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АНОТАЦІЯ 

 

Доманський І. В. Теоретичні основи енергоефективності та 

ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання 

залізниць. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт. – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський 

національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 

Харків, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми 

розробки теоретичних основ підвищення енергоефективності та 

ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання 

залізниць для реалізації енергооптимального процесу перевезень, що є 

актуальною і першочерговою проблемою транспорту. Теоретичні та 

експериментальні дослідження дисертації спрямовані на розробку науково 

обґрунтованих методів, стратегій, технологічних рішень, експертних 

імітаційних моделей, нового електротехнічного обладнання  і діагностичної 

апаратури для підвищення енергоефективності та ресурсозбереження 

електротягових мереж і зниження питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів в процесі перевезень. 

Розроблено наукові принципи енергетичної стратегії залізниць, які 

базуються на регресійному аналізу факторів, що мали суттєву дію на рівень 

електроспоживання в тязі поїздів та прогнозу зміни питомої витрати 

енергоресурсів. Запропоновано знизити собівартість перевезень за рахунок 

вибору раціональних співвідношень використання електричної і дизельної 

тяги. Розроблено метод визначення потенціалу енергозбереження залізниць 

та прогнозу потреби енергоресурсів на перспективу, що дозволяє ефективно 

використовувати технічні засоби і технології енергозбереження усіх 

підрозділів залізниць для зниження питомих витрат енергоресурсів та 
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енергоємності залізниць. На основі модельно-передбачуваного принципу 

показників процесу перевезень та аналізу наявного потенціалу 

енергозбереження визначено для кожного виду тяги прогнозовані на 

перспективу до 2020 року величини питомої витрати енергоресурсів. 

В роботі  розроблено загальний методологічний підхід направленого 

вибору технології підвищення енергоефективності тягових мереж і 

живильних ліній енергосистем за рахунок збільшення напруги передачі 

енергії до споживача та мінімізації «середнього шляху енергії». Розроблені 

наукові принципи побудови системи електропостачання  залізниць як 

ліцензіатів с передачі і розподілу електроенергії. Запропоновано приєднання 

підстанцій до мереж НЕК Укренерго (220–330 кВ) для підвищення якості 

електроенергії, зниження витрат і часу на їх будівництво та створення 

транспортно-енергетичних коридорів у полосі відчуження залізниць в 

енергодефіцитних регіонах. Це в сукупності забезпечує ресурсо- та 

енергозбереження. Розроблено узагальнене представлення тягових мереж 

постійного і змінного струму при різних схемах живлення багатоколійних 

ділянок і складною організацією руху поїздів та метод аналізу, розрахунку і 

моделювання основних електротехнічних параметрів і показників 

електротягових мереж з урахуванням живильних ліній енергосистем. 

Похибка при визначенні на імітаційної моделі інтегральних показників 

витрат і втрат енергії не перевищує 3–5 %, а середньоквадратичних струмів – 

2,5–3 %. Це забезпечує дослідження маловивчених режимів роботи 

електричної тяги і проектування системи електропостачання та дозволяє 

виявити нові фактори впливу на електричну тягу і енергоефективні режими 

та схеми живлення для включення їх в базу знань експертних систем. 

Розроблено наукові основи підвищення ефективності режимів в 

електричних системах з тяговими навантаженнями, які базуються на 

багаторівневому методі регулювання напруги і реактивної потужності та 

принципах вибору типу регульованих пристроїв компенсації. Запропоновано 

розподілену систему поперечно-ємнісної компенсації в тяговій мережі та 
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сумісне використання подовжньої компенсації у відсмоктувальній лінії і 

пристроїв автоматичного регулювання напруги трансформатора під 

навантаженням, що в сукупності дозволяє знизити втрати в тяговій мережі в 

1,5–2 раз. Визначено, що паралельна робота неоднорідних мереж 110 і 25 кВ 

збільшує втрати потужності на 15–20 % при передачі енергії. Удосконалено 

метод регулювання режимів роботи електротягових мереж та побудовано 

базу нечітких правил експертних систем, що дозволяє вибрати рівні напруг 

підстанцій і схеми живлення тягових мереж та мінімізувати перетоки 

потужності і втрати енергії в тяговій мережі. Встановлено, що плавно 

регульована компенсація реактивної потужності не має вирішальної 

технічної переваги перед ступенево регульованою.  

