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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність теми. Залізничний транспорт займає домінуюче місце в транс-

портному комплексі України. Здійснюючи великі обсяги перевезень (52,1% ванта-

жообігу та 38,6% пасажирообігу країни), залізничний транспорт, природно, є одним 

з великих і стабільних споживачів паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та техноло-

гічною ланкою в ланцюзі виробництва, передачі і споживання електроенергії. Пито-

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

і прогнозується зростання до 84% в 2020 році.  

Оскільки значна частина обсягу залізничних перевезень здійснюється на елек-

тричній тязі (91,5 %), а транзит електроенергії від енергосистем для живлення сто-

ронніх споживачів з використанням залізничних електромереж і підстанцій складає 

59,9 %, то важливим є розвиток енергетичного сектора залізниць в напрямку підви-

щення енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього 

електропостачання. З огляду на те, що залізниці є не лише споживачем енергоресур-

сів, але одночасно і технологічною ланкою транспортування первинних енергоресу-

рсів до споживачів (у загальному обсязі вантажоперевезень 33,9%) виникає актуаль-

на проблема підвищення енергетичної ефективності та ресурсозбереження систем 

тягового електропостачання (СТЕ) і живильних ліній енергосистем як компромісно-

го рішення стратегічної програми розвитку залізничної галузі та енергетики країни.  

Проблема підвищення енергоефективності електротягових мереж і ресурсо-

зберігаючих технологій їх експлуатації для реалізації енергооптімального процесу 

перевезень залізниць завжди перебувала в центрі уваги галузевої науки. Значний 

внесок у вирішення цієї проблеми внесли вчені і фахівці науково-дослідних інститу-

тів України, Китаю, Японії, Південної Кореї, Росії, Німеччини, Франції. 

При проведенні досліджень використовувалися праці вчених в області енерго-

зберігаючих технологій в тяговому електропостачанні залізниць: А.Т. Буркова, 

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

F. Kiessling, Б.Г. Любарського, Г.Г. Марквардта, К.Г. Марквардта, В.М. Пупиніна, 

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

ін. В області підвищення економічності режимів роботи енергосистем: 

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

ловського, В.Г. Ягупа та ін. В області конструкцій і технологій обслуговування еле-

ктротягової мережі: В.А. Ана, В.А. Вологіна, О.Г. Галкіна, В.П. Міхєєва, Р. Моріса, 

Р. Ніблера, С.М. Сердінова. В області експертних систем і штучного інтелекту: В.М. 

Глушкова, В.Д. Дмітрієнко, В.В. Скалозуба та ін.  

Проте значна частина питань проблеми енергоефективності та ресурсозбере-

ження електротягових мереж та режимів живильних ліній енергосистем на потріб-

ному рівні ще в повній мірі не вирішена. У зв'язку з цим велике значення надається 

розвитку теоретичних основ енергоефективності та ресурсозбереження систем тяго-

вого і зовнішнього електропостачання залізниць. 

У дисертації виконані дослідження для вирішення  науково-прикладної про-

блеми створення теоретичних основ підвищення енергоефективності та ресурсозбе-

реження систем тягового і зовнішнього електропостачання залізниць та технологій 

їх обслуговування по стану для зниження питомих витрат ПЕР і собівартості  пере-



2 

везень. Все перераховане і визначає актуальність теми дисертаційної роботи для 

електротранспорту, а її виконання доцільне як з погляду підвищення ефективності 

роботи електрифікованих залізниць, так і з погляду загальнодержавної задачі ресур-

созбереження  та економії електроенергії. 

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

на робота виконана на кафедрі електричного транспорту та тепловозобудування 

НТУ «ХПІ» відповідно до таких державних програм: Енергетична стратегія України 

на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

№1071 від 24.07.2013 р., у частині розвитку електроенергетичної галузі та розши-

рення пропускної спроможності залізничних коридорів; Державна програма енерго-

незалежності, ухвалена указом Президента України № 5/2015 Про стратегію сталого 

розвитку «Україна–2020» від 12.01.2015 р., у частині впровадження 100 відсотків 

обов’язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів; Енергетична стра-

тегія Укрзалізниці на період до 2015 року і на перспективу до 2020 року, затвердже-

на державною адміністрацією залізничного транспорту України 26.11.2013 р. Дослі-

дження в роботі пов’язані з виконанням держбюджетних НДР МОН України: «Роз-

робка наукових основ проектування тягових передач високошвидкісного колісного 

залізничного транспорту для швидкостей руху 200–300 км/год», (ДР № 0103U0015 

06), «Наукові основи вибору раціонального електроприводу з безконтактними елек-

тромеханічними перетворювачами для перспективного транспорту», (ДР №0106 

U001483), “Підвищення енергетичної ефективності і економічності роботи електро-

тягових систем” (№ ДР 0103U005112) та госпдоговорів з Укрзалізницею: «Розробка 

технічного завдання та технічного проекту на автоматизовану систему діагностики 

струмоприймачів», згідно з договором від 27.07.2010 № 1/10-Цтех-62/2010-ЦЮ;  

«Проведення досліджень та розробка концепції схемо-технічних рішень зовнішньо-

го електропостачання тягових підстанцій при існуючих режимах роботи енергосис-

тем в умовах ринкової економіки», згідно з договором від 12.09.2011 № 76/2011-

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

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

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

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є розвиток наукових основ пі-

двищення енергоефективності і ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього 

електропостачання та технологій їх обслуговування для забезпечення енергобезпеки 

і зниження собівартості перевезень електрифікованих залізниць.  

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі: 

- провести аналіз ефективності енергетичного забезпечення процесу переве-

зень залізниць та визначити вплив факторів на питомі витрати ПЕР і шляхи вирі-

шення проблеми підвищення енергоефективності електротягових мереж;  

- обґрунтувати методи визначення потенціалу енергозбереження залізниць та 

потребу в ПЕР на перспективу і запропонувати технології підвищення енергоефек-

тивності систем тягового і зовнішнього електропостачання для зменшення питомих 

витрат енергоресурсів та собівартості перевезень;  

- розробити методи розрахунку електротехнічних параметрів і показників 

електротягових мереж для схем різної складності з урахуванням живильних ліній 

енергосистем;   
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- розробити імітаційні моделі електротягових мереж при багатофакторних 

впливах на умови роботи електрифікованих ліній; 

- розробити наукові положення підвищення ефективності режимів роботи 

електричних систем з тяговими навантаженнями і визначити залежності перетоків 

потужності, а також втрат при передачі та розподілу електроенергії з урахуванням 

параметрів установок компенсації реактивної потужності; 

- розробити принципи розвитку технології експлуатації електричних систем з 

тяговими навантаженнями і систему рейтингових оцінок енергетичної безпеки зов-

нішнього електропостачання залізниць та алгоритми впровадження результатів дос-

лідження.  

Об’єкт дослідження  процеси передачі та перетворення електроенергії в сис-

темах тягового і зовнішнього електропостачання залізниць, що впливають на енер-

гобезпеку і собівартість перевезень та ресурсозбереження при їх технічному обслу-

говуванні. 

Предмет дослідження  системи тягового і зовнішнього електропостачання 

залізниць та технології їх технічного обслуговування. 

Методи дослідження. Теоретичною базою виконаних досліджень є фундаме-

нтальні положення методів Ньютона-Рафсона при розв’язанні рівнянь несиметрич-

них режимів електричних систем з тяговими навантаженнями; теорії електричної тя-

ги та методу кінцевих елементів і комбінованого коло-польового методу для розра-

хунку магнітного поля електромеханічних перетворювачів енергії і визначення ру-

хомих тягових навантажень; теорії графів, імовірностей та  матричних методів для 

розрахунку та моделювання режимів роботи СТЕ; методів системного та регресій-

ного аналізу для визначення потенціалу енергозбереження  залізниць і прогнозу пи-

томої витрати ПЕР на тягу поїздів та розробки системи рейтингових оцінок енерго-

безпеки зовнішнього електропостачання тягових підстанцій (ТП); методів діакопти-

ки, нечітких множин та експертних систем (ЕС) для аналізу та управління режимами 

передачі і розподілу електроенергії в електричних системах з тяговими навантажен-

нями; методів аналізу експлуатаційної надійності ергатичних систем і інформацій-

ної ентропії технічного стану для дослідження експлуатаційних показників і техно-

логій обслуговування електротягових мереж. Експериментальні дослідження вико-

нувались на сучасних інформаційно-діагностичних комплексах та випробувальних 

вагон-лабораторіях контактної мережі (ВВКМ) для діагностики струмозняття та до-

казу адекватності розроблених математичних моделей. 

Наукова новизна одержаних результатів. Теоретичні та експериментальні 

дослідження спрямовані на розробку науково обґрунтованих методів, стратегій, тех-

нологічних рішень, імітаційних моделей і діагностичної апаратури для підвищення 

енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і зовнішнього електро-

постачання залізниць і зниження питомих витрат ПЕР в процесі перевезень.  

Вперше: 

- розроблені наукові принципи енергетичної стратегії залізниць України, які 

базуються на регресійному аналізу факторів, що впливають на рівень електроспо-

живання в тязі поїздів та на зміну питомої витрати ПЕР. Це дозволяє знизити собі-

вартість перевезень та підвищити провізну здатність за рахунок вибору раціональ-

них співвідношень використання електричної і дизельної тяги. Дане рішення сприяє 
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підвищенню енергоефективності електротягових мереж і живильних ліній енергоси-

стем шляхом збільшення напруги та мінімізації «середнього шляху енергії» системи 

електропередачі, перетоків потужності і втрат енергії; 

- запропоновано метод визначення потенціалу енергозбереження залізниць та 

прогнозу потреби ПЕР на перспективу, що дозволяє ефективно використовувати те-

хнічні засоби і технології енергозбереження підрозділів залізниць для зменшення 

питомих витрат палива та електроенергії; 

- розроблено загальний метод аналізу, розрахунку та моделювання тягових 

мереж постійного і змінного струму при різних схемах живлення багатоколійних ді-

лянок і складної організації руху поїздів на базі теорії графів та імовірності, розрі-

джених матриць та методу кінцевих елементів і магнітного кола. Це забезпечує ви-

значення основних параметрів і показників під час дослідження електричних систем 

з тяговими навантаженнями при нормальних, вимушених і аварійних режимах їх 

роботи та дозволяє виявити нові закономірності впливу факторів на енергоефектив-

ність роботи електричної тяги при звичайному та швидкісному руху поїздів для 

включення їх в базу знань експертної системи;  

- встановлено, що відсутність тягового навантаження (лівого або правого 

плеча живлення) підстанції змінного струму спричиняє протікання активно-

ємнісного струму зворотного напрямку в одній з фаз живильної лінії енергосистеми 

і потребує використання векторного методу визначення обсягу електроенергії на тя-

гу поїздів. Це дозволило запропонувати нові пересувні підстанції і пристрої регу-

льованої компенсації реактивної потужності та забезпечити енергобезпеку процесу 

перевезень в вимушених режимах роботи електричної тяги поїздів; 

- розроблено систему рейтингових оцінок енергетичної безпеки зовнішнього 

електропостачання залізниць, яка базується на системному аналізі перспектив роз-

витку паливно-енергетичного комплексу держави і мереж енергосистем регіону та 

моделюванні СТЕ при нормальних, вимушених та аварійних режимах. Це дозволяє 

забезпечити надійне і якісне та енергоефективне електропостачання електричної тя-

ги і нетягових споживачів залізниць. 

Отримали подальший розвиток:  

- теорія розрахунку та моделювання багатопровідних тягових мереж, яка ба-

зується на розгляду їх як несиметричної багатофазної системи і методі симетричних 

складових та відрізняється від відомих узагальненням особливостей та єдиним тео-

ретичним підходом побудови СТЕ з позицій їх нерозривного зв’язку з енергосисте-

мами. Це дозволяє створити бази знань для аналітичних центрів залізниць;  

- наукові принципи побудови зовнішнього електропостачання залізниць як 

ліцензіатів з передачі і розподілу електроенергії, що базуються на класичних мето-

дах і системному аналізі приєднань ТП до живильних ліній енергосистем та відріз-

няються приєднанням ТП до мереж НЕК Укренерго (220330 кВ). Це дозволяє ство-

рити транспортно-енергетичні коридори у полосі відчуження залізниць та підвищи-

ти якість електроенергії і знизити витрати на її закупівлю; 

- наукові основи підвищення ефективності режимів в електричних системах з 

тяговими навантаженнями на базі багаторівневого методу регулювання напруги і 

реактивної потужності та методу управління режимами роботи тягових мереж з ви-

користанням нечіткого опису їх станів та експертної системи. Особливістю запро-
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понованих методів є вибір в якості функції втрат реактивної потужності в елементах 

системи та розподіл великомасштабної задачі на складові з використанням імітацій-

них моделей. Це дозволяє ефективно використовувати компенсацію реактивної по-

тужності в тягових мережах та вибрати енергозберігаючі схеми живлення при пере-

токах потужності. 

