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ВСТУП 

Актуальність теми 

У процесі експлуатації електрорухомого складу (ЕРС) можуть 

виникнути аварійні режими: коротке замикання (КЗ) та перевантаження у 

колі тягових електродвигунів (ТЕД), що призведе до повного або часткового 

виходу з ладу електрообладнання, якщо захисні апарати не вимкнуть 

своєчасно відповідне коло. Зменшення часу від моменту виникнення КЗ до 

моменту розриву відповідного силового кола – важлива задача з точки зору 

підвищення ефективності захисту силових кіл ЕРС. Одним із варіантів 

вирішення цієї задачі є зменшення власного часу спрацьовування пристроїв 

захисту (ПЗ) низьковольтних кіл. 

Питанням захисту силових кіл рухомого складу присвячені роботи таких 

вчених, як Тихменьов Б. М., Трахтман Л. М., Захарченко Д. Д., Ісаєв І. П., а 

також вчених ДІІТу: Костіна М. О., Вісіна М. Г., Кійко А. І. та ін. 

На сучасних електровозах та електропоїздах постійного струму 

основним апаратом захисту від струмів КЗ у колі тягових електродвигунів є 

швидкодіючий вимикач (ШВ), який за сигналом відповідних пристроїв 

здійснює прямий або непрямий захист. Щоб подати сигнал на розмикання 

утримуючої котушки швидкодіючого вимикача, застосовуються 

низьковольтні електромеханічні реле та інші пристрої, що мають відносно 

низький рівень надійності та відносно великі значення власного часу 

спрацьовування. 

Сумарний час спрацьовування ШВ та вказаних реле у разі КЗ у 

захищаємих колах може становити декілька сотих долей секунди. За цей час 

можуть відбутися значні пошкодження електрообладнання, що призводить 

до погіршення його ремонтопридатності, оскільки через значні пошкодження 

не вдається відновити електрообладнання за час, відведений для виконання 

технічного обслуговування або певного виду ремонту. Крім того, ремонт 

пошкодженого обладнання викликає значні експлуатаційні витрати. Тому 
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зменшення часу спрацьовування захисної апаратури є суттєвим засобом 

підвищення ефективності захисту електричних силових кіл, покращення 

ремонтопридатності електрообладнання ЕРС, зменшення експлуатаційних 

витрат. 

Суттєве значення для зменшення експлуатаційних витрат під час 

експлуатації апаратів захисту має їх уніфікація. 

Сьогодні одним із шляхів збільшення швидкодії та покращення 

уніфікації вказаних апаратів є використання сучасної мікропроцесорної 

елементної бази. При цьому стає можливим за контролюємий параметр 

прийняти значення зміни швидкості наростання струму (di
dt

) за різних 

режимів роботи ЕРС на відміну від більшості експлуатуємих апаратів 

захисту, що реагують тільки на значення струму. Для отримання 

рекомендацій по розробці таких пристроїв у даній дисертаційній роботі 

проведені відповідні дослідження із застосуванням сучасних методів. 

У зв’язку з вищевикладеним тема дисертації є актуальною для галузі 

електричного транспорту. Її виконання є доцільним з точки зору підвищення 

ефективності захисту силових кіл електрорухомого складу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Робота виконана відповідно до головних напрямів розвитку науки і 

техніки, закону України про основи державної політики в сфері науки та 

науково-технічної діяльності, а також до програми «Комплексна програма 

оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки», 

затвердженої Міністерством транспорту та зв’язку України наказом № 1259 

від 14.10.2008 р. 

Обраний напрямок досліджень пов’язаний з планами виконання робіт у 

Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна: «Підвищення надійності двигунів компресорів 

електропоїздів серії ЕР1, ЕР2» (№ держреєстрації 0106U006491) та 
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«Виконання робіт по створенню системи випробувань тягових електричних 

машин» (№ держреєстрації 0108U003888). 