Теоретично доказано і експериментально підтверджено, що при 

відсутності навантаження лівого або правого плеча живлення тягової 

підстанції змінного струму одна з двох найменш навантажених фаз 

трансформатора спричиняє протікання в одній з фаз живильної лінії активно-

ємнісного струму. Запропоновано використання векторного методу 

визначення обсягу електроенергії та пересувних компенсаторів реактивної 

потужності для забезпечення мінімально допустимого рівня напруги 

електрорухомого складу. Розроблено систему рейтингових оцінок стану 

енергетичної безпеки процесу перевезень залізниць за сукупністю восьми 

індикаторів. Найбільш важливі з них: надійність енергосистем з урахуванням 

високої міри зносу обладнання енергетичного господарства регіону; 

відношення суми потужності електростанцій і пропускної здатності 

міжсистемних зв'язків до максимального електричного навантаження 

споживачів на території регіону. Визначено, що за кількістю індикаторів 

рівень ризиків і загроз районів нової електрифікації з боку енергосистем 

великий (3–4) та середній (1–2) для різних напрямів. Розроблено науково 

обґрунтовані принципи розвитку технології експлуатації електричних систем 

з тяговими навантаженнями за станом і мінімальними витратами в процесі їх 

життєвого циклу, зокрема концепція технічного обслуговування пристроїв 
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електропостачання за станом на базі їх діагностики і моніторингу, 

комплексна автоматизована система діагностики контактної мережі та 

струмоприймачів, засоби підвищення якості струмозняття та зменшення 

зносу контактного проводу, що в сукупності вирішує проблему 

ресурсозбереження та дозволяє понизити експлуатаційні витрати в 1,5–2 раз. 

На основі проведених досліджень запропоновано перевести  до 

2020 рр. на електричну тягу найбільш завантажену частину полігону 

тепловозної тяги.  Це дозволить вийти до 2020 р. на економію загального 

енергобалансу мінус 5,5% по відношенню до 2012 року при тому ж зростанні 

обсягу перевезень в цей період. Техніко-економічні розрахунки показують, 

що річна економія енергоресурсів в 2020 році складе 10,2% витрат на 

енергоресурси в 2020 році. В цілому результати роботи вносять істотний 

вклад у розробку енергетичної стратегії, сучасного електротехнічного 

обладнання систем тягового електропостачання та забезпечення 

енергобезпеки процесу перевезень залізниць. Економічний ефект від 

комплексного впровадження результатів роботи складає 5–7 млн. грн. в рік. 

Ключові слова: енергоресурси, енергоефективність, тягове 

електропостачання, тягові підстанції, діагностика стану пристроїв, 

ресурсозберігаючі технології. 

 

ABSTRACT 

 

Domanskyі I. V. Theoretical bases of energy efficiency and resource 

conservation of traction and external power supply systems of railways. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.22.09 

"Electric Transport". – National Technical University "Kharkiv Polytechnic 

Institute", O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

Kharkiv, 2018. 
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The dissertation is devoted to solving the scientific and applied problems of 

the development of theoretical bases for increasing energy efficiency and resource 

conservation of traction and external power supply systems of railways for the 

implementation of the energy-optimal the process of transportation, which is an 

urgent and priority transport problem. The theoretical and experimental researches 

of the dissertation are aimed at the development of scientifically based methods, 

strategies, technological solutions, expert simulation models, new electrical 

equipment and diagnostic equipment for increasing energy efficiency and resource 

conservation of electric traction networks and reducing the specific costs of fuel 

and energy resources in the process of transportation. 

The scientific principles of the railway energy strategy are developed, which 

are based on the regression analysis of factors that had a significant effect on the 

level of power consumption in the traction of trains and the forecast of changes in 

the specific consumption of energy resources. It is proposed to reduce the cost of 

transportation due to the choice of rational ratios of electric and diesel traction. The 

method of determining the potential of energy saving of railways and forecasting 

the energy resources needs for the future is developed, which allows to effectively 

use technical means and technologies of energy saving of all units of railways to 

reduce specific energy consumption and energy intensity of railways. On the basis 

of the model-predicted principle of the indicators of the transportation process and 

the analysis of the existing energy saving potential, for each type of traction, the 

specific energy consumption of the future projected by 2020 is determined. 

In the work the general methodological approach of the directed choice of 

technology of increasing energy efficiency of traction networks and feeding lines 

of power systems is developed due to increase of the voltage of energy 

transmission to the consumer and minimization of the "middle way of energy". The 

scientific principles of construction of the electricity supply system of railways as 

licensees for the transmission and distribution of electric power are developed. The 

connection of substations to NEC Ukrenergo (220–330 kV) networks is proposed 

to improve the quality of electricity, reduce costs and time for their construction, 
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and create transport and energy corridors in the railways alienation zone in energy-

deficit regions. It collectively provides resource and energy saving. The 

generalized representation of traction networks of constant and alternating current 

with all the power supply schemes of multi-track areas and complex organization 

of trains movement and the method of analysis, calculation and modeling of basic 

electrical parameters and indicators of electric traction networks taking into 

account feeding lines of power systems is developed. The error in determining the 

simulation model of integral indices of costs and energy losses does not exceed 3–

5%, and the average square currents – 2.5–3%. This ensures the study of low-level 

modes of electric traction and the design of the power supply system and allows us 

to identify new factors affecting electric traction and energy-efficient modes and 

power schemes to include them in the knowledge base of expert systems. 

