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PRAKTYCZNE METODY REGULACJI TRAKCYJNYCH SILNIKÓW 
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ENERGETYCZNYM 

 
PRACTICAL METHODS OF ENERGY OPTIMAL CONTROL OF TRACTION 

DRIVES WITH INDUCTIOM MOTORS 
 

Abstract:  This paper deals with practical methods of energy optimal control of traction drives with induction 
motors. In vector-controlled electric traction drives there is a capability of decoupling control of the flux and 
torque of the traction motor. This makes it possible to control the flux in all regions of the motor speed to 
achieve traction motor operation at the efficiency as high as possible especially when load is small. It means 
that the drive controller is using only such points of operation that are characterized by the highest motor effi-
ciency or by the lowest losses in the drive. Firstly, it was presented a block diagram of the scalar-controlled  
traction drive using constant current and constant slip-frequency  control. By applying a proper value of 
slip-frequency one can achieve motor operation at highest efficiency. Next, block diagrams of traction drives 
using rotor FOC and DSC with the loss minimizing algorithm are presented. There may be used algorithms 
based on induction motor loss models or based on search controllers of minimum that are using fuzzy logic. 
PWM inverter supply of the traction motor and railway operation conditions were taken into consideration. 
 
1. Wstęp 
W asynchronicznych napędach dużych mocy, 
zwłaszcza zasilanych z sieci SN powszechnym 
standardem stał się taki dobór parametrów 
ustalonego punktu pracy, który zapewnia pracę 
napędu z maksymalną sprawnością lub przy 
minimalnych stratach. Optymalizację taką 
przeprowadza układ regulacji w czasie pracy 
ustalonej napędu. Metody regulacji optymalne 
pod względem energetycznym stosowane były 
już w przeszłości w przypadku historycznych 
już dzisiaj skalarnych metodach regulacji silni-
ków indukcyjnych w napędach przemysłowych. 
W napędach trakcyjnych nie doceniano tego 
problemu, prowadząc eksploatację silników 
przy maksymalnej dla danej prędkości wartości 
strumienia. Wartość ta nie jest zwykle opty-
malna dla energetycznych właściwości napędu. 
Analizy prowadzone przez koleje niemieckie  
w ramach projektu PROSPER wykazały, że np. 
dla lokomotywy dla ruchu pasażerskiego po-
dział kosztów w trakcie jej eksploatacji jest na-
stępujący: 
• koszt zakupu 23%, 
• koszt utrzymania 31%, 
• koszt zużytej energii 46%. 

Można tu dodać, że udział kosztów zużytej 
energii w warunkach polskich jest znacznie 
wyższy ze względu na brak możliwości  
 
 

 
 
 
 

hamowania rekuperacyjnego. Niska cena nie 
jest więc decydującym kryterium podjęcia de-
cyzji o zakupie taboru. Ceny taboru kształtują 
się obecnie od 1 mln do 2,5 mln € za jeden wa-
gon, w zależności od kategorii pociągu. Jego 
późniejsze utrzymanie to roczny koszt około 
4% ceny taboru. Kontrakt zawarty z producen-
tem (coraz chętniej je oferują wraz z zakupem 
taboru) np. na 20 lat jest warty prawie tyle, co 
koszt taboru. Prawdopodobne wskaźniki te 
osiągają podobne wartości w odniesieniu do 
elektrycznych zespołów trakcyjnych [1]. 
Obecnie trwają poszukiwania sposobów pro-
wadzących do niższego zużycia energii  
przez elektryczne pojazdy trakcyjne. 

2. Specyfika pracy kolejowych napędów 
trakcyjnych 
W porównaniu z typowymi napędami przemy-
słowymi dużej mocy kolejowe napędy trak-
cyjne charakteryzują się następującymi cechami 
[2]: 
• Są stosunkowo bogato wyposażone w róż-

nego typu czujniki pomiarowe, pozwalające 
mierzyć np. prędkość pojazdu, prąd i napię-
cie w obwodzie prądu stałego, prądy i na-
pięcia w obwodzie silnika trakcyjnego. Po-
zwalają one na pomiar, obliczanie i porów-
nywanie różnych wielkości w czasie rze-
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czywistym. Czujniki te stanowią standar-
dowe wyposażenie pojazdu. 
• Mają bardzo długi czas rozruchu 

(równy czasowi rozpędzania się po-
ciągu), dochodzący do 150 s. Proces 
rozruchu można w tym przypadku po-
dzielić na kilka przedziałów, określo-
nych przez przyrosty prędkości lub 
przez przyrosty czasu, a zjawiska za-
chodzące w danym przedziale  trakto-
wać jako odbywające się w stanie qu-
asi-ustalonym. Detekcja stanu ustalo-
nego może być przeprowadzona przez 
układ sterowania napędem np. za po-
mocą pomiaru przyśpieszenia (w cza-
sie rozruchu przyśpieszenie nie prze-
kracza  1,2 m/s2). 

