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ENERGOOPTYMALNE STEROWANIE UKŁADU NAPĘDOWEGO  

TRAMWAJU Z SILNIKAMI PRĄDU STAŁEGO  
PRZY ZAKŁÓCENIACH RUCHU POJAZDU 

 
ENERGY-OPTIMUM CONTROL OF TRAM DRIVING SYSTEM WITH DIRECT  

CURRENT MOTORS AT DISTURBANCES OF VEHICLE TRAFFIC 
 
Abstract: The paper deals with problems of elaboration of an algorithm of the tram vehicle traffic with the 

object of achieving the minimum energy consumption. Except some specific, idealized situations, the fre-

quent, dynamical changes of the tram traffic conditions occur. In particular, it’s typical for the ride in the city 

centre. The various, unforeseeable disturbances of the traffic can appear. In this paper, within the framework 

of the original methodics three types of tram ride with traffic perturbations have been described: disturbances 

at the beginning of the ride, unplanned speed limitations during the vehicle run, unexpected disturbances in-

side the segment between the neighbouring stops. It was shown that the best determination of duration of the 

starting, the running with the constant speed, the coasting and braking made possible achieving the minimum 

of the electric-energy consumption. In the paper, calculations of the vehicle run according to the criterion of 

the minimum energy use have been connected with the procedure of liquidation of the delay. 

 

1. Wstęp 
 

Symulacje komputerowe oraz praktyczne eks-

perymenty pokazują, że odpowiednie sterowa-

nie układami napędowymi różnorodnych pojaz-

dów trakcyjnych pozwala na zaoszczędzenie 

energii elektrycznej zużywanej na cele trak-

cyjne. Należy podkreślić, że w skali globalnej 

całkowita ilość energii elektrycznej zużywanej 

przez pojazdy tramwajowe jest bardzo duża; z 

tego powodu oszczędność energii jest szczegól-

nie ważnym, współczesnym  problemem w ra-

mach komunikacji tramwajowej, a zagadnienie 

to dotyczy prawie każdego kraju. 

W ramach prac naukowych Instytutu Elektro-

techniki i Elektroniki Przemysłowej Politech-

niki Poznańskiej, autor niniejszego artykułu 

zajmuje się opracowywaniem algorytmów 

energooszczędnej jazdy pojazdu tramwajowego 

przy uwzględnieniu różnych zakłóceń ruchu 

tramwaju, zmian napięcia w sieci trakcyjnej, 

zmian warunków elektrycznych określających 

możliwości hamowania pojazdu z odzyskiem 

energii, a także przy braniu pod uwagę zmie-

niających się podczas jazdy parametrów trasy, 

jak np. występowanie zakrętów wymuszających 

zmniejszenie prędkości tramwaju, istnienie 

mniejszych  lub większych lokalnych wzniesień  

albo pewnych spadków na trasie, co zmienia 

wartości tzw. oporów ruchu. Należy zaznaczyć, 

że jazda pojazdu tramwajowego na łukach (za-

kręty), obok występującej najczęściej koniecz- 

 
 

