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ENERGOOSZCZĘDNE STEROWANIE SILNIKÓW NAPĘDOWYCH  
TRAMWAJU Z UWZGLĘDNIENIEM SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ  

ZAKŁÓCAJĄCEJ PŁYNNOŚĆ RUCHU POJAZDU 
 

ENERGY-SAVING CONTROL OF TRAM DRIVING MOTORS TAKING INTO  
ACCOUNT LIGHT SIGNALLING DISTURBING SMOOTHNESS  

OF VEHICLE  TRAFFIC 
 
Abstract: The paper deals with problems of the tram vehicle control in accordance with the criterion of the 
minimum electrical energy consumption. In this elaboration, the energy-saving control of the tram driving 

electric motors takes also into consideration the influence of cross-roads light signalling disturbing the 

smoothness of the vehicle traffic. In general, the light change during the tram running is here treated as the 

ride perturbation. Relations describing the tram traffic contain nonlinearities as a result of properties of mo-

tion resistances and owing to the magnetic circuit saturation in the motors. Determination of the run algo-

rithm ensuring minimization of the electric energy consumption has been realized by application of the nu-

merical method of differential equations solving and by using the optimization procedure. Calculation proc-

ess takes many constraints into account, for example the adhesion effect connected with existence of a limit-

ing force acting in the wheel circumference. Within perturbations caused by light signalling, computations of 

the tram energy-saving run were connected with the algorithm of the delay liquidation. In the case of greater 

time lags of the traffic, the ride delay must be liquidated during the run between some succeeding stops. Also 

here the best control strategy can ensure the electrical energy saving. 

 

1. Wstęp 
 

Zawarte w literaturze informacje wskazują na 

to, że poprzez odpowiednie sterowanie silni-

kami napędowymi pojazdów trakcyjnych, w 

tym również tramwajów, można uzyskać 

znaczne oszczędności w ramach zużycia energii 

elektrycznej [1 - 6]. Wobec bardzo dużej ilości 

pojazdów trakcyjnych na całym świecie poszu-

kiwanie możliwości zaoszczędzenia energii jest 

celowe. 

Szczególnie dla tramwajów obliczenia optyma-

lizacyjne przejazdów nie są łatwe z powodu 

częstych zmian parametrów ruchu wobec dy-

namicznie zmieniających się warunków jazdy 

w środowisku miejskim. W niniejszym artykule 

podjęta została problematyka opracowywania 

algorytmów energooszczędnej jazdy pojazdu 

tramwajowego przy uwzględnieniu różnych za-

kłóceń ruchu tramwaju, wywołanych wpływem 

sygnalizacji świetlnej zainstalowanej na skrzy-

żowaniach dróg miejskich.  

Zmiany świateł w ramach takiej sygnalizacji 

mogą w istotny sposób zakłócać płynność ruchu 

tramwajów i powodować konieczność formu-

łowania nowych algorytmów dalszej (po 

włączeniu zielonego światła) energooszczędnej 

jazdy pojazdów. 
 

2. Matematyczny model ruchu tramwaju 
W artykule przedmiotem badań jest pojazd 

tramwajowy z silnikami szeregowymi prądu 

stałego zasilanymi z energoelektronicznego 

układu przekształtnikowego. Poniżej jest 

podane  tylko najważniejsze, wyjściowe dla 

modelu matematycznego równanie ruchu tram-

waju o masie m i prędkości v: 
  

                      
k m

dv

dt
F W vW p= − ( )

               (1) 

gdzie: 

kW - współczynnik mas wirujących, 

Fp - siła pociągowa, 

W(v) - opory trakcji. 
 

Energię elektryczną En zużywaną przez tram-

waj oblicza się poprzez całkowanie iloczynu 

napięcia zasilającego silnik, prądu oraz liczby 

silników. Opory trakcji opisano za pomocą 

wzoru Coopera w postaci odpowiedniego trój-

mianu kwadratowego. Algorytm obliczania pa-

rametrów przejazdu z minimalnym zużyciem 

energii elektrycznej powiązano z procedurą 

jazdy umożliwiającej likwidację opóźnienia ru-

chu spowodowanego przez wpływ sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniach. Zoptymalizowane 
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algorytmy jazdy energooszczędnej uzyskano 

dzięki numerycznej metodzie rozwiązywania 

równań różniczkowych oraz poprzez wykorzy-

stanie numerycznej procedury optymalizacyj-

nej. 