Дисертант виступав як виконавець окремих розділів і є співавтором 

звітів науково-дослідних робіт. 

Мета і задачі дослідження 

Метою роботи є підвищення ефективності захисту силових електричних 

кіл електрорухомого складу постійного струму від коротких замикань за 

рахунок підвищення швидкодії та уніфікації захисних пристроїв шляхом 

застосування сучасної елементної бази. 

Для досягнення зазначеної мети автором сформульовані для вирішення 

такі задачі: 

1. Провести порівняльний аналіз різних видів існуючих захисних 

пристроїв силових електричних кіл електрорухомого складу за 

основними параметрами. 

2. Проаналізувати властивості існуючих захисних пристроїв різних 

типів за показниками швидкодія та уніфікація. 

3. Дослідити перехідні процеси в силових електричних колах тягових 

електродвигунів за допомогою математичних моделей з різними 

умовами в режимах пуску та короткого замикання з метою 

визначення швидкості зростання струму з урахуванням вихрових 

струмів та динамічної індуктивності обмоток збудження тягових 

електродвигунів. 

4. Визначити закон розподілу швидкостей зростання струму за різних 

умов виникнення короткого замикання у колі тягових 

електродвигунів. 

5. На базі проведених теоретичних досліджень розробити рекомендації 

для створення уніфікованих пристроїв захисту на базі сучасних 

мікроконтролерів, які б забезпечували захист електричних кіл 

електрорухомого складу залізниць від струмів короткого замикання 
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і реагували не тільки на значення струму уставки, а й на певну 

швидкість зростання струму. 

6. Із використанням розроблених рекомендацій виготовити 

експериментальний зразок пристрою захисту від короткого 

замикання та провести його стендові випробування з метою 

перевірки виконання повноти потрібних функцій. 

7. Провести техніко-економічне обґрунтування впровадження 

розроблених рекомендацій. 

Об’єкт досліджень – процес захисту від коротких замикань силових 

тягових кіл електрорухомого складу залізниць постійного струму. 

Предмет досліджень – захисні пристрої силових електричних кіл 

електрорухомого складу залізниць постійного струму. 

Методи досліджень 

Для вирішення поставлених у дисертації задач застосовані: аналіз 

літературних джерел і узагальнення досліджень, виконаних раніше іншими 

авторами по захисту силових електричних кіл електрорухомого складу 

залізниць постійного струму; аналіз параметрів існуючої апаратури захисту 

кіл тягових електродвигунів від аварійних режимів за критеріями швидкодії 

та уніфікації; основні положення теорії роботи електрообладнання 

електрорухомого складу, математичне моделювання для дослідження 

швидкості зростання струму під час перехідних процесів у силових колах 

електрорухомого складу за різних режимів з використанням чисельних 

методів Рунге-Кутта; визначення закону розподілу швидкості зростання 

струму у разі короткого замикання з використанням критерію Пірсона. 

Також були використані методи теорії імовірності та математичної 

статистики для визначення значень параметрів уставки захисних пристроїв. 

Оброблення статистичних даних та теоретичних досліджень проведено за 

допомогою сучасних персонально-обчислювальних машин. 
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Використання вищевказаних достовірних теорій та методів, дослідження 

за допомогою адекватних математичних моделей із застосуванням сучасної 

комп’ютерної техніки підтверджують обґрунтованість та достовірність 

наукових положень, висновків і рекомендацій, отриманих у роботі. 

Наукова новизна отриманих результатів 

1. Вперше пропонується зменшити час від моменту виникнення 

короткого замикання до початку спрацьовування захисних 

пристроїв у силових колах тягових електродвигунів 

електрорухомого складу постійного струму від коротких замикань 

не за принципом контролювання значення струму, а за принципом 

контролювання швидкості зміни струму на початку процесу 

короткого замикання. Для більш точного і швидкого контролювання 

значення швидкості зміни струму пропонується запатентований 

автором захисний пристрій на базі сучасних мікроконтролерів. 

