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Nowe rozwiązania przekształtników energoelektrycznych stosowanych w układach napędowych elektrycznych 
lokomotyw kopalnianych umożliwiają istotne zwiększenie częstotliwości impulsowania. Z punktu widzenia 
wahań napięcia i prądu sieci trakcyjnej pozwala to na znaczne zmniejszenie mocy, wymiarów i kosztu elemen-
tów wejściowego filtru LC. Istotna zmiana wartości tych elementów może być jednak niedopuszczalna ze 
względu na konieczność zapewnienia stabilnej pracy impulsowego układu sterowania. Zmiany parametrów 
układu zasilania mogą być, między innymi, przyczyną pojawienia się oscylacji w przebiegach prądu i napięcia 
kondensatora filtru wejściowego. W artykule zaprezentowano uproszczony model systemu trakcyjnego oraz 
przeprowadzono analizę punktów równowagi, stosując nieliniowe równania opisujące ten model. Na podstawie 
warunków stabilności uzyskano zależności analityczne dotyczące relacji pomiędzy parametrami elementów. 
Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zmian napięcia źródła oraz indukcyjności i rezystancji sieci trakcyjnej. 
Przedstawiono przebiegi napięć i prądów w układzie w przypadku stabilnej i niestabilnej pracy napędu otrzy-
manego w wyniku symulacji komputerowej. Pokazano także wybrane wyniki laboratoryjnych badań stabilności 
napędu trakcyjnego z silnikiem mocy znamionowej 45 kW. 
Słowa kluczowe:  napędy trakcyjne, układy impulsowego sterowania, filtry wejściowe, stabilność 

A b s t r a c t  
The switching frequency could be significantly increased in new solutions of power electronic converters 
applied in control systems of electric mine locomotives. For the sake of current and voltage fluctuation in the 
traction network it allows decrease of power, dimensions and elements’ cost of the LC input filter. However, the 
significant change of the parameter values of these elements can be unacceptable due to necessity to ensure the 
stable operation of the drive system. Among other things, changes in parameters of the supply system can be the 
reason for appearance of oscillations in the input filter capacitor current and voltage waveforms. The simplified 
model of the traction system was presented in the paper and analysis of the points of balance was carried out on 
the basis of nonlinear equations describing this model. Analytic relationships concerning relations between 
parameters of elements were obtained on the basis of stability conditions. Specific attention was paid to the 
influence of the changes of supply source voltage and inductance and resistance of the traction line. The 
waveforms of voltages and currents in the system in cases of stable and unstable operation of the drive obtained 
as result of computer simulation are shown in this paper. Selected results of laboratory tests of stability of the 
traction drive system with the motor with rated power of 45 kW are also presented there. 
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1.  Wstęp 

W nowych rozwiązaniach przekształtników energoelektronicznych stosowanych 
w układach sterowania elektrycznych przewodowych lokomotyw kopalnianych częstotli-
wość impulsowania może być znacznie zwiększona. Umożliwiają to dostępne obecnie 
w pełni sterowalne półprzewodnikowe łączniki mocy (IGBT, IPM) o dopuszczalnych czę-
stotliwościach przełączeń rzędu kilku lub kilkunastu kHz. Z punktu widzenia wahań prądu 
i napięcia sieci trakcyjnej pozwala to na zmniejszenie gabarytów, masy i kosztów elemen-
tów filtru wejściowego LC przekształtników impulsowych prądu stałego. Istotne ograni-
czenie parametrów tych elementów może być jednak niedopuszczalne ze względu na 
konieczność zapewnienia stabilnej pracy układu napędowego. Przyczyną pojawienia się 
oscylacji w przebiegach napięcia i prądu kondensatora filtru mogą być między innymi 
zmiany parametrów układu zasilania, tj. zmiany napięcia źródła zasilania, zmiany induk-
cyjności i rezystancji sieci trakcyjnej, spadki napięcia, jednoczesna praca kilku lokomotyw 
zasilanych z jednej stacji trakcyjnej. 

