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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На великих залізорудних, вугільних і азбестових 

рудниках України одним з основних видів технологічного транспорту 

залишається залізничний. Багаторічний досвід застосування електровозного 

транспорту в кар’єрах показує його високу ефективність за умови використання 

в бажаних гірничотехнічних умовах експлуатації. Проблема підвищення 

ефективності роботи кар’єрних електровозів привертає увагу науковців уже 

кілька десятиліть, але й досі не здобула остаточного розв’язання. 

Досліджуваному питанню присвячені праці Браташа В. І., Випанасенка С. І., 

Волотковського С. А., Гетьмана Г. К., Гончарова О. М., Клепікова В. Б.,  

Колби А. А., Кордакова В. П., Костіна М. О., Кузнецова А. І., Мухи А. М., 

Півняка Г. Г., Ренгевича О. О., Родькіна Д. Й., Щербака Я. В та ін,, у яких 

запропоновано різні підходи її розв’язання. Із сучасних досліджень у сфері 

вдосконалення технології випробування, діагностики та експлуатації тягових 

електричних машин слід відмітити роботи Артьоменка В. В., Бабаніна О. Б., 

Дубинця Л. В., Лози П. О., Сінчука О. М., Сушка Д. Л. та інших учених. 

Сучасні досягнення та новітні розробки науковців у галузі управління 

електромеханічними системами (ЕМС), і зокрема, електроприводами 

промислових електровозів не дозволяють отримати необхідні результати 

забезпечення ефективності керування, так як стан рейкових шляхів, 

механічного обладнання і тягових електродвигунів украй незадовільний. 

Необхідно відзначити, що перераховані чинники безпосередньо пов’язані між 

собою, тому вирішити проблему якісного ремонту електродвигунів без 

поліпшення стану шляхів неможливо.  

Такі дефекти рейкового полотна як розрив, виїмка, вищербленість 

відображаються на стані поверхонь колісних пар. Зниження діаметра колеса в 

окремих випадках становить 10–12 мм, а вищербленості, що з’являються, 

спричиняють аналогічні пошкодження поверхні рейки, а іноді й зміни геометрії 

головки рейки. 

Поява цих дефектів призводить до просковзування, додатково 

пошкоджуючи рейкове полотно і колеса в місці контакту. Зменшення діаметра 

колеса зумовлює обертання колісних пар з різною швидкістю, що приводить до 

безперервного просковзування поверхні колеса по поверхні рейки. При цьому 

відбувається нерівномірний розподіл навантаження між тяговими двигунами. 

Двигуни з більшим навантаженням перегріваються і швидко виходять з ладу. Їх 

відновлення здійснюється на спеціалізованих підприємствах, які забезпечують 

ремонт з відхиленням в вихідних параметрах до 10 % по якірній обмотці і 2 % 

по обмотці збудження, відповідно до стандартів. Нерівномірність параметрів 

спричиняє нерівномірну жорсткість механічних характеристик і нерівномірний 

розподіл навантаження між двигунами. 

Тому актуальним науковим завданням є розробка методів керування, 

розрахунку і контролю параметрів тягового електропривода постійного струму 

кар’єрного електровоза, які забезпечують підвищення його експлуатаційних 

показників з урахуванням зміни умов зчеплення. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основний 
зміст роботи складають результати досліджень, проведених автором протягом  
2004–2021 років. 

Робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки», зокрема п. 6 статті 7 «Новітні технології та ресурсозберігаючі 
технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі», та 
спрямованості тематики науково-дослідних робіт кафедри систем 
автоматичного управління і електроприводу Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського. Матеріали роботи використано 
при виконанні бюджетної науково-дослідної роботи (НДР) Міністерства освіти 
і науки України: «Дослідження динамічних режимів тягового електропривода 
кар’єрного електровоза з урахуванням боксування» (№ДР 0113U001189, 2013 р.), 
у якій автор був співвиконавцем. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в розробці 
принципів, методів розрахунку і контролю параметрів тягового електропривода 
постійного струму кар’єрного електровоза, які забезпечують підвищення його 
експлуатаційних показників з урахуванням зміни умов зчеплення. 

Для досягнення мети були поставлені та розв’язані такі завдання: 

 провести аналіз стану електромеханічного обладнання та режимів 
роботи тягових електроприводів кар’єрних електровозів; 

 провести аналіз систем контролю стану електромеханічного 
обладнання електровозів; 

 проаналізувати роботу тягового електропривода з урахуванням 
нерівності параметрів двигунів та геометрії колісних пар; 

 розрахувати ймовірності аварійної роботи тягового електропривода; 

 розробити систему контролю за параметрами тягового електропривода 
та керування при зміні умов зчеплення; 

 розробити математичні моделі для комплексного дослідження тягового 
електропривода з урахуванням пробоксовування колеса по рейках; 

 розробити лабораторний стенд для дослідження розподілу навантажень 
між тяговими електродвигунами і провести експериментальні дослідження 
процесу боксування. 

Об’єкт дослідження – електромагнітні, електромеханічні, механічні, 
енергетичні процеси в тяговому електроприводі кар’єрного електровоза. 

