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Wpływ struktury przestrzennej układu zasilania  
na energochłonność trakcji miejskiej – pomiary rekuperacji

W artykule [3] przedstawiono analizę teoretyczną wpływu struktury przestrzennej układu zasilania na efektywność hamowania odzysko-
wego oraz wielkość strat przesyłowych. Przedmiotem niniejszej publikacji jest prezentacja wyników badań pomiarowych nad znacze-
niem kształtu układu zasilania na wielkość stopnia wykorzystania rekuperacji. Powszechnie niedoceniany jest wpływ struktury układu 
zasilania na możliwość zwiększenia stopnia wykorzystania rekuperacji w pojazdach. W wielu przypadkach nawet nieznaczne modyfika-
cje układu zasilania – jak zmiana sekcjonowania lub dwustronne zasilanie – umożliwiają znaczne zwiększenie odzysku energii. Przed-
stawiona analiza została wykonana w oparciu o pomiary przeprowadzone w sieci Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Pomiarowe określenie potencjału dalszego ograniczenia 
zużycia energii
Podczas wykonywania badań pracy układów zasilania kluczo-
wym elementem jest wybór odpowiedniej metody przepro-
wadzenia pomiarów. Jednym ze sposobów jest wykonanie ich 
w trakcie próbnych jazd bez pasażerów [6, 7]. Taka metoda jest 
stosunkowo łatwa i w krótkim czasie umożliwia uzyskanie wyni-
ków. Jednak podstawową jej wadą jest wykonywanie pomiarów 
w warunkach odbiegających od rzeczywistych – występujących 
w ruchu miejskim. Ze względu na wpływ warunków zewnętrz-
nych charakterystyczna jest niska powtarzalność pomiarów, 
efektem czego konieczne jest wielokrotne powtórzenie ekspe-
rymentu, co w praktycznych warunkach jest trudne. Kolejnym 
utrudnieniem jest zmienność warunków pogodowych, mająca 
zasadniczy wpływ na zużycie energii, co stwarza konieczność 
dodatkowego powtarzania pomiarów. Co więcej, psychologiczne 
warunki pracy kierowcy podczas jazd testowych są inne od wa-
runków panujących podczas jazdy z pasażerami. Odzwierciedla 
się to w technice jazdy, która może być nieadekwatna do warun-
ków realnych. Dlatego też konieczne staje się przeprowadzenie 
pomiarów w normalnych warunkach pracy pojazdów, czyli przy 
jeździe z pasażerami w ruchu liniowym. 

Istotnym zagadnieniem jest wybór mierzonej wartości, któ-
ra stanowi podstawę do oceny efektywności hamowania reku-
peracyjnego. Analizę oparto na względnym czasie załączenia 
rezystora hamowania w pojazdach na obszarach zasilania po-
szczególnych podstacji; indykator ten określono na podstawie 
pomiarów przeprowadzonych w pojazdach. Jest on miarą nie-
wykorzystanego potencjału rekuperacji – załączenie rezystora 
hamowania świadczy o braku odbioru dla generowanej energii, 
a co za tym idzie – niesie informacje o możliwości dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej.

W latach 2011–2013 przeprowadzono pomiary w gdyńskim 
układzie zasilania. Wykonano je na podstacjach trakcyjnych 
oraz w trolejbusach. Dla celów pomiarowych wykorzystano po-
kładowy system rejestracji poboru zużytej energii wraz z zapisem 
położenia GPS w czasie, w który wyposażone są pojazdy eksplo-
atowane w Gdyni. Pozwala to na określenie precyzyjnego zużycia 
energii na poszczególnych odcinkach zasilania. Wyniki obliczeń 
oparto na pomiarach przeprowadzonych w okresie od grudnia 
2011 r. do listopada 2012 r., przy czym za okres zimowy przyjęto 
miesiące styczeń i luty, a za okres letni – lipiec i sierpień. 

