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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток економіки та промисловості України вимагає 

збільшення вантажообігу та підвищення швидкостей перевезень, що у свою чергу 

потребує будівництва спеціалізованих колії, застосування сучасних систем 

автоматики та сигналізації, введення в експлуатацію нових видів електрорухомого 

складу (ЕРС), зокрема з асинхронним тяговим приводом (АТП). Рух сучасного 

ЕРС супроводжується генеруванням гармонік, частоти яких потрапляють у смугу 

сигнальних струмів рейкових кіл (РК), що є найбільш відповідальними 

елементами залізничної автоматики, бо саме від їх справної роботи залежить 

безпека руху на залізниці, цілісність вантажів та життя людей. Оскільки 

електромагнітні завади можуть бути причиною збоїв в роботі рейкових кіл та 

призводити до перекриття світлофорів та зупинки поїздів необхідне дослідження, 

розробка та впровадження систем захисту рейкових кіл від електромагнітного 

впливу тягової мережі з ЕРС. Таким чином підвищення функціональної безпеки 

рейкових кіл в умовах експлуатації рухомого складу з асинхронним тяговим 

приводом шляхом захисту їх від електромагнітних завад є актуальним науково-

прикладним завданням.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з пріоритетним напрямком 

розвитку залізничної галузі, яка визначена у "Стратегії розвитку залізничного 

транспорту на період до 2020 року" (схвалена розпорядженням КМУ від 16 грудня 

2009 р. № 1555-р), а також пов’язана з НДР “Підвищення безпеки 

мікропроцесорних систем автоматики й забезпечення їх електромагнітної 

сумісності з новими типами рухомого складу для магістралей із прискореним та 

швидкісним рухом поїздів” (номер державної реєстрації 0108U003066), 

«Дослідження і розробка інтегрованої комп’ютерної системи оптимізації 

перевезень, енергозбереження, безпеки руху та інтелектуалізації процедур 

управління залізничним транспортом України» (номер державної реєстрації НДР 

0114U005164) та «Дослідження роботи тягової мережі на дільницях з рухом 

великовантажних і прискорених поїздів, розробка пропозицій щодо зменшення 
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втрат електроенергії в зворотній тяговій мережі та її впливу на роботу АЛСН» 

(номер державної реєстрації НДР 0112U008162) в яких дисертант приймав участь 

як виконавець і є співавтором звіту з НДР.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

функціональної безпеки рейкових кіл в умовах експлуатації рухомого складу з 

асинхронним тяговим приводом шляхом забезпечення їх електромагнітної 

сумісності з системою тягового електропостачання та новими видами рухомого 

складу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

- провести аналіз роботи рейкових кіл в умовах експлуатації рухомого 

складу з асинхронним тяговим приводом з урахуванням впливу електромагнітних 

завад від ЕРС; 

- розробити узагальнену математичну модель силових кіл ЕРС з АТП з 

урахуванням процесів в силовому трансформаторі, 4q-S перетворювачі, інверторі 

та обмотках АТП з використанням реальних параметрів силових ключів та на її 

основі комп’ютерну програму для дослідження завад від ЕРС з АТП при різних 

режимах роботи електрообладнання і визначити найбільш несприятливі режими 

ведення ЕРС для функціонування рейкових кіл; 

- вдосконалити метод вимірювання електромагнітних завад від нових 

типів ЕРС при їх випробуваннях з одночасним багатоканальним вимірюванням 

параметрів завад, швидкості руху, режимів роботи електрообладнання та ін. для 

визначення причин появи понаднормованих рівнів завад;  

- розробити математичну модель впливу тягової мережі з активним 

екрануючим проводом на рейкові кола для наукового обґрунтування методу 

ефективної компенсації електромагнітних завад в рейкових колах від ЕРС;  

- розробити та науково обґрунтувати метод селективної компенсації 

завад в рейкових колах і, як наслідок, підвищити безпеку функціонування 

рейкових кіл; 

- провести техніко-економічну оцінку впровадження результатів 

дисертаційної роботи. 
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Об’єкт дослідження – електромагнітні процеси в системі «рейкове 

коло - контактна мережа – електрорухомий склад» і їх вплив на безпеку 

функціонування рейкових кіл. 

Предмет дослідження – методи та засоби підвищення безпеки 

функціонування рейкових кіл в умовах експлуатації рухомого складу з 

асинхронним тяговим приводом. 

Методи дослідження. У роботі при розробці та дослідженні узагальненої 

математичної моделі силових кіл ЕРС з АТП використано методи математичного 

моделювання на ЕОМ, імітаційного моделювання за допомогою пакета OrCAD 

PSpice, перетворення Лапласа, статистичного аналізу; для розробки методу 

селективної компенсації завад в рейкових колах використані методи 

математичного аналізу та синтезу, математичного моделювання, чисельні методи; 

в експериментальних дослідженнях використані методи фізичного моделювання, 

натурних випробувань, статистичного аналізу, перетворення Фур’є, цифрової 

обробки сигналів. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в науковому 

обґрунтуванні підвищення функціональної безпеки рейкових кіл в умовах 

експлуатації рухомого складу з асинхронним тяговим приводом шляхом 

забезпечення їх електромагнітної сумісності з системою тягового 

електропостачання та новими видами рухомого складу.  