Предмет дослідження – математичні моделі, методи розрахунку і 
контролю параметрів, керування тягового електропривода кар’єрного 
електровоза при зміні умов зчеплення. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі для аналізу і вирішення 
поставлених завдань використовується теорія електропривода і теорія 
автоматичного керування для аналізу процесів боксування колісних пар і їх 
математичного опису; теорія ймовірностей для розрахунку комплектації 
електропривода двигунами з найбільшим розкидом параметрів; методи 
ідентифікації для розрахунку параметрів електродвигунів у динамічних 
режимах; чисельні методи для синтезу математичних моделей і моделювання 
динамічних режимів. 
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Наукова новизна одержаних результатів: 

 розвинуто метод визначення параметрів тягових двигунів постійного 

струму на основі методу простору стану, який дозволяє вести розрахунок 

параметрів в динамічному режимі, коли напруга на якорі двигунів формується 

системою керування і змінюється у часі, підвищуючи точність визначення 

еквівалентних параметрів електропривода; 

 уперше отримані аналітичні вирази ймовірності комплектації 

електровоза тяговими двигунами багатодвигунового електропривода з 

допустимими відхиленнями параметрів обмоток, але перевищенням 

допустимих меж відхилень між собою, що дозволяє реалізовувати заходи 

своєчасного оновлення ремонтного фонду підприємства і завдяки цьому 

знизити аварійність тягового електропривода; 

 отримали подальший розвиток принципи керування багатодвигуновим 

електроприводом з нерівномірністю навантаження між двигунами, сутність 

яких полягає у формуванні сигналу керування збудженням тягових двигунів з 

урахуванням нерівномірності їх параметрів і зміні умов зчеплення колісних пар 

з рейковим полотном, що забезпечує більш точне вирівнювання навантаження 

між двигунами. 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків і 

рекомендацій забезпечується коректністю прийнятих у математичних моделях 

припущень і підтверджується збігом результатів аналітичних розрахунків з 

результатами математичного моделювання та експериментальних досліджень. 

Практичне значення отриманих результатів: 

 розроблена методика розрахунку параметрів тягового електропривода 

за даними, отриманими в пусковому режимі, що дозволяє визначати поточні 

параметри електропривода і контролювати їх зміни у часі; 

 розроблена математична модель багатодвигунового електропривода 

кар’єрного електровоза, яка враховує зміну параметрів електропривода і умов 

зчеплення з рейками, що дозволяє проводити дослідження динамічних і 

статичних режимів роботи з урахуванням реального стану тягового двигуна і 

рейкового шляху; 

 розроблено систему керування вирівнюванням навантаження тягових 

електродвигунів колісних пар, що враховує нерівномірність параметрів тягових 

двигунів, зміну умов зчеплення колісних пар з рейковим полотном, 

забезпечуючи більш точне вирівнювання навантаження між двигунами; 

 розроблена методика розрахунку визначення параметрів тягових 

двигунів постійного струму на основі методу простору стану, який дозволяє 

вести розрахунок параметрів в динамічному режимі, що забезпечує підвищення 

точності визначення еквівалентних параметрів електропривода; 

 розроблена методика розрахунку ймовірності того, що при відборі  

12-ти двигунів попадеться хоча б одна пара з максимальною відмінністю 

параметрів обмоток, що дозволяє проводити заходи своєчасного оновлення 

ремонтного фонду підприємства і завдяки цьому знизити аварійність тягового 

електропривода. 
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Результати роботи пройшли експериментальну перевірку в лабораторіях 

кафедри системи автоматичного управління і електроприводу Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського і впроваджено в 

проєктні рішення на ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, 

який використовує кар’єрні електровози для транспортування видобутої 

залізної руди, що підтверджено відповідними актами. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського під час підготовки випускних бакалаврських і магістерських 

робіт зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, а також під час проведення навчальних занять бакалаврів з 

навчальних дисциплін «Теорія електропривода», «Системи керування 

електроприводами» і магістрів з навчальної дисципліни «Моніторинг і 

діагностика електромеханічних об’єктів». 

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно сформулював мету і 

задачі дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, виконав теоретичну частину роботи, брав безпосередню участь у 

розробці лабораторного обладнання та проведенні експериментальних 

досліджень. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить: 

[2, 5, 6, 14] – розроблення методик проведення експериментальних досліджень і 

визначення параметрів за їх результатами, розробка експериментального 

лабораторного стенда; [4, 16] – ідентифікація параметрів тягового 

електропривода постійного струму в пускових режимах; [7, 11, 17, 20, 22, 26] – 

аналіз нерівномірності навантаження двигунів при їх параметричній несиметрії; 

[1, 3, 6, 10, 24] – аналіз режимів роботи багатодвигунового електропривода 

кар’єрного електровоза; [23, 25] – розрахунки динамічних режимів роботи; [12, 

19, 27] – проведення досліджень на лабораторному стенді. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи викладено та обговорено на науково-технічних конференціях: 

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля 

технічних і біологічних об’єктів» (Кременчук, 2004 р.); Всеукраїнська науково-

технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні 

системи, методи моделювання та оптимізації» (Кременчук, 2005–2008 рр.,  

2010 р.); Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і 

спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та 

оптимізації» (Кременчук, 2012 р., 2014 р., 2019 р.); Міжнародна науково-

технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних 

системах. Наука, освіта і практика» (Кременчук, 2011 р., 2014 р., 2020 р.); 

Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного 

технічного університету (Вінниця, 2021 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 27 друкованих 

працях, з них 1 стаття у періодичному виданні Польщі, занесеному до 

міжнародних наукометричних баз даних (RS Global, Index Copernicus, Google 
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Scholar, Academia.edu, Biblioteka Narodowa, CiteFactor), 2 статті у журналах 

України, занесених до міжнародних наукометричних баз даних (Ulrich’s 

Periodicals Directory, Index Copernicus, Polish Scholarly Bibliography, Info Base 

Index, Google Scholar, Research Bible), 7 наукових статей у провідних фахових 

виданнях України, 2 статті періодичних журналах України, 13 тез доповідей на 

конференціях, 1 патент України на корисну модель. Шість наукових робіт 

опубліковані без співавторів. 

Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації складає  

210 сторінок друкованого тексту й містить анотацію, вступ, п’ять розділів, 

висновки, список використаних джерел і чотири додатки. Основна частина 

роботи викладена на 151 сторінці. Список використаних джерел складається зі 

125 найменувань на 12 сторінках. Дисертація містить 154 рисунки і 10 таблиць, 

із них 90 рисунків і 2 таблиці повністю займають 42 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність і показано зв’язок теми дисертаційної 

роботи з науковими програмами та планами НДР, сформульовано мету й 

завдання дослідження, визначено наукову новизну, практичну цінність, наведено 

рівень апробації отриманих результатів, кількість публікацій за темою та 

особистий внесок автора. 

У першому 

розділі виконано 

огляд джерел за 

темою дисертаційної 

роботи та аналіз 

сучасного стану 

проблеми. Умови 

експлуатації тягових 

електричних двигунів 

(ТЕД) на різних 

дорогах різко 

відрізняються не 

тільки умовами 

експлуатації, але і профілем колії (рис. 1), коливанням напруги в контактній 

мережі, вантажонапруженістю та інтенсивністю руху. З’ясовано, що необхідно 

брати до уваги реальну форму рейкових шляхів на кар’єрах (рис. 1). При вході 

коліс у криві ділянки колії і при виході з них коефіцієнт зчеплення зменшується 

на 5–10%, а залежно від стану поверхні рейок може змінюватися майже вдвічі з 

0,13 до 0,07. 

Тим часом, як видно з рис. 2, має місце просковзування, свідченням чого є 

плями, утворені колесами на рейках. Унаслідок відмінності деформацій колеса і 

рейки в зоні контакту (рис. 2) шлях, пройдений геометричним центром колеса, 

менший за шлях, вирахуваний за кутовою швидкістю обертання колеса в 

припущенні кочення без ковзання. Отже, за одне обертання колесо проходить 

 

   

Рисунок 1 – Вигляд рейкового полотна в кар’єрі 
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відстань, меншу розгорнутої довжини кола катання. У дотичних поверхнях 

колеса і рейки відбувається безперервне переміщення волокон металу назустріч 

одне одному, при цьому волокна колеса «проповзають» по волокнам рейки. 

Спостерігається кріп або пружне просковзування. При цьому в роботі 

розглядається тільки поздовжній кріп, хоча, як видно з рис. 2, може мати місце і 

спин або поворотний кріп. 

 

 
а) 

 
в) 

 
б) 

 
г) 

Рисунок 2 – Фрагменти стану рейкового полотна і колісних пар:  

а – виїмка; б – вищербленість; в – розрив; г – зміна діаметра колеса 

 

Аналіз літературних джерел з оцінки технічного стану кар’єрних 

електровозів і визначення надійності їх роботи показав, що найбільш 

пошкоджуваним вузлом є саме ТЕД. Найпоширеніша причина виходу з ладу 

ТЕД – пробій ізоляції (рис. 3), що здебільшого зумовлено складними умовами 

їх експлуатації. 

З метою оцінки умов експлуатації і контролю стану ТЕД у роботі 

виконаний аналіз існуючих систем моніторингу електропривода, 

проаналізовані їх недоліки і переваги. 

Узагальнення матеріалів 

першого розділу стало 

основою для постановки 

завдань дослідження, 

вирішення яких необхідне 

для досягнення мети роботи. 

У другому розділі 
наведено математичний 

опис і проведено 

дослідження роботи 

 

Рисунок 3 – Розподіл відмов ТЕД кар’єрних 

електровозів 
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тягового електропривода з урахуванням нерівномірності параметрів двигунів та 

геометрії колісних пар, розглянуті характеристики ТЕД і вплив нерівномірності 

їх параметрів, а також геометрії колісних пар на режими роботи тягового 

електропривода. 

На основі аналізу механічних характеристик отримаємо аналітично розподіл 

моментів двигунів при відхиленні параметрів. З рівняння механічної 

характеристики двигуна послідовного збудження dU r

kk M



  , де 

dU  – 

напруга на якорі двигуна, r  – активний опір якоря, ,k   – конструктивний 

коефіцієнт і тангенс кута нахилу кривої намагнічення, отримаємо вираз для 

моменту у вигляді 

2

2

d

r
M k U

k
 





 
  

 
. 

Тоді  

 

 

2

1 2 21

2

2 2 1 1

r

r

r kM

M r k

 

 





   

   

, 

де 
1, r   – відносне відхилення активного опору якоря і параметрів кривої 

намагнічування. 

Проаналізуємо режим 

роботи дводвигунового 

електропривода ТЕД. 

Нерівномірності параметрів 

прийняті як гранично 

допустимі відхилення 

активних опорів якірних 

обмоток: перший двигун 

має відхилення активного 

опору + 10%, а другий -10%. 

