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Maciej Górowski, Tomasz Rogacewicz

Symulator  tramwaju – NGT6Kr

Symulator tramwaju NGT6Kr to w pełni polski produkt. Głównym za-
łożeniem tego projektu było stworzenie realistycznego symulatora jazdy
tramwajem do prowadzenia szkoleń, składającego się z trzech pod-
stawowych elementów: kompletnie wyposażonej rzeczywistej kabi-
ny w skali 1:1, komputerowego programu symulacji jazdy i zdarzeń
w ruchu miejskim z układem projekcji scenerii oraz stanowiska in-
struktora, z którego można wpływać na funkcjonowanie zdarzeń sy-
mulowanych w przebiegu szkolenia.

Założenia i opis projektu
W roku 2006 jednymi z najnowocześniejszych tramwajów w Polsce
były krakowskie „Bombardiery” NGT6. W związku z tym autorzy podjęli
się opracowania symulatora dla tej serii pojazdów: NGT6Kr. Projekt
symulatora realizowany był przy współpracy z MPK Kraków. W trak-
cie opracowywania założeń projektowych autorzy przyjęli, że kabina
symulatora będzie wykonana na wzór kabiny rzeczywistej (bez ko-
rzystania z oryginalnych komponentów), co znacznie wpłynęło na ob-
niżenie kosztów budowy przy zachowaniu realizmu wyglądu i działa-
nia. W trakcie uzgodnień projektowych postanowiono, że kabina sy-
mulatora będzie wykonana dokładnie na wzór kabiny oryginalnej –
nie tylko od środka (pulpit, szyby, sufit, fotel), jak to ma miejsce w ty-
powych symulatorach, lecz również z zewnątrz. Takie rozwiązanie spo-
wodowało, że kabina może być dodatkowo wykorzystywana jako eks-
ponat interaktywny. Symulator wyposażony jest w realistyczne

oświetlenie zewnętrzne, kierunkowskazy itp. Został on zaprojektowany
i skonstruowany w taki sposób, by kabina posiadała układ sterowa-
nia niezależny od systemu sterowania symulacją jazdy. W związku
z tym wszystkie funkcje kabiny (tzw. automatyka działania tramwa-
ju), a więc pulpitu i wyposażenia dodatkowego, działają samodziel-
nie, nawet gdy nie jest uruchomiony program symulacji. Wystarczy
podłączyć kabinę do zasilania 230V, by zapoznać się z działaniem
funkcji rzeczywistego tramwaju. Przełączenie do pracy w trybie symulacji
następuje automatycznie po podłączeniu głównego komputera sy-
mulacji poprzez sieć LAN do kabiny.

Kabina symulatora
Kabina, przedstawiona na fot. 1, jest konstrukcją stalowo-drewnianą;
wykorzystano w niej również tworzywa sztuczne. Szyby wykonane są
– z uwagi na bezpieczeństwo – z przezroczystego tworzywa (pleksi).
Pulpit motorniczego wykonany jest z płyt drewnopodobnych oraz ele-
mentów powstałych na bazie żywicy epoksydowej, natomiast poszy-
cie zewnętrzne stanową płyty drewnopochodne. W podwoziu zamon-
towane zostały koła transportowe.

Instalacja elektryczna zaprojektowana dla potrzeb symulatora skła-
da się z około 700 metrów przewodów elektrycznych oraz zespołu
zasilaczy, modułów mikroprocesorowych, przekaźników, złącz elek-
trycznych i komunikacyjnych. W tylnej części kabiny, jak w rzeczywi-
stości, zabudowana została szafa aparatowa.