The scientific principles of increasing the efficiency of modes in electric 

systems with traction loads, which are based on the multilevel voltage and reactive 

power regulation method and the principles of choosing the type of compensated 

compensation devices, are developed. The distributed system of transverse 

capacitive compensation in the traction network and the joint use of longitudinal 

compensation in the suction line and the devices of automatic regulation of the 

voltage of the transformer under load are proposed, which in aggregate allows to 

reduce losses in the traction network in 1,5–2 times. It is determined that the 

parallel work of heterogeneous networks 110 and 25 kV increases the power loss 

by 15–20% when transmitting energy. The method of regulating the modes of 

powertrain networks operation is improved and the basis of fuzzy rules of expert 

systems is constructed, which allows to select the voltage levels of substations and 

power supply traction networks and minimize power flows and energy losses in the 

traction network. It has been established that smoothly controlled compensation of 

reactive power does not have a decisive technical advantage over a step-regulated 

one. 

Theoretically proved and experimentally confirmed that in the absence of 

load of the left or right shoulder of power of the traction substation of an 
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alternating current, one of two least charged phases of the transformer causes the 

flow of active-capacitive current to flow in one of the phases of the supply line. 

The use of the vector method for determination of electric power and mobile 

reactive power compensators for providing the minimum allowable level of 

voltage of the electromotive force composition is proposed. The system of rating 

assessments of the state of energy security of the railway transportation process in 

a total of eight indicators is developed. The most important of them are: reliability 

of power systems taking into account the high degree of wear and tear of energy 

equipment equipment in the region; the ratio of the power capacity of the power 

plants and the throughput of inter-system connections to the maximum electric 

load of consumers in the region. It has been determined that by the number of 

indicators, the level of risks and threats of the districts of new electrification by the 

power systems is large (3–4) and average (1–2) for different directions. The 

scientifically grounded principles of the development of the technology of 

operation of electric systems with traction loads on the state and minimum 

expenses in the course of their life cycle, in particular the concept of maintenance 

of power supply devices on the basis of their diagnostics and monitoring, a 

complex automated system of diagnostics of the contact network and current 

collectors, means of improving quality scratching and reducing the wear of the 

contact wire, which collectively solves the problem of resource conservation and 

allows pon zyty operating costs 1.5–2 times. 

On the basis of the conducted researches it is proposed to transfer to the 

electric traction the most loaded part of the diesel traction field by 2020. This will 

allow us to reach 2020 by saving the total energy balance minus 5.5% in relation to 

2012 with the same increase in the volume of transportation in this period. 

Technical and economic calculations show that the annual energy savings in 2020 

will amount to 10.2% of energy costs in 2020. In general, the results of the work 

make a significant contribution to the development of the energy strategy, modern 

electrical equipment of traction power supply systems and to ensure the energy 
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security of the railway transportation process. The economic effect of the 

integrated implementation of the results of work is 5–7 million UAH per year. 

Keywords: energy resources, energy efficiency, traction power supply, 

traction substations, device status diagnostics, resource saving technologies. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Залізничний транспорт займає домінуюче місце в 

транспортному комплексі України. Здійснюючи великі обсяги перевезень, 

залізничний транспорт, природно, є одним з великих і стабільних споживачів 

паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та технологічною ланкою в ланцюзі 

виробництва, передачі і споживання електроенергії. Питома вага 

електроенергії в енергобалансі залізниць за минулі 20 років зросла до 70,5%  

і прогнозується зростання до 84% в 2020 році. До відомих позитивних 

властивостей електроенергії, як виду ПЕР додалось ще одне – нижча 

собівартість робіт і послуг, які виконуються з використанням електричної 

енергії в порівнянні з іншими видами ПЕР, що споживаються.  

Оскільки значна частина обсягу залізничних перевезень здійснюється 

на електричній тязі (91,5 %), а транзит електроенергії від енергосистем для 

живлення сторонніх споживачів з використанням залізничних електромереж і 

підстанцій складає 59,9 %, то важливим є розвиток енергетичного сектора 

залізниць в напрямку підвищення енергоефективності та ресурсозбереження 

систем тягового і зовнішнього електропостачання.  

З огляду на те, що залізниці є не лише споживачем енергоресурсів, але 

одночасно і технологічною ланкою транспортування первинних 

енергоресурсів до споживачів (у загальному обсязі вантажоперевезень 33,9%) 

виникає актуальна проблема підвищення енергетичної ефективності та 

ресурсозбереження систем тягового електропостачання і живильних ліній 

енергосистем як компромісного рішення стратегічної програми розвитку 

залізничної галузі та енергетики країни. 