Перевищення змінних 

втрат над номінальними у 

режимі роботи з 

номінальним навантаженням 

становить 1,6 % (рис. 4, 

криві 1, 2). Уважаючи, що 

умови вентиляції, а значить 

коефіцієнт тепловіддачі залишаються незмінними, знайдемо зниження терміну 

служби тягового двигуна з урахуванням допустимої температури 130 0С нагріву 

обмотки якоря з ізоляцією класу B: 

 

1,013

82
н

z D
 

 . 

Звідки тривалість життя ізоляції 0,864z D  років, де D  – термін служби 

для даного класу ізоляції при номінальній температурі, років. Кратність 

0 2 4 6 8
0.98

0.99

1

1.01

1.02

%,r

%,

нP

P





2*

1

2

1*

 
Рисунок 4 – Залежність нерівномірності 

електричних втрат в обмотках якоря ТЕД від 

несиметрії параметрів двигунів 
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зниження терміну служби складе 
1

1,157
z

   . 

Допустимі відхилення параметрів якірної обмотки в 10% при ремонті ТЕД 

встановлені умовами нагріву і, при наявності примусової вентиляції ЕМ, 

допускає тривалу експлуатацію. Однак слід урахувати, що на електровозі 

встановлено 12 ТЕД, і вони не проходять додатковий підбір за умовою роботи в 

системі багатодвигунового ЕП, так як це ЕМ одного типу. При цьому може 

виникнути ситуація, коли на одному електровозному агрегаті виявляться 

двигуни, відхилення параметрів яких знаходяться в межах допуску, але за 

величиною – протилежні. Розглянемо вірогідність виникнення такої ситуації. 

Нехай у ремонтному фонді є N двигунів, що характеризується вектором 

відхилень якогось параметра від норми =[i … N]T Значення i, 

характеризує i-ий двигун, може приймати як позитивні, так і негативні 

значення і може повторюватися m разів (1≤m≤N). 

Оцінимо ймовірність того, що при відборі 12-ти ТЕД для тепловозів 

співпаде пара, відповідно max : а) один раз; б) хоча б один раз. 

Виходячи з гіпергеометричного розподілу ймовірностей, можна записати 

ймовірність того, що при відборі 12-ти ТЕД з N серед відібраних виявиться 

рівно k (1≤k≤kmax), відповідним 
max : 

max max

12

max 12
( , )

k k

k N k

N

C C
p k

C




  .          (1) 

Тоді для ймовірності вилучення однієї такої пари можна записати (одна 

пара – k=2): 

max max

2 10

max 12
( ,2)

k N k

N

C C
p

C


  .          (2) 

На практиці N=100…400. Розглянемо «найгірший» випадок, коли 

ремонтний парк мінімальний, тобто N=100 і, наприклад, є шанс відібрати 

kmax=12 (6 пар) двигунів з максимальною відмінністю за параметрами. Тоді  
2 10

12 88
max 12

100

( ,2)
C C

p
C

  .             (3) 

Ураховуючи, що 
!

!( )!

k

n

n
C

k n k



 і n великі, для обчислення факторіалів 

використовуємо формулу Стірлінга: 

 ! 2 /
n

n n n е .            (4) 

Тоді 
2 10

12 88
max 12

100

( ,2) 0,284
C C

p
C

   . 

Імовірність того, що при відборі 12-ти ТЕД співпаде хоча б одна пара з 

максимальною відмінністю в умовах: 
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max

12

12 88

12
2,4..12 100

( ) ( 2) ( 4) ( 6) ( 8) ( 10) ( 12))

0,314.
m m

m

p k k k k k k

C C

C





             

 
 

Отримані результати показують, що в кожному третьому випадку може 

скластися ситуація несприятлива з точки зору характеристик надійності 

колісної пари електровозу після ремонту. 

Оцінка закону розподілу величини 
і  дасть можливість більш точної 

оцінки параметра гіпергеометричної моделі 
maxk  і, відповідно, оцінки 

відповідних ймовірностей. 

50 100 150
0.15

0.2

0.25

0.3

n

p

 

Рисунок 5 – Ймовірність того, що при 

відборі 12-ти ТЕД з n-кількості 

ремонтного парку попадеться одна 

пара з максимальною відмінністю 

параметрів 

 

c

50 100 150

0.1

0.2

0.3

0.4

n

p

 

Рисунок 6 – Ймовірність того, що при 

відборі 12-ти ТЕД з n-кількості 

ремонтного парку попадеться хоча б 

одна пара з максимальною 

відмінністю параметрів 

 

Отримані аналітичні вирази ймовірності комплектації електровоза 

тяговими двигунами, багатодвигунового електропривода, з допустимими 

відхиленнями параметрів обмоток, але перевищенням допустимих меж 

відхилень між собою, дозволяють реалізовувати заходи своєчасного оновлення 

ремонтного фонду підприємства і завдяки цьому знизити аварійність тягового 

електропривода. 

У третьому розділі проведений аналіз методів ідентифікації параметрів 

електроприводів постійного струму і обґрунтовано доцільність вибору методу 

простору-стану для розрахунку еквівалентного активного опору, індуктивності 

якірного кола та магнітного потоку; запропонована структурна схема 

мікропроцесорної системи розрахунку параметрів та розроблений алгоритм її 

функціонування. 

