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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ НАУКОВИХ 

ЗАДАЧ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ, 

ОРІЄНТОВАНИХ НА НАДІЙНІСТЬ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

4.1 Дослідження та розробка методу вибору стратегії технічного 

обслуговування і ремонту тягових підстанцій 

Основою стратегії розвитку системи тягового електропостачання залізниць 

України на цей час є підвищення безпеки, ефективності та обсягів перевезень. 

Одним з напрямів підвищення ефективності системи тягового електропостачання є 

підвищення експлуатаційної надійності тягових підстанцій, яке повинно 

здійснюватися в таких основних напрямках: 

• комплексна модернізація технологічних систем та обладнання ТП; 

• підвищення надійності електропостачання залізниць і безвідмовності 

роботи системи електропостачання; 

• підвищення ефективності витрати енергоресурсів зі збереженням 

необхідних параметрів якості електричної енергії; 

• оптимізація строків проведення ТО і Р; 

• визначення оптимального обсягу ТО і Р; 

• розробка системи збору і обробки даних стану електротехнічного 

обладнання (інтегровані комплекси оперативного управління в режимі реального 

часу при ухваленні рішень з проведення ТО і Р); 

• підвищення коефіцієнта технічного використання ( твК ) та коефіцієнта 

готовності ( гК ); 

• технічно і економічно обґрунтоване подовження термінів експлуатації 

діючого силового електрообладнання. 

Таким чином, основним принципом нової технології управління технічним 

станом електрообладнання є метод ТО і Р, що базується на індивідуальному 

спостереженні за реальними змінами технічного стану електрообладнання в 

процесі експлуатації. Найбільші резерви з підвищення ефективності системи ТО і 
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Р силового електрообладнання ТП закладені в скороченні тривалості ПЗР. 

Альтернативою ПЗР є планування ремонту обладнання ТП на підставі його 

фактичного технічного стану (розділи 1, 2). Однак на цей час ця стратегія поки ще 

не отримала широкого застосування на дистанціях електропостачання залізниць 

України. Основна ідея концепції ремонту за фактичним технічним станом (РФТС) 

полягає в тому, що обладнання необхідно ремонтувати тоді, коли його стан 

близький до відмови [69, 191, 199]. 

Для впровадження РФТС в експлуатаційну практику необхідно вирішити 

наступні наукові задачі, це розробка: 

• методів оцінки впливу обладнання на надійність ТП; 

• методів оцінки впливу обладнання на ефективність експлуатації; 

• методів оцінки напрацювання до відмови; 

• методів встановлення залишкового ресурсу обладнання. 

Застосування концепції переходу на ремонт за РФТС спрямоване на зміну 

графіків та обсягів робіт з технічного обслуговування і планового ремонту 

обладнання на основі оцінки прогнозних значень ТС електрообладнання ТП, 

впливу обладнання на надійність ТП, впливу обладнання на ефективність 

експлуатації. 

Для впровадження стратегії  РФТС з обслуговування ТП необхідно виділити 

один або кілька визначальних критеріїв ТС обладнання. Наприклад, позначимо ці 

критерії 1, 2{ ,..., }nK K K . Кожен критерій може представляти яку-небудь фізико-

хімічну характеристику устаткування й мати точковий або інтервальний характер. 

Також слід мати результати оцінки ТС обладнання протягом максимально 

можливого часу для всіх n  критеріїв 0 0 0
1 2{ ( ), ( ),..., ( )}nK t K t K t  , а також для 

кожного критерію гранично допустимі проектом значення 1 2{ , ,..., }nK K K . 

Встановлення визначальних характеристик ТС проводиться на підставі 

досвіду експлуатації, експертних оцінок фахівців, що експлуатують обладнання, та 

переліку числових параметрів, які змінюються в процесі проведення поточних та 

планових капітальних ремонтів електрообладнання ТП. Напрацювання до відмови 
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оцінюється на підставі прогнозування зміни визначальних характеристик ТС 

електрообладнання та з урахуванням наявних даних щодо відмов даного 

обладнання. Прогнозування зміни визначальних характеристик ТС здійснюється на 

підставі фізико-статистичних методів [200]. 

У випадку, якщо планування здійснюється за середнім напрацюванням до 

відмови, ремонт обладнання (за фактом досягнення будь-яким визначальним 

параметром ТС гранично допустимого значення – за фактом відмови) виконується 

через інтервал часу ремT  від останньої оцінки технічного стану обладнання 

                              гран
рем 0min( ){ }іТ і t t= − , 1,2,...,i n=                           (4.1) 

де гран
іt – момент досягнення і-м визначальним параметром технічного 

стану гранично допустимого значення (визначається на підставі прогнозних оцінок 

траєкторії зміни визначального параметра ТС); 

 0t  – момент проведення останньої оцінки технічного стану обладнання. 

У загальному випадку планування ремонту буде проводитися через інтервал 

часу ремT , що оцінюється за виразом 

                               гран
рем 0min( ){ }іТ і t tγ= − , 1,2,...,i n=                          (4.2) 

де іtγ  – гамма-відсоткове напрацювання до відмови за і-м визначальним 

параметром технічного стану. 

Вплив обладнання на надійність оцінюється за величиною зміни ризику (при 

зміні ймовірності відмови обладнання від 1 до 0), що визначається на підставі 

моделей і результатів ймовірнісного аналізу надійності ТП.  

У спрощеному варіанті аналізу впливу обладнання на надійність ТП оцінюється на 

підставі класифікації електрообладнання за НТД. 

Вплив обладнання на ефективність експлуатації оцінюється за середнім 

значенням затримки ЕРС на один позаплановий ремонт. Основою розрахунку є 

експлуатаційна статистика за термінами позапланового ремонту 

електрообладнання і регламентована залежність допустимого часу затримки ЕРС 

від тривалості непрацездатності обладнання ТП. У спрощеному варіанті аналізу 
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вплив обладнання на ефективність експлуатації оцінюється за коефіцієнтом запасу 

часу на проведення позапланового ремонту стосовно регламентованої тривалості 

непрацездатності обладнання без зниження експлуатаційної надійності 

електрообладнання ТП. 

Залежно від значущості електрообладнання встановлюється значення ( γ ) 

гамма-відсоткового запасу гамма-відсоткового напрацювання до відмови. 

Значущість обладнання визначається на підставі спеціально розробленої діаграми 

ранжування [201, 202]. В основу побудови діаграми ранжування покладено 

принцип присвоєння певного рівня значущості відповідно до впливу 

електрообладнання на безпеку та ефективність експлуатації ТП. 

З урахуванням [201, 202] виділимо три рівні значущості: низький, середній і 

високий та віднесемо до них класи обладнання ТП (за рівнем впливу на 

забезпечення безперервного тягового електропостачання, у разі виходу з ладу це  

3-й, 2-й та 1-й клас відповідно). Виділення саме трьох рівнів пов’язане з часто 

використовуваною в ризик-орієнтованому аналізі шкалою ранжування значущості, 

рівнів ймовірності відмови, приросту частоти пошкодження електрообладнання 

(ЧПЕ) ТП. Особливістю даної діаграми є виділення в явному вигляді градації 

обладнання за впливом на ефективність експлуатації. 

Діаграма ранжування включає три області (рис. 4.1): 

• мінімальний рівень значущості ( minЧПЕ ) відповідає низькому збільшенню 

ЧПЕ∆ , 3-й клас обладнання, дуже низький рівень впливу при виведенні 

обладнання в ремонт, великому запасі часу на виконання ремонту; 

• середній рівень значущості ( срЧПЕ ) відповідає значенням приросту ЧПЕ∆  

від мінімального ( minЧПЕ ) до середнього ( срЧПЕ ), 2-й клас обладнання, 

наявність впливу при виведенні обладнання в ремонт від мінімального до 

середнього рівня, меншому коефіцієнту запасу часу на виконання ремонту; 

• високий рівень значущості відповідає збільшенню ЧПЕ∆  вище середнього, 

1-й клас обладнання, значення впливу при виведенні обладнання в ремонт вище 

середнього, відсутність запасу часу на виконання ремонту. 