ności zmniejszenia wartości prędkości tram-

waju, wiąże się również ze wzrostem oporów 

ruchu. Podczas jazdy pojazdu tramwajowego ze 

sterowaniem zgodnym z kryterium minimal-

nego zużycia energii elektrycznej, istotne zna-

czenie mają ciągłe pomiary prędkości, czasu 

oraz przebytej odległości. W przypadku okre-

ślania położenia tramwaju, metodyczną rewolu-

cją stał się w ostatnich latach system nawigacji 

satelitarnej. Metoda ta może być wykorzysty-

wana przez centrum sterowania ruchem komu-

nikacji tramwajowej oraz autobusowej, a rów-

nocześnie – dzięki dokładnemu określeniu po-

łożenia tramwaju i porównaniu go z mapą to-

rów oraz przystanków – może być bazą do 

określenia parametrów dalszej jazdy pojazdu 

zgodnie z wymaganiem minimalnego zużycia 

energii elektrycznej. Należy zaznaczyć, że 

przewiduje się, iż koszty systemów nawigacji 

satelitarnej do określania położenia pojazdów 

będą systematycznie malały, mimo że ocenia 

się, iż jakość i precyzja tych systemów będą co-

raz lepsze; podobne relacje obserwuje się w 

ostatnich latach na rynku szeroko rozumianych 

technik komputerowych. Zagadnienia opraco-

wane w literaturze, np. [1, 4, 6, 8], dotyczyły 

głównie obliczania parametrów jazdy pojazdu 

tramwajowego z minimalnym zużyciem energii 

dla wyidealizowanych warunków jazdy, a mia-

nowicie po wydzielonym  torze, na którym nie 
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występują zakłócenia ruchu. Taki model nie 

oddaje rzeczywistej, złożonej sytuacji typowej 

dla ruchu miejskiego tramwaju, charakteryzują-

cego się dużą dynamiką zmian parametrów 

jazdy oraz wpływem wielu czynników, zakłó-

cających płynność jazdy. W niniejszym arty-

kule omówiono wyznaczanie algorytmów dal-

szej energooszczędnej jazdy pojazdów tram-

wajowych, napędzanych silnikami szerego-

wymi prądu stałego, po wystąpieniu zakłóceń 

ruchu, polegających na konieczności nieplano-

wego ograniczenia prędkości na początkowym 

lub na wewnętrznym odcinku trasy. Zamiesz-

czony został również opis takiego przypadku, 

gdy w wyniku zakłócenia ruchu pojawiło się na 

trasie nieprzewidziane, w ramach pierwotnego 

algorytmu energooszczędnej jazdy, ogranicze-

nie maksymalnej prędkości jazdy. 
 

2. Modelowanie ruchu tramwaju 
 

W niniejszym opracowaniu rozpatrzono taki 

wariant pojazdu trakcyjnego, w którym tramwaj 

wyposażony jest w silniki szeregowe prądu 

stałego, zasilane z energoelektronicznego ukła-

du przekształtnikowego. W sposób bardzo skró-

towy zaprezentowane są poniżej najważniejsze 

równania modelu matematycznego ruchu po-

jazdu tramwajowego. Energię elektryczną zu-

żywaną przez tramwaj wyznacza się jako całkę 

iloczynu napięcia zasilającego silnika, prądu 

oraz liczby silników. Dla dynamicznego (ze 

zmieniającą się prędkością) ruchu pojazdu trak-

cyjnego o masie m obowiązują równania: 

                     k m
dv

dt
F W vW p= − ( )                 (1) 

                          F
n M z

r
p

S W=
η
                     (2) 

gdzie: 

 kW - współczynnik mas wirujących, 

 Fp - siła pociągowa, 

 W(v) - opory trakcji, 

 nS - liczba silników, 

 MW - użyteczny moment na wale silnika, 

 z, η - przełożenie i sprawność przekładni, 

 r - promień koła napędnego. 

Związki matematyczne opisujące ruch tram-

waju zawierają liczne nieliniowości wskutek 

właściwości oporów trakcji, momentów oporo-

wych pochodzących od strat mechanicznych  

i strat w żelazie silników, a także  jako rezultat 

zjawiska nasycenia obwodu magnetycznego 

elektrycznych silników szeregowych prądu 

stałego. Obliczenie struktury algorytmu jazdy, 

zapewniającego minimalizację zużycia energii 

elektrycznej, realizuje się poprzez zastosowanie 

numerycznej metody rozwiązywania równań 

różniczkowych oraz wykorzystanie numerycz-

nej procedury optymalizacyjnej. 
 

