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СЕКЦІЯ 1 
КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ МІСЬКОГО  

ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. НОРМАТИВНЕ-ПРАВОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 

 
Керівник секції – д.т.н., проф. Далека В. Х. 
Секретар  – к.т.н., доцент Шавкун В. М. 

 

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН 
ВАРІАТИВНОГО ЦИКЛУ  ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 

 
АВЕРШИНА Л. Г., завідувач відділенням, викладач вищої категорії, 
викладач-методист,  
Київський  коледж  міського  господарства Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського, м. Київ 
super.ludmila@ukr.net 
 

Нове століття висуває до освіти нові вимоги. Досвід країн Європи, які 
досягли значних успіхів на шляху трансформації своїх економік, свідчить про 
те, що освіта є однією з найважливіших умов подолання кризи та побудови 
суспільства на засадах ринкової економіки. Лише освічені люди можуть 
розуміти історичну перевагу змін і зробити свідомі рішення в загальному 
демократичному процесі. Ці особливості соціальних процесів впливають і на 
освіту.  

Особливо важлива роль освіти в набутті технічних, комп’ютерних і 
управлінських знань, які створюють новий людський капітал, необхідний для 
успіху економічних перетворень. Вдосконаленням навчально-виховного 
процесу є зміна технологій навчання шляхом включення у навчально-виховний 
процес ігрової діяльності, проектних технологій.  

Київський коледж міського господарства Таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського понад 73 років готує 
фахівців за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка». 

На сьогоднішній час на міському електротранспорті експлуатуються 
новітні типи рухомого складу, які виконують пасажирські перевезення. 

Найбільш екологічним та економічно ефективним видом тяги є 
електрична тяга. Тому саме електротяга є найбільш перспективним видом 
транспорту.  В пасажирському русі трамваї і тролейбуси можуть розвинути 
великі швидкості — це робить їх конкурентоспроможними по відношенню до 
автомобільного транспорту. 

Безпека перевезень міським електричним транспортом робить цей вид 
транспорту ще більш привабливим для пасажирів. Для цього потрібні 
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висококваліфіковані сучасні спеціалісти зі знанням спеціальної комп’ютерної 
техніки.    

Розробка і впровадженням нових технологій навчання, в основу яких 
покладено застосування ігор, проектів, свідчать про наявність у них значних 
можливостей щодо підвищення ефективності підготовки спеціалістів. 

Характерним для методу проектів є самостійна діяльність студентів –
індивідуальна чи у складі малої групи – під час якої вони виконують певну 
діяльність, спрямовану на досягнення конкретного результату. Для такого 
виду діяльності є характерним кооперативне чи групове навчання, за якого діє 
принцип «навчаючи - вчуся», бо у процесі цієї діяльності надбання кожного 
студента неодмінно стають надбанням усієї групи. 

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов 
під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід 
проектної діяльності студентів. Ефективно використовувати цей метод можна 
під час проведення підсумково-узагальнюючих занять на випускному курсі 
майбутніх спеціалістів з електротранспорту. 

Результатом кінцевої діяльності є презентація і захист власних 
проектів. 

Основна мета проектного підходу - розвивати професійно-ділові якості, 
виховувати уважність, грамотне виконання функціональних обов’язків, 
проявити інтерес до обраної професії та сформувати уміння та практичні 
навички студента. 

Під час використання проектних технологій при підготовці 
електромеханіків вирішується ціла низка різнорівневих завдань: розвиваються 
пізнавальні навички студентів, формуються вміння самостійно конструювати 
свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається 
критичне мислення та комунікаційні навички. 

Саме, працюючи над проектами та представляючи їх, студенти 
застосовують фактичні знання, вчаться самостійно їх здобувати, аналізувати та 
робити висновки. 

Таким чином, враховуючи спрямованість методу проектів на 
формування у студентів навичок дослідницької, пошукової, творчої діяльності, 
на забезпечення можливості міждисциплінарної інтеграції у навчально-
виховному процесі, слід зазначити, що впровадження даного методу є 
важливим чинником ефективності процесу навчання і виховання. 

 
Література    
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 
 
ВІРЧЕНКО В. В.,  генеральний директор, 
Корпорація підприємств міського електротранспорту України 
«Укрелектротранс» 
virchenko@kpt.kiev.ua  

 
Однією з ключових галузей економіки будь-якої держави, що має  

особливу  соціальну спрямованість, є міський громадський транспорт, 
який повинен задовольняти зростаючі потреби населення, забезпечувати 
збільшення продуктивності праці й розвиток міста. 

У світовій практиці перевага надається першочерговому розвитку 
міського електротранспорту. За даними Міжнародного союзу громадського 
транспорту, більш як у 100 країнах світу проектуються, будуються або 
реконструюються трамвайні і тролейбусні лінії. При цьому значна увага 
приділяється використанню новітніх технологій, які дають змогу 
збільшувати швидкість і плавність руху, знижувати рівень шуму та інші 
негативні наслідки впливу на навколишнє природне середовище. За 
результатами наукових досліджень з питань розвитку міського 
електротранспорту та проектування міст в Україні потреба у створенні 
систем міського електротранспорту існує не менше ніж у 12 містах з 
кількістю жителів понад 100 тис. чоловік. 