 167

 

Високий рівень

Середній рівень

Низький
  рівень

Тз=0 Тз.min 0→ Тз.ср Тз

Т = ТППР γ

γ = 95%

γ = 50÷80%

Т  = ТППР γ

Т  = ТППР ср

θ = ∞ θmin = 21 θmin = 2

∆ЧПЕ=0

∆ЧПЕmin → 0

∆ЧПЕср

1 клас

2 клас

3 клас

Вплив на ефективність експлуатаціїВ
пл
ив

 н
а 

е 
е

 б
ез
пе
ре
рв
н

тя
го
в

 е
ле
кт
ро
по
ст
ач
ан
ня

 

θ

∆ЧПЕ,
Клас обладнання

 
 

зТ  – час затримки ЕРС; θ  – коефіцієнт запасу позапланового ремонту 

Рисунок 4.1 – Діаграма ранжування (рівні значущості) обладнання за його впливом 
на надійність та ефективність експлуатації електрообладнання ТП 

 
Кожному обладнанню відповідає своє значення запасу γ  гамма-відсоткового 

напрацювання до відмови, по якій проводиться планування ТО і Р. Чим вище 

рівень значущості обладнання, тим більшим має бути гамма-відсотковий запас. 

Розглянемо методику оцінки граничних значень ∆ЧПЕ , зТ , , θ  відповідають 

класам обладнання і значенням γ . 

Слід зазначити, що при наближенні знизу обох параметрів ЧПЕ∆   

і зТ  до граничних значень, обладнання слід консервативно віднести до більш 

високого рівня. Рішення про близькість параметрів до граничних значень 

приймається на підставі експертної оцінки. Область значень параметрів, при яких 

здійснюється додаткова експертна оцінка, наближено обмежена пунктирною 

лінією (див. рис. 4.1). Так, орієнтовні значення параметрів, при яких необхідний 

додатковий експертний аналіз, складуть 
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ср min min

ср min min

ЧПЕ 0,5( ЧПЕ ЧПЕ ) ЧПЕ

0,5( )T T Т Т

∆ > ∆ −∆ + ∆⎧ ⎫⎪ ⎪
⎨ ⎬> − +⎪ ⎪⎩ ⎭

          (4.3) 

Межі низького рівня значущості вибираються таким чином, щоб обладнання, 

віднесене до цього рівня, можна було експлуатувати до відмови, при цьому 

орієнтовне планування ремонту (з метою підготовки ремонтного комплекту і 

персоналу) здійснювати за середнім наробітком до відмови ПЗР срТ Т= . 

Цим умовам може задовольняти обладнання 3-го класу рівня впливу на 

забезпечення безперервного тягового електропостачання з дуже незначним 

впливом на ЧПЕ  і затримку поїздів 

 min minЧПЕ 0; 0T∆ → → .  (4.4) 

Значення коефіцієнта запасу часу на проведення ремонту maxθ може бути 

вибране за аналогією зі значенням довірчої ймовірності 0,95Q =  для обладнання, 

що впливає на безпеку (п. В.2 ДСТУ 3004) [203]. Тобто для обладнання, що 

впливає на забезпечення безперервного тягового електропостачання, допускається 

мати 5 %-ну невизначеність щодо оцінки відповідного показника, або за наявності 

95 %-го запасу показник вважається оціненим з достатнім ступенем ймовірності. 

Показник θ  є за своєю суттю ймовірнісним, і 95 %-й запас відповідає 

величині 20-кратного запасу. У разі доп ремt t=  запас часу на проведення ремонту 

відсутній, у випадку ж прийнятного 20-кратного запасу часу на проведення 

ремонту (з 95 %-м запасом) показник θ  складе 

                                доп
max запас95%

рем

11 21
1 0,95

t
t

θ = + θ = + =
−

,                    (4.5) 

де ремt – середній час аварійного ремонту; 

 допt – допустимий час ремонту без зниження надійності 

електропостачання. 

Граничні значення срЧПЕ∆  і срT  не можуть мати фіксованих значень і 

пов’язані з конкретним видом обладнання і результатами ймовірнісного аналізу 
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надійності електрообладнання ТП (для срЧПЕ∆ ) і досвідом проведення 

позапланових ремонтів обладнання (для срT ). Для оцінки срЧПЕ∆  необхідно 

виконати оцінку значущості за Бірнбаумом [203] (інтервал зміни ризику) якомога 

більшої кількості електрообладнання ТП, віднесеного до класів 1-2. 

Значущість за Бірнбаумом: 

                    ЧПЕ ЧПЕ( 1) ЧПЕ( 0)В Р Р∆ = = = − = ,                     (4.6) 

де ЧПЕ( 0)Р = , ЧПЕ( 1)Р =  – значення ЧПЕ  за умови, що аналізований 

елемент (базова подія) має ймовірність відмови 0Р =  і 1Р =  відповідно. 

Якщо обладнання представлене за результатами імовірнісного аналізу 

надійності електрообладнання ТП  декількома незалежними базовими подіями 

(моделюючими поодинокі відмови) і відмовами за загальними причинами (ВЗП) , 

то значущість за Бірнбаумом складе 

                                 
1 2БС ВЗП

1 1

1ЧПЕ
m m

i j
i J j

В B B
n

= =

= =
∆ = = +∑ ∑ ,                         (4.7) 

де БС
iB – значущість за Бірнбаумом за одиничними базовими подіями, що 

моделює аналізоване обладнання; 

 ВЗП
jB – значущість за Бірнбаумом для ВЗП групи обладнання,  

у яку входить аналізоване обладнання; 

 1 2,m m  – кількість одиничних базових подій і ВЗП, моделюючим 

аналізоване обладнання; 

 jn – кількість елементів, що входять в j -ту групу ВЗП обладнання. 

У результаті такої оцінки отримуємо два масиви даних (рис. 4.2): 

• значення за Бірнбаумом для обладнання 1-го класу рівня впливу на 

забезпечення безперервного тягового електропостачання, що належить до високого 

рівня значущості 

                                                  в1, 1,2,..., 1іВ і N=                                            (4.8) 

• значення за Бірнбаумом для обладнання 2-го класу рівня впливу на 

забезпечення безперервного тягового електропостачання, що належить до 
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середнього рівня значущості 

                                             ср2 , 1,2,..., 2іВ і N=                                          (4.9) 

 
Рисунок 4.2 – Рівень значущості обладнання залежно від значущості за 

Бірнбаумом і класу електрообладнання 
 

Проведення оцінки середніх значень за Бірнбаумом для кожного рівня 

значущості 

                                    
1 2в1 в1 ср2 ср2

1 1

1 1;
1 2

N N

i i
i i

B B B B
N N= =

= =∑ ∑ .                      (4.10) 

Граничне значення срЧПЕ∆  складе 

                                      в1 ср2
срЧПЕ 0,5( )B B∆ = + .                                 (4.11) 

Оцінка граничного значення із затримки ЕРС срТ  зводиться до оцінки 

середнього значення із затримки ЕРС, що виникла з причини відмов 

електрообладнання ТП 

                                                         ср
1

1 N

i
i

Т T
N =

= ∑ ,                                           (4.12) 

де iT – затримка ЕРС при проведенні i -го позапланового ремонту будь-якого 

електрообладнання ТП; 

 N – кількість позапланових ремонтів. 

Оцінка граничного значення коефіцієнта запасу часу на проведення ремонту 
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срθ  зводиться до формалізації твердження, що при перевищенні граничного 

значення срθ  майже половина ремонтів призводить до перевищення допустимого 

часу ремонту (і, як наслідок, можлива затримка ЕРС). У середньому половина 

ремонтів призводить до перевищення допустимого часу ремонту. Коли середній 

час ремонту ремt  дорівнює допустимому часу ремонту допt , тоді 

                                             доп
ср

рем
1 2

t
t

θ = + = .                                              (4.13) 

Розглянемо ранжування обладнання за впливом на затримку ЕРС та 

ефективність експлуатації електрообладнання ТП. 