Запишемо систему рівнянь ТЕП в матричній формі 

 X AX BU  , (5) 

де ,A B  – матриця стану і матриця управляння, які зв’язують шукані динамічні 
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параметри електроприводу; 
T

я cU U M  – матриця вхідних впливів; 
T

яX i   

– матриця змінних стану. 

Розв’язуючи (5) відносно A , отримаємо рівняння для матриці стану, яке 

зв’язує послідовні вимірювання струму, напруги, частоти обертання: 

1

n 1 n 1 n 2 1 n 1 1 n 1 n 1 n 2 n

n 1 n 1 n 2 1 n 1 1 n 1 n 1 n 2 n

1
0

2 22

2 2 1
0

J

n n n nя

n n Cn Cn

і i і і i і u u і і і іL
А

M MТ          



        

        

 
       
    

        
 

 

.(6) 

Розв’язком (6) є: 

   21 22 22 21 12 11 11 12

11 12 12 21

21

2
e

J r q r q T q u q u
L

r q r q

   



; 

2 2

11 12 21 22 21 11 22 22 21 22 12 22 21 11

2 2

11 22 12 11 11 22 12 12 21 11 12 21 11 12

22 11 11 12 21 12 12 11 21 11 12 12 22 12 11 11

2 2

11 22 12 11 11 22 12 12 21 11 12 21 11 12

2
e

q r r q q r r q q r r q r r
R

T q q q r q q r q q r q q q r

q r q u q r q u q r q u q r q u

q q q r q q r q q r q q q r

  
 
   

  


  
;

 (7) 

21 22 22 21

11 22 12 21

2J r q r q
k

T q q q q




 

, 

де 
, , ,, , ,i j i j i jq r u  – коефіцієнти матриць. 

Подальший розвиток цей метод отримав в напрямку підвищення точності 

визначення параметрів ТЕД у динамічних режимах. Дослідження встановили, що 

значне підвищення точності ідентифікації може бути отримане, якщо 

враховується не тільки реальна форма вихідної напруги на виході перетворювача, 

а й її формування системою керування. 

Шляхом математичного моделювання отримані процеси пуску тягового 

електродвигуна ДТ-9Н (рис. 7). Процес пуску відбувається з обмеженням 

пускового струму, ТЕД отримують живлення від керованих перетворювачів 

постійного струму. Результати розрахунку визначення параметрів ТЕД за рис. 7 

зведено до табл. 1. 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4

200

400

600

ct,

 tId
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 t

 

Рисунок 7 – Діаграми пуску ТЕД 
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Таблиця 1 – Дані розрахунку параметрів ТЕД 

Параметр 
Паспортне 

значення 

Розраховане 

значення 

Відносна 

похибка, % 

Активний опір, Ом 0,369 0,358 2,9 

Індуктивність, Гн 0,05 0,052 4,0 

Момент інерції, кгм2 80,42 73,735 8,3 

Магнітний потік, Вб/В  20 19,167 4,2 

 

Отримані похибки при розрахункові параметрів майже вдвічі менші, ніж у 

випадку живлення ТЕД незмінною напругою. 

У четвертому розділі проведено математичне моделювання тягового 

електропривода електровоза з урахуванням пробоксовування, розроблена 

математична модель механічної частини тягового агрегату і моделі 

дводвигунового тягового електропривода з адаптивною системою 

вирівнювання навантаження, проведені дослідження динамічних режимів за 

наявності параметричної несиметрії ТЕД та зміні умов ковзання. 

Розроблена математична модель описується системою рівнянь, що 

враховують механічну частину, відмінність параметрів ТЕД та умови 

зчеплення: 

для першого привода: для другого привода: 

 1
1 1 1 1 1 1 ;я d я

dI
L U I R k I

dt
      

1
1 1;

ck
k m сц

dV
M F F

dt
   

3

1 110 ;сц pF gP  

 1 1 1 1 1

2 2
;m дв

i i
F M I k I

D D
   

 1 10.23 0.022p ckV   . 

 2
2 2 2 2 2 2 ;я d я

dI
L U I R k I

dt
      

2
2 2;

ck
k m сц

dV
M F F

dt
   

3

2 210 ;сц pF gP  

 2 2 2 2 2

2 2
;m дв

i i
F M I k I

D D
   

 2 20.23 0.022p ckV   . 

Рівняння руху: 

1 2 ;n
np сц сц

dV
M F F W

dt
        1050 ;npM P Q       nW g P Q i   , 

де 1 2,я яL L , 1 2,я яR R  – індуктивності і активні опори якірних кіл; 

1 1 2 2, , ,m сц m сцF F F F  – сила тяги і зчеплення; 2 2 2 2, , ,p ck p ckV V   – коефіцієнт 

зчеплення і швидкість ковзання відповідно 1-го та 2-го ТЕД. 

Результати моделювання роботи системи адаптивного вирівнювання 

навантаження з урахуванням ідентифікованих параметрів ТЕД наведена на 

рис. 8. 

Наведені часові залежності (рис.8) відповідають пуску і рушанню з 

різними коефіцієнтами зчеплення колісних пар і відмінністю параметрів ТЕД. 

За рахунок включення системи вирівнювання навантаження в момент часу t=10 

с з дією на магнітні потоки ТЕД нерівномірність навантаження знижується. 
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Установлено, що 
найефективнішим способом 
вирівнювання навантаження 
між тяговими двигунами 
кар’єрного електровоза є 
система регулювання 
магнітного потоку 
збудження з додатковим 
сигналом корекції за 
різницею струмів збудження 
відповідних двигунів. 

