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Проникнення математичних методів в 
електротехніку йде по шляху математич-
ного проектування та моделювання відпо-
відних об’єктів, а все більш зростаючі 
можливості обчислювальної техніки за-
безпечують великий успіх в цьому науко-
вому напрямку. На сьогодні задача побу-
дови математичних моделей системи еле-
ктричної тяги в різних режимах, а також 
подальше дослідження явищ та процесів 
за допомогою них займає одну з передо-
вих позицій в області електрифікованого 
залізничного транспорту, а саме науки 
про електричну тягу. 

Сучасні програми чисельного моде-
лювання систем і процесів знаходяться на 
високому рівні автоматизації, полегшують 
користувачеві процес постановки та рі-
шення широкого класу задач, а також ві-
зуалізації отриманих результатів. Серед 
таких програм лідируючі позиції займає 
система MATLAB/Simulink. Вона базу-
ється на принципах візуально-
орієнтованого програмування з викорис-
танням моделей у вигляді комбінацій 
компонентів-блоків. При цьому матема-
тична модель, що описує поведінку дослі-
джуваної системи формується та розрахо-
вується автоматично. Simulink разом з па-
кетом SimPowerSystems є основою для 

вивчення та дослідження електроенерге-
тичних процесів. Бібліотека Simulink міс-
тить блоки в основному орієнтовані на 
моделювання пристроїв у вигляді функці-
ональних схем. В бібліотеку SimPower-
Systems входить набір блоків для іміта-
ційного моделювання електроенергетич-
них процесів. Важливо відмітити, що піс-
ля побудови функціональної моделі 
вилучається складний етап складання та 
розв’язання алгебраїчних диференційних 
рівнянь і забезпечує можливість візуаль-
ного контролю поведінки створеної моде-
лі і процесів, що в ній протікають. 

Важливим аспектом побудови моделі 
є її адекватність, тобто мова іде про такі 
величини, які відповідають реальному 
об’єкту і характеризують його (семанти-
ка), а також про такий опис співвідношень 
між відповідними величинами у вигляді 
формул (синтаксис моделі) при якій її по-
ведінка порівнюється з поведінкою реаль-
ного об’єкта. 

Автором створено SPS-модель систе-
ми тягового електропостачання 3,3 кВ по-
стійного струму в режимі короткого зами-
кання рис.1. Модель включає блоки та пі-
дблоки основних елементів тягових підс-
танцій, а також тягової мережі між ними. 
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Рис. 1. 

SPS-модель описує процеси, що від-
буваються в системі тягового електропос-
тачання 3,3 кВ залізниць України при 
двосторонньому живленні міжпідстанцій-
ної зони. За допомогою блоку Breaker 
(t=0) (внутрішній опір блоку рівний 0) ви-
конується металічне закорочення тягової 
мережі в середній точці міжпідстанційної 
зони. Тягова мережа за допомогою вище-
зазначеного блоку поділена дві рівні зако-
рочені частини тому подальший розгляд 
обмежимо тільки однією фідерною зоною. 

Блок Mutul Inductance є еквівалентом 
тягової мережі, у вікно параметрів було 
внесено параметри (опір та індуктивність) 
контактної, а також рейкової мережі. Фо-
рмула контактної мережі М-120+2×МФ-
100+А-185 з перерізом 432 мм2 є найбільш 
розповсюдженою в системах живлення 
рухомого складу постійного струму заліз-
ниць, тому, при довжині фідерної зони 10 
км., розраховані значення індуктивності 

kL  (Гн) та опору kR  (Ом), представлено на 
рис. 1. В свою чергу, параметри рейкової 
мережі pL  (Гн), pR  (Ом) були розраховані 
за методикою робіт [1, 2], результати роз-
рахунків також представлені на рис.1. 
Взаємна індуктивності kpM  (Гн) тягової 
мережі між контактним проводом та рей-
кою визначено за формулою Pollaczek F. 
[3]. 

Блок Series RLC Branch з параметрами 
oL  (Гн), oR  (Ом) описується конструктив-

ні особливості відсосувального фідера, що 
з’єднує дросель-трансформатор з точкою 
«-» шини тягової підстанції. 

Тягова підстанція конструктивно роз-
ділена на декілька підсистем (Subsystem), 
розглянемо їх окремо. 

