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1.  Nízkopodlažní tramvaje 
Tramvajová vozidla mají oproti standardním železničním vozidlům některá 

specifika způsobená provozním prostředím - tramvajové tratě jsou vedeny ulicemi 
městské zástavby, často nejsou odděleny od automobilové dopravy, vyznačují se 
výskytem oblouků o velmi malém poloměru a prudkými stoupáními. Náročné trasování 
tramvajových tratí tedy již samo o sobě klade na konstrukci vozidel vysoké nároky. Dnes 
je navíc vzhledem ke stále vzrůstajícímu podílu obyvatel s omezenou schopností pohybu 
nutné realizovat vozidla jako alespoň částečně nízkopodlažní, což ještě dále zvyšuje 
náročnost konstrukčního řešení těchto vozidel. 

Za vysokou podlahu se považuje podlaha umístěná ve výšce cca 600 až 900 mm 
nad temenem kolejnice (TK), nízká podlaha je pak ve výšce cca 350 až 450 mm nad TK. 
Z hlediska podílu nízké podlahy se nízkopodlažní tramvajová vozidla rozdělují do dvou 
kategorií – částečně nízkopodlažní a plně nízkopodlažní. Podíl nízké podlahy u částečně 
nízkopodlažních tramvají se pohybuje v rozmezí od cca 15 % do 75 %, v případě plně 
nízkopodlažních vozidel se pak nízká podlaha nachází po celé délce salónu pro cestující. 

První nízkopodlažní tramvajová vozidla začala být vyráběna v druhé polovině 80. 
let 20. století. Od té doby vznikl velký počet různých technických řešení nízkopodlažních 
tramvají, jejich společným cílem je vždy dosažení co nejvyššího podílu podlahové plochy, 
jíž lze považovat za nízkopodlažní a zároveň co nejmenšího zúžením průchozí uličky 
v interiéru vozidla nad podvozky.  
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Umístění nízké podlahy nad podvozky tramvaje vyžaduje použití speciálních 
podvozků. U částečně nízkopodlažních tramvají jsou tyto podvozky řešeny často jako 
běžné, tedy nepoháněné a jako hnací podvozky jsou použity standardní podvozky, nad 
kterými se nachází podlaha ve standardní výšce. U plně nízkopodlažních tramvají jsou 
pak všechny podvozky, včetně hnacích, řešeny jako speciální, tedy takové, které nad 
sebou v prostoru pro cestující dovolují realizaci nízké podlahy. 

Společným znakem téměř všech typů nízkopodlažních podvozků je použití 
nezávisle otáčivých kol namísto klasického dvojkolí. V případě hnacích podvozků může 
být uložení trakčních motorů a následný přenos silového momentu řešeny mnoha 
způsoby. Nejčastěji jsou použita volná kola, která jsou vždy poháněna dvojicí podélně 
uložených trakčních motorů s oboustranným výstupem pomocí úhlové převodovky, 
jedním trakčním motorem je tedy zajištěn pohon vždy dvou za sebou umístěných kol. 
Další možností je pohon každého kola vertikálně umístěným trakčním motorem, kdy je 
pohon opět řešen pomocí úhlové převodovky. Jinou - také užívanou - koncepcí je uložení 
trakčního motoru ve skříni vozidla, moment je pak přenášen pomocí kloubového hřídele 
na převodovku, která přímo pohání kolo na jedné straně 'nápravy', kolo na druhé straně 
je pak poháněno pomocí spojovací hřídele a další převodovky. Existují - a jsou používány 
- i další koncepce, z uvedených příkladů však plyne, že v důsledku umístění nízké 
podlahy i nad podvozky vozidla rapidně stoupá jejich technická složitost.  

Chování nezávisle otáčivých kol pohybujících se v koleji je odlišné od chování 
klasických dvojkolí. Zatímco je dvojkolí používáno od samého vzniku kolejových vozidel 
a tudíž je problematika jeho chování v koleji dobře zvládnuta, nezávisle otáčivá kola jsou 
v oblasti kolejových vozidel poměrně novým prvkem, který je potřeba nadále detailně 
zkoumat. 

