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РОЗДІЛ 1 

ДВОВІСНІ ЕЛЕКТРОВОЗИ. СТАН, ПРОБЛЕМИ Й ШЛЯХИ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ОКРЕСЛЕННЯ 

ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1 Загальні відомості про двовісні електровози 

 

У світовій практиці електровозобудування одним із видів промислових 

електровозів є двовісні, які виготовляють переважно для роботи в підземних 

умовах і використовують у гірничій промисловості, а також у будівництві 

метрополітенів або громадських і спеціальних типів споруд [26], [37], [38]. 

На сьогодні в Україні випускають й експлуатують 20 типів двовісних 

електровозів. Їх поділяють на контактні, що живляться від тягової контактної 

мережі, й акумуляторні, які отримують живлення від автономного джерела: 

тягової акумуляторної батареї, суперконденсаторів, дизель-генераторів тощо 

[26], [37]-[40]. 

На рис. 1.1 подано загальні види деяких зразків найбільш широко 

використовуваних двовісних типів електровозів, а в Додатку Б – їхні технічні 

характеристики. 

Крім того, розрізняють види електрообладнання цих електровозів: РН – 

рудниковий нормальний для роботи електровозів у підземних умовах, не 

пов’язаних із вибухонебезпечною атмосферою, і РВ – рудниковий 

вибухобезпечний для шахт і підприємств, небезпечних за газом та пилом 

[41]. 

Із майже чотиритисячного парку двовісних типів електровозів, які 

експлуатують на підприємствах України, 80-85% становлять акумуляторні й 

15-20% – контактні види. 
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                   а)                                          б)                                           в) 

Рисунок 1.1 – Загальний вигляд двовісних електровозів: 

а) контактного К14 виробництва НПО ДП «Електровозобудування» 

(м. Дніпро, Україна); 

 б) акумуляторного АРП14 виробництва ПАТ «Електромашинобудівний 

завод» (м. Дружківка, Україна); 

в) контактно-акумуляторного LGT-22 виробництва ASEA (Швеція) 

 

Практично всі види акумуляторних електровозів експлуатують на 

вугільних шахтах як категорійних підприємствах, небезпечних за газом і 

пилом, а контактні – здебільшого на рудних (близько 80%) і на головних 

відкатних (магістральних) виробках вугільних шахт та будівництві 

метрополітенів (близько 20%), де немає небезпеки вибуху газу й пилу. 

Кожний із видів двовісних електровозів, маючи переваги один перед одним, 

має й недоліки, зумовлені передусім конструкцією тягової електромеханічної 

системи, а також їхньою системою електроживлення. 

Контактні електровози в 4-5 разів дешевші за своїх акумуляторних 

прототипів і простіші в обслуговуванні. Проте сфера застосування їх не може 

бути розширеною, зокрема, у вугільних шахтах із низки суб’єктивних 

причин, головна з яких – неможливість заїзду під завантаження в 

контактному режимі. Водночас той самий контактний режим живлення 

електричною енергією електровозів небажаний і для місць розвантаження в 

рудних шахтах. 

До основних недоліків акумуляторних видів електровозів, що 

обмежують їхнє застосування, відносять: 

- вартість, що перевищує в 3 рази вартість контактних аналогів; 

- необхідність зарядних станцій і персоналу для їх обслуговування; 

- необхідність міжзмінної заміни акумуляторних батарей на 
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електровозах. 

Недоліки контактних електровозів: 

- наявність контактної мережі, що призводить до виникнення блукальних 

струмів із їхнім пагубним впливом на всі комунікації, що містять металеві 

оболонки; 

- наявність контактного проводу як ізольованого електропровідного 

елемента, що перебуває під напругою та може бути осередком виникнення 

пожеж й ураження електричним струмом експлуатаційників у разі 

несанкціонованого доторкання. 

Логічно, що на підставі викладеного вище виникає ідея створення 

комбінованого контактно-акумуляторного електровоза з гібридним – 

синергетичним за структурою тяговим електромеханічним комплексом, що 

функціонує в режимі живлення як від контактної мережі, так і в 

автономному – живлення від акумуляторної батареї чи іншого джерела, 

встановленого на самому електровозі. Незважаючи на побажання 

експлуатаційників низки галузей, у тому числі гірничо-металургійної, 

вітчизняне машинобудування поки що не випускає серійно такі електровози. 

Перша причина такого стану – це відсутність потрібних і апробованих 

розробок. 

У невеликій світовій практиці розробляння й освоєння 

машинобудівними підприємствами (фірмами) випуску рудникових 

електровозів зазвичай реалізують тактику конструктивного виконання їх у 

двох підвидах [2], [21], [22], [39]-[70]. 

Перший варіант стосується встановлення на електровозі ТАБ із рівнем 

напруги, що дорівнює номінальній напрузі тягових електричних двигунів, 

тобто тяговий електропривод отримує живлення від двох джерел електричної 

енергії за системою «І». 

При цьому зарядний пристрій як частину системи ТЕП установлюють 

безпосередньо на електровозі, і під час руху відбувається заряджання ТАБ. 

Це дозволяє здійснювати тривалий пробіг електровоза без необхідності 

заїзду на заправні станції. Такий варіант ефективний ще й тим, що коливання 

рівня напруги або переривання живлення від контактної мережі взагалі в 
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цьому варіанті не впливає на процес функціонування ТЕМК і системи 

керування ним. 

За другого варіанта конструктивного створення таких видів 

електровозів живлення ТЕМК здійснюється від двох джерел: від контактної 

мережі або від тягової акумуляторної батареї. При цьому ємність ТАБ 

розраховують лише на короткочасну експлуатацію в процесі циклу руху 

електровоза, конкретно в місцях завантаження (розвантаження) потягів. ТАБ 

для такого варіанта розраховують й обирають для короткочасної роботи ТЕД 

із малою швидкістю. Достатнім рівнем напруги ТАБ вважають ≈ 25% від 

номінальної напруги тягових двигунів [40]-[43]. Акумуляторна батарея в 

цьому випадку, як і в попередньому, заряджається від контактної мережі в 

періоди роботи електровоза в контактному режимі [44], [45]. 

Обидва варіанти мають загальну технологічну перевагу: у межах 

завантаження не потрібна наявність проводів контактної мережі, яка створює 

серйозні проблеми для експлуатації та безпеки [46]-[60]. 

Створення високоефективних і надійних систем ТЕТК для електровозів 

дозволить значно підвищити енергоефективність транспортних комплексів, 

проте їхня ефективність буде недостатньо повною, якщо не передбачити в 

їхній структурі систем діагностики й контролю стану обладнання загалом й 

електрообладнання зокрема. 

Нині процедури оцінки параметрів ТАД, як і всіх типів післяремонтних 

випробувань електричних машин, реґламентовані відповідними стандартами 

й ґрунтуються на їх визначенні в стаціонарних установках ремонтних цехів і 

ділянок [26], [37]-[40]. Варто наголосити, що алгоритми опрацювання 

зареєстрованої інформації при цьому досить прості. Проте на практиці вони 

мають низку визначальних недоліків, наприклад: 

- низьку продуктивність, пов’язану з великою тривалістю проведення 

випробувань: зокрема, середня норма часу на проведення приймально-

здавальних випробувань одного електродвигуна середньої потужності 

становить від 3 до 35 годин залежно від глибини їх проведення; 

- високу собівартість проведення випробувань: для визначення 

залежності крутного моменту від кутової швидкості обертання ротора 
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електродвигуна за наявними стандартами потрібне дороге силове 

обладнання; 

- отримана інформація не є повною й потребує подальшої обробки; 

- на достовірність результатів впливає суб’єктивний фактор. 

Водночас ТЕМК як одна з ключових ланок комплексу електровоза – 

рухомої транспортної одиниці – повинен передусім суворо відповідати 

завчасно визначеним критеріям якості функціонування [37], [38]. 

