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РОЗДІЛ 4  

НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РЕЖИМІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ З ТЯГОВИМИ 

НАВАНТАЖЕННЯМИ 

 

4.1. Початкові положення  

Мінімізація втрат електроенергії в тяговій мережі є цільовою задачею 

участі СТЕ у формуванні енергетичної ефективності електричної тяги в 

цілому [5, 6, 51]. Найменша потужність СТЕ потрібна при найбільш 

рівномірному розподілі поїздів (за їх кількістю і типом) у часі. Отримані 

результати моделювання параметрів режимів СТЕ і СЗЕ у попередніх 

розділах дозволяють розробити основи підвищення ефективності режимів в 

електричних системах з тяговими навантаженнями та інформаційні 

технології їх управління. 

Якість електроенергії у вузлі мережі електричних систем 

характеризується сукупністю взаємопов’язаних показників, кожен з яких 

залежить від постійних і змінних параметрів електроустаткування, 

живильних і розподільних мереж та їх режимів роботи. Причинами 

погіршення показників якості електроенергії на шинах ТП полігону змінного 

струму можуть бути як режим роботи промислових навантажень, так і вплив 

електричної тяги (рис. 4.1).  

Схеми з великими районними навантаженнями ТП призводять до 

підвищених перетоків потужності, а низька якість електроенергії наносить 

збиток за рахунок передчасного виходу електроустаткування з ладу, 

порушень роботи систем автоматики і зв’язку тощо. Від стану 

електроустаткування ТП безпосередньо залежить безпека руху поїздів, 

пропускна здатність ділянок залізниці, забезпечення транзиту електроенергії 

живильних енергосистем, надійність електропостачання залізничних вузлів і 

сторонніх споживачів. 

Існуючі сполучення СТЕ і СЗЕ обумовлені принципами, що 
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застосовувалися при електрифікації залізниць, коли при будівництві ТП 

одночасно вирішувалася проблема забезпечення електроенергією 

промислових підприємств, сільського господарства і населених пунктів. В 

умовах ринкової економіки і роботи залізниць як суб’єкта ОРЕ такі 

сполучення призводять до збільшення технологічних втрат електроенергії і 

вимагають додаткових досліджень їх режимів роботи [5, 13, 14, 19, 20, 44].  
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Рисунок 4.1 – Блок-схема розподілу енергії в електричних системах  

з тяговими навантаженнями 

 

Так, досвід енергетичних обстежень показує, що приблизно в кожній 

третій міжпідстанційній зоні полігону змінного струму втрати від протікання 

зрівняльних струмів становлять не менше 250 тис. кВт∙год за рік, в окремих 

випадках перевищують 1 млн кВт∙год за рік. Нерівність напруг суміжних 

тягових підстанцій на міжпідстанційних зонах постійного струму збільшує 

втрати енергії за рахунок перерозподілу струму в тягових мережах до  
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20–50%. Підвищення енергетичної ефективності режимів роботи СТЕ 

змінного і постійного струму з нераціональними потоками реактивної 

потужності і наявністю транзиту потужності через міжсистемні перетоки 

вимагає застосування автоматичного регулювання напруги на ТП і введення 

в роботу раціональної потужності компенсуючих пристроїв [13, 28].  

Ефективність застосування конденсаторних установок в 

електроенергетиці відома давно [6, 11, 23, 66, 67, 150–154]. Вони дозволяють 

підвищити провозоспроможність залізниць при великих навантаженнях за 

рахунок підвищення напруги в тяговій мережі до нормованих значень. За 

допомогою установок компенсації поперечно-ємнісної (КУ) та подовжньо-

ємнісної (УПК) також нормалізується баланс за реактивною потужністю у 

вузлі мережі електропостачання для забезпечення прийнятного режиму 

напруги для споживача та вирішуються питання зниження втрат потужності і 

в цілому підвищується якість електроенергії.  

Необхідно розробити нову методику вибору параметрів і місць 

розміщення поперечної і подовжньої компенсації реактивної потужності 

електротягових мереж у взаємозв’язку з режимами роботи СЗЕ і складним 

характером взаємного впливу якості електроенергії і технології процесу 

перевезень та забезпечити енергозбереження в тягових мережах і 

економічність процесу перевезень.  

Для забезпечення енергобезпеки процесу перевезень у вимушених 

режимах роботи необхідно ефективна реалізація тягової резервної 

потужності та обґрунтування необхідності розрахунку обсягів перетікання 

електроенергії з застосуванням загально прийнятого в електричних системах 

векторного методу.  

Велике значення в досягненні енергоефективних режимів 

електропостачання електричної тяги має інтелектуалізація системи 

управління режимами на базі експертних систем.  
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4.2. Інформаційні методи аналізу режимів передачі і розподілу 

електроенергії в електричних системах з тяговими навантаженнями 

Електрична система являє собою мережу з великим числом вузлів, в 

яких вхід і вихід є потоками активних і реактивних потужностей та 

величинами напруги і струму (рис. 4.1). Кожній конфігурації системи 

відповідає своє відношення між активною і реактивною потужністю і 

електричними параметрами кожної вітки мережі.  

Серед існуючих математичних рішень умов передачі енергії 

заслуговують уваги методи, які передбачають аналіз систем великого 

масштабу по частинам [10–13, 18, 43, 69, 150–152]. При застосуванні таких і 

аналогічних методів важливі так звані «граничні умови», яким повинні 

задовольняти одержувані рішення та які значно зменшують ступінь свободи 

диспетчерів електричних систем. Можливі конфігурації мережі електричних 

систем повинні вибиратися з урахуванням наступних умов: 

- надійної та безперервної роботи електричних систем при 

відключенні ліній, генераторів і т. д .; 

- стійкості електричних систем в разі аварійних режимів; 

- необхідності уникнення перевантажень ліній і трансформаторів; 

- необхідності підтримання напруг в допустимих межах; 

- врахування обмежень потужності по лініях міжсистемних зв'язків. 

Ці та інші умови накладають обмеження на можливість зміни 

розподілу енергії по головним мережам електричних систем та звужують 

область, в якій можуть знаходитися економічно оптимальні режими роботи 

мережі. Важливим параметром ефективності передачі енергії є «середній 

шлях енергії» системи електропередач. Цей параметр, який має розмірність 

довжини і позначається Lw, виражається відношенням  jjjw WLWL . 

За даний період часу (рік, місяць, тиждень) це відношення визначається як 

сума обсягу енергії, переданої по кожній лінії (Wj), помноженої на довжину 

ліній і розділених на суму обсягу переданої енергії. Хоча неможливо знайти 
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точний взаємозв'язок між економічністю передачі енергії за даний період 

часу і середнім шляхом енергії, немає сумніву в розумності скорочення 

середнього шляху настільки, наскільки це можливо, і дотримання цієї 

тенденції при виборі конфігурації мережі. 

Сучасні АСУЕ і АСКОЕ дозволяють проводити безперервні 

вимірювання потужності Рj  в кожній лінії електричної системи передачі та 

оцінювати середній шлях потужності  jjjp PLPL . Безперервна оцінка 

цього параметра в реальному часі може дати корисну загальну інформацію 

енергодиспетчеру, що відповідає за розподіл енергії в системі. 

Методи регулювання. Напруга і частота в енергосистемі є критеріями 

якості електроенергії. Частота однакова у всіх точках системи, в той час як 

напруги різняться в різних точках. Існують різні типи пристроїв для 

регулювання напруги, причому характеристики їх складні, а регулюючий 

ефект обмежений певною сферою дії цих пристроїв. Ці обставини 

ускладнюють задачу регулювання напруги і реактивної потужності в системі. 

В роботі пропонується використання багаторівневого методу 

регулювання напруги і реактивної потужності. Передбачається створення 

системи управління режимами роботи в електричних системах з тяговими 

навантаженнями на базі цього методу [150]. Відмінною особливістю 

запропонованого алгоритму є вибір в якості функції, що мінімізується, 

втрати реактивної потужності в елементах системи. За твердженням [19, 20, 

150, 152], це дозволяє ефективно використовувати джерела реактивної 

потужності і легко визначати настройку регуляторів напруги. Такий вибір 

критерію незвичний. Як правило, при регулюванні напруги і реактивної 

потужності в системі прагнуть досягти мінімуму втрат активної потужності, 

оскільки на покриття їх витрачається паливо на електростанціях. Однак та 

обставина, що ефект регулювання напруги має місцеву сферу дії, дозволяє 

застосувати для розв'язання задачі регулювання напруги багаторівневий 

підхід. Він дозволяє оптимізацію рівнів напруги в великих енергосистемах 
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звести до оптимізації в електричних мережах з тяговими навантаженнями. 

Мета регулювання напруги і реактивної потужності: забезпечити 

необхідну напругу та ефективно використовувати джерела реактивної 

потужності; зменшити втрати при передачі енергії та забезпечити 

взаємозв’язок різних типів регулюючих пристроїв. 

В енергосистемі (рис. 4.2) є можливість виділити  три підсистеми – 

надвисокої (рівень 1), високої (рівень 2) і низької (рівень 3) напруги. Порядок 

регулювання складається з двох етапів: 

1) етап оптимізації на рівнях 1 і 2 і визначення вузлових точок 

контролю для рівня 3; 

2) етап прямого регулювання на рівні 3, заснований на даних, виданих 

АСУЕ для рівня 1. 

Регулювання напруги і реактивної потужності. На етапі 

регулювання для забезпечення підтримки напруги і реактивної потужності в 

допустимих межах використовуються статичні джерела реактивної 

потужності, перемикання отпаек трансформаторів під навантаженням, 

регулятори збудження або напруги на генераторах. Етап оптимізації для 

визначення U і Q по мінімуму F (цільова функція) передбачає наступні 

обмежання: Kt мін ≤ Kt ≤ Kt макс; Yмін ≤ Y ≤ Yмакс; Eg мін ≤ Eg ≤ Eg макс; Uмін ≤ U ≤ 

Uмакс; Qмін ≤ Q ≤ Qмакс,  де Kt – коефіцієнт трансформації трансформатора; Y – 

провідність джерел реактивної потужності; Eg – різниця між величиною 

навантаження споживачів і генерацій; U – напруга; Q – реактивна 

потужність. 

В якості цільової функції обрані втрати реактивної потужності, що 

дозволяє ефективно використовувати джерела реактивної потужності і легко 

регулювати напругу лінії і реактивну потужность, що протікає через 

трансформатори підстанцій в залежності від напруги. Передбачається, що 

розподіл активних потужностей отримано з розрахунків економічного 

розподілу навантаження, а змінні є вектор-стовпцями і мають розміри, що 

залежать від конкретної системи. 
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Рисунок 4.2 – Фрагмент енергосистеми з рівнями  

надвисокої напруги (рівень 1), високої напруги (рівень 2)  

і напруги тягової мережі (рівень 3) та їх граф 

 

Оптимізація виконується з використанням критеріальною функції 

 

f = α(ΔUk)
2 
+ β(ΔQ k)

2
,                                             (4.1) 

 

де ΔUk і ΔQ k – відхилення U і Q в точці k від встановлених значень. 

Проблема полягає в мінімізації f  при наступних обмеженнях  

Uk мін ≤ Uk ≤ Uk макс;    Q k мін ≤ Qk ≤ Qk макс.                                            (4.2) 
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Багатоступеневе наближення. Цільову функцію всієї системи можна 

уявити так: 

  
i ji

i QUFFF 22

0 )()(  .                       (4.3) 

 

Перший і другий члени представляють втрати реактивної потужності в 

системі (рівень 1) і (рівень 2). Існує регулятор, який регулює U і Q так, щоб 

мінімізувати третій член рівняння (4.3). Реальна функція насправді 

складається з перших двох членів. 

Підсистема надвисокої напруги (рівень 1). Щоб визначити Q
(1)

 і U
(1)

 

потрібно мінімізувати 


N

i

N

j

LL

i

QXF 2

0 .                                              (4.4) 

Обмеження: 

U1мін ≤ U
(1)

1 ≤ U1макс;                                          (4.5)  

Qмін ≤ Q ≤ Qмакс ;                                              (4.6) 


iL

j

jii QQ )1(
;                                                   (4.7) 

qXQXU T

LL

T

L
2

1
1

)1(  .                                           (4.8) 

 

Тут XL – індуктивний опір лінії; QL – реактивна потужність по лінії; Q
(1)

i 

– реактивна потужність, що протікає через трансформатор від підсистеми i 

(визначена на рівні 1), Qi j – реактивна потужність, що протікає по лінії i – j; q 

– змінні втрати, викликані потоком активної потужності Рi j по лінії i – j.  

Щоб розрахувати оптимальне значення Q
(1)

, необхідно отримати 

оптимальне QL і U
(1)

1 підставити в (4.5), (4.6) і (4.8). Тоді Q
(1)

i легко 

визначається з (4.7). Ця задача може бути вирішена шляхом квадратичного 

програмування бо цільова функція квадратична, а всі обмеження лінійні і для 

рівності і для нерівності. 
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Підсистема високої напруги (рівень 2). В підсистемі i підстановкою 

Q
(2)

i, U
(2)

1i, ΔКi, Qg, Qs і Q0  добиваємося мінімуму Fi  
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.     (4.9) 

 

Обмеження: 

U1 i мін ≤ U
(2)

1 i ≤ U1 i макс;                                          (4.10)  

Q i мін ≤ Q
(2)

i  ≤ Q i макс ;                                            (4.11) 

ΔKi мін ≤ ΔKi ≤ ΔKi макс ;                                           (4.12) 

Q0 i мін ≤ Q0 i ≤ Q0 i макс;                                             (4.13) 

Qg мін ≤ Qg ≤ Qg макс;                                                                         (4.14) 

Qc мін ≤ Qc ≤ Qc макс ;                                                                       (4.15) 
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 ;                                             (4.17) 

i

i
iTiii
U

Q
XUKU

1

2

)2(

1 )1(  .                                      (4.18) 

  

Тут 
)2(

ilU – вторинна напруга на підстанції i; ΔKi – невелика зміна 

коефіцієнта трансформації трансформатора на підстанції i; Q0 – реактивна 

потужність статичного джерела; Qg – реактивна потужність генератора; 
)2(

jisQ  – 
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потік реактивної потужності від підстанції j в підсистему i, визначений на 

рівні 2; 
)2(

jisP  – то ж для потоку активної потужності; Xg i j – індуктивний опір 

між підстанцією i і генератором j; ХТ i – індуктивний опір трансформатора в 

підсистемі i; )2(

iP , )2(

iQ – відповідно активна і реактивна потужності підстанції 

i, визначені на рівні 2; jicQ  – реактивна потужність статичного джерела на 

підстанції j в підсистемі i. 

Процес розрахунку починається підстановкою (4.18) в (4.9) і (4.16) для 

отримання оптимальних значень 
)2(

iQ , 
)2(

iU , ΔKi, iQ0 , Qg, Qs при дотриманні 

умов (4.10) – (4.17); Ug i j – постійна (i = 1, 2, ..., Ji), U2i – постійна, U1i 

приймається рівною 1,0 в відносних одиницях. jiljis PP   – постійні, а Ql i j, 

РL i, QL i можуть бути прийняті постійними, так як Рl, Ql, РL i, QL i розраховані 

на базі передбачення навантажень для оптимального розподілу потужностей і 

регулювання U і Q. 