Rezultatem prac badawczych była analiza przestrzenne-
go charakteru hamowania odzyskowego. W tym celu zbadano 
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względny czas załączenia rezystora ha-
mowania odzyskowego w poszczególnych 
punktach sieci trakcyjnej. Wyniki tej analizy 
przedstawiono na rysunkach 1 i 2, gdzie 
ukazano mapy intensywności hamowania 
oporowego dla okresu letniego i zimowego. 
Intensywność koloru oraz grubość linii za-
leżne są od względnego czasu załączenia 
hamowania oporowego. Pierwsza część 
numeru odcinka zasilania oznacza numer 
podstacji, druga oznacza numer kolejny od-
cinka w obszarze zasilania danej podstacji. 
W tab. 1 przedstawiono porównanie para-
metrów energetyczno-ruchowych podstacji 
trakcyjnych. Numeracja podstacji w tab. 1 
odpowiada numeracji na rys. 1 i 2.

W pierwszej kolejności należy zwrócić 
uwagę na większe wykorzystanie energii 
hamowania odzyskowego (mniejszy względ-
ny czas załączenia rezystora hamowania) 
w miesiącach zimowych niż letnich. Jest 
to efekt większego zużycia energii w zimie, 
co stwarza lepsze warunki dla przepływu 
energii hamowania odzyskowego na dro-
dze pojazd – pojazd. Jednak kluczowym 
wnioskiem jest przestrzenne zróżnicowa-
nie charakteru hamowania odzyskowego. 
Widoczne jest słabe wykorzystanie odzysku 
energii w przypadku podstacji Wielkopolska 
(nr 9), Sopot I (nr 7) i Sopot II (nr 8). Jest 
ono wynikiem małej intensywności ruchu 
w obszarach zasilania przedmiotowych pod-
stacji oraz górskiego charakteru podstacji 
Wielkopolska. Są to trzy podstacje trakcyj-
ne o najmniejszej intensywności ruchu (tab. 
1). Należy zauważyć, iż na odcinku zasilania 
9/1 hamowanie oporowe występuje w za-
chodniej jego części, na której jest stromy 
podjazd. We wschodnim, płaskim, fragmen-
cie hamowanie rezystorowe jest o wiele 
mniej widoczne.

W przypadku pozostałych podstacji obszary, w których wystę-
puje hamowanie do rezystora, są znacznie mniejsze, co świad-
czy o dużo lepszym wykorzystaniu odzysku energii. Zaobserwo-
wano znaczną zależność między przestrzennym charakterem 
miejsc hamowania rezystorowego a czynnikami wpływającymi 
na ruch drogowy; mniejsza natomiast jest zależność między 
przestrzennym charakterem miejsc hamowania rezystorowego 
a parametrami elektrycznymi obszaru zasilania. Pierwsza zależ-
ność wyraża się pokrywaniem miejsc, w których praca rezystora 
hamowania jest częstsza, z obszarami o ciężkich warunkach 
ruchu drogowego, czyli głównie skrzyżowaniami. Na rys. 1 i 2 ob-
szary częstego hamowania oporowego mają charakter punktowy 
i są zbieżne z lokalizacją głównych skrzyżowań w mieście. Jest 
to wynikiem częstego hamowania w tych miejscach, co skutkuje 
także większym prawdopodobieństwem wystąpienia hamowa-
nia do rezystora. W trakcie hamowania odzyskowego na drodze 
pojazd – pojazd energia przepływa przez sieć trakcyjną. Sieć ta 
charakteryzuje się rezystancją jednostkową, która stanowi opór 
dla przepływu prądu elektrycznego i utrudnia odzysk energii ha-
mowania. W związku z tym należałoby spodziewać się, iż wraz 
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Rys. 1. Mapa intensywności hamowania rezystorowego w miesiącach zimowych
Źródło: oprac. własne.

