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Актуальність теми дисертаційної роботи. Електрифікований 

залізничний транспорт є на сьогоднішній день одним з найбільш значних 

споживачів електричної енергії в енергетичному господарстві багатьох 

розвинених країн світу. Україна за питомим показником енерговитрат на 

залізничне перевезення теж не стоїть осторонь. Зважаючи на щорічно 

зростаючі об’єми товаро- і пасажирообороту на залізничному транспорті, 

будь-які науково-технічні заходи, спрямовані на збільшення 

енергоефективності використання рухомого складу залізниць можна віднести 

до однієї з ключових задач розвитку національної економіки. 

Значну потенційну, і в повній мірі не використану, можливість щодо 

економії електроенергії в системах живлення електричного рухомого складу 

має рекуперативне гальмування. Не дивлячись на численні складнощі, 

пов’язані з впровадженням систем рекуперативного гальмування на 

залізничному рухомому складі, досвіт індустріально розвинених країн 

показав можливість зменшення енерговитрат на електричну тягу при його 

застосуванні до 25%. При використанні сучасних енергоефективних 

напівпровідникових перетворювачів і енергоємних накопичувачів енергії цей 

показник може бути поліпшено. Саме цьому аспекту приділено увагу в 

дисертаційній роботі, де розглядається створення енрегоефективних систем 

управління силовим перетворювачем, що забезпечує роботу електродвигунів 

і режимі тяги і рекуперації. 

Зважаючи на вищесказане тема дисертаційної роботи «Підвищення 

енергоефективності електричного рухомого складу в режимах тяги і 

рекуперації» є актуальною і спрямованою на вирішення важливої науково-

практичної задачі – зменшенню втрат електричної енергії в системах 

електропостачання електрорухомого складу засобами ефективного 

управління напівпровідниковими перетворювачами. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. Визначається застосуванням 

сучасних методів наукових досліджень, серед яких: метод параметричного 

формування процесу кінцевої тривалості і математичний апарат Z-

перетворення при синтезі регулятору струмів якоря і обмотки збудження 

двигуна постійного струму у режимах тяги і рекуперації; частотні методи 

теорії автоматичного регулювання для синтезу передавальної функції 

регулятора вхідної напруги та інші. 

Теоретичні обґрунтування представлених наукових положень та їх 

експериментальна перевірка виконані коректно із застосуванням ефективних 
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засобів імітаційного моделювання в середовищі Matlab/Simulink, що є 

загально визнаною практикою обґрунтування результатів наукових 

досліджень в електроенергетичній галузі. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій. 
Забезпечується коректністю постановки задач дослідження, застосуванням 

класичної теорії електричних кіл і чисельних методів розв’язання систем 

диференціальних і алгебраїчних рівнянь, відповідністю досліджуваних 

енергетичних процесів змісту математичних моделей. Слід зазначити, що 

представлені в роботі наукові положення, висновки і рекомендації логічно 

аргументовані. Запропоновані методи і розроблені алгоритми обґрунтовані 

однозначними математичними співвідношеннями і підтверджені чисельними 

експериментами в імітаційному середовищі Matlab. Збіг результатів 

моделювання з результатами теоретичних досліджень підтверджує 

достовірність останніх. 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті розв’язання 

поставлених в дисертаційній роботі задач автором було отримано нові 

наукові результати: 

– вперше отримано аналітичні співвідношення для описання процесу 

кінцевої тривалості при регулюванні струму обмотки якоря тягового двигуна 

в режимі рекуперації, що дозволило оптимізувати систему автоматичного 

регулювання за критерієм швидкодії; 

– вперше отримано регулювальну характеристику 4QS-перетворювача, 

що живить тяговий двигун змінного струму, яка дозволяє забезпечувати 

сталість енергетичних процесів електрорухомого складу в широкому 

діапазоні вихідних напруг в режимах тяги і рекуперації. 