Найбільш впливовими факторами на витрати електричної енергії в 

системі електричної тяги є обсяги перевезень та способи формування 

графіків руху поїздів, характеристики електрорухомого складу та режими 

роботи систем тягового електропостачання. Перша складова витрат 

мінімізується за рахунок оптимізації вантажопотоків графіка руху поїздів 



 20 

(поєднання раціональних маршрутів, мас поїздів та інтервалів руху). Друга – 

шляхом модернізації електрорухомого складу (ЕРС) і створення умов 

оптимальних режимів роботи. Третя складова витрат може бути мінімізована 

при збереженні якості електроенергії регулюванням режимів роботи систем 

тягового електропостачання (СТЕ), введенням в роботу раціональних 

потужностей компенсуючих пристроїв, накопичувачів енергії, підвищенням 

енергоефективності систем зовнішнього електропостачання (СЗЕ) тягових 

підстанцій, значним зниженням перетоків потужності. 

Проблема підвищення енергоефективності електротягових мереж і 

ресурсозберігаючих технологій їх експлуатації для реалізації 

енергооптимального процесу перевезень залізниць завжди перебувала в 

центрі уваги галузевої науки. Значний внесок у вирішення цієї проблеми 

внесли вчені і фахівці ДНУЗТ, НТУ «ХПІ», НТУ «КПІ» та інших науково-

дослідних інститутів України, Китаю, Японії, Південної Кореї, Росії, 

Німеччини, Франції. 

При проведенні досліджень використовувалися праці вчених в області 

енергозберігаючих технологій в тяговому електропостачанні залізниць: А.Т. 

Буркова, Л.А. Германа, Г.К. Гетьмана, Ю.І. Жаркова, О.В. Котельникова, 

В.В. Корнієнко, F. Kiessling, Б.Г. Любарського, Р.Р. Мамошина, Г.Г. 

Марквардта, К.Г. Марквардта, Р.І. Мірошніченко, В.М. Пупиніна, R. 

Puschmann, О.М. Сінчука, Е.Д. Тартаковського, Є.П. Фігурнова, A. Schmieder 

та ін. В області підвищення економічності режимів роботи енергосистем: 

В.А. Венікова, В.Х. Далеки, Н.А. Мельникова, R. Pelissier, Б.С. Стогнія, А.К. 

Шидловського, В.Г. Ягупа та ін. В області конструкцій і технологій 

обслуговування електротягової мережі: В.А. Ана, В.А. Вологіна, О.Г. 

Галкіна, В.П. Міхєєва, Р. Моріса, Р. Ніблера, С.М. Сердінова. В області 

експертних систем і штучного інтелекту: В.М. Глушкова, В.Д. Дмітрієнко, 

В.В. Скалозуба та ін.  

Проте значна частина питань проблеми енергоефективності та 

ресурсозбереження електротягових мереж та режимів живильних ліній 
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енергосистем на потрібному рівні ще в повній мірі не вирішена. У зв'язку з 

цим велике значення надається розвитку теоретичних основ 

енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього 

електропостачання залізниць. 

У дисертації виконані дослідження для вирішення  науково-прикладної 

проблеми створення теоретичних основ підвищення енергоефективності та 

ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання 

залізниць та технологій їх обслуговування по стану для зниження питомих 

витрат ПЕР і собівартості  перевезень.  

Все перераховане і визначає  актуальність теми дисертаційної роботи 

для електротранспорту, а її виконання доцільне як з погляду підвищення 

ефективності роботи електрифікованих залізниць, так і з погляду 

загальнодержавної задачі ресурсозбереження  та економії електроенергії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі електричного транспорту та 

тепловозобудування НТУ «ХПІ» відповідно до таких державних програм: 

Стратегія розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1555-р від 16.12.2009 р.; 

Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1071 від 24.07.2013 р., у 

частині розвитку електроенергетичної галузі та розширення пропускної 

спроможності залізничних коридорів; Державна цільова програма 

реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки, ухвалена 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1390 від 16.12.2009 р. (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою № 970), у частині зменшення обсягу питомих 

витрат енергоресурсів на тягу поїздів; Державна програма 

енергонезалежності, ухвалена указом Президента України № 5/2015 Про 

стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 р., у частині 

впровадження 100 відсотків обов’язкового комерційного обліку споживання 

енергоресурсів; Постанова Верховної Ради України «Про програму 
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діяльності Кабінету Міністрів України» № 26-VIII від 11.12.2014 р., стосовно 

