
Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах 

рукопису 

 

 

 

СМЄНОВА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА 

 

УДК: 621.33 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ТЯГОВИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ І АКУМУЛЯТОРНИХ 

БАТАРЕЙ ДВОВІСНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 

 

Спеціальність 05.22.09 – електротранспорт 

Технічні науки 

 

Подано на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело 

                          Л. В. Смєнова 

 

 

Науковий керівник – 

Хворост Микола Васильович, 

доктор технічних наук, професор 

 

 

 

Харків – 2019



АНОТАЦІЯ 

 

Смєнова Л. В. Моніторинг електричних параметрів тягових 

асинхронних двигунів і акумуляторних батарей двовісних електровозів. 
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за спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт. – Харківський національний 

університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 2019. 

У дисертаційній роботі поставлене, сформульоване та вирішене 

актуальне наукове завдання підвищення ефективності функціонування нових 

для вітчизняної промисловості двовісних електровозів шляхом розробки 

аспектів теоретичних та практичних рішень з упровадження в їхню структуру 

підсистем моніторингу електротехнічних та електромеханічних параметрів 

складових тягових електромеханічних комплексів: тягових асинхронних 

двигунів і тягових акумуляторних батарей. Запропоновано систему контролю 

стану параметрів і діагностики електроустаткування, що дозволить значно 

збільшити термін служби й міжремонтні строки експлуатації поданих типів 

електровозів. 

Підвищення енергоефективності всіх галузей народного господарства є 

пріоритетом економічного розвитку України. Особливо це стосується 

транспорту як енергоємного споживача електроенергії. Тому на транспорті, 

враховуючи економічний стан країни, необхідно підвищувати ефективність 

використання рухомого складу, встановленого обладнання, застосовувати 

нові методи діагностування його технічного стану, скорочувати 

експлуатаційні витрати і переходити на ресурсозберігаючі та 

енергозберігаючі технології. 

Підтримання необхідного рівня енергоефективності тягового 

електрорухомого складу в процесі його експлуатації забезпечується 

системою технічного обслуговування і ремонтів із упровадженням систем 

діагностування. 
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Оскільки в останні роки набувають поширення двовісні електровози, то 

є актуальним підвищення енергоефективності їхніх тягових електроприводів 

за рахунок моніторингу електричних параметрів тягових асинхронних 

двигунів і акумуляторних батарей у процесі експлуатації. 

У сучасних умовах на Україні експлуатують більше 4000 двовісних 

електровозів 20-ти різних типів зчіпною масою від 4 до 16 тонн. Близько 80% 

цього парку складають акумуляторні і близько 20% - контактні типи. Вони 

потрібні під час будівництва метро, швидкісних трамваїв, об’єктів 

цивільного захисту та в гірничій промисловості. На жаль, усі вищезгадані 

електровози не являють собою зразки енергоефективних транспортних 

засобів, оскільки оснащені неефективними тяговими комплексами з 

контакторно-резисторними системами керування; не є вони ефективними й 

щодо енерговитрат та системи живлення: чи контактні – від тягової 

контактної мережі, чи акумуляторні – від тягової акумуляторної батареї. 

Сьогодні такі види живлення електровозів не задовольняють в повній мірі 

потреби підприємств. 

Акумуляторні види мають два головних і визначальних недоліки – їхня 

ціна більше ніж у 4 рази перевищує своїх аналогів за зчіпною масою – 

контактних, і другий – необхідність наявності в шахтах широкої мережі 

спеціальних структурних підрозділів з обслуговування тягових акумуляторів 

у підземних умовах. 

Контактні ж не можуть використовуватися в шахтах, які небезпечні 

через газ і пил. У той же час ці види електровозів часто призводять до 

випадків ураження робітників електричним струмом при несанкціонованому, 

однак реально можливому, дотику їх до контактного дроту в умовах 

підземних підприємств. 