У багатьох містах України міський електричний транспорт відіграє 
пріоритетну роль в обслуговуванні населення. Його частка становить від 
42 до 65 % загального обсягу міських пасажироперевезень. Водночас  
упродовж тривалого періоду ситуація в транспортно-дорожньому 
комплексі країни значно погіршилася. 

 Внаслідок спаду обсягів перевезень, не відповідності тарифів 
фактичній собівартості різко скоротилися прибутки транспортних 
підприємств, через збитковість послуг з пасажироперевезень суттєво 
ускладнився їх фінансово-економічний  стан, граничного рівня досягла 
спрацьованість основних виробничих фондів, що призводить до зростання 
потреб у реконструкції, ремонті та технологічному обслуговуванні. 
Незадовільно вирішуються питання технічних інновацій і технологічної 
модернізації, не забезпечуються мінімальні соціальні умови працівників 
галузі, не повною мірою використовуються потенціальні можливості 
транспортно-дорожнього комплексу з розвитку експорту транспортних 
послуг.  

Так, протягом останніх років випуск трамвайних вагонів і тролейбусів 
на маршруті скоротився більш ніж у два рази. Значно погіршилися безпека і 
регулярність руху, а також культура обслуговування пасажирів. Це сталося 
внаслідок старіння і скорочення парку рухомого складу, через не достатні 
обсяги його оновлення, не дотримання вимог Правил експлуатації трамвая 
та тролейбуса, інших нормативних актів в сфері міського 
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електротранспорту. За останні  десять років парк  трамвайних вагонів і 
тролейбусів України оновився  лише на 27 % від мінімальної потреби. 
Проте це — середній показник. Природно, що у деяких містах він є значно 
гіршим. Особливо незадовільними темпами відбувається оновлення 
трамвайного рівень зношеності якого вже склав близько 87%. 

Господарство підприємств міського громадського транспорту є  
складним, багатогалузевим тому часто в ньому з'являються проблеми, які не 
мають готових рецептів для вирішення. Наприклад, кому надати перевагу 
при виборі постачальників транспортних засобів? Наразі є  сучасні 
тролейбуси, які виробляють в Україні, водночас, надходять пропозиції щодо 
нових тролейбусів, електробусів, автобусів з Чехії, Польщі, Німеччини, 
Туреччини, Білорусі, Китаю тощо.  Як зважити ціну і якість, як враховувати 
амортизаційні та експлуатаційні витрати, кого обрати як стратегічного 
партнера? Адже у органів місцевого самоврядування міст Україні бракує 
коштів, аби просто купувати техніку на заміну.  

На думку корпорації “Укрелектротранс” пріоритетом повинно бути те, 
що в Україні створено власний виробничий потенціал для виготовлення 
цілого ряду трамвайних вагонів, тролейбусів та електробусів. Так 
виробництво тролейбусів освоєно на спеціалізованих підприємствах мм. 
Львова (АТ “Електрон”), Луцька (корпорація “Богдан”), Чернігова 
(“Чернігівський автобусний завод”), Дніпра (ДП “Південмаш”), а 
трамвайних вагонів підприємствами АТ “ Електрон”    та  “Татра-Юг”. 
Перші зразки українських електробусів виготовлені на виробничих площах 
АТ “Електрон”).   

При організації пасажироперевезень важливо визначитися щодо 
необхідної  місткості вагонів і тролейбусів. Вимоги експлуатації щодо цього 
параметра значно відрізняються не тільки в залежності від розмірів міст і 
кількості жителів. Вони різні навіть на  маршруті протягом доби. Якщо в 
години пікових навантажень потрібні вагони і тролейбуси як можна більшої 
місткості, то в інші години доби вона може бути у два і навіть три рази 
меншою. Тому неможливо створити один універсальний тип вагона або 
тролейбуса, який би задовольнив усі вимоги. Отже, головним питанням є те, 
як забезпечити  принаймні незбитковий рівень перевезень. 

Особливої уваги заслуговує і питання надійності вагонів і 
тролейбусів. Адже, незважаючи на те, що рухомий склад який  сьогодні 
експлуатуються, підлягає технічному обслуговуванню перед кожним 
виїздом на лінію, і більш глибокого – щотижня - кількість відмов у його 
роботі перевищує 10%.  

Ситуація дедалі ускладняється й тим,  що за роки незалежності  при-
пинили свою  діяльність  п’ять спеціалізованих заводів з ремонту міського 
електротранспорту. 

 Аналогічним є становище з трамвайними коліями і контактними 
мережами. У більшості міст капітальні ремонти цих об'єктів практично не 
виконуються, тому, за інформацією Київської державної регіональної 
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технічної інспекції міського електротранспорту,  нині понад 37% їх 
загальної протяжності перебуває в аварійному стані. 