• W czasie typowych cyklów pracy, od-
powiadającym przejazdowi między 
dwiema stacjami, pobierają lub oddają 
moc do sieci trakcyjnej, przy czym 
przez dłuższy czas cyklu praca napędu 
odbywa się przy bardzo małym pobo-
rze mocy, a w niektórych przypadkach 
(wybieg) moc ta równa jest nawet zeru 
(rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Przykładowy odcinek jazdy kolejowego 

pojazdu trakcyjnego [3] 

3. Minimalizacja zużycia energii przez 
napęd 
Zużycie energii przez pojazd trakcyjny zależy 
od bardzo wielu czynników. Z jednej strony są 
to parametry techniczne pojazdu i trasy: masa 

pojazdu, kształt czoła pojazdu, straty w obwo-
dzie trakcyjnym pojazdu krzywizna i nachyle-
nia torów itp. Z drugiej strony zużycie energii 
zależy w znacznym stopniu od sposobu stero-
wania pojazdu przez maszynistę oraz od wa-
runków panujących w sieci (możliwość przyję-
cia przez sieć energii zwracanej przez pojazd  
w trakcie hamowania rekuperacyjnego).   
Przedmiotem artykułu są sposoby zmniejszenia 
strat w układzie napędowym pojazdu, które 
prowadzą do zmniejszenia zużycia energii 
przez pojazd. 
Miejsca występowania strat w obwodzie trak-
cyjnym pokazano na rys. 2. Praktycznie można 
wpływać na wartości strat w falowniku trakcyj-
nym, ale tylko na etapie projektowania, oraz  
w silniku.    
 

 

Rys. 2. Podział strat w głównym obwodzie      

trakcyjnym pojazdu 
 

Minimalizację strat falownika uzyskuje się 
przez zmniejszenie częstotliwości PWM falow-
nika. Jednak nadmierne zmniejszenie częstotli-
wości PWM powoduje pogorszenie kształtu na-
pięcia wyjściowego falownika i wzrost strat w 
silniku. Optymalna z punktu widzenia silnika 
częstotliwość przełączeń wynosi od 2÷4 kHz 
(rys 3). W przypadku przekształtników trakcyj-
nych zasilanych z sieci 3 kV prądu stałego 
wartość ta jest możliwa do osiągnięcia jedynie 
w falownikach trzypoziomowych. Jednak dla 
najczęściej stosowanych w praktyce falowni-
ków dwupoziomowych częstotliwość PWM nie 
przekracza 1000 Hz. 
Minimalizację zużycia energii przez napęd po-
jazdów trakcyjnych można osiągnąć następują-
cymi metodami: 
• stosowanie silników o zwiększonej spraw-
ności, 

• stosowanie metod regulacji silnika, opty-
malnych pod względem energetycznym. 

Specyfika pracy sprawia, że silniki indukcyjne 
pojazdów trakcyjnych są elementami specjalnie 
budowanymi dla tych pojazdów. Z punktu wi-
dzenia ich parametrów są już one silnikami  
o podwyższonej sprawności (wyposażane są na 
przykład w miedzianą klatkę wirnika) i w tym 
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względzie nie można liczyć na ewentualne 
oszczędności. Wymierne korzyści można nato-
miast osiągnąć, stosując metody regulacji sil-
nika, optymalne pod względem energetycznym. 
 

 
Rys. 3. Straty silnika indukcyjnego w  

zależności od  częstotliwości  PWM [4] 
 

Konwencjonalne metody regulacji asynchro-
nicznych napędów trakcyjnych powodują wy-
tworzenie w szczelinie silnika możliwie naj-
większego strumienia, uwarunkowanego tylko 
charakterystyką trakcyjną pojazdu. Strumień 
ten ma wartość znamionową w strefie stałego 
momentu, oraz zmniejszającą się odwrotnie 
proporcjonalnie do prędkości w strefie stałej 
mocy i w  strefie dużych prędkości (strefie 
osłabiania mocy), i to nawet wtedy, gdy mo-
ment obciążenia silnika jest mały (rys. 6). Z 
tego powodu przy małych obciążeniach silnika 
sprawność układu jest mała i nie zapewnia mi-
nimalizacji zużycia energii (rys. 4). 
Natomiast przy odpowiedniej regulacji stru-
mienia silnika można wyznaczyć punkt cha-
rakteryzujący się najmniejszymi stratami, a za-
tem i największą sprawnością (rys. 5). Można 
to przykładowo uzyskać, estymując moc wyj-
ściową silnika oraz mierząc moc w obwodzie 
pośredniczącym prądu stałego za pomocą czuj-
ników będących standardowym wyposażeniem 
kolejowego napędu trakcyjnego. Inne sposoby 
wyznaczania punktu pracy, charakteryzującego 
się największą sprawnością, opisane będą w 
dalszej części artykułu. 

