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Asynchroniczny napęd tramwajowy 
ze sterowaniem wektorowym  
– zasada działania (1)
Ze względów eksploatacyjnych i ekonomicznych klatkowe 
silniki indukcyjne są interesującą alternatywą dla szeroko 
do tej pory stosowanych w trakcji elektrycznej silników 
prądu stałego. Ich prosta budowa, duża niezawodność 
i odporność na trudne warunki eksploatacji powodują, że 
od wielu lat stanowią podstawowy rodzaj napędu elek-
trycznego w różnych dziedzinach gospodarki. Dzięki roz-
wojowi energoelektroniki i mikroelektroniki ostatnio roz-
powszechni ło się stosowanie sterowanych przekształtników 
częstotliwości (falowników), umożliwiających wygodną 
i niezawodną regulację prędkości obrotowej w napędach 
wykorzystujących takie silniki. Sterowanie wektorowe 
stanu elektro magnetycznego silników, polegające na cią-
głej kontroli wartości strumienia magnetycznego, pozwa-
la na dokładne panowanie nad momentem rozwijanym na 
wale silników zarówno przy rozpędzaniu, jak i hamowaniu 
tramwaju.

Najczęściej stosowana metoda sterowania w falownikowych na-
pędach z klatkowymi silnikami indukcyjnymi ogranicza się do 
tzw. skalarnego sterowania częstotliwościo wego, po legającego 
na bezpośrednim kształtowaniu amplitudy i częstotliwości pod-
stawowej harmonicznej trójfazowej fali napięcia wytwarzanego 
przez falownik. Cha rakterystyczną cechą takiego sterowania jest 
zachowywanie kontrolowanego stosun ku amplitudy napięcia sto-
jana silnika do częstotliwości. Metoda ta nie pozwala jed nak na 
dokładną regulację momentu napędowego rozwijanego przez sil-
nik w sta nach dynamicznych. W teorii napędu elektrycznego od 
dawna znane są bardziej zło żone metody stero wania pozwalające 
na osiągnięcie tego celu. Oparte są one na wyko rzystaniu opisu 
dynamiki silnika indukcyjnego za pomocą wektorów przestrzen-

nych pozwalających na interpretowanie trójfazowych przebiegów 
napięć, prądów i stru mieni magnetycznych jako obracających się 
wektorów na płaszczyźnie zmiennej zespolonej [1]. Wektorowe 
sterowanie silnika indukcyjnego pozwala na znacznie lepsze 
kształtowanie dynamiki układu napędowego. Ze względu na moż-
liwość róż nych interpretacji tego samego modelu wektorowego 
silnika opracowano w litera turze i zaczęto stosować w praktyce 
różne koncepcje układów sterowania [7]. Wyni kają one z odmien-
nych sposobów podejścia do problemu syntezy sterowania i róż-
nią się między sobą dokładnością realizacji założonego celu, 
stopniem komplikacji obli czeń związanych z realizacją takiego 
sterowania w czasie rzeczywistym, odpornoś cią na niedokładną 
znajomość parametrów silnika, a także możliwością ograniczenia 
skutków awarii układów pomiarowych.

Opis układu napędowego
W firmie ENIKA w latach 2002–2003 został opracowany i zbudo-
wany prototyp napędu asynchronicznego ENI-ZNAP-105N, prze-
znaczony głównie do modernizowanych wagonów tramwajo wych 
rodziny 105N. Może być on jednak także zastosowany w nowych 
wagonach tramwajowych innych typów. Podzespoły napędu są 
rozmieszczone w standardo wych przestrzeniach, dostępnych 
w konstrukcji wagonu 105N bez konieczności dokonywania 
w nim zmian konstrukcyjnych (rys. 1). Zastosowane klatkowe sil-
niki induk cyjne mają wymiary i sposób mocowania identyczny 
z silnikami prądu stałego używa nymi dotychczas.

Omawiany napęd składa się z następujących podzespołów: 
n falownik typ ENI-F600/360/3/H  2 szt.
n obwód wejściowy typ ENI-OWE/200  1 kpl.
n asynchroniczny silnik trakcyjny   

typ EMIT-Żychlin STDa 200L4  4 szt.
n rezystor hamowania typ DTE-4  2 szt.
n sterownik napędu typ ENI-SNT-1  1 szt.
n nastawnik motorniczego  1 szt.
n przetwornica statyczna   

z zespołem wentylacyjnym typ ENI-PT600/40/W 1 szt.

