu od 04:42h do 12:16h jsou v souladu s určenými průhyby (výzdvihy)
jednotlivých nosníků způsobené právě vlivem změn teplot.

Obr. 18 Teplotní změny v průběhu dne 19. 7. 2014

Závěr
Experimentálním měřením bylo prokázáno, že k rychlému bezkontaktnímu určování
svislých průhybů železničních mostních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném
čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně bylo též
prokázáno, že je možné taktéž v reálném čase zachytit a analyzovat i frekvence
kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Průhyby byly určovány současně na
místech jednotlivých příčných nosníků. Byla tak získána jak celková tak i podrobná
informace o chování konstrukce jak při jejím dynamickém zatížení vlivem průjezdů
vlaků, tak i vlivem teplotních změn na roztažnost kovové konstrukce mostu.
Byly prokázány průhyby vlivem dynamického zatížení při průjezdu vlaku o velikostech
od 3 do 14 mm v závislosti na typu (hmotnosti) projíždějící vlakové soupravy. Prokázal
se i vliv změn teploty jak na tyto průhyby vyvolané dynamickým zatížením při průjezdu
vlaků. Při vyšších teplotách konstrukce docházelo k rychlému kmitání mostovky ve
středové oblasti mostu o amplitudách 1 až 2 mm.
Byl prokázán i průhyb mostovky vlivem pozvolných teplotních změn v průběhu
dopoledne 19. 7. 2014, během něhož došlo k vyzdvižení mostovky o cca 10 mm,
zatímco teplota konstrukce se změnila ze 14,1 oC v 04:42h na 41,0 oC ve 12:16h na
osluněné straně.
Tento příspěvek byl podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, v rámci
programu TIP, projekt „Výzkum možností pozemního InSAR pro určování deformací
rizikových objektů a lokalit“ č. FR-TI4/436.
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