Достовірність сформульованих теоретичних положень і запропонованих мето-

дів розрахунку та досліджень підтверджена експериментами і позитивним досвідом 

експлуатації розроблених технічних засобів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в підвищенні енергое-

фективності та ресурсозбереження систем тягового електропостачання залізниць за 

рахунок наступних розробок: 

-  концепції схемо-технічних рішень зовнішнього електропостачання тягових 

підстанцій, яка затверджена департаментом електрифікації та електропостачання 

Укрзалізниці та використана при електрифікації залізниць 2011–2016 рр. (наказ 

№274-Ц від 10.06.2011 р.); 

- системи комплексної діагностики технічного стану пристроїв електропоста-

чання залізниць на базі синтезу експериментальних і модельованих параметрів, що 

забезпечує перехід до ресурсозберігаючої технології обслуговування електротягових 

мереж та знижує експлуатаційні витрати в 1,5 раз;  

- технічних умов на електротехнічне обладнання, які погоджені департамен-

том електрифікації та електропостачання Укрзалізниці та службою електропоста-

чання КП «Харківський метрополітен» і затверджені підприємством «ДАК-

Енергетика». В тому числі: на пересувні тягові підстанції постійного та змінного 

струму модульного виконання (ТУ У 27.1-33165522-047: 2015, ТУ У 27.1-33165522-

037: 2015); на пости секціонування і пункти паралельного з’єднання постійного 

струму напругою 3,3 кВ та змінного струму напругою 27,5 кВ (ТУ У 31.2-33165522-

003: 2011, ТУ У 31.2-33165522-002: 2011); на вимикачі автоматичні швидкодіючі 

ВАБ-206 (ТУ У 27.1-33165522-016: 2015); 

- методу розрахунку і аналізу при нормальних і аварійних режимах тягових 

мереж та вибору раціонального розміщення постів секціонування і пунктів парале-

льного з’єднання, схем живлення, що дозволяє забезпечити економію електроенергії 

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

- методу вибору параметрів і місць розміщення установок поперечної і поз-

довжньої ємнісної компенсації в системах тягового електропостачання, що дозволяє 

зменшити втрати електроенергії близько 1,5 % від витрат та підвищити її якість. 

Для підвищення якості струмозняття та забезпечення ресурсозбереження при 

експлуатації СТЕ розроблено та затверджено технічне завдання та технічний проект 

на автоматизовану систему діагностики струмоприймачів (затверджено ДП «ДНДЦ 

УЗ» 24.12.2010 р.) і удосконалено програмно-технічні засоби випробувальних вагон-

лабораторій контактної мережі. 

Результати дисертаційної роботи використовуються вітчизняним підприємст-

вом «ДАК-Енергетика» при проектуванні та виготовленні електротехнічного облад-

нання, пристроїв діагностики та програмно-технічного забезпечення стаціонарних і 

пересувних тягових підстанцій та випробувальних вагон-лабораторій контактної ме-

режі нового покоління з покращеними показниками надійності.  
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В цілому результати дисертаційної роботи вносять істотний вклад у розробку 

та експлуатацію сучасного електротехнічного обладнання СТЕ та забезпечення ене-

ргобезпеки процесу перевезень залізниць. Практична цінність дисертаційної роботи 

підтверджена актами про впровадження результатів досліджень у департаменті еле-

ктропостачання ПАТ «Укрзалізниця», філії «ПКТБ ІТ» ПАТ «Укрзалізниця», підп-

риємстві «ДАК-Енергетика» та у навчальному процесі кафедри електричного транс-

порту та тепловозобудування НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Положення та результати, що винесені на за-

хист дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. Серед них: стратегія ене-

ргозбереження залізниць, яка базується на зниженні енергоємності, питомих витрат 

енергоресурсів і собівартості перевезень за рахунок підвищення енергоефективності 

СТЕ і живильних ліній енергосистем; метод оцінки потенціалу енергозбереження 

залізниць та інноваційні напрями розвитку технічних засобів і технологій підвищен-

ня енергоефективності СТЕ за рахунок нових схемо-технічних рішень зовнішнього 

електропостачання та компенсації реактивної потужності; новий загальний підхід 

аналізу розрахунку та моделювання тягових мереж постійного і змінного струму 

при любих схемах живлення та режимах тягових навантажень електромеханічних 

перетворювачів електрорухомого складу, який забезпечує високоефективні алгори-

тми в імітаційних моделях; узагальнюючі залежності перетоків потужності та втрат 

енергії для включення їх в базу знань експертної системи; експертна система прийн-

яття рішень в процесі регулювання електроспоживання, яка забезпечує прийняття 

рішень в реальному режимі часу за умов неповної або суперечливої інформації; 

принципи формування алгоритмів регулювання режимів роботи тягових мереж та 

живильних ліній енергосистем з використанням експертних систем; результати ба-

гатофакторного аналізу електроспоживання тягових мереж, які узагальнюють зале-

жності евристичних знань для інтелектуалізації систем регулювання потоків енергії; 

принципи побудови діагностики параметрів контактної мережі на базі синтезу мо-

дельованих і експериментальних досліджень та аналітичних центрів для здійснення 

переходу до обслуговування тягових мереж за станом на базі ресурсозбереження.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і одержані ре-

зультати роботи доповідалися і обговорювалися на міжнародних науково-

практичних конференціях, симпозиумах та семінарах:  

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

маційні технології на транспорті, в промисловості та освіті» (м. Дніпропетровськ, 

2010 р.), «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в проми-

словості та освіті» (м. Дніпро, 2016 р.), «Проблеми економіки транспорту» 

(м. Дніпро, 2017 р.), Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием представителей производства, ученых транспортных вузов и ин-

женерных работников «Наука, творчество и образование в области электроснабже-

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

- VІ, VІІ, VІІІ международных симпозиумах «Eltrans» «Электрификация и 

развитие инфраструктуры энергообеспечения тяги поездов на железнодорожном 

транспорте» (Россия, г. Санкт-Петербург 2011 г.), «Электрификация и развитие ин-

фраструктуры энергообеспечения тяги поездов скоростного и высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» (Россия, г. Санкт-Петербург 2013 г.), «Электрифи-
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кация, развитие электроэнергетической инфраструктуры и электрического подвиж-

ного состава скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта» 

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

-  ІХ, Х, ХІ международных научно-практических конференциях «Техниче-

ское регулирование. Сертификация, безопасность и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте» (пгт. Мисхор, 2013 г., г. Яремча, 2014 г., г. Одеса, 

2015);  

- Х, ХІІ науково-практичних конференціях «Перспективи впровадження тех-

нічних засобів безпеки руху на залізницях України» (м. Хмільник, 2010 р., м. Судак 

2012 р.);  

- міжнародному науково-практичному симпозіумі «ЄС - Укрзалізниця: нові 

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

ків господарства електропостачання ПАТ «Укрзалізниця» «Основні напрямки моде-

рнізації пристроїв електропостачання в умовах впровадження швидкісного руху» (м. 

Одеса, 2011 р.), «Основні напрямки розвитку та поглиблення модернізації пристроїв 

електропостачання» (м. Тернопіль, 2013 р.), «Впровадження новітніх технологій. 

Шляхи підвищення надійності та експлуатаційних характеристик контактної мере-

жи» (м. Сміла, 2016 р.).  

Результати дисертаційної роботи у повному обсязі доповідалися і отримали 

схвалення на науковому міжкафедральному семінарі кафедр електричного транспо-

рту та тепловозобудування і передачі електричної енергії НТУ «ХПІ». 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 35 наукових публікаці-

ях, з них 1 – монографія, 20 – у фахових наукових виданнях України (15 – у науко-

метричних базах), 3 – у періодичних наукометричних фахових іноземних виданнях, 

11 – у матеріалах наукових конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

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

дисертації становить 308 сторінок основного тексту, включаючи 93 рисунка і 31 

таблицю; таблиці й рисунки, розміщені на окремих сторінках займають 22 сторінки; 

235 найменувань використаних літературних джерел на 26 сторінках; 4 додатки на 

58 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі дослі-

дження, відображено зв’язок роботи з науковими програмами,  планами,  наукову 

новизну і  практичну цінність дисертаційної роботи, наведено дані щодо  публікацій 

та апробації результатів дисертації.  

У першому розділі проведено аналіз ефективності енергетичного забезпечен-

ня процесу перевезень і визначено шляхи підвищення енергоефективності та ресур-

созбереження систем тягового і зовнішнього електропостачання залізниць.  

Істотною перевагою залізничних перевезень є їх мала питома енергоємність 

(35,2 кгуп/10
4
 ткм брутто та 0,8 кгуп/100 пас. км). Доведено, що індикатором еконо-

мічної переваги електричної тяги перед дизельною є індекс економічної енергоефек-

тивності – відношення питомих вартісних витрат ПЕР на одиницю роботи на дизе-
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льній тязі до аналогічного показника на електричній тязі. Встановлено, що межа 

зміни індексу 2,5–4,5 на користь електричної тяги. Аналіз енергозберігаючої діяль-

ності залізниць (табл. 1) показує, що при зростанні загального обсягу перевезень на 

29,9% споживання ПЕР в цілому по залізницям знизилося на 24,8%, питомі витрати 

на тягу поїздів: електроенергії на 16,3% і дизельного палива на 7,7%, а енергоєм-

ність процесу перевезень практично в два рази (рис. 1).  

 

Таблиця 1 – Динаміка зміни структури споживання ПЕР  

Показник Вимірник 1997 р. 2012 р. 
Δ  

2012/1997 р., % 

Робота  млрд. ткм брутто 374,8 487,1 +29,9 

Споживання ПЕР тис. т умовного палива 3 811,2 2 864,9 -24,8 % 

Питомі витрати ПЕР на тягу поїздів 

Електротяга кВт·год/10
4
 ткм брутто 143,6 120,3 -16,3 

Теплотяга кгуп/10
4
 ткм брутто 94,4 87,1 -7,7 

 

Зроблено висновок, що 

для основного напрямку енер-

госпоживання тяги поїздів і 

нетягової енергетики на зни-

ження питомої витрати ПЕР 

впливають такі найбільш істо-

тні фактори: підвищення ене-

ргоефективності електротяго-

вих мереж, коефіцієнтів кори-

сної дії (ККД) локомотивів та 

обсягу енергії рекуперації; оп-

тимізація режимів ведення по-

їздів за енерговитратами та 

переважне застосування без-

стикової колії; підвищення осьових навантажень вантажних вагонів і вагових норм 

та дільничної швидкості руху поїздів; зниження енергоємності технологічних про-

цесів ремонту локомотивів, вагонів, колії, пристроїв електроенергетики. Альтерна-

тивою застосування на автономному рухомому складі дизелів є газотурбінні двигу-

ни, а підвищення енергетичної ефективності СТЕ найрезультативніше шляхом збі-

льшення напруги на електрорухомому складі (ЕРС). Електрифікація залізниць є по-

тужним фактором підвищення енергетичної ефективності процесу перевезень. В 

Україні з 1950-х років за системою змінного струму 25 кВ, 50 Гц електрифіковано 

5,5 тис. км (53% полігону) залізниць. Підтверджені безперечні переваги перед сис-

темою електрифікації на постійному струмі напругою 3 кВ. Найбільший ефект був 

досягнутий при впровадженні тягової мережі змінного струму 27,5 кВ із екраную-

чим і посилюючим проводами (ЕПП-27,5). При цьому витрати на електрифікацію 

1 км колії знижуються в 1,5–2 рази. Наслідки економічної кризи (рис. 2) істотно 

Рисунок 1 – Динаміка зниження енергоємності 
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вплинули на зниження у 2014 р. 

обсягів роботи на електричній тязі 

відповідно на 15%, а також на 

зниження загальних витрат енергії 

на 14,8%. В той же час істотно 

зросла економія витрат від впро-

вадження прогресивних методів 

закупівлі електроенергії на ОРЕ 

при тенденції збільшення відпуск-

них тарифів. Це збільшує енерге-

тичну безпеку залізниць і знижує 

собівартість перевезень. Разом з 

тим СТЕ починає працювати без 

належних резервів, необхідних для 

забезпечення прогнозованого зро-

стання обсягу перевезень вантажів 

і пасажирів. Запропонована ком-

плексна модернізація електротяго-

вих мереж за єдиною технологією 

з використанням модульних конс-

трукцій, у тому числі і пересувних 

ТП. Неодмінною умовою комплек-

сної модернізації є визначення 

енергооптимальних параметрів 

СТЕ на імітаційних моделях. Та-

ким чином, на основі встановлення 

закономірностей електроспоживання тяги поїздів необхідно вирішити науково-

технічну проблему створення методів, засобів і технологій для підвищення енергое-

фективності та ресурсозбереження СТЕ і СЗЕ.  

У другому розділі запропоновано метод визначення потенціалу енергозбере-

ження залізниць та напрями його реалізації при здійсненні основного виду діяльнос-

ті – процесу перевезень 

(рис. 3). Вирішена задача 

впливу множини показників 

на енергоспоживання основ-

них технічних засобів і тех-

нологій у всіх сферах діяль-

ності залізниць (реальний 

потенціал енергозбережен-

ня), а саме для: організації 

процесу перевезень – обсяг 

перевезень, середня маса пої-

зда, технічна і дільнична 

швидкості та ін.; локомотивів 

– максимальний рівень екс-

Рисунок 2 – Динаміка зміни тарифів, роботи, 

загальних і питомих витрат електроенергії 
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плуатаційного ККД, реалізація рекуперативного гальмування, компенсація реактив-

ної потужності; СТЕ залізниць – мінімальний рівень технологічних втрат, мініміза-

ція небалансу (умовних втрат) і перетоків потужності; вантажних вагонів – мініма-

льний рівень коефіцієнта тари, мінімальний опір руху поїзда;  пасажирських вагонів 

– мінімальний рівень витрати ПЕР на опалювання; пристроїв колії – мінімальний рі-

вень опору колійних конструкцій руху поїзда. 

 Як показує експлуатаційна практика, оптимізаційна задача подібного роду 

апроксимується експоненціальними залежностями, особливо в умовах багатофакто-

рного впливу, яким і є процес формування питомої витрати ПЕР на тягу поїздів.  

Стратегію енергозбереження на прикладі оптимізації енерговитрат у тязі поїз-

дів графічно можна уявити, як це показано на рис. 3. На стадії I вся система працює, 

займаючи проміжне положення i. У цьому випадку фактичний ККД всієї системи 

нижче ідеального (η = 1), утворюючи певний ресурс енергозбереження. Під ідеаль-

ним тут розуміється стан системи, коли в чистому вигляді витрати енергії з перемі-

щення вантажів відбуваються за відсутності втрат у всіх колах системи. Стратегія 

енергозбереження полягає в прагненні до максимального використання ресурсу ене-

ргозбереження шляхом технічно досяжних і економічно виправданих заходів. Точка 

А є граничним станом, коли всі технічно досяжні і економічно виправдані рішення 

реалізовані. Система працює з ККД ηI і оптимізованими втратами енергії Δопт. На 

цьому завершується стадія I процесу енергозбереження, яка найефективніша і масо-

во використовується на практиці. Стадія II, відноситься до зниження питомої витра-

ти ПЕР, яке можливе технічно, або з більш витратною ціною і використовується на-

багато рідше – наприклад, в умовах дефіциту енергоресурсів або дуже високих та-

рифів на них. Стадія III використовується лише в наукових цілях і експерименталь-

них умовах при необхідності відтворення граничних можливостей системи. 