Підсистема низької напруги (рівень 3). У підсистемі рівня 3 або 

підсистемі рівня 2 мінімізуємо 
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jii QUF
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2 )()(  .                             (4.19) 

 

Тут α, β – вагові коефіцієнти. Регулювання на цьому рівні автоматично, 

при цьому Qс i j і Δki j мають наступні обмеження: 

 

U1 s i j мін ≤ U
(3)

1 s i j  ≤ U1 s i j  макс;                                  (4.20) 

 Δki j мін ≤ Δki j ≤ Δki j макс;                                          (4.21) 

Qc i j  мін ≤ Qc i j ≤ Qc i j макс;                                                                 (4.22) 

 
 2)3(
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 ;                               (4.23) 
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)3(

1

)3(

21 )1(
jis

jis

jitjisjijis
U

Q
XUkU  .                                (4.24)  

 

Тут Δki j – незначна зміна коефіцієнта трансформації трансформатора j 

в підсистемі i при регулюванні під навантаженням. 

Багатоступінчастий апарат для оптимізації. Граничні умови між 

рівнями наступні:  

між рівнями 1 і 2 

 

Q
(1)

 – Q
(2) 

= 0;     U
(1)

1 – U
(2)

1
 
= 0;                                                  (4.25) 

 

між рівнями 2 і 3 

 

Q
(2)

 – Q
(3) 

= 0;     U
(2)

1s – U
(3)

1s
 
= 0.                                (4.26) 

 

Як вже говорилося, регулятор на цьому етапі наближено мінімізує 

(4.19) при умовах (4.20)–(4.24) і граничних умовах (4.26). Нижче наведена 

схема оптимізації рівнів 1 і 2 за допомогою багаторівневого підходу. 

1) Крок 1. Задаємо початкові величини витрат, відповідних 

компонентів векторів Q і U1. 

Оптимізація рівня 1: 

потрібно отримати Q
(1)

 і U
(1)

1
 
 такі, щоб min

~ )1(

11

)1(

100  UpQpFF TT
 за 

умови обмежень (4.5) – (4.8).  

Оптимізація рівня 2: 

потрібно отримати Q
(2)

i , U
(2)

i
 
 і ΔKi такі, щоб min

~ )2(

12

)2(

1  iiiiii UpQpFF  

(i = 1, 2, … , N) при обмеженнях (4.10) – (4.18), де р1 і р2 – ціни на різних 

рівнях оптимізації. 

2) Крок 2. Нехай Q
(1)

 – Q
(2) 

= E1;  U
(1)

1 – U
(2)

1
 
= E2.   

Якщо E1 = E2 = 0, розрахунки закінчуються, так як отримана 

оптимізація рівнів 1 і 2. В іншому випадку здійснюємо третій крок. 
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3) Крок 3. Коригуємо ціни. Правило таке: 1
1 E

dt

dp
 ; 2

2 E
dt

dp
 .    

Визначаємо напруги мережі. Значення U2s напруги вторинної мережі 

може бути визначено і задано регулятором. Напруги мережі визначаються 

так, щоб існувала номінальна напруга у вузлах навантажень, коли в них 

надходять активна і реактивна потужності, які знайдені в попередніх 

розрахунках. 

Режими роботи неоднорідних замкнутих мереж. Неоднорідність 

паралельно працюючих мереж 220, 110, 27,5, 3,3 кВ, специфічні режими їх 

експлуатації, особливо в періоди спаду вантажопотоку і перерозподілу 

навантажень у розподільних мережах середньої напруги, зводять до мінімуму 

переваги замкнутих мереж електропостачання, що полягають у більшій 

надійності, кращій якості електроенергії і більшій економічності. У деяких 

випадках перетоки потужності в лініях досягають величин, несумісних з 

надійністю цієї лінії (нагрівання) або системи (стійкість), і вимагають 

диспетчерського регулювання [165]. 

З метою аналізу неоднорідних замкнутих мереж розглянемо просте 

неоднорідне замкнуте коло з двох паралельних віток з опорами 111 jxrZ   і 

222 jxrZ   при умові 111 / rx  і 222 / rx , що і є признакою неоднорідності 

(рис. 4.3, а). 

Практично це відповідає випадку, коли до мережі одної напруги з 

опором вітки 2Z  при розвитку мереж підключена лінія більш високої 

напруги з опором вітки 1Z . При цьому струм 2I  може бути обмежений по 

умові нагріву проводів. В такому разі вітка з опором 1Z , що призначена для 

значного підвищення пропускної здатності мережі не дає ефекту. Струм J  

при такому обмеженні визначається по формулі 
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На рис. 4.3, б показані графіки відносного збільшення пропускної 

здатності кола ),(1/ 212 fIJ  . При цьому для спрощення прийнято r1 = r2.  
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Рисунок 4.3 – Оцінка пропускної здатності найпростішої  

неоднорідної мережі 

 

Таким чином, невідповідність індуктивних опорів віток їх активним 

опорам приводе до зниження пропускної здатності мережі. Розподіл 

навантажень в мережі невигідний (одна із віток завантажена повністю, а 

друга практично не завантажена). 

Отриманий розподіл навантажень не вигідний і по умовам 

економічності режимів. Так, якщо для однорідної мережі еквівалентний 

активний опір Rео буде дорівнювати 
2

eо
21

21 r

rr

rr
R 




 , то для різнорідної 

21

21

ZZ

ZZ
Rеe




R , і збільшення активного опору можна визначити таким 

виразом 
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де 21  ,  – відношення реактивного опору до активного, відповідних віток 

графа.  

Графіки відносного збільшення еквівалентного активного опору 

неоднорідної мережі  21,1ео/е fRR   при умові r1 = r2 приведені на 

рис. 4.3, в.  

Одержаний ефект пояснюється тим, що в неоднорідній мережі більший 

активний струм протікає по вітці з меншім реактивним опором, та з більшим 

активним. Це одночасно приводе до великих втрат активної потужності та 

напруги. Слідує відзначити, що неоднорідність мережі не завжди має місто та 

залежить від взаємного розташування навантажень і джерел живлення по 

мережі. Найбільш різко проявляється неоднорідність в випадках передачі 

великої транзитної потужності по мережі при паралельно включених (через 

трансформатори) ділянок різних напруг. 

Неоднорідність тягових і живильних мереж енергосистем призводить 

до збільшення еквівалентного активного опору Rе на шляху передачі енергії. 

Розрахунки з реальними значеннями опорів з виразу (4.27) дозволяють зробити 

висновок про те, що при паралельній роботі мереж 110 і 25 кВ, 220 і 25 кВ 

доводиться чекати збільшення еквівалентного опору на 15–20 %. Отже, на 15–

20 % більшими будуть втрати потужності. У загальному випадку для 

підвищення економічності роботи неоднорідної мережі можуть бути 

застосовані такі заходи: ділення мережі нижчої напруги, застосування 

подовжньо-ємнісної компенсації у лініях вищої напруги, включення 

вольтододаткових трансформаторів у ланцюги зв’язку мереж різної 

номінальної напруги. Найвигідніше рішення визначається шляхом техніко-

економічних розрахунків на імітаційних моделях з урахуванням режимів 

роботи живильних енергосистем. 
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На рис. 4.2 зображений фрагмент принципової схеми неоднорідної 

замкнутої мережі та її граф. Такі схеми, або подібні до них, досить часто 

зустрічаються при живленні навантажень електротяги. Основним 

навантаженням мережі є навантаження системи 2J  і 3J , навантаження 

тягових підстанцій мають істотно менше значення. Вітки графа схеми, 

наведеної до однієї напруги, мають різні відношення реактивного опору до 

активного ξ = x/r. Для наведеної схеми умови нагрівання проводів мережі 

нижчої напруги обмежують пропускну здатність усієї мережі. Частина 

мережі вищої напруги (220 кВ, 110 кВ) не довантажується, а частина мережі з 

менш високою напругою перевантажується. Переток потужності йде по 

вітках 7 і 8 графа схеми.  

Підвищення показників енергоефективності неоднорідних мереж 

електрифікованих ділянок залізниць. Одним із актуальних питань 

забезпечення енергобезпеки процесу перевезень є ефективна реалізація 

тягової електроенергетичної резервної потужності електропостачання 

електрифікованих залізниць змінного струму. Шляхи реалізації резервної 

потужності різні. Якщо основним напрямком на залізницях країн з 

розвинутою економікою є розміщення на ТП стаціонарних тягових резервних 

агрегатів, то на залізницях України це питання вирішується за рахунок 

пересувних резервних ТП. Останні вводяться в експлуатацію на період 

стійкого зростання обсягу перевезень. При спаді перевезень вони можуть 

бути задіяні на інших напрямках, на яких очікується зростання обсягів 

перевезень. Природно, що така «гнучка» система резервування повинна бути 

ув’язана схемно та режимно з СЗЕ. 

Системний аналіз енергоефективності зовнішнього електропостачання 

ТП (розділ 2) виявив загальний недолік схем приєднання ТП 

електрифікованих ділянок, який полягає в тому, що практично всі підстанції 

приєднувалися до мереж 110 кВ Обленерго, а ряд з них до таких мереж  

110 кВ, що з'єднували різні енергосистеми. 

Вибір схем зовнішнього електропостачання ТП електрифікованої лінії 
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Полтава–Кременчук–Олександрія (рис. 4.4) виконаний відповідно до «Норм 

технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж  

35 кВ і вище» і новими схемо-технічними рішеннями приєднання ТП до 

мереж енергосистем, які обґрунтовані в роботах [13, 40, 41] і 

використовуються при електрифікації залізниць. Так пересувна ТП 

Кременчук приєднана окремою ПЛ-154 кВ до ПС Кременчук 330/154 кВ і 

працює без резерву з одним трансформатором ТДЦП-20000/154/27,5. 

Введення в експлуатацію стаціонарної ТП Кременчук планується в 2017 р.  

Джерелом зовнішнього електропостачання ТП є підстанції 330 кВ 

Північної і Дніпровської енергосистем. Підстанція 330/110 кВ Полтава 

вводилася в експлуатацію з 1964 р. по 1997 р. В даний час на підстанції 

встановлені 4 автотрансформатора: два по 125 МВА і два по 200 МВА. 

Відкритий розподільний пристрій (ВРП) 330 кВ ПС Полтава виконано за 

схемою 330-10 «трансформатор – шини із приєднанням ліній через два 

вимикачі". На цій напрузі є зв'язок зі Зміївською ТЕС та підстанціями 

750/330 кВ Північноукраїнська і 330/154 кВ Кременчуцька. 

ВРП 110 кВ Полтава має чотири секції, два секційних і два суміщених з 

обхідними шиноз'єднувальних вимикача. Розподіл електричної потужності 

від ПС Полтава на напрузі 110 кВ здійснюється споживачам м. Полтава та 

Полтавської області, а також ТП. 

ВРП 154 кВ тягової підстанції Олександрія має три секції шин 154 кВ 

на які надходить живлення від ПС «Північна» і ПС Знам'янка. Розподіл 

електричної потужності від ТП Олександрія на напрузі 154 кВ здійснюється 

споживачам ПС Костянтинівка, ПС «Нефтяник» і ПС Морозівка. В 2009 році 

введено в роботу три плавно регульованих установки КУ, загальною 

потужністю 18,4 Мвар. 

Розрахунки з реальними значеннями опорів за виразом (4.27) 

дозволяють зробити висновок про те, що при паралельній роботі мереж 110 і 

27,5 кВ, 154 і 27,5 кВ ділянки Кобеляки–Кременчук–Олександрія доводиться 

очікувати збільшення еквівалентного опору на 15–20%. Отже, на 15–20% 
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більшими будуть втрати потужності.  
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Рисунок 4.4 – Схема зовнішнього  електропостачання тягових 

підстанцій і її направлений граф    

 

Основним навантаженням мережі є навантаження енергосистем. Тягові 

підстанції Кобеляки і Кременчук живляться від Північної енергосистеми, а 

Олександрія – від Дніпровської енергосистеми. Навантаження ТП мають 
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істотно менше значення. Вітки графа схеми мають різні відношення 

реактивного опору до активного ξ = x / r (рис. 4.4, б). Умови нагріву проводів 

тягової мережі 27,5 кВ обмежують пропускну здатність всієї мережі. Доля 

мережі більш високої напруги (330 кВ, 154 кВ) не довантажується, а тягова 

мережа з менш високою напругою перевантажується. Перетікання 

потужності йде по вітках 6 і 10 графа схеми. 

Схема паралельної роботи і секціонування тягової мережі показана на 

рис. 4.5. Включення ТП на паралельну роботу приведе до з’єднання різних 

енергосистем через тягову мережу і великих перетоків потужності по тяговій 

мережі. Ліквідувати  перетоки потужності неможливо навіть при 

відповідності нормованих значень напруг на первинних обмотках через 

відмінності їх потужностей. Тому на цей час контактна мережа ділянки 

Кобеляки–Кременчук–Олександрія секціонована нейтральними вставками і 

являє собою довгі консольні ділянки з одностороннім живленням. 
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Рисунок 4.5 – Схема паралельної роботи і секціонування тягової мережі 

 

Класичні методи стабілізації напруги в контактної мережі на довгих та 

дуже навантажених ділянках базуються в основному на будівництві нових 
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або використанні пересувних ТП. Як правило, це дорогі рішення з  

підключенням ТП до ПЛ енергосистем, що зв’язано  з великим обсягом робіт 

і не завжди можливо. Так в районе ПСК Озера відсутні  джерела живлення 

для ТП і треба будувати нові ПЛ-154 кВ або 110 кВ. Для вирішення цієї 

задачі в роботі пропонується використання на ПСК Озера установки УПК 

або пересувних компенсаторів реактивної потужності [151]. 

Перетоки потужності по тяговим мережам в основному 

визначаються режимом роботи СЗЕ. Свій внесок вносить і електротяга, 

перерозподіляючи перетоки. При великій кількості поїздів на фідерний зоні 

чистого перетоку може і не бути. За відсутності поїздів на фідерний зоні або 

їх малій кількості переток максимальний. У деяких випадках для зниження 

вартості споживаної енергії залізницею може виникнути задача примусового 

перерозподілу потужності ТП шляхом організації режиму перетоку. І в тому, 

і в іншому випадку потрібні алгоритми швидкої оцінки перетоків потужності 

по тяговій мережі.  

Паралельно працюючі електротягові мережі 25 кВ і мережі 110 або  

220 кВ різнорідні і передача потужності по них відбувається при 

збільшеному значенні втрат активної потужності і енергії, тобто при 

пониженій економічності роботи мережі в цілому (рис. 4.2, рис. 4.4).  

Еквівалентні перетворення схеми зовнішнього і тягового 

електропостачання для оцінки перетоків передбачають моделювання 

навантажень СЗЕ і навантажень електротяги. У той же час енергосистема є 

значно складнішою і більш розгалуженою мережею, ніж тягова. Тому її 

моделювання значно важче. Крім того, режими роботи енергосистеми не є 

постійними. Відбувається їх зміна і за годинами доби, і за місяцями і за 

роками. У світлі такої невизначеності детальне моделювання СЗЕ для 

визначення перетоків потужності та уточнення втрат електроенергії у тяговій 

мережі представляється доцільним тільки в особливих випадках досліджень і 

прогнозів на далеку перспективу. Істотного збільшення швидкості 

моделювання перетоків потужності можна досягти, використовуючи метод 
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статистичних випробувань при формуванні миттєвих схем за принципом 

незалежного моделювання. Розвитком цього методу можуть служити 

Марківські моделі навантажень електротяги. 

У зв’язку з цим можна запропонувати два шляхи дослідження режимів 

електроспоживання при консольних і двосторонніх схемах живлення тягової 

мережі. Один з них полягає у використанні імітаційних моделей, а інший – в 

експериментальному вимірювані витрат електроенергії на діючих 

підстанціях.  

Враховуючи, що повна витрата електроенергії тягової підстанції 

складається з витрати електроенергії на тягу поїздів, втрат і перетоків 

електроенергії по тяговій мережі, можна запропонувати формулу для 

визначення перетоку 
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де W – повна витрата електроенергії тягової підстанції; W  – втрата енергії в 

тягових мережах; inI


 – спряжений комплекс миттєвих значень струмів 

плечей живлення тягової підстанції; iUш
 – миттєве значення напруги на 

шинах тягової підстанції; тпW  – витрата електроенергії на тягу поїздів; Т – 

кількість вирішених миттєвих схем. 

