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s t r e s z c z e n i e

W artykule autor proponuje rozwiązanie problemu szacowania uniesienia przewodów jezdnych sieci trak-
cyjnej pod konstrukcją wsporczą, pod wpływem przejazdu dwóch lub większej liczby odbieraków prądu. 
Zaproponowano dwojakie rozwiązanie problemu: obliczając siłę wymuszającą (Fstykowa) przemieszczenie 
układu drgającego pochodzącą od pierwszego i następnych pantografów, a następnie obliczając odpowiedź 
(uniesienie) układu drgającego; dokonując pomiaru uniesienia przewodu jezdnego przez jeden odbierak 
prądu, a następnie odpowiednio przesuwając w czasie to uniesienie tyle razy, ile jest pantografów o czas 
wynikający z odległości między nimi. Obliczeń dokonano drugą metodą. Jak wykazały obliczenia, współ-
czynnik korelacji przebiegu będącego symulacją przez superpozycję dwóch przebiegów przesuniętych 
w czasie a przebiegiem zmierzonym, uniesienia przewodów jezdnych pod wpływem dwóch pantografów, 
wynosi 0,9.

Słowa kluczowe: model matematyczny, odbierak prądu, sieć trakcyjna, współpraca sieci trakcyjnej i od-
bieraka prądu

A b s t r a c t

The paper presents the problem of simulation uplift of contact wires of overhead contact line the under 
influence in case when number of pantographs is bigger than one. Problem can be solved by two methods: 
calculating contact forces (Fstykowa) of the bases displacement of vibration subsystem from the first and next 
pantograph and then on this bases calculating uplift of contact wires as the answer all vibration system;  
making the measurement of uplift contact wires by one pantograph and moving this uplift so many times, 
how many is the pantographs. The range of time area depends on the distance between pantographs and 
the speed of locomotive. We use the superposition method to calculation of uplift contact wires according 
to formula (8). The coefficient of correlation among simulated curve with measured curve of uplift contact 
wires was counted and equals 0.9. The presented method can serve for calculation uplift contact wires under 
pole for number n of pantographs where the distance among pantograph is arbitrary.

Keywords: the mathematical model, pantograph, overhead contact line, interaction between pantograph 
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1. Wstęp

Na linach PKP pociągi pasażerskie, jadące z maksymalną prędkością 160 km/h, są pro-
wadzone przez jedną lokomotywę pobierającą prąd z sieci trakcyjnej za pomocą jednego 
odbieraka prądu. Nie istnieje więc problem trakcji wielokrotnej i odbioru prądu z sieci trak-
cyjnej przez wiele odbieraków prądu jednocześnie.

Zwiększenie mocy lokomotyw lub zespołów trakcyjnych i związany z tym większy po-
bór prądu wymusza stosowanie dwóch pantografów. Również nakazy Dyrektywy Europej-
skiej zawarte w specyfikacji technicznej interoperacyjności (TSI) podsystemu „Energia” 
i „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i konwencjonalnych tworzą 
problem obliczenia lub oszacowania uniesienia przewodów jezdnych pod wpływem wielu 
pantografów. Dokumenty normatywne stwierdzają, że maksymalna wartość uniesienia prze-
wodów jezdnych dla danej sieci trakcyjnej obliczana jest z parametrów konstrukcyjnych 
tej sieci, a sposób obliczenia podany jest w p. 4.2.16 TSI dla podsystemu „Energia” kolei 
dużych prędkości (Dz. U. UE(L) 2008/104) [6], jak również w p. 5.10.2 normy EN 50119 
[7]. W dokumentach tych odległość konstrukcyjną pomiędzy przewodami jezdnymi a wysię-
gnikiem pomocniczym oznacza się jako 2 S0. Wielkość uniesienia przewodów jezdnych obli-
czana, symulowana lub mierzona powinna być nie większa niż S0 dla normalnych warunków 
eksploatacyjnych, dla jednego lub większej liczby pantografów wywierających średni nacisk 
stykowy Fm przy maksymalnej prędkości jazdy, dla danego typu sieci trakcyjnej. Jeżeli unie-
sienie przewodu jezdnego jest mechanicznie ograniczone przez konstrukcję sieci trakcyjnej, 
dopuszcza się zmniejszenie niezbędnej przestrzeni do 1,5 S0. Ponieważ dla sieci jezdnych 
stosowanych w PKP 2 S0 powinno wynosić co najmniej 200 mm, za dopuszczalne uniesienie 
pod konstrukcją wsporczą należy przyjąć wielkość 100 mm. Jest to wartość zgodna z podaną 
w normie PN-EN50367 [2].