Актуальним нині є створення комбінованого виду двовісного 

електровоза – контактно-акумуляторного з синергетичним тяговим 

електромеханічним комплексом. Хоча роботи зі створення таких 

електровозів проводяться вченими й отримані позитивні результати, але 
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залишається низка проблем. Серед них – комплекс питань із діагностики 

стану електротехнічного обладнання електровозів. 

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень обґрунтовано 

та вибрано перспективну базову структуру тягових електромеханічних 

комплексів типу IGBT - перетворювач – асинхронні електричні двигуни для 

двовісних видів електровозів. 

Запропоновано систему контролю стану параметрів і діагностики 

електроустаткування, що дозволить значно збільшити термін служби й 

міжремонтні строки експлуатації поданих типів електровозів. 

Сформульовано узагальнені вимоги до створення структури системи 

визначення електромеханічних параметрів і діагностики стану 

електроприводів. Суть системи полягає у використанні інформації, що 

втримується у вимірюваних напругах, струмах статора й частоті обертання 

тягового асинхронного електродвигуна й струму і напруги тягових 

акумуляторних батарей електровоза, що перебуває в динамічному режимі 

роботи, для визначення і оцінки параметрів тягових асинхронних двигунів і 

тягових акумуляторних батарей. 

Проведено аналіз структур відомих перспективних мікропроцесорних 

систем керування й елементної бази для імплементації їх у структури ТЕМК 

двовісних типів електровозів. 

Обґрунтовано та запропоновано методи рішення й програмне 

забезпечення для моделювання процесів ідентифікації параметрів, 

діагностики, оцінки стану і якості електропривода, а також методи 

визначення одного з необхідно оцінюваних параметрів нелінійних рівнянь у 

завданнях ідентифікації. 

Розроблено метод наближення й алгоритми ідентифікації параметрів і 

діагностики тягових асинхронних двигунів і тягових акумуляторних батарей 

за експериментальними даними й результатами моделювання, принципи, 

алгоритми, структурні схеми на базі спеціалізованих мікропроцесорних 

комплектів для побудови бортової системи ідентифікації параметрів і 

діагностики тягового електропривода й акумуляторних батарей електровоза. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
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 уперше розроблено методику визначення електромагнітних і 

механічних параметрів асинхронних електродвигунів: активного й 

реактивного опорів статора, індуктивного опору кола намагнічування, 

активного й реактивного опору короткозамкнутого ротора, моменту інерції 

ротора, що дозволяє здійснювати аналіз критичності операцій і підпроцесів 

запропонованої системи, а також визначати ділянку оперативного втручання 

в процес управління технічним станом устаткування упродовж життєвого 

циклу; 

 уперше визначено закономірності зміни електромагнітних 

параметрів асинхронного електродвигуна в залежності від стану магнітної 

системи й цілісності конструкції асинхронного двигуна, що дало змогу 

прогнозувати технічний стан обладнання та виявляти найбільш імовірні 

ризики різних подій, порушень справності та відмов. 

Удосконалено:  

- ітераційну процедуру визначення параметрів асинхронного 

двигуна по мінімуму відхилення фактичних даних при перехідних процесах 

від даних, розрахованих за допомогою математичної моделі на 

персональному комп’ютері; 

- методи оцінок ідентифікованих електромагнітних параметрів 

асинхронного електродвигуна для розробки заходів щодо підтримки 

працездатності тягового асинхронного електропривода. Це дозволило більш 

точно визначати залишковий ресурс електропривода, якщо діють різні 

фактори та умови експлуатації. 

Дістали подальший розвиток: 

- методи розрахунків і корекції погрішностей розрахункових 

операцій з урахуванням помилки вимірів і передачі даних для підвищення 

точності визначення параметрів двигуна; 

- методи моніторингу електричних параметрів тягових 

акумуляторних батарей електровоза, що забезпечили можливість розробки 

нового способу контролю технічного стану батарей. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

дозволили: 
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- розробити швидкодіючу систему підвищення енергоефективності 

тягових електроприводів двовісних електровозів за рахунок моніторингу 

електричних параметрів тягових асинхронних двигунів і акумуляторних 

батарей у процесі експлуатації. Це дозволяє підвищити вірогідність 

отриманої інформації про стан тягових електроприводів, підвищити 

продуктивність випробувань, скоротити собівартість проведення 

випробувань і оцінки параметрів, збільшити термін служби асинхронних 

електродвигунів і акумуляторних батарей та знизити виробничі витрати; 

- використовувати результати досліджень в учбовому процесі при 

викладанні спеціальних дисциплін електромеханічного напрямку 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Так, результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 

університет» (Додаток А). 