Tab. 1. Porównanie parametrów poszczególnych podstacji
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1 Północna 6 2 14,2 4,5
2 Grabówek 4 2 8,6 4,6
3 Plac Konstytucji 3 1 7,5 2,0
4 Wendy 3 1 10,2 3,3
5 Kielecka 3 2 4,2 2,7
6 Redłowo 3 2 8,7 4,5
7 Sopot I 2 1 1,5 0,7
8 Sopot II 1 1 1,2 0,3
9 Wielkopolska 1 1 2,6 1,1
10 Chwaszczyńska 5 2 11,3 4,3

Źródło: oprac. własne.
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ze wzrostem odległości od punktu zasilania 
warunki dla odzysku energii powinny być 
gorsze, a co za tym idzie – miejsca hamo-
wania rezystorowego powinny być bardziej 
widoczne. Jednak przeprowadzona analiza 
nie pozwala na potwierdzenie tej hipotezy. 

Przykładowo: zarówno w okresie letnim, 
jak i zimowym, na odcinku zasilania o nu-
merze 6/1 miejsce najczęstszego występo-
wania hamowania rezystorowego znajduje 
się przy punkcie zasilania, ponadto odci-
nek ten jest zasilany krótkim zasilaczem 
o długości jedynie 200 m. Z punktu widze-
nia rezystancji sieci zasilającej warunki dla 
przyjęcia energii rekuperacji powinny być 
najlepsze. Fakt ten wskazuje na relatyw-
nie małą względną wartość strat przesyłu 
energii rekuperacji. Powyższy argument 
podkreśla znaczenie wykorzystania energii 
hamowania na drodze pojazd – pojazd i ce-
lowości jej zwiększania przez odpowiednią 
strukturę układu zasilania.

Powyższa analiza pomiarowa nie jest 
jedyną powstałą w Gdyni pracą badawczą 
związaną z energochłonnością transportu. 
W 2012 roku PKT Gdynia przeprowadziło 
badania stopnia wykorzystania hamowania 
odzyskowego, które były przedmiotem ar-
tykułu opublikowanego w TTS 4/2012 [2]. 
Wyniki przedstawionej tam analizy ściśle na-
wiązują do zagadnienia znaczenia struktury 
przestrzennej układu zasilania. Na rys. 3 
zaprezentowana jest efektywność hamowa-
nia odzyskowego w obszarach zasilania po-
szczególnych podstacji; rys. 4 przedstawia 
zależność pomiędzy średnią liczbą trolejbu-
sów poruszających się w obszarze zasilania 
podstacji a efektywnością odzysku energii. 
Pomiarów dokonano na napędzie trak-
cyjnym pojazdów. Zauważalny jest wzrost 
efektywności rekuperacji wraz ze wzrostem 
intensywności ruchu. W przypadku większości podstacji wykorzy-
stanie odzysku energii znajduje się na poziomie 30–40%. Można 
więc stwierdzić, znaczna część energii odzysku jest wykorzystana 
przez pozostałe pojazdy. Jedynie w przypadku trzech najmniej 
obciążonych podstacji (Sopot I, Sopot II, Wielkopolska) wystę-
puje niewykorzystanie energii hamowania, co jest potwierdze-
niem wyników przedstawionych w pierwszej części artykułu [3]. 

Wnioski
Istnieje kilka sposobów zwiększenia efektywności wykorzysta-
nia hamowania odzyskowego, m.in.:

 � wykorzystanie stacjonarnych zasobników energii;
 � wykorzystanie taborowych zasobników energii;
 � wykorzystanie falowników podstacyjnych;
 � zmiana topologii układu zasilania;
 � wprowadzenie dwustronnego układu zasilania sieci trakcyjnej
Przedstawione badania umożliwiają ocenę poszczególnych 

metod zwiększenia efektywności energetycznej układu zasila-
nia elektrycznej komunikacji miejskiej oraz wskazanie optymal-
nych warunków pracy dla każdego z tych rozwiązań.