W projekcie TSI „Energia” dla kolei konwencjonalnych (CR) określono również mini-
malną odległość między dwoma współpracującymi z siecią trakcyjną odbierakami. Dla sys-
temu zasilania 3 kV prądu stałego, dla zakresu prędkości od 120 do 160 km/h wynosi ona 
20 m.

2. Metody obliczania uniesienia przewodów jezdnych danego typu sieci trakcyjnej

Wynikiem oddziaływania odbieraka prądu na sieć trakcyjną, w warunkach dynamicznych, 
jest występowanie zmiennej wartości siły w styku pomiędzy nakładką odbieraka i przewo-
dem jezdnym sieci trakcyjnej (tzw. siła stykowa, ang. contact force). Siła ta wywołuje na 
początku uniesienie przewodu jezdnego, a następnie jego ruch oscylacyjny. W przypadku 
współpracy sieci trakcyjnej z dwoma odbierakami mamy do czynienia z dwoma maksymami 
uniesienia i interakcji pomiędzy uniesieniem sieci, wynikającym od pierwszego i od drugie-
go odbieraka.

Wartość siły stykowej można określić, posługując się jednym z podstawowych praw me-
chaniki, według którego suma wszystkich sił przyłożonych do masy jest równa zeru. Można 
więc siłę stykową określić z zależności

 Fstykowa = Fstatyczna ± FT + Faero ± Fbez  (1)
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gdzie:
Fstatyczna  –  siła statyczna pochodząca od napędu sprężyn lub siłownika pantografu; 

wielkość ta zależy od konstrukcji odbieraka, 
FT  –  pionowa składowa siły tarcia suchego w poszczególnych stopniach od-

bieraka prądu; jest ona przeciwna ruchowi pantografu, ponieważ ruch 
jest oscylacyjny siła tarcia ma znak plus lub minus,

Faero  –  siła aerodynamiczna pochodząca od strumienia powietrza działającego 
na różne części pantografu, w szczególności na ślizgacz, lecz również na 
ramiona odbieraka,

Fbez  –  siła bezwładności, oscylacyjnie zmienna, powstała w wyniku oddziały-
wań mas składowych w układzie drgającym, w tym przypadku odbieraka 
i sieci trakcyjnej. Można ją wyliczyć z zależności

 F m abez z st= ⋅   (2)

gdzie:
mz  –  masa zredukowana układu drgającego, tj. sieci trakcyjnej i odbieraka prądu,
ast  –  przyspieszenie punktu styku.

Dalsze rozwijanie równania (1) poprzez wprowadzenie dwóch lub trzech stopni swobody 
dla odbieraka prądu prowadzi do równania lub układu równań różniczkowych liniowych 
o stałych lub zmiennych parametrach (w zależności od przyjętych założeń) określających 
ruch, zwanych równaniami ruchu.

Niektóre wielkości, takie jak siła statyczna lub siła tarcia suchego odbieraka prądu, są 
łatwo mierzalne i badania takie robi się przy każdej próbie typu odbieraka czy lokomotywy. 
Niemniej wyznaczenie innych parametrów, niezbędnych do określenia modelu, jak np. masa 
zredukowana ramion odbieraka, współczynnik tłumienia elementów odbieraka, nastręcza 
kłopoty. Następnie należy dokonać obliczenia parametrów określających jakość wzajemne-
go oddziaływania sieci trakcyjnej współpracującej z dwoma lub większą liczbą pantografów, 
przyjmując, za opracowaniem [1], odpowiedni model matematyczny. Jeden z modeli poka-
zano na rys. 2.