Негативні тенденції щодо погіршення показників функціонування і 
розвитку міського електротранспорту України обумовлені  неналежною 
його адаптацією до роботи в умовах ринкової економіки.  
         Йдеться насамперед про: 
- неповну компенсацію за перевезення окремих категорій пасажирів яким 
державою і місцевою владою надано право безкоштовного проїзду у 
міському транспорті (кількість яких складає близько 65% від загальної 
чисельності пасажирів); 
- встановлення органами місцевої влади тарифів величина  яких не 
відповідає  собівартості перевезень; 
- не рівні умови   конкуренції на ринку міських пасажироперевезень з 
автоперевізниками що працюють за «іншими правилами»; 
- недодержання більшістю органів місцевого самоврядування положень  
Закону України «Про міський електричний транспорт» в частині 
встановлення  тарифів на проїзд відповідно до собівартості, укладання з 
підприємством міського електротранспорту договорів з організації 
пасажироперевезень трамваями та (або) тролейбусами, що передбачають 
розрахунки замовника за виконану перевізником  транспортну роботу 
(обсяг вагоно- (тролейбусо)-км). 
         Зазначені чинники  є головною причиною збитковості  послуг з 
перевезень пасажирів, яка в свою чергу, не дозволяє підприємствам міського 
транспорту забезпечить надання транспортних послуг належної якості і 
безпекового  рівня, здійснювати  оновлення рухомого складу інших об’єктів  
власної транспортної інфраструктури.  
        Крім того останніми роками підприємства  не поповнюються  
молодими спеціалістами, що спричиняє “старіння” керівного складу і 
відсутність резерву кадрів.  Практично ліквідовано галузеву систему 
перепідготовки кадрів, спеціалістів та керівників.  

Для реального поліпшення роботи пасажирського транспорту 
необхідно подолати негативні тенденції щодо його  функціонування і  
розвитку, удосконалити управління, оновити основні фонди   і зміцнити 
матеріально-технічну базу підприємств. Щоб не допустити подальшого 
занепаду міського транспорту, треба вжити таких заходів: запровадити 
договірні відносини між замовниками транспортних послуг (органами 
місцевого самоврядування) і підприємствами міськелектротранспорту у 
повній відповідності з положеннями Закону України «Про міський 
електричний транспорт»; упорядкувати  пільги на проїзд, залишивши їх 
лише окремим категоріям громадян які  безпосередньо потребують 
соціального захисту, визначити джерела і порядок компенсації послуг з 
пільгових перевезень; створити підприємствам міського електротранспорту 
рівні умови з іншими перевізниками щодо пільгових перевезень, сплати 
податків, графіків і режиму роботи на маршрутах, підвищення якості 
обслуговування тощо. 
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УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ РУХОМОГО СКЛАДУ 
МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В ПРОЦЕСІ ПАСАЖИРСЬКИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 
ДАЛЕКА В. Х., д.т.н., професор, ПАЛАНТ О. Ю., 
Харківський національний університет міського господарства  
імені О.М. Бекетова, м. Харків 
dalekavf@ukr.net  
 

Ідеологія, яка раніше існувала, що базувалася на організації виконання 
заданих валових показників і освоєнні відпущених на це коштів, не відповідає 
основним принципам ринкової економіки, головною рисою якої є продаж 
максимального обсягу транспортних послуг при мінімально можливих витратах 
ресурсів [1- 4]. Тому розглянуто задачі управління технічним станом рухомого 
складу міського електричного транспорту як складові управління процесом 
перевезень  за критерієм мінімуму витрат. 

Однієї з головних складових усього комплексу витрат є витрати на 
експлуатацію рухомого складу, що умовно можна розділити на витрати, 
зв’язані з утриманням (збереженням, забезпеченням санітарно-гігієнічних 
вимог) і витрати, зв’язані з забезпеченням належного рівня надійності 
(управлінням технічним станом). 

Управління технічним станом рухомого складу передбачає два основних 
напрямки [2-4]: 

− призначення групи рухомих одиниць з відомим станом для роботи у 
визначених умовах, що характеризуються вектором впливів на системи 
рухомого складу, і досягненням у такий спосіб заданого темпу технічної 
деградації; 

− проведення превентивних технічних впливів (ремонтно-
профілактичних утручань) на підставі стохастичних моделей зміни ресурсу й 
індивідуальної інформації про стан систем рухомого складу за допомогою 
методів і засобів технічної діагностики, відновлення технічних засобів.  

Математично це означає рішення оптимізаційної задачі: 

 

де L – пробіг рухомого складу; W, V – матриці впливу умов експлуатації 
на темп зниження технічного ресурсу і впливу технічних впливів на темп 
поновлення  ресурсу рухомого складу; χ, ξ – вагові коефіцієнти; n – кратність 
міжремонтного циклу за часом T відповідно до прийнятого поділу по групах 
устаткування. 

Дана задача утворюється об’єднанням двох підзадач: 
− узгодження технічного ресурсу L0 з умовами експлуатації: 

 

( ) min,0 →− WSL
dS

d χ

,min)( →−= VnTWLI ξχ
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− узгодження технічного ресурсу з інтенсивністю ремонтно-
профілактичних впливів: 

− ( ) .min0 →+− VnTWSL
dT

d ξχ  

 

Глобальним критерієм оптимізації керування станом є досягнення 
максимуму сукупного часу (пробігу) парку рухомого складу до досягнення 
економічно доцільного рівня технічної деградації, що характеризується 
набором несуперечливих параметрів: сумарний наробіток на відмовлення, 
сумарний залишковий ресурс й тощо. 