Podzespoły napędu po zabudowaniu w wagonie i podłączeniu 
elektrycznym zapew niają realizację wszystkich funkcji ruchowych 
tramwaju, zasilanie obwodów pomoc niczych oraz chłodzenie 
silników trakcyjnych i rezystorów hamowania. Dwa nieza leż ne 
falowniki zasilają po dwa równolegle połączone silniki asynchro-
niczne danego wózka. Sterowanie wektorowe zapewnia nowo-
czesne i efektywne wykorzystanie sil ników. Obwód wejściowy 
chroni urządzenia napędu przed przepięciami z sieci trak cyjnej, 
jak i zakłócaniem samej sieci przez napęd. Napęd ENI-ZNAP-
-105N zapewnia płynny, bezstratny rozruch, swobodny wybieg 
oraz hamowanie ze zwrotem energii do sieci trakcyjnej, lub ha-
mowanie oporowe, gdy tramwaj zostanie odłączony od sieci trak-

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia urządzeń napędu asynchronicznego ENI-ZNAP-
105N w wagonie tramwaju

 NM - nastawnik motorniczego, SNT - sterownik tramwaju ENI-SNT-1 w szafie 
aparatowej, SKA - obwód wejściowy ENI-OWE/200 w skrzyni aparatowej, 
SKW - dwa falowniki ENI-F600/360/3/H i dwa rezystory hamowania w prze-
strzeni po rozruszniku GBT, PT - przetwornica statyczna ENI-PT600/40/W we 
wnęce po przetwornicy wirującej, M - asynchroniczne silniki trakcyjne STDa 
200L4
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cyjnej (co następuje w przypadku, gdy napięcie sieci spadnie 
poniżej lub wzroś nie powyżej nastawionych wartości). W obwo-
dzie silnoprądowym są tylko trzy apara ty stykowe tj. główny 
stycznik zasilający oraz dwa styczniki grupowe umożliwiające jaz-
dę tylko jednym wózkiem. Przetwornica statyczna z zespołem 
wentylatorów za pewnia zasilanie obwodów pomocniczych oraz 
chłodzenie silników trakcyjnych i rezystorów hamowania. Trans-
misja sygnałów sterujących i pomiarowych między sterownikiem 
tramwaju a falownikami odbywa się łączem CAN-Bus. Sygnały 
ważne z punktu bezpieczeństwa ruchu tramwaju są dodatkowo 
prowadzone osobnymi połączeniami kablowymi. 

Zasada działania napędu asynchronicznego 
ze sterowaniem wektorowym
Schemat blokowy układu napędowego pojedynczego wózka 
tramwajowego przedsta wiono na rysunku 3. 

W układzie napędowym wykorzystane są dwa silniki indukcyj-
ne zasilane z jednego falownika. Wektorowo sterowany jest tylko 
jeden z silników – ten, który pracuje w układzie zamkniętym ze 
sprzężeniem zwrotnym od prądu stojana i prędkości kątowej wir-
nika. Pomiary prądu i prędkości w silniku niesterowanym (towa-
rzyszącym) służą jedynie kontroli poprawności jego pracy 
i zwiększeniu niezawodności napędu. W przypadku uszkodzenia 
układów pomiarowych w silniku sterowanym, sterowanie może 
być przeniesione na drugi silnik. Przeniesienie sterowania może 
również nastąpić w przypadku stwierdzenia zbyt dużych różnic 
między stanami silników obserwowanych na podstawie mierzo-
nych przebiegów prądu i prędkości kątowej. Nadążanie silnika 
towarzyszącego za silnikiem sterowanym wynika z naturalnych 
właściwości maszyn asynchronicznych. W silnikach indukcyjnych 
moment napędowy jest funkcją różnicy prędkości (poślizgu) wy-
stępującego między wirującym polem magnetycznym stojana 
a wirnikiem. Jeśli silnik towarzyszący przyspieszy w stosunku do 
silnika sterowanego, to jego poślizg się zmniejszy i zmniejszy się 
rozwijany moment napędowy nie pozwalając na nadmierny wzrost 
prędkości. I odwrotnie, jeżeli silnik towarzyszący zostanie przyha-
mowany, to jego poślizg wzrośnie i odpowiednio wzrośnie mo-
ment napędowy pozwalając na pokonanie zwiększonych oporów. 

Schemat układu sterowania dla silnika sterowanego wektoro-
wo przedstawiono na rysunku 4.

