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MODELOWANIE KRZYWEJ HAMOWANIA POCIĄGU ORAZ ANALIZA 

DOKŁADNOŚCI I JAKOŚCI  PROCESU AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMANIA 

 

W artykule omówiona została teoria i metoda generacji krzywej hamowania. Zaprezentowano wyniki badań dokładności i 

jakości hamowania oraz pokazano wpływ zmiany parametrów regulatora na modelowanie krzywej hamowania, a wyniki zosta-

ły zinterpretowane. Omówiono ogólny wskaźnik jakości hamowania oraz pokazano obliczenia jakości procesu hamowania 

docelowego uwzględniające realizację wzorcowej krzywej hamowania dla przykładowego procesu hamowania. Obliczenia 

krzywej hamowania zostały zrealizowane w oparciu o autorskie programowe odwzorowanie systemu realizującego także funk-

cję hamowania docelowego. Przedstawione zostały także wstępnie dobrane wagi poszczególnych składników wskaźnika jako-

ści oraz rezultaty obliczeń jakości hamowania docelowego pociągu metra. Przedyskutowano wpływ awarii taboru (zanik na-

pięcia) na proces bezpiecznego automatycznego zatrzymania pociągu. 

 

WSTĘP 

Hamowanie docelowe stosuje się głównie na liniach metra w 
celu zatrzymania pociągu w peronie, w przypadku gdy długość 
pociągu i peronu metra są praktycznie takie same. Hamowanie 
docelowe można nazywać automatycznym procesem zatrzymania 
pociągu na stacji. Jest to bardzo ważny element jazdy pociągu, 
ponieważ wymaga zatrzymania w peronie o określonej długości. W 
przypadku zamykanych peronów na stacjach metra zatrzymanie 
pociągu musi być bardzo dokładne i realizować zasadę hamowania 
„drzwi w drzwi” oraz nie dopuszcza się otwierania krańcowych drzwi 
poza peronem. Hamowanie docelowe pociągu na stacjach powinno 
zapewnić takie położenie pociągu (po jego zatrzymaniu) względem 
peronu, aby wszystkie drzwi pociągu wyprowadzały pasażerów na 
peron. Precyzyjne zatrzymanie pociągu jest również bardzo ważne 
z punktu widzenia pasażerów. Podczas zatrzymania pociągu 
w peronie nie można dopuścić do sytuacji, aby pociąg zatrzymał się 
w nieodpowiednim miejscu i mogło nastąpić utkniecie pasażera 
w szczelinie między peronem a pociągiem. Automatyczne hamowa-
nie musi rozpocząć się we właściwej odległości od punktu zatrzy-
mania oraz wymaga odpowiedniej regulacji siły hamowania, która 
zapewni zatrzymanie w wymaganym punkcie. Hamowanie docelo-
we jest jednym z przypadków hamowania zasadniczego (służbowe-
go). Polega ono na stopniowym zmniejszaniu prędkości rzeczywi-
stej pociągu Vrz do wartości prędkości dopuszczalnej Vd=0, którą 
należy uzyskać w punkcie ograniczenia prędkości xd, przy nie prze-
kroczeniu dopuszczalnego opóźnienia hamowania ah [1, 6, 8]. 
Samoczynne hamowanie docelowe pociągu występuje w czasie 
zatrzymywania pociągu przy peronie. Zatrzymanie to powinno być 
bardzo dokładne, a rzeczywiste miejsce zatrzymania pociągu xrz 
musi spełniać następujący warunek: 

cxx drz   (1) 

gdzie, c – dopuszczalna tolerancja zatrzymania, xd – punkt 
ograniczenia prędkości. 

1. TEORIA AUTOMATYCZNEGO HAMOWANIA 
POCIĄGU 

1.1. Teoretyczna krzywa hamowania 

Teoretyczna krzywa hamowania powinna uwzględniać dążenie 
do zapewnienia możliwie dużej zdolności przelotowej linii kolejowej, 
celowe jest zatem hamowanie z maksymalnym opóźnieniem ahmax. 
Ograniczeniem jest tu dopuszczalna siła hamowania Fhmax zapewnia-
jąca dostateczną przyczepność kół z szynami. Ta maksymalnie 
dopuszczalna siła hamowania jest funkcją prędkości rzeczywistej 
pojazdu oraz stanu torów i warunków ruchowych linii. Proces ha-
mowania o charakterze optymalnym zapewnia stopniowe narastanie 
opóźnienia aż do wartości maksymalnej (I faza), hamowanie z 
maksymalnym i stałym opóźnieniem (II faza) i stopniowe zmniejsza-
nie opóźnienia aż do wartości zerowej vg=0 (III faza). 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje teoretycznej krzywej 
hamowania: 
– Trójodcinkowa krzywa hamowania, która uwzględnia I, II i III 