Результати досліджень передані для реалізації й освоєння випуску 

енергоефективних тягових електроприводів для нових видів двовісних 

електровозів підприємству, що спеціалізується на випуску електротехнічних 

комплексів, – ТОВ «Промремонтінвест» (м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.), на що в роботі є відповідний акт (Додаток А). 

Ключові слова: двовісний електровоз, тяговий асинхронний двигун, 

тягова акумуляторна батарея, ідентифікація, діагностика, мікропроцесор. 
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ABSTRACT 

 

Smenova L. V. Monitoring of electric parameters of traction 

asynchronous motors and storage batteries of biaxial electric locomotives. The 

qualification scientific work on the rights of manuscripts. 

A thesis for the PhD degree in technical sciences on the speсiality 05.22.09 – 

electric transport. – O. M. Beketov National University of Urban Economy in 

KharkivMES of Ukraine, Kharkiv, 2019. 

The thesis presents, formulates and solves the actual scientific problem of 

increasing the efficiency of functioning of new biaxial electric locomotives for the 

domestic industry by developing aspects of theoretical and practical solutions for 

introducing into their structure the subsystems of monitoring of electrotechnical 

and electromechanical parameters of components of electromechanical traction 

complexes: traction asynchronous motors and traction storage batteries. It has been 

proposed the system for monitoring the state of parameters and diagnostics of 

electrical equipment which is significantly increase the service life and interrepair 

exploitation period of the presented types of electric locomotives. 

Improving the energy efficiency of all sectors of the national economy is a 

priority for the economic development of Ukraine. This is especially true of 

transport as an energy-intensive consumer of electricity. Therefore taking into 

account the economic situation of the country, it is necessary to increase the 

efficiency of using rolling stock, installed equipment, apply new methods for 

diagnosing its technical condition, reduce operating costs and switch to resource-

saving and energy-saving technologies in transport. 

To support the required level of energy efficiency of the traction electric 

rolling stock during its operation, it is provided with a system of maintenance and 

repairs using diagnostic systems. 

Since in recent years, biaxial electric locomotives are becoming common, it 

is important to increase the energy efficiency of their traction electric drives by 

monitoring the electrical parameters of traction asynchronous motors and storage 

batteries during operation. 

In modern conditions more than 4000 biaxial electric locomotives of 20 
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different types of coupling weights from 4 to 16 tons are operated in Ukraine. 

About 80% of this yard is the accumulator type and about 20% are of the contact 

type. They are needed in the construction of high speed trams, metro, civil 

protection facilities and mining. Unfortunately all the above-mentioned electric 

locomotives are not examples of energy-efficient vehicles because they are 

equipped with inefficient traction complexes with contactor-resistor control 

systems; they are also not efficient in terms of energy consumption and the power 

supply system: or the contact type – from the traction contact network or 

accumulator one – from the traction storage battery. Today these types of electric 

locomotives do not fully meet the needs of enterprises. 

Accumulator types have two main and defining defects – their price is more 

than 4 times higher than their counterparts in coupling weights – contact ones and 

the second is the need for a wide network of special structural units for servicing 

traction storage batteries in underground mines. 

Contact types, in turn, cannot be used in mines as dangerous of gas and dust. 

At the same time these types of electric locomotives ofen lead to cases of electric 

shock to workers when they are unauthorized, but really possible, to be touched the 

contact wire in underground facilities. 

At the present time the creation of the combined type of the biaxial electric 

locomotive – the contact-accumulator type with a synergistic traction 

electromechanical complex is relevant. Although the work on the creation of such 

electric locomotives is carried out by scientists and positive results have been 

obtained but a number of problems remain. Among them is a set of questions on 

the diagnosis of the state of electrotechnical equipment of electric locomotives. 