розділу 7 «Нова політика енергетичної незалежності», а саме інтеграція 

української енергосистеми в мережу європейських енергосистем ENTSO-E та 

підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів з 

використанням альтернативних джерел енергії (Clean Energy); Енергетична 

стратегія Укрзалізниці на період до 2015 року і на перспективу до 2020 року, 

затверджена державною адміністрацією залізничного транспорту України 

26.11.2013 р. Обрані дослідження пов’язані з виконанням держбюджетних 

НДР МОН України: «Розробка наукових основ проектування тягових 

передач високошвидкісного колісного залізничного транспорту для 

швидкостей руху 200–300 км/год», (ДР № 0103U001506), «Наукові основи 

вибору раціонального електроприводу з безконтактними 

електромеханічними перетворювачами для перспективного транспорту», (ДР 

№ 0106U001483), “Підвищення енергетичної ефективності і економічності 

роботи електротягових систем” (№ ДР 0103U005112) та госпдоговорів з 

Укрзалізницею: «Розробка технічного завдання та технічного проекту на 

автоматизовану систему діагностики струмоприймачів», згідно з договором 

від 27.07.2010 № 1/10-Цтех-62/2010-ЦЮ;  «Проведення досліджень та 

розробка концепції схемо-технічних рішень зовнішнього електропостачання 

тягових підстанцій при існуючих режимах роботи енергосистем в умовах 

ринкової економіки», згідно з договором від 12.09.2011 № 76/2011-Цтех-

140/2011-ЦЮ; «Розробка енергетичної стратегії Укрзалізниці на період  до 

2015 року і на перспективу до 2020 року», згідно з договором від 23.08.2012 

№ 67/2012-Цтех-173/2012-ЦЮ у яких здобувач був відповідальним 

виконавцем. 

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є розвиток наукових 

основ підвищення енергоефективності і ресурсозбереження систем тягового і 

зовнішнього електропостачання та технологій їх обслуговування для 

забезпечення енергобезпеки і зниження собівартості перевезень 

електрифікованих залізниць. 
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Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі: 

- провести аналіз ефективності енергетичного забезпечення процесу 

перевезень залізниць та визначити вплив факторів на питомі витрати ПЕР і 

шляхи вирішення проблеми підвищення енергоефективності електротягових 

мереж;  

- обґрунтувати методи визначення потенціалу енергозбереження 

залізниць та потребу в ПЕР на перспективу і запропонувати технології 

підвищення енергоефективності систем тягового і зовнішнього 

електропостачання для зменшення питомих витрат енергоресурсів та 

собівартості перевезень;  

- розробити методи розрахунку електротехнічних параметрів і 

показників електротягових мереж для схем різної складності з урахуванням 

живильних ліній енергосистем;   

- розробити імітаційні моделі електротягових мереж при 

багатофакторних впливах на умови роботи електрифікованих ліній; 

- розробити наукові положення підвищення ефективності режимів 

роботи електричних систем з тяговими навантаженнями і визначити 

залежності перетоків потужності, а також втрат при передачі та розподілу 

електроенергії з урахуванням параметрів установок компенсації реактивної 

потужності; 

- розробити принципи розвитку технології експлуатації електричних 

систем з тяговими навантаженнями і систему рейтингових оцінок 

енергетичної безпеки зовнішнього електропостачання залізниць та алгоритми 

впровадження результатів дослідження. 

Об’єкт дослідження  процеси передачі та перетворення 

електроенергії в системах тягового і зовнішнього електропостачання 

залізниць, що впливають на енергобезпеку і собівартість перевезень та 

ресурсозбереження при їх технічному обслуговуванні. 

Предмет дослідження  системи тягового і зовнішнього 

електропостачання залізниць та технології їх технічного обслуговування. 
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Методи дослідження. Теоретичною базою виконаних досліджень є 

фундаментальні положення методів Ньютона-Рафсона при розв’язанні 

рівнянь несиметричних режимів електричних систем з тяговими 

навантаженнями; теорії електричної тяги та методу кінцевих елементів і 

комбінованого коло-польового методу для розрахунку магнітного поля 

електромеханічних перетворювачів енергії і визначення рухомих тягових 

навантажень; теорії графів, імовірностей та  матричних методів для 

розрахунку та моделювання режимів роботи СТЕ; методів системного та 

регресійного аналізу для визначення потенціалу енергозбереження  залізниць 

і прогнозу питомої витрати ПЕР на тягу поїздів та розробки системи 

рейтингових оцінок енергобезпеки зовнішнього електропостачання тягових 

підстанцій (ТП); методів діакоптики, нечітких множин та експертних систем 

(ЕС) для аналізу та управління режимами передачі і розподілу електроенергії 

в електричних системах з тяговими навантаженнями; методів аналізу 

експлуатаційної надійності ергатичних систем і інформаційної ентропії 

технічного стану для дослідження експлуатаційних показників і технологій 

обслуговування електротягових мереж. Експериментальні дослідження 

виконувались на сучасних інформаційно-діагностичних комплексах та 

випробувальних вагон-лабораторіях контактної мережі (ВВКМ) для 

діагностики струмозняття та доказу адекватності розроблених математичних 

моделей. 