fazę hamowania, 
– Dwuodcinkowa krzywa hamowania, która uwzględnia I i III fazę 

hamowania. 
Parametrami niezbędnymi do wypracowania krzywej hamowa-

nia są: współrzędna miejsca ograniczenia prędkości xg, maksymalne 
opóźnienie hamowania ahmax oraz maksymalna wartość pochodnej 
opóźnienia hamowania |å|hmax. Uzyskanie odpowiedniej krzywej 
hamowania, czyli zależności vh(lh) może być realizowane zasadni-
czo trzema metodami: 
– Poprzez zapisanie w układach pamięciowych typowych prze-

biegów vh(lh), 
– Każdorazową generacją krzywej hamowania przy użyciu urzą-

dzeń liczących, 
– Każdorazową generacją krzywej hamowania dla fazy I i III oraz 

korzystanie z zapisanego tej krzywej w fazie II.  
Rysunek 1 przedstawia przykład wygenerowanej teoretycznej 

krzywej hamowania vh(lh). Dodatkowo na tej krzywej, dla prędkości 
rzeczywistej przed rozpoczęciem hamowania vrz(s) wynoszącej 
v0=80 km/h zaznaczono omówione wyżej trzy fazy procesu hamo-
wania. W chwili przekroczenia krzywej rozpoczęcia hamowania 
v0(lhmax) rozpoczyna się proces zmniejszania prędkości do prędkości 
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granicznej vg=0 km/h. Krzywa prędkości rzeczywistej przed rozpo-
częciem hamowania v`rz(s) (kolorem szarym) obrazuje przypadek 
rozpoczęcia hamowania od prędkości v`0=40 km/h.  

Ze względu na umieszczenie układu generacji krzywej hamo-
wania można wyróżnić dwie grupy rozwiązań: 
– Generacja w pojeździe z transmisją do pojazdu danych wyj-

ściowych do obliczeń, 
– Generacja przez urządzenia przytorowe z transmisją wyników 

obliczeń do pojazdu. 
Wybór miejsca usytuowania układu generującego krzywą ha-

mowania zależy od zakresu automatyzacji prowadzenia pojazdu, a 
zwłaszcza od liczby przekazywanych informacji oraz od rodzaju 
urządzenia transmisji danych. Należy podkreślić, że warunki pracy 
systemu transmisji danych między torem a pojazdem są bardzo 
trudne, szczególnie ze względu na silne zakłócenia występujące w 
kanale transmisyjnym. Wynika stąd konieczność dążenia do mini-
malizacji niezbędnej liczby przekazywanych informacji [6 ,7]. 

 
Rys.1. Teoretyczne krzywe hamowania i rozpoczęcia hamowania 
dla prędkości rozpoczęcia hamowania v0=80 i 40 km/h 

1.2. Metoda generacji krzywej hamowania 

Podstawowym zadaniem układu automatycznego hamowania 
pociągu jest osiągnięcie przez pojazd w punkcie ograniczenia pręd-
kości xd, prędkości dopuszczalnej Vd przy określonych ogranicze-
niach. Proces hamowania automatycznego realizowany jest na 
podstawie parametrów wejściowych, znanych dla rozpatrywanego 
rodzaju taboru oraz parametrów linii. Rozróżnia się: 
– Parametry stałe, takie jak: zdolność hamowania elektrodyna-

micznego i elektropneumatycznego ah, współrzędne miejsca za-
trzymania xz, profil podłużny i poprzeczny linii mzp w promilach. 

– Parametry zmienne: prędkość rzeczywista pociągu Vrz i rzeczy-
wiste położenie pociągu na linii xrz, prędkość dopuszczalna Vd, 
obciążenie pociągu oraz zakłócenia zewnętrzne – opory ruchu 
pociągu. 

Układ realizujący automatyczny proces hamowania służbowego 
musi wykonywać kolejno następujące zadania: 
1) Wyznaczyć punkt x0, w którym ma rozpocząć się hamowanie, 
2) Określać położenie pociągu xrz na linii i mierzyć jego prędkość 

rzeczywistą Vrz, 
3) Wyznaczać prędkość hamowania Vh, 
4) Sterować układem hamowania i określać siłę hamowania Fh, 

(realizowane przez hamowanie elektrodynamiczne 
i elektropneumatyczne). 

