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UKŁAD DWUSTREFOWEGO STEROWANIA NAPĘDU 

BEZPRZEKŁADNIOWEGO DLA TRAMWAJU 

NISKOPODŁOGOWEGO  

 
CONTROL SYSTEM OF FLUX WEAKENING FOR DIRECT DRIVE  

OF LOW-FLOOR TRAM 

 
Streszczenie: W pracy proponuje się dla tramwaju o konstrukcji niskopodłogowej zastosować napęd 

bezprzekładniowy (NB) bazujący na maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM). Ze 

względu na ograniczoność rozmiarów takiej maszyny i niezbędną jej przeciążalność, na podstawie wyników 

komputerowego 2D modelowania pola magnetycznego otrzymano krzywą magnesowania maszyny  

i zbudowano w środowisku MATLAB/Simulink wirtualny komputerowy model PMSM z uwzględnieniem jej 

nasycenia magnetycznego. W wózku pociągowym specjalnej konstrukcji dla tramwaju niskopodłogowego  

z powodu ograniczonej przestrzeni dla instalacji 4-ch silników napędzających koła niemożliwe jest stosowanie 

ciągłego czujnika kątowego położenia wirnika, który umożliwiłby kształtowanie wyrównanego momentu 

elektromagnetycznego. Dlatego wykorzystano układ z trzech czujników Halla, zamontowanych w silniku,  

a dla uniknięcia pulsacji momentu elektromagnetycznego, które powodowałyby szybkie zużycie obręczy kół 

tramwajowych, zastosowano obserwator hybrydowy, który oblicza prędkość kątową, a także funkcje 

trygonometryczne sin i cos bieżącej wartości kąta położenia wirnika wg sygnałów z dyskretnych czujników 

Halla. Dla badań opracowanego układu dwustrefowego sterowania prędkości PMSM stworzono model 

komputerowy NB, który symuluje pracę cyfrowego systemu sterowania. Na modelu przeprowadzono szereg 

doświadczeń, które wykazały poprawność zastosowanego rozwiązania. 
 

Abstract: It is proposed to apply direct electric drive (DED) based on synchronous machines with permanent 

magnets (PMSM) to drive of five-section low-floor tram. Given the limited size of the motor and its required 

overload capacity, based on the results of computer modeling of 2D magnetic field, the magnetization curve of 

machines was obtained and virtual computer model of PMSM was created in MATLAB/Simulink taking into 

account magnetic saturation of the machine. In vehicle cart designed especially for low-floor trams, the space 

for installation of 4 motor-wheels with DED is limited. Therefore it is impossible to use continuous angular 

sensor of the rotor position, which would facilitate smooth shape of electromagnetic torque. That is why three 

Hall sensors are used. To prevent pulsation of electromagnetic torque, which would lead to rapid wearing of 

tram wheels’ rims, hybrid observer is applies. This observer calculates angular speed and trigonometric 

functions sin and cos of rotor position angle on the basis of discrete Hall sensors signals. For the study of 

developed two-zone speed control system of PMSM of DED, the computer model that simulates the work of  

a digital control system was created. Using the model, series of experiments were conducted. They showed the 

efficiency of the applied approach. 
  

Słowa kluczowe: tramwaj niskopodłogowy, napęd bezprzekładniowy, PMSM, obserwator prędkości i kąta 

położenia wirnika, sterowanie dwustrefowe 

Keywords: low floor tram, direct drive, PMSM, observer of rotor speed and angle position, two zone speed 

control 
 

1. Wstęp 

Od jakiegoś czasu, by poprawić wygodę wsia-

dania i wysiadania pasażerów, pojazdy komu-

nikacji miejskiej projektuje się i wykonuje jako 

niskopodłogowe. Stosowanie napędu bezprze-

kładniowego (NB) dla miejskiego transportu 

elektrycznego zwiększa jego niezawodność  

 
 

i zmniejsza koszt, ponieważ z napędu eliminuje 

się przekładnię mechaniczną [1, 2]. Obliczenia 

wykazują, że dla realizacji NB niskopodłogo-

wego tramwaju na jednym pociągowym wózku 

wystarczają 4 wolnoobrotowe silniki o mocy 

30 kW każdy. Głównym zadaniem przy tym 
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było wpasowanie się w rozmiary opracowanego 