Наукова новизна одержаних результатів. Теоретичні та 

експериментальні дослідження спрямовані на розробку науково 

обґрунтованих методів, стратегій, технологічних рішень, імітаційних 

моделей і діагностичної апаратури для підвищення енергоефективності та 

ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання 

залізниць і зниження питомих витрат ПЕР в процесі перевезень.  

Вперше: 

- розроблені наукові принципи енергетичної стратегії залізниць 

України, які базуються на регресійному аналізу факторів, що впливають на 
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рівень електроспоживання в тязі поїздів та на зміну питомої витрати ПЕР. Це 

дозволяє знизити собівартість перевезень та підвищити провізну здатність за 

рахунок вибору раціональних співвідношень використання електричної і 

дизельної тяги. Дане рішення сприяє підвищенню енергоефективності 

електротягових мереж і живильних ліній енергосистем шляхом збільшення 

напруги та мінімізації «середнього шляху енергії» системи електропередачі, 

перетоків потужності і втрат енергії; 

- запропоновано метод визначення потенціалу енергозбереження 

залізниць та прогнозу потреби ПЕР на перспективу, що дозволяє ефективно 

використовувати технічні засоби і технології енергозбереження підрозділів 

залізниць для зменшення питомих витрат палива та електроенергії; 

- розроблено загальний метод аналізу, розрахунку та моделювання 

тягових мереж постійного і змінного струму при різних схемах живлення 

багатоколійних ділянок і складної організації руху поїздів на базі теорії 

графів та імовірності, розріджених матриць та методу кінцевих елементів і 

магнітного кола. Це забезпечує визначення основних параметрів і показників 

під час дослідження електричних систем з тяговими навантаженнями при 

нормальних, вимушених і аварійних режимах їх роботи та дозволяє виявити 

нові закономірності впливу факторів на енергоефективність роботи 

електричної тяги при звичайному та швидкісному руху поїздів для 

включення їх в базу знань експертної системи;  

- встановлено, що відсутність тягового навантаження (лівого або 

правого плеча живлення) підстанції змінного струму спричиняє протікання 

активно-ємнісного струму зворотного напрямку в одній з фаз живильної лінії 

енергосистеми і потребує використання векторного методу визначення 

обсягу електроенергії на тягу поїздів. Це дозволило запропонувати нові 

пересувні підстанції і пристрої регульованої компенсації реактивної 

потужності та забезпечити енергобезпеку процесу перевезень в вимушених 

режимах роботи електричної тяги поїздів; 
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- розроблено систему рейтингових оцінок енергетичної безпеки 

зовнішнього електропостачання залізниць, яка базується на системному 

аналізі перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу держави і 

мереж енергосистем регіону та моделюванні СТЕ при нормальних, 

вимушених та аварійних режимах. Це дозволяє забезпечити надійне і якісне 

та енергоефективне електропостачання електричної тяги і нетягових 

споживачів залізниць. 

Отримали подальший розвиток: 

- теорія розрахунку та моделювання багатопровідних тягових мереж, 

яка базується на розгляду їх як несиметричної багатофазної системи і методі 

симетричних складових та відрізняється від відомих узагальненням 

особливостей та єдиним теоретичним підходом побудови СТЕ з позицій їх 

нерозривного зв’язку з енергосистемами. Це дозволяє створити бази знань 

для аналітичних центрів залізниць;  

- наукові принципи побудови зовнішнього електропостачання 

залізниць як ліцензіатів з передачі і розподілу електроенергії, що базуються 

на класичних методах і системному аналізі приєднань ТП до живильних ліній 

енергосистем та відрізняються приєднанням ТП до мереж НЕК Укренерго 

(220330 кВ). Це дозволяє створити транспортно-енергетичні коридори у 

полосі відчуження залізниць та підвищити якість електроенергії і знизити 

витрати на її закупівлю; 

- наукові основи підвищення ефективності режимів в електричних 

системах з тяговими навантаженнями на базі багаторівневого методу 

регулювання напруги і реактивної потужності та методу управління 

режимами роботи тягових мереж з використанням нечіткого опису їх станів 

та експертної системи. Особливістю запропонованих методів є вибір в якості 

функції втрат реактивної потужності в елементах системи та розподіл 

великомасштабної задачі на складові з використанням імітаційних моделей. 

Це дозволяє ефективно використовувати компенсацію реактивної потужності 
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в тягових мережах та вибрати енергозберігаючі схеми живлення при 

перетоках потужності. 