Použití nezávisle otáčivých kol v pojezdu tramvajových vozidel bylo vynuceno 
požadavkem na jejich nízkopodlažnost. Nicméně je možné je využít i pro další významné 
zlepšení vlastností vozidla - v případě nezávisle otáčivých kol, kde je každé kolo 
poháněno vlastním trakčním motorem, je možné řídit jednotlivé motory s cílem zlepšení 
jízdních vlastností vozidla, zejména snížení opotřebení kol a kolejnic, zabránění 
případným skluzům a zvýšení bezpečnosti vozidla proti vykolejení. 
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2.  Tramvaj 15T 

 
Obr. 1 Tramvaj Škoda 15T ForCity 

Fig. 1 Tram Škoda 15T ForCity 
Škoda Transportation ve spolupráci se Škodou Electric navrhla a v současné době 

vyrábí tramvaje továrního typu 15T známé pod obchodním názvem ForCity – viz Obr. 1. 
Tato tramvaj, speciálně navržená pro Dopravní podnik Hlavního města Prahy - musela 
splnit již ve stádiu návrhu velice přísné požadavky určené zadavatelem. Z hlediska 
důsledků na technické řešení trakčního pohonu to byla hlavně stoprocentní 
nízkopodlažnost bez jakýchkoliv schodů uvnitř vozidla, požadavek na otočné podvozky 
a také požadavek na pohon všech kol tramvaje. 

Tyto požadavky přiměly výrobce použít doposud málo užívaný koncept, kdy jsou 
volná kola poháněna bez použití jakékoliv převodovky pomocí synchronních motorů 
buzených permanentními magnety. Toto řešení sice umožnilo splnit zadávací podmínky, 
narostla tím však značně složitost vozidla - pohon zajišťuje šestnáct trakčních motorů 
napájených ze šestnácti napěťových střídačů, přičemž je patřičná spolupráce šestnácti 
trakčních pohonů zajišťována nadřazeným řídicím systémem. 

Zvolená koncepce na první pohled působí dojmem zbytečné složitosti. Již při 
druhém pohledu však vyvstanou i mnohé výhody, které může zajistit právě jen 
individuální pohon kol synchronními motory. Krom výše zmíněných možností snížení 
opotřebení kol i kolejnic, zabránění případným skluzům a zvýšení bezpečnosti proti 
vykolejení to je i velká dynamika pohonu a také jeho velká redundance, která je v těžkém 
pražském provozu také výhodou. 

Vzhledem k tomu, že stávající vozidlo uvedené možnosti využívá jen částečně, 
vznikl společný výzkumný projekt Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací 
techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, Výzkumného 
ústavu kolejových vozidel, a.s. a Škody Electric a.s., který si klade za cíl optimalizovat 
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řídicí algoritmy tramvajových vozidel s volnými koly tak, aby bylo možné využívat všechny 
možnosti, které zvolený způsob pohonu skýtá. 

Protože by byly experimenty spojené s optimalizací řídicích algoritmů na reálné 
tramvaji v první fázi poměrně obtížné, bylo přistoupeno ke stavbě lehkého 
úzkorozchodného experimentálního vozidla, na kterém budou navržené algoritmy 
zkoušeny a optimalizovány dříve, než budou implementovány do řídicího systému 
tramvaje. 

3.  Experimentální vozidlo 

Mechanická koncepce vozidla 
Vozidlo je navrženo jako úzkorozchodné o rozchodu 600 mm. Užití tohoto 

rozchodu umožňuje výrazně snížit pořizovací náklady, zároveň skýtá možnost užívat 
coby zkušební trať Mladějovskou průmyslovou dráhu, kde není zaveden pravidelný 
celotýdenní provoz, navíc tato trať vykazuje značně komplikované směrové i výškové 
vedení, což je pro experimenty žádoucí. 

Další konstrukce experimentálního vozidla je již podřízena snaze přiblížit se 
tramvaji typu 15T, lépe řečeno jednomu jejímu podvozku. Proto byla zvolena 
třínápravová koncepce, kde je hlavním prvkem otočný podvozek, v němž jsou umístěna 
čtyři kola spojená pomocí planžetových spojek se čtyřmi trakčními motory. Trakční 
motory spolu s koly jsou v rámu podvozku zavěšeny pomocí ojniček, které jsou osazeny 
tenzometrickými snímači působících sil – toto řešení umožní měřit vliv řídících algoritmů 
na síly, které budou působit na kola při jízdě po přímé trati i v oblouku. Zmíněný 
čtyřkolový podvozek je zavázán pod hlavní rám, který je částečně nesen třetí nehnanou 
nápravou, realizovanou pomocí klasického tuhého dvojkolí. 

Na hlavním rámu je umístěn jednak elektrický rozváděč, v němž je umístěna až na 
zmíněné trakční motory a akumulátorové baterie zavěšené pod hlavním rámem poblíž 
třetí nápravy veškerá elektrická výzbroj vozidla. Dále je na hlavním rámu umístěn podélný 
stůl a po jeho stranách podélné lavice pro obsluhu. Celé vozidlo je pak kryto lehkou 
plechovou stříškou – viz Obr. 2. 