wózka i gabaryty tramwaju. W wypecjalizowa-

nym biurze konstrukcyjnym systemów elektro-

mechanicznych Politechniki Lwowskiej dla po-

ciągowego elektrycznego NB niskopodłogo-

wego tramwaju opracowano specjalny silnik – 

maszynę synchroniczną z 34 magnesami trwa-

łymi (PMSM) o znamionowej mocy 32 kW  

i znamionowej częstotliwości obrotowej 

260 obr/min. Taka PMSM z chłodzeniem wod-

nym i umieszczonymi na powierzchni wirnika 

magnesami ma dosyć wysoki wskaźnik mo-

mentu na jednostkę wagi i objętości. Jednak 

ograniczoność rozmiarów maszyny spowodo-

wała prawie 4-krotne przekroczenia prądu twor-

nika w stanach rozruchu i hamowania, co jest 

powiązane z nasycaniem obwodu magnetycz-

nego. Te zjawiska powinny być uwzględnione 

przy opracowaniu napędowego układu tram-

waju, który musi zapewniać regulację prędkości 

PMSM zarówno w pierwszej strefie, jak  

i w drugiej, zapewniając dwukrotne jej zwięk-

szenie. 

Elektroniczna komutacja uzwojeń twornika 

PMSM powinna być wykonywana wg aktualne-

go położenia wirnika, które jest ustalane przez 

czujnik kątowego położenia wirnika (CKPW) 

[3]. Dla zapewnienia praktycznie gładkiego 

momentu na wale silnika jako CKPW najczę-

ściej stosuje się wielopunktowy optyczny enko-

der, który instaluje się na jednym wale z ma-

szyną elektryczną [4]. Głównymi przyczynami 

niemożliwości stosowania enkodera w NB nis-

kopodłogowego tramwaju jest sztywna ogra-

niczoność obszaru, niesprzyjające warunki eks-

ploatacji (woda, kurz, wibracje i temu po-

dobne), a także szczególna konstrukcja wału 

drążonego o dużej średnicy (w nim umiesz-

czone jest sprzęgło, łączące silnik z kołem). 

Dlatego zaproponowano użycie trzech czujni-

ków Halla z własnym dodatkowo wmontowa-

nym w maszynie elektrycznej układem magne-

tycznym. Jednak, jak wiadomo, przy dyskretnej 

komutacji uzwojeń twornika powstają pulsacje 

momentu elektromagnetycznego, które w NB 

podają się bezpośrednio na wał mechanizmu, 

ponieważ nie istnieją pośrednie sprężyste ele-

menty, które mogłyby tłumić te pulsacje. W na-

pędzie elektrycznym tramwaju to będzie pro-

wadzić do szybkiego zużycia obręczy kół. Dla-

tego istnieje problem połączenia zadania 

kształtowania gładkiego momentu oraz komu-

tacji uzwojeń twornika wg sygnałów dyskret-

nych CKPW. 

2. Model matematyczny PMSM z uwz-

ględnieniem nasycenia magnetycznego 

Uwzględnieniu nasycenia magnetycznego  

w matematycznym modelu PMSM poświęcono 

szereg prac autorów [5-8]. W tych pracach, dla 

zapewnienia dokładności modelowania PMSM 

za pomocą obwodów elektrycznych w obraca-

jących się z wirnikiem współrzędnych d - q, 

wykorzystuje się wyniki modelowania mate-

matycznego pola magnetycznego maszyny przy 

różnych jej obciążeniach. Na rys. 1 są przedsta-

wione takie wyniki dla opracowanej PMSM 

przy przeciążeniu (prąd twornika równy trzy-

krotnej wartości prądu znamionowego). 
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Rys. 1. Zależności fazowych strumieni skojarzo-

nych od kąta obrotu wirnika PMSM przy biegu 

jałowym (а) i pod obciążeniem z czynną warto-

ścią prądów: b) 0,5 Іn, c) Іn, d) 2 Іn, e) 3 Іn 
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Przytoczone na rys. 2 kątowe zależności stru-

mieni skojarzonych reakcji twornika przy róż-

nych wartościach prądu w uzwojeniu twornika 

otrzymano z rys. 2 przez odejmowanie od ką-

towych zależności całkowitych strumieni skoja-

rzonych (rys. 1, b-d) odpowiedniej kątowej za-

leżności strumieni skojarzonych, pochodzących 

tylko od magnesów trwałych (rys. 1, а). 
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Rys. 2. Zależności fazowych strumieni skojarzo-

nych reakcji twornika od kąta obrotu wirnika 

PMSM pod obciążeniem z różnymi czynnymi 

wartościami prądów: а) 0,5 Іn, b) Іn, c) 2 Іn, 

d) 3 Іn (linią przerywaną pokazano prąd w jed-

nej fazie) 
 