W polskich kopalniach od kilkunastu lat eksploatowane są elektryczne lokomotywy 
przewodowe z tyrystorowymi układami sterowania. Lokomotywy te napędzane są dwoma 
silnikami szeregowymi prądu stałego o łącznej mocy od 60 kW do 100 kW i zasilane są 
z sieci trakcyjnej prądu stałego o napięciu 250 V. Do sterowania prędkością kątową silni-
ków zastosowano przekształtniki impulsowe prądu stałego o komutacji szeregowej opraco-
wane w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH [3]. Na podstawie 
doświadczeń eksploatacyjnych można stwierdzić, że najczęstszą przyczyną awarii loko-
motyw z tyrystorowymi układami sterowania są uszkodzenia baterii kondensatorów filtru 
wejściowego. 

2.  Analiza warunków stabilnej pracy 

Uproszczony schemat zastępczy najprostszego przypadku systemu trakcyjnego, 
uwzględniający  filtr  wejściowy  tylko  jednego  pojazdu,  układ  napędowy  pojazdu  wraz  

z przekształtnikiem impulsowym, sieć 
trakcyjną oraz podstację trakcyjną przed-
stawiono na ryc. 1 [1, 5, 6]. Źródło napię-
cia z diodą modeluje podstację trakcyjną. 
Elementy RLC są zastępczymi parame-
trami sieci trakcyjnej oraz filtru wejścio-
wego pojazdu. Źródło prądowe modeluje 
obciążenie układu w ustalonym stanie 
pracy pojazdu przy stałym momencie ob-
ciążenia i stałej prędkości kątowej silnika, 
a więc przy stałej mocy P, niezależnie  
od wartości napięcia na kondensatorze  C.  

Założono, że napięcie źródła ma stałą wartość, a elementy RLC są liniowe. Przebiegi napię-
cia kondensatora filtru u(t) dla stanu pracy silnikowej napędu (z pominięciem diody D) 
opisuje nieliniowe, autonomiczne równanie różniczkowe drugiego rzędu 

Ryc. 1. Schemat zastępczy uproszczonego syste-
                    mu trakcyjnego 

Fig. 1. Equivalent  diagram  of  the  simplified 
traction system 
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Można je zapisać w równoważnej postaci dwóch równań pierwszego rzędu 
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Punkty równowagi (krytyczne) wyznaczono na podstawie warunku zerowania się 
prawych stron układu równań (2). Punkty te obliczono z równania równowagi 
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Ze względu na dopuszczalne spadki napięcia w kopalnianych sieciach trakcyjnych 
istotne praktyczne znaczenie ma pierwiastek u1 = u0 . 

Dokonano linearyzacji układu równań (2), wyznaczając macierz Jacobiego [2, 8, 9] 
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Wyznacznik tej macierzy w punkcie równowagi (u = u0 , v = 0) ma postać 
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Równanie charakterystyczne ma postać 
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Z równania (8) wynika, że pojemność kondensatora filtru zapewniająca stabilną pracę 
w punkcie równowagi powinna być większa niż 
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Z powyższej nierówności, dla przykładowych wartości wielkości P = 50 kW, E = 250 V, 
L = 2,5 mH i R = 0,1 Ω, można obliczyć minimalną wartość pojemności kondensatora filtru, 
która wynosi Cmin = 24,4 mF. Przykładowe przebiegi napięcia kondensatora filtru w warun-
kach stabilnej pracy układu (C = 33 mF > Cmin) i w stanie niestabilnym (C = 22 mF < Cmin) 
przy tym samym warunku początkowym napięcia na kondensatorze U0 = 220 V, otrzymane 
w programie Maple, zaprezentowano na ryc. 2 i 3. W stabilnym stanie pracy przebieg ma 
postać drgań oscylacyjnych tłumionych, a ustalona wartość napięcia wynosi 228 V. 
W przypadku niestabilnej pracy układu przebieg napięcia ma postać drgań oscylacyjnych 
narastających. 
 