W modelu tym sieć jezdna jest przestawiona jako system drgający z rozłożonymi para-
metrami. Rzeczywiste składniki sieci trakcyjnej, tj. linę nośną i przewody jezdne, zastępuje 
się jednym wspólnym przewodem mającym sumaryczny naciąg (X + N) i masę jednostkową 
zastępczą g przewodów jezdnych i lin nośnych. Ten zastępczy przewód ma strzałkę ugięcia 
f równą strzałce ugięcia rzeczywistego przewodu jezdnego, a jego energia równa jest poten-
cjalnej energii sieci jezdnej. Sztywność sieci jezdnej ks(x) przyjęto jako uogólniony współ-
czynnik sztywności, tak jak za uogólnioną współrzędną przyjęto pionowe przemieszczenie 
sieci jezdnej. W modelu tym można rozpatrywać pantograf o jednym, dwóch i większej licz-
bie stopni swobody. Do obliczenia przemieszczenia przewodu jezdnego w każdym miejscu 
przęsła, w przypadku gdy liczba pantografów jest większa niż jeden, stosuje się metodę su-
perpozycji [1, 3].
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Rys. 1. Model do obliczania wzajemnego oddziaływania dwóch pantografów i sieci trakcyjnej

Fig. 1. The mathematical model of the interaction of two pantographs and simple  
overhead contact line

Oznaczenia na rysunku:
l  –  długość przęsła,
k1, k2  –  sztywność sprężyn ślizgacza pierwszego i drugiego pantografu,
c1, c2  –  współczynnik tłumienia lepkiego ślizgacza pierwszego i drugiego pantografu, 
m1, m2  –  zredukowana masa pierwszego i drugiego pantografu, 
X  –  naciąg liny nośnej,
N  –  naciąg przewodów jezdnych,
y1(x), y2(x)  –  współrzędne punktu styku ślizgacza z przewodem jezdnym względem płasz-

czyzny wyznaczanej przez główki szyn, 
yko(x)  –  odległość przewodu od płaszczyzny wyznaczonej przez główki szyn w stanie 

statycznym,
P1, P2  –  nacisk statyczny pierwszego i drugiego pantografu, 
v  –  prędkość jazdy,
L12  –  odległość między pantografami,
Alok cos (ωlokt + ϕ1)  –  oddziaływania pudła lokomotywy na odbierak prądu,
ms  –  masa zredukowana sieci jezdnej,
cs  –  współczynnik tłumienia lepkiego sieci jezdnej,
Ws  –  siła tarcia suchego w sieci jezdnej,
ks  –  sztywność sieci jezdnej.
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Na podstawie przyjętego modelu można napisać równanie ruchu dla pierwszego panto-
grafu, w którym siła stykowa w każdym wyliczanym punkcie wynosi

 F m y x c y x k y x y x W y xstykowa s s s s ko s s1 1 1= + + − +
.. . .

( ) ( ) ( ( ) ( )) sign ( )  (3)

a dla drugiego pantografu

 F m y x c y x k y x y x W y xstykowa s s s s ko s s2 2 2= + + − +
.. . .

( ) ( ) ( ( ) ( )) sign ( )  (4)

Pomijając oddziaływanie lokomotywy na odbierak prądu, uniesienie przewodów jezdnych 
pod wpływem pierwszego pantografu można obliczyć przekształcając wzór (3). Wówczas 

 y x
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k x
ystykowa s s s s

s
ko1
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=
− + −

+ (x) (5)

a pod wpływem drugiego pantografu 
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k x
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s
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( ( ) ( ) sign ( )

( )
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=
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Obliczenie zależności (4) i (5) wymaga znajomości masy zredukowanej sieci jezdnej, 
która jest zmienna w przęśle zawieszenia i zmienna w odcinku naprężenia, współczynnika 
tłumienia lepkiego, siły tarcia suchego sieci trakcyjnej i wartości chwilowych siły stykowej 
oddziaływującej na daną sieć trakcyjną. 