Fot. 1 i 2. Kabina i pulpit symulatora tramwaju NGT6Kr w Instytucie Pojazdów Szynowych PK
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W kabinie zamontowane są również elementy odpowiadające za
odzwierciedlenie rzeczywistych odgłosów pracy tramwaju. Znajdują
się w niej trzy zestawy głośników, z których pierwszy emituje przestrzen-
ny dźwięk szumów jazdy i odgłosów ruchu miejskiego, drugi odpo-
wiada za dźwięki systemu informacji pasażerskiej, w tym zapowia-
dania przystanków, a trzeci za odgłosy radiotelefonu. Poza głośnika-
mi – dla zwiększenia realizmu odgłosów symulacji – autorzy symu-
latora zabudowali w odpowiednich miejscach w przestrzeni kabiny
takie elementy jak: dzwonki, buczki oraz odpowiednio dobrane me-
chanizmy napędzane silnikami. Elementy te imitują dźwięki związa-
ne z działaniem podzespołów tramwaju, takich jak np. dzwonek ze-
wnętrzny, kompresory piasecznic, sygnały zakłóceń i czuwaka, pompki
spryskiwacza, silniki trakcyjne i falowniki. Głośniki oraz elementy
imitujące odgłosy ulokowane są w miejscach, z których w rzeczywi-
stym tramwaju dane dźwięki się wydobywają.

 Wszystkie urządzenia zabudowane w pulpicie (fot. 2), np. panele
z wyposażeniem (nastawnik jazdy, nawrotnik, przyciski, lampki, prze-
łączniki itp.) wraz z mechanizmami potrzebnymi do odzwierciedlenia
ich rzeczywistego działania, zostały zaprojektowane i wykonane specjalnie
na potrzeby symulatora na wzór urządzeń oryginalnych. Dzięki temu
znacznie ograniczono koszty projektu. W kabinie zabudowano układ
wentylacji nawiewnej, odpowiadający rozwiązaniu z tramwaju NGT6.

Dzięki realistycznemu wyglądowi zewnętrznemu kabiny w trak-
cie szkoleń i demonstracji można zaprezentować działanie oświetlenia
zewnętrznego. Ponieważ „Bombardiery” wyposażone są w czujnik
zmierzchowy oświetlenia, takie samo rozwiązanie wdrożono w kabi-
nie symulatora – zabudowano taki czujnik dodatkowo współpracu-
jący z programem symulacji, dostosowując tym samym działanie
oświetlenia to wybranej scenerii (dzień, noc, jazda w tunelu itp.).

Ogólny schemat zależności komunikacyjnych symulatora przed-
stawia rys 1.

Oprogramowanie symulatora
Dla symulatora NGT6Kr zostały opracowane trzy programy sterują-
ce. Pierwszy z nich steruje pracą kabiny symulatora. W kabinie za-
montowany jest mikroprocesorowy moduł komunikacyjny połączony
z instalacją elektryczną kabiny. Sygnały z poszczególnych manipula-
torów na pulpicie i w kabinie przesyłane są do tego modułu, a na-
stępnie – przez złącze RS232 – do komputera sterującego kabiną.
Program sterujący kabiną odpowiada za działanie wszystkich urzą-
dzeń, które mają wpływ na symulację jazdy tramwajem oraz jego
usterek. Program sterujący kabiną wysyła odpowiednie sygnały o pracy
urządzeń do programu symulacji, który odpowiednio steruje zjawi-
skami w wyświetlanej scenerii. Informacje o zakłóceniach czy awa-

Rys 1. Ogólny schemat pracy symulatora       Źródło: oprac. własne.
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riach są wyświetlane zgodnie z rzeczywistością na ekranie kompu-
tera pokładowego na pulpicie.