           
Ryc. 2. Przebieg  napięcia  kondensatora  filtru Ryc. 3. Przebieg  napięcia  kondensatora  filtru 
 (C > Cmin) (C < Cmin) 

Fig. 2. Waveform of the filter capacitor voltage Fig. 3. Waveform of the filter capacitor voltage 
 (C > Cmin) (C < Cmin) 

Można również, analizując równanie charakterystyczne (8), tak dobrać wartość po-
jemności kondensatora filtru, aby przebiegi napięć i prądów kondensatora były aperio-
dyczne [7]. 

3.  Wpływ zmian napięcia zasilającego 

Na podstawie wzoru (9) wyznaczono charakterystykę zmian minimalnej wartości po-
jemności zapewniającej stabilną pracę napędu w funkcji zmian napięcia zasilającego dla 
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różnych wartości mocy napędu i przy ustalonych pozostałych parametrach układu. Dopusz-
czalny zakres zmian napięcia w kopalnianej sieci trakcyjnej prądu stałego o napięciu zna-
mionowym 250 V wynosi +20% i –30%. Przy założeniu, że pojazd znajduje się w pobliżu 
zasilającej stacji trakcyjnej, przyjęto L = 2,1 mH i R = 0,025 Ω. Minimalną, wymaganą dla 
zapewnienia stabilnej pracy napędu, pojemność filtru (ryc. 4) określono na podstawie wyni-
ków uzyskanych w programie obliczeń symbolicznych Maple. Z przedstawionych charak-
terystyk wynika, że warunki stabilnej pracy istotnie zależą od wartości napięcia i wraz ze 
wzrostem mocy napędu ta zależność jest silniejsza. 
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Ryc. 4. Charakterystyki Cmin = f (E) 

Fig. 4. Characteristic curves Cmin = f (E) 

Przykładowe przebiegi napięcia kondensatora filtru, uzyskane w wyniku symulacji 
(Maple), przy ustalonych parametrach L = 2,5 mH, R = 0,1 Ω, C = 10,4 mF, P = 30 kW dla 
przypadku stabilnej pracy (E = 285 V i E = 300 V) i dla przypadku pracy niestabilnej  
(E = 275 V), zamieszczono na ryc. 5, 6 i 7. Niewielka zmiana wartości napięcia zasilania 
(poniżej 5%) może być przyczyną, w takim nieliniowym obwodzie, znacznych różnic jako-
ściowych i ilościowych, które wręcz uniemożliwiają pracę urządzenia. W przypadku stabil-
nej pracy układu (ryc. 5 i 6) przebiegi mają charakter drgań oscylacyjnych tłumionych, przy 
czym przy większej wartości napięcia zasilania oscylacje są szybciej tłumione. Dla mniej-
szej wartości napięcia przebieg napięcia kondensatora filtru ma charakter drgań narasta-
jących (ryc. 7). 

W celu weryfikacji otrzymanych zależności dokonano badań laboratoryjnych wpływu 
zmian napięcia zasilania na warunki stabilnej pracy napędu. Do badań wykorzystano silnik 
napędowy przewodowej lokomotywy kopalnianej typu Ld 31 o mocy 45 kW, obciążony 
prądnicą obcowzbudną (ryc. 8). Zmieniano wartości indukcyjności sieci trakcyjnej Ls, 
stosując dławiki powietrzne i zmieniano wartość indukcyjności Ld dławika filtru wejścio-
wego. 
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Ryc. 5. Przebieg  napięcia  kondensatora  filtru Ryc. 6. Przebieg  napięcia  kondensatora   filtru 
 (E = 285 V) (E = 300 V) 

Fig. 5. Waveform of the filter capacitor voltage Fig. 6. Waveform of the filter capacitor voltage 
 (E = 285 V) (E = 300 V) 

 
Ryc. 7. Przebieg napięcia kondensatora filtru (E = 275 V) 

