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Streszczenie. W niniejszej pracy przedstawiono metodologię, która moŜe być zastosowana 

do badania zjawisk dynamicznych w układach napędowych pojazdów szynowych 
z uwzględnieniem rzeczywistego ich osadzenia. Badania są realizowane przy szczegółowym 
opisie zjawisk elektromagnetycznych w silnikach napędowych oraz zjawisk kontaktowych 
na styku współpracy koła z szyną. Wyznaczone z powyŜszych modeli siły stanowią 
obciąŜenie układu napędowego pojazdu szynowego. Sformułowany model matematyczny 
silnika zaimplementowano w programie Matlab/Simulink i sprzęŜono go z modelem pojazdu 
opracowanym w programie Simmechanics. Modele te umoŜliwiają na wyznaczenie 
obciąŜenia układu napędowego, dla róŜnych stanów dynamicznych pojazdu (rozruch, praca 
ustalona) w zaleŜności od obciąŜenia lokomotywy.  

 
 
 
1. WSTĘP.  

W wielu współczesnych układach mechanicznych odkształcalność strukturalna odgrywa 
zasadniczą rolę. Numeryczne podejście do analizy kinematyki i dynamiki odkształcalnych 
układów wieloczłonowych wywodzi się z metod klasycznych opisanych w literaturze [2, 3]. 
Ich wspólną cechą jest załoŜenie, Ŝe ruch bezwzględny danego elementu mechanizmu jest 
dekomponowany na ruch zasadniczy elementów, na który nakładają się małe deformacje 
spręŜyste. Oznacza to, Ŝe w odkształceniach spręŜystych zakłada się brak ich wpływu na ruch 
układu natomiast siły wewnętrzne, wynikające z tego ruchu, odgrywają dominującą rolę w 
powstawaniu odkształceń poszczególnych elementów mechanizmu. Zatem analiza układu 
wieloczłonowego brył sztywnych jest zastosowana do zbadania sił wewnętrznych, które są 
wprowadzane jako siły zewnętrzne w celu rozwiązania problemu deformacji elementu. 
Głównym ograniczeniem tego podejścia jest konieczność załoŜenia liniowości odkształceń a 
zatem zostają pominięte w rezultatach analizy waŜne efekty nieliniowe. 

W przeszłości, w wielu pracach projektowych, dotyczących modelowania układów 
napędowych pojazdów szynowych, bazowano na załoŜeniu, Ŝe układ jest złoŜony z brył 
sztywnych lub, Ŝe odkształcenia spręŜyste powstające pod wpływem oddziaływań 
dynamicznych są mało znaczące czy wręcz pomijalne. 

Rozpatrywanie zjawisk dynamicznych układu napędowego pojazdu szynowego 
w oderwaniu od samego pojazdu stanowi zbytnie uproszczenie. ObciąŜenie układu 
napędowego jest bardzo złoŜone. Z jednej strony są to siły pochodzące od silnika 
elektrycznego, stanowiącego napęd pojazdu, będącego równieŜ, w niektórych modelach 



lokomotyw, sprzęŜonym elektrycznie z napędami pozostałych osi, a z drugiej strony to siły 
pochodzące od oddziaływania koła jezdnego o szynę. Siły te, są zdeterminowane ruchem 
samego pojazdu, a ruch pojazdu wynika z działania tych sił. To niewątpliwe sprzęŜenie 
dynamiki układu napędowego z dynamiką pojazdu czyni koniecznym uwzględnienie 
rzeczywistego osadzenia układu napędowego pojazdu szynowego w korpusie będącym 
podwoziem pojazdu. 
 
2. MODELOWANIE UKŁADU NAP ĘDOWEGO ELEKTROWOZU 

 
Modelowanie dynamiki układów napędowych maszyn i pojazdów mechanicznych jest 

szczególnie istotne wówczas, gdy celem modelowania jest otrzymanie informacji 
dotyczących zjawisk dynamicznych takich jak rozruch czy hamowanie. Model układu 
napędowego przenoszenia mocy z silnika napędzającego pojazd na koła jezdne powinien być 
opracowany pod kątem prowadzonej analizy dynamicznej. W układach duŜych mocy waŜnym 
czynnikiem jest opracowanie modelu, który opisywałby drgania giętno-skrętne. Pozwala to na 
uwzględnienie sztywności giętnej elementów układu napędowego oraz sztywności i luzów 
w łoŜyskach. 