Drugi program – symulacji jazdy – wizualizuje ruch miejski (tory,
ulice, sieć trakcyjną, budynki i obiekty, sygnalizację, pojazdy itp.)
i samą jazdę tramwajem po mieście. Program ten odpowiada tak-
że za projekcję scenerii na ekrany ustawione przed kabiną. Przy-
stosowany jest do projekcji scenerii w trybie jedno-, dwu- lub trzy-
ekranowym: projekcja odbywa się na ekran szyby czołowej lub na
ekrany szyb czołowej i bocznych. Sposoby projekcji scenerii jazdy
przedstawione są na fot. 3 i rys 2. Omawiany program nie ma bez-
pośredniego wpływu na pracę i zachowanie urządzeń w symulowanym
tramwaju, gdyż pracuje jako podrzędny względem programu steru-
jącego kabiną. W pełni odpowiada natomiast za działanie infrastruk-
tury i odpowiednio ją konfiguruje wg danych otrzymanych z progra-
mu sterującego kabiną (np. sterowanie zwrotnicami) czy też programu

instruktorskiego (np. brak napięcia w sieci trakcyjnej). Program ten
jest cały czas rozwijany o kolejne funkcje i ma nowe możliwości wpły-
wania na zdarzenia w ruchu miejskim.

Trzeci program ma charakter instruktorski; przy jego użyciu in-
struktor nadzorujący szkolenie może oddziaływać na zdarzenia w trasie
oraz wpływać na funkcjonowanie tramwaju. W komunikacji z progra-
mem sterującym kabiną pełni tylko funkcję interfejsu wyboru zakłó-
cenia czy awarii, gdyż awarię symuluje, jak przedstawiono powyżej,
program sterujący kabiną. Poprzez wybór odpowiedniej zakładki w pro-
gramie można sterować warunkami atmosferycznymi, trybem dzia-
łania sygnalizacji świetlnej czy też zasilaniem trakcyjnym. Można także
wywołać najczęściej występujące usterki i zakłócenia w pracy urzą-
dzeń, jakie występują na tramwajach NGT6. Program ten umożliwia
również symulowanie odgłosów pasażerów docierających z przestrzeni
pasażerskiej, jak np. głos pasażera chcącego kupić bilet. Fotografia
4 przedstawia interfejs programu instruktorskiego.

Stanowisko instruktorskie
Stanowisko instruktorskie, pokazane na fotografii 5, umożliwia nad-
zór i kierowanie całym przebiegiem szkolenia. Na stanowisku instruk-
torskim znajdują się komputery z zainstalowanymi programami: sy-
mulacji i instruktorskim. Na monitorze komputera instruktorskiego wy-
świetla się też podgląd z kamer zainstalowanych w kabinie, przez co
na żywo można obserwować zachowanie kursanta i zdarzenia jazdy.
Obraz i dźwięk z kabiny mogą być rejestrowane w jakości cyfrowej, co
umożliwia przeanalizowanie ich po zakończonym szkoleniu. Na oma-
wianym stanowisku znajduje się również terminal dyspozytorski, który
umożliwia dwukierunkową łączność głosową instruktora z kursantem
(tak jak ma to miejsce w rzeczywistości podczas łączności radiotelefo-
nicznej motorniczego z dyspozytorem). Poprzez ten terminal możliwe jest
także odtworzenie komunikatu w formie cyfrowego nagrania.

Fot. 3. Projekcja scenerii w kabinie

Rys 2. Projekcja jedno- i wieloekranowa    Źródło: oprac. własne.
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Instruktor może też „wcielić się” w pasażera i używać przycisków
umożliwiających indywidualne otwieranie drzwi lub przycisków alarmu.
Może też uruchomić hamulec bezpieczeństwa w przedziale pasażer-
skim, doprowadzając do nagłego zatrzymania tramwaju.

Eksploatacja i rozwój
Symulator NGT6Kr rozwijany jest wspólnie z Instytutem Pojazdów Szy-
nowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej jako przed-
miot projektu naukowo-badawczego. Na kierunku Transport prowadzone
są w Instytucie m.in. zajęcia z zakresu inżynierii ruchu i środków trans-
portu szynowego. Dzięki wykorzystywaniu symulatora podczas zajęć dy-
daktycznych studenci otrzymują praktyczną wiedzę z zakresu działa-
nia i eksploatacji tramwajów, jak również zasad ruchu miejskiego, bu-
dowy, działania i eksploatacji infrastruktury torowej, trakcyjnej oraz sy-
gnalizacji. Studenci podczas pracy na symulatorze zapoznają się z prze-
pisami ruchu drogowego oraz zagadnieniami przydatnymi do projek-
towania układów drogowych, pracy przewozowej w transporcie miejskim
i systemów sterowania ruchem. Urządzenie to jest praktycznym uzu-
pełnieniem teorii przekazywanej podczas wykładów.