У п’ятому розділі 
представлено результати 
експериментальних 
досліджень розподілу 

навантажень між тяговими електродвигунами при боксуванні, що викликані 
несиметрією параметрів ТЕД та зміною умов зчеплення. 

Експериментальні дослідження виконано на розробленому та 
виготовленому лабораторному стенді (рис. 9). Стенд складається з двох тягових 
двигунів послідовного збудження М1, М2 та навантажувальної машини 
незалежного збудження М3, модуля дискретного вводу/виводу, системи 
керування та персонального комп’ютера. 
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Рисунок 9 – Функціональна схема лабораторного стенду для дослідження 
режимів роботи ТЕД 

 
Механічна частина стенда (рис. 10, а) містить два привідних ТЕД, які через 

ремінні передачі сполучені з НМ. Механічна частина кріплень ЕМ виконана 
таким чином, щоб забезпечити можливість зміни ступеня натягу ременів 

 
Рисунок 8 – Перехідні процеси пуску  

                 з вирівнюванням навантаження 
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механічної передачі окремо для кожного ТЕД. Це дозволяє фізично моделювати 
режими роботи електромеханічної трансмісії при боксуванні одного з ТЕД. 

Розроблений лабораторний стенд дозволяє досліджувати статичні, 
енергетичні та динамічні режими роботи електромеханічних трансмісій 
транспортних засобів і дозволяє керувати режимами роботи ТЕД як у режимі 
ручного, так і комп’ютеризованого керування. Використання розробленого 
блока датчиків струму, напруги, швидкості та модуля керування контакторами 
у сполученні з модулем ЦАП-АЦП mDAQ дозволяє повністю 
комп’ютеризувати, контролювати та керувати режимами роботи ТЕД. Як 
приклад, на рис. 11–12 показані результати роботи ТЕД у пускових режимах і 
проявах просковзування. 

Опори

Ременна 

передача

ТЕД1 ТЕД2

НМ

Направляючі 

кріплення ТЕД 

а)                  б) 

Рисунок 10 – Ескіз (а) та зовнішній вигляд(б) механічної частини стенда 
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Рисунок 11 – Пуск ТЕД з накидом 

максимального навантаження 
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Проведені експериментальні дослідження повністю підтверджують 

результати імітаційного моделювання. 

Для підтвердження адекватності застосування методу простору станів для 

ідентифікації параметрів ТЕП у режимі реального часу були проведені 

відповідні дослідження. В якості двигунів прийняті двигуни послідовного 

збудження з номінальною потужністю 120 Вт, напругою живлення 110 В, 

струмом 2 А, номінальною швидкістю 600 об/хв з живленням від 

нерегульованого однофазного випрямляча. Визначення параметрів 

здійснювалось у пусковому режимі (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Машинограми пуску дводвигунового ТЕП 

З огляду на наявність похибки вимірювання миттєвих значень струму, доцільно 

виконувати апроксимацію 

експериментального набору 

вимірюваних значень сигналів 

методами регресійного аналізу. 

При цьому використовуємо 

підхід, заснований на 

поліноміальній апроксимації 

ділянки струму, що досліджується, 

поліномом ступеня 2: 

    ,d i i d iI t regress t I t , 

  2

0 1 2d i i iI t a a t a t   . 

З використанням методу простору 

стану розраховані параметри 

ТЕД. Результати розрахунку 

діапазону відносної похибки 

визначення параметрів наведені в табл. 2. 

 
Рисунок 14 – Фрагмент пуску ТЕП для 

розрахунку параметрів якірного кола 

maxt0 0.002 0.004 0.008 0.01

50

100

150

200

250

 tU1  tU2

 tI
~
d

 tId

 tU

c,t



15 

 

 

Таблиця 2 – Діапазон відносної похибки визначення параметрів 

Відносна похибка  

визначення активного опору 
еR  

Відносна похибка  

визначення індуктивності 
еL  

+12,4 -9,21 +8,3 -5,6 

 

На підставі розрахунку економічної ефективності показано, що 

застосування системи контролю параметрів і керування при зміні ковзання ТЕД 

кар’єрних електровозів на підприємствах гірничо-видобувної промисловості 

дозволяє отримати річний економічний ефект 262 тис. грн з терміном окупності 

три роки. Економічний ефект обумовлений зменшенням витрат на ремонт під 

час експлуатації ТЕД за рахунок попередження при виникненні несправності. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації на підставі виконаних теоретичних і експериментальних 

досліджень розв’язано актуальне наукове завдання розробки принципів, 

методів розрахунку і контролю параметрів тягового електропривода постійного 

струму кар’єрного електровоза, які забезпечують підвищення його 

експлуатаційних показників з урахуванням зміни умов зчеплення. 

Виконані у дисертаційній роботі дослідження дозволили сформулювати 

такі висновки. 

1. Аналіз стану механічного, електромеханічного обладнання кар’єрного 

електровозного транспорту, а також рейкових шляхів показав, що через 

відхилення параметрів тягових двигунів після ремонту, хоча і в 

регламентованих межах, у багатодвигуновому електроприводі електровоза 

відбувається нерівномірний розподіл навантаження між двигунами, що 

спричиняє порушення в теплообмінних процесах і, відповідно, їх передчасний 

вихід з ладу. 