Таким чином, в межах задач енергетичної стратегії необхідне максимальне 

використання стадії I з наближенням роботи всіх технічних засобів, що забезпечу-

ють процес перевезень залізниць до точки А. Модель формування енергозберігаючої 

діяльності залізниць ілюструється (рис. 4) зіставленням динаміки зміни обсягів залі-

зничних перевезень і викорис-

тання ПЕР (в умовному обчис-

ленні) за минулий період.  

Для підвищення енерго-

ефективності процесу переве-

зень залізниць запропоновано: 

створення нового покоління 

енергетично ефективного ру-

хомого складу, підвищення рі-

вня напруги передачі енергії до 

ЕРС, використання накопичу-

вачів енергії і рекуперативного 

гальмування; застосування 

енергоефективних технологій 

управління процесом переве-

зень з використанням на рухо-

Рисунок 4 – Динаміка зміни обсягу перевезень 

(ткм бр.) і споживання ПЕР на тягу поїздів (туп) 
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мому складі систем супутникової навігації; широкомасштабне впровадження засобів 

технічного діагностування в електроенергетиці, використання досягнень в області 

надпровідності, водневої енергетики, теплових насосів, паливних елементів, вітрової 

і сонячної енергії. 

Зроблено висновок, що оптимізація електроспоживання повинна здійснювати-

ся комплексно – як за рахунок впровадження нових і модернізації існуючих СТЕ і 

ЕРС, так і у сфері організації перевезень в наступних напрямах: розробка енергетич-

них діаграм ділянок роботи залізниць, що визначають граничні рівні рекуперації 

електричної енергії та максимальне використання рекуперації (економія до 10% еле-

ктроенергії); застосування компенсаторів реактивної потужності на ЕРС змінного 

струму в оптимальному поєднанні із стаціонарними пристроями в СТЕ (економія 

електроенергії 3–4%); відповідність потужності ЕРС масі поїзду. Запропоновано 

збільшення темпів оновлення пристроїв СТЕ в період до 2020 р. щорічно до 10 ТП 

та 600 км контактної мережі.  

На основі модельно-передбачуваного принципу показників процесу переве-

зень та аналізу наявного потенціалу енергозбереження визначено для кожного виду 

тяги (рис. 5) прогнозовані на перспективу до 2020 року величини питомої витрати 

ПЕР на тягу поїздів (1– при реалізації програми електрифікації на період 2012–

2020 рр.; 2 – при збереженні 

полігону електрифікації на рів-

ні 2012 р; ΔА - обсяг роботи, 

що передається на електрифі-

ковані ділянки залізниць). За-

пропоновано знизити собівар-

тість перевезень та підвищити 

провізну здатність за рахунок 

вибору раціональних співвід-

ношень використання електри-

чної і дизельної тяги та підви-

щення енергоефективності СТЕ 

і СЗЕ. В результаті до 2020 р. 

полігон електрифікованих ліній 

ПАТ «Укрзалізниця» повинен 

скласти 12200 км (55–56% від 

мережі) з обсягом перевезень 

95% від загально мережевого.  

Проведено дослідження 

та показана принципова мож-

ливість підвищення напруги 

передачі енергії поїздам на рів-

ні 60, 90 і 110 кВ із збережен-

ням напруги на ЕРС 25 кВ, 

50 Гц (автотрансформаторні 

системи) і підвищення напруги 

безпосередньо в контактній 
Рисунок 5 – Прогноз обсягів роботи і питомих  

витрат на електротязі та теплотязі 
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мережі 50 кВ, 50 Гц з ЕРС на цю напругу. Режими роботи автотрансформаторних 

систем істотно знижують несиметрію тягових навантажень, а при підвищенні напру-

ги живильного проводу до 110 кВ практично зникає неоднорідність тягових мереж 

змінного струму і живильних ліній енергосистем. На імітаційній моделі (табл. 2) для 

середньомережевих умов питомого електроспоживання 100–150 кВт∙год/10
4
 ткм бр. 

та допустимої мінімальної напруги на лімітуючій ділянці 21 кВ міжпідстанційної 

зони довжиною 60 км проведена порівняльна оцінка пропускної здатності тягового 

електропостачання. Показані енергооптимальні маси поїздів для розглянутих автот-

рансформаторних систем електропостачання у міру зростання напруги живильного 

проводу або напруги в КМ у зіставленні з системою 25 кВ, 50 Гц. Якщо зберегти об-

сяги перевезень на рівні базових (25 кВ, Qmax = 3680 т), то підвищення напруги до 

50 кВ дозволить збільшити довжину міжпідстанційних зон до 150–200 км і здійсню-

вати живлення від стабільних за якістю енергії підстанцій 220–330 кВ НЕК «Укре-

нерго».  
 

Таблиця 2 – Параметри систем електропостачання для режиму інтенсивної години з 

інтервалом між поїздами t = 10 хв 

Параметр 

Системи електропостачання 

існуючі перспективні 

25 кВ 

базова 

ЕПП-25 

кВ 

2×25 

кВ 

1×50 

кВ 

35+25 

кВ 

65+25 

кВ 

85+25 

кВ 

110+25 

кВ 

2×50 

кВ 

Кратність* 1 1,4 1,9 2 2,3 2,8 2,9 3 3,1 

Маси поїздів, т 3680 5200 7100 7620 8280 10250 10900 11050 20000 

Примітка. * – провозоспроможності за відношенням до базової системи. 

 

Аналіз режимів роботи СЗЕ для ділянок нової електрифікації показав, що в 

нормальному і в усіх після аварійних та ремонтно-аварійних режимах мережі рівні 

напруги, завантаження ліній електропередач і трансформаторів зв'язку знаходяться в 

межах нормованих значень. Таким 

чином, можна зробити висновок 

про можливість енергоефективно-

го приєднання нових ТП (рис. 6). 

Розрахунок нормальних та після 

аварійних режимів роботи мережі 

регіону від навантаження ТП у пе-

ріод максимальних зимових наван-

тажень 2015 року показує, що в 

аварійних режимах при відклю-

ченні двох АТ 330 кВ на ПС 

«Херсон» та двох АТ 330 кВ на ПС 

«Миколаїв» з метою підтримання 

допустимих рівнів напруги на ПС 

150 кВ регіону виникає необхід-
Рисунок 6 – Схема приєднання ТП 

«Херсон-тягова» та «Миколаїв-тягова» 
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на ПС 150 кВ 
„Карантинна”
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ність встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності. 

 На основі проведених досліджень розроблені наукові принципи побудови 

СЗЕ, що базуються на таких основних положеннях: приєднання до мереж НЕК Ук-

ренерго (220–330 кВ) для підвищення якості електроенергії та зниження витрат і ча-

су на будівництво нових ТП; розвиток власних живильних електричних мереж 

110 кВ і пересувних підстанцій нового покоління та створення потужностей генера-

ції електричної і теплової енергії для нетягової енергетики; створення транспортно-

енергетичних коридорів у полосі відчуження залізниць, що ефективно при спору-

дженні нових залізничних ліній в енергодефіцитних регіонах; зниження коштів на 

закупівлю електроенергії шляхом розвитку схем приєднання ТП до мереж зовніш-

нього електропостачання за першим класом (35, 110, 220, 330 кВ). 

Запропоновано реалізацію потенціалу енергозбереження залізниць здійснюва-

ти через цільові інвестиційні проекти і програми енергозбереження залізниць. 

У третьому розділі розроблено метод розрахунку електротехнічних парамет-

рів і показників електротягових мереж для схем любої складності з урахуванням 

живильних ліній енергосистем, який лежить в основі імітаційного моделювання при 

створенні експертних систем роботи електрифікованих ліній.  

Визначення показників режимів роботи СТЕ і СЗЕ проводяться шляхом послі-

довного розрахунку взаємозалежних миттєвих схем, що утворюються при русі поїз-

дів (рис. 7). У вузлах СЗЕ і тягової мережі можна задавати навантаження відповідно 

до закону його зміни у часі. Вузлом тягової мережі є не тільки з’єднання віток схе-

ми, але і точки рухомих навантажень ЕРС та навантажень станційних колій, постів 

секціонування (ПСК)  і компенсуючих пристроїв. З цією метою тягова мережа роз-

бивається на безліч спеціальних вузлів відповідно до швидкості руху різнотипних 

поїздів. Моделювання тягових навантажень базується на графіку руху поїздів, що 

зв’язує координату положення поїзда з часом. Значення тягових навантажень визна-

чаються на основі тягових розрахунків або дослідних поїздок.  

Початковий опис графа схеми дає його матриця інцидентності М. Кількість 

стовпців  матриці М дорівнює числу віток схеми, а кількість рядків  – числу незале-

жних вузлів. Для орієнтованих графів (рис. 7, б), які найповніше характеризують 

електротягові мережі, елементи матриці набувають значення 0, 1, –1 залежно від ін-

цидентності і напряму дуги щодо вузлів. Напрям дуг пасивних елементів схем виби-

рається довільно. Дуги активних двополюсників орієнтуються за напрямом джерела 

струму і протилежно напряму джерела напруги. Кожна трансформація зв’язує тільки 

дві вітки схеми. Одним із вузлів кожної вітки, що має зв’язок через транформацію з 

якою-небудь іншою віткою, є нейтраль (вузли 14, 15). Матриці, які відносяться до 

дерева графа схеми, позначені індексом α, а до хорд схеми – індексом β, вітки дере-

ва і хорд, що не зв’язані з трансформаціями позначені ξ. Доповнює опис графа мат-

риця контурів N, яка відображає об’єднання хорди і сукупності віток дерева в цикли. 

Кількість стовпців  матриці N дорівнює числу віток схеми, а кількість рядків  – чис-

лу незалежних контурів.  Нульові значення матриці означають, що відповідні ребра і 

контури не інцидентні.  

Відповідно до вибраного дерева графа (рис. 7, б жирні лінії) структура мат-

риць М і N має вигляд (рис. 7, в). Матриця опорів віток Zв для графа схеми є квадра-

тною з розмірністю, що дорівнює кількості віток.  
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Рисунок 7 – Фрагмент енергосистеми і тягової мережі з розподіленою поздовжньою 

ємнісною компенсацією (а); орієнтований миттєвий граф тягової мережі та мережі ене-

ргосистеми (б); матриці миттєвого графа пасивних і активних параметрів (в) 
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При цьому власні опори віток між вузлами i і j записуються по діагоналі від-

повідно до вибраного дерева схеми, а взаємні – на перетині рядків і стовпців взає-

модіючих віток. Відносно електротягових мереж матриця Zв сильно розріджена. Має 

сенс створити її з мінімальною кількістю нульових елементів, замінивши матрицею 

з n+1 стовпцями, де n – максимальна кількість поєднань взаємоіндуктивних впливів 

на багатоколійній ділянці. Елементами першого стовпця вказаної матриці є власні 

опори віток, другого стовпця – взаємні першої і другої колії і т. д. 

Для електротягових мереж постійного струму матриця Zв – діагональна. У 

електротягових мережах змінного струму (рис. 7, б) для врахування взаємного впли-

ву навантажень різних колій на окремих відрізках контактної мережі пропонується 

створити у схемі додаткові вузли так, щоб загальна кількість вузлів на кожній колії 

була однаковою. При цьому в додаткових вузлах (наприклад, 6, 7, 13) струми рівні 

нулю. Таке розташування вузлів дозволяє точно врахувати взаємний вплив окремих 

віток контактної мережі через опори взаємоіндукції Zij = Zm ∙ ℓij, де Zm – питомий 

опір; ℓij – довжина вітки.  

До активних параметрів схеми, поданої у вигляді графа Gst = (Vst, Lst), відно-

сяться вектори струмів, що задаються у вузлах  1 2, , ... , mJ J JJ , де m – кількість ву-

злів; вектор ЕДС віток трансформацій  1 2, , ... , nE E E   E , де τ – кількість віток з 

трансформаціями та інших ЕДС  1 2, , ... , nE E EE , де n – кількість віток схеми. 

Пристрої поперечної компенсації (КУ) задаються ємнісним навантаженням у 

вузлі, а подовжньої компенсації (УПК) – ємнісним опором вітки. Навантаження еле-

ктровозів, що рекуперують, враховуються із знаком мінус, а вольтододаткові при-

строї – ЕДС відповідної вітки. Пасивні і активні початкові параметри для орієнтова-

ного графа схеми показані на рис. 7, в. 

Розглядаючи мережі різної номінальної напруги, дерево графа складають так, 

щоб останні його τ вітки виявилися пов’язаними з першими τ хордами через транс-

формації. Це виконується, доповнюючи  Gst = (Vst , Lst), як показано на рис. 7, б ду-

гою з проміжним вузлом (14 або 15), тобто за рахунок нумерації вузлів. Слід зазна-

чити, що при розрахунках електротягових мереж змінного струму істотним є пере-

хід від симетричної СЗЕ до несиметричної тягової. Введення додаткових дуг графа з 

подальшим формуванням ЕДС різних фаз вторинної обмотки в замкнутих контурах, 

що утворилися з трьох віток (рис. 7, б), вирішує цю проблему. Застосування графів 

при розрахунку СТЕ дозволяє створити однотипні алгоритми для розрахунку схем 

будь-якої складності для безлічі міжпідстанційних зон і звести розрахунок до фор-

мальної заміни початкових даних у вигляді матриць і алгебричних операцій з ними. 

При розрахунку електротягових мереж необхідно визначити: вектор струмів у вітках 

схеми  nIII вв2в1в ,...,,  I , вектор падінь напруги у вітках схеми 

 nUUU вв2в1в ,...,,  U , вектор падінь напруги у вузлах схеми щодо базисного вузла 

 1 2, , ... , mU U U    U , втрати потужності S , втрати енергії ΔW.  

