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Abstract 

The paper presents results obtained from experimental and simulation tests of trains, treated as 

simplified one-dimensional models of railway vehicles. This approach to train dynamics 

enables to assess train forces and their impact on dynamic characteristics, for example related 

to some problems of rapid starting or emergency braking. These works were used to implement 

them as a solver mechanism in the simulator of catenary maintenance trains, whose features  in 

the article are discussed. In the paper algorithm of operating vehicles by their drivers in different 

driving scenarios are presents. The algorithm described simulator must meet atypical 

requirements resulting from the specific properties of the simulated vehicles [1, 2]. The paper 

describes also the methodology of identifying driving system of modeled vehicles [3, 4] and 

the way of adaptation of parameters obtained experimentally. Then, in brief, issues related to 

the image animation and presentation in the simulator are discussed. Also the most important 

rules of operating rail vehicle simulator, selecting proper scenarios and using effective training 

methods are characterised. Results of operational and numerical tests presented in the paper 

reflect in details processes accompanying the operation of catenary maintenance trains. The 

experimental test methodology to the real railway vehicles to acquire some missing work 

parameters was allowed. Results of the presented research indicate a large convergence of 

theoretical results with the experiment.The obtained result allowed to validate the work of the 

simulator. 
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Streszczenie 

W pracy prezentowane są wyniki uzyskane z badań eksperymentalnych i symulacyjnych 

pociągów jako sprzężonych i uproszczonych jednowymiarowych modeli pojazdów szynowych. 

Takie podejście do dynamiki pociągu pozwala na ocenę sił w pociągu i ich wpływu na 

charakterystyki dynamiczne związane np. z problemami gwałtownego ruszania lub awaryjnego 

hamowania. Prace te zostały wykorzystane do wdrożenia ich jako mechanizmu “solver” w 

szkoleniowym symulatorze pociągów sieciowych, którego cechy zostały omówione w artykule. 

W pracy przedstawiono algorytm działania kilku scenariuszy prowadzenia pojazdu przez 

maszynistę, z uwzględnienim faktu, że opisywany symulator musi spełniać nietypowe 

wymagania wynikające ze specyficznych właściwości symulowanych pojazdów [1, 2]. W 

pracy opisano metodykę identyfikcji napędu modelowanego pojazdu [3, 4] oraz adaptacje 

parametrów otrzymanych eksperymentalnie. Następnie w skrócie omówiono zagadnienia 

związane z animacją i prezentacją obrazu w symulatorze. Zdefiniowano i omówiono 

najważniejsze wymagania dotyczące pracy symulatora pojazdu szynowego, doboru 

właściwych scenariuszy oraz zastosowania efektywnych metod szkolenia. Przedstawione w 

pracy wyniki badań eksploatacyjnych i numerycznych szczegółowo odzwierciedlają procesy 

towarzyszące eksploatacji specjalistycznych pociągów sieciowych. Zastosowana metodyka 

testów doświadczalnych na rzeczywistych pojazdach posłużyła do uzupełnienia kilku 

brakujących parametrów odwzorowanych typów pociagów. Wyniki prezentowanych badań 

wskazują na dużą zbieżność wyników teoretycznych z eksperymentem. Taki wynik pozwolił 

uwiarygodnić prace symulatora. 
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