W układzie tym wykorzystano metodę tzw. pośredniego stero-
wania strumienia mag netycznego wirnika poprzez odpowiednie 
wymuszanie prądu stojana. Zastosowana metoda sterowania 
pośred    niego wektorem strumienia wirnika wynika z analizy wła-
ściwości modelu matematycznego silnika opisanego w układzie 
współrzędnych związanym z prądem stojana (rys. 5). Sterownik 
mikro procesorowy realizuje w tym silniku algorytm polegający na 
jedno czesnym pośrednim sterowaniu momentu i strumienia wir-
nika. Konieczność zmiany strumienia wynika z potrzeby ograni-
czenia amplitudy napięcia zasilającego silnik ze względu na 
obecność falownika. W każdym napędzie z silnikiem indukcyjnym 
wyma gana amplituda napięcia stojana rośnie wraz z prędkością 
i dla dużych prędkości napięcie wytwarzane przez falownik okaza-
łoby się niewystarczające. Zmiana strumienia silnika pozwala tak-
że na dostosowanie wartości maksymalnej momen tu (napędzają-
cego lub hamującego) rozwijanego przez silnik, do aktualnej 
wartości napięcia zasilającego panującego w sieci trakcyjnej. 

Rys. 2.  Falownik typu ENI-F600/360/3/H zasilający oba silniki pojedyncze-
go wózka tramwaju

Rys. 3.  Schemat blokowy napędu wózka tramwajowego

Rys. 4.  Schemat układu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego w asynchro-
nicznym napędzie tramwajowym ENI-ZNAP-105N

Rys. 5.  Opis wektora strumienia wirnika w układzie współrzędnych w przy-
jętym modelu matematycznym silnika



technika

3/200454

technika

3/2004 55

W napędzie ENI-ZNAP-105N przyjęto, że wartość zadana stru-
mienia wirnika jest pewną funkcją aktualnej prędkości obrotowej 
silnika proporcjonalnej do prędkości jazdy i napięcia sieci

Ψrzd = f(UT , Ω) (1)

a wymaganą wartość zadaną pulsacji poślizgu odpowiadającą 
wartości zadanej momentu określa się zgodnie ze wzorem

 2 Rr MzdΩrzd = — — —— (2)
 3 p Ψ2

rzd

Zadany stan elektromagnetyczny silnika opisany jest przy po-
mocy tzw. kąta obciążenia ϕ*

r i modułu wektora strumienia wirni-
ka Ψ*

r , występujących w odpowiednio skonstruowanym modelu 
dynamicznym obwodu wirnika silnika zależnymi od Ψrzd oraz 
Ωrzd. Wymagany prąd stojana w postaci wektorowej jest wówczas 
pewną funkcją zadanego stanu elektromagnetycznego silnika 
i rzeczywistej prędkości kątowej wału, wyliczany w sposób ciągły 
w układzie pośredniego sterowania strumienia 

I*s = f(ϕ*
r , Ψ

*
r , Ω) (3)

Układ wektorowej regulacji prądu stojana jest podporządko-
wanym obwodem regulacji (tzw. wewnętrzna pętla regulacji). Re-
gulacja prądu stojana może być realizowana za pośrednictwem 
falownika napięciowego z modulacją szerokości impulsów (MSI), 
zbudowanego tak, by na swym wyjściu odtwarzał trójfazowy układ 
napięć określony przez wymagany wektor napięcia stojana U*

s 
o składowych U*

sα i U*
sβ wyrażonych w nieruchomym układzie 

współrzędnych α – β. Składowe prądów stojana w nieruchomym 
układzie współrzędnych Isα i Isβ są wyznaczane bezpośrednio na 
podstawie pomiaru dwóch prądów przewodowych zasilających 
silnik (rys. 6).

1917 obr/min, częstotliwość 65 Hz) zakładając, że napięcie zasi-
lające falownik wynosi 600 V, a maksymalny prąd obciążenia fa-
lownika jest 360 A (czyli 180 A dla jednego silnika). Wygładzanie 
kształtu charakterystyki zadawanego strumienia magnetycznego 
wprowadzono w celu ułatwienia pracy układu regulacji prądu sto-
jana podczas przechodzenia napędu ze strefy małych prędkości, 
gdy zadawany strumień jest stały, do strefy większych prędkości, 
gdy zadawany strumień jest zmniejszany w funkcji prędkości ob-
rotowej silnika Zastosowanie omawianego napędu do pojedyn-
czego wagonu tramwaju typu 105N przy założeniach: 2 wózki 
napędzane (4 silniki), masa własna wagonu 17 700 kg, przekład-
nia 1:7,33, średnica kół 640 mm, maksymalna prędkość 70 km/
h, pozwala na drodze symulacji komputerowej określić teoretycz-
ne ruchowe właściwości trakcyjne tego napędu przedstawione na 
rysunku 9.