Витрата електроенергії на тягу поїздів визначається таким виразом 
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де iW  – витрата електроенергії i-го поїзда; m – кількість поїздів на 

міжпідстанційній зоні; η – КПД електровоза; Fk – сила тяги електровоза. 

Підставивши значення Wтп у формулу (4.28), одержимо остаточний 
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вираз для визначення перетоку електроенергії по тяговій мережі за час 

моделювання: 
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Оцінка перетоків та вибір енергозберігаючих схем живлення. 

Попередня оцінка схеми живлення тягової мережі і вибір схеми, що дозволяє 

наблизитися до енергозберігаючого режиму СТЕ, визначається 

моделюванням перетоків потужності і втрат енергії за наведеними 

формулами (4.28–4.30). У той же час реалізація АСКОЕ на всіх залізницях 

дозволяє вже сьогодні використовувати дані лічильників електроенергії ТП і 

здійснювати фактичне визначення витрат електроенергії, при різних схемах 

живлення за запропонованою нижче методикою. Останні модифікації 

лічильників на ТП (при відповідному програмному забезпеченні) можуть 

вимірювати і втрати енергії на міжпідстанційної зоні. 

Лічильниками вимірюється витрата електроенергії WД за деякий період 

часу Т1 при схемі двостороннього живлення. Потім схема живлення 

переводиться на консольну, і за такий же проміжок часу Т2 вимірюється 

витрата електроенергії WК. Необхідно виконувати умову Т1 = Т2 = T. Якщо 

вантажопотоки ГК і ГД у проміжку часу відповідно Т1 і Т2 приблизно рівні  

(ГК = ГД), то можливо оцінити економічний ефект схеми живлення за формулою 

 

Е = (WД – WК)Се,                                                   (4.31) 

 

де Се – вартість електроенергії, грн/кВт∙год; WД – витрата електроенергії при 

двосторонньому живленні, кВт∙год; WК – витрата електроенергії при 

консольному живленні, кВт∙год.  

Якщо Е > 0, то вигідніше консольна схема живлення, якщо Е < 0, то 

вигідніше двостороння схема живлення. 
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Якщо ж вантажопотоки неоднакові ГК  ГД, то порівняння 

пропонується здійснювати таким чином:  

 

∆а = aД  –  aК ,                                                     (4.32) 

 

де aД = WД/ГД – питома витрата електроенергії на тягу при двосторонній 

схемі живлення; aK = WК/ГК  – питома витрата електроенергії на тягу при 

консольній схемі живлення. 

Якщо ∆а > 0, то вигідніше консольна схема живлення, якщо ∆а < 0, то 

вигідніше двостороння схема живлення.  

Відомо, що при зміні вантажопотоку змінюється вигідність різних схем 

живлення. Може виникнути завдання перевірити вигідність вибраної за 

виразом (4.31) схеми живлення у тому випадку, якщо очікується зміна 

вантажопотоку при збереженні тих же умов перетоку потужності по тяговій 

мережі. Пропонується такий шлях розв’язання цієї задачі. Як початкові дані 

потрібно знати величини електроспоживання Wi, вантажопотоку Гi і питомої 

витрати електроенергії на тягу ai = Wi /Гi за n періодів інтервалу часу Т. 

Значення Wi і Гi можна отримати, використовуючи лічильники і знаючи 

графік руху поїздів.  

За наявності початкових даних за n періодів інтервалу часу Т можна 

скласти таку регресійну модель: 

 

                                                  a = b0 + b1Г,                                                  (4.33) 

 

де a = W/Г – питома витрата електроенергії на тягу, кВт∙год/ткм; Г – 

вантажопотік, ткм.  

Константи b0 і b1 визначаються з використанням методу найменших 

квадратів. Визначимо суму квадратів відхилень між спостережуваними і 

вичисленими величинами: 
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Значення коефіцієнтів b0 і b1 визначаються за відповідних умов 

мінімуму функції S, які подано у вигляді таких рівнянь: 
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Після алгебричних перетворень отримуємо таку розв’язку цих рівнянь: 
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Щоб перевірити, наскільки лінійна модель (4.33) відповідає 

початковим даним, необхідно обчислити коефіцієнт кореляції r згідно з 

формулою  
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Значення Г знаходиться у межах 11  r . Якщо 1r , тоді лінійна 

модель ідеально підходить для опису залежності між y і t. У загальному 

випадку, чим ближче r  до 1, тим краще підходить лінійна модель. 

Вважається, як правило, що лінійна модель підходить для початкових даних, 

якщо 0,75 1r  . Коефіцієнти b0, b1 і r для величин aКi і aДi визначаються 

аналогічним чином. 
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4.3. Принципи вибору типу компенсації реактивної потужності в 

тягових мережах 

Практика довела прийнятність у тяговому електропостачанні установок 

поперечної і подовжньої ємнісної компенсації для підвищення ефективності і 

надійності роботи залізниць. Проте проблема вдосконалення КУ і УПК з 

урахуванням сучасних вимог до електропостачання є першочерговою і 

вимагає виконувати їх регульованими і перемикальними, враховуючи 

основні нормативно-правові документи [39]. Схеми статичних компенсаторів 

реактивної потужності приведені в [155, 156]. Залежно від способів 

регулювання розглянемо такі групи перспективних регульованих КУ і УПК 

для тягового електропостачання:  

- плавно регульована КУ за допомогою реакторів, що включаються 

паралельно або послідовно з ємністю конденсаторів; 

- ступенево регульована КУ шляхом включення-відключення окремих 

ступенів (секцій) конденсаторної батареї або зміна схеми її  з'єднання; 

- перемикальні УПК. 

Сумарна потужність КУ при паралельному включенні регульованого 

реактора (РР) і конденсаторної батареї (КБ) (рис. 4.6, а) дорівнює різниці їх 

потужностей. РР можна включити і послідовно з КБ, однак по техніко-

економічними показниками така схема не застосовується. 

У цей час у тягових мережах, мережах 35 кВ і вище застосовуються 

схеми з реактором, регульованим тиристорами, рис. 4.6, б. Зі зміною кута 

регулювання тиристорів від 0 до π/2 змінюється величина струму, що 

протікає через реактор, від номінального до нуля. Недолік схеми з 

керованими тиристорами – наявність вищих гармонічних в струмі, який 

споживається реактором з мережі. У схемі з реактором, керованим 

тиристорами, обов’язково повинні бути фільтри Ф, налаштовані на непарні 

гармоніки [155, 156].  

Замість реактора може застосовуватися реактор-трансформатор для 
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зниження напруги на комутованих тиристорах. Проект цієї схеми виконаний 

у Словаччині для тягового електропостачання. Відомі схеми з включенням 

конденсаторних батарей через трансформатор (автотрансформатор), що 

забезпечують можливість роботи СТК на зниженій напрузі. 

 

 
     а                                     б                                                    в 

Рисунок 4.6 – Регульовані КУ з реактором:  

РФ – фільтрувальний реактор; РК – компенсуючий реактор;  

Ф – фільтр-компенсуючі пристрої; НЧФ – низькочастотний фільтр;  

ТРГ – однофазна тиристор-реакторна група 

 

СТК потужністю 10 Мвар і напругою 25 кВ з реакторною групою ТРГ, 

керованою тиристорами, і потужними фільтр-компенсуючими пристроями 

введений в експлуатацію на ділянці тягової мережі 25 кВ з одностороннім 

живленням у Chathill (Англія) (рис. 4.6, в). У години пікового навантаження 

падіння напруги на кінці лінії становило 8–9 кВ, установка СТК забезпечила 

зниження втрати напруги на 3 кВ при максимальній потужності 

навантаження. Кожен реактор РК складається з двох котушок, встановлених 

одна на одну через опорні ізолятори, при цьому використовується взаємна 

індуктивність. Індуктивність здвоєного реактора – 2 × 85 мГн. Конструкція 

фільтрового реактора РФ – аналогічна.  

На тяговій підстанції Villenoy (Франція) в 2003 р. включені три одно-
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фазних СТК на кожну фазу для того, щоб додатково знижувати несиметрію 

тягового навантаження шляхом пофазного регулювання потужності СТК.  

 Українські залізниці також мають досвід застосування плавно 

регульованої установки КУ. Так, на тяговій підстанції Олександрія Одеської 

залізниці в 2009 році введено в роботу три установки КУ (виробник CKD 

ELEKTROTEНNIKA) загальною потужністю 18,4 Мвар. У фазу А та фазу В 

включені регульовані установки СТК з конденсаторами типу CUEFS 23-

8.7/600/WF і реакторами – компенсуючим і декомпенсуючим, відповідно 

KTL-182/155 і KTL-192/210 з QA = 7609 Квар і QВ = 7565 Квар. Нерегульована 

установка КУ з конденсаторами КЕК1-1,05-63-1у1 і реактором ФРОМ-

3200/35 У1, потужністю Q = 5699 Квар включається у фазу А або В. Для 

забезпечення компенсації (декомпенсації) реактивної потужності і фільтрації 

вищих гармонічних складових напруги і струму застосовується загальна 

схема динамічної компенсації, при якій перетворювач системи COMPACT 

здійснює регулювання величини фазного струму декомпенсуючих реакторів. 

В основі цієї системи – блок напівпровідникового перетворювача, який 

включає оптотиристори із захисними резистивно-конденсаторними 

елементами і блок сигналізації. До установки КУ середньодобове 

споживання електроенергії тягової підстанції в 2009 р. становило S = 250 – 

j80 МВА, tgφ = 0,32. Для такого навантаження встановлені потужності 

конденсаторів (18,4 Мвар) перевищують у декілька разів необхідні 

параметри, розраховані за реактивною потужністю, режимом напруги, 

несиметрією, гармоніками [155]. Зокрема, потужність втрат тільки в сталі 

сердечників реакторів ФРОМ-3200/35 У1 становить 10,5 кВт. 

Техніко-економічні розрахунки показують, що для тягових мереж 

вітчизняних залізниць в даний час застосування СТК пов'язано з великими 

капітальними вкладеннями, що визначає великі терміни окупності інвестицій 

(більше 10–15 років). Тому застосування СТК в тяговому електропостачанні 

вимагає спрощення і здешевлення, перш за все тиристорно-реакторної групи 

регулювання. У той же час нормативні документи для тягового 
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електропостачання допускають великий розкид напруги на струмоприймачі 

ЕРС: 21 (24) - 29 кВ, а швидкодія СТК в регулюванні напруги не має 

вирішального значення для роботи ЕРС. Тому природно бажання застосувати 

більш прості технічні рішення для регулювання потужності КУ в тягових 

мережах. У зв'язку із зазначеним, в даний час в тяговому електропостачанні 

йдуть по шляху застосування ступеневого (дискретного) регулювання КУ. 

Відомий варіант регульованих КУ – ступеневий, коли КУ складається з 

декількох секцій і залежно від регульованого параметра (напруга, струм, 

реактивна потужність тощо) включається-відключається чергова секція (рис. 

4.7, а, секції КУ1, КУ2, КУ3). У кожній секції включені конденсаторна 

батарея КБ, реактор РФ і головний вимикач В1 з демпфірувальним колом В2 

– R. Задача демпфірувального кола – понизити до допустимих значень кидки 

струму і напруги при включенні одиночної секції і при включенні чергової 

секції паралельно включеним секціям. 

           

В1 В2

R

РФ

КБ

КУ1

27,5 кВ

В

КУ2 КУ3

рейка

к. мережа

            
рейка

 
а                                                    б 

Рисунок 4.7 – Ступенево регульовані КУ  

 

З секцій формуються ступені потужності КУ. Зазвичай значення 

потужностей секцій КУ відповідають геометричній прогресії (наприклад, 2, 

4, 8). Зокрема, якщо КУ складається з двох секцій 2 і 4 Мвар, то формуються 

такі три ступеня потужності: 2, 4 і 2 + 4 = 6 Мвар. Як ступені можуть бути 

включені секції КУ або фільтр-компенсуючі пристрої (ФКУ).  

Складність виконання ступеневих КУ – необхідність захисту від 
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перехідних процесів при комутації КУ, при яких спостерігаються кидки 

струмів і напруг, в зв'язку, з чим знижується надійність роботи КУ. Тому при 

створенні ступеневих регульованих КУ – головне, це обмеження струмів і 

напруг при включенні-відключенні КУ. Проблема відключення КУ в даний 

час вирішена: вакуумні вимикачі надійно відключають ємнісні струми КУ 

без кидків струму і напруги. Тому основну увагу при перехідних режимах 

звертають на процеси включення пристроїв. 

Останні роки в тяговому електропостачанні застосовуються 

дворезонансні ФКУ блочного типу з резистором, що формує 

широкосмуговий фільтр [155]. Типовий варіант дворезонансної ФКУ в 

цілому відповідає висунутим вимогам у договорах електропостачання, проте 

відрізняється високим значенням співвідношення встановленої до корисної 

потужності (2,25) і високою вартістю. Заслуговує на увагу схема установки 

КУ з функцією фільтрації вищих гармонік КУф (рис. 4.7, б ), кожна з секцій 

якої складається з наступних модулів: комутації для оперативних та 

аварійних переключень, комутації реактивної потужності на частоті 50 Гц і 

фільтрації канонічної гармоніки струму частотою 150 Гц, обмеження кидків 

струму і напруги при комутації, широкосмугового фільтру, який демпфує 

гармоніки частотою, починаючи з 350–450 Гц і вище [157]. 

Необхідність модульної побудови диктується тим, що в загальному 

випадку ступінь потрібного зниження споживаної реактивної потужності і 

вищих гармонічних складових струму (напруги) відповідно до нормативів на 

кожній тяговій підстанції різний. Тому у ФКУ повинна бути можливість 

зміни відповідних параметрів шляхом включення (відключення) відповідних 

модулів. У загальному випадку КУф має меншу потужність реактивних 

елементів (конденсаторів і реакторів), кількість реакторів знижено з 6 до 2, 

що крім усього іншого знижує витрати на фундаменти, опорну ізоляцію, 

трансформатори струму, комплекти захистів і т. д. Це дозволяє виконати 

комутаційний блок в одному металевому термостійкому контейнері з 

габаритами 3×6×3,5 м. Якщо порівняти з дворезонансним ФКУ, то в 
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пропонованому КУф відсутня третя секція 50 Гц і зменшено кількість 

реакторів, що також зменшує площу розміщення обладнання. 

Таким чином, разом з компенсацією реактивної потужності 

забезпечується електромагнітна сумісність СТЕ зі СЗЕ, ЕРС з колами 

автоматики і телемеханіки та пристроями проводного і радіозв’язку. 

Установка УПК для СТЕ з навантаженнями, що безперервно 

змінюються, є потужне технічне вирішення підвищення і стабілізації напруги 

на струмоприймачі ЕРС вантажонапружених ділянок залізниць. Для 

підвищення напруги на струмоприймачах ЕРС, а також для симетрування 

напруги на шинах 27,5 кВ слід включити УПК у відсмоктувальні лінію ТП 

(рис. 4.8). УПК повинна бути, як правило, перемикаючою з двома секціями. 

При роботі одного трансформатора працює одна секція, яка визначає перший 

ступінь УПК за опором і потужністю. При роботі двох трансформаторів 

підключається друга секція, і тим самим спільно з першою секцією формує 

другий ступінь УПК. Якщо на ТП завжди в роботі один трансформатор, то 

УПК повинна містити одну секцію. Із зростанням опору ХS СЗЕ підвищується 

ефективність роботи УПК. З урахуванням досвіду роботи УПК 

рекомендується встановлювати її на ТП, де опір ХS  більше 0,5 Ом. 