Крім того низка наукових результатів, отриманих Нарубацьким В.П. є 

послідовним розвитком сучасних методів синтезу систем управління 

широтно-імпульсними перетворювачами: 

– набули подальшого розвитку енергоефективні способи управління 

широтно-імпульсними перетворювачами завдяки запропонованої автором 

покращеної гістерезисної модуляції на основі додавання станів попарного 

вмикання тиристорів однієї групи, що дозволило на третину зменшити 

динамічні втрати в напівпровідникових ключах; 

– набули подальшого розвитку способи взаємної компенсації вищих 

гармонік вхідного струму 4QS-перетворювача за рахунок фазового зсуву 

опорних ШІМ-сигналів каналів управління паралельно працюючими 

тяговими двигунами електрорухомого складу, що дозволило засобами 

управління поліпшити якісні показники електроенергії. 

Практична значимість результатів роботи для електричного 

транспорту, електроенергетики та електротехніки полягає в наступному: 

– розроблено алгоритм покращеної гістерезисної модуляції, що 

дозволило зменшити кількість перемикань напівпровідникових приладів і на 

33% зменшити динамічні втрати в них; 
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– розширено науково-технічну базу для створення і проектування 

ефективних систем електричного гальмування, що може бути використано 

при модернізації і розроблені нового електрорухомого складу; 

– розроблено комп’ютерну Matlab-модель тягового електропривода з 

чотирма паралельними перетворювачами, що керуються запропонованою в 

дисертації системою регулювання з фазовим зсувом опорних ШІМ-сигналів в 

канал управління кожного перетворювача, що знайшло практичне 

впровадження під час розробки перетворювачів частоти на імпульсних 

джерелах живлення, що виконувались ТОВ «ВО ОВЕН»; 

– результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний 

процес Українського державного університету залізничного транспорту та 

Харківського центру професійної освіти регіональної філії «Південна 

залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». 

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих 

працях. Матеріали дисертації відображено в 22 наукових публікаціях, у тому 

числі 8 статей у наукових фахових виданнях України, з яких одне видання 

[8], включене до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. Ключеві 

положення дисертації, що в повній мірі розкривають результати 

дисертаційних досліджень, достатньо апробовано на 15 науково-технічних 

конференціях і 7 семінарах НАН України. 

Автореферат дисертації відповідає її меті, змісту та висновкам, 

характеризуючи ступень новизни і практичну цінність результатів 

дослідження, відображає особистий внесок здобувача у вирішені 

поставлених задач. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. Дисертаційна робота 

обсягом 186 сторінок складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел з 195 найменувань і додатків. Основна частина 

дисертації надрукована на 160 сторінках, в тому числі 91 рисунків та 10 

таблиць за текстом. 

Вступ містить загальні положення дисертаційної роботи, відповідно 

вимогам: актуальність теми, мету і задачі наукового дослідження, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, наукову новизну і 

практичне значення результатів досліджень. 

В першому розділі проаналізовано складові втрат електричної енергії і 

перспективи використання рекуперативного гальмування на залізницях 

України. Розглянуті основні переваги і недоліки впровадження систем 

рекуперативного гальмування на електрифікованому рухомому складі, на 

основі чого запропоновано шляхи покращення систем рекуперативного 

гальмування для електрорухомого складу постійного і змінного струмів. 

Відзначено, що одним з можливих шляхів є використання на рухомому 

складі сучасних напівпровідникових перетворювачів. Огляд 

перетворювальних систем, що використовуються на сьогоднішній час, 

дозволив встановити, що найбільш ефективним перетворювачем, з точки 

зору енергоефективної реалізації режимів тяги і рекуперації, є 4QS-
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перетворювач. Тому питання дослідження і реалізація ефективних систем 

керування 4QS-перетворювачем, було поставлено в роботі для подальшого 

вирішення. 