In this thesis on the basis of the carried out researches, the promising basic 

structure of electromechanical traction complexes of the IGBT type-converter - 

asynchronous electric motors for biaxial electric locomotives is justified and 

selected. 

It is offered the control system of the state of parameters and diagnostics of 

the electric equipment that will allow increasing the service life and inter-repairing 

periods of operation of the given types of electric locomotives. The generalized 

requirements for creation of a system of determination of electromechanical 
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parameters and diagnostics of the state of electric drives are formulated. The 

essence of system is to use the information contained in the measured voltages, 

startor currents and the frequency of rotation of the traction asynchronous electric 

motor and current, and the voltage of the traction storage batteries of the electric 

locomotive being the dynamic mode of operation to determine and evaluation of 

the parameters of traction asynchronous motors and traction storage batteries. 

It is carried out the analysis of structures of known promising 

microprocessor control systems and element base for their implementation in the 

structure of TEMC of biaxial types of electric locomotives. 

It is justified and proposed methods of solution and the software for 

modeling of processes of the parameter identification, diagnostics, evaluation of 

the state and the quality of the electric drive as well as methods of definition of one 

of the necessary estimated parameters.  

It is developed the method of approximation and algorithms of the parameter 

identification and diagnostics of traction asynchronous motors and traction storage 

batteries based on experimental data and modeling results, principles, algorithms, 

structural schemes on the basis of specialized microprocessor sets for construction 

of the onboard system of identification of parameters and diagnostics of the 

traction electric drive and storage batteries of the electric locomotive. 

Scientific novelty of the obtained results: 

 for the first time it is developed the method of determining the 

electromagnetic and mechanical parameters of asynchronous motors: active and 

reactive resistance of the stator, inductive resistance of the magnetization circle, 

active and reactive resistance of the short-circuited rotor, which allows analyzing 

the criticality of operations and subprocesses of the proposed system as well as 

determine the area of operational intervention in the process of controlling the 

technical state of the equipment during the life circle; 

 for the first time it is determined the regularities of the change in 

electromagnetic parameters of the asynchronous electric motor depending on the 

state of the magnetic system and the integrity of the asynchronous motor design, 

which made it possible to predict the technical condition of the equipment and 

identify the most likely risks of various events, malfunctions and failures. 
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It is improved: 

 the iterative procedure for determining the parameters of the 

asynchronous motor with a minimum of deviation of the actual data during 

transient processes from the data calculated with the help of the mathematical 

model on a personal computer; 

 methods of evaluation of identified electromagnetic parameters of the 

asynchronous electric motor for the development of measures to maintain the 

efficiency of the traction asynchronous electric motor for the development of 

measures to maintain the efficiency of the traction asynchronous electric drive. 

This made it possible to determine more accurately the residual life of the electric 

drive under the action of various factors and operating conditions. 

It is received the further development of: 

 the methods of calculation and correction of errors of calculations 

taking into account the error of measurement and data transmission to improve the 

accuracy of the motor parameters; 

 the methods of monitoring of electric parameters of traction storage 

batteries of the electric locomotive provided the possibility to develop a new way 

of monitoring the technical condition of batteries. 

The practical value of the results of the work is that they allowed: 

- to develop a high-speed system for improving the energy efficiency of 

traction electric of biaxial electric locomotives by monitoring the electrical 

parameters of traction asynchronous motors and storage batteries during operation. 

This allows increasing the reliability of the obtained information on the state of 

traction drives, to improve the performance of the test, to reduce the cost of the test 

and evaluation of parameters, to increase the service of asynchronous electric 

motors and storage batteries, to reduce production costs; 

- to use the results of research in the educational process in the teaching 

of special disciplines of the electromechanical speciality 141 “Electric Power 

Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics”. Thus, the results of 

the dissertation work are introduced into the educational process of the State 

Higher Educational Institution “Kryvyi Rih National University”, there is a 

corresponding Act in the work for this. 
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Тhe results of research were transmitted for their implementation and the 

development of the production of energy- efficient traction drives for new types of 

biaxial electric locomotives for the enterprise specializing in the production of 

electrical engineering systems – LLC PROMREMONTINVEST (Kryvyi Rih, 

Dnipropetrovsk region), there is a corresponding Act in the work for this. 