Vozidlo je vybaveno dvěma nezávislými brzdovými systémy. Provozní brzdou je 
elektrodynamická rekuperační brzda. Brzdu parkovací a nouzovou tvoří vřetenová ruční 
brzda, jíž je jednostranně obržděna třetí běžná náprava.  
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Obr. 2 Experimentální vozidlo 
Fig. 2 Experimental vehicle 

Elektrická výzbroj experimentálního vozidla 
Vzhledem k tomu, že není trať Mladějovské průmyslové dráhy zatrolejována, je 

vozidlo stavěno jako akumulátorové. S přihlédnutím k možnostem trakčního pohonu 
a předpokládané spotřebě bylo zvoleno napětí trakční akumulátorové baterie 96 V. Tato 
baterie je složena z 8 trakčních olověných akumulátorů o kapacitě 150 Ah při režimu 
vybíjení C5. 

Elektrické schéma je zobrazeno na obrázku Obr. 3. Trakční baterie TBAT je 
připojena na hlavní odpojovač Q. Ten zajišťuje jednak bezpečné odpojení veškeré 
elektrovýzbroje vozidla od akumulátorové baterie, dále pak slouží jak bezpečnostní 
vypínač pro případ havárie. Za hlavním odpojovačem je připojen pojistkový odpojovač FA 
HL, osazený pojistkami 2x125 A/aM. Následuje stejnosměrná sběrnice, na kterou jsou 
připojeny další obvody. V první řadě to je přes jistič FA nabíječ (16A/C) nabíječ trakční 
baterie – použit je typ AXIstand 96-25 od fy. AXIMA, což je plně automatický procesorově 
řízený nabíječ. Napájení nabíječe je realizováno z běžné sítě 3x400 V~/50 Hz. 

Dále jsou na stejnosměrnou sběrnici připojeny přes jistič FA vl_spot (8 A/C) 
obvody vlastní spotřeby vozidla. Za zmíněným jističem je přes LC filtr připojena sestava 
DC-DC měničů zajišťujících napájení netrakčních obvodů. Přes zvláštní jistič je také na 
stejnosměrnou sběrnici připojen střídač 96 V=/230 V~ pro napájení výpočetní techniky 
a dalších přístrojů nutných pro zajištění zkušebních jízd. 
Konečně je na stejnosměrnou sběrnici připojena přes jističe FA TP1÷4 (25 A/C) i čtveřice 
trakčních pohonů. Tyto jsou realizovány jako napěťové střídače osazené prvky IGBT. Na 
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vstupu jsou tedy umístěny kondenzátory nabíjené pomocným relé, jež jsou po nabití 
přemosťovány stykači K TP1÷4. Za stykači je pak umístěna čidla proudu ITP1÷4 a vlastní 
moduly střídačů od fy. Semikron a to typu SK 75 GD 066 T. Na tyto moduly jsou opět 
přes čidla proudu připojeny trakční motory typu AKM 74P s integrovanými čidly polohy. 

 

 
Obr. 3 Blokové schema elektrické výzbroje experimentálního vozidla 
Fig. 3 Block diagram of electrical equipment of experimental vehicle 

4.  Řízení trakčních pohonů 
Řízení na úrovni trakčních pohonů je realizováno pomocí dvoudeskových 

regulátorů Škoda, které vyhodnocují průběhy napětí a proudů spolu s polohami rotorů 
trakčních motorů a na základě výpočtů spínají jednotlivé výkonově tranzistory 
výkonových IGBT modulů Semikron SK75GD066. Mezistupeň mezi regulátory 
a tranzistory je tvořen kompaktními budiči Semikron SKHI61. 

Spolupráci čtyř trakčních pohonů sestávajících z čtveřice trakčních motorů 
napájených ze čtveřice střídačů zajišťuje nadřazený řídicí systém.  

Struktura řídicího systému vozidla je zobrazena na obrázku Obr. 4. 
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Obr. 4 Blokové schema řídicího systému experimentálního vozidla 

Fig. 4 Block diagram of control system of experimental vehicle 

Požadavky na nadřazené řízení 
Na Obr. 4 jsou uvedeny některé datové toky, se kterými nadřazené řízení pracuje. 

Základní komunikace probíhá mezi podřazenými regulátory, kterým nadřazený řídicí 
systém zadává žádaný moment, směr jízdy a blokování pulzů střídačů. K dělení 
žádaného moment mezi jednotlivé podřazené regulátory je nutný příslušný algoritmus. 
Pro účely jeho výpočtu je nutné zpracovávat signály ze snímačů otáček jednotlivých 
poháněných kol, dále samozřejmě požadavky z ovládacího panelu, kde jsou obslužné 
prvky, jako je páka pro zadání trakčního momentu, přepínač směru jízdy a spínač 
blokování pulzů.  