2. Встановлено, що несиметрія у 6 % значення магнітних потоків тягових 

двигунів спричиняє значне розузгодження двигунів за частотами обертання, що 

є додатковим чинником появи пробоксовування коліс; а також до 

нерівномірності завантаження (різниця між струмами може досягати до 5,8 %), 

здійснюючи значний вплив на стабільну роботу електропривода. Аналогічне 

розузгодження опорів обмоток якоря менше впливає на неузгодженість у роботі 

тягового електропривода, проте значною мірою виявляється у перехідних 

режимах. 

3. Аналіз впливу геометрії колісних пар на режими роботи тягового 

електропривода показав, що допустима несиметрія до 10 мм в діаметрах коліс 

візків електровоза не викликає значної розузгодженості між струмами 

електродвигунів і складає близько 1 %, проте вимагає від машиністів 

додаткового контролю та регулювання сили тяги колісних пар. Адже його дії 

щодо збільшення сили тяги за рахунок зміни геометричних параметрів колеса 
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призводить до того, що двигуну при однаковому навантаженні потрібно 

розвивати менший момент і виконувати абсолютно протилежні дії у разі 

необхідності зменшення сили тяги колісної пари. 

4. Розрахована ймовірність комплектації тягового електропривода 

двигунами з найбільшим розкидом параметрів для зниження аварійності 

тягового електропривода за рахунок планування та реалізації заходів 

своєчасного оновлення ремонтного фонду підприємства. Зокрема встановлено, 

що за неконтрольованого підбору, після ремонту колісної пари електровоза 

часто складається несприятлива ситуація з точки зору характеристик 

надійності, так як імовірність формування хоча б однієї пари двигунів з 

максимальним відхиленням параметрів складає 30 %. При існуючому 

ремонтному парку електродвигунів загальна імовірність комплектації тягового 

електропривода двигунами з найбільшим розкидом параметрів досягає 10 %. 

5. Аналіз методів визначення параметрів електродвигунів постійного 

струму дозволив виявити переваги методу простору стану для розрахунку 

параметрів ТЕД у динамічних режимах. Еквівалентні параметри: активний опір, 

індуктивність, момент інерції та магнітний потік, що необхідні як для контролю 

поточного стану електродвигунів, так і для керування електроприводом 

колісної пари в цілому, визначаються шляхом вимірювання змінних стану 

електродвигунів на суміжних часових інтервалах. 

6. Доведено, що використання методу простору стану дозволяє визначити 

параметри СЗ ТЕД у динамічних режимах роботи. При пуску електропривода 

похибка визначення електричних та електромагнітних параметрів ТЕД не 

перевищує 4%, а магнітного потоку – 8 %. 

7. Аналіз результатів імітаційного моделювання режимів роботи тягового 

електропривода з урахуванням різниці коефіцієнтів зчеплення колісних пар 

візка, неузгодженості параметрів обмоток електродвигунів, показав, що 

стабілізація режиму руху кар’єрного електровоза можлива за рахунок 

доповнення системи керування і контролю його параметрів блоком 

вирівнювання навантаження. Установлено, що найбільш ефективним способом 

вирівнювання навантаження між тяговими двигунами кар’єрного електровоза є 

система регулювання магнітного потоку збудження з додатковим сигналом 

корекції за різницею струмів збудження відповідних двигунів. Ефективність 

такої системи складає 80 %. 

8. Розроблений комп’ютеризований лабораторний стенд, який дозволяє 

досліджувати статичні, енергетичні та динамічні режими роботи 

електромеханічних трансмісій транспортних засобів, як у штатних режимах 

роботи, так і імітувати різні аварійні режими роботи, зокрема боксування. Так, 

проведені експериментальні дослідження для різних схем з’єднання тягових 

електродвигунів показали, що: 

а) для паралельної схеми – боксування одного з електродвигунів 

призводить до підвищення його частоти обертання та зменшення струму якоря, 

а інший двигун при цьому перевантажується; 
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б) для послідовної схеми – боксування одного з електродвигунів 

призводить до підвищення його напруги через появу проти-ЕРС, а струми 

двигунів при цьому залишаються однаковими;  

в) для незалежної схеми – при зменшенні напруги живлення боксуючого 

двигуна зменшується різниця між швидкостями тягових електродвигунів, що і 

дає можливість виходу двигуна з режиму боксування, не зменшуючи при цьому 

силу тяги іншого двигуна. 

9. Проведені експериментальні дослідження повністю підтверджують 

результати імітаційного моделювання та дозволяють визначити раціональні 

схеми з’єднання тягових електродвигунів для різного типу навантаження з 

відповідними алгоритмами керування. 

10. На підставі розрахунку економічної ефективності доведено, що 

застосування системи контролю параметрів і керування при зміні ковзання 

тягових двигунів на підприємствах гірничо-видобувної промисловості та 

транспорту на 100 тягових двигунів середньої потужності кар’єрних 

електровозів 418 кВт, дозволяє отримати річний економічний ефект 262 тис. грн  

з терміном окупності 3 роки. Економічний ефект зумовлений зменшенням 

витрат на ремонт під час експлуатації тягових двигунів за рахунок 

попередження виникнення несправності. 
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АНОТАЦІЯ 

Артеменко А. М. Тяговий електропривод з адаптивним керуванням при 

змінних умовах зчеплення кар’єрних електровозів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та 

системи» (141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). – 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Міністерства освіти і науки України, Кременчук, 2021. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуального наукового завдання 

розробки принципів, методів розрахунку і контролю параметрів тягового 

електропривода постійного струму кар’єрного електровоза, які забезпечують 

підвищення його експлуатаційних показників з урахуванням зміни умов 

зчеплення. 