Важливо, що ці параметри і зміну їх у процесі експлуатації ТЕМК 

треба постійно контролювати й відслідковувати, інакше це рано чи пізно 

призведе до аварійних ситуацій, які своєю непередбачуваністю можуть 

призвести аж до трагічних наслідків. Ураховуючи жорсткість 

масогабаритних показників двовісних електровозів, виробники прагнуть 

створити тяговий асинхронний електропривод. І тут, на жаль, поки що 

планують використання інформаційних датчиків, які монтують на валу або 

вбудовують безпосередньо в ТАД. Це спричинило розповсюдження 

«бездатчикових» асинхронних електроприводів із частотним і векторним 

керуванням. Діапазон регулювання швидкості таких електроприводів без 

датчиків зазвичай не перевищує 1:15 [71]-[81], бо на низьких швидкостях 

«бездатчиковий» електропривод чутливий до змін параметрів 

електромеханічного перетворювача. Переважно це стосується 

температурного дрейфу активних опорів статорних і роторних обмоток 

двигуна. 

Наведені міркування дають підстави твердити, що мета досліджень цієї 

дисертаційної роботи є актуальною. 

 

1.2 Особливості експлуатації двовісних електровозів 

 

Як було зазначено вище, значну кількість двовісних видів електровозів 

експлуатують у підземних виробках шахт тощо. 

У вітчизняних рудних шахтах використовують здебільшого 

комбіновані технологічні схеми транспортування руди з видобувних ділянок 
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до скіпових підйомних установок, що здійснюють підйом КК на земну 

поверхню (рис. 1.2). 

Головні магістральні виробки шахт – квершлаги – обладнують зазвичай 

двома гілками рейкової колії з шириною колії 750 мм, вантажні виробки 

(орти-заїзди) – однією гілкою. 

Довжина квершлагів (рис. 1.3) становить від 1520 м до 2440 м, тобто 

різниця – майже у 2 (в 1,8) рази. 

Стан рейкових колій і контактного проводу в магістральних виробках 

значно кращий, ніж у вантажно-розвантажувальних ділянках, і близький до 

того, що реґламентують. 

Електровозопотяги (вагонетки) завантажують рудою на вантажних 

пунктах (ортах-заїздах). Стан контактного проводу і рейкових колій в ортах-

заїздах вітчизняних шахт можна схарактеризувати як особливо небезпечний 

для експлуатації через значний ризик ураження гірників електричним 

струмом у випадку несанкціонованого, але досить реального доторкання до 

нього. 

Розподіл часу по циклах і швидкості руху потягів відкатними 

горизонтами рудних шахт та швидкості руху потягу, які визначають як 

середньозважені з урахуванням допустимих швидкостей, на деяких ділянках 

і довжини цих ділянок подано в табл. 1.1. 

Як показує аналіз (рис. 1.4), прогнозоване зменшення обсягів 

видобутку корисних копалин (руди) в Україні в останні роки більше ніж на 

10% призвело до незначного зменшення кількості електровозопотягів – на 

4%, споживання електроенергії зменшилося на 5%. А от кількість 

електротравм (рис. 1.5) за цей час на електровозному транспорті збільшилася 

майже на 20% і пов’язана передусім (понад 50%) із несанкціонованим 

торканням гірників до доступного для дотику контактного проводу в ортах-

заїздах, тобто в місцях завантаження електровозопотягів породою [82]-[85]. 
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Рисунок 1.3 – Середні довжини квершлагів та орт-заїздів (у метрах) 

підземних виробок шахт Криворізького залізорудного регіону (м. Кривий Ріг) 

 

 

Таблиця 1.1 – Розподіл часу по циклах руху потягів відкатними 

горизонтами рудних шахт 

 

 Час, хв % циклу одного 

рейсу потяга 

«Порожняк» по відкатному штреку (квершлагу) 15-25  25 % 

Із вантажем по відкатному штреку (квершлагу) 13-15  15 % 

Завантаження 10-30  30 % 

Розвантаження 5  5 % 

Очікування (простоювання) 10-30  30 % 
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Рисунок 1.4 – Динаміка споживання електроенергії, обсягів виробництва й 

кількості електровозів, які експлуатують на підприємствах із підземними 

видами ведення робіт Криворізького залізорудного регіону (м. Кривий Ріг) 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Динаміка зміни електротравматизму на внутрішньошахтному 

електровозному транспорті підприємств України з підземним способом 

видобутку залізної руди: 1 – загальна кількість електротравм; 

2, 3 – електротравми відповідно з летальним наслідком та через дотик до 

контактного проводу в місцях завантаження й розвантаження копалин 
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Варто додати, що в загальних витратах на ремонт ВШТ 25-28 % (майже 

третина від усіх витрат) – це витрати на підтримку й заміну контактного 

проводу в місцях завантаження-розвантаження КК. 

Негативним фактом залишається й зростання матеріальних витрат 

підприємств на ремонт електрообладнання ВШТ. Як випливає з аналізу 

пошкоджень елементів ТЕТК контактних двовісних електровозів 

(Додаток В), які нині експлуатують, динаміка пошкоджень із роками 

змінюється, але головне при цьому те, що матеріальні витрати на ремонт ТЕД 

постійного струму за останнє десятиліття по шахтах м. Кривого Рогу (та, 

очевидно, й інших аналогічних підприємствах) збільшилися майже в 4 рази 

(рис. 1.6 – 1.7) і становлять більше ніж 90 % від усього комплексу витрат на 

ремонт тягового електричного обладнання. 

 

1.3 Загальні відомості про структури й складники тягових 

електротехнічних комплексів двовісних електровозів 

 

Найфундаментальніші, на думку автора, експериментальні дослідження 

для оцінки режимів функціонування, надійності й термінів експлуатації 

електрообладнання ТЕТК контактних електровозів в умовах залізорудних 

шахт провели д. т. н., професор Ренгевич О. О. та к. т. н. Оат Ю. П. [86], [87]. 

Результати цих досліджень переконливо свідчать про те, що з усього 

комплексу складників ТЕТК саме тягові електричні двигуни підлягають 

найжорсткішим експлуатаційним негативним впливам, зумовленим умовами 

експлуатації ВШТ. 

Наприклад, у магістральних електровозах понад 50% усіх відмов ТЕД 

пов’язано з пробоєм ізоляції та міжвитковими замиканнями обмоток якоря. 

Близько 25% випадків відмов припадає на пробій ізоляції й міжвиткові 

замикання обмоток полюсів і компенсаційних обмоток, до 10% – 

пошкодження якірних підшипників. Близько 75% від усіх відмов ТЕД 

пов’язано з погіршенням ізоляції. У рудникових електровозах це 

співвідношення має інший характер. 



39 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Динаміка зміни кількості пошкоджень основних елементів 

тягового електрообладнання електровозів К14 під час експлуатації їх у 

залізорудних шахтах Криворізького залізорудного басейну 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Динаміка зміни питомих матеріальних витрат на ремонт 

тягового електрообладнання електровозів К14 по шахтах Криворізького 

залізорудного басейну 
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Зокрема, за допомогою аналізу причин виходу з ладу ТЕД, який провів 

доц. Демидов С. А.  у 238 шахтах Кузбаського залізорудного, Тульського й 

Донецького вугільних басейнів, встановлено, що близько 57% від усіх 

пошкоджень ТЕД є механічними – зріз вала якоря. Причина такого явища 

електротехнічна – надто «крута» динаміка пуску й гальмування 

електровозопотягів [86]. Тобто неконтрольованість і, тим більше, 

необмеженість швидкості наростання струму в електричних колах ТЕД, а 

також наявна різниця їхніх електричних параметрів, що призводить до 

перерозподілу тих самих навантажень – із перевантаженням одного й 

недовантаженням іншого двигуна другої колісної пари електровоза [88]. 

Саме ці фактори є причиною найбільш частого виходу з ладу ТЕД, 

ремонт яких з усього переліку комплексу тягового електрообладнання 

рудникових електровозів найбільше матеріально витратний і виконуваний 

переважно лише в умовах спеціалізованих електромеханічних підприємств. 