3. Przykłady obliczeń 
 

Tylko małą część wyników obliczeń, które uzy-

skano podczas badań analitycznych, dotyczą-

cych problematyki energooszczędnego stero-

wania pojazdu tramwajowego wyposażonego  

w szeregowe silniki prądu stałego, zilustrowano 

w tym punkcie. Autor ma jednak nadzieję, że 

zamieszczone przykłady wystarczająco zade-

monstrują celowość stosowania takich algoryt-

mów jazdy tramwaju, które pozwalają na wy-

raźne zaoszczędzenie energii elektrycznej 

dzięki obliczeniowej procedurze optymaliza-

cyjnej, minimalizującej wartość funkcji celu, 

którą stanowi energia pobierana z sieci trakcyj-

nej. Rysunki 1-12 zawierają przykłady rezulta-

tów obliczeń numerycznych przeprowadzonych 

dla zmodernizowanego tramwaju typu 105N. 

Pojazd tramwajowy wyposażony jest w 4 napę-

dowe silniki szeregowe prądu stałego, które są 

zasilane z układów przekształtnikowych. Rów-

nież dzięki energoelektronice możliwe jest ste-

rowanie płynną regulacją stopnia osłabienia 

pola magnetycznego wytwarzanego przez 

uzwojenia wzbudzenia silników szeregowych 

prądu stałego. Znamionowa moc każdego sil-

nika wynosiła 40 kW. Przyjęta tutaj stała, 

uśredniona siła hamowania tramwaju wynosiła 

dla każdej prędkości 23000N. Podane charakte-

rystyki są sporządzone   dla    jazdy    tramwaju    
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Rys. 1. Przypadek zakłócenia ruchu tramwaju 

na początku trasy; najdłuższy wybieg: 589m; 

najmniejsze zużycie energii 
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Rys. 2. Przypadek zakłócenia ruchu tramwaju 

na początku trasy; wybieg:402m; wzrost zuży-

cia energii o 4,62% w stosunku do rys. 1 
 

z   liczbą pasażerów równą 80, co stanowi 64% 

znamionowego obciążenia tramwaju. 

Przejazdy tramwaju, które są pokazane w tym 

artykule, obliczono dla długości trasy 1000m  

i czasu jazdy 100s; rysunki dotyczą tylko dru-

giego fragmentu jazdy (już bez zakłóceń ru-

chu). Rysunki 1-4 związane są z przypadkiem 

jazdy z zakłóceniem ruchu w początkowej czę-

ści odcinka między dwoma przystankami. W 

wyniku komunikacyjnych perturbacji po starcie 

pojazdu tramwajowego niemożliwa okazała się 

jazda zgodnie z algorytmem zapewniającym 

minimum zużycia energii elektrycznej. Ruch 

tramwaju odbywał się ze zmniejszoną prędko-

ścią średnią na drodze 162m, którą tramwaj 

przebył w czasie 25,8s i uzyskał prędkość koń-

cową równą 8,6m/s. W symulowanym przy-

padku, dalsza jazda odbywała się już bez zakłó-

ceń ruchu. Do przejechania pozostało 838m. 

Ponieważ obliczenia prowadzone były równo-

legle z procedurą likwidacji opóźnień w ruchu 
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Rys. 3. Przypadek zakłócenia ruchu tramwaju 

na początku trasy; długość wybiegu:126m; 

wzrost zużycia energii o 21,4% w stosunku do 

rys. 1 
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Rys. 4. Przypadek zakłócenia ruchu tramwaju 