W niniejszym artykule zmodyfikowano metodę opisaną powyżej. W celu określenia unie-
sienia przewodu jezdnego sieci trakcyjnej przyjęto następujący sposób postępowania. Zmie-
rzono przebieg uniesienia przewodów jezdnych pod konstrukcją wsporczą, w warunkach 
rzeczywistych, zarejestrowany podczas przejazdu pojazdu szynowego z pracującym jednym 
pantografem. Ten przebieg nazwano „wzorcowym”. Przebieg taki zaczerpnięty z opracowa-
nia [4] pokazano na rys. 2. Ma on charakter falowy, a więc do dalszej analizy zastosowano 
metodę superpozycji fal mechanicznych. W tym przypadku polegała ona na tym, że przebieg 
trajektorii fali wypadkowej, pochodzącej od dwóch pantografów, jest równy sumie algebra-
icznej chwilowych wartości fali składowych w tym punkcie, pochodzących od pantogra-
fu „wzorcowego” i „drugiego” pantografu. Przebieg uniesienia przewodów jezdnych pod 
wpływem „drugiego” pantografu uzyskano, przesuwając w dziedzinie (x) (drogi) przebieg 
pantografu wzorcowego o wielkość odpowiadającą odległości między nimi L12 (rys. 1). 

Uzyskany w ten sposób wynik sumowania przebiegów przyjęto za poszukiwaną wartość 
uniesienia przewodów jezdnych pod wpływem przejazdu dwóch pantografów zainstalowa-
nych na jednym lub dwóch pojazdach szynowych w odległości L12 od siebie.

W procesie symulacji postępowano więc zgodnie z formułą matematyczną

 y12(x) = y1(x) + y2(x) (7)
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a ogólnie 

 y1n (x) = y1(x) + y2(x) + ... + yn(x) (8)
gdzie:

y12(x)  – uniesienie przewodów jezdnych pod wpływem dwóch pantografów,
y1(x)  –  uniesienie przewodów jezdnych pod wpływem pierwszego „wzorcowego” 

pantografu,
y2(x)  –  uniesienie przewodów jezdnych pod wpływem „drugiego” pantografu, bę-

dącego w odległości L12 od „wzorcowego”,
yn (x)  –  uniesienie przewodów jezdnych pod wpływem n-tego pantografu, będącego 

w odległości L12n od „wzorcowego”.

Rys. 2. Pomiar uniesienia przewodów sieci jezdnej typu 2C120-2C-3 funkcji czasu pod słupem,  
v = 200 km/h [4]

Fig. 2. The measurement of uplift of the contact wire of on overhead contact line type 2C120-2C-3 
function of time at the support, v = 200 km/h [4]

Jak podano we wstępie uniesienie przewodów jezdnych określane jest przy maksymal-
nej, stałej prędkości jazdy pojazdu szynowego. A więc między drogą x i czasem zachodzi 
relacja

 x = v · t  (9)

Ponieważ rejestracja przebiegów uniesienia jest dokonywana w zależności od czasu (t) 
dalsza analiza jest dokonywana w dziedzinie czasu.

Prezentowana metoda symulacji nakłada następujące ograniczenia. Obliczenie będzie 
prawdziwe tylko dla warunków, jakie panowały podczas dokonywania eksperymentu:
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prędkość jazdy podczas symulacji jest taka, jak podczas eksperymentu,  –
oba pantografy będą miały taką samą charakterystykę statyczną (siłę statyczną w funkcji  –
wysokości podniesienia ślizgacza),
siła statyczna obu symulowanych odbieraków jest taka sama (mogą być różne po dokona- –
niu odpowiedniego eksperymentu i wykonaniu przeliczeń),
odbierak symulowany będzie takiego samego typu co „wzorcowy” (wartość siły  – Faero i Fbez 
zależy od typu odbieraka; odbierak symulowany może być innego typu pod warunkiem, 
że wykonujący symulację dysponuje danymi eksperymentalnymi dla żądanego typu od-
bieraka i danego typu sieci trakcyjnej), 
typ sieci trakcyjnej symulacji będzie taki sam, jaki był podczas eksperymentu. –
Dla celów niniejszego artykułu dokonano symulacji uniesienia przewodów jezdnych sie-

ci typu 2C120-2C-3 pod wpływem dwóch pantografów typu DSA250. Dane do symulacji 
przyjęto z opracowania [4]. 