Jedną z metod budowy modelu fizycznego słuŜącej badaniu dynamiki układów 
napędowych maszyn jest rozwijana od lat przez pracowników Katedry Mechaniki 
Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej tzw. metoda hybrydowa [9]. Polega ona na 
odwzorowaniu układu rzeczywistego z zastosowaniem elementów sztywnych i skończonych. 
W metodzie tej elementy o wyraźnej podatności, jak długie wałki, modelowane są przy 
uŜyciu dwuwęzłowego elementu belkowego, a osadzone na nich tarcze kół zębatych, lub np. 
sprzęgieł, jako elementy sztywne. Poszczególne elementy układu napędowego, stanowiące 
podsystemy, łączone są poprzez odpowiednią parę kinematyczną modelującą zakładany ruch 
względny elementów połączonych tą parą. Ponadto poszczególne podsystemy mogą 
oddziaływać na siebie poprzez siły czy momenty wynikające z działania elementów 
generujących siłę jak spręŜyna czy tłumik (resor lub amortyzator), siłę wynikającą z 
odkształcenia elementów podatnych (ugięcie zęba przekładni zębatej, elementów tocznych 
łoŜysk). Odpowiednie modele przekładni zębatej, które wykorzystano w budowie modelu 
fizycznego układu napędowego rozwaŜanego pojazdu szynowego, opisano w pracy [9]. 
 

Dynamiczne równanie ruchu układu napędowego w zapisie macierzowym moŜna 
przedstawić w następującej formie: 

 fKqqBqM =++ )()()( ttt &&&  (1) 
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 (2) 

 
gdzie: M , B, K  – są to odpowiednio macierze bezwładności, tłumienia i sztywności, f – 

macierz kolumnowa sił uogólnionych. 
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Rys. 1. A) Model CAD układu napędowego, B) Model fizyczny układu napędowego w konwencji 
metody hybrydowej (SES i MES) 

 
Przedstawione powyŜej podejście do modelowania układu napędowego zakłada ruch 

układu opisany we współrzędnych uogólnionych o więzach holonomicznych. Model ten 
powala na analizę drgań giętno – skrętnych układu napędowego pojazdu szynowego 
wymuszonych warunkami eksploatacyjnymi (rys. 1). Siły czynne działające na układ 
wynikają z momentu napędowego oraz sił i momentów kontaktowych powstających 
w wyniku oddziaływań na styku koła z szyną. W takim przypadku przeprowadza się 
obliczenia numeryczne dotyczące modelu układu napędowego oddzielnie w stosunku do 
modelu całego pojazdu, przy załoŜeniu, Ŝe odkształcenia spręŜyste układu napędowego nie 
mają wpływu na ruch pojazdu, natomiast siły kontaktowe (koło – szyna), wynikające z jego 
ruchu, odgrywają dominującą rolę w powstawaniu odkształceń poszczególnych elementów 
układu napędowego. Metoda ta moŜe być szczególnie przydatna w analizie drgań skrętnych. 

Innym rozwiązaniem analizy dynamiki układu napędowego jest budowa jego modelu 
w formalizmie układów wieloczłonowych. Wówczas model układu napędowego wraz z 
modelem pojazdu stanowi integralną całość. Powoduje to jednakŜe powstanie złoŜonego 
modelu o wielu stopniach swobody, generującego duŜy koszt obliczeniowy. 

 
2. MODELOWANIE ELEKTRYCZNEGO POJAZDU SZYNOWGO 

 
Badania zjawisk dynamicznych złoŜonych układów elektromechanicznych wymagają 

przyjęcia modelu fizycznego rozpatrywanego obiektu rzeczywistego, odzwierciedlającego 
najistotniejsze cechy i zjawiska w nim występujące, wymagane z punktu widzenia 
prowadzonej analizy dynamiki. Model ten nierzadko stanowi kompromis pomiędzy 
dokładnością odwzorowania obiektu a złoŜonością opisu zjawisk w nim występujących, 
wpływających na wiarygodność otrzymanego rozwiązania, czas trwania symulacji, czy 
w przypadkach skrajnych moŜliwość uzyskania rozwiązania. W przypadku układów 
elektromechanicznych części napędu - zarówno mechaniczna, jak i elektryczna - są układami 
dynamicznymi, wzajemnie sprzęŜonymi. Analizując zjawiska dynamiczne, szczególnie 



w stanach nieustalonych, konieczne jest posługiwanie się modelem umoŜliwiającym 
realizację sprzęŜenia elektromechanicznego [5]. 