Пізніше під керівництвом професора Сінчука О. М. колектив учених провів 

аналогічні до наведених вище дослідження в сучасних умовах вітчизняних 

залізорудних шахт, підтвердивши результати досліджень доцента 

Оата Ю. П., тобто наявну негативну тенденцію до подальшого погіршення 

показників надійності й довговічності ТЕД у сьогоднішніх умовах 

експлуатації [89], [90]. 

На жаль, відсутність (поки що відсутність як тимчасове явище) 

серійних видів двовісних електровозів з асинхронними тяговими 

електромеханічними комплексами, не дає змоги автору оцінити реальні 

експлуатаційні показники надійності функціонування таких нових зразків 

систем ТЕТК загалом і їхніх складників зокрема. Проте міжнародний досвід 

в експлуатації асинхронних тягових комплексів у магістральних зразках 

електровозів переконливо доводить переваги останніх у надійності й 

довговічності перед їхніми прототипами – тяговими комплексами постійного 

струму [91]-[101]. Водночас той самий досвід магістральних електровозів 

переконує в потребі й, більше того, в обов’язковій наявності в системі ТЕТК 

підсистеми моніторингу стану параметрів його складників і головної частини 
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з усіх складників, що підлягає контролю й оцінюванню, – тягових 

асинхронних електричних двигунів, а для контактно-акумуляторних типів – 

ТАБ, а точніше їх параметри, оскільки вони як джерело живлення підлягають 

постійному контролю-моніторингу. Водночас моніторинг АБ, як відомо [70], 

[73], є досить специфічним з погляду як контрольованих параметрів, так і 

структури самої підсистеми контролю. Остання, як і параметри 

функціонування ТАД, напряму пов’язана зі структурою ТЕТК електровоза 

[1], [3]-[10], [12]-[20], [23]-[25], [70], [73], [102]-[115]. 

Під структурою ТЕМК, як відомо [21], [22], розуміють їхню будову, що 

визначає порядково-часову супідрядність електромагнітних процесів у 

деяких колах ТЕМК під час виконання загальної функції – управління рухом 

ЕРС. Так само структуру ТЕМК за видом ТЕД поділяють на два види: 

постійного та змінного струму [26], [37], [38]. 

Не заперечуючи ролі й місця наявних нині тягових електромеханічних 

систем постійного струму на електровозах, які масово експлуатують, 

наголосимо, що подальше їхнє вдосконалення за допомогою використання 

сучасних систем керування можна вважати доцільним лише для модернізації 

цих електровозів [38], [39], [111]. Безумовно перспективним напрямом, 

доведеним теорією й практикою, варто вважати створення й застосування 

нових тягових систем для рудникового електровозного транспорту типу: 

«IGBT-перетворювачі – тягові асинхронні двигуни» [39], [40], [42]-[44], [48], 

[51], [52], [91], [116]. 

Установлений нині стандарт полягає в застосуванні на 

електрифікованому транспорті тягового електропривода, обладнаного 

асинхронними короткозамкнутими двигунами, якими керують IGB-

транзисторні перетворювачі. Переваги асинхронного електропривода перед 

наявним контакторно-резисторним електроприводом постійного струму 

відомі. Це: 

- висока надійність асинхронного двигуна через відсутність 

колекторно-щіткового вузла; 



42 

- висока надійність через відсутність оперативної контактної 

апаратури, що діє під струмом; 

- мінімізований процес обслуговування перетворювача і практична 

відсутність для асинхронних двигунів цього процесу; 

- економна робота асинхронного двигуна в усьому діапазоні 

швидкостей електровоза; 

- високі протибуксувальні властивості завдяки жорсткій 

механічній характеристиці асинхронного двигуна М=f(n). 

Проте сам по собі асинхронний електропривод – не найкращий варіант 

для тягових електротехнічних комплексів. Зокрема, до недоліків 

асинхронного тягового електропривода потрібно віднести значний об’єм і 

високу порівняно із системами постійного струму вартість 

електрообладнання (переважно перетворювального й інформаційного). Проте 

високі капітальні початкові витрати ТЕП окупаються в короткий термін 

реально низькими експлуатаційними витратами [90]. 

Викликає в дослідників також певні побоювання малий повітряний 

зазор в асинхронних двигунах [99], [117], [118], [119]. 

Проте як засвідчує досвід експлуатації на магістральних типах 

електровозів, цей недолік не виявляється [99]. 

Ідея використання асинхронного електропривода як тягового для 

двовісних електровозів у різні періоди панувала в дослідженнях багатьох 

учених [40]. Упевнено можна твердити лише те, що в ідеї реалізації цього 

наукового напряму вчені – дослідники тягових електротехнічних комплексів 

двовісних електровозів – випереджали своїх колег, що досліджували ТЕП 

магістральних і промислових видів електровозів [21], [22], [51], [120]. 

Проте в досягненні головної мети – реалізації ідей у практику 

створення електровозів для магістральних залізниць – значну перевагу 

мають творці останніх. Через це у сфері наявних розробок останнього 

десятиліття в країні відомий лише єдиний реальний вітчизняний дослідний 

зразок контактного електровоза типу К14А з ТАП [70]. 
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Пріоритет у цьому напрямі належить зарубіжним дослідникам і 

розробникам ТАП електровозів та електропоїздів (Додаток Г). 

Упродовж останнього десятиліття в Україні розроблено кілька 

експериментальних і дослідних зразків сучасних та ефективних ТЕМК як для 

акумуляторних, так і для контактних двовісних електровозів [51], [88], [92]. 

Серед вітчизняних і пострадянських наукових робіт із розроблення 

ТАП для рудникових електровозів на тепер своєю практичною реалізацією 

відрізняються дослідження Пасько О. В., Сінчука О. М., Сінчука І. О., 

Жеребкіна Б. В., Шокарева Д. М. та деяких інших учених [51], [88], [92], [93]. 

Зокрема, у роботах к. т. н. Жеребкіна Б. В. [92] проаналізовано 

поведінку ТЕМК двовісних контактних електровозів і запропоновано як 

додаток до системи традиційного векторного керування із ШІМ напруги 

живлення тягових асинхронних двигунів застосувати апарат нечіткої логіки. 

Проте така пропозиція навряд чи може бути реалізована практично для умов 

двовісних електровозів через значну за часом тривалість перехідних процесів 

у ТАД [107]. 

У роботі к. т. н. Пасько О. В.  [52] для конкретної специфіки 

акумуляторних двовісних електровозів запропонована дворівнева структура 

ТЕМК. Метою розроблення такої структури було досягнення передусім 

зменшення втрат електричної енергії в силових транзисторах і полегшення 

питомопускових навантажень на ТАБ. Ця структура має завищену кількість 

транзисторно-тиристорних елементів і досить складний алгоритм керування. 

У дослідженнях к. т. н. Сінчука І. О. [88], [116] для умов контактного 

двовісного електровоза за базову прийнята традиційно-класична (жорстка) 

структура ТАП. Система має в основі своїй потрібний рівень простоти й 

надійності, водночас для практичної її реалізації потрібне додаткове 

розв’язання деяких задач. 

Аналізована робота – перша спроба практичної реалізації асинхронного 

ТЕМК з мікропроцесорною системою керування на вітчизняних двовісних 

контактних електровозах. 
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Можна відзначити  позитивний внесок у процес розроблення 

ефективних ТЕМК інших учених, роботи яких тут не проаналізовано. 

 

1.4 Структурна й схемна реалізація тягових асинхронних 

електроприводів двовісних електровозів 

 

Спрощену схему ТАП двовісного контактно-акумуляторного 

електровоза з асинхронним приводом як узагальнення низки розробок різних 

авторів наведено на рис. 1.8 [44], [52], [61], [91], [93], [116]. 
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Рисунок 1.8 – Спрощена електрична схема двовісного контактно-

акумуляторного електровоза з асинхронними тяговими двигунами 

 

На схемі прийняті позначення: QF1 – ввідний автоматичний вимикач; 

V1 – загороджувальний діод; ЗП – зарядний пристрій; АБ – акумуляторна 

батарея; КМ1, КМ2 – лінійні контактори; L, C – відповідно дросель і 

конденсатор фільтра; АІН1, АІН2 – автономні інвертори; V3 – шунтувальний 

діод; V4 – запиральний діод; VT, Rт – відповідно гальмівний «чопер» і 

гальмівний резистор; М1, М2 – тягові асинхронні двигуни; МК – 

електричний двигун компресора; V2 – шунтувальний діод електричного 

двигуна компресора; F1, F2, F3, F4 – запобіжники. 