Czynności 1–3 mają charakter pomiarowo-obliczeniowy, a więc nie 
zależą od układu hamulcowego. Natomiast czynności wymienione w 
punkcie 4 mają charakter sterująco-wykonawczy i ściśle zależą od 
układu hamulcowego. Strukturę takiego układu przedstawiono na 
rysunku 2. Wyżej wskazane wartości liczbowe mogą zostać w pro-

sty sposób obliczone zgodnie z ogólnym modelem układu oblicze-
niowego, który realizuje następujące zadania: wyznacza punktu x0 
rozpoczęcia hamowania, oblicza odległość lh czoła pociągu xrz od 
punktu ograniczenia prędkości xd, generuje teoretyczną krzywą 
hamowania Vh(lh). W dalszej fazie procesu hamowania automatycz-
nego rolę wykonawczą pełni układ sterująco-wykonawczy, który 
wdraża hamowanie w następujący sposób: najpierw oblicza różnicę 
∆V pomiędzy prędkością hamowania Vh a prędkością rzeczywistą 
Vrz, a następnie wyznacza siłę hamującą Fh i realizuję proces ha-
mowania (elektrodynamicznego i elektropneumatycznego) [6, 7]. 
 

 
Rys. 2. Ogólna struktura układu automatycznego hamowania [6, 7] 
 
Parametry stałe dostarczane do systemu zależne są od rodzaju 
pociągu, zastosowanego układu hamulcowego oraz masy pociągu. 
Prędkość rzeczywista Vrz(xrz,t) jest funkcją miejsca, w którym znaj-
duje się pociąg xrz oraz czasu t. Miejsce położenia pociągu na linii 
xrz(t) jest funkcją czasu. Źródłem podanych wyżej wielkości jest 
pociąg.  Prędkość dopuszczalna zależy od sytuacji ruchowej oraz 
parametrów układu torowego na linii, a także od usytuowania na linii 
punktów ograniczenia prędkości xg i czasu t. Źródłem tej wielkości 
są urządzenia przytorowe związane z prowadzeniem ruchu. Miejsca 
ograniczeń (zmian prędkości) są stałe w czasie. Parametry wyma-
gane do obliczenia teoretycznej krzywej hamowania zależą od 
prędkości hamowania Vh(lh), na którą wpływa rzeczywista – bieżąca 
odległość pojazdu do punktu ograniczenia prędkości lh=xg - xh oraz 
opóźnienia hamowania ahmax. Punkt rozpoczęcia hamowania zależ-
ny jest od prędkości rzeczywistej pociągu Vrz, prędkości granicznej 
Vg i technicznej zdolności hamowania pociągu. W tym kroku ko-
nieczne staje się także uwzględnienie obciążenia pociągu, które w 
sposób ścisły jest zależne od obciążenia pasażerami. Układ steru-
jąco-wykonawczy do prawidłowego wdrożenia hamowania docelo-
wego wymaga dostarczenia krzywej prędkości hamowania Vh(lh), a 
także prędkości rzeczywistej pociągu Vrz(xrz,t). Sygnałem odpowie-
dzialnym za realizację procesu hamowania jest siła hamująca Fh, 
zależna od prędkości hamowania Vh(lh) oraz prędkości rzeczywistej 
Vrz(xrz, t). 

1.3. Ogólny wskaźnik jakości hamowania 

Ocena jakości procesu hamowania docelowego powinna 
uwzględniać przede wszystkim dokładność zatrzymania pojazdu w 
zadanym punkcie oraz dokładność realizacji teoretycznej krzywej 
hamowania. W związku z tym, na podstawie przeprowadzonych 
badań literaturowych [6, 7] przedstawiono zależność (2) opisującą 
ogólny wskaźnik jakości w procesie hamowania. Ocena jakości 
procesu hamowania realizowanego przez układ samoczynnego 
regulatora hamowania powinna uwzględniać zarówno parametry 
statyczne, tj. dokładność zatrzymania pojazdu w zadanym punkcie, 
jak i parametry dynamiczne, tj. dokładność realizacji teoretycznej 
krzywej hamowania. Stąd wynika formuła opisująca ogólny wskaź-
nik jakości procesu hamowania [6]: 
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gdzie: α, β, γ są stałymi współczynnikami wag poszczególnych 
składników wskaźnika jakości. Czas procesu hamowania określają: 
t0 – chwila rozpoczęcia hamowania, tk – chwila zakończenia hamo-
wania. W powyższym wskaźniku jakości, dokładność statyczną 
wyrażono w postaci modułu różnicy między rzeczywistym miejscem 
zatrzymania pojazdu xrz(tk) a punktem granicznym xg, natomiast 
dokładność dynamiczną – w postaci kwadratów różnic między 
zadaną prędkością hamowania Vh i prędkością rzeczywistą Vrz oraz 
kwadratów różnic między zadanym opóźnieniem ah i opóźnieniem 
rzeczywistym arz. 