Fig. 7. Waveform of the filter capacitor voltage (E = 275 V) 
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Ryc. 8. Schemat laboratoryjnego układu impulsowego sterowania silnikiem 

Fig. 8. Diagram of the laboratory system of the traction motor pulse-mode control 

Rezystancje sieci trakcyjnej i dławika filtru oznaczono symbolami Rs i Rd. Rezystor Rc 
umożliwia badanie wpływu tej rezystancji na warunki stabilnej pracy układu. Silnik stero-
wany jest przez przekształtnik impulsowy prądu stałego z częstotliwością impulsowania 
200 Hz. Układ regulacji wyposażony jest w regulatory prędkości i prądu o dużych współ-
czynnikach wzmocnienia. Pomiar prędkości odbywa się za pomocą przekształtnika impul-
sowo-obrotowego zabudowanego na wale silnika i przetwornika częstotliwość–napięcie. 
Podczas badań przebiegu napięcia kondensatora filtru zmieniano wartości napięcia źródła 
zasilania przy ustalonych pozostałych parametrach układu (C = 6,6 mF, Ls + Ld = 5,5 mH, 
Rs + Rd = 0,1 Ω). Na rycinach 9 i 10 zamieszczono oscylogramy z przebiegami napięcia 
kondensatora dla napięcia zasilania E = 240 V i E = 200 V, przy tej samej średniej wartości 
prądu silnika I = 100 A i tej samej wartości średniej napięcia silnika Us = 95 V. Zmniejsze-
nie wartości napięcia źródła zasilania (E = 200 V) powoduje pojawienie się nietłumionych 
oscylacji, przy czym ich wartość chwilowa jest znaczna i przekracza o ponad 25% wartość 
napięcia źródła zasilania. 

 

           
Ryc. 9. Przebieg  napięcia  kondensatora  filtru Ryc. 10. Przebieg  napięcia kondensatora filtru 
 dla E = 240 V dla E = 200 V 

Fig. 9. Waveform of the filter capacitor voltage Fig. 10. Waveform of the filter capacitor voltage 
 (E = 240 V) (E = 200 V) 
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4.  Rezystancja sieci trakcyjnej 

Wraz ze zmianą położenia pojazdu względem trakcyjnej stacji zasilającej zmienia się 
indukcyjność i rezystancja sieci trakcyjnej. Dla stosowanego zazwyczaj w kopalnianej 
trakcji elektrycznej drutu jezdnego Djp 120 mm2 Cu i szyn 15/24,4, przy liniach dwutoro-
wych można przyjąć Rs = 0,097 Ω/km ≈ 0,1 Ω/km [4]. Rezystancja ta może znacznie się 
zwiększyć przy złym stanie trakcji dolnej. Wpływ tej rezystancji na minimalną wartość 
pojemności kondensatora filtru Cmin wyznaczono na podstawie wzoru (9) dla różnych war-
tości mocy (ryc. 11), przy ustalonych pozostałych parametrach (L = 3 mH, E = 250 V). 
Z przebiegu charakterystyk Cmin = f(R) (ryc. 11) wynika, że przy większych wartościach 
rezystancji sieci trakcyjnej wraz ze wzrostem tej rezystancji minimalna wartość pojemności 
kondensatora filtru, przy której praca układu jest stabilna, również wzrasta. Dokonano 
symulacji (program IsSpice) pracy układu przy ustalonych parametrach P = 75 kW,  
E = 300 V, L = 2,5 mH, C = 17,8 mF dla dwóch różnych wartości rezystancji R = 0,2 Ω  
i R = 0,28 Ω. Przebiegi napięcia kondensatora i prądu dławika zamieszczono na ryc. 12 i 13. 
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Ryc. 11. Charakterystyki Cmin = f (R) 
Fig. 11. Characteristic curves Cmin = f (R) 