Rys. 6. Schemat blokowy wektorowego regulatora prądu stojana

Charakterystyki asynchronicznego napędu tramwajo-
wego ze sterowaniem wektorowym
Wartości dopuszczalnego momentu maksymalnego i modułu 
wektora strumienia wirnika są funkcjami prędkości tramwaju i są 
stałe przy niskich prędkościach, a po przekroczeniu pewnego 
progu maleją wraz ze wzrostem prędkości (rys. 8). Przyjęte cha-
rakterystyki statyczne napędu wynikają z istnienia ograniczenia 
napięcia wprowadzanego przez falownik, a także z potrzeby ogra-
niczenia prądu pobieranego przez silnik z falownika. 

Charakterystyki statyczne napędu, przedstawione na rysun-
kach 7 i 8, wyznaczono dla silnika indukcyjnego STDa 200L4 
produkowanego w firmie EMIT S.A. Żychlin (o danych znamiono-
wych: moc 50 kW, napięcie 380 V, prąd 88 A, prędkość obrotowa 

Rys. 7. Charakterystyki ograniczające wartości sygnałów zadawanych wyni-
kające z danych technicznych falownika

Rys. 8. Założone charakterystyki statyczne napędu tramwaju (dla pojedyn-
czego silnika

Wyniki obliczeń przedstawiono na podanych wykresach 
w jednostkach względnych przyjmując dla napięcia, prądu, stru-
mienia i momentu wartości odniesienia odpowiadające warto-
ściom znamionowym silnika. Dla prędkości kątowych przyjęto 
jako wartość odniesienia znamionową synchroniczną elektryczną 
prędkość obrotową (przy zasilaniu 64 Hz) Ω0 = 408,4 rad/s, co 
odpowiada prędkości tramwaju V0 = 32,11 km/h. Warto zauwa-
żyć, że przy znamionowym momencie na wale pojedyńczego sil-
nika: Mn = 249 Nm wypadkowa siła na kołach tramwaju (dla 
pojedynczego wagonu – 4 silników) wynosi: Fn = 22 820 N 
(2 328 kG).
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Asynchroniczny napęd tramwajowy ENI-ZNAP-105N ma na-
stępujące właściwości:
n wykorzystuje klatkowe silniki indukcyjne, charakteryzujące się 

znacznie większą trwałością i tańsze w eksploatacji niż silniki 
prądu stałego;

n przy tych samych gabarytach silników pozwala uzyskać więk-
szy moment napędowy i hamujący;

n pozwala na dokładną kontrolę momentu rozwijanego przez 
silniki, co umożliwia zastosowanie sterowania antypoślizgo-
wego ABS (anti-blocking system) i ASR (anti-slip regu-
lation);

n umożliwia skuteczne hamowanie elektrodynamiczne w całym 
zakresie prędkości (także przy prędkościach bliskich zeru);

n umożliwia awaryjne hamowanie elektrodynamiczne przy braku 
napięcia sieci;

n zapewnia skuteczną kontrolę prądu pobieranego przez silniki;
n pozwala na zwrot energii hamowania do sieci (energia hamo-

wania jest wytracana w rezystorze hamowania jedynie wów-
czas, gdy sieć nie może odebrać zwracanej energii);

n pozwala na bezprądowy przejazd pod izolatorami międzysek-
cyjnymi;

n pozwala na pracę napędu w szerokim zakresie napięcia sieci;
n zapewnia diagnostykę stanów awaryjnych;
n umożliwia jazdę jednym wózkiem napędnym.

Przedstawiony napęd może być zastosowany nie tylko w mo-
dernizowanych tramwajach 105N, lecz także w trolejbusach 
i nowych tramwajach. Po wymianie modułów tranzystorowych 
w falowniku, istniejący sterownik mikroprocesorowy, zbudowany 
z wykorzystaniem procesora sygnałowego DSP pozwala sterować 
napędy trakcyjne większych mocy, również takie, w których fa-
lownik zasila tylko jeden silnik.
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Rys. 9. Wyniki badań symulacyjnych jazdy tramwaju, z uwzględnieniem 
jednakowych charakterystyk zdawania strumienia i ograniczenia 
maksymalnej wartości poślizgu dla rozruchu i hamowania badanego 
napędu
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