У другому розділі на основі побудованих структурних схем системи 

автоматичного регулювання струм тягового двигуна постійного струму 

досліджено динамічні характеристики цієї системи в режимі 

рекуперативного гальмування. Отримано аналітичні залежності, що 

описують умови реалізації процесів кінцевої тривалості при регулюванні 

струмів якоря та обмотки збудження двигуна, виконано синтез регуляторів 

двоконтурної системи автоматичного регулювання, що забезпечує реалізаціє 

цих процесів. Також отримано аналітичні співвідношення, що описують 

залежність коефіцієнта пульсації двох типів напівпровідникових 

перетворювачів, – тиристорного випрямляча і понижуючого ШІП-

перетворювача, – від значення передавальних функцій регуляторів 

двоконтурної системи автоматичного регулювання. Зроблено висновок, що 

для забезпечення максимальної швидкодії системи у повному діапазоні 

регулювання необхідна реалізація адаптивного регулювання за параметром 

кута керування тиристорним перетворювачем. Результати дослідження 

перевірено за допомогою імітаційного моделювання динамічних 

характеристик двоконтурної системи автоматичного регулювання тягового 

двигуна постійного струму. 

В третьому розділі дисертації досліджено енергетичні характеристики 

систем рекуперативного гальмування з гістерезисною системою управління 

вхідним перетворювачем електрорухомого складу змінного струму. 

Запропоновано структурну схему і алгоритм систем керування  4QS-

перетворювачем з гістерезисним модулятором, що дозволяють реалізувати 

покращені енергетичні характеристики перетворювача за рахунок зменшення 

кількості перемикань силових ключів. Розроблено методику розрахунку 

частот комутації транзисторів 4QS-перетворювача з гістерезисною системою 

керування, отримано аналітичний вираз регулювальної характеристики. 

Результати теоретичних досліджень перевірено за допомогою комп’ютерної 

симуляції в середовищі Matlab, для чого створено імітаційну модель 

асинхронного тягового електропривода з активним випрямлячем з 

гістерезисною системою управління. 

Четвертий розділ присвячений дослідженням систем рекуперативного 

гальмування з ШІМ-управлінням вхідним перетворювачем електрорухомого 

складу змінного струму. Розглянуто структурні схеми одноканальної і 

двоканальної систем управління, що працюють з постійною частотою 

модуляції, та принцип формування в цих системах сигналів управління 

транзисторними модулями. На прикладі імітаційного моделювання 

досліджено роботу електроприводів змінного струму з системою управління 

4QS-перетворювачем, де використано постійну ШІМ. За допомогою моделі 

визначено енергетичні характеристики і розраховано параметри якості 

електричної енергії в режимах тяги і рекуперації. 
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У п’ятому розділі досліджено можливості покращення коефіцієнту 

нелінійних спотворень вхідного струму електрорухомого складу з 

електромеханічною системою, в якій паралельно працюють декілька силових 

перетворювачів. Показано, що найбільш ефективним способом покращення 

показників якості вхідного струму є застосування багатоканальної 

фазозсувної ШІМ в системі управління 4QS-перетворювачем. Запропоновано 

структурну схеми такої системи управління і алгоритм її роботи. 

Ефективність використання багатоканальної фазозсувної ШІМ перевірено на 

розробленій Matlab-моделі. 

У загальних висновках сформульовані основні результати дослідження, 

які дозволили оцінити повноту вирішення науково-технічної задачі, що було 

поставлено на початку дослідження. 

У додатках розміщено акти впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у виробничий і навчальний процес. 

 Дискусійні положення та зауваження. Позитивно оцінюючи 

здобутки дисертанта, необхідно звернути увагу на наступні дискусійні 

положення та зауваження до поданої дисертаційної роботи: 

1. Третій пункт наукової новизни «Вперше запропоновано покращений 

алгоритм гістерезисної модуляції 4QS-перетворювача…» не відповідає 

існуючим вимогам щодо формулювання наукової новизни, а є практичною 

реалізацією покращеного енергоефективного способу управління 

перетворювачем. 

2. Назва першого розділу дисертації «Аналіз енерговитрат …. на 

електрорухомому складі постійного і змінного струмів не відповідає змісту 

розділу, де приділено увагу лише втратам електричної енергії в 

електрифікованому рухомому складі залізниць України. 