 
Rys. 4. Wykres sprawności silnika indukcyjnego 

2,2 kW  dla stałego strumienia i dla strumienia 

optymalnego [4]  
 

Należy tu dodać, że zmniejszanie strumienia 
przy małych momentach oporowych w celu 
zwiększenia sprawności układu napędowego 
jest praktycznie możliwe tylko w pierwszych 
dwóch strefach regulacji silnika (rys. 6). W 
strefie  dużych prędkości  możliwości regulacji 
strumienia są znacznie ograniczone ze względu 
na to, że zwykle wartość momentu oporowego 
jest zbliżona do wartości momentu maksymal-
nego silnika (rys. 7). 

  
 

Rys. 5. Straty silnika indukcyjnego w zależności 

od  napięcia stojana [6]  
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Rys. 6. Charakterystyki mechaniczne silnika in-

dukcyjnego z trzema strefami regulacji prędko-

ści [2]: f – częstotliwość napięcia stojana,  

ω – prędkość kątowa silnika,  Mem – moment 

elektromagnetyczny silnika, Ir – prąd wirnika 

silnika, IM – prąd magnesujący silnika,  

Us – napięcie stojana silnika, s – poślizg,  

fr – częstotliwość prądu wirnika    

Rys. 7.  Charakterystyka trakcyjna pojazdu dla 

różnych nachyleń toru. 

4. Optymalizacja przy regulacji skalar-
nej 
Na początku lat osiemdziesiątych, od chwili 
wprowadzenia do trakcji elektrycznej silników 
indukcyjnych, ich regulacja była skalarna, wy-
korzystująca model dla stanu statycznego ma-
szyny indukcyjnej. W napędach trakcyjnych 
stosowano dwie metody regulacji. Pierwsza  
z nich to powszechnie znana regulacja częstotli-

wości poślizgu, a druga zaś to regulacja (sta-
łego prądu i) stałej częstotliwości poślizgu [7]. 
Niekiedy w danym napędzie stosowane były 
obie metody regulacji. Aktywacja konkretnej 
metody uzależniona była od prędkości pojazdu. 
 

 
Rys. 8. Schemat blokowy układu regulacji sil-

nika wykorzystujący metodę skalarną ze stałym 

poślizgiem 
 

W przypadku metody regulacji  stałego prądu  
i stałej częstotliwości poślizgu (rys. 7) możliwa 
była regulacja optymalna pod względem ener-
getycznym. Wartość częstotliwości poślizgu, 
przy którym odbywa się regulacja, można było 
przyjąć dowolnie z pewnego przedziału, okre-
ślonego przez wartość maksymalną momentu 
obciążenia. W praktyce stosowało się dwie 
wartości poślizgu [8]: zapewniającą największy 
moment przy danej wartości prądu silnika lub 
zapewniającą największą wartość sprawności. 
Ta druga wartość poślizgu zapewniała regulację 
optymalną pod względem energetycznym  
w odniesieniu do napędów trakcyjnych. 

5. Optymalizacja przy regulacji wekto-
rowej  
Na europejskim rynku przekształtników dużej 
mocy do napędów trakcyjnych przeważają dwie 
metody regulacji wektorowej napędów [2]: 
• metoda wektorowa zorientowana na wektor 
strumienia wirnika (rotor field oriented 
control, rotor FOC), 

• metoda bezpośredniej wewnętrznej re-
gulacji silnika (direct self-control, DSC), 
nazywana też metodą bezpośredniej 
regulacji momentu z heksagonalnym 
hodografem wektora strumienia. 

Obie metody zapewniają możliwość niezależnej 
od siebie regulacji strumienia silnika oraz roz-
wijanego przez silnik momentu obrotowego. 
Dzięki temu upraszcza się znacznie realizacja 
regulacji napędu optymalna pod względem 
energetycznym. 
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5.1 Regulacja polowa zorientowana na wek-
tor pola wirnika (rotor FOC) 

W typowym układzie regulacji, wykorzystują-
cym metodę polową, zorientowaną na wektor 
pola wirnika,  wartość zadana strumienia zmie-
nia się w zależności od prędkości obrotowej, 
zgodnie z przebiegiem IM (rys. 6). W układzie 
regulacji pojazdu optymalnym pod względem 
energetycznym układ sterowania napędem i/lub 
pojazdem po detekcji  stanu ustalonego układ 
optymalizacyjny (rys. 9) zadaje nową wartość 
strumienia, która zapewnia maksymalną spraw-
ność. 