Рішення цієї задачі передбачає: 
− створення адекватних моделей зв’язку між параметрами впливів, що 

характеризують умови експлуатації, на показники надійності рухомих одиниць 
для цілеспрямованого розподілу рухомого складу по маршрутах з різними 
умовами і вирівнювання в такий спосіб залишкового ресурсу усього парку; 

− розробку математичного забезпечення діагностичних операцій, 
оснащення рухомого складу первинними пристроями для одержання 
діагностичної інформації і створення діагностичних комплексів на базі ПК; 

− розробку комплексів забезпечення технічних впливів. 
Рішення, сформульованої таким чином, задачі в натуральних показниках 

не повинне суперечити рішенню в грошовій формі, якщо ввести грошову 
оцінку початкового ресурсу L0 і його поновлення в результаті технічних 
впливів. 

Таким чином можна вирішувати  задачі управління технічним станом 
рухомого складу міського електротранспорту як складових управління 
процесом перевезень у цілому за критерієм мінімуму витрат. 

 
     Література 
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2003. С. 161-166. 
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Коммунальное хозяйство городов. Вып. 36. К.: Техніка, 2002.  С. 445-449. 

3. Далека В. Х. Ресурсозбереження – головна стратегія сталого розвитку 
міських пасажироперевезень. Коммунальное хоз-во городов. Вып. 36. К.: 
Техніка, 2002. С. 449-453. 

4. Далека В. Х., Будниченко В. Б., Карпушин Е. І., Коваленко В. І. 
Технічна експлуатація міського електричного транспорту: навч.посібник. Харк. 
нац.ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2014. 236 с. 
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НЕДОСКОНАЛІСТЬ СИСТЕМИ ПЛАТИ ЗА 
ПРОЇЗД ЯК ФАКТОР НЕЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ  
ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 
КУЛЬБАШНА Н. І., к. т. н., старший викладач, 
Харківський національний університет міського господарства  імені   
О. М. Бекетова, м. Харків 
 kulbakanadia810@gmail.com  

 
В сучасних умовах система оплати пасажирами проїзду практично усіх 

підприємств міського електричного транспорту України базується на застарілих 
і неефективних принципах. Як правило, засоби оплати проїзду у всіх 
транспортних засобах наземного міського електротранспорту використовують 
стандартні паперові квитки, місячні проїзні квитки. Зазначена система не 
виключає можливості фінансових зловживань, а також відрізняється 
відсутністю фактичного обліку пасажирів, у тому числі і пільгових категорій, 
що не дає можливості визначити реальний обсяг перевезень і негативно 
відображається на фінансовому стані транспортних підприємств України.  

Впровадження багатьма підприємствами системи безготівкової оплати 
проїзду в електротранспорті за допомогою електронних карток для одноразової 
платні не вирішує проблеми ринкового підходу до оплати послуг. Розв’язання 
головних проблем, перш за, все належить вдосконаленню місцевих 
нормативно-правових актів та ініціювання вдосконалення законодавчої бази у 
питаннях оплати проїзду, обліку наданих транспортних послуг й тощо. 

На цей час правила оплати транспортних послуг пасажиром затверджені 
Законом про міський електричний транспорт [1], регламентуються Правилами 
надання населенню послуг [2] та  Типовим договором про організацію надання 
транспортних послуг [3]. 

Ціни за проїзд суспільним транспортом встановлюються відповідно до 
законодавчо визначеного рівня рентабельності з урахуванням регуляторних 
впливів з боку уряду, регіональних влад та місцевого самоврядування – 
адресного дотування, фінансування капітального будівництва та реконструкції, 
технічного переозброєння підприємств тощо. За діючим порядком 
підприємства міського електричного транспорту в Україні отримують 
компенсацію витрат на перевезення пасажирів, які мають пільги, не за їхньою 
загальною розрахунковою кількістю. Отже перевозячи пільговий контингент 
пасажирів, підприємства не отримують повної компенсації з міських бюджетів, 
що негативно відбивається на їх рентабельності. Справа в тому, що кошти за 
перевезення пільгового контингенту перераховуються підприємствам-
перевізникам за калькуляцією їхніх витрат, а не за точно визначеними 
кількостями пільгових поїздок. За таким порядком, коли перевізник не має на 
руках документального підтвердження продажу послуг без передоплати, 
дебіторське зобов’язання міського бюджету в балансі підприємства є активом 
лише умовно [4]. 
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Зараз відсутні єдині підходи в законодавстві щодо оплати за перевезення 
пільгового контингенту. Головним напрямком проектів, що розробляються 
певними міськими органами в Україні є монетизація пільг на проїзд у 
громадському транспорті усіх видів окремим категоріям громадян, які мають 
право на пільги з оплати проїзду, а також, встановлення державних соціальних 
стандартів у сфері транспортного обслуговування. В цьому випадку надаються 
повноваження структурним підрозділам районних та міських рад з питань 
соціального захисту здійснювати готівкові виплати одержувачам пенсій та 
державної соціальної підтримки шляхом перерахування коштів на особистий 
рахунок пільговика в банку. 