2. OBLICZENIA JAKOŚCI PROCESU HAMOWANIA 

2.1. Model ruchu pociągu 

Opracowany matematyczny model ruchu pociągu metra 
uwzględnia trakcyjne siły napędowe i hamujące występujące pod-
czas nieustalonego ruchu pociągu w torze z uwzględnieniem za-
równo zasadniczych, jak i dodatkowych sił oporów przeciwdziałają-
cych temu ruchowi [9]. Założenia upraszczające przy których sfor-
mułowano model  ruchu pociągu są następujące: 
– Przyjęto, że wszystkie pojazdy/wagony tworzące pociąg mają 

jednakową prędkość wzdłuż toru, co oznacza pominięcie drgań 
poszczególnych wagonów, 

– Przyjęto równomierność rozkładu masy wzdłuż pociągu, co 
oznacza jej skupienie w środku masy rzeczywistej, 

– Przyjęto, że siły działające na pociąg jako wypadkowe poszcze-
gólnych oddziaływań są przyłożone do środka masy, 

– Energia kinetyczna mas składowych pociągu będących w ruchu 
obrotowym, została uwzględniona w sposób przybliżony za po-
mocą współczynnika mas wirujących, 

– Założono, że pociąg porusza się jedynie w tunelu, w którym 
występują stabilne warunki atmosferyczne (temperatura, wilgot-
ność, gęstość powietrza, inne). W konsekwencji przyjęto stałą 
przyczepność kół pociągu do nawierzchni toru i brak trakcyjne-
go poślizgu kół. 

– Pojazd traktowany jest jako niezależne źródło prądowe o wy-
dajności niezależnej od napięcia na odbieraku, a jedynie od 
prędkości v. Opracowane modele matematyczne formalizują 
opis zjawisk elektromechanicznych zachodzących w układzie 
napędowym w odniesieniu do statycznych charakterystyk trak-
cyjnych, tj. prądu i siły trakcyjnej w funkcji prędkości v. 

Traktując pociąg jako punkt materialny o masie  m  poruszający się 
ze zmienną w czasie prędkością  v  i znając wypadkową siłę  F 
działającą na pociąg, można napisać na podstawie II prawa Newto-
na równanie ruchu pociągu w postaci: 

F dt  =  m dv (3) 
Uwzględniając, że: 

v
ds

dv
m

dt

ds

ds

dv
m

dt

dv
m   (4) 

otrzymuje się: 
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gdzie Ek – energia kinetyczna pociągu. 
 
W pociągu, oprócz elementów poruszających się ruchem postępo-
wym występują elementy wirujące. Całkowita energia kinetyczna 
pociągu jest sumą energii kinetycznej elementów poruszających się 
ruchem postępowym  Ekpost  i energii kinetycznej wszystkich elemen-
tów wirujących pojazdu  Ekobr: 

kobrkpostkpoc EEE   (6) 

Grupując elementy wirujące sprzężone z zestawami napędnymi w 
zbiorze  n  oraz tocznymi w zbiorze  t,  uzyskujemy postać równania 
ruchu pociągu w postaci [9]: 
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gdzie: Jizest, Jjzest – masowe momenty bezwładności odpowiednich 
zestawów kołowych, r = dk  /2 promień koła pociągu, ik – przełożenie 
kinematyczne przekładni między wirnikiem silnika a napędnym 
zestawem kół, przy czym  i є t  oraz  j є n. 
Uproszczona forma zapisu równania ruchu (7) ma postać: 

 mvdvmvdvFvdt o  )1(  (8) 

przy czym: 
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Parametr α jest nazywany łącznym współczynnikiem mas w ruchu 
postępowym oraz wirującym. Uwzględniając zależność (8) we wzo-
rze wyjściowym (3) otrzymuje się ostateczną postać ogólnego rów-
nania  ruchu pociągu: 

m

vF

dt

dv )(
  (10) 

gdzie: α= 1+ αº. 
Całkowita siła oporu ruchu pociągu Wo(v), która występuje niejawnie 
w równaniu (10) – mianowicie  F(v) = Fo(v) – Wo(v), jest wyznacza-
na na profilu zastępczym obliczanym wg wzoru (11), przy przyjęciu 
oznaczeń podanych na  rysunku 2a. 
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gdzie: profil i(s) jest wyrażony w promilach, wielkości  s, L, Hk, Hp – 
w metrach. 