Доцільність такого способу включення була перевірена багаторічним 

досвідом експлуатації на Горьківській і Східно-Сибірській залізницях. Такий 

спосіб включення підвищує рівень напруги в контактній мережі (особливо на 

плечі живлення від відстаючої фази), і, що дуже важливе, симетрує напругу 

на шинах 27,5 кВ. У результаті знижується несиметрія напруги на лініях ДПР 

і автоблокування [157, 158]. 

Відомо, що нормативи за показниками якості електричної енергії 

відносяться до шин балансової належності (для тягових підстанцій, до шин 

110 (220) кВ). Несиметрія і несинусоїдальність на цих шинах не тільки 

залежать від тягового навантаження, але і зростають від збільшення ХS СЗЕ. 

Реалізація енергоефективного режиму СТЕ і можливий розкид ХS СЗЕ 

вимагають застосування пристрою контролюючого ХS.  
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Рисунок 4.8 – Подовжня ємнісна компенсація в СТЕ 

 

Досвід експлуатації УПК в країнах Західної Європи і Росії показує, що 

немає необхідності у великій мірі компенсації УПК: по-перше, при великих 

навантаженнях включається другий трансформатор і зменшується опір 

підстанції; по друге, великий ступінь компенсації УПК призводить до 

великих зрівняльних струмів по тяговій мережі і перевантаженню 

трансформаторів тягових підстанцій. Тому слід по можливості знижувати 

ступінь компенсації до допустимого значення К = 0,7. 

Порівняльна оцінка регульованих установок компенсації 

реактивної потужності.  Варіантів регульованих КУ в тягової мережі багато 

[13, 152–158]. Далі обмежимося розглядом двох варіантів регульованих КУ 

(плавно і ступенево) для тягової мережі змінного струму:  

- плавно регульована КУ з нерегульованою конденсаторною батареєю 

і паралельно включеним трансреактором, який регулюється тиристорним 

блоком; 

- ступенево регульована КУ з декількома перемикаючими секціями 

конденсаторних батарей.  

Коротка характеристика і оцінка вказаних варіантів за критеріями 

стабілізації напруги, компенсації реактивній потужності і зниженням втрат 

електроенергії в СТЕ показує: 
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1. Коротка технічна характеристика. Варіант 1. Головна перевага – 

плавне регулювання компенсуючої (ємнісної) реактивної потужності із 

заданою швидкодією, яке реагує на реальний графік тягового навантаження. 

При цьому практично відсутні кидки струму і напруги при регулюванні 

реактивної потужності. Для реалізації плавно регульованої установки 

введено таке силове устаткування, що визначає підвищену вартість 

установки: нерегульована КУ з резонансною настройкою на 150 Гц; реактор-

трансформатор; регулятор тиристора; фільтри зниження гармонік; 

комутаційна апаратура вказаного устаткування. Варіант 2. Головна перевага 

– простота виконання, що визначає знижену вартість установки. Вказане КУ 

виконано з демпфирувальним пристроєм, що забезпечує комутацію секцій з 

допустимими кидками струму і напруги. В ступеневу регульовану установку 

входять декілька секцій конденсаторних батарей, налаштованих на 150 

(250) Гц (не більше 2–3 секцій) та комутаційна апаратура для секцій. 

Оскільки регулювання відбувається шляхом вмикання-вимикання секцій 

комутаційним апаратом (беремо однофазний вакуумний вимикач 27,5 кВ), то 

важливо визначити ресурс вимикача при комутації секцій КУ. За 

паспортними даними електричний ресурс комутаційної стійкості: при 

номінальному струмі (1250 А) – 20 000 циклів вмикання-вимикання. 

Механічний ресурс – 60 000 циклів вмикання-вимикання (за умови заміни 

вакуумних камер з механічним ресурсом 30 000 циклів). Термін служби 

вимикача – 30 років. Слід врахувати, що вимикач вимикає-вмикає активно-

ємнісний струм секції не більше 200 А (при включенні-відключенні секції 

вводиться резистор 80 Ом). Тому реальний електричний ресурс буде значно 

більший (30 000–40 000 циклів і більше). Якщо вважати, що протягом доби 

відбуватиметься 10–20 перемикань вимикача однієї секції, то камери слід 

замінити через 5,5–8 років. Зазначений термін роботи установки свідчить про 

прийнятність цього варіанта для експлуатації. 

2. Стабілізація напруги в тяговій мережі. Допустима напруга на 

струмоприймачі вантажного ЕРС 21–29 кВ [39]. Тому швидкодія КУ з 
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регулятором тиристора СТК не має вирішальної переваги. Єдино, що 

важливо врахувати, – різке підвищення напруги понад нормованою 29 кВ 

при скиданні тягового навантаження. Але у цьому випадку повинен 

працювати захист КУ без витримки часу [159]. Таким чином, з погляду 

підтримки напруги на струмоприймачі немає необхідності у швидкодії КУ, і 

для умов експлуатації досить використовувати ступеневе регулювання КУ. 

Слід врахувати, що головна складова прибуткової частини регулювання КУ, 

яка необхідна для техніко-економічних розрахунків, становить ефект в 

експлуатаційній роботі залізниць від підвищення і стабілізації напруги. 

3. Компенсація реактивної потужності. При розрахунку КУ за 

критерієм підвищення пропускної здатності залізничних ділянок за напругою 

завжди буде забезпечена компенсація реактивної потужності до нормативних 

значень. Тому, з цієї точки зору, ці варіанти ідентичні. 

4. Зниження втрат електроенергії. Тут слід розглянути зниження 

втрат потужності при переході від нерегульованих КУ до регульованих, що 

детально розглянуто в [155]. З урахуванням специфіки тягового 

навантаження, що змінюється, вказане зниження порівняльно невелике і 

складає декілька відсотків від повних втрат потужності без КУ. Причому із 

зростанням пропускної здатності ефект зниження втрат від регулювання 

реактивної потужності знижується і навряд чи варто орієнтуватися на 

окупність регулюваних КУ за рахунок додаткового зниження втрат 

потужності. Разом з тим втрати потужності в КУ з тиристорним 

регулюванням (варіант 1) на порядок і більше перевищують втрати в 

ступінчасто регульованих КУ (варіант 2). Цілком можливо, що при 

ретельному порівняльному розрахунку варіантів втрати потужності в тяговій 

мережі при включенні СТК перевершуватимуть втрати потужності при 

відключеному її стані. 

5. Техніко-економічні розрахунки показують, що для тягових мереж 

вітчизняних залізниць на сьогодні застосування СТК пов’язано з великими 

капітальними вкладеннями, що визначає великі терміни окупності інвестицій 
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(більше 10–15 років). Тому застосування СТК у тяговому електропостачанні 

вимагає спрощення і здешевлення, перш за все, тиристор-реакторної групи 

регулювання. У той же час нормативні документи для тягового 

електропостачання допускають великий розкид напруги на струмоприймачі 

ЕРС: 21(24)–29 кВ, а швидкодія СТК у регулюванні напруги не має 

вирішального значення для роботи ЕРС. Тому є природним бажання 

застосувати простіші технічні рішення для регулювання потужності КУ в 

тягових мережах. 

6. Перспективи застосування варіантів. Регульована КУ (варіант 1) не 

має вирішальної технічної переваги перед ступенево регульованим КУ 

(варіант 2). У той же час вартість КУ (варіант 1) у 4–6 разів і більше 

перевищує вартість КУ (варіант 2). На сучасному етапі і у найближчій 

перспективі для масового впровадження регульованих КУ в тяговій мережі 

доцільний варіант 2 схеми ступеневого регулювання КУ. 

Пересувні компенсатори реактивної потужності. Для забезпечення 

енергобезпеки процесу перевезень в нормальних, вимушених та аварійних 

режимах запропоновано використання пересувних регульованих КУ і УПК. 

Досвід їх використання в Німеччині, Франції, Швейцарії [151] підтвердив 

ефективність таких пристроїв та можливість збільшення для ТП зони 

надійного електропостачання з нормованим рівнем напруги в контактної 

мережі. Компанія Siemens запропонувала концепцію створення пересувного 

компенсатора на базі багаторівневого перетворювача з використанням 

сучасної силової електроніки. Обладнання компенсатора розміщено в 

контейнері довжиною 12,2 м, шириною 2,4 м та висотою 2,9 м. Маса 

контейнера з комплектом обладнання складає 28 т. Технічні дані 

компенсатора приведені в табл. 4.1. Аналогічний пересувний компенсатор 

реактивної потужності для залізниць України на напругу 27,5 кВ 50 Гц 

розробляється вітчизняним підприємством ДАК «Енергетика». 
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Таблиця 4.1 – Технічні дані  пересувного компенсатора реактивної 

потужності  

Параметр Значення параметра 

Номінальна реактивна потужність, Мвар 15 

Номінальна напруга, кВ 15 

Діапазон коливання напруги, кВ 11–18 

Частота, Гц 16,7 

Номінальний струм, А 1000 

Споживана потужність власних потреб, кВт <25 

Можлива тривалість автономного режиму, год 24 

 

4.4. Принципи вибору параметрів і місць розміщення установок 

поперечної і поздовжньої ємнісний компенсації реактивної потужності 

Поперечна ємнісна компенсація. Відомо, що компенсація реактивної 

потужності направлена в основному на економію (зменшення втрат) при 

експлуатації тягових мереж і одночасно на поліпшення якості напруги. Для 

знаходження якнайкращого рішення необхідно співставляти вартість 

установки компенсуючих пристроїв і додаткової апаратури до них (з 

урахуванням витрат на експлуатацію) з економією на вартості втрат у 

тягових мережах, а також з виграшом, отриманим за рахунок поліпшення 

якості напруги ЕРС і нетягових споживачів. Ефективний варіант компенсації 

реактивної потужності тягового навантаження – розподілена система КУ в 

тяговій мережі, коли КУ включені на постах секціонування і на ТП (рис. 4.9). 

Для вибору номінальної потужності КУ слід виконати розрахунок 

найменшої діючої напруги на струмоприймачі ЕРС для заданих розмірів руху 

по нормальній (проектній) схемі СТЕ з урахуванням згущування поїздів в 

інтенсивну годину. Розрахунки у всіх випадках слід виконувати з 

використанням програмних комплексів з імітацією взаємопов’язаних 

миттєвих схем рухомих навантажень ЕРС. Так, для кожної міжпідстанційної 

зони розглянутої ділянки (рис. 4.9) при заданих розмірах руху і нормальній 
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схемі живлення визначається фактична найменша напруга на 

струмоприймачі ЕРС Umin ф: 

 

              nUUU
n

i
ii 







 
1

maxшфmin
 ,                                      (4.38) 

 

де iUш
  – миттєве значення напруги на шинах тягової підстанції; iUmax

  – 

миттєве максимальне падіння напруги у векторі U  падінь напруги від вузлів 

навантажень ЕРС до базисного вузла; n – кількість вирішених миттєвих схем 

за час моделювання Т. 

 

27,5 кВ

35 (10) кВ

ПСК2

ТП С

Т3

x/r ≈ 15

x/r ≈ 2

35 (10) кВ

ТП А

Т1

x/r ≈ 15

27,5 кВ

35 (10) кВ

ТП В

Т2

x/r ≈ 15

ПСК1

27,5 кВ

110 кВ

220 кВ

x/r ≈ 10 x/r ≈ 10

x/r ≈ 2

x/r ≈ 4

Узли навантажень ЕРС

Lап Lпв

ЕРСJ
QКПС1QКПС2 QК1QК2

ЕРСJ ЕРСJ

 

Рисунок 4.9 – Фрагмент зовнішнього електропостачання тягової мережі  

з розподіленою поперечною ємнісною компенсацією 

 

Падіння напруги на ділянці мережі від будь-якого вузла до базисного 

знаходиться за виразами (3.6, 3.7 розд. 3.3). 

Спочатку беремо варіант з розміщенням КУ на постах секціонування 

(на рис. 4.9 QКПС1 і QКПС2). Розрахункова потужність КУ, необхідна для 

підвищення напруги до нормованого значення Qк, визначається різницею 

найменших значень нормованої і фактичної напруги на струмоприймачі ЕРС 
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(Umin норм – Umin ф), і вхідним індуктивним опором до КУ (Хвх) за формулою, 

Мвар: 

   вхнормminфminнормmin

2

номк ХUUUUQ  ,                               (4.39) 

 

де Uном – номінальна напруга КУ (Uном = 27,5 кВ); Хвх – вхідний індуктивний 

опір до місця розташування КУ. 

Вхідний індуктивний опір до КУ поста секціонування при 

двосторонньому живленні контактної мережі від суміжних підстанцій ТП А і 

ТП В (рис. 4.9) визначається за формулою, Ом: 

 

BA
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Х ,                                                      (4.40) 

 

де А = Хтс.а + 2Хтр.а + 2Хс.а , В = Хтс.в + 2Хтр.в + 2Хс.в; Хтс.а і Хтс.в – індуктивні 

опори тягової мережі відповідно від підстанцій ТП А і ТП В до КУ, Ом; Хтр.а і 

Хтр.в – індуктивні опори включених у роботу трансформаторів на підстанціях 

ТП А і ТП В, Ом; Хс.а і Хс.в – індуктивні опори системи зовнішнього 

електропостачання відповідно до підстанцій ТП А і ТП В, Ом. 

Індуктивний опір включених у роботу трансформаторів на підстанції 

ТП А (ТП В) визначається за формулою, Ом: 

 

тр

2

номкзтр 100 SnUUХ  ,                                         (4.41) 

 

де Uкз – напруга короткого замикання трансформатора, %; Uном – номінальна 

напруга трансформатора (Uном = 27,5 кВ); Sтр – номінальна потужність 

трансформатора, МВ∙А; n – кількість включених у роботу трансформаторів. 

Індуктивний опір СЗЕ визначається за формулою, Ом 

 

кз

2

номc SUХ  ,                                                  (4.42) 
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де Sкз – потужність трифазного короткого замикання на шинах 110 (220) кВ 

тягової підстанції, МВ∙А. 

Індуктивний опір тягової мережі для вузлової схеми живлення   (рис. 

4.9) визначається за формулою 

 

Хс.а = х22 ∙ Lап ;  Хс.в = х22 ∙ Lпв ,                                        (4.43) 

 

де х22 = 0,278 Ом/км – питомий індуктивний опір для вузлової схеми 

живлення з контактною підвіскою, що складається з несучого троса, 

контактного проводу і рейкової мережі; Lап і Lпв – відстані до поста 

секціонування відповідно від підстанцій ТП А і ТП В. 

Для запобігання частим відключенням КУ поста секціонування від 

підвищеної напруги при малих навантаженнях у тяговій мережі номінальна 

потужність КУ не повинна перевищувати середню реактивну потужність 

тягового навантаження цієї міжпідстанційної зони (Qтс): 

 

Qкпс ≤ Qтс.                                                                                      (4.44) 

 

Для міжпідстанційної зони, наприклад, між підстанціями ТП А і ТП В 

(рис. 4.9) середня реактивна потужність визначається за формулою, Мвар: 

 

Qтс = (WQтс.а + WQтс.в)/ (24 ∙ Dі),                                (4.45) 

 

де WQтс.а – витрата реактивної енергії в тяговій мережі від підстанції ТП А за 

інтенсивний місяць, Мвар∙год; WQтс.в – те ж від підстанції ТП В; Dі – кількість 

діб інтенсивного місяця. 

Значення WQтс.а і WQтс.в визначаються: для проектованих ділянок – за 

наслідками тягових і електричних розрахунків; для ділянок, що знаходяться в 

експлуатації, – за даними технічного обліку електроенергії. 
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Якщо нерівність (4.44) не виконується, то номінальну потужність КУ, 

що розміщується на посту секціонування, обмежують значенням, яке не 

перевищує Qтс, і передбачають додаткові КУ на одній з суміжних ТП.  