na początku trasy; brak fazy wybiegu; wzrost 

zużycia energii o 33,4% w stosunku do rys. 1 
 

komunikacyjnym, w badanym tutaj przypadku 

dalsza jazda odbywała się w czasie 74,2s, tak 

aby łączny czas ruchu między sąsiednimi przy-

stankami był zgodny z czasem podanym w roz-

kładzie jazdy, czyli 100s. Dla drugiego frag-

mentu jazdy – tym razem już bez kolizji – śred-

nia prędkość wynosi 11,3m/s (zamiast 10m/s 

planowanych dla całej trasy), przy czym pręd-

kość początkowa jest tutaj równa prędkości 

końcowej pierwszego fragmentu. Dla zadanej 

długości trasy oraz dla określonego czasu (a 

więc dla takiej samej wartości prędkości śred-

niej) istnieje nieskończenie wiele sposobów 

przejazdu całego odcinka. Zadaniem optymali-

zacji jest wyszukanie spośród tych wszystkich 

możliwości takiego algorytmu sterowania po-

jazdem, aby uzyskać najmniejsze zużycie ener-

gii elektrycznej. Konieczne jest tutaj określenie 

czasu i drogi dla etapu rozruchu (lub czasu dal-

szego rozbiegu), dla fazy jazdy ze stałą prędko-

ścią, a ponadto analogicznych wielkości dla 

etapu wybiegu i hamowania. Wszystkie rysunki 

w artykule (rys.1-12) podają wartości prędkości 

granicznych (punkty na wykresach) dla kolej-

nych faz jazdy. Rys.1 pokazuje taki przypadek, 

dla którego uzyskuje się najmniejsze zużycie 

energii podczas bezkolizyjnego ruchu na dru-

gim fragmencie trasy. Występuje tutaj najdłuż-

sza faza wybiegu. Na rysunkach 2-4 zużycie 

energii jest wyraźnie większe. Dla przypadku 

podanego na rys. 4, energia elektryczna 

pobrana przez silniki trakcyjne jest o 33,4% 

większa niż ma to miejsce dla przypadku rys.1; 

charakterystyczny jest tutaj brak fazy wybiegu 

oraz jednoczesne występowanie najdłuższego 

etapu jazdy ze stałą prędkością. Rysunki 2, 3 

dotyczą przypadków pośrednich, dla których 

występuje jednocześnie etap wybiegu oraz 
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jazda ze stałą prędkością, przy czym wzrosty 

zużycia energii w stosunku do wariantu poda-

nego na rys. 1 wynoszą odpowiednio: 4,62%  

i 21,4%. 
 

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100

czas  t [ s ]

p
rę
d
k
o
ść
  
v
 [
 k
m
 /
 h
 ]

 
Rys. 5. Przypadek nieplanowego ograniczenia 

prędkości maksymalnej do 45 km/h, które poja-

wiło się na trasie; długość wybiegu: 510m; 

najmniejsze zużycie energii 
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Rys. 6. Przypadek nieplanowego ograniczenia 

prędkości maksymalnej do 45 km/h; długość 

wybiegu: 395m; wzrost zużycia energii o 3,93% 

w stosunku do rysunku 5 

Dla kolejnego wariantu prezentacji jazd tram-

waju z zakłóceniami ruchu, rys. 5-8 pokazują 

wyniki obliczeń dla przypadku nieplanowego 

ograniczenia prędkości maksymalnej do warto-

ści 45km/h. Początkowo pojazd poruszał się 

zgodnie z algorytmem jazdy energooszczędnej, 

w ramach której miał uzyskać minimalne zuży-

cie energii elektrycznej; w takim okresie tram-

waj przebył drogę 30,7m. Po wprowadzeniu 

dopuszczalnej prędkości maksymalnej 45km/h, 

dalsza jazda mogła odbywać się w różny spo-

sób; na rysunkach 5-8 pokazano przykłady jazd 

dla drugiego fragmentu trasy z ograniczeniem 

prędkości. Poszukiwane najmniejsze zużycie 

energii uzyskano dla przejazdu ilustrowanego 

na rys. 5, natomiast najbardziej energochłonna 

jazda jest pokazana na rys. 8 (zużycie energii 

jest tu o 33,7% większe). Z rysunków 5-8 wi-

dać, że ilość zużywanej energii maleje z wydłu-

żaniem się fazy wybiegu. 
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Rys. 7. Przypadek nieplanowego ograniczenia 