Найбільш поширена методика розрахунків несиметричних режимів трифазних 

електричних систем ґрунтується на методі симетричних складових, запропоновано-

му Фортескью і детально розробленому Вагнером та Евансом. Перспективні є варіа-
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нти розрахунку багатопровідних тягових мереж СТЕ змінного і постійного струму 

спільно з живильними лініями енергосистем, що базуються на розгляду їх як неси-

метричної багатофазної системи і методі симетричних складових. Серед них: суміс-

ний розрахунок мереж з використанням трансформацій; метод декомпозиції і синте-

зу мереж з різними рівнями напруги; метод ітерацій для схем заміщення з однією 

базисною напругою і врахуванням впливу СЗЕ шляхом моделювання напруги холо-

стого ходу ТП як незалежних випадкових величин. У разі одночасного розрахунку 

мереж різної номінальної напруги в принципі можливі два варіанти при визначенні 

вектора струмів вI – приведення схеми заміщення до однієї загальної базисної номі-

нальної напруги або метод сумісного розрахунку мереж з використанням трансфор-

мацій. Недоліком першої схеми є неможливість обліку яскраво вираженої кореляції 

зрівняльних і тягових струмів, оскільки при розрахунках вектора ЕДС віток Ė на-

пруги холостого ходу ТП розглядаються як незалежні випадкові величини. Друга 

схема позбавлена цього недоліку, але вимагає застосування складніших алгоритмів 

розрахунку. 

На базі узагальненого рівняння стану миттєвого графа Gst = (Vst, Lst) для ви-

значення струмів у вітках схеми İв = (İα1, İα2, ... , İατ, İβτ,..., İn) запропоновано вираз:     
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де M і N – матриці перетинів і контурів (перша і друга матриці інциденцій) структу-

рно побудовані так, як показано на рис. 7, в; BZ  – матриця опорів віток; J  – вектор 

задаючих струмів; ΣE
  – сумарний вектор ЕДС віток. Тут елементи τ у векторах τE

  і 

BI
  зв’язані залежностями 

τβτα EE  K  і 
τβτα IIK  



- , де K  – квадратна матриця кое-

фіцієнтів трансформації розмірністю τ. У свою чергу, у векторах αI
  і β

I  струми ві-

ток розділені за принципом відсутності і наявності трансформацій. Тоді 

),...,,...,,( τα1τα2ξα1ξαα mIIII  I , ),...,,(
ξβ2τβ1τββ k

III  I . Аналогічно сумарний вектор 

ЕДС віток )( τEE    структуровано за принципом ЕДС віток з трансформаціями де-

рева і хорд схеми та інших ЕДС. 

Запропоновано струми у вітках схеми подати у вигляді суми İB = İB' + İB″. 

Складова İB' пов’язана з контурними струмами співвідношенням İB' = Nt İк , де Nt – 

транспонована друга матриця інциденцій; İк – вектор контурних струмів. Складову 

İB″, яка залежить від задаючих струмів поїздів, визначається з виразу İB″ J
M 
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де 1

α


M  – обернена матриця інциденцій для дерева схеми.  Тоді для визначення 

струмів у вітках схеми за відомим навантаженням поїздів і навантаженням зовніш-

ньої системи електропостачання одержимо вираз 
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Падіння напруги на ділянці мережі від будь-якого вузла до базисного знахо-

диться за виразом: 

 αααααα
11

EIZMUMU   

tt  ,     (2)  

де  αU  – вектор падіння напруги на вітках дерева схеми; Ėα – ЕДС у вітках дерева 

схеми.  

Розрахунок втрат енергії в тягових мережах зводиться до послідовного розра-

хунку ряду модельованих миттєвих схем:   
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ΔΔ  ,     (3) 

де iSΔ  – втрати потужності миттєвої схеми; tI
  – транспонований вектор струмів у 

вітках схеми; BZ  – матриця опорів віток; 


ВI  – спряжений вектор струмів у вітках 

схеми; Т – кількість вирішених миттєвих схем. 
У задачах, що не вимагають розрахунку струморозподілу, вектор падіння на-

пруги U та втрати потужності визначаються за формулами: 

 JMZMJYU  11

B

1 )(   t ; 
*

tt JMZMJS
11

B )(  Δ  ,  (4)  

де Y – матриця вузлової провідності; tJ – транспонований вектор струму у вузлах 

схеми; 
*

J  – спряжений вектор струму у вузлах схеми. 
Електричні розрахунки при дослідженнях та проектуванні СТЕ зазвичай вико-

нують для трьох режимів: нормального, повного використання пропускної здатнос-

ті, короткого замикання в тяговій мережі. Для нормальних умов експлуатації визна-

чаються такі параметри: середні та ефективні значення струмів фідерів і плечей жи-

влення тягових підстанцій; добові витрати і втрати енергії. Для режиму повного ви-

користання пропускної здатності (рух поїздів максимальної ваги з мінімальним мі-

жпоїзним інтервалом) визначаються: максимальні значення струмів фідерів тягових 

підстанцій і постів секціонування (миттєві значення); максимальні значення ефекти-

вних струмів фідерів тягових підстанцій і постів секціонування (усереднені на 15-

хвилинних інтервалах); середні струми фідерів і середні напруги на шинах тягових 

підстанцій за час ходу поїзда по лімітуючій блок-ділянці. При коротких замиканнях 

знаходяться струми фідерів і напруги на шинах тягових підстанцій і постів секціо-

нування. При цьому найбільший інтерес з практичної точки зору є струми у вітках 

схеми, які можна знайти з виразу: 

 ENNZNNINI  1)( вкв
 ttt .    (5) 

Відомо, що при короткому замиканні на рейку, яке переважно зустрічається, 

напруга в тяговій мережі падає стрибками і на ЕРС настає так звана безструмова па-

уза. Однак, при деяких видах короткого замикання безструмової паузи на ЕРС може 

не бути, наприклад, при короткому замиканні у результаті перекриття дугою 
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нейтральної вставки. Релейний захист на ТП і постах секціонування, відстроєний від 

струмів навантаження, їх не відчуває і такий режим не відключає. При розрахунку 

струмів короткого замикання у цьому випадку враховуються навантаження ЕРС і 

струми у вітках схеми знаходяться за формулою (1). Розрахуємо струми короткого 

замикання на фідерах ТП і постів секціонування для схеми (рис. 8) при перекритті 

нейтральної вставки на підстанції В. Під 

час короткого замикання близько підс-

танції В знаходилися два поїзда (один в 

парному, інший у непарному напрям-

ках), які споживали струми: 1J = 0,1– 

j0,173 кА і 2J =0,173–j0,1 кА. На підста-

нції В встигли відключитися два вими-

кача, розташовані в безпосередній бли-

зькості від місця ушкодження (на рис. 8 

ці вимикачі зображені заштриховани-

ми). Обмотки трансформаторів заміщені 

джерелами ЕДС, а їх опори включені у 

відповідні вітки (рис. 9). Навантаження 

поїздів показані у вузлах графа 2 і 7. 

Струми короткого замикання, які наведені у векторі вI =(0,384–j0,093; 0,306–j0,100; 

0,092–j0,088; 0,325–j0,009; 0,192–j0,047; 0,192–j0,047; 0,915–j0,105; 0,162–j0,004; 

0,491–j0,076; 0,815–j0,068; 0,723–j0,059; 0,531–j0,012; 0,162–j0,004; 0,653–j0,072; 

0,398–j0,012) дозволяють відстроїти релейний захист для таких режимів. 

У розділі проведені дослідження 

параметрів електротягових мереж, 

тягових навантажень та графіку ру-

ху поїздів. Інформаційні бази для 

моделювання ділянок електротяго-

вої мережі включають: тягові нава-

нтаження фідерів, напруги холосто-

го ходу ТП, питомі опори тягової 

мережі і СЗЕ. Запропоновано метод 

визначення питомих опорів для тя-

гових мереж змінного струму, що 

враховує взаємоіндуктивний зв’язок 

між контактними проводами і рей-

ками, межу необхідного еквівален-

тування рейкових кіл і контактних підвісок і не залежить від знання попереднього 

струморозподілу. У табл. 3 як приклад наведені власні опори і опори взаємоіндукції 

колій. Розрахунки виконані для підвіски ПБСМ70+МФ100, рейок Р65 (при струмі 

300 А) провідності землі γ3 = 10
-3 

См/м, перехідних опорів рейка-земля Zn = 0 і Zn = ∞ 

та їх середніх значеннях, висоті підвісу еквівалентних проводів КМ 6,8 м, ширині 

між коліями 5,4 м. Запропоновані алгоритми, складені програми і виконані розраху-

нки опорів тягової мережі змінного струму багатоколійних ділянок. Таким чином 

Рисунок 9 – Граф електротягової мережі двох 

міжпідстанційних зон при перекритті нейтра-

льної вставки та вектор струмів поїздів J  
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сформований необхідний банк даних питомих опорів, що дозволяє складати матриці 

Zв для будь-яких схем живлення ділянок постійного і змінного струму. 

Навантаження фідерів, що живлять 

станційні колії, з метою підвищення точ-

ності моделювання, імітуються шляхом 

моделювання навантажень окремих колій. 

При цьому сумарне навантаження стан-

ційних колій визначається за формулою 

 
 


p

к

n

j

jc JJJnpmtJ
1 1

пк)()( 
, де 

)(tJ  – значення сумарного струму стан-

ційних колій проміжної станції у момент 

часу t; cJ  – струм ЕРС для власних пот-

реб під час стоянки; пкJ  – пусковий струм у момент відправлення k-го поїзда з про-

міжної станції; jJ
  – струм ЕРС при проході проміжної станції по головних коліях 

без зупинки; m –кількість поїздів, що одночасно знаходяться на проміжній станції; p 

– кількість поїздів на проміжній станції, що знаходяться в режимі пуску; n – кіль-

кість поїздів на головних коліях. Сумарне навантаження станційних колій на кож-

ному кроці моделювання прикладається до вузла проміжної станції і враховується 

при розрахунку миттєвих схем. 

Зазвичай великі залізничні вузли, сортувальні станції, парки, депо живляться 

окремими фідерами Iфс від шин ТП або постів секціонування. Проведені досліджен-

ня показують, що величина струму таких фідерів розподілена за логарифмічно нор-

мальним законом. Важливими елементами при складанні інформаційних баз є пара-

метри для моделювання напруги холостого ходу на шинах ТП. Напруга холостого 

ходу на шинах ТП є комплексною випадковою величиною. З метою дослідження за-

кону розподілу випадкової величини Ux проведені серії вимірів напруги на шинах 

тягових підстанцій. При цьому враховувалося, що вектори напруги холостого ходу 

суміжних ТП відрізняються як за модулем, так і за зсувом один відносно одного на 

деякий кут δ. Числові характеристики емпіричних розподілів випадкових величин 

Iфс, ΔUx, δ наведені у табл. 4. 
Проведено системний аналіз тягових електроприводів на базі двигунів різних 

типів для створення інформаційних баз тягових розрахунків. Для тягового приводу 
на основі асинхронного двигуна визначені параметри для оцінки ефективності тяго-

вого приводу, що дозволяє раціонально ви-
брати такі компоненти вектора управління: 
коефіцієнт модуляції, величина якого ви-
значає фазну напругу тягового двигуна, ве-
личину ковзання ротора і режим роботи 
перетворювача – одноразової або просто-
рово-векторної (ПВ) широтно-імпульсної 
модуляції (ШІМ). Встановлено, що для ма-
лих швидкостей руху ЕРС (малих частот 

Таблиця 3 – Опори багатоколійних ділянок 

Кількість 

колій 
Вид опору 

Питомий опір, 

Ом/км 

2 
Z11 = Z22 

Z12 = Z21 

0,221 + j 0,454 

0,047 + j 0,149 

3 

Z11 = Z33 

Z22 

Z13 

Z12 = Z23 

0,207 + j0,432 

0,207 + j0,418 

0,033 + j0,083 

0,033 + j0,120 

Таблиця 4 – Числові характеристики 

Параметри 

емпіричних 

розподілів 

Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Iфс, А 64,9 21,8 

ΔUx, кВ 0,122 1,0 

δ, град. 1,576 0,877 
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обертання АТД) доцільна робота тягового приводу в режимі ПВ ШІМ, а далі зі зрос-
танням частоти обертання – в режимі одноразової ШІМ (рис. 10). 

      

    а                                                               б 
Рисунок 10 – Оптимальне значення ККД приводу на основі АТД у режимі: 

а – ПВ ШІМ; б – одноразової ШІМ 
 

Введено комплексний критерій ефективності, компонентами якого є витрата 

енергії ЕРС і середня швидкість його руху. Вибір раціонального ЕМП запропонова-

но проводити на основі відносного показника ефективності цих компонентів 
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 – витрата енергії i-го ЕРС з 

рекуперативним гальмуванням;   – функція відповідності; nеп – кількість тягових 

двигунів ЕРС; Тп – час руху ЕРС;  – ККД електроприводу; sriv  – середня швидкість 

i-го ЕРС; oeemsiW  – показник ефективності (відношення механічної енергії сили тяги 

або гальмування до гранично можливої енергії, яку можна реалізувати за умов кон-

такту колеса з рейкою при максимально можливій швидкості руху на ділянці колії). 

Моделюючи електротягові навантаження для розрахункової швидкості можна 

одночасно вести і розрахунок миттєвих схем. Однак для прискорення швидкодії імі-

таційної моделі, а це особливо важливо при застосуванні її для аналізу електроспо-

живання в інтелектуальних системах управління, можна сформувати інформаційні 

бази електротягових навантажень за результатами тягових розрахунків. Так для всіх 

типів поїздів модельованої ділянки складається матриця ТR задавальних струмів у 

вузлах імітації появи поїзда. Кількість її рядків дорівнює кількості імітаційних вуз-

лів на схемі, а кількість стовпців – кількості типів поїздів. 