При такому варіанті ТЕТК електровоз, рухаючись магістральними 

виробками, працює в контактному режимі, отримуючи живлення від 
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контактного дроту КД. Частоту обертання двигунів регулюють інвертори 

АІН1 і АІН2. Автономні інвертори напруги на силових транзисторах IGBT 

виконують функції не тільки регулювання швидкості, а й реверсу двигунів. 

Під час роботи електровоза в контактному режимі здійснюється 

автоматичне підзарядження ТАБ від контактної мережі за допомогою 

зарядного пристрою ЗП. Зарядний пристрій забезпечує імпульсне 

регулювання струму заряду залежно від ступеня заряду акумуляторної 

батареї. 

В автономному режимі опускається струмознімач електровоза, 

вмикається контактор КМ1 і через шунтувальний діод V3 подається 

живлення тяговому приводу від акумуляторної батареї. 

Наведена структура ТЕМК двовісного електровоза прийнята автором 

для досягнення мети подальших досліджень. 

Цифрова реалізація системи керування такої структури ТЕМК для 

двовісних електровозів потребує від обчислювача високої продуктивності, 

унаслідок чого більшість приводів провідних західних фірм виконуються на 

процесорах цифрового оброблення сигналів (DigitalSignalProcessor, DSP). На 

ринку є спеціалізовані мікропроцесори DSP, наприклад, ADMC300 фірми 

AnalogDevices, TMS320C(F)240 фірми TexasInstruments, I80196MC фірми 

Intel, MC68HC908MR24 фірми Motorola [8]. 

Стандартна концепція системи (рис. 1.9) [7], [8] для тягового 

електропривода двовісного електровоза повинна об’єднати такі складові: 

- плата мікроконтролера; 

- трифазний інвертор; 

- датчики зворотних зв’язків; 

- оптоізоляція між силовими ланцюгами і мікроконтролером; 

- джерело живлення. 
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Рисунок 1.9 – Система керування для трифазного двигуна змінного 

струму на MC68HC908MR24 

 

1.5 Висновки до першого розділу 

 

1. Двовісний електровоз являє собою складну симетричну 

електромеханічну систему, яку становлять дві дуальних за структурою 

тягових електромеханічних системи, які в процесі експлуатації різняться 

здебільшого своїми внутрішніми електричними параметрами. 

2. Під час руху двовісного електровоза на кожну вісь діє момент 

опору, зумовленого зчепленням колісної пари з рейками, які разом із 

електромеханічними параметрами визначають стан внутрішніх координат 

тягових електромеханічних систем. 

3. Техніко-економічні показники енергоспоживання під час роботи 

ТЕМК визначають станом обладнання, що входить до складу регульованого 

електропривода: тягового асинхронного електродвигуна, широтно-

імпульсного перетворювача; законом регулювання; станом системи 

регулювання й датчиків зворотних зв’язків. 

4. Перспективою для сучасних ТЕМК застосування швидкодійних 

спеціалізованих мікропроцесорів для керування ТАД, що дозволяють 
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розв’язувати задачі оброблення сигналів датчиків зворотних зв’язків, 

розрахунку керівних впливів та інших математичних операцій для цілісного 

керування ТЕМК двовісного електровоза. 

5. Проблему своєчасної ідентифікації параметрів і діагностики 

стану тягового електромеханічного комплексу двовісних електровозів 

дотепер повністю не розв’язано. 

6. Для створення сучасної з достатнім рівнем ефективності 

функціонування системи ідентифікації й діагностики електричних параметрів 

ТЕМК двовісних електровозів можна сформулювати такі вимоги: 

- максимально використовувати наявне обладнання з мінімальною 

кількістю додаткових технічних засобів; 

- поряд із показниками, що оцінюють статистичні властивості 

ТАД, необхідно вводити показники, що оцінюють динамічні властивості й 

результати роботи ТАД; застосовувати мінімальну вихідну інформацію, 

наявну в системі регулювання: про струм і напругу фаз статора, за потреби – 

швидкість обертання ротора; 

- початковим результатом проведення ідентифікації можуть бути 

значення електромагнітних і механічних параметрів ТАД, отримані за 

допомогою розрахунку за каталожними даними або за результатами 

приймально-здавальних досліджень; 

- ідентифікацію й діагностику доцільно проводити в робочих 

режимах без вимкнення електрообладнання. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІТИЧНІ ТА МОДЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЯГОВИХ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ З АСИНХРОННИМИ 

ДВИГУНАМИ ДВОВІСНИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ – БАЗИС ДЛЯ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЇХНІХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

 

 

2.1 Аналіз методів оцінки функціонального стану тягових 

асинхронних двигунів 

 

Загальноприйнятими показниками, що визначають якість будь-яких, 

зокрема ТАД, є: коефіцієнт корисної дії (ККД), коефіцієнт потужності, 

максимальний момент Мм, початковий пусковий момент МП, початковий 

пусковий струм IП [121]-[125]. Ці показники характеризують режим роботи 

АД, коли електромагнітні перехідні явища відсутні або коли ними можна 

знехтувати. 

Під час використання АД в електроприводах ТЕТК двовісних 

електровозів, експлуатованих в умовах змінного навантаження, 

використання цих показників утруднене, бо поряд із показниками, які 

оцінюють статичні властивості АД, потрібно вводити додатково показники, 

які оцінюють динамічні властивості й результати роботи ТАД. Такими 

показниками можуть бути, наприклад, величини ударних електромагнітних 

моментів у процесі пуску або екстреного гальмування, значення величини 

електричних втрат у ході пульсуючого навантаження і т.п. 

Ці оцінки стану та якості ТАД, що перебувають у динамічних режимах, 

можуть бути також отримані, якщо відомі параметри двигунів у всіх 

можливих діапазонах зміни частоти обертання ротора. 

Будемо вважати, як і за [126], [127], що параметри асинхронних 

електричних машин – це коефіцієнти перед незалежними змінними в 

рівняннях, що описують електромеханічне перетворення енергії. Звичайно 
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незалежні змінні – це струми. Рівняння можуть бути як диференціальними, 

так і комплексними або алгебраїчними. 

Параметрами тягових електричних машин, зокрема й асинхронних, є 

активні й індуктивні опори і момент інерції.  

Отже, доцільно виділити два основних шляхи їх отримання: 

розрахунковий і розрахунково-експериментальний [127]. 

Розрахункові методи можуть передбачати визначення тільки частини 

параметрів ТАД, уважаючи останні невідомими. Наприклад, у [109], [110] 

визначено індуктивності розсіяння роторного ланцюга й індуктивність 

ланцюга намагнічування асинхронного двигуна. Вихідною інформацією тут є 

струм і напруга фаз статора. Індуктивність розсіяння й активний опір статора 

визначають із досвіду х.х., а активний опір ротора – за даними досвіду к.з. 

Розглядають установлений режим роботи двигуна. Методикою розрахунку, 

як уже зауважували, передбачають визначення тільки індуктивностей. Тому 

отримані результати можна вважати справедливими лише для однієї робочої 

точки чи ділянки (номінальної) характеристики ТАД, бо не враховують зміну 

активного опору ротора під час глибокої зміни швидкості обертання ротора. 

У [127] використано математичну модель ТАД за [75], [128], [129]. 

Загальним є підхід до побудови алгоритму визначення параметрів – це 

детермінована процедура. 