 
Rys. 2a. Skład pociągu na dowolnym geodezyjnym profilu toru – 
uproszczony sposób wyznaczania profilu zastępczego 

2.2. Wpływ nastaw parametrów regulatora na generację 
krzywej hamowania 

Opis autorskiego rozwiązania narzędzia opracowanego do wy-
konania przedmiotowych badań oraz zastosowane układy regulacji 
sterowania hamowaniem docelowym pociągu z napędem prądu 
przemiennego oraz prądu stałego zostały obszernie omówione w 
pracach [2, 3]. Współpracujący z opracowanym symulatorem układ 
regulacji hamowania PID, odwzorowującym działanie funkcji hamo-
wania docelowego systemu stosowanego w metrze, został przeana-
lizowany w zakresie wpływu jego parametrów na generację krzywej 
hamowania.  W  szczególności zbadano wpływ zmiany parametrów 
nastaw regulatora na uchyb drogi hamowania. W tym celu testom 
poddano cztery zestawy z wartościami nastaw parametrów regula-
tora – Kp, Ti, Td. Uwzględniając zaproponowane zestawy nastaw 
parametrów regulatora, za pomocą opracowanego symulatora 
hamowania docelowego, przeprowadzono obliczenia dla kilku prze-
jazdów teoretycznych pociągu, dla których wyznaczono uchyb drogi 
hamowania. Otrzymane wyniki obliczeń przedstawia tabela 1. 
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Tab. 1. Wyniki obliczeń uchybu drogi hamowania pociągu dla 
różnych parametrów regulatora 

 Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4 

Dokładność zatrzy-
mania pociągu 

 (uchyb drogi hamo-
wania) [m] 

-1,10 -3,41 1,34 0,38 

 
Dokładność zatrzymania podawana jest od punktu wymaganego 
zatrzymania. W sytuacji gdy pociąg przejedzie za punkt zatrzymania 
wynik opatrzony jest znakiem „minus”. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy są następujące: 
– Opracowany symulator [2, 3] pozwala na modelowanie kształtu 

obliczeniowej krzywej prędkości hamowania, poprzez możli-
wość zmiany parametrów elektrycznych regulatora działającego 
w systemie hamowania docelowego, co ilustrują  charakterysty-
ki przedstawione na rysunku 3. 

– Jak można zauważyć na rysunku 4, przedstawiającego przebie-
gi krzywej hamowania f(t)=Δv w trakcie procesu hamowania, 
najmniejsze oscylacje układu spośród rozpatrywanych zesta-
wów nastaw parametrów regulatora występują dla Zestawu 4. 
Wszystkie przebiegi charakteryzują się oscylacjami tłumionymi. 

– Z obliczeń symulacyjnych wynika, że zmiana nastaw parame-
trów regulatora wpływa na przebieg procesu hamowania doce-
lowego i w konsekwencji na wartość uchybu drogi hamowania 
pociągu – Tabela 1. 

– Opracowany symulator [2, 3] współpracujący z blokiem regulacji 
hamowania może być wykorzystywany do badania wpływu pa-
rametrów elektrycznych na proces hamowania docelowego oraz 
do doboru i weryfikacji parametrów regulatora hamowania. 

 
Rys.3. Przebiegi prędkości hamowania w zależności od przyjętych 
parametrów elektrycznych (nastaw parametrów regulatora); stopień 
zapełnienia st=1,0; prędkość inicjacji hamowania vp=80 km/h, profil 
trasy złożony 

 

 
Rys.4. Przebieg oscylacyjny tłumiony dla przyjętych zestawów 
nastaw parametrów regulatora; stopień zapełnienia st=1,0; pręd-
kość inicjacji hamowania vp=80 km/h, profil trasy złożony 

2.3. Wpływ awarii wagonu napędnego na dokładność 
hamowania docelowego 

W celu określenia wpływu stanów awaryjnych taboru wyposa-
żonego w system realizujący funkcję hamowania docelowego na 
dokładność hamowania docelowego, poddano analizie przypadek 
uszkodzenia wagonu napędnego w trakcie hamowania. Przypadek 
ten sprowadza się do jazdy z hamowaniem elektromagnetycznym i 
mechanicznym pociągu z jednym uszkodzonym wagonem w stanie 
beznapięciowym. Przeprowadzono symulację przypadku, gdy 
uszkodzeniu ulega jeden wagon napędny w pociągu sześciowago-
nowym. W wyniku uszkodzenia zmniejszeniu ulega dostępna siła 
hamowania. Programowo zrealizowano ten przypadek poprzez 
zredukowanie charakterystyki hamowania pociągu. Badania zostały 
przeprowadzone na odcinku dojazdowym wybranej stacji dla róż-
nych odległości x do punktu zatrzymania, co pokazano na rysunku 
5. 

 
Rys.5. Odcinek dojazdowy wybranej stacji przed którą następuje 
uszkodzenie układu napędowego jednego wagonu 
 
Na rysunku 6 przedstawiono wyniki obliczeń wartości dokładności 
hamowania Dham dla opisanego stanu awaryjnego. Przyjęto zadane 
warunki ruchu pociągu na odcinku dojazdowym do stacji z profilem 
złożonym dla różnych zapełnień pociągu oraz takiej samej prędko-
ści początkowej hamowania vp=80 km/h. 