До сучасних засобів оплати проїзду належать автоматизовані системи. Не 
менш важливим аспектом впровадження таких систем є об’єднання 
перевізників однією системою оплати проїзду, яка має бути інтегрованою з 
іншими міськими та комерційними сервісами. Але досвід України у цьому 
аспекті незначний – в наземному міському електричному транспорті системи 
оплати за проїзд ще тільки починають свій розвиток. В Україні почали 
впроваджуватися системи безготівкової оплати проїзду «Електронний квиток», 
які підвищують зручності оплати проїзду, мінімізують витрати від повторного 
використання кондукторами проїзних квитків, мають можливість обліку 
поїздок пасажирів різних категорій та визначення повного пасажиропотоку, 
запобігають підробки пільгового посвідчення, забезпечують прозоре 
витрачання бюджетних коштів, створюють можливість в перспективі 
впроваджувати тарифи, який залежить від часу поїздки. Але залишаються не 
врахованими можливість оплати проїзду пасажирами з інших міст. 

Між тим, сучасні засоби оплату проїзду в Україні мають бути 
комфортними та зручними для пасажирів при сплаті за проїзд, забезпечувати 
можливість використання однієї картки для оплати проїзду на різних видах 
міського електротранспорту та відповідати розмірам  транспортних послуг.  

Реалізація нових підходів щодо оплати транспортних послуг має 
відбуватися на базі вдосконалення місцевих нормативно-правових актів та 
законодавчої бази України у питаннях оплати проїзду, обліку наданих 
транспортних послуг й тощо. 

 
Література 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКОВА, ВИКЛИКИ ТА 
ОРІЄНТИРИ 

 
СКУРІХІН Д. І., к.т.н., доцент, 
Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 
skurikhin@i.ua; 
МАЛУША А. О., експерт з електричної мобільності, 
АВЕРЕ Україна. Європейська Електромобільна Асоціація України 
malusha.ao@gmail.com 

 
У доповіді розкриті поняття «Сталий розвиток» та «Стала міська 

мобільність». Зазначено, що забезпечення сталої міської мобільності 
ґрунтується на розвитку трьох основних напрямків: 

- активна мобільність, в рамках якої містян заохочують переходити від 
пересування персональним автомобілем до пішохідного та 
велосипедного руху;  

- електрична мобільність включає в себе персональний електричний 
транспорт та електромобілі; 

- інтегрована мобільність представлена системою громадського 
транспорту та цифровізацією послуг «безшовного» доступу, тобто 
систем типу E-Ticket. 

В рамках доповіді представлений аналіз засідання круглого столу 
«Сталий розвиток інфраструктури Харкова», який було організовано авторами 
доповіді і проведено 15.02.2020 р. на базі Харківського велосипедного центру. 
У заході взяли участь представники: ХарківЕлектроКлуб, Європейської 
електромобільної асоціації Україна АВЕРЕ, ДП "Завод "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ", 
Спільноти "ХарьковТурист", сервісу E-Ticket, ГО "Новий ХТЗ", ГО "Зелений 
Фронт", ГО "Харківський Велосипедний Союз", Федерації велосипедистів м. 
Харкова, E-max Laboratory Division, а також науковці та представники 
профільних вузів, урбаністи, активісти та волонтери. 

В ході дискусії присутні дійшли згоди, що існуюча інфраструктура міста 
не відповідає сучасним викликам та потребує розвинення та переформатування 
під вимоги часу у напрямку сталого розвитку міста. Це розуміє не тільки 
Громада, а й місцева влада, якій важливо рухатись в напрямку вирішення 
проблем, але заважають певні об'єктивні і суб'єктивні обставини. 

На думку учасників круглого столу, при вирішенні проблем в цій ситуації 
на допомогу міській владі можуть прийти організації та окремі спеціалісти, які 
мають стратегічне бачення і напрацювання в певних напрямках зі сталого 
розвитку міста. В ході жвавої і насиченої дискусії було отримане розуміння 
того, що досягнути мети у реалізації проектів зі сталого розвитку 
інфраструктури міста можливо об'єднавши зусилля організацій і окремих 
спеціалістів на базі єдиної платформи для розробки комплексних рішень. 

Серед аспектів сталого розвитку були підняті певні гострі питання: 
- запуск електробуса та початку втілення програми переходу міського 

транспорту на екологічно чистий; 
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- заміна комунального транспорту спеціального призначення на 
екологічно чистий без шкідливих викидів; 

- створення біокоридорів (екокоридорів, зелених коридорів), як основи 
для сталого розвитку міста; 

- створення екопаркінгів, як комплексного рішення для розвитку 
електротранспорту в місті та вирішення проблем з дефіцитом паркування у 
житлових районах; 

- створення та розвиток інфраструктури для персонального 
електротранспорту; 

- створення умов для підвищення безпеки на дорогах міста для всіх 
учасників дорожнього руху та інші. 