2. Вперше досліджено вплив вихрових струмів та динамічної 

індуктивності обмоток збудження тягових електродвигунів на 

значення швидкості зростання струму короткого замикання і 

проведена його кількісна оцінка. Доведено, що цей вплив є 

суттєвим; більш суттєвим є вплив динамічної індуктивності. 

3. Встановлена закономірність розподілу швидкостей зростання 

струму короткого замикання в залежності від точки його 

виникнення з метою розробки рекомендацій по визначенню уставки 

запропонованих захисних пристроїв на базі сучасних 

мікроконтролерів. Підтверджено, що цей розподіл відповідає 

нормальному закону. 

4. Розроблено метод визначення уставки запропонованих пристроїв за 

швидкістю зростання струму для доповнення існуючого захисту 

силових кіл електрорухомого складу постійного струму від струмів 

короткого замикання. 
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Практичне значення отриманих результатів 

Запропонований метод дослідження швидкості зростання струму у разі 

аварійних режимів, спосіб вибору параметрів спрацьовування пристроїв 

захисту, рекомендації для впровадження захисних пристроїв на новій 

елементній базі та інші результати дозволяють: 

1) підвищити ефективність пристроїв захисту силових кіл тягових 

електродвигунів електрорухомого складу постійного струму за 

рахунок збільшення їх швидкодії та уніфікації; 

2) зменшити експлуатаційні витрати на ремонт електрообладнання 

електровозів та електропоїздів. 

Результати досліджень дисертації впроваджені на Державному 

підприємстві «Науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» та у 

навчальний процес Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

Особистий внесок здобувача 

Мета роботи та задачі дослідження сформульовані разом із науковим 

керівником. Наукові положення, теоретичні та експериментальні 

дослідження у дисертаційній роботі виконані автором самостійно. У 

наукових працях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать:  

– аналіз реле різних типів із метою уніфікації цих реле для підвищення 

ефективності утримання рухомого складу [15, 91];  

– аналіз швидкодії існуючих апаратів захисту електричних кіл 

електрорухомого складу залізниць від коротких замикань та перевантажень 

[16, 29, 90];  

– ідея роботи [28]; 

– збиррання та аналіз даних для визначення середніх показників 

уніфікації реле різних типів по мережі залізниць України [34];  

– апроксимація кривої намагнічування [60]; 
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– розроблення математичної моделі перехідного процесу з урахуванням 

вихрових струмів та без них у разі короткого замикання в силових колах 

електровозів постійного струму, знаходження за результатами моделювання 

швидкостей зростання аварійного струму [80]; 

– розроблення математичної моделі та дослідження з її допомогою 

перехідного процесу під час перевантаження в силових колах електровозів 

постійного струму [99]. 

Роботи [14, 30, 61, 79, 81, 88, 97, 98] написані автором без співавторів. 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення та результати роботи доповідались та отримали 

схвалення на таких міжнародних науково-технічних конференціях: 

«Трансбалтика 2009», Вільнюс 2009 р.; «Електрифікація залізничного 

транспорту «Транселектро – 2010», Місхор 2010 р.; 67, 70, 72-й «Проблеми та 

перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ, 2007, 

2010-2012 роки відповідно. 

Публікації 

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано в 18 

друкованих працях, із них: 10 – статті, опубліковані в фахових наукових 

виданнях, що входять до обов’язкового переліку; 6 – матеріали міжнародних 

науково-технічних конференцій; 2 – патенти на корисну модель. 

Структура й обсяг дисертації 

Повний обсяг дисертації складає 227 сторінок друкованого тексту, до 

складу яких входять 131 сторінка основної частини та 85 сторінок додатків. 

Основна частина складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків та 

списку використаних джерел (102 найменування на 11 сторінках). Таблиці і 

рисунки розташовані на окремих сторінках, займають три сторінки. 

Дисертаційна робота містить 15 додатків, 46 рисунків, 21 таблицю. 