Z pokazanych na rys. 2 krzywych otrzymano 

amplitudowe (orientacyjnie dla pierwszej har-

monicznej) wartości strumieni skojarzonych re-

akcji twornika dla konkretnych amplitudowych 

wartości fazowych prądów twornika. Ta infor-

macja daje punkty dla budowania odwróconej 

krzywej magnesowania, którą przedstawiono na 

rys. 3 i aproksymowano za pomocą programu 

"Curve Expert" następującym wielomianem: 

753 744344343,167168 ψ,ψ,ψψі +−+= (1) 

 
Rys. 3. Otrzymana odwrócona krzywa magne-

sowania badanej PMSM 
 

W środowisku MATLAB/Simulink zbudowano 

wirtualny komputerowy model PMSM na pod-

stawie przedstawionego w normalnej formie 

Cauchy’ego układu równań, który opisuje jej 

pracę: 
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gdzie dqdqdq ,, ψiu  – składowe odpowiednio we-

ktorów napięcia, prądu i strumienia skojarzo-

nego uzwojenia twornika; R – rezystancja uz-

wojenia twornika; mψ  – strumienie skojarzone 

uzwojenia twornika z jednym biegunem magne-

sów trwałych; rω  – prędkość kątowa wirnika;  

p – ilość par biegunów maszyny; rpω=ω  – 

częstotliwość kołowa; J – sprowadzony do wir-

nika moment bezwładności napędu; oM  – 

sprowadzony do wirnika moment obciążenia 

statycznego. 

Wartości składowych prądów twornika w ukła-

dzie równań (2) obliczane są zgodnie z zależno-

ścią (1) z odpowiednich składowych strumieni 

skojarzonych reakcji twornika: 

    ( )mdd ψfi −= ψ ,   ( )
qq ψfi = . 

3. Hybrydowy obserwator kątowej pręd-

kości i kątowego położenia wirnika 
PMSM  

By wyliczyć konieczne dla realizacji wektoro-

wego sterowania PMSM ciągłe wartości kąto-

wej prędkości i kątowego położenia wirnika 

wykorzystując sygnały dyskretnych CKPW 

(czujników Halla), można docelowo zastoso-

wać obserwator hybrydowy zaproponowany  

w pracy [9]. 
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Prędkość kątowa wirnika PMSM oblicza się 

dyskretnie po każdej zmianie biegunowości 

SEM Halla każdego z czujników Halla przy ich 

współdziałaniu z magnesami trwałymi wirnika, 

czyli 6p razy na każdy obrót wirnika. Wartość 

prędkości kątowej wyznacza się przez dzielenie 

kąta ( )p3rh πθ∆ =  między dwoma sąsiednimi 

czujnikami Halla przez czas obrotu wirnika  

o ten kąt: 

t∆
θ∆

ω rh
r

ˆ =                       (3) 

Na rys. 4 przytoczono przebiegi czasowe, otrzy-

mane na modelu komputerowym, które ilustrują 

pracę obserwatora prędkości kątowej wirnika. 
 

 
а) 

 
b) 

 
c) 

Rys. 4. Otrzymane z modelu komputerowego 

przebiegi czasowe zmiennych podczas rozruchu 

PMSM: а) chwile zadziałania czujników Halla, 

b) czasu obrotu wirnika między dwoma czujni-

kami Halla, c) obliczone wartości prędkości 

kątowej wirnika 
 

Praca obserwatora kątowego położenia wirnika 

bazuje na on-line rozwiązywaniu następującego 

trywialnego macierzowego równania różnicz-

kowego [9]: 
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gdzie rθ  – kąt położenia wirnika. 

Po równaniu (4) drogą całkowania iloczynów 

prędkości kątowej na funkcje trygonometryczne 

sin rθ  i cos rθ  można wyznaczyć bieżące warto-

ści tych funkcji, które są niezbędne dla realiza-

cji wektorowego sterowania pracą PMSM. Na 

rys. 5 pokazano funkcjonalny schemat obser-

watora hybrydowego, w skład którego wchodzą 

blok obserwatora prędkości kątowej oraz ob-

serwator kątowego położenia wirnika. Ostatni 

składa się z dwóch bloków mnożenia i dwóch 

integratorów, które rozwiązują układ równań 

(4). 
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Rys. 5. Schemat funkcjonalny obserwatora hy-