Układy elektromagnetyczny i mechaniczny układu napędowego elektrycznego pojazdu 
szynowego sprzęgają się wzajemnie poprzez moment elektromagnetyczny (Me) i prędkość 

kątową wirnika (ω). Ze względu na strukturę układu napędowego pojazdów szynowych, 
przedstawioną na rys. 2, analiza stanów dynamicznych pojazdu szynowego i sprzęŜonego 
z nim układu napędowego musi uwzględniać analizę dynamiki układu elektromagnetycznego 
i mechanicznego. 

 

 

 

Rys. 2. Struktura układu napędowego elektrowozu 
 

Mając na uwadze unikatowość zastosowanego rozwiązania napędu lokomotywy 
elektrycznej (rodzaj silnika elektrycznego, liczba silników i ich konfiguracja połączeń), 
w dalszej części pracy zostanie przedstawiony model układu elektromagnetycznego 
lokomotywy wybranej do dalszej analizy. W tym celu wybrano lokomotywę elektryczną 
o symbolu EU07 [1]. Pomimo świadomości, Ŝe jest to „wiekowy” model lokomotywy, 
wybrano właśnie ją z powodu łatwego dostępu do dokumentacji konstrukcyjnej 
umoŜliwiającej odtworzenie w przestrzeni wirtualnej modelu pojazdu celem wyznaczenia 
zasadniczych cech pojazdu, jak masy i momenty bezwładności, wymaganych w budowie 
modelu części mechanicznej. 
 

W cyklu pracy silniki trakcyjne lokomotywy EU07 pracują w dwóch konfiguracjach. 
Podczas rozruchu cztery silniki połączone są w szereg, a następnie w celu zwiększenia 
napięcia silniki przełączane są w obwód równoległy, po dwa silniki w gałęzi. RozwaŜano 
połączenie szeregowe silników trakcyjnych lokomotywy. 
 

Do procesu modelowania przyjęto schemat zastępczy obwodów silników połączonych 
w szereg (rys. 3). 



 

 

Rys. 3. Schemat zastępczy obwodów elektrycznych silników połączonych szeregowo – dla programu 
załączeń styczników 0÷27 

 
Dla tak przyjętego schematu wyprowadzono równania napięciowe obwodów oraz związki 

fizyczne [1]. Poszczególne oznaczenia przedstawione na rys. 3. oznaczają: It – prąd 
tworników silników trakcyjnych, Isz12, Isz34 – prądy płynące przez uzwojenia wzbudzenia 

silników S1, S2 i S3, S4, kEi – stałe konstrukcyjne maszyny, φni – strumienie przy wzbudzeniu 
nominalnym, f(Iszi) – względne nieliniowe charakterystyki magnesowania, Rti – rezystancje 
tworników, Rb12, Rb34 – rezystancje bocznikujące uzwojenia wzbudzenia, Rszi – rezystancje 
uzwojenia szeregowego, RD – suma rezystancji dodatkowych, Lszi, Lt – indukcyjności uzwojeń 

wzbudzenia, ωi – prędkości kątowe wirników, Tei – momenty elektromagnetyczne silników, 
eri – napięcia indukowane w obwodach tworników. 

 

 

Rys. 4. Względna charakterystyka magnesowania 
 
W wyniku analizy postaci konstrukcyjnej pojazdu szynowego otrzymano model fizyczny 

pojazdu w postaci układu wielu ciał sztywnych połączonych między sobą odpowiednimi 
parami kinematycznymi, elementami spręŜystymi i tłumiącymi, a następnie uzyskano jego 
interpretację w programie SimMechanics. Niezbędne parametry opisujące model jak, masy, 
momenty bezwładności, wymiary opisujące połoŜenie par kinematycznych uzyskano 
z modelu 3D, utworzonego w programie Autodesk Inventor. Pozostałe parametry, sztywności 
i tłumienia elementów zawieszenia pierwszego i drugiego stopnia odspręŜynowania, 
uzyskano z dokumentacji dostarczonej przez Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych 
w Gliwicach. 