Rezultaty badań laboratoryjnych potwierdzają otrzymane wcześniej, w wyniku analizy 
i badań symulacyjnych, specyficzne dla obwodów nieliniowych zjawisko, w którym wzrost 
rezystancji w obwodzie może być przyczyną pojawienia się oscylacji. Oscylogramy na  
ryc. 14 i 15 uzyskano dla dwóch różnych wartości dodatkowych rezystancji włączonych szere-
gowo z dławikiem filtru wejściowego (ryc. 8). Włączenie rezystancji Rs = 0,5 Ω przy niezmie-
nionych pozostałych parametrach układu spowodowało istotny wzrost amplitudy oscylacji. 

Wykonano również badania laboratoryjne wpływu obciążenia sieci trakcyjnej na wa-
runki stabilnej pracy układu. Stwierdzono, że obciążenie sieci trakcyjnej przez rezystancję 
Rc, włączoną pomiędzy dławik filtru wejściowego a masę układu, może być przyczyną 
pojawienia się oscylacji w układzie (ryc. 8). Przykładowe przebiegi napięcia kondensatora 
i prądu silnika, przy indukcyjności i rezystancji sieci trakcyjnej równej Ls = 1,5 mH  
i Rs = 0,1 Ω, średniej wartości prądu silnika I = 110 A oraz E = 250 V, C = 6,6 mF, Ld = 4 mH 
i Rd = 12 mΩ, podano na ryc. 16 (Rc = ∞) i 17 (Rc = 4 Ω). 
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Ryc. 12. Przebiegi  napięcia  kondensatora  (1) Ryc.  13. Przebiegi  napięcia  kondensatora  (1) 
 i prądu dławika (2), R = 0,2 Ω i prądu dławika (2), R = 0,28 Ω 
Fig. 12. Waveforms of the capacitor voltage (1) Fig. 13. Waveforms of the capacitor voltage (1) 
 and inductor current (2), R = 0,2 Ω and inductor current (2), R = 0,28 Ω 

           
Ryc. 14. Przebiegi napięcia kondensatora filtru Ryc. 15. Przebiegi napięcia kondensatora filtru 
 i prądu silnika (Rs = 0 Ω) i prądu silnika (Rs = 0,5 Ω) 

Fig. 14. Waveforms of the filter capacitor voltage Fig. 15. Waveforms of the filter capacitor voltage 
 (u) and motor current (i), (Rs = 0 Ω) (u) and motor current (i), (Rs = 0,5 Ω) 

          
Ryc. 16. Przebiegi napięcia kondensatora filtru Ryc. 17. Przebiegi napięcia kondensatora filtru 
 i prądu silnika (Rc = ∞) i prądu silnika (Rc = 4 Ω) 

Fig. 16. Waveforms of the filter capacitor voltage Fig. 17. Waveforms of the filter capacitor voltage 
 (u) and motor current (i), (Rc = ∞) (u) and motor current (i), (Rc = 4 Ω) 
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5.  Indukcyjność dławika i sieci trakcyjnej 

Z zależności (9) wynika, że wraz ze wzrostem indukcyjności dławika filtru wejścio-
wego przekształtnika impulsowego prądu stałego wzrasta minimalna wartość pojemności 
kondensatora filtru, konieczna do zapewnienia stabilnej pracy układu przy ustalonych war-
tościach pozostałych parametrów, to jest rezystancji R, napięcia źródła zasilania E i mocy 
napędu P (ryc. 18). Przykładowe przebiegi napięcia kondensatora filtru, uzyskane w wy-
niku  obliczeń  w  programie  Maple  dla dwóch różnych wartości indukcyjności, podano na 
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Ryc. 18. Charakterystyka Cmin = f(Ld) 

Fig. 18. Characteristic Cmin = f(Ld) 

           
Ryc. 19. Przebieg  napięcia  kondensatora  filtru Ryc. 20. Przebieg  napięcia  kondensatora filtru 
 dla L = 2,4 mH dla L = 2,6 mH 