Окрім детермінованих процедур визначення параметрів ТАД, пошукові 

процедури розглянуті, наприклад, у [75], [127]-[129]. Їхня сутність полягає у 

визначенні ітераційних процедур пошуку для мінімізації розходжень між 

даними експерименту й розрахунком. У [9], [127] на підставі використання 

математичної моделі ТАД за [110], [112] електромагнітні параметри ТАД 

визначають із досвіду х.х. і к.з. Крім того, в [104] додатково 

експериментально визначено статичну механічну характеристику двигуна. З 

огляду на це процедуру визначення параметрів поділяють на три етапи. На 

першому – визначають наближені початкові значення шуканих параметрів і 

характер їхньої зміни залежно від швидкості обертання ротора. На другому – 

знімають статичну механічну характеристику АД. На третьому – реалізують 
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ітераційну процедуру для мінімізації відхилення експериментальної кривої 

від розрахункової. 

Один із відомих напрямів визначення параметрів АД ґрунтується на 

забезпеченні певних умов живлення АД й фіксації явищ, які під час цього 

відбуваються. Наприклад, у [109] описано метод визначення параметрів АД, 

що базується на вимірюваннях за постійного струму, який пропускають 

через обмотку статора. 

Проаналізувавши методи визначення параметрів АД, зауважимо, що 

значна частина їх орієнтована на виявлення параметрів в обмеженій ділянці 

характеристик двигунів. Наприклад, у [110] параметри АД визначають на 

експериментальній основі, але без урахування насичення машини. У [105], 

[106] параметри визначають для обмеженого діапазону зміни швидкості 

обертання ротора [42], [44], тут уважають постійним активний опір ротора 

або індуктивність розсіювання ротора й індуктивність ланцюга 

намагнічування. Відома методика, коли вимірювання здійснюються, якщо 

ротор нерухомий [35]. 

Отже, значна частина методів визначення параметрів АД для умов ТАД 

має обмежений діапазон застосування. 

Розв’язання зазначеної частини проблем можливе за допомогою 

застосування обчислювальної техніки, тобто числових методів. 

Використання для цього математичних моделей треба передбачати під 

час створення системи ідентифікації й діагностики, а самі моделі мають бути 

такими, щоб їх можна було безпосередньо використовувати в процесі 

керування ТЕМК. 

Як уже наголошували вище, автоматизація виконання функцій 

здійснюється за допомогою переводу на ПК певних задач і їхніх комплексів. 

Під час розчленування функцій, їх декомпозиції математична модель усієї 

функції являє собою комплекс математичних моделей певних задач. Моделі 

треба будувати так, щоб вони були не тільки еквівалентні реальним 

проблемам, але й могли бути розв’язані за допомогою наявних 
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обчислювальних засобів. Утім, далеко не завжди такий комплекс удається 

розробити. 

Другий напрям, пов’язаний із розроблянням так званих алгоритмічних 

методів, безпосередньо призначених для роботи в системах керування, зараз 

інтенсивно розвивається. Це методи числового аналізу, або машинної 

імітації. Отже, проблема проведення ідентифікації параметрів і діагностики 

стану тягових асинхронних електроприводів до теперішнього часу повністю 

не розв’язана. Щодо ТАД ТЕТК двовісних електровозів, то питання з 

визначальною специфікою режимів та умов функціонування двовісних 

електровозів досі не розглядали на потрібному науковому рівні. З огляду на 

всі ці моменти можна сформулювати такі узагальнені вимоги до проведення 

досліджень і реалізації їхніх результатів: 

- для отримання реальної інформації про стан параметрів тягового 

асинхронного двигуна треба забезпечити зміну частоти обертання ротора в 

діапазоні від нульового значення до номінального; 

- інформацію про стан ТАД треба отримувати з мінімальної кількості 

датчиків, які за конструкцією не бажано встановлювати на двигуні; 

- початковим результатом у процесі моніторингу мають бути значення 

електромагнітних і механічних параметрів ТАД у повному діапазоні зміни 

частоти обертання. 

 

2.2 Завдання діагностування тягових асинхронних двигунів і 

методи їх практичного досягнення 

 

Незважаючи на різноманітний науковий матеріал із діагностики АД, 

нині цілісна теорія діагностування електричних двигунів відсутня. Під час 

виконання цієї роботи поставлено за мету створити таку систему 

(підсистему) діагностування тягових електричних двигунів, яка дозволяла б 

виявляти найбільш можливі пошкодження й не вимагала б установлення 

додаткових датчиків й обладнання і створення спеціальних режимів роботи 

(наприклад, пуск, зупинка та ін.). 
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При цьому важливо, що ефективним напрямом у цьому процесі є 

проведення діагностування (моніторингу) в робочому режимі ТЕМК 

електровоза, тобто без вимкнення електрообладнання. 

Як відомо [26], [37], двовісні електровози, як і їхні ТЕТК, 

конструктивно порівняно прості. Але наявна непроста проблема 

забезпечення необхідного рівня надійності цих на перший погляд простих 

комплексів. 

Процеси, що відбуваються в електромеханічних системах цих 

комплексів, набагато складніші, ніж їх уявляли й описували дотепер. В 

останні роки стала очевидною їхня недостатня вивченість. 

Практика дослідження процесів у ТЕМК на базі ТАД показує, що на 

різних етапах розвитку теорії електромеханічних систем у розпорядження 

дослідників надходять усе складніші залежності для опису тих самих 

зв’язків. Усе суворіші вимоги висувають до математичної й інструментальної 

основ дослідження (засобів обчислювальної техніки HardWare&SoftWare) та 

інформації про параметри самого перетворювача – ТАД [105]-[109]. 

«Ускладнення» теорії залежить як від об’єкта, в якому використовують 

електромеханічний перетворювач, так і від режиму роботи об’єкта. 

У численних працях установлено, що саме високий рівень динамічного 

навантаження є однією з найбільш важливих причин низької надійності 

приводів двовісних електровозів [84], [85], [88]-[100]. 

Уведення електродвигунів як електромеханічних перетворювачів 

енергії в різних умовах використання досліджували багато вчених. Вони 

розглядали здебільшого динамічні моделі поодиноких ТАД. Дводвигунні 

електроприводи двовісних електровозів досліджують переважно в статичних 

режимах роботи або з використанням спрощених динамічних моделей 

одиночних електродвигунів [56], [85], [88]. 

Наявність кількох шляхів обміну енергією в електромеханічній системі 

під час її теоретичного дослідження потребує повного поелементного опису 

системи, зокрема і її механічних компонентів. 

Тож завдання керування полягає в керуванні станом електричних 
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машин і навіть формуванням необхідного значення електромагнітного 

моменту ТАД. 

Особливо актуальні питання моделювання роботи таких складних 

об’єктів у замкнутих системах керування. 

Саме цей фактор визначає інтенсивну витрату ресурсів усіх елементів 

активних частин ТЕМК. Також установлено, що математичні моделі, 

створені для опису цих динамічних режимів роботи й використовувані в 

нормативних документах щодо розрахунку механічних передатних 

пристроїв, недостатньо наближені до реальності. 

Можна говорити про істотне протиріччя розрахункової й 

експериментальної практик під час отримання відомостей про динамічне 

навантаження елементів приводів двовісних електровозів. Дотепер ці види 

електровозів не являють собою об’єкти, достатньо вивчені щодо формування 

навантажень у їхніх елементах. 

Достовірних даних про стан тягових асинхронних приводів у створенні 

реального загального моменту навантаження електромеханічних модулів 

немає насамперед через відсутність у практиці експлуатації двовісних 

електровозів із ТЕТК на базі ТАД. 

Аналіз даних про пошкодження ТАД показує, що основними 

пошкодженнями є: 

- в обмотці статора: пошкодження або погіршення ізоляції, виткові 

замикання, обрив паралельних гілок; 

- у короткозамкнутому роторі – обрив стрижнів; 

- зміна магнітної проникності сталі; 

- знос підшипників. 

Усі ці дефекти призводять до появи несиметрії в електричному й 

магнітному колах ТАД. У разі погіршення ізоляції однієї з фаз обмотки 

статора ТАД порушується симетрія опорів ізоляції фаз обмоток щодо землі. 