Nadřazené řízení dále bude zajištovat monitorování energetických toků střídačů, 
stavu akumulátorové baterie a informace o stavu podřazených regulátorů. Je také 
nezbytné, aby řídicí systém dokázal rozpoznat, zda se pohybuje na přímé trati či 
v oblouku. K těmto účelům poslouží GPS modul, z jehož údajů bude následně vypočteno, 
o jakou oblast trati se jedná.  

Z předchozích požadavků je patrné, že objem zpracovávaných dat je značný 
a náročný na čas. Nezbytná je také možnost ladění a monitorování programu v průběhu 
testování algoritmů. 
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Řídicí systém nadřazeného řízení 
Na základě požadavků na nadřazené řízení byl vybrán systém CompactRIO cRIO-

9022 (Obr. 5) od fy. National Instruments, který pracuje v reálném čase a zároveň splňuje 
náročné požadavky kladené na jeho hardware.Navíc má tento regulátor výhodu 
v podpoře programování pomocí grafického vývojového softwaru LabView. Ten 
umožňuje velice efektivní a intuitivní tvorbu řídicích algoritmů včetně jejich snadné 
modifikace, zároveň bude tento systém sloužit ke sběru dat v průběhu zkušebních jízd.  

Hlavními částmi zvoleného řídicího systému cRIO-9022 je RT procesor 533 MHz 
RT, interní paměť pro ukládání programu a dat 2 GB a operační paměť 256 MB DRAM. 
Pro možnost rozšíření paměti pro ukládání dat slouží vysokorychlostní USB Port. Ke 
komunikaci slouží 2x síťové rozhraní Ethernet a UART sériová linka (RS-232). 

Chassis řídicího systému obsahuje integrované programovatelné hradlové pole 
FPGA LX50 Virtex-5, které umožnuje provádět část výpočtů mimo procesoru na tomto 
hradlovém poli. K pokrytí požadavků pro vstupy a výstupy bylo vybráno pět I/O modulů, 
které byly umístěny ve sběrnicové vaně, která umožnuje umístění až osmi I/O modulů. 

 
Obr. 5 Řídicí systém Compact RIO od fy. National Instruments 

Fig. 5 Control system Compact RIO made by National Instruments 

5. Závěr 
V současné době je dohotovována mechanická část vozidla, v pokročilém stádiu 

rozpracovanosti je i elektrická výzbroj experimentálního vozidla. V průběhu léta 2013 
budou probíhat jízdní zkoušky a vlastní optimalizace řídicích algoritmů. V roce 2014 by 
pak výsledky výzkumu měly být aplikovány na reálných tramvajích. Věříme, že tento 
výzkumný projekt pomůže zlepšit jízdní vlastnosti zmiňovaných tramvají tak, aby bylo 
plně využito nových možností, které netradiční způsob jejich trakčního pohonu skýtá. 

 Ondřej Černý, Václav Lenoch, Jaroslav Novák, Petr Sýkora: 
- 126 - Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly 



Poznámka: 
Příspěvek vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky 

TA01030391 „Výzkum jízdních vlastností a řízení pohonů trakčních kolejových vozidel 
s nezávisle otáčivými koly“. 

 
Předloženo: 1. 6. 2013 

 
 

LITERATURA 

1. NOVÁK, J., ČERNÝ, O., ŠIMÁNEK, J.: Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou 
trakci, ELEKTRO. 2008, roč. 18, č.6, s. 4-10. ISSN 1210-0889. 

2. ČERNÝ, O., DOLEČEK, R., NOVÁK, J., ŠIMÁNEK, J.: Energetické a výkonové vlastnosti 
trakčního pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety, XXXI. celostátní 
konference o elektrických pohonech v Plzni, [CD-ROM]. Česká elektrotechnická společnost, 
2009, ISBN 978-80-02-02151-3. 