Poprzez dalszy rozwój oprogramowania symulatora możliwe jest im-
plementowanie kolejnych zdarzeń, jakie występują czy też mogą wy-
stąpić w ruchu miejskim podczas jazdy tramwajem. Przedstawione
w artykule programy są na bieżąco rozwijane i modyfikowane w ten
sposób, aby realizm symulacji był wiarygodny.

Kolejnym krokiem poczynionym w pracy nad rozwojem symulato-
ra będzie zaprojektowanie zabudowy fotela motorniczego z funkcją
odzwierciedlania wychyłów i drgań. Można przypuszczać, że rozwiąza-
nie to jeszcze bardziej zwiększy realizm symulacji.

Obecny stan symulatora, poza wykorzystaniem go do celów dydak-
tycznych na PK, pozwala również prowadzić wstępne szkolenia dla pro-
wadzących pojazdy. I nie chodzi tylko o szkolenia motorniczych, w trakcie
których mogą oni zapoznać się z działaniem wyposażenia kabiny tram-
waju i z jazdą w ruchu miejskim, ale również kierowców samochodów
osobowych. Mają oni możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy motor-
niczego i odpowiednim zachowaniem się kierowcy wobec tramwaju (w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu miejskim). Urządzenie to może być
też wykorzystywane do badań związanych z zachowaniem się człowieka
w sytuacjach niebezpiecznych, w czasie zwiększonej odpowiedzialności,
w przypadku monotonnej pracy i jazdy pod wpływem stresu.

Opisana powyżej logika działania programów sterujących symula-
tora jest projektowana w taki sposób, aby mogła być ona dowolnie roz-
budowywania i modyfikowana, w tym również w łatwy sposób przysto-
sowywana do symulowania jazdy pojazdami szynowymi innego typu.

Dzięki zastosowaniu dwóch programów, praktycznie niezależnych od
siebie, otrzymano rozwiązanie uniwersalnego programu symulacji, który
przy zmianie typu symulowanego taboru współpracuje z odpowiednio
przystosowanym w tym celu programem sterującym kabiną.

Zalety stosowania symulatorów
Zaletą stosowania symulatorów w procesie szkolenia jest przede wszyst-
kim bezpieczeństwo. Kursant nie porusza się pojazdem po mieście,
lecz w sferze wirtualnej, choć czuje się tak, jakby był prawdziwym uczest-
nikiem ruchu. Do zalet należą niższe koszty eksploatacji i utrzymania
symulatora niż prawdziwego pojazdu – wystarczy zagospodarować od-
powiednie pomieszczenie i eksploatować je w dowolnym momencie.
Nie jest też konieczne wyłączanie z ruchu rzeczywistego pojazdu na okres
szkolenia oraz kierowanie na trasę kolejnego pojazdu wspomagające-
go pracę przewozową. Podczas jazdy w symulatorze można symulować
niebezpieczne zdarzenia, które nie są możliwe do przetrenowania w rze-
czywistości, oraz wyczulić kursantów na pewne symptomy niebezpiecz-
nych sytuacji. Jak już wspomniano, przy pomocy urządzenia da się także
wypracować prawidłową reakcję kierujących pojazdem.

Po przeprowadzeniu szkoleń na symulatorze wyjazd rzeczywistym
tramwajem na trasę miejską jest oczywiście konieczny. Powinno się to
odbywać w końcowej fazie szkolenia, a nie na samym początku, gdzie
kandydat poznaje podstawowe funkcje obsługi i sterowania jazdą.
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