Keywords: biaxial electric locomotive, traction asynchronous motor, traction 

storage battery, identification, diagnostics, microprocessor. 
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«Амплітуда»……………………………………………………………………. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АБ – акумуляторна батарея 

АД – асинхронний електричний двигун 

АІН – автономний інвертор напруги 

ВШТ – внутрішньошахтний транспорт 

ДПТ – двигун постійного струму 

ЕМП – електромагнітні процеси 

ЕМС – електромеханічна система 

ЕРС – електрорухомий склад 

ЗП – зарядний пристрій 

КК – корисні копалини 

МНК – метод найменших квадратів 

МП – мікропроцесор 

НАН – національна академія наук 

НДР – науково-дослідна робота 

ТАБ – тягова акумуляторна батарея 

ТАД – тяговий асинхронний двигун 

ТАП – тяговий асинхронний привод 

ТЕД – тяговий електричний двигун 

ТЕМК – тяговий електромеханічний комплекс 

ТЕП – тяговий електропривод 

ТЕТК – тяговий електротехнічний комплекс 

ТКМ – тягова контактна мережа 

ШІМ – широтно-імпульсна модуляція 

ШІП – широтно-імпульсний перетворювач 

IGBT (Insulated-gate bipolar transistor) – біполярний транзистор з ізольованим 

затвором 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У промисловості та 

будівництві України використовують більше ніж 4 тисячі 20-ти видів і типів 

двовісних електровозів. Вагомим складником ефективності та надійності 

функціонування цих видів електровозів, як і інших електрифікованих видів 

транспорту, є тип тягової електромеханічної системи, котру використовують 

на цих типах електрифікованих тягових одиниць. Слід констатувати, що всі 

види та типи двовісних електровозів, які функціонують на різних 

промислових підприємствах, оснащені таким технічним анахронізмом і 

неефективні за низкою показників, у тому числі енергетичних, контакторно-

резисторними тяговими електромеханічними комплексами на основі 

електродвигунів постійного струму [26]. За системою живлення тягових 

комплексів двовісні електровози поділяються на: 

- контактні, котрі отримують живлення від тягової контактної 

мережі; 

- акумуляторні, з автономним джерелом живлення електричної 

енергії – тягової акумуляторної батареї; 

- комбіновані, із синергетичною системою живлення як від тягової 

контактної мережі, так і від тягової акумуляторної батареї. 

Останній із вищезазначених типів електровозів як досить ефективний і 

перспективний зразок експлуатують на багатьох закордонних підприємствах 

[27], [28]-[32], а в Україні роблять лише спроби до масового впровадження 

експлуатаційниками його в практику вітчизняних підприємств. 

А втім, перші вітчизняні зразки таких типів електровозів з 

енергоефективними синергетичними структурами тягових 

електромеханічних комплексів попередньо випробувано з позитивними 

результатами [33], [34]. Проте достатнього рівня ефективності сучасних 

електромеханічних комплексів не можна досягнути без наявності в їхній 
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структурі систем моніторингу та діагностування поточного стану складників 

ТЕМК [13]-[25], [35], [36]. 

Отже, наукові дослідження, спрямовані на розв’язання в кінцевому 

варіанті проблеми підвищення ефективності функціонування ТЕМК через 

введення в їхню структуру систем (підсистем) моніторингу стану 

електричних параметрів складників тягових комплексів, є актуальними та 

своєчасними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційну роботу виконано в межах договорів про навчально-

наукову й технічну співпрацю кафедри «Електричний транспорт» 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова з низкою підприємств та організацій України відповідно до 

напряму наукових досліджень кафедри та низки державних програм, а також 

для реалізації мети державної програми розвитку машинобудування на 

2006 – 2016 р.р., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

(№516 від 18.04.2006 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – 

розпрацювання теоретичних положень та практичних рішень щодо 

підвищення ефективності функціонування двовісних типів електровозів із 

сучасними ТЕМК через упровадження систем моніторингу електричних 

параметрів тягових асинхронних двигунів і тягових акумуляторних батарей. 