Przebieg czasowy uniesienia przewodów jezdnych pod wpływem pierwszego pantografu 
(rys. 2) przesunięto względem pierwszego pantografu o 1,76 s i oba przebiegi zsumowano 
w myśl wzoru (7). Przy prędkości jazdy 200 km/h przesunięcie to odpowiada drodze 98 m. 
Wynik symulacji został przedstawiony na rys. 3. Następnie wynik otrzymanej symulacji po-
równano ze zmierzonym przebiegiem uniesienia przewodów sieci jezdnej tego samego typu, 
przez dwa pantografy typu DSA250 pracujące na dwóch lokomotywach ES64U4, oddalone 
od siebie o 98 m. Wynik porównania przedstawiono na rys. 4. Dla otrzymanych przebiegów 
będących wynikiem symulacji i pomiaru obliczono współczynnik korelacji. Współczynnik 
ten wyniósł 0,9.

Rys. 3. Symulacja uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej typu 2C120-2C-3 pod słupem 
wywołanego przez dwa pantografy DSA250, wykonana metodą autora, v = 200 km/h

Fig. 3. The simulation of uplift the contact wires of overhead contact line type 2C120-2C-3 at the 
support, caused by two pantographs DSA250, executed with author’s method, v = 200 km/h
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Rys. 4. Porównanie uniesienia przewodów jezdnych sieci jezdnej typu 2C120-2C-3 wykonanych 
metodą autora i otrzymanego z pomiaru [4]

Fig. 4. The comparison of uplift of the contact wires of overhead contact line executed with the 
author’s method and taken from measurements [4]

Należy więc uznać, że przybliżenie przebiegu otrzymanego drogą symulacji i pomia-
rów jest wystarczająco dobre (niepewność pomiaru uniesienia przewodu jezdnego wyniosła 
5 mm – norma [5] dopuszcza błąd systemu pomiarowego 5 mm i błąd pomiaru amplitudy 
10% lub nie więcej niż 10 mm). Podczas badań lokomotywy ES64U4 [4] były przeprowa-
dzone również pomiary uniesienia przewodów jezdnych sieci typu 2C120-2C-3 przy współ-
pracy z odbierakiem typu DSA250. Przebieg uniesienia funkcji czasu dla prędkości jazdy 
160 km/h pokazano na rys. 5. 

Stosując metodę prezentowaną przez autora, dokonano symulacji pracy sieci trakcyjnej 
typu 2C120-2C-3 z dwoma odbierakami prądu przy prędkości jazdy 160 km/h i minimalnej 
odległości między nimi 20 m (jak dopuszcza TSI „Energia” dla kolei konwencjonalnych). 
Otrzymany wynik przedstawiono na rys. 6.

Zagadnienie symulacji uniesienia przewodów jezdnych podczas przejazdu jednego 
i dwóch pantografów pod sieciami trakcyjnymi PKP było wykonywane za pomocą programu 
OSCAR przez specjalistów z SNCF. Między innymi było obliczane uniesienie przewodu 
jezdnego sieci typu 2C120-2C-3 pod wpływem dwóch pantografów typu DSA200 przy pręd-
kości jazdy v = 160 km/h. Podczas symulacji prawdopodobnie użyto wzoru (4), obliczając 
uprzednio siłę stykową z parametrów mechanicznych odbieraka prądu oraz określając od-
powiednie masy zastępcze, sztywności i współczynniki tłumień lepkich. Wynik symulacji 
pokazano na rys. 7.
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Rys. 5. Pomiar uniesienia przewodów sieci jezdnej typu 2C120-2C-3 funkcji czasu pod słupem,  
v = 160 km/h, odbierak typu DSA250 [4] 