Тому цей дефект супроводжуваний збільшенням струмів нульової 

послідовності. До несиметрії фазових струмів ТАД призводять виткові 

замикання, обрив паралельних гілок обмотки статора або обрив стрижнів 
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ротора [35]. 

Застосування мікропроцесорних систем керування й регулювання в 

тягових електроприводах двовісних електровозів дозволяють отримувати й 

зберігати інформацію про координати, що мають відповідні датчики або 

перетворювачі їхніх величин у цифрові коди. На підставі отриманої 

інформації, якщо відомі або задані режими роботи, можна з’ясувати значення 

активних та індуктивних опорів. 

Виткові замикання й обрив паралельних гілок фазових обмоток 

призведуть до зміни активного фазового опору статора ТАД. За рівністю 

докладеної напруги до фазових обмоток і вимірюванням фазових струмів 

можна зробити висновок про стан ТАД у цілому. При цьому важливим 

моментом є доцільність вимірювання струму при нерухомому роторі, щоб 

зняти вплив ЕРС і позбавитися потреби використання додатково 

тахогенератора. Більше того, напруга, докладена до статорних обмоток ТАД, 

повинна бути постійною, щоб зменшити вплив індуктивного опору обмотки. 

Обрив стрижнів у короткозамкнутому роторі ТАД можна визначити за 

несиметрією фазових струмів, за цілісністю обмоток статора (у 

встановленому режимі), за роботою під постійним навантаженням за час 

діагностування. 

Зміна магнітної проникності сталі ТАД відбувається внаслідок 

перегріву магнітної системи, який трапляється переважно під час ремонту 

двигунів, зокрема під час випалювання обмоток статора через порушення 

технології ремонту або в разі пошкодження ізоляції й замикання обмотки 

статора на магнітну систему статора. Це загалом призводить до погіршення 

магнітних властивостей магнітної системи, зниження коефіцієнта корисної 

дії й перевантажувальної здатності ТАД, погіршення його експлуатаційних 

характеристик, зміни номінальних параметрів у гірший бік. Допустимі 

експлуатаційні показники ТАП розраховуються на базі параметрів ТАД, 

визначених за експериментальними даними. Методи й алгоритми 

ідентифікації параметрів і діагностики ТАД повинні враховувати 
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обчислювальні можливості мікропроцесорних систем керування й 

регулювання, бортових обчислювальних систем, якщо вони передбачені на 

рухомому об’єкті, здатності каналів зв’язку до передавання інформації на 

стаціонарну обчислювальну систему, якщо така ідеологія має місце. 

 

2.3 Окреслення завдання моделювання систем ідентифікації й 

діагностики електричних параметрів складових тягових 

електромеханічних комплексів 

 

До математичних моделей для систем ідентифікації й діагностики 

висувають низку вимог. По-перше, математична модель об’єкта керування 

повинна досить повно описувати основні закономірності його 

функціонування. По-друге, повинна бути орієнтована на використання 

певних методів (або групи методів), за допомогою яких можна знайти шукані 

рішення. По-третє, час знаходження керувальних рішень повинен бути 

прийнятним. З огляду на це певні обмеження створює використовуваний 

апарат обчислень – його швидкодія й об’єм пам’яті. 

Машинна імітація – це експеримент, що проводиться за допомогою ПК 

не на реальному об’єкті, а на його моделі, яка описує поведінку 

досліджуваної системи протягом певного відрізку часу з введенням за 

потреби змін у значення параметрів, їхню структуру та взаємозв’язок. У 

такому разі модель об’єкта не обов’язково повинна бути записана у вигляді 

математичних рівнянь – вона може бути словесним описом операцій, 

здійснюваних із набором чисел разом зі значеннями цих чисел (так звана 

операторна форма запису). Ці моделі дають алгоритм, тобто послідовність 

дій, операцій, здійснення яких приводить до шуканого конкретного 

розв’язання. Іншими словами, алгоритмічні методи дають не так розв’язання, 

як спосіб знаходження його, що істотно розширює їхні можливості порівняно 

з аналітичними методами. 
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Через те що імітаційні моделі розраховані на машинну роботу, 

очевидно, що, окрім самої моделі, потрібно мати засоби введення її в ПК і 

відповідні програми обробки даних та видачі результатів із машини. Під час 

імітаційного моделювання всі ці складники утворюють єдиний комплекс – 

засоби введення даних, самі дані, модель, що описує взаємозв’язок даних, і 

маніпуляції з ними, програми обробки моделі й видачі результатів обробки 

на ПК. 

Моделі, розраховані на машинний експеримент, повинні відповідати 

низці вимог, зокрема не займати багато часу на програмування. Запис 

імітаційних моделей в оперативній формі робить їх досить зручними для 

програмування на ПК і, крім того, полегшує розробку спеціальних мов для 

реалізації цих моделей на ПК. 

Отже, машинна імітація систем являє собою серію числових 

розрахунків, що мають на меті отримати емпіричні оцінки впливу різних 

факторів (їх значень) на вихідні параметри системи. Тоді моделі можуть 

являти собою тотожності чи рівняння. Рівняння, використовувані в 

імітаційному моделюванні, відбивають припущення, що зв’язують керовані 

змінні, зовнішні збурення й результати тих чи тих дій або рішень. У реальних 

умовах значення низки змінних є випадковими. Тому характеристики 

функціонування систем у такому разі мають вигляд законів розподілу 

ймовірностей, конкретні значення змінних отримують на основі 

статистичних висновків. 

Моделі для машинних експериментів, розраховані на практичне 

застосування, повинні відповідати низці вимог. Одна з них — зручність 

введення даних і зміни їхніх значень, а також підготовка машинних програм 

для здійснення експериментів на ПК. Якщо вихідні дані можуть бути введені 

і в пакетному режимі, то зміну їхніх значень, тобто оперативну зміну 

параметрів функціонування систем, краще (а часто просто необхідно) вести в 

діалоговому режимі. Виділяють кілька варіантів організації такого діалогу. 
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Якщо для однієї моделі методи пошуку розв’язань можуть розрізнятися 

за швидкістю збіжності, часом рахунку, об’ємом потрібної пам’яті ПК і 

низкою інших показників, то для іншої моделі ці методи загалом не 

застосовні. 

 

2.4 Аналіз способів ідентифікації параметрів тягових асинхронних 

двигунів 

 

Сучасний асинхронний електропривод є інтелектуальною 

електромеханічною системою (комплексом), що забезпечує рух об’єкта 

заданими траєкторіями в реальних умовах. Ефективні закони керування в 

ньому успішно реалізує мікропроцесорна система на підставі поточних 

значень зовнішніх і внутрішніх координат ЕМС і системи параметрів, що 

визначають актуальний стан асинхронного двигуна [110]. 

Уточнення параметрів і самоналаштування системи дозволяє знизити 

вплив збурювальних факторів. Водночас процедура ідентифікації дозволяє 

здійснювати функціональне діагностування з виявленням на ранній стадії 

дефектів, що зароджуються. Розв’язані нині задачі ідентифікації 

забезпечують якісну оцінку параметрів асинхронної машини за результатами 

попередніх випробувань. Тому проблема створення високоефективної 

системи оперативної ідентифікації залишається актуальною [8], [9]. 

Оцінку вказаних змінних визначають за непрямими вимірами змінних 

координат, які можна зафіксувати під час роботи тягового електропривода в 

реальному режимі роботи. 

Для підвищення точності оцінювання початкові умови повинні бути 

якомога ближчими до істинного значення ідентифіковного параметра. Для 

цього на основі каталожних даних попередньо визначають розрахункові 

значення оцінюваних параметрів [18]. Для розпрацювання алгоритму й 

аналізу роботи застосовано імітаційну математичну модель. Структура 

моделі охоплює імітаційну модель трифазного АД, пристрій формування 
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трифазної напруги, підсистему ідентифікації та пристрої реєстрації змінних. 

Результати математичного імітаційного моделювання системи показали 

різний рівень ефективності в оцінці різних змінних електромагнітних 

параметрів. Було встановлено, що похибка у визначенні параметрів залежить 

від кроку розрахунку, а також від початкових умов. Недолік методу – 

імовірність ситуацій, коли відбувається обернення в нуль визначника під час 

розв’язання систем лінійних рівнянь. 