 

 

Rys. 5. Model fizyczny pojazdu 
 

Badanie dynamiki elektrycznych pojazdów szynowych wymaga utworzenia trzech 
wzajemnie sprzęŜonych ze sobą modeli: modelu pojazdu wraz z modelami napędów, modelu 
toru, oraz modelu kontaktu koło – szyna. W pierwszym etapie modelowania pojazdu 
szynowego w ruchu po torze buduje się modele poszczególnych podsystemów oddzielnie. 
Następnie modele te składa się w celu uzyskania kompletnego układu. Metodykę tę 
zaimplementowano w autorskich programach utworzonych w środowisku Matlab. Algorytm 
obliczeń zastosowany do analizy dynamiki ruchu pojazdu szynowego po dowolnym torze 
przedstawiono w postaci schematu na rys. 6. 

 

Rys. 6. Algorytm obliczeń zastosowany do analizy dynamiki ruchu elektrycznego pojazdu szynowego 
po dowolnym torze 

 



Prezentowany algorytm, na którego podstawie opracowano program komputerowy 
zastosowany do analizy dynamiki ruchu pojazdu szynowego po dowolnym torze, moŜna 
sprowadzić do kilku kroków postępowania [4, 6, 7, 8]: 

• przyjęcie warunków początkowych dla współrzędnych uogólnionych ( )0tq  i prędkości 

uogólnionych ( )0tq&  oraz określenie początkowych wartości parametrów powierzchni 

( )0tsr , ( )0tur , ( )0tsw  i ( )0tuw  związanych z poszczególną parą koło – szyna; 

• rozwiązanie układu równań nieliniowych w celu otrzymania parametrów powierzchni, 
które określają współrzędne punktów kontaktu związanych z kaŜdą parą koło – szyna; 

• obliczenie sił normalnych w kontakcie, które powstają w wyniku wzajemnego 
oddziaływania koła z szyną oraz zaleŜną od rozmiaru powierzchni kontaktu; 

• wyliczenie mikropoślizgów i obliczenie sił stycznych mikropoślizgów i momentów 
spinu, które powstają w wyniku wzajemnego oddziaływania koło – szyna; 

• wyznaczenie momentów napędowych dla kaŜdej z osi zestawu kołowego oddzielnie, 

• dodanie sił i momentów w kontakcie, powiązanych z kaŜdym kołem, oraz momentów 
napędowych do wektora zewnętrznych sił działających w układzie. Zastosowanie 
formalizmu układów wieloczłonowych w celu otrzymania rozwiązania, nowych 

połoŜeń i prędkości uogólnionych układu dla kolejnego kroku czasowego tt ∆+ ; 

• uaktualnienie układu dla kolejnej chwili czasu poprzez przyjęcie danych 
początkowych z kroku poprzedniego w celu wyznaczenia nieuogólnionych 
parametrów powierzchni powiązanych z kaŜdą parą koło – szyna; 

• kontynuowanie całego procesu dla nowego kroku czasowego aŜ do osiągnięcia czasu 
końcowego przeprowadzanej analizy. 

 
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem adekwatnych modeli: 

• pojazdu opracowanego w formalizmie układów wieloczłonowych w programie 
Matlab/SimMechanics, 

•  dyskretnych modeli dynamicznych elektromechanicznego układu napędowego, 
opracowanych w programie Matlab/Simmechanics i skrypcie programu Matlab, 

• połączeń silników elektrycznych stanowiących napęd pojazdu szynowego 
opracowanych w programie Matlab/Simulink, 

• kontaktu koło – szyna, słuŜącemu wyznaczeniu sił podparcia i prowadzenia 
pojazdu, opracowanemu w pakiecie skryptów autorskich programu Matlab. 

 
 
4. SYMULACJA NUMERYCZNA RUCHU POJAZDU SZYNOWEGO I O DDZIAŁYWA Ń 
DYNAMICZNYCH W  PARACH KINEMATYCZNYCH UKŁADU NAP ĘDOWEGO  

 
W wyniku przeprowadzonych obliczeń numerycznych otrzymano przebiegi zmian 

parametrów układu napędowego, przemieszeń i prędkości pojazdu, sił i momentów 
kontaktowych dla programu jazdy (przełączania styczników dla połączenia silników w trybie 
szeregowym) przedstawionym na rys. 7. 