Для визначення потужності КУ, що розміщується на ТП, повторюють 

розрахунок за формулою (4.39), враховуючи у складі початкових даних 

вибрану потужність КУ на посту секціонування. При цьому слід визначити 

не тільки значення Umin ф, але і місце міжпідстанційної зони, в якому це 

значення найімовірніше. 

Додаткове КУ необхідно розмістити на тій з двох ТП, яка живить цю 

міжпідстанційну зону відстаючою фазою. Якщо відстаючі фази – з обох боків 

цієї міжпідстанційної зони, то для розміщення КУ вибирають ТП, найближчу 

до того місця міжпідстанційної зони, в якому значення Umin ф найімовірніше. 

При виконанні розрахунків стосовно експлуатованих ділянок залізниць 

достовірність початкових даних, що підлягають використанню при 

розрахунках, повинна бути перевірена шляхом вимірювань. Остаточний 

вибір параметрів і місць розміщення КУ слід виконувати шляхом порівняння 

їх вартісних показників. 

Облік фактора зміни струму компенсуючого пристрою залежить від 

місця розташування компенсуючого пристрою. У зв’язку з цим доцільно 

було досліджувати на імітаційній моделі вплив зміни струму компенсуючого 

пристрою на втрати енергії при знаходженні решти факторів на середніх 

рівнях. Результати режимів роботи СТЕ на імітаційній моделі наведені у 

табл. 4.2 і 4.3 та додатку А12. 

Аналізуючи дані табл. 4.2 і 4.3, можна зробити висновок про різний 

ступінь впливу на активні і реактивні втрати енергії змін струмів 

компенсуючих пристроїв, схеми живлення і зрівняльного струму. Якщо 

найменша напруга Umin ф на ЕРС менше Umin.норм (21 кВ), а при швидкісному 

русі – 24 кВ, то встановлена на посту секціонування КУ забезпечує добавку 

напруги до нормованого значення δUку = Umin норм ∙ Хвх / Хку, де Хку – 

реактивний опір компенсуючої установки, Ом. 
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Таблиця 4.2 – Вплив зміни струму компенсуючого пристрою на втрати 

енергії  

Струм 

компенсуючого 

пристрою, А 

Добова витрата 

енергії на зоні, 

МВА∙год 

Добові втрати 

енергії на зоні, 

кВА∙год 

Відсоток  

активних 

втрат, % 

Схема вузлового живлення з КУ на посту секціонування 

0 129,0 + j102,2 1615,9 + j3532,2 1,25 

25 129,3 + j86,2 1564,4 + j3412,1 1,21 

50 129,6 + j69,9 1609,7 + j3476,6 1,24 

100 130,4 + j37,2 1987,4 + j4179,5 1,52 

Схема вузлового живлення з КУ у відстаючій фазі тягової підстанції 

25 128,8 + j102,1 1594,1+j3496,4 1,24 

50 128,7 + j69,7 1582,6 + j3473,8 1,23 

100 128,4 + j36,9 1571,7 + j3457,6 1,22 

 

 

 

Таблиця 4.3 – Параметри схем вузлового та паралельного живлення 

міжпідстанційної зони 

Параметри 

Значення параметрів при коефіцієнті 
нерівномірності навантаження колій 1,05 

без урахування  

зрівнювальних  

струмів і КУ 

з урахуванням  

 зрівнювальних  

струмів і КУ  

Добова витрата енергії на ділянці, 

МВА∙год 

154,5 + j134,0 

154,5 + j134,0 

157,65 + j624,8 

157,65 + j624,8 

Добові втрати енергії на ділянці, 

кВА∙год 

1894,5 + j4158,0 

1788,0 + j3972,0 

2262,0 + j5016,0 

2158,0 + j4838,0 

Відсоток активних втрат 1,22 

1,16 

1,43 

1,37 

Зниження активних втрат енергії 

при застосуванні схеми з 3 пунктами 

паралельного з’єднання, % 

5,6 4,6 

Теж реактивних, % 4,3 3,5 

Примітка. У чисельнику – для схеми вузлового живлення;  

у знаменнику – для паралельної схеми. 
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Основна перевага КУ на посту секціонування – ефективне зниження 

втрат напруги і втрат потужності в контактній мережі, що приводить до 

посилення пропускної здатності електрифікованої лінії. У той же час 

істотним обмеженням є необхідність постійного обслуговування КУ далеко 

від ремонтних баз.  

Перевага КУ на тягових підстанціях – простіші умови експлуатації і 

менші витрати на обслуговування. У зв’язку із стабільнішою напругою на 

шинах 27,5 кВ (у порівнянні з напругою на посту секціонування) потужність, 

що генерується, більша на 20–30 %.  

Розподілена система КУ в тяговій мережі дозволяє шляхом 

відключення, включення КУ регулювати напругу і реактивну потужність та 

мінімізувати перетікання потужності по тяговій мережі (рис. 4.10). 

1500
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0 25 50 75 100

ΔP, кВт

Ic, A

КУ на посту секціонування

КУ у відстаючій фазі ТП А

 
Рисунок 4.10 – Залежність втрат енергії від струму КУ 

 

У результаті аналізу отриманих даних режимів моделювання 

міжпідстанційної зони встановлено: 

- найбільший вплив на втрати енергії має зрівняльний струм. Так, за 

наявності на міжпідстанційній зоні середнього зрівнювального струму 100 А 

втрати активної енергії збільшуються на 57,9 %, а реактивної – на 59,4 % у 
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порівнянні з варіантом, коли зрівнювальний струм відсутній; 

- перехід від схеми вузлового живлення до схеми паралельного 

живлення за наявності зрівнювального струму і роботи компенсуючих 

пристроїв зменшує втрати активної енергії всього лише на 4,6 %, а 

реактивної – на 3,5 %. Подальше збільшення кількості паралельних з’єднань 

до 5 на фідерну зону зменшує втрати енергії на 2 %; 

- установка КУ у відстаючій фазі ТП з ємнісним струмом 100 А 

дозволяє понизити добові втрати активної і реактивної енергії на фідерній 

зоні з вузловою схемою живлення на 2,8 і 2,1 % відповідно. При установці 

КУ на посту секціонування з ємнісним струмом 25 А активні втрати 

знижуються на 3,2 % і реактивні – на 3,4 %.  

Подовжня ємнісна компенсація. Для підвищення напруги на 

струмоприймачах ЕРС найефективніше включати УПК у розтин 

відсмоктуючої лінії тягової підстанції (рис. 3.3). УПК повинна бути, як 

правило, що перемикається з двома ступенями [157]. 

Перший ступінь УПК працює, коли в роботі знаходиться один 

трансформатор з кратністю перевантаження менше 1,5. Другий ступінь 

підключається, якщо в роботі знаходиться два трансформатори (незалежно 

від кратності перевантаження) або один трансформатор з кратністю 

перевантаження 1,5 і вище. 

На першому етапі визначається розрахункове значення номінального 

струму і номінального опору УПК для кожної підстанції цієї ділянки. Для 

цього необхідно визначити кількість ступенів УПК і вибрати номінальний 

опір і струм кожного ступеня УПК. 

На другому етапі розрахунку слід визначити мінімальну кількість УПК 

на цій ділянці, що забезпечують нормовану найменшу напругу на 

струмоприймачах всіх ЕРС. 

Для визначення кількості ступенів УПК необхідно знайти 10-хви-

линний максимальний струм навантаження (Imax) у відсмоктуючій лінії з УПК 

(рис. 3.3) при заданому розмірі руху в нормальному режимі роботи СТЕ [39]. 
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На ділянках, що знаходяться в експлуатації, Imax уточняється шляхом 

вимірювань. Для розрахунку Imax слід використовувати таку формулу: 

 

 







 



T

t

t jI
1

вmax max I ,                                                (4.46) 

 

де tвI  – вектор струмів віток графа схеми; j – номер вітки відсмоктуючої лінії 

у векторі tвI . 

Якщо розраховане значення 10-хвилинного максимального струму 

навантаження Imax виявляється меншим допустимого струму для одного 

трансформатора Iдоп(1) або дорівнює йому, то передбачають УПК, що 

складається з одного ступеня. 

Якщо розраховане значення 10-хвилинного максимального струму 

навантаження Imax виявляється більшим допустимого струму для одного 

трансформатора Iдоп(1), то при максимальних навантаженнях слід включати 

другий трансформатор, і тоді беруть УПК, що складається з двох ступенів. 

Допустимий струм Iдоп(1) для одного трансформатора потужністю Sтр (МВ·А) 

визначається за формулою, А: 

Iдоп(1) = 0,57·10
3
·(1,5Sтр – 0,7Sр) / Uном,                           (4.47) 

 

де Sр – потужність навантаження третьої обмотки трансформатора (напругою 

6, 10 або 35 кВ) (МВ·А); Uном = 27,5 кВ. 

Розрахунковий опір першого ступеня УПК визначається за формулою, 

Ом 

Х*УПК = Хс + Хтр,                                                 (4.48) 

 

де кз
2
номc SUХ   – опір системи зовнішнього електропостачання для цієї 

підстанції, Ом; тр
2
номкзтр 100 SnUUХ  – опір трансформатора, Ом; * – 

зірочка вказує на розрахункове значення визначеної величини. Тут Sкз – 

потужність трифазного короткого замикання на шинах 110 (220) кВ тягової 
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підстанції, МВ·А; Uкз – напруга короткого замикання трансформатора, %; 

Uном – номінальна напруга трансформатора (Uном = 27,5 кВ); Sтр – номінальна 

потужність трансформатора, МВ∙А; n – кількість включених у роботу 

трансформаторів. 

Розрахунковий струм першого ступеня УПК визначається за 

формулою, А: 

I*УПК1 = Кз Iдоп(1) / Кпер,                                       (4.49) 

 

де Кз – коефіцієнт запасу (береться 1,3); Кпер – коефіцієнт перевантаження 

конденсаторів за 10 хв. 

За розрахунковими даними формул (4.48) і (4.49) вибирають 

номінальний опір XУПК1 і номінальний струм IУПК1 першого ступеня УПК. 

Після цього відповідно до даних УПК, що випускаються на цей час, 

вибирається УПК, параметри якої задовольняють таким нерівностям: 

 

0,7 ≤ ( ХУПК1 /Х*УПК1) ≤ 1,3.                                 (4.50) 

IУПК1 ≥ I*УПК1.                                              (4.51) 

 

Для вибору номінального опору і струму другого ступеня УПК 

використовується сумарний розрахунковий струм першого і другого ступенів 

УПК, який визначається за максимальним струмом навантаження Imax за 

формулою, А: 

I*УПК(1+2) = Кз Imax / Кпер .                                  (4.52) 

 

Звідси розрахунковий струм другого ступеня, визначається за 

формулою, А: 

I*УПК2 = I*УПК(1+2) – IУПК1.                                (4.53) 

Розрахунковий опір двох ступенів УПК при двох включених 

трансформаторах неоднакової потужності, опори яких Хтр1 і Хтр2, 

визначається за формулою, Ом: 
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Х*УПК(1+2) = Хс + Хтр1·Хтр2/(Хтр1 + Хтр2).                            (4.54) 

 

У цьому випадку перший ступень УПК розраховується для 

трансформатора більшої потужності. 

Для трансформаторів однакової потужності: 

 

Х*УПК(1+2) = Хс + 0,5Хтр.                                    (4.55) 

 

Розрахунковий опір другого ступеня УПК визначається за формулою, 

Ом: 

Х*УПК2 = ХУПК1 Х*УПК(1+2) /(ХУПК1 – Х*УПК(1+2)).                     (4.56) 

 

Для вибору УПК за номінальними значеннями струму і опору 

необхідно за розрахунковими даними I*УПК2 і X*УПК2, отриманими за 

формулами (4.53) і (4.56), відповідно до даних УПК, що випускаються на цей 

час, вибрати УПК з номінальними параметрами IУПК2 і XУПК2. Тоді для УПК з 

двома включеними ступенями номінальний опір і струм визначаються за 

формулами: 

ХУПК(1+2) = ХУПК1 ХУПК2 /(ХУПК1 + ХУПК2);                         (4.57) 

 IУПК(1+2) = IУПК1 + IУПК2.                                       (4.58) 

 

При виборі УПК слід дотримуватися таких співвідношень при роботі 

двох ступенів УПК: 

0,7 ≤ ( ХУПК(1+2) /Х*УПК(1+2)) ≤ 1,3;                               (4.59) 

IУПК(1+2) ≥ I*УПК(1+2).                                            (4.60) 

 

На другому етапі розрахунку мінімальної кількості УПК на підстанціях 

слід перевірити найменшу напругу на струмоприймачах ЕРС на кожній із 

міжпідстанційних зон послідовним розрахунком включення на тягових 

підстанціях УПК з параметрами, розрахованими за формулами (4.57) і (4.58). 
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Процедура починається з підстанції, що має найбільший вхідний опір. Потім 

кількість підстанцій збільшується по одній. 

Якщо при розрахунку включення УПК на черговій ТП дотримується 

допустима найменша напруга на струмоприймачах цієї міжпідстанційної 

зони, то наступна УПК включається на ТП через одну. 

При включенні УПК на ТП, що діє, слід відкорегувати режим роботи 

тягової мережі для зменшення зрівнювального струму шляхом зміни 

положення перемикача пристрою регулювання напруги під навантаженням 

трансформаторів суміжних тягових підстанцій. 

Аналіз результатів моделювання і реальних режимів тягової мережі 

змінного струму 27,5 кВ показує, що максимальні 10-хвилинні струми 

навантаження в тяговій мережі лежать в межах 1800–2200 А, а ефективність 

використання УПК висока на ТП, де опір СЗЕ перевищує 0,5 Ом, а ступінь 

компенсації знаходиться в межах допустимого К = 0,7. 

 

4.5. Особливості режимів в електричних системах з пересувними 

тяговими підстанціями змінного струму 

Концептуальні схеми технічного вирішення електропостачання 

пересувних ТП від підстанцій НЕК Укренерго при існуючих режимах роботи 

енергосистем і обсягах перевезень на залізниці визначені в технічних умовах 

електропостачання пересувних ТП 154/27,5/10 кВ. Вони передбачають 

виконання нормативних вимог, які мають забезпечити надійність 

електропостачання і достовірність розрахунку обсягу перетікання 

електроенергії.  

Пересувні ТП призначаються для живлення електрифікованих ділянок 

залізниць при виході з ладу або зупинці на капітальний ремонт пристроїв 

стаціонарних ТП, а також при тимчасовій зміні графіка руху поїздів як 

засобів збільшення потужності основної підстанції [5, 6, 24, 39]. Проте 

реальність сьогоднішнього дня така, що, практично не маючи резерву 
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потужності, пересувні підстанції тривалий час працюють замість 

стаціонарних на вантажонапружених ділянках, а на деяких наддовгих 

консольних ділянках навантажені тільки одним плечем живлення, що 

призводить до різкої несиметрії струмів фаз тягових трансформаторів 

(найменш навантаженими є дві фази) і як результат – до підвищених втрат 

енергії [160–162]. На жаль, альтернатив застосуванню пересувних підстанцій 

в таких режимах роботи немає.  

Відомо, що на залізницях однофазного струму живлення тягової 

мережі, як правило, здійснюється від трифазної лінії передачі через 

трансформатори, сполучені в ту або іншу схему [6]. Більш рівномірне 

навантаження фаз трифазної лінії передачі досягається при живленні ТП від 

всіх трьох фаз лінії передачі. У цьому випадку секції тягової мережі зліва і 

праворуч від підстанції живляться від різних фаз лінії передачі і, отже, мають 

напругу, що не співпадає за фазою одна з одною. На залізницях України, як і 

у всьому світі, живлення тягової мережі здійснюється від трифазних 

трансформаторів зі схемою з’єднання обмоток Y/Δ, яка забезпечує передачу 

максимальної потужності з мінімальними втратами. 