 
Rys.6. Rozrzut punktów zatrzymania w postaci odległości do punktu 
zatrzymania przy której wystąpił stan awaryjny i wpływ na dokład-
ność hamowania pociągu 
 
Wnioski z przeprowadzonej analizy są następujące: 
– W przypadku wystąpienia stanu awaryjnego wagonu napędne-

go, w przeważającej części zdarzeń pociąg przejeżdża punkt 
zatrzymania. Wynika to ze zmniejszenia się dostępnej siły ha-
mującej wskutek uszkodzenia wagonu napędnego. Wnioski 
z symulacji stanu uszkodzenia wagonu są zgodne z rezultatami 
obliczeń w zakresie wpływu ograniczenia siły hamowania fh na 
dokładność hamowania pociągu przedstawione w publikacji [2]. 

– Znaczące zmniejszenie precyzji hamowania ma miejsce w 
przypadku pociągu pełnego, co stanowi najbardziej niekorzystny 
z rozpatrywanych przypadków.  Dla odległości do punktu za-
trzymania, przy której wystąpiło uszkodzenie wagonu mieszczą-
cej się w zakresie 50÷175 m, można zauważyć największe po-
gorszenie precyzji zatrzymania. Uszkodzenie wagonu napędne-
go zmniejsza dokładność hamowania docelowego, w szczegól-
ności jeżeli wystąpi ono blisko punktu zatrzymania. 
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– W odwrotnym przypadku, gdy awaria wagonu napędnego wy-
stąpi w odległości około 25 m do punktu zatrzymania, wówczas 
gdy prędkość  pociągu jest mała (wynosi około  24 km/h), wy-
stępuje nieznaczny spadek dokładności hamowania, ponieważ 
na ostatnich kilku metrach drogi hamowania pociąg jest zatrzy-
mywany przy wykorzystaniu hamulców pneumatycznych. Ha-
mulce te działają niezależnie od układu napędowego. W odle-
głości około 5,5 m do punktu zatrzymania inicjowane jest ha-
mowanie pneumatyczne, co odpowiada prędkości bliskiej 10 
km/h. 

– Jeśli stan awaryjny wystąpi w odległości większej tzn. 200÷250 
m do punktu zatrzymania, wówczas regulator hamowania doce-
lowego, z uwagi na wystarczającą odległość do punktu zatrzy-
mania, skoryguje uchyb śledzenia wzorcowej krzywej hamowa-
nia z zadowalającym rezultatem. 
 
Na rysunku 7 została przedstawiona wybrana sytuacja awaryj-

na, która wystąpiła 100 m przed punktem zatrzymania. Rysunek 
przedstawia spadek siły hamowania Fham w funkcji drogi hamownia. 
Linia czerwona obrazuje siłę hamowania dla przypadku awarii na-
tomiast linia niebieska siłę hamowania dla normalnej operacji ha-
mowania docelowego. Podsumowując można stwierdzić, że opra-
cowany symulator umożliwia analizę dokładności drogi hamowania 
dla wystąpienia stanu awaryjnego wagonu napędowego (polegają-
cego na uszkodzeniu napędu elektrycznego), co pozwala na peł-
niejszą ocenę procesu hamowania docelowego. 

 

 

Rys.7. Odwzorowanie siły hamowania w trakcie awarii wagonu 
napędnego (Fham awaria) oraz przy normalnej operacji hamowania 
docelowego (Fham) 

2.4. Obliczenia jakości w procesie hamowania 

W celu wyznaczenia ogólnego wskaźnika jakości, przy wyko-
rzystaniu opracowanego symulatora hamowania docelowego, wy-
konano kilkanaście przykładowych obliczeń realizacji wzorcowej 
krzywej hamowania dla wybranej stacji i dla zmiennej prędkości 
początkowej w zakresie vp=(80 ÷ 30) km/h. Na obecnym etapie 
badań przyjęto arbitralnie następujące współczynniki wag poszcze-
gólnych składników wskaźnika jakości w procesie hamowania: 
– współczynniki wag są sobie równe tj. α = β = γ =0,33, 
– z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów na peronie przyjęto, że 

najważniejszym kryterium oceny jakości hamowania docelowe-
go jest dokładność zatrzymania pociągu w zadanym punkcie. 
Wskaźnik jakości będzie spełniał to założenie, gdy współczynni-
ki wag przyjmą przykładowo następujące wartości: α=0,9; 
β=0,05; γ=0,05. 

 
Wyniki obliczeń wskaźnika Ir zostały przedstawione w tabeli 2.  
 