3. NOVÁK, J., LATA, M., ČERNÝ, O., SÝKORA, P., ČAPEK, J., MALINSKÝ, J., MAŠEK, J., 
BAUER, J., SOBOTKA, L.: Návrh a stavba experimentálního vozidla s nezávisle otáčivými koly 
a výsledky souvisejících teoretických a simulačních prací, Roční průběžná zpráva za rok 2011 
z řešení projektu TA01030391 „Výzkum jízdních vlastností a řízení pohonů trakčních 
kolejových vozidel s nezávisle otáčivými koly“, Univerzita Pardubice 2011 

4. NOVÁK, J., LATA, M., ČERNÝ, O., SÝKORA, P., ČAPEK, J., MALINSKÝ, J., MAŠEK, J., 
BAUER, J., SOBOTKA, L.: Návrh a stavba experimentálního vozidla s nezávisle otáčivými koly 
a výsledky souvisejících teoretických a simulačních prací, Roční průběžná zpráva za rok 2011 
z řešení projektu TA01030391 „Výzkum jízdních vlastností a řízení pohonů trakčních 
kolejových vozidel s nezávisle otáčivými koly“, Univerzita Pardubice 2012 

5. Webové stránky National Instruments: http://www.ni.com/compactrio/ 
6. Webové stránky National Instruments: http://www.ni.com/labview/ 

 

Resumé 

VÝZKUM ŘÍZENÍ POHONŮ KOLEJOVÉHO VOZIDLA S NEZÁVISLE OTÁČIVÝMI KOLY 

Ondřej ČERNÝ, Václav LENOCH, Jaroslav NOVÁK, Petr SÝKORA 

Příspěvek informuje o aktivitách zaměřených na výzkum metod synchronizovaného řízení 
pohonů kol kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly. Tyto metody jsou vhodné zejména pro 
řízení pohonů nízkopodlažních tramvají. V příspěvku jsou podány informace o specifikách jízdy 
kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly v kolejové dráze, o očekávaných přínosech 
synchronizovaného řízení a o konstrukci speciálního vozidla, na kterém je připravován 
experimentální výzkum v této oblasti. 

 

Summary 

RESEARCH OF TRACTION DRIVE CONTROL FOR FREE-WHEEL VEHICLES 

Ondřej ČERNÝ, Václav LENOCH, Jaroslav NOVÁK, Petr SÝKORA 

The biggest part of now manufactured tram-cars is realized as a low-floor vehicles. It is very 
pleasant for passengers, but it brings many difficulties for technical construction of such a this tram-
cars. The biggest problem is construction of bogies - it is common, that in the height of classical 
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shaft is the floor, so it is not possible to use classical mounted axle and it is necessary to use free 
wheels. The characteristics of classical mounted axle in the rail is quite well known for many years, 
nor the the characteristics of free wheels, so there is lot of space for research, and more - there is 
lot of space, how to use features of free wheels, that should be better in the curves, than features of 
mounted axle. 

This - and the fact, that Skoda Transportation now manufactures tram-cars type 15T called 
ForCity, that are using free-wheels driven by low speed gear-less PMSM - let us to start research 
project with cooperation with Skoda Electric a VUKV. The project is focused on optimization of 
control algorithms for upper control system for such a this vehicles. 

The project has three steps. The first step is simulation of free-wheel driven tram-car in the 
rail and developement of control algorithms on this simulation. The second step is project and 
construction of special narrow-track experimental rail car, that would be used for experiments and 
verification of the algorithms. The last step should be implementation of developed algorithms to 
control systems of real tram. 

The experimental rail car is projected as a accumulator powered vehicle with four free 
wheels driven by four gear-less PMSM suplied from four voltage inverters. These inverters are 
controled in current, velocity and torque loop by DSPs. The upper control system is realized by 
National Instruments Compact RIO system, which was chosen because of its good mechanical 
construction and possibility of graphical programming. 

Now, there is finishing the construction of the experimetal vehicle and laboratory 
developement of the algorithms, in a few weeks we are going to start the experimets with the 
experimetal rail-car at the Mladejov industry railway, so the developed algorithms could be used in 
2014 at real tram 15T. 

 

Zusammenfassung 

FORSCHUNG ANTRIEBSSTEUERUNG DES SCHIENENFAHRZEUGES MIT UNABHÄNGIG 
ROTIERENDEN RÄDER 

Ondřej ČERNÝ, Václav LENOCH, Jaroslav NOVÁK, Petr SÝKORA 

Der Artikel beschreibt die Forschungsmethoden für die Lenksynchronisation des 
Allradantriebs des Wagens mit Losradsätzen. Diese Methoden sind besonders für die Antriebe 
Niederflur-Straßenbahnen tauglich. Der Artikel übermittelt die Informationen über die 
Besonderheiten des Schienenfahrzeuges mit den Losradsätzen der Schienenstrang, über die 
erwarteten Vorteile des synchronisierten Antriebs und über die Bau des Spezialfahrzeugs, das für 
die experimentelle Forschung in diesem Bereich vorbereitet ist. 

 Ondřej Černý, Václav Lenoch, Jaroslav Novák, Petr Sýkora: 
- 128 - Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly 