3. Przykładowe wyniki obliczeń 
Fragment obszernych rezultatów obliczeń, do-

tyczących problematyki energooszczędnego 

sterowania tramwaju napędzanego przez szere-

gowe silniki prądu stałego, zamieszczono w ni-

niejszym rozdziale. Rysunki 1-7 ilustrują przy-

kłady wyników komputerowych badań anali-

tycznych wykonanych dla tramwaju typu 105N 

w jego zmodernizowanej wersji. Pojazd tram-

wajowy ma 4 napędowe silniki szeregowe 

prądu stałego (każdy o mocy znamionowej 

40kW), które są zasilane z układów prze-

kształtnikowych. Na rysunkach 1-7 podano 

wartości prędkości granicznych dla kolejnych 

etapów jazdy, przy czym masa tramwaju wyno-

siła 22000kg dla liczby pasażerów równej 80, 

co stanowi 64% znamionowego obciążenia po-

jazdu. Długości odcinków i początkowo plano-

wany czas bezzakłóceniowej jazdy między 

przystankami były odpowiednio równe: odcinek 

nr I: 1000m, 100s, odcinek nr II: 850m, 85s. 

Przyjęta tutaj stała, uśredniona siła hamowania 

tramwaju wynosiła dla każdej prędkości 

23000N. Na odcinku I po 400m od początku 

jazdy jest skrzyżowanie dróg z sygnalizacją 

świetlną kierującą ruchem. 

Rys. 1 dotyczy 4-etapowego przejazdu pojazdu 

na odcinku I przy całkowitym priorytecie dla 

tramwaju, polegającym na włączaniu się zielo-

nego światła dla pojazdu tramwajowego pod-

czas zbliżania się do skrzyżowania. Nie prze-

widuje się tu dodatkowych wymagań, np. po-

trzeby bezpiecznego ograniczenia prędkości 

jazdy przez skrzyżowanie. Ogólnie, dla jedna-

kowej długości odcinka i dla takiego samego 

czasu jazdy, można zaplanować różnorodny 

sposób przejazdu: różny czas rozruchu (tr),  

okres  jazdy  ze  stałą  prędkością (tsp), czas 

wybiegu (tw) oraz hamowania (th). Przy-

kładowe wyniki obliczeń dla różnych warian-

tów   przejazdu,   możliwych  w  ramach  
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Rys. 1. 4-etapowy przejazd odcinka I przy cał-

kowitym priorytecie dla tramwaju (zawsze zie-

lone światło) na skrzyżowaniu 
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Rys. 2. Przejazd odcinka I przy całkowitym 

priorytecie dla tramwaju na skrzyżowaniu; ste-

rowanie pojazdu zgodnie z kryterium minimal-

nego zużycia energii elektrycznej 
 

takich samych warunków jak na rys.1 (1000m, 

100s, priorytetowe zielone światło), są podane 

w następującej tabeli: 
 

    tr            tsp             tw            th           En 
     s              s                s               s           kWh 
  10,64      77,87            0           11,50       1,308 

  10,94      62,95         16,06       10,05       1,200 

  11,74      49,20         29,97        9,09        1,140 

  21,76          0            70,52        7,73        1,080 
 

Największe zużycie energii wynosi 1,308kWh, 

a najmniejsze 1,080kWh. Przez odpowiednie 

planowanie przebiegu etapu rozruchu, fazy 

jazdy ze stałą prędkością, wybiegu i hamowania 

można zaoszczędzić do 21,1% energii. 

Rysunki 3-5 dotyczą takiego przypadku, gdy 

podczas jazdy tramwaju nastąpiło zakłócenie 

płynności ruchu wywołane tymczasowym 

brakiem zielonego światła na skrzyżowaniu na 
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trasie pojazdu. Wymuszone zostało zatrzymanie 

tram-waju oraz postój 8s w oczekiwaniu na zie-

lone światło. Rys. 3 podaje sposób jazdy w ra-

mach pierwszej części odcinka I (od startu do 

zatrzymania się przed skrzyżowaniem). Dla po-

czątkowej części jazdy funkcja czasowa pręd-

kości jest tutaj identyczna w porównaniu z wa-

riantem ruchu pojazdu bez zakłóceń, ponieważ 

rozpatrywany jest taki przypadek, w którym 

tramwaj poruszał się początkowo zgodnie z 

kryterium minimalnego zużycia energii elek-

trycznej, natomiast konieczność zatrzymania się 

pojawiła się jako zakłócenie ruchu. Nieplanowy 

postój spowodował to, że likwidacja opóźnienia 

w ruchu została rozłożona na drugą część od-

cinka I (600m) oraz odcinek II (850m). Spośród 

wielu możliwych wariantów dalszej jazdy na 2 

odcinkach program   optymalizacyjny   wybrał   

przebiegi 
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Rys. 3. Przypadek wymuszenia postoju tram-

waju przez 8s (oczekiwanie na zielone światło) 

przed skrzyżowaniem; pierwsza część odcinka I 
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Rys .4. Przypadek wymuszenia postoju 8s przed 