prędkości maksymalnej do 45 km/h; długość 

wybiegu: 273m; wzrost zużycia energii o 10,5% 

w stosunku do rysunku 5 
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Rys. 8. Przypadek nieplanowego ograniczenia 

prędkości maksymalnej do 45 km/h; brak fazy 

wybiegu; wzrost zużycia energii o 33,7% w sto-

sunku do rysunku 5 
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Rys. 9. Przypadek zakłócenia ruchu wewnątrz 

odcinka między przystankami; najdłuższy wy-

bieg: 393m; najmniejsze zużycie energii 
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Rys. 10. Przypadek zakłócenia ruchu wewnątrz 

odcinka jazdy; wybieg:223m; wzrost zużycia 

energii: 8,04% w stosunku do rysunku 9 
 

Rysunki 9-12 dotyczą przypadku jazdy tram-

waju z zakłóceniem ruchu wewnątrz odcinka 

między kolejnymi przystankami. Na trasie, gdy 

pojazd miał ściśle określoną procedurę jazdy 

energooszczędnej, wystąpiły komunikacyjne 

perturbacje i tramwaj zmuszony został do 

znacznego zmniejszenia prędkości. Końcowe 

parametry pierwszego fragmentu odcinka po 

zakończeniu zakłóceń były następujące: czas 

47,2s, droga 471m, prędkość 8,6m/s. Parametry 

bezkolizyjnej jazdy dla drugiego fragmentu 

trasy były następujące: czas 52,8s, droga 529m, 

prędkość początkowa 8,6m/s. Również w trze-

cim omawianym tutaj wariancie jazdy pojazdu 

tramwajowego z zakłóceniami ruchu, najbar-

dziej korzystny jest przejazd z rys. 9, w ramach 

którego przy najdłuższym wybiegu otrzymuje 

się minimum zużycia energii elektrycznej. W 

porównaniu z rys. 9 najgorsza jest jazda na rys. 

12, dla której energia pobierana przez silniki 

trakcyjne jest o 35,7% większa. 
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Rys. 11. Przypadek zakłócenia ruchu wewnątrz 

odcinka jazdy; wybieg:128m; wzrost zużycia 

energii: 17,4% w stosunku do rysunku 9 
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Rys. 12. Przypadek zakłócenia ruchu wewnątrz 

odcinka jazdy; brak fazy wybiegu; wzrost zuży-

cia energii: 35,7% w stosunku do rysunku 9 
 

4. Podsumowanie 
 

Specyfika ruchu pojazdów tramwajowych  

w miastach – szczególnie podczas poruszania 

się tramwajów w obrębie centrum miasta – wy-

maga uwzględniania dynamicznych zmian pa-

rametrów trasy oraz brania pod uwagę możli-

wości pojawiania się różnorodnych zakłóceń 

płynności ruchu. W niniejszym artykule zapro-

ponowano, aby po każdym zakłóceniu ruchu na 

nowo formułować algorytm dalszej energoosz-

czędnej jazdy tramwaju. Możliwe i celowe jest 

powiązanie procedury jazdy zgodnie z kryte-

rium minimalnego zużycia energii elektrycznej 

z planem likwidacji opóźnienia w ruchu, powo-

dowanego bardzo często przez zakłócenia ko-

munikacyjne. Dla pełnego zrealizowania moż-

liwości energooszczędnego prowadzenia po-

jazdu potrzebne jest półautomatyczne prowa-

dzenie tramwaju. Ze względów bezpieczeństwa 

kierowca powinien w sposób ciągły obserwo-

wać trasę; w okresach, gdy stwierdza on moż-

liwość bezpiecznej jazdy, sterowanie tramwa-

jem powinien przejąć pokładowy system kom-

puterowy, natomiast gdy w warunkach miej-

skich pojawią się jakiekolwiek zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ruchu, system automatycznego 

prowadzenia pojazdu powinien zostać przełą-

czony na sterowanie tramwaju przez kierowcę. 
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