Віднесення того чи іншого обладнання до рівня значущості з точки зору 

впливу на затримку ЕРС та ефективність експлуатації електрообладнання ТП 

проводиться виходячи з таких умов (табл. 4.1). 

Якщо елемент за такою класифікацією був віднесений до декількох рівнів 

значущості, то призначають більш високий. 

 

Таблиця 4.1 – Ранжування обладнання за впливом на затримку ЕРС та 

ефективність експлуатації електрообладнання ТП 

 
Рівень значущості ЧПЕ, 

 клас електрообладнання 
Т, θ 

∆ЧПЕ ≤ ∆ЧПЕmin T ≤ Tmin Низький 

і / або клас 3 і / або θ = 21 

∆ЧПЕmin  < ∆ЧПЕ < ∆ЧПЕср Tmin  < T < Tср Середній 

і / або клас 2 і / або 1< θ < 21 

∆ЧПЕ > ∆ЧПЕср  T ≥ Tср Високий 

і / або клас 1 і / або θ ≤ 2 

 

Процедура планування ремонтів при введенні РФТС. 

Науково-методологічна частина процедури планування РФТС обладнання 

тягових підстанцій полягає в такому. 
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1. На підставі досвіду експлуатації, результатів ймовірнісного аналізу 

надійності ТП, класифікації устаткування за рівнем впливу на забезпечення 

безперервного тягового електропостачання та даних по затримці ЕРС визначають 

граничні значення ∆ЧПЕср, ∆ЧПЕmin, Tmin, Tср, γср діаграми ранжування елементів 

обладнання. Діаграма є спільною для всіх елементів однієї ТП. 

2. Виділяється група однотипного обладнання, для якого необхідно 

проаналізувати введення стратегії РФТС (однотипність обладнання  передбачає 

спільність конструкції, спільність умов експлуатації, однаковий рівень впливу на 

безпеку та ефективність експлуатації ТП та однаковий рівень відповідності ТС 

визначальним критеріям). 

3. Для виділеної групи обладнання, за експлуатаційною статистикою про 

проведення позапланових ремонтів визначають тривалості даних ремонтів. 

4. На підставі НТД отримують графік залежності затримки поїздів від 

тривалості позапланового ремонту обладнання. 

5. На підставі моделей і результатів ймовірнісного аналізу надійності ТП 

отримують оцінки значущості за Бірнбаумом для базового обладнання. 

6. Визначають числові значення ступеня впливу аналізованого обладнання на 

безпеку та ефективність експлуатації {∆ЧПЕ, Т, θ}. 

7. Використовуючи діаграму ранжування за {∆ЧПЕ, Т, θ} і класу впливу 

обладнання ТП на затримку ЕРС, визначають рівень значущості обладнання та 

відповідне значення гамма-відсоткового запасу γ гамма-відсоткового 

напрацювання до відмови (для обладнання низького рівня значущості оцінка 

виконується за середнім напрацюванням до відмови). 

8. На підставі досвіду експлуатації, експертних оцінок фахівців, що 

експлуатують обладнання, та переліку числових параметрів, які змінюються в 

процесі проведення планових КР, ПР обладнання, ідентифікують: визначальні 

характеристики ТС обладнання; поточні значення визначальних характеристик ТС 

обладнання. 

9. Використовуючи фізико-статистичні методи, визначають інтервал часу 

досягнення визначальними параметрами ТС їх гранично допустимих значень. 
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10. Визначають інтервал часу до проведення найближчого планового 

ремонту обладнання ТП. 

Планування наступного планового ремонту обладнання проводиться після 

підтвердження його працездатного стану і проведення оцінки визначальних 

характеристик його технічного стану. 

Етапи переходу до стратегії ремонтів за фактичним технічним станом. 

Поетапний перехід від планових ремонтів обладнання ТП до стратегії РФТС 

повинен здійснюватися в такому порядку: 

• виконання робіт підготовчого (аналітичного) етапу; 

• обґрунтування методів діагностики та розробка методик, їх 

експериментального напрацювання відносно вимірюваних параметрів  

і характеристик технічного стану обладнання; 

• організація моніторингу числових значень контрольованих параметрів; 

• розробка робочих програм і нормативної бази до поетапного переходу від ПЗР 

до стратегії РФТС. 

Зазначені роботи можуть виконуватися незалежно одна від другої, а терміни та 

умови їх проведення повинні бути регламентовані відповідними робочими 

програмами та/або НТД. 

Під час підготовчого етапу переходу на РФТС відповідно до чинних НТД та 

рішень регулюючих органів повинні бути вирішені такі завдання: 

– визначення та аналіз існуючого положення з ремонту на пілотних ТП 

електрифікованих залізниць України; 

– визначення черговості переходу на стратегію РФТС виходячи: 

• з виду (типу, підвиду) обладнання; 

• конструктивного різновиду обладнання; 

• вимог до експлуатаційної надійності, включаючи вивчення звітів за 

результатами ймовірнісного аналізу надійності електрообладнання ТП в частині 

визначення значущості обладнання; 

• визначення значущості обладнання з позиції безперервного забезпечення 

тягового електропостачання залізниць; 
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• вимог щодо надійності обладнання й критичності можливих відмов. 

Аналіз існуючого положення з ремонту включає проведення дослідження: 

• НТД на ремонт; інформації про раніше виконані ремонти, їх частоти (за 

однаковими видами, типами, конструктивним різновидам, робочим параметрам), 

наслідки ремонту; висновків про введення в експлуатацію відремонтованих 

виробів; 

• існуючої практики (або її відсутності) планування ремонтів за стратегією 

РФТС; 

• конструкторської та експлуатаційної документації; 

• виявлених відмов, дефектів, несправностей основного силового 

електрообладнання ТП; 

• застосовуваних методів діагностики. 

За результатами аналізу повинні бути вирішені такі завдання: 

• складаються переліки за видами, типами, конструктивними різновидами, 

робочими параметрами обладнання; 

• для зазначеного обладнання виконується оцінка розподілу тривалості 

позапланового ремонту та впливу обладнання на безпеку та ефективність 

експлуатації, встановлюються визначальні параметри ТС, проводиться 

прогнозування поведінки значень визначальних параметрів ТС та оцінка інтервалу 

до найближчого планового ремонту. 

На підставі певних інтервалів до найближчого планового ремонту обладнання 

коригується номенклатура робіт в ПЗР тягової підстанції. 

Концепція проведення робіт на підготовчому етапі, а також порядок і 

послідовність поступового переходу на стратегію РФТС повинні бути викладені в 

типовій (загальні вимоги для кожного виду/типу обладнання) і робочій (для 

кожного типу обладнання) програмах. 

Так, методика РФТС може бути використана при призначенні планової 

періодичності ремонтів у рамках програми управління залишковим ресурсом 

(старінням) обладнання тощо. 

Управління залишковим ресурсом (ЗР) обладнання/систем доцільно 
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реалізовувати в рамках комплексних експлуатаційних програм (програма 

управління старінням (ПУС), які повинні включати такі основні етапи: 

– оцінка ТС і ЗР; 

– розробка переліків-класифікаторів елементів, які підлягають управлінню 

старінням (у тому числі ранжування за впливом на показники надійності); 

– розробка та впровадження компенсуючих заходів процесів старіння; 

– розробка та впровадження моніторингу процесів старіння; 

– створення ефективної інформаційної системи управління старінням. 