 

Tab.2. Rezultaty obliczeń poszczególnych składników wskaźnika Ir 
dla wybranych przykładów procesu hamowania docelowego 

Przykład Wskaźnik jakości Ir 

vp [km/h] α = β = γ =0,33 α=0,9; β=0,05; γ=0,05 

80 65676 9951 

75 65517 9927 

70 51746 7841 

65 34867 5284 

60 34981 5302 

55 30088 4560 

50 143765 21785 

45 119629 18128 

40 79506 12046 

35 260576 39481 

30 254079 38497 

 
We wzorze (2) składnik statyczny wskaźnika wyrażony w [m] sta-
nowi wartość bezwzględną dokładności zatrzymania |xrz – xg| 
w zadanym punkcie. Prędkościowy składnik dynamiczny wskaźnika, 
uwzględnia różnicę pomiędzy wartościami prędkości zadanej vh 
[km/h] (wzorcowa krzywa rozwiniętego hamowania) i wartościami 
prędkości rzeczywistej vrz [km/h]  (rzeczywista krzywa hamowania 
wyznaczona za pomocą symulatora w określonej chwili czasu t).  
Podobnie jest dla wartości przyspieszenia ah [m/s2] oraz arz [m/s2]. 
Wartości wskaźnika jakości hamowania Ir liczone są od chwili t0 – 
rozpoczęcia hamowania (zmniejszania prędkości) do chwili tk – 
zakończenia hamowania (osiągnięcia prędkości równej 0 km/h od 
prędkości początkowej hamowania vp). Spośród rozpatrywanych 
przykładów obliczeniowych na rysunku 8 przedstawiono jeden 
wybrany przebieg krzywej hamowania w postaci przebiegów w 
czasie krzywych prędkości hamowania wzorcowego vh(th) 
i hamowania rzeczywistego vp(th). 

 
Rys. 8. Realizacja krzywej hamowania na wybranej stacji dla pręd-
kości inicjacji hamowania vp= 80 km/h 
 
Przebieg krzywej hamowania wzorcowego vh(th) – „kolor niebieski”  
dla zatrzymania danego typu pociągu jest identyczny. Przebieg 
krzywej hamowania rzeczywistego vp(th) – „kolor czerwony” ilustruje 
realizację krzywej wzorcowej przez urządzenia systemu automa-
tycznego hamowania docelowego. 

Podstawowe wnioski płynące z wykonanych obliczeń wskaźni-
ka Ir są następujące: 
– Przedstawione przykłady obliczeniowe potwierdzają, że odwzo-

rowanie rzeczywistej krzywej hamowania względem wzorcowej 
krzywej hamowania wpływa na wartości składników wskaźnika 
Ir. Można stwierdzić, że wraz ze zbliżaniem się krzywej prędko-
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ści rzeczywistej do krzywej wzorcowej, wartość kwadratowego 
wskaźnika jakości maleje. 

– Wzrost wartości dynamicznych składników vh i ah dla prędkości 
rzędu vp= (30 ÷ 50) km/h, wynika z tego do obliczeń całki przy-
jęto krzywą wzorcową dla hamowania od prędkości vp=90 km/h.  

– Trudność w interpretacji wartości zaprezentowanego wskaźnika 
jakości hamowania wynika z braku szerszych badań w kwestii 
doboru wag jego składników. Kwestię doboru wag można czę-
ściowo rozwiązać stosując funkcję spełniania wymagań Harring-
tona (Desirability function) [5] lub przez opracowanie algorytmu 
doboru wag wskaźników jakości hamowania np. metodą sim-
pleks. 

– Opracowany symulator [2,3], umożliwiając zmianę nastaw regu-
latora procesu hamowania docelowego i pozwala na modelo-
wanie kształtu obliczeniowej krzywej hamowania, co z kolei 
wpływa na wartość wskaźnika jakości Ir. 

– Wartości wskaźnika jakości wykazują następującą prawidłowość 
dla rozrzutu dokładności hamowania Dham: 
– Ir= (4500÷5300) dla Dham = (0,8÷1,65 m), 
– Ir= (7000÷10000) dla Dham= (0÷0,80 m), 
– Ir= (12000÷21000) dla Dham > 2 m. 

PODSUMOWANIE 

Analiza statystyczna [11] opracowana dla wyników symulacji 
dla dokładności hamowania docelowego Dham przy zmiennej pręd-
kości początkowej hamowania vp zależnej od zapełnienia pociągu st 
wykazała, że analizowane wyniki charakteryzują się w rozkładem 
normalnym – rysunek 9. 