Проведено аналіз особливостей умов експлуатації тягових електродвигунів  

багатодвигунового електропривода кар’єрного електровоза, існуючих способів 

їх покращення і доведено, що недостатньо уваги приділено питанню керування 

електроприводом з урахуванням зміни параметрів тягових електродвигунів у 

процесі їх експлуатації, ремонту та при зміні умов зчеплення. 

У роботі досліджені режими роботи багатодвигунового електропривода 

при нерівномірності параметрів тягових електродвигунів, встановлені значення 

перевищення втрат та зниження терміну служби ізоляції обмоток. 

Проаналізована вірогідність комплектації багатодвигунового електропривода 

електровоза тяговими двигунами з допустимими відхиленнями параметрів 

обмоток, але перевищенням допустимих меж відхилень між ними, що дозволяє 

здійснювати заходи своєчасного оновлення ремонтного фонду підприємства і 

завдяки цьому знизити аварійність тягового електропривода. 

Проведено розрахунок параметрів тягових двигунів постійного струму на 

основі методу простору стану, який дозволяє вести розрахунок параметрів в 

динамічному режимі, коли напруга на якорі двигунів формується системою 

керування і змінюється у часі, підвищуючи точність визначення еквівалентних 

параметрів електропривода. 

На основі розроблених математичних моделей механічної частини візка і 

тягового електропривода отримали подальшого розвитку принципи керування 

багатодвигуновим електроприводом з нерівномірністю навантаження між 

двигунами, сутність яких полягає у формуванні сигналу керування збудженням 

тягових двигунів з урахуванням нерівномірності їх параметрів і зміні умов 

зчеплення колісних пар з рейковим полотном, що забезпечує більш точне 

вирівнювання навантаження між двигунами. Визначено ступінь вирівнювання 

навантаження від несиметрії параметрів та зміни умов зчеплення коліс з 

рейками. 

Проведені експериментальні дослідження з використанням лабораторного 
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дослідного стенду, який дозволяє імітувати просковзування коліс для тягового 

електропривода. Дослідження підтвердили можливість вирівнювання 

навантаження на тягових електродвигунах. Обґрунтовано оцінку економічного 

ефекту від застосування запропонованих методів контролю параметрів і 

керування тяговим електроприводом кар’єрних електровозів, які 

використовуються на кар’єрі ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний 

комбінат». 

Ключові слова: тяговий електропривод, тяговий електричний двигун, 

кар’єрний електровоз, визначення параметрів, вирівнювання нерівномірності 

навантаження, боксування. 

ABSTRAСT 

Artemenko A. Traction electric drive with adaptive control under varying 

coupling conditions on electric quarry locomotives. – Qualification scientific work as 

a manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Cand. Sc. for the specialty 05.09.03 – 

Electrotechnical complexes and systems (141 – Power engineering, electrical 

engineering and electromechanics). – Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National 

University Ministry of Education and Science of Ukraine, Kremenchuk, 2021. 

The dissertation is devoted to solution of an actual scientific problem of 

development of principles, methods of calculation and control parameters of a 

traction DC electric drive of a quarry electric locomotive, providing increase of its 

operational parameters taking into account change of conditions of coupling. 

The features analysis of traction electric drive operating conditions for multi-

motor electric drives of open-pit locomotive, the existing ways of their improvement 

has been done, and it has been proved, that insufficient attention has been paid to the 

issue of electric drive control with account of traction electric drive parameters 

change during their operation, repair and at change of coupling conditions. 

The paper studies operation modes of multi-motor electric drives at non-

uniformity of traction motors parameters, establishes values of excess losses and 

reduction of winding insulation lifetime. The probability of completing multi-motor 

electric locomotive drive with traction motors with permissible deviations of winding 

parameters, but exceeding permissible limits of deviations between them is analyzed 

which allows timely updating of the enterprise’s repair fund and thus reducing 

traction electric drive failure rate. 

The calculation of DC traction motors parameters on the basis of state space 

method which allows calculating parameters in dynamic mode, when tension on a 

motor armature is formed by control system and varies in time, increasing accuracy 

of definition of equivalent parameters of the electric drive. 

On the basis of developed mathematical models of mechanical part of bogie and 

traction electric drive control principles of multi-motor electric drive with non-

uniformity of load between motors have been further developed. The essence of these 

principles is in formation of excitation control signal of traction motors with account 
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of their parameters non-uniformity and change of conditions of wheelsets coupling 

with rail track which provides more precise load equalization between motors. The 

degree of load equalization from asymmetry of parameters and change of conditions 

of wheelset coupling with rails is determined. 

Experimental studies have been conducted using a laboratory research stand, 

which allows simulation of wheel slippage for traction electric drive. Studies have 

confirmed the possibility of load equalisation of traction motors. The estimation of 

economic effect from application of proposed methods of parameters control and 

management of traction electric drive of open-pit electric locomotives used at 

Ferrexpo Poltava Mining quarry has been substantiated. 

Key words: traction electric drive, traction electric motor, quarry electric 

locomotive, determination of parameters, equalization of load unevenness, slipping. 
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