Концепція управління старінням полягає в такому: 

– безперервна або періодична оцінка ТС, у тому числі оцінка відповідності 

визначальних параметрів встановленим критеріям працездатності/надійності і ЗР; 

– визначення домінуючих механізмів старіння внаслідок деградації і зносу; 

– обґрунтування та впровадження організаційно-технічних заходів щодо 

усунення або послаблення впливу домінуючих механізмів старіння, модернізація 

та/або своєчасна заміна елементів, найбільш схильних до деградації і зносу. 

Концепції переходу на РФТС і управління старінням взаємопов’язані й тому 

повинні реалізовуватися спільно, доповнювати й коригувати одна одну за такими 

основними факторами: 

1. Обидві концепції мають спільні заходи щодо оцінок ТС, визначальних 

параметрів і критеріїв працездатності/надійності, залишкового ресурсу, 

домінуючих механізмів деградації/зносу, експлуатаційного контролю й ін. 

2. Концепція переходу на РФТС спрямована в основному на обґрунтування 

можливості скорочення планових ремонтів і випробувань, а концепція управління 

старінням передбачає необхідність проведення з достатньою періодичністю 

планових ремонтів і випробувань, що визначає необхідність їх узгодження та 

оптимізації. 

Одним з напрямків реалізації концепції управління старінням є оптимізація 

планування ремонтів (у тому числі, на основі переходу на РФТС). 

Основними результатами оптимізації планування організації та проведення 

ремонтів є модернізація технології ремонту та оптимізація графіків проведення 
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всього комплексу ремонтних робіт і гранично допустима мінімізація тривалості 

критичних шляхів ремонту, які визначають фактичну загальну тривалість 

планового ремонту. 

Модернізація технології ремонту включає в себе, у першу чергу, модернізацію 

технічних засобів ремонтного обслуговування і контролю, у тому числі 

автоматизовані інформаційні системи управління (АІСУ) ТО і Р. АІСУ ТО і Р є 

взаємопов’язаним комплексом технічних і програмних засобів з необхідним 

набором датчиків і пристроїв, пов’язаних з ЕОМ. Програмне забезпечення 

реалізується на основі сучасних SCADA-систем, які забезпечують живучість АІСУ 

ТО і Р при роботі в реальному часі. АІСУ ТО і Р призначена для контролю за 

режимами роботи електротехнічного устаткування та для визначення за 

розробленими алгоритмами значень параметрів і критеріїв 

працездатності/надійності, залишкового ресурсу, механізмів деградації/зносу, 

експлуатаційного контролю обладнання системи тягового електропостачання 

залізниць. 

 

4.2 Наукові підходи до моделювання процесів технічного 

обслуговування силового електрообладнання тягових підстанцій 

Однією з найважливіших проблем у галузі експлуатації та обслуговування і 

ремонту складних технічних систем (СТС) з використанням інформаційно-

керуючих систем (ІКС) в сучасних умовах є удосконалення процесів управління 

технічним станом СТС при забезпеченні високого рівня працездатності на 

максимально можливому інтервалі їх життєвого циклу. 

Досвід створення та експлуатації СТС і ІКС показує, що ефективність їх 

використання та забезпечення високої надійності – це наслідок вдосконалення 

взаємозв’язків між окремими ланками й рівнями функціонування цих систем, 

режимами управління їх виробничою діяльністю та управління експлуатаційними 

процесами. 

У теорії моделювання «складних систем і процесів» одним із способів 

подолання бар’єра складності є поділ об’єкта на досить прості частини й вивчення 
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цих частин з урахуванням їх взаємодії [204]. Однак такий процес не єдиний є сам 

по собі складною проблемою, досі не вирішеною до кінця. Практичне розв’язання 

цієї проблеми визначається економічними, енергетичними й ергатичними 

аспектами конкуренції світового виробничого процесу. 

Таким чином, проблема комплексного управління виробничим процесом як 

на кожному етапі життєвого циклу СТС, так і управління станом самого життєвого 

циклу є актуальною науковою і практичною проблемою. 

Аналіз доступних джерел показує, що на сьогоднішній день відсутні: 

• єдина універсальна методологія оцінки та вирішення завдань управління у 

просторі та часі станом СТС при нормальній і екстремальній експлуатації на 

всьому інтервалі життєвого циклу; 

• моделі енергетичної внутрішньої взаємодії функціональних  

і конструктивних компонентів системи між собою і зовнішньої взаємодії системи 

із середовищем; 

• моделі прогнозу реального технічного стану конкретних СТС на 

максимально можливий інтервал часу і на максимально великий діапазон 

експлуатаційних умов, порівнянних з реальним інтервалом життєвого циклу; 

• модельна формалізація процесів деградації конкретних виробів СТС в 

цілому і по частинах; 

• модельна формалізація процесів взаємодії СТС із зовнішнім середовищем; 

• повномасштабні дослідження еволюцій технічного стану СТС; 

• загальні методики оцінки поточного ступеня старіння (зносу) СТС в 

реальному або близькому до реального масштабі часу. 

Наукові підходи, які застосовуються до опису процесів зношування і 

старіння, що відбуваються в СТС, базуються на узагальненні результатів 

спостережень і експериментів, побудові емпіричних і напівемпіричних моделей, 

формалізованих за результатами експериментальних досліджень, та аналізі цих 

моделей з метою виявлення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на параметри 

технічного стану СТС. 

Усю сукупність цих моделей можна розділити [205-212] на напівемпіричні 
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моделі зносу і старіння, емпіричні моделі механічного зносу, структурні моделі 

накопичення пошкоджень, ймовірнісні моделі зносу і відмов, економічні моделі 

втрат і витрат при експлуатації СТС. Ці моделі досить прості, узагальнюють дані 

спостереження і краще пристосовані для їх подання в аналітичному вигляді. 

Недоліками цих моделей є їх пасивний і фрагментарний характер, нездатність 

відображати найбільш загальні, фундаментальні закономірності зміни технічного 

стану технічної системи в цілому, в ув’язці з режимами зберігання, експлуатації та 

функціонального застосування СТС. 

Моделювання та ідентифікація процесів, що відбуваються з технічними 

виробами на максимально широкому інтервалі часу, є складною проблемою. 

Способи її вирішення розглянуті у фундаментальних роботах Я. З. Ципкіна,  

А. Б. Куржанського, Ф. Л. Черноусько, В. М. Кунцевича та інших вчених, які 

стверджують, що розв’язання проблеми управління технічним станом СТС 

необхідно шукати в області гарантованих результатів. Так, у роботі  

В. М. Кунцевича [213] наголошується, що на першому етапі в теорії ідентифікації 

безроздільно панував лише один підхід до постановки та вирішення задачі 

ідентифікації: прийнято як постулат, що всі невідомі величини і процеси – випадкові 

(у математичному сенсі цього слова). При цьому були отримані числові результати, 

які наведено в монографіях [214-217]. Ситуація почала змінюватися в 70-80-х роках 

минулого століття, коли з’явилися перші праці, у яких проблема ідентифікації 

параметрів об’єктів і векторів їх стану розглядалася в припущенні, що на ці об’єкти 

впливають неконтрольовані обмежені перешкоди, для яких відомі лише їх апріорні 

множинні оцінки й нічого більше. Надалі, як і зараз? такий підхід до проблеми 

ідентифікації процесів розвивається досить інтенсивно [218-221]. 

Отже, вирішення проблеми конкретного системного аналізу зміни і деградації 

технічного стану СТС потребує розробки наукової методології як аналізу і синтезу 

моделей зміни їх технічного стану, так і аналізу та синтезу систем комплексного 

управління експлуатаційними процесами з урахуванням закономірних динамічних, 

параметричних, економічних та енергетичних процесів, що відбуваються в кожній 

конкретній складній технічній системі на всьому інтервалі її життєвого циклу. 
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Сучасні енергетичні об’єкти електрифікованого залізничного транспорту 

України є структурно-складними технічними системами у яких сьогодні відсутня 

концептуальна методологія аналізу й моделювання функціонування та визначення 

фактичного технічного стану СТС на всьому максимально можливому інтервалі їх 

життєвого циклу, яка повинна адекватно відображати процеси деградації, зміни 

стану, старіння обладнання в умовах суттєвого впливу зовнішнього середовища. 