Підсистема FILTR описує властивості 
пасивного фільтра, які встановлюються на 
кожній тяговій підстанції з шести імпуль-
сною схемою випрямлення. Кожна з віток 
фільтр-пристрою налаштована на резо-
нанс з певною гармонікою (кратною 300 
Гц) випрямленої напруги кремнієвих ви-
прямлячів (КВ) тягової підстанції. Резис-
тивний опір послідовно ввімкнений з па-
ралельним резонансним фільтром є екві-
валентним активним опором фільтр-
пристрою, який було визначено автором 
на одній з діючих тягових підстанцій 
Придніпровської залізниці. У вітку підси-
стеми FILTR ввімкнено ідеальний вимі-
рювач струму Current Measurement (ifl), 
що у вікні блоку Scope після розрахунків 
моделі відобразить залежність струму фі-
льтра у часі. 

Згладжуючий реактор тягової підста-
нції в розглядуваній SPS-моделі представ-
лено підсистемою REAK. Значення опору 
та індуктивності в блоці Series RLC 
Branch реактора відповідають паспортним 
даним елементів реальної тягової підстан-



ції. Слід зазначити, що ємнісний елемент 
ввімкнений паралельно основним параме-
трам (RL) є еквівалентною міжвитковою 
ємністю провідників реактора, значення 
якої 0,06 мкФ було взято з роботи [4], від-
повідно до типу розглядуваного реактора. 

Випрямлена наруга реального КВ бу-
ла розкладена за допомогою класичного 
ряду Фур’є на нульову, основну (300 Гц) 
та 50 вищих гармонік. Джерелом живлен-
ня схеми рис. 1 є підсистема ідеального 
джерела випрямленої напруги, що побу-
дована за принципом накладання [5]. Ін-
дуктивність tpL  (Гн) та опір tpR  (Ом) є 
внутрішніми параметрами перетворюючо-
го пристрою включно з тяговим трансфо-
рматором. 

Цікавим, з точки зору моделювання в 
системі MATLAB/Simulink, є підсистема 

чарунки швидкодіючих вимикачів (ШВ) 
рис.2, це можна пояснити тим, що струк-
тура цієї підсистеми містить як S-блоки, 
так і SPS-блоки. На сучасних тягових під-
станціях постійного струму залізниць 
України найбільш розповсюдженими є 
чарунки з використанням ШВ типів АБ-
2/4, ВАБ-43, ВАБ-49. В кожній чарунці, 
для підвищення розривної потужності 
струму короткого замикання, використо-
вується схема з двома послідовними ШВ. 
Алгоритм роботи такої чарунки було 
представлено в роботі [6]. S-блоки підсис-
теми призначені для виконання логічних 
операцій та видачі сигналів для керування 
SPS-блоків, які застосовуються у якості 
силових елементів. 
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Рис. 2. 

Головними елементами ШВ типів АБ-
2/4, ВАБ-43 є індуктивний шунт та розма-
гнічуючий виток, схема заміщення яких 
являє собою паралельне з’єднання RL -
елементів. Для протікання струму в стаці-
онарному режимі по ШВ використову-
ються силові контакти KONT, початкове 
положення яких є замкнене. Значення си-
ли струму в силовому колі моделі фіксу-
ється вимірювачем струму Current Mea-
surement, який призначений для поєднан-
ня силового кола з підсистемою LOGIKA 
BV рис. 3, що здійснює логіку ввімкнення 
відповідного ШВ чарунки. 
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Рис. 3. 

Для встановлення уставки використо-
вується S-блок Hit Crossing, який на своє-
му виході створює сигнал логіки «1» при 
перетині виміряним струмом деякого зна-
чення уставки AI y 2000= . Після цього із 
затримкою, що відповідає власному часу 



вимикання ШВ (час розходження контак-
тів [7]) на виході підсистеми LOGIKA BV 
з’являються сигнали керування, що відпо-
відають за вимкнення силових контактів 
ШВ KONT і ввімкнення кола горіння дуги 
в камері ШВ. 

Для проходження струму в дузі вико-
ристовуються силові контакти Zagor 
DUGI, які нормально розімкнені. Після 
ввімкнення контактів Zagor DUGI починає 
працювати підсистема Napryga dygi Ud 
рис. 4. Основним елементом цієї підсис-
теми є кероване джерело напруги Con-
trolled Voltage Source, який моделює го-
ріння дуги в камері ШВ під дією закону 
його зміни ( )tUd . В свою чергу закон змі-
ни напруги дуги на затискачах ШВ, осно-
ваний на понятті інтенсивності горіння [4, 
8, 9], задається за допомогою підсистеми 
Enabled Subsystem [10] ( ( )tUd ), який акти-
вується лише при наявності позитивного 
сигналу керування на його вході Enable 
(vkl Dygi). 
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Рис. 4. 