Для формування вектора електротягових навантажень J  у вузлах графа схеми 

електричних систем Gst = (Vst, Lst) розроблено алгоритми моделювання графіка руху 

поїздів одноколійних, багатоколійних ділянок і їх комбінацій та рішень конфліктних 

ситуацій, що виникають під час руху поїздів: обгони, пропуски поїздів зустрічних 

напрямків, реалізація руху великовагових і довгоскладених поїздів. За цими алгори-

тмами складені програми моделювання графіка руху та навантажень поїздів. Єди-

ний підхід до формування графіків руху поїздів на одноколійних і двоколійних ді-

лянках дозволяє легко об’єднувати вектори задавальних електротягових наванта-

жень J  в єдиний вектор, необхідний при створенні імітаційного комплексу склад-

ної схеми. При необхідності програми дозволяють створювати файли векторів нава-

, в.о. , в.о. 
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нтажень поїздів J  для заданих ділянок і часу моделювання. Промодельований на-

бір векторів J  для всіх ділянок дистанції електропостачання дозволяє здійснити 

швидкий аналіз режимів електроспоживання. Такий аналіз необхідний при реаліза-

ції автоматичного управління електроспоживанням. 

Програма імітаційної моделі передбачає автоматичне формування матриць па-

сивних параметрів схем зовнішнього і тягового електропостачання, формування ве-

кторів навантажень і перетворення схеми в еквівалентну для визначення напруг у 

вузлах зіткнення і формування вектора ЕДС віток Ė. Після цього проводиться розра-

хунок струморозподілу, втрат потужності і енергії в момент часу t та вибір оптима-

льних режимів роботи модельованої ділянки. Адекватність моделі реальному проце-

су перевірялася за експериментальними даними, які отримані від АСКОЕ та сучас-

них вагон-лабораторій на множині двоколійних ділянок змінного струму, одноко-

лійних ділянок постійного струму і складних схем живлення залізничних вузлів. 

Похибка при визначенні інтегральних показників витрат і втрат енергії не переви-

щує 3–5 %, а середньоквадратичних струмів – 2,5–3 %. Це дозволяє з прийнятною 

точністю вести короткострокові і довгострокові прогнози електроспоживання при 

зміні вантажопотоків та знаходити енергоефективні режими і схеми живлення. На 

моделі визначені основні техніко-економічні показники залізниць (провізна здат-

ність, енергобезпека перевезень та економія ПЕР) та параметри нормальних і виму-

шених режимів роботи СТЕ при звичайному, великоваговому та швидкісному руху 

поїздів і проведені дослідження маловивчених режимів роботи СТЕ постійного і 

змінного струму. Серед них: оцінка втрат потужності в процесі обміну енергією між 

контактними підвісками різних колій ділянок змінного струму та перетоків потуж-

ностей по тяговим мережам міжпідстанційних зон з складною схемою живлення тя-

гових підстанцій від різних енергосистем. 

У четвертому розділі розроблені наукові положення підвищення ефективнос-

ті режимів в електричних системах з тяговими навантаженнями. Важливим параме-

тром ефективності передачі енергії в системі є «середній шлях енергії». Цей пара-

метр, який має розмірність довжини і позначається Lw, виражається відношенням 

 jjjw WLWL . Автоматизована система управління електропостачання 

(АСУЕ) та автоматизована система комерційного обліку електроенергії  (АСКОЕ) 

дозволяють оцінювати цей параметр розподілу енергії в системі.  

У розділі пропонується використання багаторівневого методу регулювання 

напруги і реактивної потужності. Відмінною особливістю запропонованого алгори-

тму є вибір в якості функції втрат реактивної потужності в елементах системи. Це 

дозволяє ефективно використовувати джерела реактивної потужності і визначати 

настройку регуляторів напруги тягових мереж з використанням багаторівневого пі-

дходу. Він дозволяє проводити оптимізацію рівнів напруги в великих енергосисте-

мах та в електричних мережах з тяговими навантаженнями. У енергосистемі 

(рис. 11) є можливість виділити три підсистеми – надвисокої (рівень 1), високої (рі-

вень 2) і низької (рівень 3) напруги. Порядок регулювання складається з двох етапів: 

етап оптимізації на рівнях 1 і 2 і визначення вузлових точок контролю для рівня 3; 

етап прямого регулювання на рівні 3 з урахуванням даних АСУЕ для рівня 1. 
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Рисунок 11 – Фрагмент енергосистеми і тягової мережі з розподіленою  

поперечною ємнісною компенсацією  

 

Етап оптимізації для визначення U і Q по мінімуму F (цільова функція) перед-

бачає наступні обмеження: 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 наванта-

ження споживачів і генерацій; U – напруга; Q – реактивна потужність. 

Оптимізація виконується з використанням критеріальної функції 

f = α(ΔUk)
2 
+ β(ΔQ k)

2
,                                             (6) 

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.                                            (7) 

При багатоступеневому наближенні цільова функція всієї системи: 

  
i ji

i QUFFF 22

0 )()(  .                             (8) 

Перший і другий члени виразу представляють втрати реактивної потужності в сис-

темі (рівень 1) і (рівень 2). Реальна функція складається з перших двох членів. 

Для підсистеми надвисокої напруги (рівень 1) необхідно визначити Q
(1)

 і U
(1)

 і 

мінімізувати їх значення при наступних обмеженнях U1мін ≤ U
(1)

1 ≤ U1макс;   

Qмін ≤ Q ≤ Qмакс , тобто 


N

i

N

j

LL

i

QXF 2

0 ,                                                   (9) 

де XL – індуктивний опір лінії; QL – реактивна потужність по лінії. 
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iL

j

jii QQ )1(
;    qXQXU T

LL

T

L
2

1
1

)1(  ,                             (10) 

де Q
(1)

i – реактивна потужність, що протікає через трансформатор від підсистеми i, 

Qi j – реактивна потужність, що протікає по лінії i – j; q – змінні втрати, викликані 

потоком активної потужності Рi j по лінії i – j.  

Ця задача вирішується шляхом квадратичного програмування де цільова фун-

кція квадратична, а всі обмеження лінійні. 

Для підсистеми високої напруги (рівень 2) в підсистемі i підстановкою Q
(2)

i, 

U
(2)

1i, ΔКi, Qg, Qs і Q0  зводимо до мінімуму Fi при наступних обмеженнях: 
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. U1 i мін ≤ U
(2)

1 i ≤U1 i макс; Q i мін ≤Q
(2)

i ≤ Q i макс;  

ΔKi мін ≤ ΔKi ≤ ΔKi макс ; Q0 i мін ≤ Q0 i ≤ Q0 i макс;  Qg мін ≤ Qg ≤ Qg макс; Qc мін ≤ Qc ≤ Qc макс. 
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jitjicjiljis
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XQQQ
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i

i
iTiii
U

Q
XUKU

1

2

)2(

1 )1(  ,         (12) 

де 
)2(

ilU – вторинна напруга на підстанції i; ΔKi – невелика зміна коефіцієнта транс-

формації трансформатора на підстанції i; Q0 – реактивна потужність статичного 

джерела; Qg – реактивна потужність генератора; 
)2(

jisQ  – 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 – індук-

тивний опір трансформатора в підсистемі i; )2(

iP , )2(

iQ – відповідно активна і реактив-

на потужності підстанції i, визначені на рівні 2; jicQ  – реактивна потужність статич-

ного джерела на підстанції j в підсистемі i. 

Процес розрахунку починається підстановкою (12) в (11) для отримання опти-

мальних значень 
)2(

iQ , 
)2(

iU , ΔKi, iQ0 , Qg, Qs при дотриманні обмежень; Ug i j – постій-

на (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, тому що Рl, 

Ql, РL i, QL i розраховані на базі передбачення навантажень для оптимального розпо-

ділу потужностей і регулювання U і Q. 

Для підсистеми низької напруги (рівень 3) або підсистемі рівня 2 мінімізуємо 
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ji
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jii QUF
1

2
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2

2 )()(  ,                                 (13) 
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де α, β – вагові коефіцієнти.  

Регулювання відбувається автоматично. при наступних обмеженнях Qс i j і Δki j: 

U1 s i j мін ≤ U
(3)

1 s i j  ≤ U1 s i j  макс;  Δki j мін ≤ Δki j ≤ Δki j макс;  Qc i j  мін ≤ Qc i j ≤ Qc i j макс 

 
 2)3(

1

2)3(2

jis

jisjis

jitjicjiljis

U

QP
XQQQ


 ;     )3(

1

)3(

21 )1(
jis

jis

jitjisjijis
U

Q
XUkU  ,         (14) 

де Δki j – незначна зміна коефіцієнта трансформації трансформатора j в підсистемі i 

при регулюванні напруги і реактивної потужності під навантаженням. 

При використанні багатоступінчатого апарату для оптимізації визначені гра-

ничні умови між рівнями 1 і 2 та 2 і 3:  

Q
(1)

 – Q
(2) 

= 0;     U
(1)

1 – U
(2)

1
 
= 0;             Q

(2)
 – Q

(3) 
= 0;     U

(2)
1s – U

(3)
1s

 
= 0.        (15) 

Регулятор напруги і реактивної потужності на цьому етапі наближено мінімі-

зує (13) при обмеженнях рівня 3 і граничних умовах (15).  

Схема оптимізації рівнів 1 і 2 за допомогою багаторівневого підходу наступна: 

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 цього рівня. 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 цього рівня, де р1 і р2 – ціни на різних рівнях оптимізації. 

Крок 2. При Q
(1)

 – Q
(2) 

= E1;  U
(1)

1 – U
(2)

1
 
= E2,  якщо E1 = E2 = 0, розрахунки за-

кінчуються, тому що отримана оптимізація рівнів 1 і 2. В іншому випадку здійснює-

мо третій крок. 

Крок 3. Коригування ціни при 1
1 E

dt

dp
 ; 2

2 E
dt

dp
 .     

Визначається напруга мережі. Значення U2s напруги вторинної мережі визна-

чено і задано регулятором. Напруга мережі визначається таким чином, щоб існувала 

номінальна напруга у вузлах навантажень, коли надходять активна і реактивна по-

тужності, які знайдені в попередніх розрахунках. 

У розділі встановлено, що паралельна робота неоднорідних мереж 110 і 25 кВ, 

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

ру і як наслідок втрати потужності на 15–20 % при передачі енергії. Так на рис. 12 

показано граф фрагмента принципової схеми неоднорідної замкнутої мережі 

(рис. 11). Такі схеми, або подібні до них, досить часто зустрічаються при живленні 

навантажень електротяги. Основним наван-

таженням мережі є навантаження системи 

2J  і 3J , навантаження ТП мають істотно ме-

нше значення. Вітки графа схеми мають різ-

ні відношення реактивного опору до актив-

ного ξ = x/r. Для наведеної схеми умови на-

грівання проводів мережі нижчої напруги 

обмежують пропускну здатність усієї мере-
Рисунок 12 – Граф неоднорідної 

замкнутої мережі 
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жі. Частина мережі вищої напруги (220, 110, 154 кВ) не довантажується, а частина 

мережі з менш високою напругою перевантажується. Переток потужності йде по ві-

тках 7 і 8 графа схеми. 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. Для вибору енергозберігаючих схем жи-

влення при зміні вантажопотоку розроблені узагальнені методи визначення перето-

ків потужності по тяговій мережі з використанням імітаційних моделей та реальних 

вимірювань в АСКОЕ. 

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 вико-

ристання 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 реак-

тивної потужності. Для ефективного застосування пристроїв компенсації реактивної 

потужності в СТЕ розроблені методи вибору параметрів та місць розміщення КУ і 

УПК з урахуванням режимів роботи енергосистем на моделях з імітацією взаємо-

пов’язаних миттєвих схем рухомих навантажень.  

Так, для кожної міжпідстанційної зони розглянутої ділянки (рис. 11) при зада-

них розмірах руху і схеми живлення визначається фактична найменша напруга на 

ЕРС nUUU
n

i
ii 







 
1

maxшфmin
 , де iUш

  – миттєве значення напруги на шинах ТП; 

iUmax
  – миттєве максимальне падіння напруги у векторі U  падінь напруги від вуз-

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

час моделювання Т. Падіння напруги на ділянці мережі від будь-якого вузла до ба-

зисного знаходиться за виразами (2 або 4). 

Спочатку беремо варіант з розміщенням КУ на ПСК (на рис. 11 QКПС1 і QКПС2). 

Розрахункова потужність КУ, необхідна для підвищення напруги до нормованого 

значення Qк, визначається різницею найменших значень нормованої і фактичної на-

пруги на ЕРС (Umin норм – Umin ф), і вхідним індуктивним опором до КУ за формулою, 

Мвар: 

   вхнормminфminнормmin

2

номк ХUUUUQ  ,                               (16) 

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

розташування КУ. 

Для запобігання частим відключенням КУ ПСК від підвищеної напруги при 

малих навантаженнях у тяговій мережі номінальна потужність КУ не повинна пере-

вищувати середню реактивну потужність тягового навантаження цієї міжпідстан-

ційної зони Qтс, Мвар: 

Qкпс ≤ Qтс ;   Qтс = (WQтс.а + WQтс.в)/ (24 ∙ Dі),                                      (17) 

де WQтс.а – витрата реактивної енергії в тяговій мережі від ТП А за інтенсивний мі-

сяць, Мвар∙год; WQтс.в – те ж від ТП В; Dі – кількість діб інтенсивного місяця. 
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Якщо нерівність (17) не виконується, то номінальну потужність КУ, що роз-

міщується на ПСК, обмежують значенням, яке не перевищує Qтс, і передбачають 

додаткові КУ на одній з суміжних ТП. Для визначення потужності КУ, що розміщу-

ється на ТП, повторюють розрахунок за формулою (16), враховуючи у складі почат-

кових даних вибрану потужність КУ на ПСК. При цьому слід визначити не тільки 

значення Umin ф, але і місце міжпідстанційної зони, в якому це значення найімовірні-

ше. Додаткове КУ необхідно розмістити на тій з двох ТП, яка живить цю міжпідста-

нційну зону відстаючою фазою. Якщо відстаючі фази – з обох боків цієї міжпідста-

нційної зони, то для розміщення КУ вибирають ТП, найближчу до того місця міжпі-

дстанційної зони, в якому значення Umin ф найімовірніше. 