При розгляді схем ТП за позитивний напрямок струмів (İА, İВ, İС) у лінії 

передачі, у відгалуженнях від лінії передачі до підстанції, а також у фідерах, 

що живлять тягову мережу (İЛ, İП и İР), прийматимемо напрям від живильного 

центру до споживача. За позитивний напрям струмів в електричних 

локомотивах беремо напрямок від контактного проводу до рейок. Для схеми 

живлення (рис. 4.11) суміщена векторна діаграма напруги і струмів показана 

на рис. 4.12. При побудові діаграми беремо коефіцієнт трансформації, що 

дорівнює одиниці, і нехтуємо струмом холостого ходу та втратами напруги в 

обмотках. Тоді напруга AU , BU  та CU  і відповідно напруга acU , baU  та cbU  

представлятимуться одними і тими ж векторами (рис. 4.12). Вектор струму İЛ 

(ліва сторона) прийнятої напруги слід орієнтувати до вектора напруги acU . 

На векторній діаграмі показаний струм İЛ, зсунутий від «своєї» напруги на 
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деякий кут φЛ. Вектор струму İП (що йде вправо від підстанції) при напрямі, 

показаному на рис. 4.11, орієнтується від вектора «своєї» напруги – cbU , 

протилежного напрузі cbU , показаному на діаграмі (рис. 4.12). Відклавши на 

діаграмі напругу – cbU  (показано пунктиром), зможемо відносно нього із 

зсуненням на деякий кут φП нанести вектор струму İП. Знаючи İЛ и İП, 

неважко знайти струм İР у проводі, приєднаному до рейки як величину, що 

врівноважує їх (оскільки İЛ + İП + İР = 0), а також струми фаз трансформатора 

[6]. 

İа = ⅔ İЛ + ⅓ İП;  İb = ⅓ İП – ⅓ İЛ;   İс = – ⅔ İП – ⅓ İЛ. 

 
A

B

C

A B C

IA IB IC

X Y Z

x y z

a b c

IЛ IП IР

Ia Ib Ic

Y/Δ – 11

-Ucb ; -UC

IЛ IП

Uac ; UA

 

Рисунок 4.11 – Схема живлення тягової мережі однофазного струму за 

допомогою трифазного трансформатора, сполученого за схемою Y/Δ-11 

 

Ліва фідерна зона із струмом İЛ живиться від напруги acU . Ця напруга 

генерується як в обмотці ах, так і в обмотках yb zc (де вона отримується у 
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результаті геометричного складання напруги двох обмоток by і cz). Але опір 

обмотки ах у два рази менше опору двох інших обмоток, сполучених 

послідовно. Тому струм İЛ розділяється між цими генеруючими  напругу  acU  

обмотками відносно 2 : 1. Аналогічним чином ділиться і струм İП. Можна 

відмітити (рис. 4.11), що найменш навантаженою фазою є та фаза 

трикутника, яка безпосередньо не сполучена з рейками. У цьому випадку, 

коли одне з навантажень, İЛ або İП, дорівнює нулю, найменш навантаженими 

виявляються дві фази. На векторній діаграмі рис. 4.12 показані кути зсуву 

фаз φА, φВ, φС між струмами İА, İВ и İС і напругою AU , BU  , CU  відповідно. 

Позначемо, що φА більше φЛ, а φС менше φП. Причому у «випереджаючої» (за 

ходом обертання векторів) фази С кут менший, ніж у «відстаючої» фази А. 

Ця обставина істотно впливає на втрати напруги у трансформаторі. 
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Рисунок 4.12 – Векторна діаграма для визначення струмів фаз трифазного 

трансформатора 

 

Розберемо детальніше окремий випадок, коли найменш навантаженими 

виявляються дві фази (рис. 4.13) при живленні тягового навантаження лівого 

плеча живлення «відстаючою» або «випереджаючою» фазою [160, 162]. При 
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живленні навантаження лівого плеча İЛ «відстаючою» фазою (рис. 4.13, а) 

кути зсуву фаз між струмами İА, İВ та İС і напругою AU , BU  , CU  значно 

збільшуються. Позначемо, що φА = φЛ, струм İВ відстає від напруги BU  на кут 

φВ, а İС випереджає напругу CU  на кут φС. Таким чином, напрямок вектора 

струму в одній з найменш навантажених фаз тягового трансформатора має 

зворотній напрямок, що сприймається електролічильником як генерація в 

живильну мережу. При живленні навантаження правого плеча İП 

«випереджаючою» фазою (рис. 4.13, б) φС = φП, струм İВ випереджає напругу 

BU , і тепер ця фаза тягового трансформатора має зворотний напрямок і 

cприймається електролічильником як генерація струму в живильну мережу. 
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Рисунок 4.13 – Векторна діаграма для визначення струмів фаз трифазного  

трансформатора для окремого випадку: а – навантаження İП  правого плеча  

живлення дорівнює нулю; б – навантаження İЛ лівого  

плеча живлення дорівнює нулю 

 

За наявності районного навантаження на ТП і малих тягових 

навантаженнях такого режиму може і не бути, але для пересувних підстанцій 

(РП-10 кВ для районних споживачів не завжди проектуються) вони неминучі.  

Відсутність джерела генерації з боку тягового навантаження 
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підтверджена експериментальними вимірюваннями на вводі 27,5 кВ тягового 

трансформатора пересувної підстанції «тяга Кременчук» при різних 

навантаженнях на фідерній зоні Кременчук-Озера (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4 – Експериментальні вимірювання на вводі 27,5 кВ тягового 

трансформатора 

№ 
№ 

вим. 

Pa, 

кВт 

Pb, 

кВт 

Qa, 

Квар 

Qb, 

Квар 

Uab, 

В 

Uca, 

В 

Ubc, 

В 
Ia, А 

Ib, 

А 
φa φb 

1 32 2604,3 60,9 577,5 38,9 102,6 94,6 86,2 99,0 2,6 133,2 272,6 

2 36 3313,8 64,7 498,6 24,3 102,4 95,3 84,7 122,4 2,5 128,9 260,8 

3 37 4513,3 64,8 156,0 20,2 101,6 95,0 83,4 162,1 2,5 122,7 257,2 

4 41 4868,1 63,5 –1004,9 24,9 101,3 95,7 83,6 179,3 2,6 108,3 261,5 

5 40 6391,0 61,4 –1944,8 24,8 100,2 95,3 82,6 239,6 2,5 103,1 262,2 

6 33 8250,0 62,4 –2558,6 17,8 99,3 95,6 82,3 306,6 2,5 102,9 255,3 

7 34 8789,0 63,0 –2328,2 18,9 99,0 96,3 81,1 321,4 2,6 104,6 256,6 

8 25 10142,0 62,9 –3898,4 27,6 98,3 97,2 81,7 383,8 2,8 98,9 263,1 

9 21 13013,0 186,4 –5024,8 78,8 96,8 96,3 78,2 485,4 8,1 99,1 263,1 

10 10 14855,5 203,7 –5802,5 70,0 95,6 97,1 78,0 555,0 8,8 98,0 258,4 

11 11 16439,5 218,1 –6666,0 70,7 94,8 96,6 76,5 615,2 9,5 98,2 258,3 

12 14 18155,5 227,0 –6886,0 78,8 94,0 96,9 74,3 673,6 10,2 99,3 259,2 

13 19 21235,5 246,5 –7804,5 87,8 92,5 97,9 72,4 781,0 11,4 99,8 259,8 

 

Наведені результати вимірювань підтверджують, що зворотній 

напрямок енергії у найменш навантаженій фазі В з боку вищої напруги 

виникає внаслідок зсуву струмів в обмотці yb тягового трансформатора у 

вимушеному режимі роботи пересувної підстанції «тяга Кременчук». 

Оцінка достовірності визначення обсягів електричної енергії. 

Відомо, що на ТП електрифікованих залізниць прилади комерційного обліку 

електричної енергії повинні встановлюватися на межі балансової належності 

обладнання, тобто на рівні живильної напруги тягових трансформаторів. 

Однак на більшості ТП облік електричної енергії ведеться на рівні низької та 

середньої напруги. При цьому втрати електричної енергії в тягових і 

знижувальних трансформаторах визначаються розрахунковим шляхом. 

Облаштування обліку електричної енергії на рівнях низької та середньої 

напруги пояснюється відсутністю вимірювальних трансформаторів струму і 
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напруги на рівні високої напруги трансформаторів стаціонарних підстанцій 

старого типу, а на пересувних вони не передбачаються навіть проектом [163–

165].  

У травні 2014 р. була введена в експлуатацію пересувна підстанція 

«тяга Кременчук», яка приєднана безпосередньо до магістральних 

електричних мереж Північної електроенергетичної системи, а саме ПС-330 

«Кременчук». Режими її роботи визначені технічними умовами, у тому числі 

і режими при живленні довгих консольних ділянок одним плечем живлення 

(відстаючою або випереджаючою фазою). Це необхідно для реалізації 

процесу перевезень за умови забезпечення мінімально допустимого рівня 

напруги електрорухомого складу на лімітованих ділянках (U = 21 кВ). Як 

показано вище, такі режими роботи пересувної підстанції викликають 

протікання в одній з фаз живильної лінії тягових трансформаторів активно-

ємнісного струму, який сприймається електролічильником у фазному режимі 

як генерація енергії в живильну мережу лінії електропередачі 154 кВ. Згідно з 

теорією трифазних електричних мереж та існуючими правилами обліку 

електроенергії, для таких режимів трифазної живильної мережі потужність 

визначається як сума векторів фаз, а не як алгебрична сума. Таким чином, 

для обліку електроенергії в магістральних електричних мережах необхідно 

застосовувати в електролічильниках SL7000 векторний метод.  

Точки розрахунку з ОРЕ за спожиту електроенергію розташовані в 

комірці № 2 ВРП-154 кВ ПС 330 «Кременчук». Розрахунковий облік на тягу 

поїздів встановлений на фідерах контактної мережі, а технічний облік – на 

вводі 27,5 кВ силового трансформатора пересувної підстанції «тяга 

Кременчук». Порівняльний аналіз обсягів електричної енергії, що купується, 

за період січень-липень 2015 року свідчить про наявність небалансу, який 

перевищує 10 % (табл. 4.5, табл. 4.6).  

Аналіз даних, наведених у табл. 4.5 та табл. 4.6, показує, що 

розрахунок обсягу перетікання електричної енергії в точці розрахунку 

здійснюється навмисно або помилково за таким принципом. Встановлені в 
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точці комерційного розрахунку електролічильники налаштовані на пофазний 

облік в обох напрямах і при визначенні електричної енергії враховуються 

обсяги відпущеної і отриманої електроенергії окремо. За наявності режиму 

прийому з мережі у будь-якій фазі цей обсяг до розрахунку не береться, 

оскільки пересувна підстанція «тяга Кременчук» приєднана за консольною 

схемою та не є генеруючим джерелом.  

 

Таблиця 4.5 – Звітні дані відпустки і прийому електроенергії  

ТП «тяга Кременчук» 

Місяць 

Обсяг електроенергії 

на ПЛ-154 кВ,  

тис. кВт∙год 

Прийом 

на 

шини 

27,5 кВ, 

кВт∙год 

Розрахункові 

втрати,  

тис. кВт∙год 

Небаланс  

ПЛ-154 кВ 

Відпуск Прийом 
трансфор-

матор 
ПЛ-154 

тис. 

кВт∙год 
% 

Травень 3 270,6 406,8 2 855,7 27,082 1,686 386,115 11,8 

Червень 3 643,2 457,2 3 172,3 27,877 2,223 440,758 12,1 

Липень 3 965,4 472,68 3 472,6 29,541 2,557 460,697 11,6 

Серпень 4 215,6 526,86 3 666,3 30,629 2,904 515,796 12,2 

Вересень 4 726,8 600,48 4 100,5 29,427 3,881 593,009 12,5 

Жовтень 5 238,0 635,04 4 573,2 31,544 4,594 628,704 12,0 

Листопад 5 455,8 671,58 4 751,7 31,961 5,218 666,926 12,2 

 

 

Таблиця 4.6 – Звітні баланси відпустки і прийому електроенергії  

ПС-330 Кременчук  

 

Місяць 

Отримано на шини 154 кВ,  

тис. кВт∙год 
Відпущено 

з шин  

154 кВ, 

тис. кВт∙год 

Небаланс 

шин  

154 кВ,  

тис. кВт∙год 

Від 

автотранс-

форматора 

Від інших 

джерел 

Від 

тягової 

підстанції 

Травень 169 862,4 4 908,6 406,8 175 132,4 - 361,8 

Червень 163 753,2 4 307,4 457,2 168 269,4 - 208,8 

Липень 185 108,4 8 172,0 473,4 193 366,8 - 86,4 

Серпень 223 824,6 543,6 527,4 224 535,6 - 167,4 

Вересень 206 530,2 1 656,0 599,4 208 222,2 - 64,8 

Жовтень 212 432,4 6 161,4 635,4 218 410,2 - 421,2 

Листопад 200 809,8 7 444,8 671,4 208 215,0     39,6 
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У результаті такого розрахунку залізниця щомісячно, починаючи з 

травня 2014 р. (з моменту введення в експлуатацію ПЛ-154 кВ і пересувної 

ТП «тяга Кременчук»), купує електричну енергію майже на 500 тис. кВт∙год 

більше, ніж постачає споживачеві. При місячному обсязі перетікання по ПЛ-

154 кВ 400,0–750,0 тис. кВт∙год втрати на ПЛ перевищують 10 % при 

нормативних втратах на першому класі закупівлі енергії 3,66–3,86 %. У 

результаті небаланс між електричною енергією, відпущеною з ПС 330 

«Кременчук» і фактично отриманою залізницею на ПС-154 «тяга 

Кременчук», за період травень – листопад 2014 р. становив 3 771 тис кВт∙год. 

Разом з тим слід зазначити, що при визначенні величини небалансу 

шин 154 кВ ПС 330 «Кременчук» і підстанції в цілому розрахунок 

здійснюється з урахуванням повнофазного режиму перетікання 

електроенергії в усіх точках обліку, тобто з урахуванням генерації фази В 

ПЛ-154 кВ «тяга Кременчук». Таким чином, алгоритм розрахунків при 

складанні балансу ПС-330 «Кременчук» є відмінним від алгоритму 

розрахунків обсягу, переданого постачальнику електричної енергії, 

приєднаного до цієї підстанції, що суперечить здоровому глуздові та 

чинному законодавству. 

На основі теоретичних досліджень проведені експериментальні 

дослідження нормальних і вимушених режимів роботи пересувної ТП 

змінного струму «тяга Кременчук».  

Експериментальні дослідження проводилися для нормального і 

вимушеного режимів роботи електротягової мережі. Вимушеним 

(тимчасовим) режимом, в умовах роботи пересувної ТП, вважається режим, 

при якому ТП живить  ділянку Кременчук – Озера (фаза А 27,5 кВ). На ТП 

«тяга Кременчук» фаза В 27,5 кВ – у холостому режимі. Нормальним 

режимом будемо вважати режим, при якому ТП живить ділянку Кременчук – 

Озера (фаза А) і Кременчук – Кобеляки (фаза В). Встановлено, що 

потужність пересувної ТП «тяга Кременчук» 20 МВт не дозволяє 

забезпечити процес перевезень на консольній ділянці тягової мережі (39,5 
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км) Кременчук – Озера в нормальному режимі за умови необхідності 

забезпечення мінімально допустимого рівня напруги ЕРС на лімітуючих 

перегонах (21 кВ). 