Досягнення поставленої мети потребує виконання таких наукових 

завдань: 

- здійснити аналіз зміни технічного стану тягового 

електрообладнання двовісних електровозів у процесі експлуатації та 

визначити основні фактори, які впливають на енергоефективність технічних 

засобів; 

- визначити основні параметри для моніторингу електричних 

параметрів тягових асинхронних двигунів і тягових акумуляторних батарей 

двовісних електровозів; 
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- розробити методику визначення основних електротехнічних 

параметрів ТАД і ТАБ, зокрема активного опору статора, індуктивності фази 

ротора й статора, опору взаємоіндукції статора й ротора на основі інформації, 

наявної в значеннях струмів і напруг статора двигуна в режимі збудження 

постійним струмом двох послідовно з’єднаних обмоток фаз статора ТАД; 

- визначити моменти навантаження тягового електродвигуна за 

значеннями фазових струмів під час пуску ТАД на різних частотах і напругах 

та визначити сумарний момент інерції приведеного до вала тягового 

електродвигуна за значеннями фазових струмів під час пуску ТАД на низькій 

фіксованій частоті й за відповідної їй напруги; визначити допустимі 

навантаження ТАД під час експлуатації; 

- обґрунтувати та запропонувати практичні рішення про створення 

в структурі ТЕМК підсистем діагностики електричних параметрів ТЕД і ТАБ. 

 Об’єкт досліджень. Електротехнічні процеси в складових елементах 

тягових електромеханічних комплексів двовісних електровозів. 

 Предмет досліджень. Комплекс моніторингу для аналізу поточного 

стану електричних параметрів тягових асинхронних двигунів і тягових 

акумуляторних батарей двовісних електровозів. 

Методи дослідження. Методи системного аналізу, математичне 

моделювання, теорія ймовірностей та математичної статистики, теорія 

експертних оцінок і нечітких множин, методи лінгвістичних змінних і методи 

оптимізації складних систем, теорія матриць, експериментальні дослідження 

показників експлуатаційної надійності та системи технічного обслуговування 

й ремонту, експертні дослідження. Теоретичні розрахунки та статистичну їх 

обробку проведено з використанням прикладних програм на ПК. 

Перевірка достовірності й ефективності запропонованих методів 

ґрунтувалася на результатах експериментів. 

Наукова новизна здобутих результатів: 

-  уперше розроблено методику визначення електромагнітних і 

механічних параметрів асинхронних електродвигунів: активного й 

реактивного опорів статора, індуктивного опору кола намагнічування, 
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активного й реактивного опору короткозамкнутого ротора, моменту інерції 

ротора, що дозволяє здійснювати аналіз критичності операцій і підпроцесів 

запропонованої системи, а також визначати ділянку оперативного втручання 

в процес управління технічним станом устаткування упродовж життєвого 

циклу; 

-  уперше визначено закономірності зміни електромагнітних 

параметрів асинхронних електродвигунів залежно від стану магнітної 

системи й цілісності конструкції асинхронного двигуна, що дало змогу 

прогнозувати технічний стан обладнання та виявляти найбільш імовірні 

ризики різних подій, порушень справності та відмов. 

Удосконалено: 

-  ітераційну процедуру визначення параметрів асинхронного 

двигуна на підставі мінімальних відхилень фактичних даних під час 

перехідних процесів від даних, розрахованих за допомогою математичної 

моделі на ПК; 

-  методи оцінок ідентифікованих електромагнітних параметрів 

асинхронного електродвигуна для розробляння заходів щодо підтримки 

працездатності тягового асинхронного електропривода. Це дозволило більш 

точно визначати залишковий ресурс електропривода під час дії різних 

факторів та умов експлуатації. 