 
Rys. 9. Histogram przedstawiający wyniki symulacji dla dokładności 
hamowania Dham oraz krzywą rozkładu normalnego 
 
W celu zbadania mechanizmu powiązań między zmiennymi przyj-
mowanymi do symulacji podjęto próbę dopasowania modelu regre-
sji. Funkcja regresji to analityczny wyraz przyporządkowania śred-
nich wartości zmiennej zależnej, konkretnym wartościom zmiennej 
niezależnej. Za zmienną losową niezależną – przyjęto prędkość vp 
oraz za zmienną zależną – zapełnienie pociągu st. Uzyskane mode-
le kwadratowe objaśniały mniej niż 10% zmienności zjawiska. Na 
rysunku 10 pokazano przykładowy model regresji dla rozpatrywa-
nych funkcji. 

 
Rys. 10. Dopasowanie modelu regresji dla Dham opracowane dla 
uzyskanych wyników symulacji (linia ciągła – regresja liniowa, linia 
kropkowana – logarytmiczna, linia przerywana – funkcja kwadrato-
wa) 
 

Wykorzystanie zaproponowanego ogólnego wskaźnika jakości 
hamowania umożliwia ocenę realizacji procesu zatrzymania (skład-
nik statyczny) oraz ocenę realizacji wzorcowej krzywej hamowania 
przez urządzenia systemu ATO. Ta druga ocena sprowadza się do 
porównania krzywej wzorcowej z krzywą hamowania rzeczywistego. 
W przypadku perfekcyjnej realizacji krzywej wzorcowej, zaprezen-
towany dynamiczny kwadratowy składnik wskaźnika jakości będzie 
dążył do zera. Wstępnie zaproponowane wartości współczynników 
wag poszczególnych składników wskaźnika jakości Ir, jak również 
stopień ważności (hierarchia) kryteriów oceny jakości przedstawione 
w publikacji [4], mają charakter inicjatywny i wymagają dalszych 
badań. Jako rozszerzenie kryteriów zaproponowanych w publikacji 
[4], proponuje się jako kryterium oceny jakości hamowania docelo-
wego przyjąć również efektywność wykorzystania energii hamowa-
nia odzyskowego. W tym przypadku, możliwe jest to do zrealizowa-
nia przez przyjęcie następującego rozwiązania techniczno-
organizacyjnego: należy przyjąć odpowiedni sposób sterowania 
ruchem, aby istniała możliwość zharmonizowania momentów rozru-
chu i hamowania, co pozwoliłoby na uzyskanie znacznie lepszej 
efektywności odzysku energii. Wprowadzenie sterowania ruchem 
pociągów pod kątem oszczędności zużycia energii poprzez wpro-
wadzenie dynamicznego systemu sterowania, w którym istniałaby 
możliwość dopasowania okresu rozruchu pojazdów do okresu 
hamowania rekuperacyjnego pozostałych pojazdów zapewniłaby 
efektywne wykorzystanie energii rekuperacji. Z uwagi na sekcjono-
wanie zasilania, stałe odstępy czasowe nawet przy odpowiednim 
przesunięciu czasowym nie pozwalają na trafienie w każdym przy-
padku przez pociągi rekuperujące na rozruchy innych pociągów w 
pobliżu, szczególnie przy mniejszym ruchu. 

Podkreślenia wymaga przeprowadzona analiza wpływu nastaw 
parametrów regulatora na uchyb drogi hamowania. Wynika z niej, 
że zmiana parametrów elektrycznych regulatora wpływa na prze-
bieg procesu hamowania docelowego, a w konsekwencji na wartość 
uchybu drogi hamowania pociągu oraz, że opracowane algorytmy 
mogą być wykorzystywane do weryfikacji efektywności regulatora 
hamowania. 

Symulator umożliwia analizę wpływu narzuconych parametrów 
hamowania docelowego, takich jak początkowa prędkość hamowa-
nia, zapełnienie pociągu, rozmieszczenie punktów w torze charakte-
ryzujących drogę hamowania, profili, zasadniczych oporów ruchu, 
ograniczeniu siły hamowania oraz stanów awaryjnych i nastaw 
parametrów regulatora hamowania [2]. Wraz ze zmianą parametrów 
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procesu hamowania docelowego zmienia się dokładność zatrzyma-
nia pociągu w zadanym punkcie. 

Analiza dokładności hamowania dla pracy awaryjnej pociągu 
związanej z uszkodzeniem jednego wagonu napędnego wykazała 
istnienie bezpiecznego obszaru hamowania. 
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Analysis of the precision and quality of braking accuracy  
of an underground train 

In the paper a basic function of an Automatic Train Op-

eration (ATO) called target braking has been discussed. The 

most important assumptions of this function have been dis-

cussed in detail. The author's simulation model, which was 

developed to study the impact of the propulsion systems on 

the precision and quality of train braking also allows to per-

form in dynamic conditions the target braking process and it 

provides the ability to calculate braking accuracy. There was 

shown that the simulator allows to calculate the quality fac-

tor, which makes possible the assessment of generated brak-

ing curve and the results was discussed. 
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