Для розрахунку моделі у діалоговому 
вікні Configuration Parameters, було задано 
метод ode113(Adams), який призначений 
для чисельного інтегрування жорстких 
диференційних рівнянь, до яких відно-
сяться системи рівнянь електромагнітного 
стану [11]. Оскільки на практиці період 
локалізації перехідного процесу коротко-
го замикання не повинен перевищувати 
100 мс, автором в цьому ж вікні було за-
дано час інтегрування 0,2 с. Слід зазначи-
ти, що перші 0,02 с Simulink моделює 
усталений процес до комутації ключа 
Breaker (t=0), це необхідно для визначення 

самою системою початкових умов для ро-
зрахунку системи диференційних рівнянь 
після комутації вищезазначеного ключа. 

Результати комп’ютерного моделю-
вання у вигляді часових залежностей пе-
рехідних електричних величин після роз-
рахунків можна вивести у вікно осцилог-
рафа Scope. На рис. 5 приведеного часові 
залежності напруги на затискачах тягової 
підстанції ( )tutp1 , струм фідера тягової ме-
режі ( )tiKP1 , а також струм у вітці фільтр-
пристрою ( )ti fl1 , результати яких виведено 
у діалогове вікно триканального осцилог-
рафа. 

Струм в контактному проводі ( )tiKP1 , 
на виході тягової підстанції має форму 
імпульсу і за 40 мс, практично, згасає до 
нуля. Імпульс можна поділити на такі ді-
лянки [7]: ділянка зростання струму до 
уставки; час власного спрацювання ШВ; 
час горіння дуги в ШВ1 і ШВ2. З рис. 3 
бачимо, що в моделі передбачено реальну 
ситуацію, коли дуги в дугогасних камерах 
двох ШВ запалюються неодночасно, адже 
неможливо налаштувати два ШВ однако-
во. 

В той же час напруга на затискачах 
тягової підстанції ( )tutp1  різко спадає і по 
закінченню горіння дуги встановлюється 
у значені ~0 В. Однак різниця потенціалів, 
що дорівнює електрорушійній силі КВ 
тягової підстанції відносно землі буде 
знаходитися на розімкнених затискачах 
автоматичних вимикачів. 

Струм ( )ti fl1  має періодичний харак-
тер, що можна пояснити наявністю коли-
вальних LC  контурів у внутрішній конс-
трукції пасивного фільтра, але все одно 

AI fl 01 =  є усталеним значенням рівноваги 
по закінченню перехідного процесу. 
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Оскільки в даній роботі розглянуто 
процеси тільки на одній фідерній зоні, а 
іншу приймаємо ідентичною з врахуван-
ням зазначених на початку складання мо-
делі припущень, то струм у вітці коротко-
го замикання є сумою сил струмів двох 
сусідніх тягових підстанцій. Це означає, 
що величина струму короткого замикання 
досягає величини ~4500 А при уставці 
ШВ AI y 2000= . 

Порівнюючи результати моделювання 
з осцилограмами отриманими в результаті 
експерименту на одній з діючих тягових 
підстанцій ДП «Придніпровська залізни-
ця» [12], можна стверджувати, що модель 
адекватна натурним дослідженням. Таким 
чином моделі системи тягового електро-
постачання постійного струму створені у 
середовищі MATLAB/Simulink, з враху-
ванням відповідних припущень, відпові-
дають реальним електромагнітним проце-
сам. Натомість, слід зауважити, поряд з 
рядом вищезазначених переваг моделю-
вання в MATLAB/ Simulink/ SimPower-
Systems має, на думку автора, ряд недолі-
ків, розглянемо деякі з них. За відносно 
доброю споглядовістю самої віртуальної 
моделі, MATLAB/Simulink не надає мож-
ливості отримати чисельні значення, та-
ких важливих з точки зору моделювання, 
понять як початкові умови. Але саме во-
ни, головним чином, визначають електро-

магнітний стан системи, що моделюється. 
Дуже незручним є відсутність контролю 
розрахунку, оскільки часто автору при 
моделюванні було не зрозуміло чи відбу-
ваються чисельні інтегрування, чи процес 
«завис». Крім зазначеного існує ще ряд 
незручностей, якими можна знехтувати. 
Головним, автор вважає, є те що відсутня 
можливість створити складну магнітоеле-
ктромеханічну модель, такої складної не-
лінійної динамічної системи, якою є сис-
тема електричної тяги (тягова підстан-
ція+тягова мережа+силові кола, а також 
механічна частина електрорухомого скла-
ду). 

Зважаючи на попередні недоліки, ав-
тором було прийняте рішення про відмову 
застосовувати MATLAB/Simulink в моде-
люванні електромагнітних процесів сис-
теми електричної тяги, на користь систе-
ми комп’ютерної математики «MAPLE». 
Це можна пояснити тим, що MAPLE з то-
чки зору класичної електротехніки є най-
більш зручним програмним забезпечен-
ням при математичному моделюванні. 
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