Для підвищення напруги на ЕРС найефективніше включати УПК у розтин від-

смоктуючої лінії ТП (рис. 7). На першому етапі визначається розрахункове значення 

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

цього необхідно визначити кількість ступенів УПК і вибрати номінальний опір і 

струм кожного ступеня УПК. На другому етапі розрахунку слід визначити мініма-

льну кількість УПК на цій ділянці, що забезпечують нормовану найменшу напругу 

на всіх ЕРС. 

Для визначення кількості ступенів УПК необхідно знайти 10-хвилинний мак-

симальний струм навантаження (Imax) у відсмоктуючій лінії з УПК (рис. 7) при зада-

ному розмірі руху в нормальному режимі роботи СТЕ. Для розрахунку Imax слід ви-

користовувати таку формулу:  







 



T

t

t jI
1

вmax max I , 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 допу-

стимого струму для одного трансформатора Iдоп(1) або дорівнює йому, то передбача-

ють УПК, що складається з одного ступеня. 

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 УПК висока на ТП, де опір СЗЕ 

перевищує 0,5 Ом, а ступінь компенсації знаходиться в межах допустимого К = 0,7. 

В результаті моделювання міжпідстанційної зони встановлено: що при наявності 

зрівнювального струму 100 А збільшуються втрати активної енергії на 57,9 %, а ре-

активної – на 59,4 %. Перехід від схеми вузлового живлення до схеми паралельного 

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

шення паралельних з’єднань до п’яти зменшує втрати енергії на 2 %. При розміщен-

ні КУ на ПСК є можливість зменшити потужність КУ на міжпідстанційній зоні з ву-

зловою схемою живлення майже в 4 рази. Це забезпечує ресурсозбереження та зни-

ження  добових втрат на 3–4 %.  

Запропоновано використання розподіленої системи КУ в тяговій мережі та но-

вий підхід до регулювання напруги на ТП з несиметричним навантаженням в основі 

якого лежить сумісне використання УПК у відсмоктувальній лінії і пристроїв авто-

матичного регулювання напруги трансформатора під навантаженням, що в сукупно-

сті дозволяє знизити втрати в тяговій мережі в 1,5–2 раз. 

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження вимушених режимів 
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роботи пересувних ТП змінного струму на вантажонапружених ділянках тільки од-

ним плечем живлення. Вперше встановлено, що при відсутності навантаження ліво-

го або правого плеча живлення ТП (рис. 13) одна з двох найменш навантажених фаз 

тягового трансформатора спричиняє протікання в одній з фаз живильної лінії актив-

но-ємнісного струму зворотного напрямку, що фіксується розрахунковими електро-

лічильниками з пофазним алгоритмом розрахунків як генерація найменш наванта-

женої фази.  
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Рисунок 13 – Векторна діаграма для визначення струмів фаз трифазного трансфор-

матора для окремого випадку: а – навантаження İП  правого плеча живлення дорів-

нює нулю; б – навантаження İЛ лівого плеча живлення дорівнює нулю 

 

Запропоновано використання векторного методу визначення обсягу електрое-

нергії та пересувних компенсаторів реактивної потужності для підвищення енергое-

фективності і енергобезпеки процесу перевезень у вимушених режимах роботи ТП 

для забезпечення мінімально допустимого рівня напруги ЕРС. Запропоновано метод 

регулювання режимів роботи СТЕ з урахуванням енергосистем, що їх живлять на 

базі нечітких моделей і методів управління та побудовано базу нечітких правил. Це 

дозволяє вибрати рівні напруги ТП і схеми живлення тягових мереж та мінімізувати 

перетоки потужності. 

У п’ятому розділі запропонована технологія експлуатації електричних систем 

з тяговими навантаженнями на базі енерго- і ресурсозбереження та розроблена сис-

тема рейтингових оцінок енергобезпеки СЗЕ залізниць. Зростання виробництва еле-

ктроенергії в 1,3–1,7 раз та вірогідності безвідмовної роботи енергосистем з 0,996 до 

0,997 на період до 2020–2030 рр. сприяє підвищенню надійності СЗЕ залізниць. Ра-

зом з тим у регіональних мережах енергосистем, які живлять ТП залізниць є ряд 

проблем: наявність надлишків потужності у ряді енергосистем за відсутності або 

недостатній пропускній здатності їх електричних зв’язків з іншими енергосистема-

ми так званої «замкнутої» потужності; недостатній обсяг маневрених потужностей 

у загальному балансі (9% за оптимального рівня 15%).  

У зв’язку з цим вперше розроблено систему рейтингових оцінок стану енерге-

тичної безпеки процесу перевезень залізниць за сукупністю восьми індикаторів. 



28 

Найбільш важливі з них: надійність системи енергопостачання з урахуванням висо-

кої міри зносу основних виробничих фондів енергетичного господарства регіону; 

відношення суми потужності електростанцій і пропускної здатності міжсистемних 

зв'язків до максимального електричного навантаження споживачів на території регі-

ону. На основі аналізу схемо-технічних рішень живлення ТП залізниць встановлено, 

що за кількістю індикаторів рівень ризиків і загроз районів нової електрифікації з 

боку СЗЕ великий (3–4) та середній (1–2) для різних напрямів на період  2013–2020 

рр. Запропоновано систему управління ПЕР та комплекс заходів для забезпечення 

енергобезпеки процесу перевезень: резервування енергетичних систем і мереж; 

створення інтелектуальних електричних мереж (smart grids); застосування в контак-

тній мережі (КМ) сучасних засобів проти ожеледі.  

У розділі розроблена комплексна система технічного обслуговування і ремон-

ту пристроїв електропостачання (ПЕ) за станом на базі їх діагностики і моніторингу. 

Технологія експлуатації ПЕ за станом на звичайних, швидкісних і високошвидкіс-

них магістралях вимагає високої якості оцінки їх параметрів і критеріїв. Джерелом 

інформації для виявлення передвідмовних станів ПЕ служать дані, отримані за ре-

зультатами діагностики, моніторингу, аналізу і моделювання. Для ТП однією з най-

більш ефективних являється безперервна (у режимі on-line) діагностика часто пош-

коджуваного і дорогого комутаційного і випрямного устаткування, трансформаторів 

на базі засобів постійного технічного діагностування. Запропоновано підвищення 

якості діагностики шляхом синтезу результатів моделювання критеріїв стану ПЕ та 

постійно діючої діагностики. Це дозволяє своєчасно виявляти відмову ПЕ.  

Для діагностики КМ такої можливості немає. ВВКМ діагностує стан КМ тіль-

ки в точці контакту вимірювального струмоприймача і контактного проводу (КП) на 

швидкості, для якої ведуться вимірювання, тобто дати прогноз поведінки КМ в умо-

вах, що відрізняються від існуючих при об'їзді проблематично. Необхідно збільшу-

вати частоту об'їздів. При цьому вимірювання параметрів для оцінки стану 100 км 

КМ з використанням ВВКМ оцінюється в 36–45 тис. грн. Проведення обчислюваль-

них експериментів дозволяє спостерігати картину взаємодії струмоприймачів з КМ 

на всій анкерній ділянці і отримувати необхідні параметри і критерії для оцінки ста-

ну підвісок при різних швидкостях руху та інших факторів, що впливають на стру-

мозняття. Встановлено, що вартість наповнення баз знань ЕС для оцінки стану під-

вісок КМ на базі сучасних моделей практично в 5 разів нижче в порівнянні з ВВКМ. 

Таким чином, ресурсозберігаюча технологія експлуатації КМ вимагає синтезу двох 

джерел інформації для оцінки стану КМ: діагностики в експлуатації і моделювання 

динамічної взаємодії КМ і струмоприймачів.  

Встановлено, що термін служби КП залежить від наступних факторів: матері-

алу контактних елементів струмоприймачів, струму, що протікає через ковзний кон-

такт, числа проходів струмоприймачів, швидкості руху, значень і характеру зміни 

натиснень в контакті і ін. Більшість з зазначених факторів визначає середній знос 

КП. Лише характер зміни натиснення в контакті істотно впливає на нерівномірність 

зносу контактних елементів полоза і КП і терміну їх служби. Для їх визначення пе-

редбачається імітаційне моделювання статичних та динамічних показників якості 

струмозняття усіх ділянок головних колій ПАТ «Укрзалізниця». 

Першорядне значення для попередження утворення місцевих зносів КП має 
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такий стан КМ, який забезпечує рівномірну еластичність в прольотах анкерних ді-

лянок. Встановлено, що при збільшенні швидкості руху на форму кривої еластично-

сті в прольоті впливає наявність жорстких точок (поперечні з'єднувачі, секційні ізо-

лятори, повітряні стрілки та ін.). Для якісної оцінки зміни еластичності в прольоті 

крім коефіцієнтів нерівномірності запропоновано використовувати її середньоквад-

ратичне відхилення, що в сукупності дозволяє підвищити точність оцінки якості 

струмозняття. Найбільш об'єктивною функцією для об'єднання різних показників 

оцінки якості струмозняття є контактне натиснення. Чим стабільніше контактне на-

тиснення, тим менше зношуються КП і контактні пластини струмоприймачів, під-

вищується якість струмозняття і забезпечується ресурсозбереження при експлуатації 

електротягових мереж (рис. 14). 

Для наповнення баз даних ЕС аналітичних центрів з використанням ВВКМ 

проведені експериментальні дослідження взаємодії КМ і 

струмоприймачів. Вимірювання висоти, положення КП 

в плані і контактного натиснення виконані для числен-

них ділянок КМ із задовільним і незадовільним регулю-

ваннями контактних підвісок. Найточнішим показником 

якості струмозняття при статичній обробці кривих кон-

тактного натиснення є дотримання умови 

допmin][3][ PPPM   , де допminP – мінімальне допустиме 

значення контактного натиснення. Як показує досвід 

для оцінки якості динаміки струмозняття досить корис-

туватися абсолютним значенням максимальної змінної 

складової контактного натиснення 
maxvP . Тоді коефіці-

єнт відносної зміни натиснення можна представити ви-

разом ][
max

PMPn v . Характеризуючи експлуатацій-

ний стан КМ по параметру контактного натиснення має 

сенс розглядати всі показники n, ][P , 
maxvP . Розробле-

на методика оцінки якості струмозняття і експлуатацій-

ного стану КМ на основі статистичної обробки баз да-

них кривих контактного натиснення і показано, що за 

рахунок раціонального натягу КП, можна забезпечити 

необхідну якість струмозняття і понизити знос контак-

туючих елементів. 

Запропоновано контролювати наступні параметри системи КМ – струмоприй-

мач: знос КП; нагрів проводів і струмопровідних затискачів; висоту КП над рівнем 

головки рейок; зиґзаґи і виноси КП; відриви струмоприймачів, підбої (удари); кути 

нахилу фіксаторів (висота основних стержнів фіксаторів); різницю у висотах прово-

дів на спряженнях і стрілках; статичне і динамічне натиснення полоза струмоприй-

мача; наявність місцевого перепалу КП; стан ізоляторів; стан іскрових проміжків і 

діодних заземлень. Частина вказаних параметрів контролюється ВВКМ, а інша час-

тина пристроями діагностики струмоприймачів (рис. 15). 

В автоматизовану систему діагностики струмоприймачів (АСДС) запропоно-

Рисунок 14 – Контактне 

натиснення струмоприй-

мача ТЛ-13Л 
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вано включити наступні пристрої діагностики: пристрій реєстрації інформації про 

електровоз: його ідентифікований номер, тип ЕРС, тип струмоприймача (ПРІ); ре-

єстратор зовнішнього стану струмоприймача (РЗС); пристрій контролю положення 

полоза струмоприймача (ППП); реєстратор стану струмозйомних накладок (РСН); 

реєстратор натиснення струмоприймача (РНС); реєстратор інерційності струмоп-

риймача (РІС). Сигнали з ділянок РЗС, ППП, РСН, РНС, РІС передаються у цифро-

вому вигляді по кабелю оптоволоконного зв’язку в приміщення для установки апа-

ратури ПУА, аналізуються в ПУА і видається сигнал на зовнішній показник. 

 

 
Рисунок 15 – Загальний вигляд АСДС 

 

Діагностика виконується на станційних або тракційних коліях з рухом ЕРС під 

робочою напругою КМ. АСДС це цифрова телевізійна система з комп'ютерною об-

робкою зображень. У системі знімається і обробляється зображення струмоприйма-

ча і його елементів декількома телевізійними растровими камерами. Отримані в різ-

них ракурсах зображення обстежуваного струмоприймача порівнюються з відповід-

ними характеристиками еталонного струмоприймача даного типу. Результати порів-

няння архівуються. Діагностика всіх струмоприймачів ЕРС в процесі руху по спеці-

альній ділянці головних колій, на вході або виході з депо істотно зменшать кількість 

їх відмов і як наслідок пошкодження контактних підвісок і затримок поїздів. Еконо-

мічні розрахунки експертів показують, що перехід на обслуговування КМ та стру-

моприймачів за станом з використанням технологій ресурсозбереження дозволять 

знизити експлуатаційні витрати на обслуговування 100 км розгорнутої довжини КМ 

на 400 тис. грн. в рік. 