Актуальність і особливості дослідження СТС пов’язані з такими факторами: 

• зростанням відповідальності при прийнятті рішень з метою забезпечення 

якості проектних рішень, реалізації програм експлуатації систем та забезпеченні 

ефективності їх функціонування; 

• суперечностями між існуючими техніко-економічними показниками, які 

характеризують стан систем та елементів, і підвищеними вимогами до їх 

безвідмовного функціонування; 

• необхідністю збільшення матеріальних витрат на забезпечення 

безвідмовності й високого рівня технічного стану після тривалої експлуатації 

систем; 

• відсутністю можливостей достатнього фінансового забезпечення; 

• необхідністю розробки нових науково обґрунтованих методів управління 

функціональним станом на етапі як створення таких складних систем, так і їх 

експлуатації. 

З урахуванням розглянутого та з метою безпеки і надійності перевезень 

пасажирів і вантажів на залізницях, необхідне  підвищення якості та 

безвідмовності функціонування СТС залізниць. Вирішення даного завдання 

можливе за такими напрямами [222-225]: 

• підвищення надійності окремих елементів обладнання та їхніх поєднань; 

• створення моделей прогнозування відмов і своєчасна (профілактична) 

заміна елементів відповідно до рекомендацій, одержуваних у рамках цих моделей; 

• створення моделей оцінки надійності та безпеки функціонування об’єктів 

СТС в цілому. 

Для вирішення цієї проблеми, враховуючи визначені завдання та виконані 
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дослідження (розд. 1, 2, 3 ), можна запропонувати концепцію моделювання й 

аналізу зміни технічного стану складних технічних систем залізниць (у тому числі 

ТП) на всій довжині їх експлуатації, основу якої складають базові поняття: 

динамічна система, цілісна система, функціональна структура, конструктивна 

технічна конфігурація системи, зовнішня та внутрішня енергія системи, зміна 

станів і структури системи, межа функціональної цілісності системи тощо. 

Суть запропонованої концепції така. У процесі експлуатації на обладнання 

ТП діють різні зовнішні та внутрішні чинники (рис. 4.3), які неминуче призводять 

до зміни технічного стану обладнання. Під зміною розуміється процес поступового 

й безперервного переходу технічного стану обладнання від одного рівня до іншого, 

який проявляється у зміні його параметрів і порушенні процесів функціонування 

[226]. Характерними ознаками змін технічного стану обладнання ТП є фізичне 

зношування і старіння елементів його конструкції. Під фізичним зношуванням 

обладнання (пристроїв, частин) розуміють процес, у результаті якого змінюються 

його робочі параметри і знижується надійність роботи [205]. 

Під старінням розуміється сукупність фізичних і хімічних процесів, які 

відбуваються в системі й призводять до незворотних змін її працездатності [209]. 

Отже, еволюційні процеси зношування і старіння можуть мати різну фізичну 

природу, але однакові наслідки. Накопичення змін з часом призводить до різкого 

стрибкоподібного переходу СТС від одного якісного стану до іншого. Такий 

перехід має незворотний характер руйнування структурної та функціональної 

цілісності СТС і проявляється у вигляді відмов та виходу з ладу системи [209]. 

Таким чином, при проведенні досліджень поряд зі складністю модельного 

уявлення функціонування самої СТС доводиться мати справу зі складністю 

процесів, що відбуваються в ній (динамічний характер функціональних процесів в 

СТС; процеси СТС мають нелінійний характер; природні еволюційні процеси СТС 

є деградаційними, мають приховану стадію розвитку й спрямовані на руйнування 

системи). 
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Рисунок 4.3 – Фактори, що впливають на СТС 

Для розгляду закономірностей і процесів, що відбуваються в СТС, введемо 

поняття інтегрального технічного об’єкта (ІТО). Під ІТО надалі будемо розуміти 

будь-який підлягаючий розгляду технічний пристрій, систему, агрегат, елемент 

конструкції і т.д., сукупність яких за конструктивними й функціональними 

ознаками являє собою СТС. 

Функціонально ІТО може бути представлений сукупністю процесів, що 

відбуваються як всередині нього, так і при взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Взаємодію ІТО з навколишнім середовищем можна розділити на вхідну і вихідну 

(рис. 4.4) [209]. 

До вхідної взаємодії належать: 

• передача енергії ( exte ) і речовини ( extµ ) з навколишнього середовища в 

ІТО; 

• керуючий вплив (u ), спрямований на виконання ІТО своїх функціональних 

завдань; 

• вплив ( r ), спрямований на відновлення технічного стану ІТО; 

• зовнішні збурення ( ξ ), що являють собою односпрямовану дію 

навколишнього середовища на ІТО. 
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Рисунок 4.4 – Схема процесів, що відбуваються в ІТО 

До вихідної взаємодії можна віднести передачу енергії ( exte ), речовини 

( extµ ), які містяться в ІТО, у навколишнє середовище, а також спостережувані 

координати й параметри стану ( x ). 

Окрім взаємодії з навколишнім середовищем, всередині ІТО також 

відбуваються фізичні й хімічні процеси, пов’язані з обміном енергією ( inte ) та 

речовиною ( intµ ) між його елементами. Це так звані процеси внутрішньої взаємодії 

компонентів цілісної системи. 

Аналіз процесів, що відбуваються в ІТО, показує, що всі зміни його стану 

тісно пов’язані зі змінами та перетвореннями енергії. Енергія за своєю системною 

суттю є інтегральною, узагальненою характеристикою технічного стану ІТО. Отже, 

аналіз процесів зміни технічного стану ІТО та СТС в цілому необхідно проводити 

на основі використання так званого «енергетичного підходу». 

«Енергетичний підхід» полягає в тому, що для вимірювання стану і 

властивостей системи використовується така універсальна фізична величина, як 

енергія, яка дозволяє аналізувати й будувати моделі  

функціональної поведінки структурно-функціональної деградації ІТО. Еволюція 
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енергії в процесі функціонування ІТО вичерпно описується першим і другим 

законами термодинаміки [227]. 

Відповідно до принципів термодинаміки мірою перетворення  

і зміни енергії тіла (системи тіл) служить ентропія, приріст якої виражається 

залежністю [227] 

                                                          e idS d S d S= + , (4.14) 

де ed S – зміна енергії системи в результаті обміну речовиною та енергією 

із зовнішнім середовищем; 

 id S – зміна енергії системи в результаті необоротного перетворення, яке 

викликається перебігом фізико-хімічних процесів і перетворенням одних видів 

енергії в інші в середині системи. 

Аналіз формули (4.14) показує, що зростання ентропії пропорційне змінам 

технічного стану ІТО, і при досягненні певного значення може призвести до 

порушення цілісності системи. Цілісність СТС в енергетичному розумінні – 

результат акумуляції енергії в процесі її створення та формування системних 

властивостей. 

У нашому енергетичному визначенні система – це цілісна сукупність 

елементів, що володіє здатністю акумулювати і розсіювати енергію, поглинаючи її 

із середовища або віддаючи її в середовище за рахунок певної взаємодії елементів. 

У результаті внутрішня енергія системи в одних випадках збільшується, в інших 

зменшується. В обох випадках функціональні параметри системи змінюються і 

принципово залежать від балансу надходження і витрати енергії в системі. 

В енергетичному підході виділимо три види енергії системи: 

• енергія «спокою» системи – це енергія рівноважного стану конструкції 

системи, утворена в процесі її створення як цілісної функціональної системи; 

• потік енергії, що проходить через систему, що забезпечує цільове її 

функціонування; 

• потік енергії, що розглядається в конструкції і структурі системи і 
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призводить до її деградації, а також до віртуальних переміщень параметрів стану і 

структури системи. 