Достовірність сформульованих теоретичних положень і 

запропонованих методів розрахунку та досліджень підтверджена 

експериментами і позитивним досвідом експлуатації розроблених технічних 

засобів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в підвищенні 

енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового 

електропостачання залізниць за рахунок наступних розробок: 

- концепції схемо-технічних рішень зовнішнього електропостачання 

тягових підстанцій, яка затверджена департаментом електрифікації та 

електропостачання Укрзалізниці та використана при електрифікації залізниць 

2011–2016 рр. (наказ №274-Ц від 10.06.2011 р.); 

- системи комплексної діагностики технічного стану пристроїв 

електропостачання залізниць на базі синтезу експериментальних і 

модельованих параметрів, що забезпечує перехід до ресурсозберігаючої 

технології обслуговування електротягових мереж та знижує експлуатаційні 

витрати в 1,5 раз;  

- технічних умов на електротехнічне обладнання, які погоджені 

департаментом електрифікації та електропостачання Укрзалізниці та 

службою електропостачання КП «Харківський метрополітен» і затверджені 

підприємством «ДАК-Енергетика». В тому числі: на пересувні тягові 

підстанції постійного та змінного струму модульного виконання (ТУ У 27.1-

33165522-047: 2015, ТУ У 27.1-33165522-037: 2015); на пости секціонування і 

пункти паралельного з’єднання постійного струму напругою 3,3 кВ та 

змінного струму напругою 27,5 кВ (ТУ У 31.2-33165522-003: 2011, ТУ У 

31.2-33165522-002: 2011); на вимикачі автоматичні швидкодіючі ВАБ-206 

(ТУ У 27.1-33165522-016: 2015); 

- методу розрахунку і аналізу при нормальних і аварійних режимах 

тягових мереж та вибору раціонального розміщення постів секціонування і 
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пунктів паралельного з’єднання, схем живлення, що дозволяє забезпечити 

економію електроенергії близько 20 тис. кВт∙год на 1 км двоколійної ділянки; 

- методу вибору параметрів і місць розміщення установок поперечної і 

поздовжньої ємнісної компенсації в системах тягового електропостачання, 

що дозволяє зменшити втрати електроенергії близько 1,5 % від витрат та 

підвищити її якість. 

Для підвищення якості струмозняття та забезпечення 

ресурсозбереження при експлуатації СТЕ розроблено та затверджено 

технічне завдання та технічний проект на автоматизовану систему 

діагностики струмоприймачів (затверджено ДП «ДНДЦ УЗ» 24.12.2010 р.) і 

удосконалено програмно-технічні засоби випробувальних вагон-лабораторій 

контактної мережі. 

Результати дисертаційної роботи використовуються вітчизняним 

підприємством «ДАК-Енергетика» при проектуванні та виготовленні 

електротехнічного обладнання, пристроїв діагностики та програмно-

технічного забезпечення стаціонарних і пересувних тягових підстанцій та 

випробувальних вагон-лабораторій контактної мережі нового покоління з 

покращеними показниками надійності.  

В цілому результати дисертаційної роботи вносять істотний вклад у 

розробку та експлуатацію сучасного електротехнічного обладнання СТЕ та 

забезпечення енергобезпеки процесу перевезень залізниць. Практична 

цінність дисертаційної роботи підтверджена актами про впровадження 

результатів досліджень у департаменті електропостачання ПАТ 

«Укрзалізниця», філії «ПКТБ ІТ» ПАТ «Укрзалізниця», підприємстві «ДАК-

Енергетика» та у навчальному процесі кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Положення та результати, винесені на 

захист дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. Серед них: 

стратегія енергозбереження залізниць, яка базується на зниженні 

енергоємності, питомих витрат енергоресурсів і собівартості перевезень за 
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рахунок підвищення енергоефективності СТЕ і живильних ліній 

енергосистем; метод оцінки потенціалу енергозбереження залізниць та 

інноваційні напрями розвитку технічних засобів і технологій підвищення 

енергоефективності СТЕ за рахунок нових схемо-технічних рішень 

зовнішнього електропостачання та компенсації реактивної потужності; новий 

загальний підхід аналізу розрахунку та моделювання тягових мереж 

постійного і змінного струму при любих схемах живлення та режимах 

тягових навантажень електромеханічних перетворювачів електрорухомого 

складу, який забезпечує високоефективні алгоритми в імітаційних моделях; 

узагальнюючі залежності перетоків потужності та втрат енергії для 

включення їх в базу знань експертної системи; експертна система прийняття 

рішень в процесі регулювання електроспоживання, яка забезпечує прийняття 

рішень в реальному режимі часу за умов неповної або суперечливої 

інформації; принципи формування алгоритмів регулювання режимів роботи 

тягових мереж та живильних ліній енергосистем з використанням експертних 

систем; результати багатофакторного аналізу електроспоживання тягових 

мереж, які узагальнюють залежності евристичних знань для інтелектуалізації 

систем регулювання потоків енергії; принципи побудови діагностики 

параметрів контактної мережі на базі синтезу модельованих і 

експериментальних досліджень та аналітичних центрів для здійснення 

переходу до обслуговування тягових мереж за станом на базі 

ресурсозбереження.  