Оптимізація й відпрацювання розробленого алгоритму оцінювання має 

відбуватися через перехід до системи ідентифікації, де швидкість оцінюють 

не прямо, а на підставі виміряних змінних двигуна. 

Останнім часом для розв’язання певного класу задач успішно 

застосовують розроблений метод геометричного програмування. 

Звичайно, не варто рекомендувати лише один метод, який можна 

використовувати для розв’язання всіх без винятку задач, що постають на 

практиці. Певну групу методів (методи дослідження функцій класичного 

аналізу, метод множників Лагранжа, методи нелінійного програмування) на 

деяких етапах розв’язання оптимальної задачі можна застосовувати разом з 

іншими методами, наприклад, динамічним програмуванням або принципом 

максимуму. 

Динамічне програмування добре пристосоване для розв’язання задач 

оптимізації оцінювання під час ідентифікації багатостадійних процесів, 

особливо тих, у яких стан кожної стадії окреслений відносно невеликою 

кількістю змінних стану. Проте за наявності значної кількості цих змінних, 

тобто за високої розмірності кожної стадії, застосування методу динамічного 

програмування утруднене внаслідок обмежених швидкодії та об’єму пам’яті 

обчислювальних машин. 

Найкращими під час вибору методу оптимізації оцінювання в процесі 

ідентифікації, найбільш придатними для розв’язання відповідної задачі треба 

визнати дослідження можливостей і досвіду застосування різних методів 

оптимізації такого оцінювання. Нижче наведено короткий огляд 
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математичних методів розв’язання оптимальних задач і приклади 

застосування їх, а також запропоновано коротку характеристику вказаних 

методів і сфер їхнього застосування, що певною мірою може полегшити 

вибір того чи того методу для розв’язання конкретної оптимальної задачі. 

Методи дослідження функцій класичного аналізу являють собою 

найбільш відомі методи розв’язання нескладних оптимальних задач, які 

відомі з курсу математичного аналізу. Звичайно ці методи використовують 

щодо задач із відомим аналітичним виразом критерію оптимальності, що 

дозволяє знайти не дуже складний аналітичний вираз для похідних. Отримані 

прирівнюванням до нуля похідних рівняння, що визначають екстремальні 

розв’язання оптимальної задачі, украй рідко вдається розв’язати аналітично, 

тому застосовують переважно обчислювальні машини. Тому треба розв’язати 

систему кінцевих рівнянь, найчастіше нелінійних, для чого доводиться 

використовувати числові методи, аналогічні до методів нелінійного 

програмування. 

Додаткові труднощі під час розв’язання оптимальної задачі методами 

дослідження функцій класичного аналізу виникають унаслідок того, що 

система рівнянь, яку отримують як результат їхнього застосування, 

забезпечує лише необхідні умови оптимальності. Тому всі розв’язання 

поданої системи (а їх може бути й кілька) повинні бути перевірені на 

достатність. Унаслідок такої перевірки спочатку відкидають розв’язання, які 

не визначають екстремальні значення критерію оптимальності, а потім серед 

екстремальних розв’язань, що залишаються, обирають розв’язання, яке 

відповідає умовам оптимальної задачі, тобто найбільшому або найменшому 

значенню критерію оптимальності залежно від окреслення задачі. 

Методи дослідження за наявності обмежень на ділянку зміни 

незалежних змінних можна використовувати тільки для відшукування 

екстремальних значень усередині вказаної ділянки. Особливо це стосується 

задач із великою кількістю незалежних змінних (практично більше ніж дві), у 
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яких аналіз значень критерію оптимальності на межі допустимої ділянки 

зміни змінних стає досить складним. 

Метод множників Лагранжа застосовують для розв’язання задач такого 

ж класу складності, як і під час використання звичайних методів дослідження 

функцій, але за наявності обмежень типу рівностей на незалежні змінні. До 

вимоги можливості отримання аналітичних виразів для похідних від 

критерію оптимальності при цьому додають аналогічну вимогу щодо 

аналітичного вигляду рівнянь обмежень. 

Загалом під час застосування методу множників Лагранжа доводиться 

розв’язувати такі самі задачі, що й без обмежень. Деяке ускладнення в цьому 

випадку виникає лише через введення додаткових невизначених множників, 

унаслідок чого порядок системи рівнянь, що розв’язують для знаходження 

екстремумів критерію оптимальності, відповідно підвищується на кількість 

обмежень. В іншому процедура пошуку розв’язань і перевірки їх на 

оптимальність відповідає процедурі розв’язання задач без обмежень. 

Множники Лагранжа можна застосовувати для розв’язання задач 

оптимізації оцінювання під час ідентифікації об’єктів на основі рівнянь із 

частинними похідними і задач динамічної оптимізації оцінювання під час 

ідентифікації. Тоді замість розв’язання системи кінцевих рівнянь для 

відшукування оптимуму необхідно інтегрувати систему диференціальних 

рівнянь. 

Методи варіаційного обчислення зазвичай використовують для 

розв’язання задач, у яких критерії оптимальності подають у вигляді 

функціоналів і розв’язаннями яких слугують невідомі функції. Такі задачі 

виникають здебільшого в процесі статичної оптимізації оцінювання під час 

ідентифікації процесів із розподіленими параметрами або в задачах 

динамічної оптимізації оцінювання під час ідентифікації. 

Варіаційні методи дозволяють у цьому випадку ототожнити 

розв’язання оптимальної задачі з інтегруванням системи диференціальних 

рівнянь Ейлера, кожне з яких є нелінійним диференціальним рівнянням 
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другого порядку з граничними умовами, заданими на обох кінцях інтервалу 

інтегрування. Кількість рівнянь указаної системи тут дорівнює кількості 

невідомих функцій, що визначають під час розв’язання оптимальної задачі. 

Кожну функцію знаходять унаслідок інтегрування отримуваної системи. 

Рівняння Ейлера виводять як необхідні умови екстремуму функціонала. 

Тому отримані інтегруванням системи диференціальних рівнянь функції 

повинні бути перевірені на екстремум функціонала. 

За наявності обмежень типу рівностей, що мають вигляд функціоналів, 

застосовують множники Лагранжа, що дає змогу перейти від умовної задачі 

до безумовної. Найбільші труднощі під час використання варіаційних 

методів виникають у випадку розв’язання задач з обмеженнями типу 

нерівностей. 

Заслуговують на увагу прямі методи розв’язання задач оптимізації 

оцінювання під час ідентифікації функціоналів, які зазвичай дозволяють 

ототожнити вихідну варіаційну задачу із задачею нелінійного 

програмування, розв’язати яку іноді простіше, ніж крайову задачу для 

рівнянь Ейлера. 

Динамічне програмування слугує ефективним методом розв’язання 

задач оптимізації оцінювання під час ідентифікації дискретних 

багатостадійних процесів, для яких критерій оптимальності задають як 

адитивну функцію критеріїв оптимальності певних стадій. Під час 

розв’язання задач методом динамічного програмування використовують 

здебільшого обчислювальні машини, що мають достатній об’єм пам’яті для 

зберігання проміжних результатів розв’язання, які зазвичай отримують у 

табличній формі. 

Принцип максимуму застосовують для розв’язання задач оптимізації 

оцінювання під час ідентифікації процесів, описуваних системами 

диференціальних рівнянь. Перевагою математичного апарату принципу 

максимуму є те, що розв’язання можна визначати у вигляді розривних 

функцій; це властиве багатьом задачам оптимізації оцінювання під час 
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ідентифікації, наприклад, задачам оптимального керування об’єктами, 

описуваними лінійними диференціальними рівняннями. 

Знаходження оптимального розв’язання під час використання 

принципу максимуму тотожне із задачами інтегрування системи 

диференціальних рівнянь процесу і сполученої системи для допоміжних 

функцій за граничних умов, заданих на обох кінцях інтервалу інтегрування, 

тобто розв’язанням крайової задачі. На ділянку зміни змінних можуть бути 

накладені обмеження. Систему диференціальних рівнянь інтегрують, 

застосовуючи звичайні програми на цифрових обчислювальних машинах. 