Fig. 5. The measurement of uplift of the contact wires of overhead contact line type 2C120-2C-3 
function of time at the support, v = 160 km/h, pantograph type DSA250 [4]

Rys. 6. Symulacja uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej typu 2C120-2C-3 pod słupem 
wywołanego przez dwa pantografy typu DSA250, wykonana metodą autora, v = 160 km/h 

Fig. 6. The simulation of uplift of the contact wires of overhead contact line type 2C120-2C-3 at the 
support caused by two pantographs typu DSA250, executed with author’s method, v = 160 km/h
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Parametry mechaniczne odbieraków prądu typu DSA 200 i DSA 250 są bardzo zbliżone 
(ten sam kształt ramion, prawie ta sama masa ślizgacza). Porównując wykresy z rysunków 6 
i 7, można powiedzieć, że charakter przebiegów jest bardzo zbliżony, a maksymalne uniesie-
nia różnią się między sobą mniej niż 10 mm, tj. o wartość dopuszczoną przez normy.

Rys. 7. Symulacja uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej typu 2C120-2C-3 spowodowana 
przez dwa pantografy typu DSA200 wykonana przez program OSCAR, v = 160 km/h

Fig. 7. The simulation of uplift of the contact wires of overhead contact line type 2C120-2C-3  
at the support caused by two pantographs type DSA250, executed by programme OSCAR, 

v =160 km/h

3. Podsumowanie

W artykule omówiono problem procesu symulacji uniesienia przewodów jezdnych pod 
wpływem przejazdu pod siecią trakcyjną większej liczby pantografów niż jeden. Problem ten 
można rozwiązać w dwojaki sposób:
1.  Obliczając siłę wymuszającą (Fstykowa) przemieszczenie układu drgającego, pochodzącą od 

pierwszego i następnych pantografów, a następnie obliczając odpowiedź układu drgające-
go (uniesienie przewodu jezdnego).
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2.  Dokonując pomiaru uniesienia przewodu jezdnego przez jeden odbierak prądu, a następ-
nie odpowiednio przesuwając w czasie to uniesienie tyle razy, ile jest pantografów o czas 
wynikający z odległości między nimi, obliczamy uniesienia przewodów jezdnych od 
dwóch i większej liczby pantografów metodą superpozycji zgodnie z formułą (8).
Jak wykazały dokonane obliczenia, współczynnik korelacji przebiegu będącego symula-

cją (metoda autora) przez superpozycję dwóch przebiegów przesuniętych w czasie, a prze-
biegiem zmierzonym, uniesienia przewodów jezdnych pod wpływem dwóch pantografów, 
wynosi 0,9. Niepewność oszacowania uniesienia przewodów jezdnych metodą superpozycji 
przebiegów przesuniętych nie jest gorsza od niepewności pomiaru i w tym przypadku wyno-
siła 5 mm. Zaprezentowana metoda może służyć do obliczania uniesienia przewodów jezd-
nych sieci trakcyjnej pod wpływem n przejeżdżających odbieraków, gdy odległość między 
nimi jest dowolna.

Ograniczenia w stosowaniu metody superpozycji przebiegów przesuniętych w dziedzinie 
czasu są następujące:
1)  prędkość jazdy podczas symulacji jest taka, jak podczas eksperymentu, 
2)  oba pantografy będą miały taką samą charakterystykę statyczną,
3)  siła statyczna obu symulowanych odbieraków jest taka sama, odbierak symulowany bę-

dzie takiego samego typu, co „wzorcowy” (wartość siły Faero i Fbez zależy od typu od-
bieraka; odbierak symulowany może być innego typu pod warunkiem, że wykonujący 
symulację dysponuje danymi eksperymentalnymi dla żądanego typu odbieraka i danego 
typu sieci trakcyjnej), 

4)  typ sieci trakcyjnej symulacji będzie taki sam, jaki był podczas eksperymentu.
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