skrzyżowaniem; druga część odcinka I w ra-

mach przejazdu z minimalnym zużyciem energii 

elektrycznej En = 0,974kWh 
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Rys. 5. Przypadek wymuszenia postoju 8s przed 

skrzyżowaniem; jazda na odcinku II w ramach 

przejazdu z minimalnym zużyciem energii elek-

trycznej En = 1,313kWh 
 

podane na rys. 4, 5, które zapewniają mini-

malne zużycie energii elektrycznej. Jazda (łącz-

nie z postojem 8s) na 1-szej część odcinka I 

zajęła (42+8=50)s, a na 2-giej części 60s. Prze-

jazd odcinka II trwał 75s. W ramach takiego 

bilansu na końcu odcinka II zostało zlikwido-

wane opóźnienie (zachowano łączny czas jazdy 

185s dla sumy odcinków I, II).  

Przykładowe rezultaty obliczeń dla różnych 

sposobów przejazdu, możliwych dla równych 

danych: 600m, 60s jak na rys.4, są następujące: 
 

    tr            tsp             tw            th           En 
     s              s                s               s           kWh 
  13,67      33,53            0           12,80       1,118 

  13,87      27,09          6,92        12,12       1,060 

  14,54      19,68         14,22       11,57        1,015 

  18,94          0            30,07        11,0         0,974 
 

Algorytm jazdy energooszczędnej (0,974kWh) 

przynosi tutaj 14,8% oszczędności energii w 

stosunku do jazdy energochłonnej (1,118kWh). 

Odpowiednio dla rys. 5, jeżeli droga 850m  

i czas 75s nie zmieniają się, to różne przykłady 

wyników obliczeń są zawarte w tabeli: 
 

    tr            tsp             tw            th           En 
     s              s                s               s           kWh 
  18,42      42,41            0           14,17       1,515 

  19,24      30,53         12,30       12,94       1,400 

  20,89      21,30         20,46       12,35       1,350 

  28,49          0            34,66       11,86       1,313 
 

W powyższym zestawieniu największa energia 

równa 1,515kWh jest o 15,4% większa od 

energii 1,313kWh, pobieranej podczas prze-
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jazdu realizowanego według kryterium naj-

mniejszego zużycia energii. 

Rys. 6, 7 dotyczą takiego przypadku zakłócenia 

ruchu tramwaju przez sygnalizację świetlną, w 

ramach którego konieczne było nieplanowe 

hamowanie pojazdu i zmniejszenie prędkości 

do wartości 25km/h przed skrzyżowaniem 

(rys.6). Pojazd kontynuował przejazd (rys. 7), 

który został oparty na nowym algorytmie jazdy 

energooszczędnej, obliczonym dla drugiego 

etapu odcinka I pomiędzy sąsiednimi przystan-

kami. Na długości 60m skrzyżowania jazda 

trwała 8,65s, przy czym tramwaj nie zwiększał 

prędkości 25 km/h (rys.7), co było spowodo-

wane dodatkową potrzebą zachowania bezpie-

czeństwa na niebezpiecznym fragmencie miej-

skiego ruchu. Procedura likwidacji opóźnienia   

w  stosunku   do  rozkładu   jazdy 
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Rys. 6. Przypadek wymuszenia przez sygnaliza-

cję świetlną hamowania tramwaju i zmniejsze-

nia prędkości do 25km/h przed skrzyżowaniem; 

pierwsza część odcinka I 
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Rys. 7. Przypadek wymuszenia przez sygnaliza-

cję świetlną hamowania tramwaju i zmniejsze-

nia prędkości do 25km/h przed skrzyżowaniem; 

druga część odcinka I 

tramwaju, które wystąpiło wskutek wpływu sy-

gnalizacji świetlnej, pozwoliła na odrobienie 

straty czasu już w chwili dojechania tramwaju 

do końca odcinka I. 

4. Podsumowanie 
Analiza ruchu tramwajów w miastach wymaga 

uwzględniania zmian parametrów trasy oraz 

badania pojawiających się różnorodnych zakłó-

ceń płynności ruchu, np. wynikających  ze spo-

sobu działania sygnalizacji świetlnej na skrzy-

żowaniach przy braku priorytetowego pro-

gramu włączania zielonego światła dla zbliżają-

cego się tramwaju. Po każdym zakłóceniu 

ruchu należy na nowo wykonać obliczenia, 

które pozwolą na określenie algorytmu dalszej 

energooszczędnej jazdy pojazdu tramwa-

jowego. Obliczanie parametrów jazdy z mini-

malizacją zużycia energii elektrycznej należy 

łączyć ze strategią likwidacji opóźnienia w ru-

chu, które bardzo często jest efektem zakłóceń 

komunikacyjnych. 
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