Przeprowadzone pomiary potwierdzają wyniki analizy symula-
cyjnej przedstawionej w poprzedniej części artykułu. Wskazują 
na silną zależność pomiędzy warunkami ruchowo-strukturalny-
mi układu zasilania a efektywnością wykorzystania hamowania 
odzyskowego. Kluczowym elementem decydującym o skutecz-
nym wykorzystaniu rekuperacji jest topologia sieci trakcyjnej. 
W przypadku obszarów zasilania, na których występuje znaczna 
liczba pojazdów, czyli o dużej wielkości bądź wysokiej intensyw-
ności ruchu, widoczne jest bardzo dobre wykorzystanie energii 
hamowania na drodze pojazd – pojazd, które czyni zbędnym 
stosowanie dodatkowych urządzeń absorbujących energię od-
zysku (jak zasobniki superkondensatorowe lub falowniki pod-
stacyjne). Niewykorzystanie energii rekuperacji występuje nato-
miast w obszarach o małej intensywności ruchu.

Należy zwrócić uwagę na to, iż przepływ energii hamowania na 
drodze pojazd – pojazd jest najtańszym i najbardziej efektywnym 
sposobem wykorzystania rekuperacji w pojazdach, znacznie tań-
szym od zastosowania zasobników lub falowników podstacyjnych. 

Dlatego, chcąc zwiększyć stopień wykorzystania odzysku ener-
gii, w pierwszej kolejności należy rozważyć możliwość rekonfigu-
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Rys. 2. Mapa intensywności hamowania rezystorowego w miesiącach letnich
Źródło: oprac. własne.
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racji układu zasilania, która ułatwi przepływ energii hamowania. 
W wielu sytuacjach niewielkim nakładem kosztów można osią-
gnąć bardzo dobre rezultaty. Należy unikać małych obszarów zasi-
lania podstacji, które są odseparowane galwanicznie od pozosta-
łej sieci. Obszary zasilania takich podstacji należy łączyć ze sobą, 
aby stworzyć jak największy obszar przepływu energii rekupera-
cji. Dlatego zalecane jest wprowadzanie dwustronnego zasilania 
sieci trakcyjnej, które umożliwia zwiększenie stopnia wykorzysta-
nia rekuperacji, jak i zmniejszenie strat przesyłu. Dwustronne za-
silanie może być zastosowane zarówno w centralnych, jak i zde-
centralizowanych układach zasilania. Przykładowe rozwiązania 
dwustronnego zasilania zaprezentowano w poprzedniej części ni-
niejszego artykułu. Układ zasilania zaprojektowany z uwzględnie-
niem przepływu energii rekuperacji jest w stanie przyjąć zdecydo-
waną większość odzyskiwanej energii. Zastosowanie zasobników 
jest celowe w obszarach sieci trakcyjnej o specyficznym charak-
terze: w terenach górskich bądź o nietypowym rozkładzie ruchu. 

Należy zwrócić uwagę na to, iż problemy z wyko-
rzystaniem energii rekuperacji występują często tylko 
w skali lokalnej, w obrębach konkretnych skrzyżowań 
(rys. 2 i 3).
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The influence of the spatial structure of the supply system  
for urban traction energy consumption – measurements of the recuperation

Theoretical analysis of the impact of the spatial structure of supply 
system for recuperative braking and transmission losses is present-
ed in the paper [3]. The object of this publication is to present the 
results of measurements of supply system topology on the energy 
demand. Generally the impact of the structure of power supply sys-
tem  is underestimated. In many cases, even minor modifications 
supply system - as a change of sectioning or bilateral power supply 
allow a significant increase in recovery energy. The analysis was 
made on the basis of the measurements performed in the Gdynia 
trolleybus network.
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Rys. 3. Efektywność hamowania odzyskowego na obszarach zasilania poszcze-
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