Технологія технічного обслуговування за станом є алгоритм призначення за-

ходів з підтримки заданого технічного стану обладнання ТП та КМ в процесі їх екс-

плуатації. Процес технічного обслуговування і час проведення керуючих дій можна 

оптимізувати. Критеріями оптимізації можуть бути показники готовності пристроїв 

або мінімізація витрат часу і матеріальних засобів на обслуговування КМ. Для коор-

динації діяльності, вирішення методологічних, методичних і метрологічних питань 

та організації роботи на залізницях в області діагностики і моніторингу стану КМ, 

електротехнічного обладнання підстанцій і ліній електропередач запропонована 

структура аналітичного центру діагностики в Департаменті електрифікації та елект-

ропостачання ПАТ «Укрзалізниця». Розроблено узагальнену схему ЕС для виявлен-

ня технічного стану ПЕ та вироблення керуючих впливів в аналітичних центрах сис-

тем управління. Проведення комплексної діагностики ПЕ покладається на діагнос-

тичні центри залізниць, структура яких розроблена у розділі, а дистанції електропо-
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стачання забезпечують діагностику першого рівня. За результатами аналізу визна-

чаються коригувальні заходи впливу щодо усунення передвідмовних ситуацій, дані 

передаються в дистанції електропостачання. За результатами комплексного діагнос-

тичного обстеження робиться експертний висновок про обладнання: необхідність і 

обсяг ремонту або заміни, терміни проведення наступних випробувань, продовжен-

ня терміну служби. 

Для поліпшення якості струмозняття запропоновані рішення підвищення натя-

гу проводів і тросів КМ. Це дає можливість удосконалювати конструкцію КМ в ці-

лому і полегшує розміщення контактних підвісок в штучних спорудах та дозволяє 

здійснити ресурсозбереження за рахунок зменшення висоти опор КМ і витрати ма-

теріалів на виготовлення струн. Технологія експлуатації електричних систем з тяго-

вими навантаженнями за станом та підвищення якості регулювання пристроїв для 

зменшення зносу КП в сукупності вирішує проблему ресурсозбереження та дозволяє 

понизити експлуатаційні витрати в 1,5 раз. 

На основі проведених комплексних досліджень запропоновано перевести  до 

2012–2020 рр. на електричну тягу найбільш завантажену частину полігону теплово-

зної тяги (порядку 2,0 тис. км) (рис. 16). Це дозволить вийти до 2020 р. на від'ємний 

приріст (економію) загального 

енергобалансу мінус 5,5% по від-

ношенню до енергобалансу 2012 

року при тому ж зростанні обсягу 

перевезень в цей період. Економія 

ПЕР за період 2012–2020 рр. наро-

стаючим підсумком в цілому 

складе близько 1600 тис. туп, що 

еквівалентно роботі на заощаджу-

вальному паливі всього виробни-

чого комплексу ПАТ «Укрзаліз-

ниця» протягом шести місяців. 

Техніко-економічні розрахунки 

показують, що річна економія ПЕР в 2020 році складе 356 тис. туп або 10,2% витрат 

на ПЕР в 2020 році. 

 

ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі вирішена науково-прикладна проблема створення тео-

ретичних основ підвищення енергоефективності та ресурсозбереження систем тяго-

вого і зовнішнього електропостачання залізниць та технологій їх обслуговування по 

стану для зниження питомих витрат ПЕР і собівартості  перевезень. Основні резуль-

тати і висновки полягають у наступному.  

1. На основі аналізу ефективності енергетичного забезпечення процесу пере-

везень залізниць за останні роки встановлено, що при зростанні загального обсягу 

перевезень на 29,9% споживання ПЕР знизилося на 24,8%, а питомі витрати на тягу 

поїздів: електроенергії на 16,3% і дизельного палива на 7,7%. Доведено, що відно-

шення питомих вартісних витрат ПЕР на одиницю роботи на дизельній тязі до ана-

логічного показника на електричній тязі знаходиться в межах 2,5–4,5 на користь 

Рисунок 16 – Динаміка зниження енергоємності 

виробничої діяльності ПАТ «Укрзалізниця» 
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електричної тяги. Визначено фактори, що  істотно впливають на зниження питомих 

витрат ПЕР. Серед них: підвищення енергоефективності СТЕ, обсягу енергії реку-

перації та оптимізація режимів ведення поїздів за енерговитратами. Обґрунтована 

необхідність створення методів і технологій підвищення енергоефективності СТЕ.  

2. Розроблено метод визначення потенціалу енергозбереження залізниць та 

прогнозу потреби ПЕР на перспективу, що дозволяє ефективно використовувати те-

хнічні засоби і технології енергозбереження підрозділів залізниць для зниження пи-

томих витрат палива та електроенергії. Запропоновано максимальне використання 

рекуперації (економія до 10% електроенергії); застосування компенсаторів реактив-

ної потужності на ЕРС змінного струму в оптимальному поєднанні із КУ і УПК в 

тягових мережах (економія до 3–5% електроенергії). Визначено для кожного виду 

тяги прогнозовані на перспективу до 2020 року величини питомої витрати ПЕР на 

тягу поїздів. Так прогнозоване зниження питомих витрат ПЕР складе в середньому 

щорічно 0,8–0,9% в електротязі і 0,3–0,4% в теплотязі. Розроблено наукові принци-

пи енергетичної стратегії залізниць. Запропоновано знизити собівартість перевезень 

за рахунок вибору раціональних співвідношень використання електричної і дизель-

ної тяги. 

3. Запропоновано технологію підвищення енергоефективності електротяго-

вих мереж і живильних ліній енергосистем за рахунок збільшення напруги передачі 

енергії до споживача та мінімізації «середнього шляху енергії», що визначається як 

сума обсягу енергії кожної лінії помноженої на її довжину та розділену на обсяг пе-

реданої енергії усіх ліній. Розроблено наукові принципи побудови зовнішнього еле-

ктропостачання залізниць: приєднання підстанцій до мереж 220–330 кВ для підви-

щення якості електроенергії та зниження витрат і часу на їх будівництво; створення 

транспортно-енергетичних коридорів у полосі відчуження залізниць при електрифі-

кації в енергодефіцитних регіонах; зниження коштів на закупівлю електроенергії 

шляхом приєднання підстанцій до мереж енергосистем за першим класом (35, 110, 

220 кВ); електрифікація залізниць переважно на змінному струмі 25 кВ з викорис-

танням модульних конструкцій підстанцій та сучасного обладнання контактної ме-

режі. Це в сукупності забезпечує підвищення рівня ресурсо- та енергозбереження. 

4. Розроблено метод аналізу, розрахунку і моделювання основних електроте-

хнічних параметрів і показників СТЕ постійного і змінного струму для різних схем 

живлення багатоколійних ділянок і складної організації руху поїздів з урахуванням 

живильних ліній енергосистем. Метод базується на теорії графів, імовірності, розрі-

джених матриць та методу кінцевих елементів і магнітного кола. Це забезпечує ви-

значення основних параметрів і показників СТЕ при дослідженнях і проектуванні в 

нормальних, вимушених і аварійних режимах роботи та дозволяє виявити нові зако-

номірності впливу факторів на енергоефективність роботи електричної тяги.  

5. Для створення аналітичних центрів залізниць розроблені імітаційні моделі 

електротягових мереж. Запропоновані методи моделювання багатопровідних тяго-

вих мереж, що базуються на розгляду їх як несиметричної багатофазної системи і 

використанні метода симетричних складових та відрізняється від відомих єдиним 

теоретичним підходом побудови тягових мереж з позицій їх нерозривного зв’язку з 

живильними лініями енергосистем. Адекватність імітаційних моделей реальному 

процесу перевірялася за експериментальними даними на ділянках змінного і постій-
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ного струму. Похибка при визначенні інтегральних показників витрат і втрат енергії 

не перевищує 3–5%, а середньоквадратичних струмів 2,5–3%. Це дозволяє прогно-

зувати електроспоживання при зміні вантажопотоків, знаходити раціональні рішен-

ня при виборі схем живлення та проводити дослідження маловивчених режимів 

втрат потужності в процесі обміну енергією між контактними підвісками різних ко-

лій ділянок змінного струму, визначення втрат потужності передачі енергії (15–20%) 

при паралельній роботі неоднорідних мереж 154 та 25 кВ.  

6. Розроблено наукові положення підвищення ефективності режимів в елект-

ричних системах з тяговими навантаженнями. В основу положень покладено бага-

торівневий метод регулювання напруги і реактивної потужності та метод нечітких 

множин для управління режимами електричної тяги. Це дозволяє оптимізацію рівнів 

напруги в енергосистемах звести до оптимізації в тягових мережах та ефективно ви-

користовувати джерела реактивної потужності. Запропоновано підвищення показ-

ників енергоефективності неоднорідних мереж шляхом введення в роботу раціона-

льної потужності пристроїв поперечної та подовжньої компенсації або автоматично-

го переходу на консольні схеми живлення тягових мереж. Встановлено, що викори-

стання розподіленої системи КУ в тяговій мережі та сумісне використання УПК у 

відсмоктувальній лінії і пристроїв автоматичного регулювання напруги трансфор-

матора під навантаженням дозволяє знизити втрати в тяговій мережі в 1,5–2 раз.  

7. Встановлено, що найбільш перспективними для СТЕ на сьогодні є ступе-

нево регульовані КУ. Розроблено метод вибору параметрів та місць розміщення 

пристроїв компенсації реактивної потужності з урахуванням режимів роботи енер-

госистем і використанням моделей з імітацією взаємопов’язаних миттєвих схем ру-

хомих навантажень. Встановлено, що розміщення КУ на ПСК дає можливість змен-

шити потужність КУ на міжпідстанційній зоні з вузловою схемою живлення майже 

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

8. Встановлено, що при відсутності навантаження лівого або правого плеча 

живлення ТП змінного струму одна з двох найменш навантажених фаз трансформа-

тора спричиняє протікання в одній з фаз живильної лінії активно-ємнісного струму, 

що фіксується електролічильниками з пофазним алгоритмом розрахунків як генера-

ція найменш навантаженої фази. Запропоновано використання векторного методу 

визначення обсягу електроенергії та пересувних компенсаторів реактивної потужно-

сті для забезпечення мінімально допустимого рівня напруги на ЕРС.  

9.  Встановлено, що при сприятливих показниках розвитку виробництва еле-

ктроенергії в електроенергетиці є ряд проблем: наявність «замкнутої» потужності; 

обсяг маневрених потужностей у загальному балансі не перевищує 9% за оптималь-

ного рівня у 15%. У зв’язку з цим розроблено систему рейтингових оцінок стану 

енергетичної безпеки процесу перевезень залізниць за сукупністю восьми індикато-

рів. Визначено, що за кількістю індикаторів рівень ризиків і загроз районів нової 

електрифікації з боку живильних ліній енергосистем великий (3–4) та середній (1–2) 

для різних напрямів на період  до 2020 р. Запропоновано систему управління ПЕР та 

комплекс заходів для забезпечення енергобезпеки процесу перевезень: резервування 

енергетичних мереж; створення пересувних модульних джерел, незалежних від ене-

ргосистем. 

10. Розроблено науково обґрунтовані принципи розвитку технології експлуа-
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тації електричних систем з тяговими навантаженнями за станом і мінімальними ви-

тратами в процесі їх життєвого циклу, зокрема концепцію технічного обслуговуван-

ня ПЕ за станом на базі їх діагностики і моніторингу, комплексну автоматизовану 

систему діагностики КМ та струмоприймачів, засоби підвищення якості струмоз-

няття та зменшення зносу контактного проводу, що в сукупності вирішує проблему 

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

11. Результати дисертаційної роботи впроваджено в департаменті електропос-

тачання ПАТ «Укрзалізниця», філії «ПКТБ ІТ» ПАТ «Укрзалізниця», підприємстві 

«ДАК-Енергетика» та в начальному процесі НТУ «ХПІ», що підтверджено актами. 

Техніко-економічні розрахунки показують, що економія ПЕР в 2020 р. складе 

356 тис. туп (10,2% річних витрат). Економічний ефект від комплексного впрова-

дження запропонованих засобів енергоефективності та ресурсозбереження систем 

тягового і зовнішнього електропостачання залізниць досягає 7 млн. грн. в рік.  
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ров / В. Ф. Максимчук, И. В. Доманский // Залізничний транспорт України. – 2012. – 
№ 1. – С. 25–31. 

Здобувачем проведено моделювання статичних та динамічних параметрів 
взаємодії контактної мережі і струмоприймачів. 

11. Доманский И. В. Переход к обслуживанию по состоянию в хозяйстве элек-
трификации и электроснабжения / В. Ф. Максимчук, И. В. Доманский // Залізничний 
транспорт України. – 2012. – № 3/4. – С. 33–37. 

Здобувачем розроблені науково-обґрунтовані принципи побудови перспектив-
ної системи експлуатації пристроїв електропостачання. 

12. Доманський І. В. Концепція підвищення енергетичної ефективності систем 
електропостачання залізниць з урахуванням режимів роботи мереж енергосистем / 
В. Ф. Максимчук, І. В. Доманський // Залізничний транспорт України. – 2013. – № 1. 
– С. 49–58. 

Здобувачем проведено системний аналіз електричних мереж зовнішнього і 
тягового електропостачання та розроблені концептуальні напрями їх розвитку. 

13. Доманський І. В. Перспективи розвитку схемо-технічних рішень зовніш-
нього електропостачання тягових підстанцій залізниць / І. В. Доманський // Вісник 
Національного технічного університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. – Харків: 
НТУ „ХПІ”. – 2013. – №5. – С. 54–65.  

14. Доманський І. В. Електрифікація залізниць – джерело підвищення енерге-
тичної ефективності процесу перевезень / І. В. Доманський // Залізничний транспорт 
України. – 2014. – № 1. – С. 19–24, 31–33. 

15. Доманский И. В. Системный анализ состояния и перспективы обеспечения 
энергоресурсами железнодорожного транспорта Украины / И. В. Доманский // Залі-
зничний транспорт України. – 2014. – № 6. – С. 50–56. 

16. Доманський І. В. Методика оптимізації режимів роботи асинхронного тя-
гового приводу рухомого складу / О. М. Петренко, І. В. Доманський, 
Б. Г. Любарський // Механіка та машинобудування Вісник Національного технічно-
го університету „ХПІ”. Збірник наукових праць. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2016. – №1. 
– С. 59–66. 

Здобувачем запропоновано алгоритми моделювання електричних систем з тя-
говими навантаженнями для асинхронного тягового приводу. 