- вперше запропоновано узагальнену математичну модель силових кіл 

ЕРС з АТП з урахування процесів в силовому трансформаторі, 4q-S 

перетворювачі, інверторі та обмотках АТП з використанням реальних параметрів 

силових ключів, а також аналітичне розв’язання рівнянь моделі і її реалізацію в 

пакеті OrCAD PSpice, що дозволило дослідити частотні параметри завад від ЕРС з 

АТП в різних режимах його роботи та визначити найбільш несприятливі для 

функціонування рейкових кіл режими ведення ЕРС; 

- вперше розроблено математичну модель впливу тягової мережі з 

активним екрануючим проводом на рейкові кола, що дозволило дослідити 
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характер розповсюдження електромагнітних завад та науково обґрунтувати метод 

ефективної компенсації електромагнітних завад в рейкових колах від ЕРС; 

- вперше розроблено наукове обґрунтування запропонованого методу 

селективної компенсації завад в рейкових колах, суть якого полягає у зменшенні в 

рейкових колах тільки тих завад, частоти яких знаходяться у смугах роботи 

колійних приймачів рейкових кіл, що дозолило значно зменшити 

електроспоживання та потужність компенсуючих пристроїв та підвищити безпеку 

функціонування рейкових кіл; 

- вдосконалено метод вимірювання електромагнітних завад від нових 

типів ЕРС при їх випробуваннях, що відрізняється від існуючих одночасним 

багатоканальним вимірюванням та реєстрацією зворотних тягових струмів від 

електрообладнання ЕРС, фазних струмів тягового асинхронного двигуна, напруги 

на приймальних котушках автоматичної локомотивної сигналізації, сигналів 

швидкостеміра та керуючих сигналів контролера, що дало можливість всебічно 

проаналізувати виявлені понаднормовані електромагнітні завади, які генеруються 

обладнанням ЕРС та причини їх виникнення. 

Практичне значення одержаних результатів. Здобуті в дисертації наукові 

результати дозволили розробити метод зниження електромагнітного впливу 

контактної мережі на рейкові кола та забезпечити їх електромагнітну сумісність з 

електрорухомим складом з асинхронним тяговим приводом, що дозволило 

підтвердити можливість експлуатації сучасних перспективних локомотивів з АТП 

на залізницях України. 

Вдосконалено метод вимірювання електромагнітних завад нових типів ЕРС 

при їх випробуваннях, який може бути використаний при сертифікаційних 

випробувань ЕРС з АТП на електромагнітну сумісність з пристроями автоматики. 

Основні наукові результати дисертації передані для впровадження у Шосту 

дистанцію сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці та в П’яту дистанцію 

сигналізації та зв’язку Одеської залізниці, а також використовуються у 

навчальному процесі ДНУЗТ на кафедрі «Автоматика, телемеханіка та зв’язок». 
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Особистий внесок здобувача. Усі основні результати теоретичних і 

експериментальних досліджень, наведених в дисертаційній роботі, отримані 

автором особисто або безпосередньо з його участю. 

В роботах, що опубліковані у співавторстві, дисертанту належить наступне: 

створення математичної моделі і отримання її характеристик [1]; наукове 

обґрунтування реалізації пропонованого методу захисту РК [2], [7]; створення 

математичної моделі розповсюдження зворотного тягового струму та потенціалу в 

рейках на ділянках з електротягою змінного струму та її комп’ютерна реалізація 

[3]; проведення вимірів та аналіз отриманих даних [4]; отримання математичних 

моделей, обробка результатів дослідження [6], проведення випробувань, аналіз 

результатів, створення математичних моделей [9]. Роботи [5], [8], [10] - [16] 

написані без співавторів, самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідалися та були схвалені на: II-й міжнародній науково-практичній 

конференції “Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті” 

(2009, м. Місхор); 69-й міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми 

та перспективи розвитку залізничного транспорту” (2009, м. Дніпропетровськ); 

III міжнародній науково-практичній конференції “Електромагнітна сумісність та 

безпека на залізничному транспорті” (2010, м. Дніпропетровськ), IV міжнародній 

науково-практичній конференції “Електромагнітна сумісність та безпека на 

залізничному транспорті” (2011, смт. Чинадієво); Міжнародній науково-

практичній конференції “Сучасні проблеми розвитку інтелектуальних систем 

транспорту” (2014, м. Дніпропетровськ). В повному обсязі робота доповідалась і 

була схвалена на міжкафедральному науковому семінарі в ДНУЗТ 19 червня 

2015 року.  

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 16 наукових праць: 8 

наукових статей, з них 6 – у наукових журналах і збірниках наукових праць, 

рекомендованих ВАК України за фахом 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів 

транспорту, 1 патент на винахід, 7 – у матеріалах та тезах міжнародних 

конференцій. 