Таким чином, використання енергетичного підходу дозволяє перейти від 

параметричного розгляду технічного стану ІТО до його універсального 

енергетичного еквівалента. 

Еволюційні процеси, що відбуваються в СТС, мають динамічний характер, а 

самі системи є динамічними системами. Найбільш повний опис змін у часі 

характеристик таких систем з урахуванням енергетичного компонента описується 

системою рівнянь Гамільтона [228] 

                         ;i i
i

i i

dq pH H Q
dt p dt q

∂∂ ∂
= = − +
∂ ∂

, (4.15) 

де q  – узагальнені координати системи, які в загальному випадку 

відповідають кількості ступенів її свободи; 

 p  – узагальнені імпульси; 

 H – функція Гамільтона, що являє собою повну енергію системи; 

 Q  – узагальнені сили, що діють на систему. 

У функціональному сенсі моделі динамічних систем, побудовані на основі 

рівнянь Гамільтона, відображають перетворення й використання енергії системою. 

Формалізація узагальненої моделі енергетичного стану ІТО як гамільтонової 

системи у вигляді диференціальних рівнянь (4.15) є постановкою динамічної 

задачі, а процедура інтегрування цих рівнянь означає знаходження розв’язку. 

Інтегрування рівнянь (4.15) може бути інтерпретоване як процес розгортання 

початкового енергетичного стану системи (4.15) в початковий момент часу в деяку 

послідовність станів, які характеризують ступінь старіння агрегатів і вузлів ІТО. 

Це означає, що залежно від безлічі початкових енергетичних станів у результаті 

інтегрування породжується сім’я траєкторій, яка повністю характеризує всі 

можливі динамічні еволюції технічного стану ІТО. 

Узагальнену динамічну модель енергетичного стану ІТО опишемо у вигляді 

системи упорядкованих рівнянь [229–231] 
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де ike  – квадратичний диференціальний оператор вигляду 
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Рівняння (4.16) розглядається як структурний фрактал. Як відомо [232–235], 

основною властивістю фракталів є їх структурна інваріантність (самоподібність) на 

кожній страті nfr  (рис.4.5). 

  

Рисунок 4.5 – Схема структурного фрактала динамічної системи 
 
Це дозволяє використовувати принцип масштабної інваріантності для 

структурного розуміння системи зв’язків технічного об’єкта довільної складності. 

Використання структурних фракталів визначає структурну інваріантність 

(самоподібність) на кожному рівні й на кожній страті складної системи. 

Зручність використання моделей Гамільтона у вигляді рівнянь (4.16) полягає 

в їх універсальності щодо системного розкриття сенсу узагальнених координат 

системи, тобто можливості однакового модельного уявлення будь-яких цікавих 

для дослідника явищ. Це положення дозволяє створювати моделі еволюційних 

процесів у формі багатополюсників різної розмірності залежно від досліджуваних 

факторів. 

У прийнятій концепції при побудові системної моделі функціонування та 

еволюції технічного стану СТС розглядається два типи моделей: функціональної 

цільової поведінки та технічного стану. Універсальність моделей Гамільтона 

дозволяє об’єднати обидві моделі. Системні відмінності в позначеннях змінних q  і 
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H  визначаються тим, до якої підсистеми вони застосовуються. Так, у 

функціональному значенні СТС q  – це параметри переміщення конструкції 

системи в просторі цільового функціонування, а в разі дослідження динаміки 

конструкції – це віртуальні переміщення елементів конструкції в просторі її 

віртуальних переміщень. Змінна H  в першому випадку – це енергія взаємодії 

системи із середовищем, або енергія, необхідна для управління системою за її 

цільовим призначенням, а в другому випадку – це енергія рівноважної конфігурації 

технічної конструкції системи, або внутрішня енергія «спокою». 

У результаті їх об’єднання в єдину цілісну модель за необхідності 

утворюється трирівнева схема модельного уявлення еволюції технічного стану ІТО 

(рис. 4.6). Схема включає рівень опису динамічної моделі ( X ) ІТО, рівень 

віртуальних змін стану ( S ) ІТО, а також рівень вартості ( C ) фізичного і 

морального старіння ІТО в процесі експлуатації. 

 

Рисунок 4.6 – Трирівнева модель функціонування та еволюції технічного стану 
СТС 

 
На вхідну шину моделі подаються керуючі векторні сигнали цільового 

управління UQ , збурювань VQ , а також вихідних умов 0Q . Вихідна шина моделі 

містить: 

• XR – вектор узагальнених координат системи, що містить інфор-мацію про 

її основну функціональну поведінку; 
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• SR – вектор параметрів системи X, що характеризують її технічний стан; 

• CR –вектор, що характеризує вартісне вираження фізичного  

й морального старіння СТС. 

Основними структурними утвореннями моделі еволюції технічного стану 

СТС є чотири-, шести- і десятиполюсники [236–238].  
Розроблена концепція моделювання і аналізу узагальнених динамічних 

процесів функціональної та деградаційної параметричної зміни СТС в процесі її 

експлуатації може бути орієнтована на комплексне доцільне управління складною 

технічною системою тягового електропостачання з поточного та залишкового 

стану на всьому інтервалі життєвого циклу. Ця концепція дозволяє моделювати 

компоненти системи ТО і Р ТП, підсистеми і всю систему в цілому, а також 

враховувати стадії створення, введення в експлуатацію, технічної експлуатації та 

функціонування обладнання тягового електропостачання за цільовим 

призначенням у системній єдності. Головною особливістю моделі є її структурне 

рішення, яке дозволяє інтегровано за місцем і часом управляти як цільовими, так і 

деградаційними процесами у системі ТО і Р , у тому числі розробляти стратегію 

управління, що максимально враховує технічний стан силового електрообладнання 

системи тягового електропостачання залізниць України. 

 

4.3 Розробка методу та математичної моделі відновлення 

експлуатаційної надійності тягових підстанцій 

Для вирішення задачі мінімізації наслідків відмов силового 

електрообладнання ТП, система ТО і Р повинна володіти наступними 

властивостями: 

– бути ефективною в умовах високої невизначеності початкової інформації 

стану СТЕ; 

– простота застосовування, універсальність, комплексність, практична 

спрямованість, можливість нарощування вхідних даних, тощо. 

Кінцевим результатом дослідження повинна бути розробка моделі 

запобігання зниженню експлуатаційної надійності силового електрообладнання 
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ТП. Однак вирішення даної проблеми ускладнюється деякими особливостями 

організації та управління системою ТО і Р, основними з яких є [91, 239-241]: 

– необхідність обліку великої кількості показників експлуатаційної 

надійності обладнання при виборі їх раціонального варіанту в умовах 

невизначеності функціонування СТЕ; 

– суттєвий взаємозв’язок і взаємозалежність показників, що мають 

суперечливий характер; 

– складність отримання вихідних даних залишкового ресурсу обладнання в 

умовах невизначеності стану пристроїв ТП, які необхідні для вирішення завдань 

аналізу і синтезу, особливо на ранніх етапах розвитку відмови; 

– здебільшого якісний характер показників, які враховуються при аналізі і 

синтезі системи ТО і Р. 

Вказані особливості дуже ускладнюють застосування традиційних 

математичних методів, зокрема методів математичної статистики і теорії 

ймовірності, а також класичних методів оптимізації для вирішення прикладних 

завдань аналізу і синтезу системи ТО і Р ТП внаслідок того що, математична 

статистика і теорія ймовірності використовують експериментальні дані, які 

володіють певною точністю і достовірністю. У цьому випадку одним з 

перспективних напрямів для вирішення прикладних задач які пов’язані з 

проблемою відновлення експлуатаційної надійності електрообладнання ТП на 

основі початковій експертній інформації є: лінгвістичний підхід на базі теорії 

нечітких множин і лінгвістичної змінної [242-250]. Теорія нечітких множин має 

справу з «людськими знаннями», які прийнято називати експертною інформацією. 