 

 
Рисунок 1 – Групове фото учасників круглого столу 

 
Присутні поділились досвідом з впровадження своїх концепцій та рішень 

на міському рівні, були окреслені основні проблеми при втіленні цих ідей і 
сформульовані можливі шляхи їх вирішення. Було досягнуте розуміння у 
комплексному підході в розробці рішень для сталого розвитку інфраструктури. 

Також в ході доповіді вказано, що про сталу міську мобільність почали 
говорити і у департаменті інфраструктури Харкова, а саме була проведена  
перша установча зустріч щодо розробки плану сталої міської мобільності [1].  

В кінці доповіді зроблено висновок про необхідність переходу від 
«традиційного транспортного планування» до «планування сталої міської 
мобільності» із залученням всіх стейкхолдерів та використанням прозорого 
підходу за участі багатьох сторін. 

 
Література 

1. Rupprecht Consult (2019). Guidelines for Developing and Implementing a 
Sustainable Urban Mobility Plan, Second Edition. Available at: 
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ДЛЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 
ОЧЕРЕТЕНКО С.В., к.т.н., доцент 
Харківській національній автомобільно-дорожній університет, м. Харків 
ocheret@ukr.net 

 
Аналіз останніх досліджень дозволив встановити, що в науковій 

літературі визначено: методологічні засади професійного розвитку фахівців (В. 
Євдокимов), специфіку інженерної справи і організації підготовки майбутніх 
фахівців (А. Антонов). Аналіз досліджених робіт встановив, що в останні роки 
стає актуальним питання, яке присвячено вивченню різних аспектів 
формування професійної компетенції майбутніх фахівців в області міського 
електричного транспорту. Так під професійними компетенціями розуміють: 

– здатність працівників точно і якісно виконувати свої функції, як в 
звичайних, так і в екстремальних умовах, засвоювати нове і швидко 
пристосовуватися до умов, що змінюються. (В. Веснін [1]); 

– система спеціальних знань і умінь, досвід професійних дій які 
визначають способи виконання професійних функцій (Л. Знікіна [2]) та ін. 

В результаті аналізу літератури, можна стверджувати, що в науковій 
літературі пропонуються різні підходи до визначення професійних компетенцій 
в межах яких вони розуміються як сукупність засвоєних знань, умінь, і досвіду; 
психологічна, теоретична і практична підготовка фахівця до практичної 
діяльності. 

Таким чином можна стверджувати, що в межах традиційного 
знаннєвозорієнтованого підходу в освіті викладач зосереджує свої зусилля на 
засвоєнні студентами знань і вмінь необхідних для здійснення професійної 
діяльності. На відміну від цього компетентністний підхід в освіті орієнтує 
викладача і студентів не тільки на засвоєнні необхідних знань, а також робить 
упор на розвиток в собі можливостей здійснювати професійну діяльність в 
ситуації де можуть змінюватися умови праці. У цьому випадку майбутні 
фахівці навчаються діяти не лише в стандартних умовах, але і гнучко 
використовувати свої знання, вміння в принципово нових зовнішніх умовах 
здійснювати постійну рефлексію і самооцінку власних дій. 

Безумовно формування професійних компетенцій є актуальним для всіх 
навчальних закладів. Однак особливо це необхідно для навчальних закладів, які 
здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців в області 
еклектрючного транспорту. 

У сучасному суспільстві широко поширені інформаційно-комунікативні 
технології в усіх сферах життєдіяльності людини. У зв'язку з цим 
інформатизація освіти розглядається сьогодні як закономірна тенденція її 
розвитку. У навчальному процесі використання інформаційно комутативних 
технологій використовується з метою поліпшення фундаментальної і 
спеціальної підготовки майбутніх фахівців. 

У методичній і науково-педагогічній діяльності у вищих навчальних 
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закладах для поліпшення якості навчання впроваджують нові методики 
засновані на використанні інноваційних комп'ютерних технологій. 

У світлі цього підвищується роль дистанційного навчання, яке дозволяє 
на основі застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій 
здійснювати професійну підготовку майбутніх фахівців в зручному для них 
просторовому і часовому режимі. Проблема розробки і впровадження системи 
дистанційного навчання знаходиться в останні десятиліття у центрі уваги 
багатьох вчених. До переваг цієї форми навчання, перш за все відносять 
наступне [3]: 

– свобода і гнучкість (студент має можливість працювати в зручному для 
нього місці, часу і темпі, а також вчитися одночасно в різних місцях, на різних 
курсах не тільки в одному, але і в декількох університетах); 

– модульність (в основу програм дистанційної освіти закладається 
модульний принцип, що дозволяє формувати навчальний план з урахуванням 
індивідуальних і групових потреб студентів); 

– паралельність (навчання може проводитися «без відриву від 
виробництва»); 

– віддаленість (навчання відбувається без урахування відстані 
знаходження студента від навчального закладу); 

– асинхронність (в процесі навчання студент і викладач можуть 
працювати незалежно один від одного, за зручним розкладом); 