Fig. 19. Waveform of the filter capacitor voltage, Fig. 20. Waveform of the filter capacitor voltage, 
 L = 2,4 mH L = 2,6 mH 
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ryc. 19 i 20 przy P = 30 kW, R = 0,1 Ω, E = 250 V i C = 13,3 mF. Również wybrane wy-
niki badań laboratoryjnych potwierdzają znaczny wpływ indukcyjności dławika filtru i sieci 
trakcyjnej na stabilną pracę układu. Przy sumarycznej wartości indukcyjności w obwodzie 
(ryc. 8) L = 3,5 mH, częstotliwość wahań napięcia kondensatora filtru wynika z często-
tliwości impulsowania przekształtnika (ryc. 21), a po zwiększeniu indukcyjności dławika  
(L = 5,5 mH) bez zmiany pozostałych parametrów w napięciu kondensatora pojawiają się 
dodatkowo nietłumione oscylacje (ryc. 22) o znacznie niższej częstotliwości niż częstotli-
wość impulsowania. 
 

           
Ryc. 21. Przebiegi napięcia kondensatora i prądu Ryc. 22. Przebiegi napięcia kondensatora i prądu 
 silnika trakcyjnego (L = 3,5 mH) silnika trakcyjnego (L = 5,5 mH) 

Fig. 21. Waveforms of the capacitor voltage (u) Fig. 22. Waveforms of the capacitor voltage (u) 
 and motor current (i), (L = 3,5 mH) and motor current (i), (L = 5,5 mH) 
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Ryc. 23. Zależność Cmin od odległości lokomotywy od trakcyjnej stacji zasilającej 

Fig. 23. Relationship between Cmin and the distance between the locomotive 
and the traction supply station 

Wraz ze zmianą indukcyjności sieci trakcyjnej zmienia się również jej rezystancja. Cha-
rakterystyki minimalnej wartości pojemności kondensatora filtru w funkcji odległości 
lokomotywy od trakcyjnej stacji zasilającej, z uwzględnieniem zmian rezystancji i induk-
cyjności tej sieci oraz dla różnych mocy napędu, przedstawiono na ryc. 23. Warto zauwa-
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żyć, że wraz ze wzrostem odległości zwiększa się podatność układu na niestabilność, 
podobnie jak w przypadku wzrostu rezystancji sieci trakcyjnej (ryc. 11). 

6.  Podsumowanie 

Uzyskane w rezultacie badań laboratoryjnych przebiegi napięcia kondensatora filtru 
w niestabilnych stanach pracy układu nie mają charakteru drgań narastających, co sugero-
wałyby wyniki obliczeń analitycznych i badań symulacyjnych. Również doświadczenia 
ruchowe z wieloletniej eksploatacji układów impulsowego sterowania lokomotyw nie po-
twierdzają takiej, jaka wynikałaby z prezentowanych rezultatów badań symulacyjnych, 
podatności układów impulsowego sterowania na niestabilność. Należy jednak stwierdzić, 
że uszkodzenia kondensatorów filtru są najczęstszym powodem awarii. Przyczyną wymie-
nionych wyżej rozbieżności może być bardzo uproszczony model systemu trakcyjnego. 
Wątpliwości budzi sposób wyznaczenia prądu pobieranego przez przekształtnik z konden-
satora filtru, wynikający z założenia stałej mocy czynnej odbiornika, ograniczenie liczby 
pojazdów zasilanych z tej samej podstacji trakcyjnej do jednego pojazdu, pominięcie zło-
żonych zależności dotyczących strat mocy w rdzeniu dławika i wpływu podmagnesowania 
dławika filtru składową stałą prądu na wartość indukcyjności dławika [6]. Niemniej jednak 
nawet tak uproszczony model systemu pozwala na próbę jakościowego oszacowania cha-
rakteru zjawisk w tym złożonym układzie i wyznaczenia przybliżonych ilościowych zależ-
ności między parametrami elementów. 
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