 

Rys. 9. Schemat blokowy układu regulacji sil-

nika indukcyjnego wykorzystujący metodę 

orientacji względem wektora strumienia wir-

nika 

5.2 Regulacja wykorzystująca metodę DSC 

W napędzie wykorzystującym DSC stosuje się 
podobne rozwiązania jak w napędach wykorzy-
stujących metody zorientowane polowo 
(rys. 10). 

 

Rys. 10. Schemat blokowy układu regulacji sil-

nika indukcyjnego wykorzystujący metodę DSC 

5.3 Metody minimalizacji strat przy regula-
cji wektorowej silnika 

W praktyce napędów z silnikami indukcyjnymi 
regulowanymi wektorowo stosuje się dwie 
metody wyznaczania strumienia, zapewniają-

cego największą sprawność silnika. Jedna  
z nich wykorzystuje model silnika trakcyjnego, 
pozwalający obliczać straty silnika. Druga  
z nich wykorzystuje do celów optymalizacji re-
gulatory szukające minimum (fuzzy search 

controller), wykorzystujące logikę rozmytą 
(fuzzy logic) [9]. Regulatory tego typu nie wy-
korzystują modelu silnika. W praktyce stosuje 
się regulatory oparte na poszukiwaniu mini-
mum prądu stojana lub minimum mocy pobie-
ranej przez stojan. W przypadku kolejowych 
napędów trakcyjnych, zasilanych z sieci 3 kV 
prądu stałego, najbardziej wskazane wydaje się 
stosowanie regulatorów szukających minimum 
mocy w obwodzie prądu stałego lub regulato-
rów wykorzystujących modele silnika, pozwa-
lające na obliczanie strat.   

6. Optymalizacja w stanach przejścio-
wych 
W napędach przemysłowych regulację opty-
malną pod względem energetycznym stosuje się 
wyłącznie w stanach ustalonych. Ze względu na 
długi czas rozruchu pociągów w przypadku 
kolejowych napędów trakcyjnych możliwa jest 
też optymalizacja w trakcie trwania rozruchu.  

 
Rys. 11. Przykładowy rozruch nieobciążonego 

pojazdu przy niskiej przyczepności kół 
 

Proces rozruchu dzieli się na kilka przedziałów. 
Można wtedy wybrany przedział procesu rozru-
chu potraktować jako stan ustalony i zastoso-
wać do niego algorytm optymalizacyjny. Jest to 
szczególnie wskazane w przypadku obniżonej 
przyczepności kół do szyn. Zastosowanie zna-
mionowej wartości strumienia, a zatem i du-
żego momentu rozruchowego prowadzi do po-
ślizgu kół i do zadziałania układu antypośli-
zgowego w regulatorze napędu (rys. 11).  Pro-
wadzi to do znacznego wydłużenia czasu rozru-
chu w porównaniu z przypadkiem rozruchu 
przy obniżonym momencie rozruchowym, do-
stosowanym do obniżonej wartości współczyn-
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nika przyczepności. Obniżenie wartości mo-
mentu rozruchowego (spowodowane przyczy-
nami obiektywnymi) umożliwia zastosowanie 
regulacji optymalnej pod względem energe-
tycznym i uzyskanie kolejnych oszczędności 
energii elektrycznej. 

7. Wnioski 
Rozważania przedstawione w artykule pozwa-
lają na sformułowanie następujących wnio-
sków: 
• specyfika pracy kolejowych napędów trak-
cyjnych umożliwia szerokie zastosowanie 
układów regulacji napędów, optymalnych 
pod względem energetycznym, które do-
tychczas stosowane były w praktyce tylko 
w napędach przemysłowych, 

• stosowane obecnie w kolejowych napędach 
trakcyjnych wektorowe metody regulacji 
silnika indukcyjnego znacznie ułatwiają za-
stosowanie układów optymalizacyjnych 
dzięki odsprzężonej regulacji strumienia  
i momentu silnika 

• algorytmy lub układy optymalizacyjne 
mogą wykorzystywać albo model do obli-
czania strat silnika, albo regulatory szuka-
jące minimum, wykorzystujące logikę roz-
mytą, 

• specyfika pracy kolejowych napędów trak-
cyjnych umożliwia wykorzystanie procesu 
optymalizacji nawet w stanach przejścio-
wych (rozruchu) napędu, 

• szerokie wprowadzenie regulacji silników 
trakcyjnych, optymalnej pod względem 
energetycznym powinno dać zauważalne 
oszczędności energii elektrycznej, zużywa-
nej przez kolejowe napędy trakcyjne. 
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