Дістали подальший розвиток: 

- методи розрахунків і корекції погрішностей розрахункових 

операцій з урахуванням помилки вимірів для підвищення точності 

визначення параметрів двигуна; 

- методи моніторингу електричних параметрів тягових 

акумуляторних батарей електровоза, що забезпечили можливість 

розробляння нового способу контролю технічного стану батарей. 

Практичне значення дисертаційної роботи. Результати дослідження 

можуть прислужитися: 

- в розробленні швидкодійної системи підвищення 

енергоефективності тягових електроприводів двовісних електровозів за 
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допомогою моніторингу електричних параметрів тягових асинхронних 

двигунів й акумуляторних батарей у процесі експлуатації. Це дає змогу 

збільшити вірогідність отриманої інформації про стан тягових 

електроприводів, підвищити продуктивність випробувань, скоротити 

собівартість проведення випробувань й оцінки параметрів, подовжити термін 

служби асинхронних електродвигунів й акумуляторних батарей та знизити 

виробничі витрати. 

- Дисертаційні напрацювання передано для реалізації й освоєння 

випуску енергоефективних тягових електроприводів для нових видів 

двовісних електровозів підприємству, що спеціалізується на випуску 

електротехнічних комплексів, – ТОВ «Промремонтінвест» (м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.) (Додаток А). 

- Результати дослідження доцільно використовувати в 

навчальному процесі під час викладання спеціальних дисциплін 

електромеханічного напряму. 

Особистий внесок здобувача. Результати дисертаційної роботи, що 

виноситься на захист, отримав автор самостійно та виклав у роботах [1]-[25]. 

Роботи [14], [15] опубліковано автором самостійно. У роботах, написаних та 

опублікованих у співавторстві, автору належать такі результати: [1] – 

розроблено принципи побудови багаторівневої системи моніторингу та 

діагностики електричного обладнання тягових електротехнічних комплексів; 

[2] – наведено алгоритм пошуку і розробляння системи керування контактно-

акумуляторними електровозами під час завантаження (розвантаження); [3] – 

запропоновано математичну модель тягового асинхронного двигуна та метод 

розрахунку його параметрів; [4] – розроблено метод ідентифікації й побудови 

на цій основі підсистеми моніторингу параметрів тягових асинхронних 

двигунів з короткозамкнутим ротором у структурі тягового 

електротехнічного комплексу двовісних електровозів; [5] – обґрунтовано 

тактику проведення досліджень з аналізу та синтезу структури ідентифікації 

й діагностики електричних параметрів ТАД електровозів; [6] – обґрунтовано 

спосіб визначення реальних параметрів тягових асинхронних двигунів на базі 
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нових інформаційних ознак; [7] – обґрунтоване використання 