3. Підсумовуючи результати теоретичного огляду, що здебільшого 

присвячений аналізу існуючих топологій силових схем напівпровідникових 

перетворювачів, дисертант ставить подальше завдання щодо розроблення і 

дослідження систем керування одним з таких перетворювачів не висвітливши 

проблематику, яка існує при побудові систем управління. 

4. В підрозділі 2.3 для підтвердження отриманих теоретичних 

положень щодо реалізації максимальної швидкодії системи автоматичного 

регулювання струмом якоря тягового електродвигуна було розроблено 

імітаційну модель (рис. 2.13) двоконтурної структури, що наведено на 

рисунку 2.6). Незрозуміло, чому для перевірки теоретичних результатів не 

було розроблено і застосовано більш повну модель двоконтурної системи 

автоматичного регулювання  адаптивної до фактора пульсацій, структурну 

схему якої наведено на рисунку 2.12. 

5. Обмеження швидкості наростання струму для зниження частоти 

комутації активних випрямлячів із гістерезисною модуляцією, як стверджує 

автор на сторінці 99, може бути досягнуто шляхом зміни (збільшення) 

індуктивності вхідних дроселів. Однак до уваги не береться особливість 

роботи активного випрямляча, яка полягає в тотожності амплітуди основної 



6 

 

 

гармоніки напруги на вході транзисторного моста і амплітуди відповідної 

фазної напруги на затискачах вентильної обмотки трансформатора. При 

значному збільшені індуктивності вхідних дроселів вказана тотожність 

порушується, що призводить до збільшення кута зсуву фаз між вхідною 

напругою і основною гармонікою струму і, як наслідок, до зменшення 

коефіцієнта потужності. 

6. При розрахунку втрат в активному опорі вхідного дроселя 

використано значення струму, що протікає в одному з чотирьох паралельних 

транзисторах фази 4QS-перетворювача (930 А), що в 4 рази менше діючого 

значення струму дроселя (3720 А). За прийнятих значень параметрів силової 

схеми ККД перетворювача (3.23) складатиме 0,906, а не 0,977, що ставить під 

сумнів коректність представлених висновків. 

7. У висновках до четвертого розділу (стор. 136) стверджується, що 

розроблені одноканальна та двоканальна системи керування вхідним 4QS-

перетворювачем на базі двосторонньої ШІМ для електрорухомого складу 

змінного струму, але структури таких систем є відомими, мова може йти 

лише про розширення області їх застосування. 

8. В тексті дисертації зустрічаються оформлювальні недбалості і 

смислові невідповідності: 

– на рисунку 1.1. бракує статистики з 2010 по 2017 рік; 

– на рисунку 2.14 в схемі понижуючого ШІП-перетворювача відсутній 

вхідний реактор; 

– ствердження на сторінці 92 щодо максимальної і мінімальної частоти 

комутації суперечать даним рисунку 3.20 і висновкам на сторінці 114; 

– другу частину висновку 2 до третього розділу не розкрито в тексті 

розділу; 

– відсутній вхідний порт на рисунку 4.10; 

– на рисунку 5.7 відсутня резонансна ланка. 

9. В тексті дисертації трапляються деякі друкарські помилки та невірні 

посилання (стор. 20, 22, 25, 29, 30, 34, 38, 44, 52, 57, 58, 60, 63, 66, 68, 71, 76, 

85, 86, 88, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 122, 123, 125, 142, 149, 160). 

 

Загальний висновок. Незважаючи на зазначені зауваження і дискусійні 

положення дисертаційна робота Нерубацького В.П. представляє собою 

самостійно підготовлену завершену наукову працю, в якій отримані нові 

науково обґрунтовані і практично цінні результати, що роблять внесок в 

розвиток енергоефективних способів управління сучасними тяговими 

приводами електрорухомого складу. Актуальність обраної теми дисертації, 

ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

новизна та повнота викладу в опублікованих працях повністю відповідають 

вимогам до кандидатських дисертацій. 

Дисертаційна робота Нерубацького Володимира Павловича 

«Підвищення енергоефективності електричного рухомого складу в режимах 
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тяги і рекуперації», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата 

 
 