 
Rys. 7. Program jazdy 

 
 

Rys. 8. Prędkość środka masy 
pierwszego zestawu 
kołowego w funkcji czasu 

 

 

Rys. 9. Przebieg zmian natęŜenia 
prądu twornika w obwodzie 
zastępczym połączeń 
silników w układzie 
szeregowym w funkcji czasu 

 

Rys.10. Przebieg zmian momentu 
elektromechanicznego na 
pierwszym silniku w funkcji 
czasu 

 

 
Rys. 11. Przemieszczenie środka 

masy pierwszego zestawu 
kołowego w funkcji czasu 

 

Rys. 12. Siła wzdłuŜna w punkcie 
styku szyny z lewym kołem 
pierwszego zestawu 
kołowego w funkcji czasu 

 



 

Rys. 13. Siła poprzeczna w punkcie 
styku szyny z lewym kołem 
pierwszego zestawu 
kołowego w funkcji czasu 

 

Rys. 14. Moment trakcyjny w punkcie 
styku szyny z lewym kołem 
pierwszego zestawu 
kołowego w funkcji czasu 

 

  

 
Dla analizowanego przypadku, rozruchu pojazdu szynowego po torze prostym, 

przykładowo zamieszczono przebiegi zmian momentu skręcającego w wybranych parach 
kinematycznych, rys. 13 - pomiędzy kołem zębatym małym a kołem zębatym duŜym (SES1 – 
SES2, rys. 1), rys. 14 - pomiędzy elementem modelującym koło zestawu kołowego a 
krzyŜakiem (SES8 – SES11, rys. 1). Jak wynika z przedstawionych rysunków (rys. 13 i 14), 
obciąŜenie zewnętrzne ma znaczący wpływ na drganiowy charakter tego sygnału. 

 

Rys. 15. Moment skręcający w wybranej parze 
układu napędowego 

Rys. 16. Moment skręcający w wybranej parze 
układu napędowego 

 
 
 
 
 
 



5. WNIOSKI KO ŃCOWE 
 

KaŜdy mechanizm ma swoją Ŝywotność. Tak więc z ekonomicznego punktu widzenia jest 
sprawą waŜną odpowiednie wyznaczenie terminu przeprowadzenia renowacji czy chociaŜby 
przeglądów okresowych. MoŜna to uzyskać dzięki gruntownej znajomości zjawisk 
dynamicznych zachodzących w rozpatrywanym układzie, poprzez symulacje numeryczne 
przeprowadzane na adekwatnym modelu pojazdu. W pojazdach szynowych jednym 
z najbardziej eksploatowanych i odpowiedzialnych mechanizmów jest układ napędowy. 

Zastosowanie metod modelowania i symulacji numerycznej do analizy zjawisk 
dynamicznych w parach kinematycznych elektrycznego pojazdu szynowego umoŜliwia 
identyfikację stanu obciąŜenia elementów układu w róŜnych warunkach eksploatacyjnych 
i moŜe być podstawą do efektywnego kształtowania charakterystyk trakcyjnych pojazdu. 
Badania takie mogą być z powodzeniem stosowane zarówno do modyfikacji obiektów 
istniejących, jak równieŜ do wspomagania procesu projektowo – konstrukcyjnego prototypów 
nowych pojazdów. 

Opracowany model pojazdu, w postaci układu elektromechanicznego wraz 
z dedykowanymi programami do wyznaczania sił podparcia i prowadzenia pojazdu, posiada 
moŜliwości otrzymania w rozwiązaniu: 

• przebiegów zmian parametrów kinematycznych w dowolnie wybranych punktach 
elementów modelu (przemieszczeń, prędkości, przyspieszeń), sił wzajemnego 
oddziaływania w poszczególnych parach kinematycznych oraz na styku koła z szyną.  

• punktu kontaktu koła z szyną (oddzielnie dla części tocznej i kołnierza), rozmiaru elips 
kontaktu na powierzchni szyny i koła wraz z miejscem ich występowania. 

 
Prezentowane wyniki symulacji komputerowych pozwalają ponadto na wyciągnięcie 

następującego wniosku, iŜ opracowane algorytmy i programy komputerowe mają charakter 
ogólny i mogą być z powodzeniem stosowane do określania cech konstrukcyjnych układów 
elektromechanicznych o podobnej postaci konstrukcyjnej. 
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