мікропроцесорної системи діагностування на двовісних електровозах; [8] – 

розроблено аспекти структури моніторингу – ідентифікації електричних 

параметрів елементів тягових електромеханічних систем у складі 

мікропроцесорної системи керування двовісними електровозами; [9] – 

формалізовано рекомендації щодо практичної реалізації системи моніторингу 

електричних параметрів тягових асинхронних двигунів у складі тягових 

електромеханічних систем двовісних електровозів; [10] – запропоновано та 

обґрунтовано алгоритм, що передбачає ідентифікацію, діагностику й 

моніторинг електричних параметрів ТАД у структурах тягових 

електромеханічних комплексів у реальному часі їх функціонування; [11] – 

розкрито теоретичні аспекти перехідних режимів тягових електромеханічних 

комплексів; [12] – розроблено тактику проведення ідентифікації та 

діагностики параметрів функціонування ТАД у складі тягових модулів 

електротранспорту й методику оброблення отримуваних експериментальних 

даних; [13] – обґрунтовано доцільність застосування систем 

мікропроцесорної техніки для моніторингу електрообладнання двовісних 

електровозів в умовах підземних підприємств; [16] – доведено доцільність 

моніторингу електромеханічних параметрів двовісних електровозів, 

розроблено методику визначення моментів інерції та опору, приведених до 

вала ТАД у комплексі електромеханічної системи; [17] – запропоновано й 

обґрунтовано послідовність операцій при ідентифікації електричних 

параметрів і діагностиці тягових асинхронних двигунів; [18] – обґрунтовано 

актуальність застосування системи контролю та захисту ТЕД від 

перегрівання з метою підвищення їх надійності та ефективності 

функціонування рухомого складу в цілому; [19] – запропоновано 

математичну модель, що дозволяє перевірити зміни процесів у ТАД із 

мінімально можливими похибками; [20] – проведено аналіз схемотехнічних 

рішень підсистеми моніторингу стану ТАБ двовісних електровозів, 

запропоновано спосіб виявлення неполадок у тягових акумуляторних 

батареях; [21] – формалізовано види відмов тягового електрообладнання 
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двовісних електровозів; [22] – запропоновано структури синергетичного 

тягового електропривода двовісного електровоза з комбінованою системою 

живлення тягового електромеханічного комплексу; [23] – проведено 

моделювання перехідних процесів у тяговому асинхронному двигуні 

двовісних електровозів; [24] – розроблено спосіб виявлення неполадок у 

тягових акумуляторних батареях в усіх режимах її роботи за допомогою 

системи контролю; [25] – обґрунтовано доцільність використання пристрою 

для контролю справності тягових акумуляторних батарей при різних 

експлуатаційних режимах. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, наукові і 

практичні результати, які було отримано в дисертаційній роботі, апробовано 

на: ХІV Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і 

практика», Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

(14-16 травня 2013 р., м. Кременчук Полтавської області); 

ХХІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми розвитку 

рейкового транспорту» (23-27 вересня 2013 р., Крим); ХV Міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в 

електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», Інститут 

електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського (14-16 травня 

2014 р., м. Кременчук Полтавської області); ХХІ Міжнародній науково-

технічній конференції «Проблемы автоматизированного электропривода. 

Теория и практика» (15-20 вересня 2014 р., м. Одеса); ХХІ Міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблеми автоматизованого 

електропривода. Силова електроніка та енергоефективність», Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (16-19 вересня 

2015 р., м. Харків); II Міжнародній науково-технічній конференції «Smart-

технології в енергетиці та електроніці – 2017» (02-07 вересня 2017 р., 

смт. Лазурне Скадовського району Херсонської обл.); ХХІІІ Міжнародній 
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об’єднаній науково-технічній конференції «Проблеми автоматизованого 

електропривода. Силова електроніка та енергоефективність» (ПАЕП-

СЕЕ'2017) Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» (12-16 вересня 2017 р., м. Харків); науково-практичній конференції 

студентів та молодих учених «Логістичне управління та безпека руху на 

транспорті», Східноукраїнський національний університет імені Володимира 

Даля (05-07 жовтня 2017 р., м. Лиман Донецької області); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні методики, інновації та досвід 

практичного застосування у сфері технічних наук» (27-28 грудня 2017 р., 

м. Люблін, Республіка Польща), на засіданні наукового семінару кафедри 

автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки 

України (15 березня 2018 р.). 

У повному обсязі дисертаційна робота доповідалася на розширеному 

засіданні кафедри «Електричний транспорт» Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова від 25 вересня 

2018 р. за участю членів спеціалізованої вченої ради. 

Публікації 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено в 25-и 

наукових працях. Серед них 12 статей у наукових фахових виданнях (з них 

2 статті – у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних 

Copernicus); 3 статті – у наукових журналах і збірниках наукових праць, 

4 публікації – у тезах доповідей, 4 монографії, у тому числі 1 монографія – у 

закордонному виданні. За результатами досліджень отримано 2 патенти 

України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації 

Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаної літератури та додатків, містить 49 рисунків, 1 таблицю, список 

використаних джерел (135 позицій) і 9 додатків. Загальний обсяг роботи – 

243 сторінки, із них основного тексту – 159 сторінок. 