brydowego  
 

Dla usunięcia błędów całkowania, powiązanych 

z dyskretnym określeniem prędkości kątowej, 

wartości funkcji trygonometrycznych kąta po-

łożenia wirnika są korygowane po każdym za-

działaniu kolejnego czujnika Halla. Dla tego 

wykorzystywane są bloki ustalonych wartości 

sin rhθ  i cos rhθ  położenia wirnika względem 

instalowanych czujników Halla. Ustalone war-

tości trygonometrycznych funkcji sinusa 

( 1,21± ) i cosinusa ( 0,23± ) określono  

w chwili zmiany stanu któregoś z czujników 

Halla z logicznego zera na logiczną jedynkę lub 

przeciwnie zgodnie z rys. 6. Dla określenia 

sinusa i kosinusa kąta położenia wirnika silnika 

przed jego rozruchem wykorzystują się 

początkowe wartości tych funkcji – 

odpowiednio ( 0,23± ) i ( 1,21± ), które 

określono jako średnie wartości między sąsied-

nimi kątami zmiany stanu czujników Halla (rys. 

6). 

Na podstawie schematu funkcjonalnego poka-

zanego na rys. 5 opracowano model komputero-

wy obserwatora hybrydowego, którego wyniki 

pracy zilustrowano na rys. 7. Jak widać z otrzy-

manych oscylogramów, po 0,12 s od początku 

rozruchu elektrycznego napędu tramwaju błąd 

określenia sin rθ̂  i cos rθ̂  jest już praktycznie 

niezauważalny. 
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Rys. 6. Wartości funkcji sin rhθ  i cos rhθ  w zale-

żności od stanów czujników Halla 
 

 

 

Rys. 7. Przebiegi czasowe rzeczywistych (czer-

wony) i obliczonych przez obserwatora (czarny) 

wartości sinusa i kosinusa kąta obrotu wirnika 

na początku rozruchu PMSM 

4. Układ dwustrefowego sterowania 

prędkości kątowej PMSM 

Na rys. 8 przedstawiono schemat funkcjonalny 

opracowanego systemu sterowania pociągo-

wym NB niskopodłogowego tramwaju z uży-

ciem obserwatora hybrydowego. Układ ten jest 

zbudowany na zasadzie regulacji podporząd-

kowanej z dwoma obwodami regulacji: ze-

wnętrznym sprzężonym za prędkością kątową  

i zrealizowanym w obracającym się układzie 

współrzędnych dq, i wewnętrznym sprzężonym 

za prądami twornika i zrealizowanym w ukła-

dzie fazowych współrzędnych abc. 
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Rys. 8. Schemat funkcjonalny systemu sterowa-

nia pociągowym NB niskopodłogowego tram-

waju 
 

W systemie sterowania wystarczy wykorzystać 

P-regulator prędkości. Automatyczną regulację 

prądów tworników proponuje się zrealizować 

za pomocą histerezowych regulatorów prądu, 

które porównują obliczone fazowe prądy z rze-

czywistymi prądami maszyny. Komutacja 

uzwojeń twornika silnika jest realizowana po-

przez mostkowy przetwornik tranzystorowy, 

zasilany ze źródła stałego napięcia 550 V. 

Praca PMSM w drugiej strefie sterowania pręd-

kości dokonuje się dzięki wprowadzeniu skła-

dowej prądu po osi d. Wyliczanie prądu jest 

przedstawione na schemacie funkcjonalnym 

(rys. 9) [10]. Jeśli różnica Iq.err między wartością 

prądu na wyjściu regulatora prędkości I
* 

(która 

jest proporcjonalna do momentu silnika) i od-

powiednio wymierzoną i przekształconą do osi 

q wartością prądu twornika Iq jest dodatnia, to 

tworzy się ujemna zadająca wartość składowej 

prądu Id
*
. Ta składowa generuje wzdłuż osi d 

siłę magnetomotoryczną (SMM), skierowaną 

przeciwnie do kierunku strumienia pochodzą-

cego od magnesów trwałych. Ta SMM obniża 

SEM silnika, co powoduje zwiększenie prądu  

w osi q i tym samym zapewnia zadany moment 

elektromagnetyczny silnika. Integrator ze 

współczynnikiem Кі zmniejsza niewielkie błędy 

między obliczonymi i rzeczywistymi prądami  

w osi q. Wyjściowy sygnał integratora ograni-

cza się na poziomie it.lm, który musi być mniej-

szy od szerokości histerezy h. Aperiodyczny 

człon pierwszego rzędu wykonuje rolę filtra, 

zmniejszając pulsacje prądu w osi d. Zmiana 

współczynnika Kd zmienia wielkość prądu Id
*
 

proporcjonalnie do Iq.err. 