Експериментальними дослідженнями підтверджені режими 

перетікання електроенергії по ПЛ-154 кВ «Кременчук» – «тяга Кременчук» 

та причини виникнення режиму генерації у фазі В і відповідність тягового 

навантаження вимогам ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в 

мережах електропостачання загального призначення». Результати 

експериментальних досліджень підтверджують теоретичні дослідження щодо 

алгоритму розрахунку обсягів перетікання електричної енергії на межі 

пересувних ТП та магістральних електричних мереж НЕК Укренерго. 

 

4.6. Управління режимами роботи в електричних системах з 

тяговими навантаженнями 

Розглядаючи динаміку зміни абсолютного приросту вантажообігу 

електрифікованих залізниць України та інших країн світу за рахунок 

підвищення маси поїздів і збільшення розмірів руху з урахуванням питомого 

електроспоживання, можна зробити висновок, що в період збалансованого 

використання кожного з двох способів освоєння приросту перевезень, 

наприклад, 55 % за рахунок збільшення розмірів і 45 % – за рахунок 

підвищення маси поїздів, питоме електроспоживання стабільне. Якщо 

приріст обсягу перевезень на 70 % виконується за рахунок збільшення 

розмірів руху і тільки 30 % – за рахунок підвищення маси поїздів, питоме 

електроспоживання має тенденцію до спаду і, з точки зору зниження 

електроспоживання, поїздопотік в цей період раціональний. У той же час в 

періоди збільшення вантажопотоку за рахунок підвищення маси поїздів 

питоме електроспоживання збільшується. Неврахування цього явища і 

захопленість збільшенням маси поїздів без оцінки на експертних моделях 

може в умовах різкого зростання цін на енергоресурси значно підвищити 
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собівартість перевезень. 

Кількісні показники зниження питомої витрати ПЕР, які підтверджені 

експлуатаційною практикою залізниць Росії, такі: 4,5; 5,5; 6,5; і 7,0 % – для 

варіантів з поїздами масою 6, 8, 9 і 12 тис. т відповідно. З урахуванням цього 

необхідно розробити концепцію розвитку великовагового руху, що 

передбачає посилення елементів інфраструктури для забезпечення пропуску 

великовагових і сполучених поїздів на виділених напрямах. Розрахунки 

вказують на можливість зниження питомої витрати ПЕР при підвищенні ваги 

і довжини вантажних поїздів на ряду вантажонапружених і перспективних 

напрямах залізниць України у межах 5–6 %. 

Застосування енергооптимальних режимів управління рухом 

поїздів на основі систем автоведення, які враховують масу і довжину поїздів, 

план і профіль колії, умови організації поїздопотоків, тягові і гальмівні 

характеристики локомотивів, за досвідом зарубіжних залізниць, дозволяє 

економити ПЕР в середньому на 2,0–2,5 %, а на окремих напрямах – до 

10,0 %. 

Режим роботи системи електропостачання в умовах руху з’єднаних 

поїздів має специфічні особливості. При веденні таких поїздів споживання 

потужності з контактної мережі відповідає режиму пропуску двох одиночних 

поїздів з інтервалом 1 хв. На ділянках з легким профілем обидві частини 

поїзда прямують під струмом по черзі, що призводить до збільшення 

загальної тривалості споживання потужності, а на затяжних підйомах 

споживаний струм зростає вдвічі. Посилюється ступінь взаємного впливу 

поїздів зустрічних потоків у міжпідстанційній зоні. При інтервалах 8–10 хв 

проводи контактної мережі не встигають охолоджуватися. Малі інтервали 

між великоваговими поїздами, що йдуть за схемами пропуску (6000–6000–

6000 т, 6000–9000–6000 т) призводять до великих втрат напруги і потужності, 

а діапазон між максимальним струмом ЕРС і мінімальним струмом короткого 

замикання звужується, а у ряді випадків і перекривається. 

Помилкові спрацьовування релейного захисту можуть викликати 
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перехід від нормальної двосторонньої до вимушеної консольної схеми 

живлення контактної мережі. При цьому на ЕРС, що рухається під 

навантаженням, напруга миттєво падає на 15–30 % номінального значення, а 

це негативно впливає на динаміку з’єднаного поїзда, а в цілому на безпеку 

руху. 

Ці та багато інших причин вимагають реалізації інтелектуальних 

систем керування режимами роботи електротягових мереж з урахуванням 

енергосистем. Включення одночасно потужних металургійних комплексів у 

поєднанні з пропусками великовагових поїздів (наприклад, у нічний час для 

зниження вартості споживаної енергії) може порушити стійкість роботи 

енергосистем. 

Перспективними у цьому напрямку є дослідження, що дозволяють 

вибрати раціональні маси поїздів і розміри руху з урахуванням критерію 

мінімальних втрат енергії в електротяговій мережі і режимів роботи 

енергосистем у нових інформаційно-керуючих системах процесу перевезень. 

Це дозволяє синтезувати інформацію, що надходить у реальному масштабі 

часу до поїзного диспетчера (аналіз проходження поїзда по ділянці, аналіз 

графіка виконаного і прогнозного руху поїздів на ділянці) і енергодиспетчера 

(витрати і втрати електроенергії в елементах системи електропостачання, 

рівні напруг на тягових підстанціях). Автоматизовані робочі місця таких 

систем, об’єднані в локальну інформаційну мережу дороги, повинні мати в 

складі програмного забезпечення експертно-імітаційні моделі для 

формування раціонального графіка руху поїздів з урахуванням критерію 

мінімальних енергетичних витрат. 

Основою інтелектуалізації АСУЕ та АСКОЕ є експертні системи 

[54–65, 127, 165–168]. Застосування ЕС в інтегрованих системах управління 

АСУЕ та АСКОЕ стримувалося відсутністю технічних засобів автоматизації 

для розв’язання задач тягового електропостачання з урахуванням 

численності і різнорідності джерел інформації і необхідності прийняття 

рішень в умовах неповної або суперечливої інформації. Найбільш просто ЕС 
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застосовувати на рівні організаційно-економічного управління інтегрованої 

системи. Однак висока ефективність їх застосування буде на рівні 

організаційно-технологічного та технологічного управління.  

Нижче запропонований підхід до реалізації енергозберігаючих 

технологій тягового електропостачання залізниць, що використовує нечіткі 

моделі і методи подання, аналізу і вибору управлінь. Такий підхід дозволяє 

використовувати різнорідні й обмежені дані для прийняття рішення про 

вибір раціональних режимів СТЕ з урахуванням режимів роботи живильних 

їх енергосистем. На етапі формування моделі нечіткого управління 

враховується те, що на режими СТЕ впливають безліч невизначених 

факторів. Серед них такі, як режим роботи електротягових навантажень, рівні 

напруг тягових підстанцій, схеми живлення тягових мереж. Незважаючи на 

наявність такого постійного фактора, як профіль колії, від якого 

безпосередньо залежить режим ведення поїзда, раціональне управління є 

унікальним для кожної поїздки. 

Так само унікальними є режими роботи СТЕ і СЗЕ. Питомі опори 

тягової мережі залежать від перехідного опору рейок-земля, струмів, що 

протікають у землі, місця розташування навантажень ЕРС і змінюються в 

широких межах. Незважаючи на деяку закономірність споживання енергії у 

денний, нічний час і години пік, важко передбачувати режими, які пов’язані з 

перетіканнями потужності між енергосистемами. Це вимагає особливого 

підходу у виборі схем живлення тягової мережі складних вузлів від різних 

енергосистем. 

Формування баз знань ЕС управління режимами роботи 

електротягових мереж включає в себе розв’язання трьох задач: набуття, 

подання та використання знань. У результаті створюється БЗ конкретної ЕС. 

Набуття знань є найбільш складним і дорогим процесом, який поглинає 50–

90 % загального часу і ресурсів, що витрачаються на побудову БЗ конкретної 

ЕС [52–58, 62–65, 165–167]. 

Можна класифікувати три основних типи діагностичних знань – 
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каузальні, евристичні і ретроспективні. Кожен тип специфічний за 

джерелами, способами роботи з цими джерелами і формами подання. 

Каузальні знання описують технічну систему у вигляді каузальних 

(причинних) відносин її різних частин і діляться на знання про структуру та 

функції СТЕ. Їх джерелом є документація на СТЕ і СЗЕ, складена її 

проектувальником. У першу чергу – це схеми і технічні описи. Як 

функціональні знання можуть виступати різні імітаційні та фізичні моделі, які 

використовуються експертом, функції перетворення, числові методи тощо. 

Евристичні знання описують досвід експерта щодо вирішення завдань 

діагностування управління режимами СТЕ і зазвичай подаються у формі 

продукцій.  

Особливий інтерес викликають ЕС, що володіють здатністю 

автоматичного набуття каузальних і евристичних знань [13, 65]. У літературі 

такі ЕС називають самонавчальними, або такими, що використовують 

механізм нечіткого логічного висновку. Перспективним напрямком 

автоматичного набуття знань є синтез евристичних знань на основі 

використання каузальних і ретроспективних знань. 

Загальна схема роботи ЕС, що поєднує застосування всіх типів знань, 

виглядає таким чином. При виявленні режиму роботи СТЕ з підвищеними 

втратами енергії робиться спроба його усунення за допомогою евристик. У 

разі успіху робота ЕС припиняється, у разі невдачі приводиться в дію 

каузальний механізм виводу, який, як вважається, у будь-якому випадку 

повинен усунути несправність. Випадок роботи каузального механізму 

виводу оформляється у вигляді евристики, яка заноситься в базу евристичних 

знань. Очевидно, що при повторному виникненні цього ж режиму роботи 

СТЕ він буде оброблений за допомогою цієї евристики, що швидше і 

ефективніше. 

Таким чином, здійснюється синтез евристик за допомогою каузальних 

знань. При цьому такий синтез може бути здійснений навіть на етапі 

проектування системи шляхом використання математичної або імітаційної 
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моделі поведінки системи електропостачання при виникненні різних 

ситуацій. У правильно побудованій на основі описуваного принципу ЕС 

переважає тенденція не частого застосування каузального механізму виводу, 

що свідчить про підвищення якості евристичних знань, що накопичуються 

цією ЕС.  

Синтез евристичних знань на основі використання ретроспективних 

знань здійснюється на основі одиниці ретроспективних знань в ЕС – 

прикладу. Наприклад, при експлуатації електротягових мереж кожен 

успішний випадок мінімізації електроспоживання оператором оформляється 

у вигляді прикладу і вводиться в базу ретроспективних знань. Ця база є 

вихідними даними для роботи механізму синтезу евристик, який і здійснює їх 

перетворення у форму продукцій, зчеплених в дерево або збережених у базі 

ЕС просто у вигляді сукупності. Такий процес перетворення носить назву 

індуктивного виводу. 

Необхідність застосування індуктивного виводу обумовлюється 

складністю безпосереднього використання ретроспективних знань, які 

подаються у формі прикладів для отримання ЕС остаточного висновку при 

виборі режиму роботи СТЕ, схеми живлення або причини відказу пристроїв 

АСУЕ або АСКОЕ. 

Рядки матриці режимів (МР) СТЕ є станами, які характеризують 

об’єкти СТЕ ),...,(
1 inii

XXX   набором параметрів xij, і = 1, 2, … , N,  

j = 1, 2, … , n. Задача побудови оптимальної класифікації МР полягає у 

виборі групи параметрів 
k

G , gk ,...,1  і класу об’єктів 
rk

T , 
k

tr ,...,1  у кожній 

k
G  для пари елементів ),( **

rkk
TG , на якій мінімізується заданий функціонал 

),( TGF відстаней елементів від «центрів» класів 
rk

T . 

Одержали розвиток дві форми правил продукцій, призначені для 

оцінки мінімізації перетоків потужності і втрат енергії в тяговій мережі: 

а) IF )],(;[THEN)] (AND[ 2

jjFjrk
YNygN  ;  

б) IF )][(THEN)](OR[AND **

*
yyxx jjij

Gjqk k




,                                             (4.61) 
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де AND і OR – знаки логічних операцій; gr – номери груп Gk з класами Nk, до 

яких можуть бути віднесені параметри об’єктів; yj – прогнозований параметр 

режиму СТЕ для i-го об’єкта ),...,,(
21 inii

xxx ; NF – виділені фінальні класи; 

),( 2

jj
Y   – середні значення і дисперсії змінних-висновків; знак “ ” показує 

на «приблизну рівність»; 
*

j
x , 

*y  – отримані з підтаблиць значення елементів 

БЗ. 

При формуванні правил (4.61) передбачається [65], що є можливість 

завдання змінної-висновку до побудови класифікації. Подані в додатку А14 

додаткові засоби формування задач умовної класифікації даних, а також нові 

методи дослідження статистичних залежностей між змінними величинами, 

що дозволяють встановити не тільки наявність зв’язку, але і їх спрямованість, 

відкривають можливість для більш точного вибору змінних-посилань і 

змінних-висновків у правилах продукції БЗ, одержуваних з розв’язань задач 

УКД. 

Задача умовної класифікації таблиць спостережень полягає в 

знаходженні групи змінних  * *

q kG G , кількості груп *q  і розподілі об’єктів 

за класами  *

rkT T , 1,..., ,kr t   1,...,q q , які мінімізують функціонал якості 

класифікації в області виконання продукційних обмежень π(G, T), що 

задовольняє умови 1): prrir GxCx  ; 2) pvuiviu Gxxxx  , ;  

3): pvpu GxGx  . Тут при виконанні відношення  посилка xr поміщається 

в групу Gp, якщо  правильно, для всіх рядків Trk, то обидві змінні відносять 

до групи Gp, а змінна-висновок розміщується в групі змінної посилки. 

Функціонал якості класифікації при цьому матиме такий вигляд: 

 

      


 

 


 
),(

1 1

1 min]*),([
1

),(
TG

q

k

t

r
rkrk

r

WTGF
nN

TGF ,                            (4.62) 

 

де Frk(G, T) – розрахункові міри розсіяння елементів 
rkrrk

IGW  ; Irk – 

множина номерів об’єктів підматриць Trk. 
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Можна виділити дві схеми формування правил продукцій ЕС, що 

враховують додаткові джерела інформації про змінні. 

За першою схемою правила продукцій (4.61) з урахуванням вимог до 

завдань опорні змінні (додаток А14) матимуть вигляд такий: 

 

)]([( *

*
jij

Gjqs

xxORAND
s




)][()])[(
**

G
s

jGijkjkij
jKk

wywxAND 
 

,             (4.63) 

 

де індекси ‘i’ показують характеристики ‘jk’ ситуації ‘i’ при порівнянні із 

заданими значеннями 
*

kj
w ; індекси ‘k’, ‘jG’ вказують на номери заданих 

опорних змінних sG jKjk , ; номер jG показує прогнозовану 

характеристику 
*

Gj
w . Тут індекси змінних посилок ‘k’ і висновків, а також 

деякі значення 
*

kj
w  встановлюються до розв’язання задачі УКД. 

Змінні з індексами ‘s’ формуються у ході розв’язання задач УКД (4.62), 

їх позначення і використання відповідають моделі (4.61, б). Таким чином, 

зміст схеми (4.61) полягає в тому, щоб зробити постановки задач УКД, а 

також одержувані при цьому правила БЗ, як можна більш змістовними, 

об’єднуючи експертну інформацію про відомі характеристики {
*

kj
w } з 

результатами обчислень згідно з (4.62). 

При використанні продукцій (4.63) для виведення висновків 

характеристики поточної ситуації (досліджуваного об’єкта) x(i) = },{ ijij xx
k

  

порівнюються зі значеннями параметрів-посилок правил виду (4.61). Якщо 

значення змінних x(i) задовольняють значення в умовній частині, тоді 

значення змінних з частини висновків показують результат, отриманий за 

допомогою БЗ. 