– число учасників навчального процесу не обмежено. 
У той же час важливо підкреслити, що в дистанційному навчанні є ряд 

принципових недоліків [3]: 
– відсутне пряме (очне) спілкування між студентами і викладачем  

ускладнює створення творчої атмосфери в групі учнів; 
– виникає необхідність в забезпеченні відповідного технічного та 

програмного забезпечення, надання студентам можливості доступу до 
інформації та використання засобів дистанційного навчання; 

– значно підвищуються вимоги до постановки завдань навчання, надання 
матеріалу; 

– основною проблемою є проблема аутентифікації користувача при 
перевірці знань, так як не можна точно сказати, хто знаходиться на іншому 
кінці Інтернет-зв'язку; 

– розробка курсів дистанційного навчання є досить трудомістким 
процесом. 

Для визначення за якою формою навчання студенти хотіли б навчатися 
проведено дослідження. На основі отриманих відповідей встановлено, що: 57% 
опитаних відзначили, що їм подобається вчитися за традиційною формою; 38% 
опитаних хотіли б навчатися при використанні змішаної форми навчання; 5% 
хотіли б навчатися при використанні дистанційній формі навчання. Таким 
чином змішана форма навчання більш краща, ніж дистанційна. 

На питання який вид навчання дає найбільші знання студенти відзначили: 
66% – традиційна форма навчання; 29% – змішана форма навчання; 5% - 
дистанційна форма навчання. 
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Основною причиною чому студенти не користуються змішаною формою 
навчання відзначили: 52% – не вміння працювати в змішаному курсі; 19% – не 
зрозуміло, що робити; 29% – інші причини. 

При змішаному навчанні студент вдома переглядає відео і читає 
теоретичний матеріал. На лекції відбувається його обговорення і виконання 
практичних завдань. Вдома залишається тільки оформити роботи і залишити їх 
в дистанційному курсі. Обговорення проблемних питань починається в форумі і 
завершується на семінарі, або навпаки. Традиційне змішане навчання 
проходить в три етапи: самостійне вивчення матеріалу, аудиторне інтерактивне 
заняття, продовження інтерактивного навчання і підтримку на робочому місці. 
Змішане навчання можна розглядати як інтеграцію формального і 
неформального навчання на робочому місці. Виділяють наступні 
характеристики гібридного навчання [4]: 

– воно включає в себе старі і нові технології; 
– націлене на існуючих споживачів освітніх послуг. 
Використання гібридного навчання надає такі переваги: студент 

навчається готуватися до заняття;  робиться акцент на глибокому навчанні; 
ефективне використання часу; розширені засоби діагностики; дозволяє 
студентам отримувати в класі навички діяльності. 

Проблеми, які виникають при використанні змішаного навчання 
необхідно розглядати з кількох сторін: технічні (забезпечення учасників 
технологіями); організаційні подолання (переконання в тому, що змішане 
навчання не так ефективно, як традиційне навчання в класі); навчальне 
проектування (впровадження онлайн інтерактивних пропозицій, координації 
всіх елементів курсу). 

Тому, що б змішаний курс був успішним необхідно виконання 
інституційних обов'язків від всіх учасників освітнього процесу: деканів, 
завідувачів кафедр, викладачів і обслуговуючого персоналу. Курс повинен 
включати в себе ретельно обраний матеріал: рисунки, графіки, відео, та ін. Всі 
цілі і всі завдання повинні мати практичну цінність, і повинні бути значущими 
для студентів. 
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НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ МЕШКАНЦЯМ  КРИВОГО 
РОГУ ТРОЛЕЙБУСАМИ З АВТОНОМНИМ ХОДОМ 
 
ПРИХОДЬКО О. Я., директор, 
ІВЧЕНКО О. Б., начальник виробничо-технічного відділу, 
Комунальне підприємство «Міський тролейбус»  м. Кривий Ріг 
tehniccs@mail.ru 

 
Міський електричний транспорт – тролейбус, трамвай та швидкісний 

трамвай в місті Кривий Ріг є основним перевізником пасажирів та забезпечує 
його життєдіяльність. У зв’язку з розширенням виробництва віддалено від 
центра та побудови нових житлових масивів значно зростає попит на 
транспортні послуги.   

Розвиток тролейбусної маршрутної мережі в місті Кривий Ріг та 
відкриття нових тролейбусних маршрутів, що пов'язують  побудовані житлові 
масиви – мкрн. Східний – 1, 2, 3 або інші віддалені від центру райони міста, з 
районами на яких тролейбусні мережі діють тривалий час, пов'язано з 
необхідністю значних капіталовкладень.  

При будівництві нових тролейбусних лінії також необхідно передбачити 
будівництво тягових підстанцій, що забезпечують електропостачання 
контактної мережі. На окремих ділянках, згідно чинних нормативних актів, 
необхідно виконати перевлаштування існуючих повітряних високовольтних 
ліній електропередач, що значно збільшує фінансові витрати.   

Оскільки потреби мешканців міста в транспортних послугах значно 
зростають, збільшуються вимоги до збереження навколишнього середовища, то 
проблема якісного обслуговування населення м. Кривого Рогу досить 
загострюється.    