у фахових виданнях:  
17. Доманський І. В. Потенціал енергозбереження залізниць та інноваційні на-

прями розвитку його реалізації / І. В. Доманский //Локомотив-информ. – 2013. –№ 9. 
– С. 53–55. 
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18. Доманський І. В. Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу 
України й забезпечення енергобезпеки процесу перевезень / І. В. Доманский // Ло-
комотив-информ. – 2014. – № 1. – С. 49–52. 

19. Доманский И. В. Вынужденные режимы работы тяговых подстанций пе-
ременного тока на грузонапряженных направлениях электрифицированных линий / 
И. В. Доманский // Локомотив-информ. – 2015. – № 9-10. – С. 46–50. 

20. Доманський І. В. Пріоритетні задачі та механізми реалізації енергетичної 
стратегії залізниць / В. О. Бондаренко, І. В. Доманський // Локомотив-информ. – 
2017. – № 1. – С. 18–23. 

Здобувачем розроблені алгоритми реалізації енергетичної стратегії заліз-
ниць. 

21. Доманський І. В. Сучасне електротехнічне обладнання електрифікованих 
залізниць (розробка, проектування, виробництво, сервісне обслуговування) / А.В. 
Корнієнко, І.В. Доманський // Українська залізниця. – 2017. №3–4. – С. 18–23. 

Здобувачем розроблені показники енергоефективності електрифікованих ді-
лянок, конструкцій нових пересувних підстанцій, технічні та програмні засоби діаг-
ностики електротехнічного обладнання. 

у іноземних періодичних наукометричних фахових виданнях: 
22. Доманский И. В. Повышение энергетической эффективности систем элек-

троснабжения тяги и питающих линий энергосистем / В. Т. Доманский, В. В. До-
манский, И. В. Доманский // Вестник РГУПС. – 2013. – № 2. – C. 17–27.  

Здобувачем розроблені алгоритми моделювання перетоків потужності по 
тяговим мережам з урахуванням їх взаємозв’язку з енергосистемами. 

23. Доманский И. В. Состояние и перспективы энергетической эффективности 
перевозочного процесса железных дорог Украины / И. В. Доманский // Вестник 
РГУПС. – 2014. – № 1. – C. 117–124.  

24. Доманский И. В. Режимы в электрических системах с передвижными тяго-
выми подстанциями переменного тока / И. В. Доманский // Вестник ВНИИЖТ. – 
2016. Т. 75. № 1. – С. 19–25. 

Наукові праці які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
25. Доманский И. В. Технология обслуживания и ремонта контактной сети по 

состоянию / И. В. Доманский, В. В. Корниенко // Электрификация, инновационные 
технологии, скоростное и высокоскоростное движение на железнодорожном транс-
порте Eltrans’2009: материалы пятого Международного симпозиума. – СПб.: Петер-
бургский гос. ун-т путей сообщения. – 2010. – С. 308–317. 

Здобувачем запропоновані принципи побудови нової системи проектування і 
експлуатації контактної мережі.   

26. Доманский И. В. Перспективы энерго и ресурсозбережения при использо-
вании контактных проводов с высокой прочностью и электропроводностью / В. В. 
Корниенко, И. В. Доманский // Наука, творчество и образование в области электро-
снабжения – достижения и перспективы: труды Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием представителей производства, ученых 
транспортных вузов и инженерных работников (г. Хабаровск, 11-12 ноября 2010 г.) / 
под ред. В.Н. Ли, И.В. Игнатенко. – Хабаровск: изд-во ДВГУПС. – 2010. – С. 136–142. 

Здобувачем запропоновано використання наноструктурних контактних про-
водів для покращення показників енерго и ресурсозбереження тягових мереж.   

27. Доманский И. В. Критерии качества токосъема при оценке состояния кон-
тактной сети / И. В. Доманский // Наука, творчество и образование в области элек-
троснабжения – достижения и перспективы: труды Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием представителей производ-
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ства, ученых транспортных вузов и инженерных работников (г. Хабаровск, 11-12 
ноября 2010 г.) / под ред. В. Н. Ли, И. В. Игнатенко. – Хабаровск: изд-во ДВГУПС. – 
2010. – С. 143–149. 

28. Доманский И. В. Ресурсосберегающие технологии эксплуатации контакт-
ных подвесок электрифицированных железных дорог / И. В. Доманский, В. В. До-
манский // Электрификация и развитие инфраструктуры энергообеспечения тяги по-
ездов на железнодорожном транспорте Eltrans’2011: материалы шестого между-
народного симпозиума. – СПб. –2013. – C. 379–390. 

Здобувачем запропоновані інформаційні технології оцінки стану контактних 
підвісок на базі синтезу двох джерел діагностичної інформації.   

29. Доманский И. В. Исследование взаимодействия контактной сети с токо-
приемниками / В. В. Корниенко, В. Б. Землянов, И. В. Доманский // Современные 
информационные технологи на транспорте, в промышленности и образовании: тези-
сы международной научно-практической конференции. – Днепропетровск: ДНУЗТ. 
– 2010. – С. 10.  

Здобувачем запропоновані алгоритми наповнення баз знань експертних сис-
тем оцінки стану контактної мережи. 

30. Доманский И. В. Диагностика контактной сети и токоприемников / И. В. 
Доманский, И. И. Степанова, В. А. Сухомлинов // Электрификация и развитие ин-
фраструктуры энергообеспечения тяги поездов на железнодорожном транспорте 
Eltrans’2011: тезисы докладов шестого международного симпозиума. – СПб.: Петер-
бургский гос. ун-т путей сообщения. – 2011. – C. 39–40. 

Здобувачем розроблені принципи діагностики  контактної мережи та стру-
моприймачів. 

31. Доманский И. В. Ресурсосберегающие технологии эксплуатации контакт-
ных подвесок электрифицированных железных дорог / В. В. Доманский, И. В. До-
манский // Электрификация и развитие инфраструктуры энергообеспечения тяги по-
ездов на железнодорожном транспорте Eltrans’2011: тезисы докладов шестого меж-
дународного симпозиума. – СПб.: – 2011. – C. 41–42. 

Здобувачем запропоновані інформаційні технології оцінки стану контактних 
підвісок. 

32. Доманский И. В. Инвестиционные и инновационные направления развития 
внешнего электроснабжения тяговых подстанций / И. В. Доманский // Электрифика-
ция и развитие инфраструктуры энергообеспечения тяги поездов скоростного и вы-
сокоскоростного железнодорожного транспорта Eltrans’2013: тезисы докладов седь-
мого международного симпозиума. – СПб.: – 2013. – C. 42–43. 

33. Доманский И. В. Режимы в электрических системах с тяговыми нагрузка-
ми переменного тока / И. В. Доманский // Электрификация, развитие электроэнерге-
тической инфраструктуры и электрического подвижного состава скоростного и вы-
сокоскоростного железнодорожного транспорта Eltrans-2015: тезисы докладов вось-
мого международного симпозиума: – СПб.: ПГУПС, – 2015. – С. 22–23. 

34. Доманський І. В. Підвищення енергоефективності систем тягового і зовні-
шнього електропостачання залізниць / І. В. Доманський // Сучасні інформаційні та 
комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: тези X Міжнаро-
дної науково-практичної конференції 14.12 – 15.12. 2016. – Дніпро: ДНУЗТ, – 2016. 
– С. 104–105.  

35. Доманський І. В. Деякі питання підвищення енергетичної та економічної 
ефективності систем електропостачання залізниць України / І. В. Доманський // 
Проблеми економіки транспорту: тези доповідей XV Міжнародної науково-
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АНОТАЦІЇ  
 

Доманський І. В. Теоретичні основи енергоефективності та ресурсозбере-
ження систем тягового і зовнішнього електропостачання залізниць.  
– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціа-
льністю 05.22.09 – електротранспорт. – Харківський національний університет місь-
кого господарства імені О.М. Бекетова МОН України, Харків, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми розробки 
теоретичних основ енергоефективності та ресурсозбереження систем тягового і зов-
нішнього електропостачання залізниць. У роботі на основі аналізу ефективності 
енергетичного забезпечення процесу перевезень залізниць розроблено наукові 
принципи енергетичної стратегії та метод визначення потенціалу енергозбереження 
залізниць. Запропоновано раціональні співвідношення використання електричної і 
дизельної тяги та підвищення енергоефективності тягових мереж і живильних ліній 
енергосистем за рахунок збільшення напруги передачі енергії до споживача і мінімі-
зації «середнього шляху енергії».  

Розроблено метод аналізу, розрахунку і моделювання основних електротехні-
чних параметрів і показників електротягових мереж і живильних ліній енергосис-
тем. Запропоновано наукові положення підвищення ефективності режимів в елект-
ричних системах з тяговими навантаженнями. В основу положень покладено бага-
торівневий метод регулювання напруги і реактивної потужності та метод нечітких 
множин для управління режимами електричної тяги. Встановлено, що при відсутно-
сті навантаження одного із плечей тягової підстанції змінного струму в одній із фаз 
живильної лінії протікає активно-ємнісний струм.  

Розроблено систему рейтингових оцінок стану енергетичної безпеки процесу 
перевезень залізниць. Запропоновані науково обґрунтовані принципи розвитку тех-
нології експлуатації електричних систем з тяговими навантаженнями за станом і мі-
німальними витратами в процесі їх життєвого циклу, що в сукупності вирішує про-
блему ресурсозбереження.  

Ключові слова: енергоресурси, енергоефективність, тягове електропостачання, 
тягові підстанції, діагностика стану пристроїв, ресурсозберігаючі технології. 

 
Доманский И. В. Теоретические основы энергоэффективности и  

ресурсосбережения систем тягового и внешнего электроснабжения железных 
дорог. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по спе-
циальности 05.22.09 – электротранспорт. – Харьковский национальный университет 
городского хозяйства имени А.М. Бекетова МОН Украины, Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена решению научно-прикладной проблемы разработки 
теоретических основ энергоэффективности и ресурсосбережения систем тягового и 
внешнего электроснабжения железных дорог. Теоретические и экспериментальные 
исследования диссертации направлены на разработку научно обоснованных мето-
дов, стратегий, технологических решений, имитационных моделей, нового электро-
технического оборудования и диагностической аппаратуры для повышения энер-
гоэффективности и ресурсосбережения электротяговых сетей. 

На базе регрессионного анализа факторов, имеющих существенное воздей-
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ствие на уровень электропотребления в тяге поездов, разработаны научные принци-
пы энергетической стратегии железных дорог. Для каждого вида тяги определены 
прогнозируемые на перспективу до 2020 года величины удельного расхода энерго-
ресурсов. Предложено снизить себестоимость перевозок за счет выбора рациональ-
ных соотношений использования электрической и дизельной тяги. Разработан метод 
определения потенциала энергосбережения железных дорог, что позволяет эффек-
тивно использовать технические средства и технологии энергосбережения подраз-
делений железных дорог для снижения удельных расходов энергоресурсов.  

В работе разработан общий методологический подход направленного выбора 
технологии повышения энергоэффективности тяговых сетей и питающих линий 
энергосистем за счет увеличения напряжения передачи энергии к потребителю и 
минимизации «среднего пути энергии». Для повышения качества электроэнергии, 
снижения затрат и времени на строительство тяговых подстанций и создания транс-
портно-энергетических коридоров в полосе отчуждения железных дорог предложе-
но присоединение их к сетям НЭК Укрэнерго (220–330 кВ), что в совокупности 
обеспечивает ресурсо- и энергосбережение. Предложен метод анализа, расчета и 
моделирования основных электротехнических параметров и показателей электротя-
говый сетей с учетом питающих линий энергосистем. Погрешность при определе-
нии на имитационной модели интегральных показателей расходов и потерь энергии 
не превышает 3–5%. Для наполнения  баз знаний экспертных систем выполнены ис-
следования малоизученных режимов работы электрической тяги и предложены 
энергоэффективные схемы питания. 

Разработаны научные положения повышения эффективности режимов в элек-
трических системах с тяговыми нагрузками, в том числе многоуровневый метод ре-
гулирования напряжения и реактивной мощности. Установлено, что плавно регули-
руемая компенсация реактивной мощности не имеет решающего технического пре-
восходства перед ступенчато регулируемой. Предложено распределенную систему 
поперечно-емкостной компенсации в тяговой сети и совместное использование про-
дольной компенсации и устройств автоматического регулирования напряжения 
трансформатора под нагрузкой, что в совокупности позволяет снизить потери в тя-
говой сети в 2 раза. Определено, что параллельная работа неоднородных сетей 110 и 
25 кВ увеличивает потери мощности на 15–20% при передаче энергии. Для миними-
зации перетоков мощности и потерь энергии в тяговой сети создана база нечетких 
правил экспертной системы анализа и выбора рациональных уровней напряжений 
подстанций и схем питания тяговых сетей.  

Установлено, что отсутствие нагрузки левого или правого плеча питания тяго-
вой подстанции переменного тока вызывает протекание в одной из фаз питающей 
линии активно-емкостного тока. Для таких режимов подстанции предложено ис-
пользование векторного метода определения объема электроэнергии. Разработана 
система рейтинговых оценок состояния энергетической безопасности процесса пе-
ревозок железных дорог по совокупности восьми индикаторов. Предложены научно 
обоснованные принципы развития технологии эксплуатации электрических систем с 
тяговыми нагрузками по состоянию и минимальными затратами в процессе их жиз-
ненного цикла, в частности концепция технического обслуживания устройств элек-
троснабжения по состоянию на базе их диагностики и мониторинга, комплексная 
автоматизированная система диагностики контактной сети и токоприемников, сред-
ства повышения качества токосъема и уменьшения износа контактного провода, что 
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в совокупности решает проблему ресурсосбережения и позволяет снизить эксплуа-
тационные расходы в 1,5 раз. 

В целом результаты работы вносят существенный вклад в разработку электро-
технического оборудования систем тягового электроснабжения и обеспечивают 
энергобезопасность процесса перевозок железных дорог. Экономический эффект от 
комплексного внедрения результатов работы составляет до 7 млн. грн. в год. 

Ключевые слова: энергоресурсы, энергоэффективность, тяговое электроснаб-
жение, тяговые подстанции, диагностика состояния устройств, ресурсосберегающие 
технологии. 
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