За другою схемою використовується міра Журавльова (Сl = 2) і 

функція відстані дорівнюватиме: 

 

    ;),(),( 
s

jsissji xxbxxB  ,1),( jsis xxb   при │ jsis xx  │ s , інакше 0,    (4.64) 
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де s  – задані постійні величини, що визначають категорії близькості змінних 

‘s’. 

Тут підсумовування ведеться за індексами всіх змінних, що увійшли до 

групи Gk для рядків таблиці спостережень з номерами (i, j): {xi, xj}. Якщо 

виконано відношення Bji nxxB ),( , тоді рядки {xi, xj} таблиці Trk  вважаються 

близькими, де nB – задане число. 

У цьому випадку обчислення середніх значень за класами не має сенсу, 

тому моделі (4.61) повинні бути відповідним чином змінені. Для вимог С7 

(Сl = 2) (додаток А14) пропонується така форма правил перетворення 

результатів УКД в БЗ експертних систем: 

 

         )()]):(),(([
*

*)(* G
k

jGij

s

iik

s

j

s

kij
Kjqs

wyBKjxBwxORORAND 


,             (4.65) 

 

де Kji   – сукупність змінних, що визначають досліджуваний об’єкт x(i) = 

},{ ijij xx
k

, які не перераховані у розділах С2–С3   задачі УКД; 
sB*  – порогові 

значення для порівняння близькості об’єктів за змінними, що становлять 

групу. 

Алгоритм побудови БЗ (4.65) показує, що в умовній частині продукцій 

при оцінці істинності для значень змінних-посилок перевіряється два 

відношення: близькість значень опорних змінних до заданих еталонних 

{ )(
k

s

j

s

kij wx  } і перевищення встановленого рівня 
sB*  в міру (4.64) для 

параметрів, які не входять до кількості опорних )}):({ *)(

s

ii BKjxB  . У разі 

виконання хоча б одного з них для змінних x(i) відповідна частина посилки 

вважається дійсною. Завдання констант 
sB*  проводиться для всієї таблиці або 

для кожної з груп, що включають деяку опорну змінну. При цьому числа 

можуть задаватися як константи, що встановлюють кількості змінних, або як 

відносні параметри, що враховують число змінних, що утворюють групи Gs. 

Запропоновані алгоритми створення баз даних ЕС можна реалізувати 
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після модернізації систем управління пристроями СТЕ на базі нових 

інтегрованих систем. Системи телемеханічного управління пристроями 

електропостачання, що є основою АСУЕ, на сьогодні не дозволяють 

передавати необхідну інформацію про параметри режимів СТЕ на 

автоматизовані робочі місця енергодиспетчера. У програмне забезпечення 

автоматизованого робочого місця енергодиспетчера не включені ЕС. Їх 

включення планується після впровадження нових мікропроцесорних систем 

телемеханіки. 

Разом з тим управління режимами роботи СТЕ і вибір режимів 

можна реалізувати на основі нечіткого опису їх станів. При формуванні 

правил встановлені такі параметри: ΔQi – відхилення добової маси 

перевезених вантажів на i-й міжпідстанційній зоні двоколійної ділянки 

змінного струму, для характеристики якої введені значення нечітких величин 

Qp: «відставання (сильне, слабке, відсутнє)» і «випередження (відсутнє, 

слабке, сильне)»; ΔSi – відхилення добових активних втрат енергії для 

міжпідстанційної зони i, величина Sp із значеннями: «сильне, відсутнє, 

слабке»; ΔWi – різниця добових витрат енергії i-ої міжпідстанційної зони, для 

реального режиму роботи СТЕ і еталонного режиму рівномірного 

завантаження СТЕ, величина Wp; Ki – ділянка колії, величина Kp, де i = 0, 1.. n 

– кількість міжпідстанційних зон заданої ділянки. Нечіткі правила мають 

вигляд:  

 

   IF(KiKpANDΔWiWpANDΔQiQpANDΔSiSp) THEN Ui AND Схi ,     (4.66) 

 

де Ui – напруги тягових підстанцій, які забезпечують управління, що близьке 

до оптимального на i-й міжпідстанційній зоні ділянки; Схi – схема живлення 

зони. 

При побудові моделі управління у вигляді нечітких правил кожна 

нечітка характеристика апроксимується N нечіткими величинами з 

трикутними функціями належності. Для нечіткої характеристики задані 

мінімальне і максимальне значення інтервалу, в яких знаходяться її 
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допустимі значення. Апроксимуючі величини мають трикутний ступінь 

належності: вершина лежить в центрі, їй відповідає ступінь приналежності 1, 

а дві інші вершини – по сторонах від неї із ступенями належності 0. Нечіткий 

висновок ґрунтується на правилі нечіткої імплікації Мамдані.  

Розглянемо величину Wp (різниця витрат енергії реального і еталонного 

режиму роботи СТЕ). Мінімальне значення різниці витрат на 

міжпідстанційній зоні дорівнювало -32 000 кВт∙год, а максимальне 

дорівнювало 30 000 кВт∙год. Розбивши цей інтервал на 13 частин, маємо такі 

значення нечіткої величини, як показані у табл. 4.7. 

 

Таблиця 4.7 – Значення нечіткої величини різниці добових витрат енергії 

міжпідстанційної зони 

№ 

інт. 

Назва  

значення 
α = 0 α = 1 α = 0 

1 –ΔW6 –42000 –32000 –22000 

2 –ΔW5 –35800 –25800 –15800 

3 –ΔW4 –30000 –20000 –10000 

4 –ΔW3 –25000 –15000 –5000 

5 –ΔW2 –20000 –10000 0 

6 –ΔW1 –15000 –5000 5000 

7  ΔWн –10000 0 10000 

8 +ΔW1 –5000 5000 15000 

9 +ΔW2 0 10000 20000 

10 +ΔW3 5000 15000 25000 

11 +ΔW4 10000 20000 30000 

12 +ΔW5 15000 25000 35000 

13 +ΔW6 20000 30000 40000 

 

Назви кожного значення показані таким чином: значення близько 0 

називаються «ΔWн» (немає відхилення), «+ΔW1» – «+ΔW6», «–ΔW1» – «–ΔW6» 

– нечіткі відхилення відповідно до ΔWmax та ΔWmin класів 1...6. Зображення 

цієї величини у вигляді графіків функції належності показано на рис. 4.14. 

Кожна апроксимація була показана нечіткими значеннями, отриманими 

при розбитті допустимого інтервалу на частини (рис. 4.15–4.16). 
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Рисунок 4.14 – Функції належності при апроксимації нечіткої величини Wp  

, 

 

 

Рисунок 4.15 – Функції належності при апроксимації нечіткої величини Qp 

(відставання за перевезенням добової маси вантажів, тис. т) 

 

 

 

Рисунок 4.16 – Функції належності при апроксимації нечіткої величини Sp  

(відхилення добових активних втрат енергії, кВт∙год) 
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Розбиття кожної величини необхідно відкоригувати так, щоб домогтися 

найбільшої відповідності значень, які подаються на вхід нечіткої моделі. 

Кожне значення з навчальної вибірки еталонних режимів тяги 

зіставляється зі значеннями нечіткої характеристики і замінюється значенням 

з максимальним ступенем належності для всіх заданих в ділянці. Наприклад, 

якщо ΔWi = 8000 кВт∙год, ΔQi = –50 тис.т і ΔSi = 300 кВт∙год, то отримаємо 

правило: 

IF (ΔWi  «ΔWн» AND ΔQi  «–ΔQ2» AND ΔSi  «+ΔS4») 

THEN Ui  ≥  27,5 AND СхKi, 

де «–ΔQ2» – слабке випередження за перевезеною добовою масою класу 2; 

«+ΔS4» – сильне відхилення добових активних втрат класу 4. 

Згідно з правилами необхідний перехід на консольну схему живлення 

тягової мережі з такою напругою на шинах підстанцій, яка забезпечить 

допустиму норму 21 кВ для ЕРС. Для кожної точки дослідної траєкторії 

виходить кілька правил і виникає проблема їх суперечливості: правила з 

однаковими посилками будуть підтверджувати різні висновки. Проблема 

вирішується приписуванням кожному правилу ступеня істинності. При появі 

суперечливих правил перевіряється їх ступінь істинності і залишається 

правило з найбільшим ступенем істинності. Ступінь істинності обчислюємо 

як добуток ступенів належності всіх величин, що беруть участь у правилі. 

Побудована база правил має вигляд таблиці, в якій є стовпці-посилки, 

стовпець-висновок і ступінь істинності правила. У табл. 4.8 подана частина 

отриманої бази правил. 

Використання бази нечітких правил полягає у визначенні відображення 

вхідних посилок f(Ki, ΔWi, ΔQi, ΔSi) => ~Ui, де ~Ui – нечітка величина, для 

визначення кількісного значення якої необхідно виконувати операцію 

дефазифікації [59]. У показаних результатах був використаний метод 

дефазифікації за правилом середнього центру. 

Результати проведеного моделювання проілюстровані прикладом на 

рис. 4.17, де зображено графік залежності втрат потужності для двох 
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варіантів. Тонка лінія – втрати потужності еталонного режиму. Жирна лінія 

показує контрольний розрахунковий режим роботи СТЕ, інформація про 

який не потрапляла у навчальну вибірку, яку потрібно наблизити до 

еталонного режиму на основі бази нечітких правил. 

 

Таблиця 4.8 – Частина отриманої бази правил  

Ступінь іст. 

правила 
ΔW ΔQ ΔS U, кВ 

0,6310 +ΔW5 +ΔQ1 ΔSн 27,5 

0,9465 +ΔW5 +ΔQ1 ΔSн 27,5 

0,8051 +ΔW5 +ΔQ1 ΔSн 27,5 

0,4395 +ΔW2 ΔQн ΔSн 23,5 

0,3863 +ΔW2 +ΔQ2 –ΔS3 25,0 

0,4016 +ΔW2 +ΔQ3 –ΔS3 24,0 

0,5653 +ΔW2 +ΔQ3 –ΔS3 25,0 

  .......   

0,0231 +ΔW3 –ΔQ2 –ΔS1 28,0 

0,0383 +ΔW3 –ΔQ2 –ΔS1 28,0 

0,9800 –ΔW5 ΔQн ΔSн 27,5 

0,6517 –ΔW5 ΔQн ΔSн 25,0 

0,5667 –ΔW5 ΔQн ΔSн 23,5 
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Рисунок 4.17 – Втрати потужності еталонного режиму роботи СТЕ і 

реального на заданій міжпідстанційній зоні  

 

На рис. 4.18 показано, як система, заснована на виведенні з бази 

нечітких правил, виробляла коригування управління режимами роботи СТЕ. 

Пунктирна лінія представляє рекомендоване керування, яке потрібно задати 
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енергодиспетчеру, щоб режим СТЕ наблизився до показників 

енергозберігаючого режиму управління. З графіка видно, що рекомендоване 

системою керування прагне збільшити рівень напруги на шинах тягової 

підстанції х, щоб знизити втрати енергії на міжпідстанційній зоні і 

забезпечити необхідний рівень на ЕРС. Це пов’язано з тим, що за 

контрольний було взято режим ліквідації перетоків потужності шляхом 

переходу на консольну схему живлення тягової мережі, тому підвищення 

рівня напруги наближає систему до оптимального керування. 
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Рисунок 4.18 – Залежність рівня напруги на шинах тягової підстанції  

на черговому часовому проміжку  

 

Проведені дослідження показали достатню точність отриманих 

режимів управління СТЕ. Побудовану базу нечітких правил, яка замінює 

собою модель режимів СТЕ, можна використовувати як порадник 

енергодиспетчеру для вибору управління на черговому часовому проміжку з 

урахуванням умов невизначеності. 

 

4.7. Висновки 

1. На базі багаторівневого методу регулювання напруги і реактивної 

потужності з урахуванням ринкової економіки розроблені наукові положення 
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підвищення ефективності режимів в електричних системах з тяговими 

навантаженнями. Метод дозволяє оптимізацію рівнів напруги в великих 

енергосистемах звести до оптимізації в тягових мережах та ефективно 

використовувати джерела реактивної потужності. 

2. Встановлено, що паралельна робота неоднорідних мереж 110 і 25 кВ, 

154 і 25 кВ та 220 і 25 кВ  призводить до збільшення еквівалентного активного 

опору і як наслідок втрати потужності на 15–20 % при передачі енергії. 

Запропоновано підвищення показників енергоефективності неоднорідних 

мереж електрифікованих ділянок залізниць шляхом введення в роботу 

раціональної потужності компенсуючих пристроїв або автоматичного 

переходу на консольні схеми живлення тягових мереж і підвищення напруги 

на шинах 27,5 кВ тягових підстанцій. Для вибору енергозберігаючих схем 

живлення при зміні вантажопотоку розроблені узагальнені методи 

визначення перетоків потужності по тяговій мережі з використанням 

імітаційних моделей та реальних вимірювань в АСКОЕ. 

3. Проведено аналіз та визначені принципи вибору типу регульованих 

установок компенсації реактивної потужності в СТЕ. Встановлено, що 

плавно регульована КУ не має вирішальної технічної переваги перед 

ступенево регульованою КУ, а її використання пов’язано з великими 

капітальними вкладеннями, що визначає терміни окупності інвестицій 

(більше 10–15 років). Найбільш перспективними для тягового 

електропостачання на сьогодні є ступенево регульовані пристрої компенсації 

реактивної потужності.  

4. Для ефективного застосування пристроїв компенсації реактивної 

потужності в СТЕ розроблена методика вибору параметрів та місць 

розміщення КУ та УПК з урахуванням режимів роботи енергосистем і 

використанням моделей з імітацією взаємопов’язаних миттєвих схем 

рухомих навантажень. В результаті аналізу режимів моделювання 

міжпідстанційної зони встановлено:  

– наявність на міжпідстанційній зоні зрівнювального струму 100 А 
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збільшують втрати активної енергії на 57,9 %, а реактивної – на 59,4 %; 

– перехід від схеми вузлового живлення до схеми паралельного 

живлення зменшує втрати активної енергії на 4,6 %, а реактивної – на 3,5 %, 

а збільшення паралельних з’єднань до п’яти зменшує втрати енергії на 2 %; 

– розміщення КУ на ПСК дає можливість зменшити потужність КУ 

на міжпідстанційній зоні з вузловою схемою живлення майже в 4 рази. Це 

забезпечує ресурсозбереження та зниження  добових втрат на 3–4 %.  

Запропоновано використання розподіленої системи КУ в тяговій 

мережі та новий підхід до регулювання напруги на ТП з несиметричним 

навантаженням в основі якого лежить сумісне використання УПК 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. 

5. Встановлено, що при відсутності навантаження лівого або правого 

плеча живлення ТП змінного струму одна з двох найменш навантажених фаз 

тягового трансформатора спричиняє протікання в одній з фаз живильної лінії 

активно-ємнісного струму зворотного напрямку, що фіксується 

розрахунковими електролічильниками з пофазним алгоритмом розрахунків 

як генерація найменш навантаженої фази. Запропоновано для підвищення 

енергоефективності і енергобезпеки процесу перевезень у вимушених 

режимах роботи ТП використання векторного методу визначення обсягу 

електроенергії та пересувних компенсаторів реактивної потужності для 

забезпечення мінімально допустимого рівня напруги ЕРС.  

6. Удосконалено метод регулювання режимів роботи СТЕ з 

урахуванням енергосистем, що їх живлять на базі нечітких моделей і методів 

управління та побудовано базу нечітких правил, що дозволяє вибрати рівні 

напруг ТП і схеми живлення тягових мереж та мінімізувати перетоки 

потужності і втрати енергії в тяговій мережі.  

Матеріали розділу опубліковані в [13, 18, 39, 43, 44, 51, 66, 67, 160–162, 

165]. 
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