У цьому випадку прийняття рішень здебільшого базується на експертних оцінках. 

Виходячи з розглянутого та враховуючи практичний досвід і публікації [6, 8, 

19, 69, 91, 251], можна запропонувати метод відновлення експлуатаційної 

надійності ТП від відмов силового електрообладнання, під час тягового 

електропостачання, який враховує наведені складові та їх взаємозв’язки (рис. 4.7). 

На рис. 4.7 відображені: Q  – показник відновлення експлуатаційної 

надійності ТП за рахунок підвищення якості системи ТО і Р та відновлення 
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ресурсу силового обладнання підстанції; iP  – ймовірність відмови і-го обладнання; 

( )iR r  – фактичний залишковий ресурс і-го електрообладнання ТП в обсязі 

напрацювання r ; іq – показник зниження експлуатаційної надійності ТП з причини 

відмови і-го силового обладнання ТП; в
іP  – ймовірність відновлення ресурсу і-го 

обладнання при своєчасному виявленні його фактичного технічного стану та 

проведенні якісного ТО і Р; 1,i n=  – відмови силового обладнання ТП; 1,i n=  – 

відновлення працездатності силового обладнання ТП при своєчасному виявленні 

фактичного технічного стану та проведенні якісного ТО і Р. 

Відмови силового
обладнання ТП

1,i n= ;

iP ;

Тягова
підстанція

відновлення
експлуатаційної надійності

Інтелектуальна система моніторингу,
діагностування та ТО і Р ТП

Моніторинг та діагностування обладнання

Визначення: 1,i n= ; Pi ; R ( r )i

ТО і Р обладнання ТП

1,i n=

1

n в
i i і і

i
Q P q P

=
= ⋅ ⋅∑

відновлення працездатності - 1,i n= ;
відновлення - ( )iR r

ймовірність відновлення ресурсу в
іP

іq

Q

 
Рисунок 4.7 – Відновлення експлуатаційної надійності силового 

електрообладнання ТП  
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В умовах відмов силового обладнання ТП – 1,i n= , кожна і-та відмова 

характеризується ймовірністю появи і-ї  відмови – iP  і зниження експлуатаційної 

надійності ТП з причини відмови і-го силового обладнання ТП - іq  (розділ 2).  

Для вирішення цієї проблеми необхідно застосування інтелектуальної 

системи моніторингу і діагностування та ТО і Р ТП (ІСМД ТО і Р ТП) , яка 

розглянута [Розділ 3, 19] і виконує такі основні функції: 

– безперервний моніторинг та діагностування технічного стану основного 

силового електрообладнання ТП; 

– визначення залишкового ресурсу ( )iR r і-го обладнання; 

– повне або часткове відновлення ресурсу і-го обладнання ( 1,i n= ) з 

ймовірністю відновлення в
іP ; 

– відновлення експлуатаційної надійності ТП iq  за рахунок відновлення 

ресурсу і-го силового обладнання. 

З метою вирішення проблеми підвищення ефективності системи ТО і Р 

визначимо в загальному вигляді задачу ІСМД ТО і Р ТП, це: відновлення ресурсу 

силового електрообладнання ТП та підвищення експлуатаційної надійності за 

рахунок своєчасного виявлення фактичного технічного стану обладнання та 

проведення якісного ТО і Р. 

Для вирішення цей задачі необхідно вибрати варіант реалізації 

запропонованої ІСМД ТО і Р ТП, який забезпечить максимум відновлення ресурсу 

та зменшення збитку при допустимих витратах на створення та підтримку 

інтелектуальної системи. 

Для вирішення цієї задачі необхідно перш за все сформувати показник 

визначення рівня відновлення експлуатаційної надійності з причини відмов 

силового обладнання ТП – ( )Q Т  з врахуванням якості функціонування ІСМД ТО і 

Р ТП, де: Т  – вектор, що характеризує варіант технічної реалізації ІСМД ТО і Р 

ТП; доп опт,T T  – допустиме і оптимальне значення вектора Т ; допС  – допустимі 

витрати на ІСМД ТО і Р ТП [252]. 
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Показник загального відновлення експлуатаційної надійності ТП в 

загальному вигляді представимо співвідношенням [242]: 

                                       ( ; ; )вi і iQ F P q P= .                                      (4.18) 

Показник загального відновлення експлуатаційної надійності і-го 

обладнання ТП за рахунок визначення реального фактичного стану обладнання 

(залишкового ресурсу) та поновлення ресурсу, представимо співвідношенням: 

                                           в
i i і іq P q P= ⋅ ⋅  .                                      (4.19) 

При незалежності відмов обладнання ТП і збільшення їх наслідків 

отримуємо 

                                           в

1

n

i і і
i

Q P q P
=

= ⋅ ⋅∑ ,                                        (4.20) 

де i ³P = λ ; iλ  – інтенсивність відмов і-го обладнання ТП; 0 1іq≤ ≤ ; 
1

1
n

і
i

q
=

=∑ . 

Ймовірність в
іP  визначається тим, наскільки повно враховані вимоги до 

ІСМД ТО і Р ТП , тобто 

                                  в
1( ... )і i i ijP f х х= ,                                               (4.21) 

де ijх  – ступінь виконання j-ї вимоги до ІСМД ТО і Р – ТП для відновлення 

ресурсу і-го обладнання. 

Для оцінки ступеня виконання j-ї вимог до ІСМД ТО і Р – ТП найзручніше 

використовувати його нормоване значення. 

Як показано в [252], для нормування значення ступеню виконання j-ї вимоги 

зручно використовувати наступу функцію 

                                              
нг

нк нг
ij ij

ij
ij ij

х х
х

х х
−

=
−

                                           (4.22) 

де: ijх – поточне значення ступеню виконання  j-ї вимоги відновлення ресурсу 

і-го обладнання; нк
ijх , нг

ijх  – найкраще і найгірше значення. 

Розклавши функцію (4.21) в ряд Макларена і обмежившись лише першими 

членами ряду, отримаємо 
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в

в в

1

(0)
m

і
і і ij

j ij

PP P х
х=

∂
= +

∂∑ ,                                  (4.23) 

де в (0) 0іP =  – ймовірність відновлення ресурсу і-го обладнання при 

невиконанні вимоги до ІСМД ТО і Р ТП; 
в

i
ij

іj

P
х

∂
= α

∂
 – величина, що характеризує 

ступінь впливу вимоги на ймовірність відновлення ресурсу і-го обладнання 

(0 1ij≤ α ≤ ; 
1

1
m

ij
j=

α =∑  для 1,i n= ), та отримуємо 

                                     
1

m
в

i іj ij
j

P х
=

= α∑ .                                                 (4.24) 

Остаточно формула (4.20) показника оцінки відновлення експлуатаційної 

надійності ТП набуває вигляду: 

                               
1 1

n m

³ i ij ij
i j

Q q õ
= =

= λ α∑∑  .                                         (4.25) 

Можна зробити висновок, що розв’язання задачі відновлення 

експлуатаційної надійності ТП у вигляді (4.25) зводиться до оптимального 

обґрунтування вимог до системи ІСМД ТО і Р ТП, яка дозволяє визначити maxQ  

при обмеженні допустимих витрат на систему доп( )ijС х С≤ . 

Цей метод дозволить визначити найбільш важливі проблеми підтримки 

основного силового електрообладнання ТП СТЕ у працездатному стані, в умовах 

наростання темпів і обсягів його старіння та відмов. 

 

4.4 Розробка методу оцінки технічного стану обладнання тягових 

підстанцій та прогнозування ресурсу 

Для підвищення надійності електрообладнання ТП, враховуючи досвід 

створення системи моніторингу і діагностики [10, 14, 253, розділ 3], можна 

запропонувати алгоритм виміру і реєстрації діагностичних параметрів силового 

електрообладнання ТП (рис. 4.8), яка утворює сукупність об’єкта і засобів, 

необхідних для проведення безперервного діагностування (контролю) фактичного 

технічного стану електрообладнання з урахуванням правил, встановлених у 
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нормативно-технічній документації (НТД). 