Graniczną wartość składowej prądu w osi d 

można wyznaczyć za następnym wzorem: 
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Rys. 9. Schemat funkcjonalny bloku obliczają-

cego składowe prądu twornika Iq, Іd 
 

Graniczna wartość składowej prądu w osi q Iq.lm 

zależy od bieżącej wartości składowej prądu w 

osi d i maksymalnego prądu, który określa się z 

następującej zależności: 
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Wartość współczynnika Kd można obliczyć wy-

korzystując symulacje komputerowe zgodnie  

z następującym algorytmem: 

1. Ustalamy maksymalną wartość prędkości 

(54,5 rad/s, co odpowiada liniowej prędkości 

tramwaju 70 km/h), moment statycznego obcią-

żenia, który jest 1,5 razy mniejszy od znamio-

nowego, i współczynnik Kd = 1. 

2. Zwiększamy moment obciążenia statycznego 

i współczynnik Kd do maksymalnie możliwych 

wartości podtrzymując przy tym maksymalną 

prędkość na zadanym poziomie. W ten sposób 

osiąga się maksymalny moment silnika dla za-

danej wartości prędkości.  

5. Wyniki symulacji komputerowej  

Na podstawie pokazanego na rys. 8 schematu 

funkcjonalnego w środowisku MATLAB-

/Simulink przy pomocy biblioteki Simscape-

/SimPowerSystems stworzono model kompu-

terowy układu dwustrefowego sterowania pręd-

kości PMSM dla NB niskopodłogowego tram-

waju. W modelu zastosowano zasady sterowa-

nia cyfrowego, co maksymalnie przybliża sy-

mulację do rzeczywistej pracy mikrokontrolera. 

Na rys. 10 pokazano otrzymane przy pomocy 

symulacji komputerowej przebiegi czasowe 

głównych zmiennych PMSM w różnych reżi-

mach pracy tramwaju.  

W ciągu pierwszych 7,5 s tramwaj rozpędza się 

do prędkości 25 km/h, przy czym PMSM pra-

cuje w pierwszej strefie i rozwija maksymalny 

moment 2500 N·m. W chwili czasu 15 s za-

czyna się późniejszy rozruch tramwaju do pręd-

kości 50 km/h. PMSM przechodzi w drugą stre-

fę sterowania prędkości, o czym świadczy poja-

wienie się ujemnej wartości składowej prądu 

twornika. 
 

 
а) 

 
b) 

 
c) 

Rys. 10. Przebiegi czasowe głównych zmien-

nych PMSM w czasie rozruchu tramwaju do 

prędkości 50 km/h i hamowania ze znamiono-

wym obciążeniem: а) prędkość kątowa (1 – 

prędkość zadana, 2 – rzeczywista prędkość ką-

towa silnika, 3 – prędkość kątowa obliczona 

przez obserwator hybrydowy); b) moment elek-

tromagnetyczny; c) składowe wektora prądu 

twornika (1 – Іq, 2 – Іd) 
 

Do końca rozruchu wartość momentu elektro-

magnetycznego spada do 1200 N·m. Od 45 s 

odbywa się hamowanie tramwaju do poprzed-

niej wartości prędkości. 

Na rys. 11 przedstawiono przebiegi czasowe 

prądów fazowych w pierwszej i drugiej strefie 

sterowania prędkości. Potwierdzają one po-

prawną pracę układu wektorowego sterowania 

PMSM. Widoczne pulsacje prądów twornika, 

które wywołują odpowiednie pulsacje momentu 

elektromagnetycznego, są spowodowane pracą 

regulatorów histerezowych. Pulsacje te w razie 

konieczności można zmniejszyć poprzez zawę-

żenie histerezy h. 
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а) 

 
b) 

Rys. 11. Przebiegi czasowe fazowych prądów 

twornika przy pracy PMSM w pierwszej (а)  

i drugiej (b) strefie regulacji prędkości 

6. Podsumowanie 

Wyniki dokładnego modelowania matematycz-

nego rzeczywistej PMSM z uwzględnieniem jej 

nasycenia magnetycznego i późniejszej symula-

cji komputerowej pracy NB pozwalają wycią-

gnąć wniosek, że opracowany układ dwustre-

fowego sterowania PMSM z użyciem obser-

watora hybrydowego można zastosować dla 

napędu bezprzekładniowego kół tramwaju ni-

skopodłogowego. W drugiej strefie sterowania 

przy maksymalnej prędkości tramwaju 70 km/h 

PMSM zapewnia moment 800 N∙m, co odpo-

wiada 70% znamionowego momentu silnika. 
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