У наукових працях, у яких відображені основні результати дисертації і 

які написані в співавторстві, автору належить: [18, 49] – системний аналіз 

електричних мереж зовнішнього і тягового електропостачання та розроблені 

концептуальні напрями їх розвитку; [51, 118, 165] – принципи реалізації 

енергетичної стратегії залізниць та алгоритми моделювання перетоків 

потужності по тяговим мережам з урахуванням їх нерозривного 

взаємозв’язку з енергосистемами за умови використання асинхронного 

тягового приводу; [191] – запропоновані узагальнені критерії якості 
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струмозняття: контактне натиснення і коефіцієнти ненадійності та 

економічності; [192, 193] – аналіз експлуатаційних показників контактної 

мережі та визначення залежності натиснення в прольоті підвіски для 

наноструктурних контактних проводів і тросів та рекомендації їх 

використання; [195, 206, 209, 210] – розробка інформаційних технологій 

оцінки стану контактних мереж на базі синтезу двох джерел діагностичної 

інформації та алгоритмів наповнення баз знань експертних систем; [207, 208] 

– розробка принципів і технології комплексної діагностики контактної 

мережі та струмоприймачів; [229, 231] – результати моделювання статичних 

та динамічних параметрів взаємодії контактної мережі і струмоприймачів та 

їх аналіз; [234] – розробка показників енергоефективності електрифікованих 

ділянок і конструкцій пересувних підстанцій нового покоління та технічних і 

програмних засобів діагностики електротехнічного обладнання. 

Роботи [9, 13, 22, 39, 43–45, 50, 66, 67, 160–162, 181, 182, 194, 230, 235] 

написані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

одержані результати роботи доповідалися і обговорювалися на міжнародних 

науково-практичних конференціях, симпозиумах та семінарах:  

- ІV, Х, XV міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні 

інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті» 

(м. Дніпропетровськ, 2010 р.), «Сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології на транспорті, в промисловості та освіті» (м. Дніпро, 2016 р.), 

«Проблеми економіки транспорту» (м. Дніпро, 2017 р.), Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

представителей производства, ученых транспортных вузов и инженерных 

работников «Наука, творчество и образование в области электроснабжения – 

достижения и перспективы» (Россия, г. Хабаровск, 2010 г.);  

- VІ, VІІ, VІІІ международных симпозиумах «Eltrans» 

«Электрификация и развитие инфраструктуры энергообеспечения тяги 

поездов на железнодорожном транспорте» (Россия, г. Санкт-Петербург 
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2011 г.), «Электрификация и развитие инфраструктуры энергообеспечения 

тяги поездов скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» (Россия, г. Санкт-Петербург 2013 г.), «Электрификация, 

развитие электроэнергетической инфраструктуры и электрического 

подвижного состава скоростного и высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» (Россия, г. Санкт-Петербург 2015 г.); 

-  ІХ, Х, ХІ международных научно-практических конференциях 

«Техническое регулирование. Сертификация, безопасность и экологическая 

безопасность на железнодорожном транспорте» (пгт. Мисхор, 2013 г., г. 

Яремча, 2014 г., г. Одеса, 2015);  

- Х, ХІІ науково-практичних конференціях «Перспективи 

впровадження технічних засобів безпеки руху на залізницях України» 

(м. Хмільник, 2010 р., м. Судак 2012 р.);  

- міжнародному науково-практичному симпозіумі «ЄС - Укрзалізниця: 

нові технології перевезень (EU-UZ'2015)» (м. Львів, 2015 р.), Семінар-

нарадах працівників господарства електропостачання ПАТ «Укрзалізниця» 

«Основні напрямки модернізації пристроїв електропостачання в умовах 

впровадження швидкісного руху» (м. Одеса, 2011 р.), «Основні напрямки 

розвитку та поглиблення модернізації пристроїв електропостачання» (м. 

Тернопіль, 2013 р.), «Впровадження новітніх технологій. Шляхи підвищення 

надійності та експлуатаційних характеристик контактної мережи» (м. Сміла, 

2016 р.).  

Результати дисертаційної роботи у повному обсязі доповідалися і 

отримали схвалення на науковому міжкафедральному семінарі кафедр 

електричного транспорту та тепловозобудування і передачі електричної 

енергії НТУ «ХПІ». 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 35 наукових 

публікаціях, з них 1 – монографія, 20 – у фахових наукових виданнях 

України (15 – у наукометричних базах), 3 – у періодичних наукометричних 

фахових іноземних виданнях, 11 – у матеріалах наукових конференцій. 
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Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти  розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. 

Повний обсяг дисертації становить 308 сторінок основного тексту, 

включаючи 93 рисунка і 31 таблицю; таблиці й рисунки, розміщені на 

окремих сторінках займають 22 сторінки; 235 найменувань використаних 

літературних джерел на 26 сторінках; 4 додатки на 58 сторінках. 
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