Схема алгоритм виміру і реєстрації діагностичних параметрів (рис. 4.8) є 

трирівневою і має такі підсистеми: 

1. Підсистема діагностики першого рівня включає: 

– Блок 1 – сервер бази даних діагностичних параметрів БД1, служить для 

зберігання виміряних і нормованих значень; 

– Блок 2 – формувач діагностичних параметрів, служить для організації 

(збору) виміряних та граничних значень діагностичних параметрів вимХ , 

гран.станХ ; 

– Блок 3 – перетворювач, є моделлю аналізу та перетворення параметрів 

гран.стан вим( , )f Х Х  і служить для представлення діагностичних параметрів у 

нормалізованому вигляді; 

– Блок 4 – блок порівняння, необхідний для визначення виміряних і 

нормованих значень діагностичних параметрів вим гран.станХ Х≥ ; 

– Блок 5 – блок визначення, необхідний для розрахунку величин виміряних і 

нормованих параметрів вим гран.станХ Х≥ ; 

– Блок 6 – формувач моделі технічного стану об’єкта гран.стан( )f Х , служить 

для визначення відповідності технічного стану об’єкта вимогам нормативно-

технічної документації; 

– Блок 7 – формувач, служить для формування сигналу небезпеки 

експлуатації об’єкта при перевищенні вимірюваних параметрів нормованих 

значень; 

– Блок 8 – формувач, видає сигнал небезпеки. 

Перший рівень моніторингу на основі даних блоків забезпечує: 

• обробку вимірюваних діагностичних параметрів, представляючи їх в 

нормалізованому вигляді, і передачу результатів вимірювання  

в обробленому вигляді в базу даних; 

• відповідність значень виміряних параметрів нормованим значенням і 
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формування висновку про відповідність технічного стану об’єкта вимогам НТД; 

• формування сигналу небезпеки експлуатації об’єкта при перевищенні 

значеннями вимірюваних параметрів нормованих значень; 

• прийом командних сигналів на зміну чутливості датчиків, тривалості й 

періодичності вимірювання та синхронізації. 

 

 

Рисунок 4.8 – Алгоритм виміру і реєстрації діагностичних параметрів силового 
електрообладнання ТП у режимі моніторингу 
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2. Підсистема діагностики другого рівня включає: 

– Блок 9 – блок визначення, необхідний для розрахунку величин виміряних і 

критичних параметрів вим гран.станХ Х≤ ; 

– Блок 10 – сервер бази даних діагностичних параметрів БД2, служить для 

зберігання інформативних параметрів; 

– Блок 11 – формувач динамічних характеристик і дефектів, що розвиваються 

( )f Х , служить для розрахунку похідних і динамічних діагностичних параметрів; 

– Блок 12 – служить для розрахунку ступеня небезпеки дефекту, що 

розвивається; 

– Блок 13 – сервер бази даних діагностичних параметрів БД3, служить для 

зберігання виміряних параметрів; 

– Блок 16 – формувач, видає сигнал небезпеки; 

– Блок 17 – формувач, видає сигнал управління. 

Підсистема другого рівня за допомогою вказаних блоків забезпечує: 

• визначення виду й місця дефектів, що розвиваються; 

• розрахунок похідних і динамічних діагностичних параметрів; 

• визначення ретроспективи діагностичних параметрів; 

• визначення ступеня небезпеки дефектів, що розвиваються; 

• зміна алгоритму роботи підсистеми за командою верхнього рівня; 

• передачу результатів розрахунку і аналізу в базу даних; 

• зберігання інформативних параметрів; 

• вимірювання діагностичних параметрів; 

• формування сигналу про зміну режиму роботи системи охолодження 

об’єкта (наприклад, силових трансформаторів). 

3. Підсистема діагностики третього рівня включає такі блоки: 

– Блок 14 – формувач моделі залишкового ресурсу ( )хτ ; 

– Блок 15 – визначник значень залишкового ресурсу 0τ . 

Підсистема діагностики третього рівня на основі блоків 12 і 13 забезпечує 

оцінку залишкового ресурсу об’єкта. 
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Виходячи з основних завдань технічного діагностування в режимі 

моніторингу, первинним актом є визначення виду технічного стану силового 

електрообладнання ТП. При встановленні факту несправності й дефекту наступний 

крок спрямований на пошук місця, виду й небезпеки дефекту і визначення причин 

несправності. В об’єкті можуть утворюватися і розвиватися явні і неявні види 

дефектів, а діагностуватися можуть тільки явні дефекти. До категорії неявного 

дефекту належить дефект, який не може бути виявлений через відсутність методу 

та засобів його виявлення. 

Визначення технічного стану деталей і елементів устаткування і всіх видів 

порушень у їх функціонуванні відбувається з використанням діагностичних 

параметрів. 

Діагностичні параметри поділяються на три типи: 

• параметри інформаційного виду, що представляють об’єктну 

характеристику, інфХ ; 

• параметри, що представляють поточну технічну характеристику елементів 

(вузлів) об’єкта, іХ ; 

• параметри, які включають похідні декількох параметрів, похіднХ . 

До параметрів інформаційного виду інфХ  належать: 

• тип об’єкта; 

• час введення в експлуатацію та період експлуатації; 

• ремонтні роботи, що проводяться на об’єкті; 

• знаходження об’єкта в нештатних ситуаціях; 

• технічні характеристики об’єкта, отримані при випробуванні на заводі-

виготівнику та/або при введенні в експлуатацію; 

• нормовані значення діагностичних параметрів гран.станХ ; 

• технічні характеристики іХ  об’єкта у вигляді ретроспективи абсолютних 

значень в часі ( )іХ t або їх похідної іdx
dt

. 
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Нормовані значення діагностичних параметрів гран.станХ  використовуються 

при зіставленні їх значень з виміряними діагностичними параметрами. Інші 

параметри інформаційного виду застосовуються переважно в тих випадках, коли 

вимірювані діагностичні параметри мають значення, що наближаються до 

граничних нормованих значень гран.станХ  і динамічні характеристики іdx
dt

 мають 

високі значення. 

До діагностичних параметрів, які представляють поточну технічну 

характеристику елементів (вузлів) об’єкта, іХ  належать результати вимірювань у 

поточний момент. Ці параметри залежно від виду обладнання можуть 

розрізнятися. Водночас, коли цілий ряд об’єктів контролю використовує один і той 

же вид параметрів, ці параметри можуть мати лише різні нормовані значення. 

Кількість вимірюваних діагностичних параметрів залежить від виду 

обладнання та ступеня розвиненості методів діагностування.  

Наприклад [4], число вимірюваних діагностичних параметрів силових 

трансформаторів і шунтуючих реакторів досягає 38, масляних вимикачів – 29, 

елегазових вимикачів – 25, обмежувачів перенапруги та розрядників – 10, 

роз’єднувачів (з приводом) – 14, маслонаповнених вимірювальних 

трансформаторів струму – 9. 

Сьогодні існує можливість автоматично вимірювати основну частину 

поточних діагностичних параметрів технічними засобами під робочою напругою 

(тобто в режимі on-line). Діагностування проводиться в циклічній формі: кожен 

цикл включає вимір всього комплексу параметрів при обов’язковій реєстрації 

параметрів хоча б один раз. При діагностуванні обладнання знання взаємодії подій 

при утворенні дефекту є найважливішою умовою визначення логічного ланцюга 

подій при створенні моделей технічного стану систем та об’єкта в цілому. Отже, 

побудова схем подій є складовою частиною методики діагностування при аналізі 

результатів вимірювання параметрів контрольованого обладнання ТП. Від повноти 

опису об’єкта і функціональних зв’язків явищ в об’єкті залежить точність 

результатів діагностування. 