Принцип максимуму для процесів, які описують диференціальними 

рівняннями, за деяких припущень є достатньою умовою оптимальності. Тому 

додаткової перевірки на оптимум отримуваних розв’язань звичайно не 

потрібно. 

Для отримання числових результатів важливе місце належить 

нелінійному програмуванню. Назвою «методи нелінійного програмування» 

об’єднано велику групу числових методів, багато з яких пристосовані для 

розв’язання оптимальних задач відповідного класу [130]-[132]. Вибір того чи 

того методу зумовлений складністю обчислення критерію оптимальності й 

складністю обмежувальних умов, необхідною точністю розв’язання, 

потужністю наявної обчислювальної машини тощо. Низку методів 

нелінійного програмування практично постійно використовують поєднуючи 

з іншими методами оптимізації оцінювання під час ідентифікації, як, 

наприклад, метод сканування в динамічному програмуванні. Крім того, ці 

методи слугують основою побудови систем автоматичної оптимізації 

оцінювання під час ідентифікації. 

Геометричне програмування – метод розв’язання одного спеціального 

класу задач нелінійного програмування, у яких критерії оптимальності й 

обмеження задають у вигляді позиномів – виразів, що являють собою суму 

добутків степеневих функцій від незалежних змінних. 



63 

Специфічною особливістю методів розв’язання оптимальних задач (за 

винятком методів нелінійного програмування) є те, що до певного етапу 

оптимальну задачу розв’язують аналітично, тобто знаходять певні аналітичні 

вирази, наприклад, системи кінцевих або диференціальних рівнянь, на основі 

яких відбувається оптимальне розв’язання. 

Важливою характеристикою будь-якої оптимальної задачі є її 

розмірність n, що дорівнює кількості змінних, задавання значень яких 

необхідне для однозначного встановлення стану об’єкта, що оптимізується. 

Розв’язання задач високої розмірності пов’язане переважно з потребою 

виконання великого обсягу обчислень.  

Низка методів (наприклад, динамічне програмування і дискретний 

принцип максимуму) спеціально призначена для розв’язання задач 

оптимізації оцінювання під час ідентифікації процесів високої розмірності, 

які можуть бути представлені як багатостадійні процеси з відносно 

невисокою розмірністю кожної стадії. 

Істотним недоліком зазначених методів є необхідність застосування 

функціональних залежностей, які повинні бути завчасно відомі. Отримання 

таких залежностей являє собою самостійну задачу. 

 

2.5 Вибір методів розв’язання нелінійних рівнянь у задачах 

ідентифікації параметрів тягових асинхронних електричних двигунів 

 

Нехай нам подана система рівнянь, де  …ff n1 – деякі нелінійні 

оператори, невідомі змінні n,…,x,xx 21 , які потрібно визначити, постійні 

коефіцієнти 
n

,…,a,aa
21

 функцій нелінійних операторів –  …ff n1 : 
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Вона може бути також представлена в матричному вигляді. 

Позначимо через Х вектор-стовпець ),…,x,x(x n21  і запишемо систему 

рівнянь у вигляді формули: 

 

0)=F(Х ,     (2.2) 

 

де 1 2 ...  nF = (f , f , , f ) . 

Під час розв’язання задачі мінімізації деякої функції G(х) часто 

необхідно визначити ті точки, у яких градієнт цієї функції дорівнює нулю. 

Припускаючи, що F = grad G , отримуємо нелінійну систему.  

На відміну від систем лінійних алгебраїчних рівнянь, для розв’язання 

яких можна застосовувати як прямі (або точні), так й ітераційні (або 

наближені) методи, розв’язання систем нелінійних рівнянь можна отримати 

тільки наближеними, ітераційними методами. Вони дозволяють отримувати 

послідовність наближень.  

Якщо ітераційний процес збігається, то граничне значення є 

розв’язанням поданої системи рівнянь.  

Числове розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь – складна й не до 

кінця розв’язана задача обчислювальної математики.  

Під час розв’язання систем нелінійних рівнянь іноді роблять так. 

Будують функціонал, мінімуму якого досягають через розв’язання системи. 

Потім, задавши початкове наближення до точки мінімуму, проводять ітерації 

будь-яким із методів спуску. Так отримують задовільне наближення до 

розв’язання системи. Зважаючи на це наближення, проводять уточнення за 

допомогою якогось ітераційного методу, наприклад, методу Ньютона або 

Пікара. Причини, що викликають таке комбіноване застосування методів, – 

це ділянка збіжності методу, тобто множина початкових умов, за яких 

ітерації за цим методом ототожнюють із розв’язанням задачі. 
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Застосування методів спуску на початковому етапі зумовлене тим, що 

вони мають більш широку ділянку збіжності, ніж методи, специфічні для 

задачі розв’язання системи рівнянь. 

 

2.6 Висновки до другого розділу 

 

1. Своєчасна ідентифікація параметрів і діагностика стану тягового 

електропривода двовісних електровозів дасть змогу визначати 

функціональний стан електропривода, необхідні строки ремонту й 

профілактики обладнання, збільшувати його термін служби, покращувати 

техніко-економічні показники роботи двовісного електровоза. 

2. До створення системи ідентифікації й діагностики параметрів 

складових ТЕМК двовісних електровозів формулюються такі вимоги: 

- використовувати наявне обладнання з мінімальною кількістю 

додаткових технічних засобів; 

- поряд із показниками, що оцінюють статичні властивості АД, 

необхідно вводити показники, що оцінюють динамічні властивості й 

результати роботи АД; 

- застосовувати мінімальну вихідну інформацію в системі регулювання: 

про струм і напругу фаз статора, за потреби – швидкість обертання ротора; 

- початковим результатом проведення ідентифікації можуть бути 

значення електромагнітних і механічних параметрів АД, отримані за 

допомогою розрахунку за каталожними даними або за результатами 

приймально-здавальних випробувань; 

- створювати систему діагностування електричних двигунів з найвищою 

точністю вимірювання; 

- ідентифікацію й діагностику доцільно проводити в робочих режимах 

без вимкнення електрообладнання. 
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3. Значна частина методів визначення параметрів АД орієнтована на 

виявлення параметрів в обмеженій ділянці характеристик двигунів, отримані 

результати можна вважати справедливими лише для однієї робочої точки або 

ділянки (номінальної) характеристики АД. 

4. Упровадження методів числового аналізу, або машинної імітації, 

пов’язане з подальшим розробленням математичних моделей тягового 

електропривода електровоза й алгоритмічних методів із послідовним 

використанням детермінованих і пошукових процедур, безпосередньо 

призначених для роботи в системах ідентифікації та діагностики. 

5. Застосування аналітичних методів у системах ідентифікації та 

діагностики пов’язано зі складністю отримання такої функціональної 

залежності, яка має велику кількість припущень. А це негативно впливає на 

достовірність отриманих результатів. Оцінку параметрів асинхронного 

двигуна визначають за непрямими вимірами змінних координат, які можна 

зафіксувати під час роботи тягового електропривода в реальному режимі 

роботи. Параметри обчислюють за аналітичними виразами, отриманими зі 

статичних співвідношень між змінними й параметрами асинхронної машини. 

6. Недоліком перелічених методів є необхідність застосування 

функціональних залежностей, які повинні бути завчасно відомі. Виконання 

великої кількості математичних дій під час реалізації цих методів – 

розв’язання системи лінійних або диференціальних рівнянь високого 

порядку – підвищує вимоги до функціональних можливостей 

мікропроцесорної обчислювальної системи. 

7. Для практичної реалізації системи ідентифікації й діагностики в 

реальному часі доцільне розроблення методів із знаходженням мінімальної 

кількості параметрів за виміряними даними й оптимізацією їхніх значень 

простими способами, які легко алгоритмічно впроваджувати, наприклад, 

методом дихотомії. 