Частково для м. Кривий Ріг ця проблема почалась вирішуватись з 2014 
року, коли за ініціативою керівництва та спеціалістів тролейбусного 
підприємства було прийнято рішення  Міською радою та організовано 
переобладнання тролейбусів ЮМЗ з можливістю автономного ходу з дизель-
генераторними установками на виробничій базі КП «Міський тролейбус». 

Переобладнання тролейбуса почалось під час проведення капітально-
відновлювального ремонту. При переобладнанні додатково встановлюється 
дизель-генераторна установка, або в подальшому планується тягова 
акумуляторна батарея, нові транзисторні  перетворювачі  для керування 
тяговим електродвигуном та живлення систем керування, сигналізації, 
освітлення, інформаційного забезпечення що дає можливість  роботи 
тролейбуса в автономному режимі на окремих маршрутах міста Кривого Рога,  
в складі яких наявні ділянки з відсутньою контактною мережею тролейбуса. На 
цих ділянках маршрутів неможливо з технічних причин  або економічно 
недоцільно  побудувати контактну мережу тролейбуса.  

Безпосередньо роботи з ремонту та переобладнання проводяться 
спеціалістами та робітниками підприємства. Роботи з дослідження, 
проектування, випробуванням та допуску до експлуатації проводились 
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кафедрою електричного транспорту Харківського національного університету 
імені О.М. Бекетова, кафедрою технічної експлуатації автомобілів та 
автосервісу Національного транспортного університету разом з Науково 
випробувальним центром міськелектротранспорту Державного підприємства 
Науково-дослідного конструкторсько-технологічного інституту міського 
господарства м. Києва під науковим керівництвом професора Далеки В.Х. 

Використання дизель-генераторних установок на той час було технічно та 
економічно обгрунтованним оскільки вартість тягових акумуляторних батарей 
та суперконденсаторів була досить значною. 

 В даний час на підприємствах України почали експлуатуватись 
тролейбуси з автономним ходом (електробуси) із живленням від акумуляторних 
батарей, оскільки їх ціна значно зменшилась. В основному експлуатуються 
електробуси виробництва Бєлорусь, які значно дешевші за вітчизняні.  

 Тому у зв’язку з покращенням енергетичних  та цінових показників 
тягових акумуляторних батарей, що почали поступати на ринок, світового 
досвіду та досвіду ряду підприємств України, зокрема міст Одеси, 
Кропивницького, Кременчука пропонується  також проводити переобладнання 
тролейбусів ЮМЗ при виконанні капітальних ремонтів на виробничій базі КП 
«Міський тролейбус». 

Переобладнання тролейбусів під час проведення капітальних ремонтів 
дозволить скоротити витрати підприємства до 40 % проти  витрат на закупівлю 
нових. При цьому переобладнані тролейбуси будуть максимально адаптовані до 
умов експлуатації на маршрутах м. Кривого Рогу, що забезпечить також 
зменшення загальних витрат. 

Оскільки пробіг тролейбуса на автономному ходу безпосередньо 
пов'язаний з потужністю встановлених акумуляторних батарей і відповідно їх 
вартістю,  тому є доцільним  на ділянках маршрутів з контактною мережею 
забезпечувати рух із живленням від діючої системи електропостачання та 
проводити підзарядку тягових акумуляторних батарей. На ділянках без тягових 
підстанцій та контактної мережі рух тролейбусів  забезпечується тільки від 
тягових акумуляторних батарей. 

     Крім цього  використання цих тролейбусів  має ряд переваг: 
       – пересування незалежно від наявності струму в контактній мережі;    
       – можливість роботи на будь-якому маршруті;  

      – об'їзд проблемної ділянки автомобільної дороги або виниклої під час 
руху перешкоди;      

     – значний автономний хід (в належності від ємності тягової 
акумулярної батереї) ;   
            – універсальна робота рухомого складу в режимі тролейбуса і 
електробуса.           
 Досвід експлуатації цих тролейбусів свідчить про  велику підтримку 
жителів міста розширення використання тролейбусів з автономним ходом на 
діючих машрутах та відкриття нових маршрутів. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  НОВОГО РУХОМОГО  СКЛАДУ 
ТРАМВАЯ ТА ТРОЛЕЙБУСА В М. МАРІУПОЛІ 
 
ФОМЕНКО  В. В., 
Маріупольський електромеханічний технікум 
fomenko53@ukr.net  
 

Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління  засноване в 1933 році 
(сьогодні це комунальне підприємство КП «МТТУ»). Останнім часом 
перевезення пасажирів в рік: досягають 77,0 млн чол, в тому числі пільгових: 
до 56 млн чол. Парк КП «МТТУ»  176 од: трамвай - 74 од (11 маршрутів), 
тролейбус - 49 од (11 маршрутів), автобус - 53 од (16 маршрутів). Підрозділи 
КП «МТТУ» два трамвайних і одне тролейбусне депо, один автобусний парк, 
служба колії та служба енергогосподарства. 

Особливістю КП «МТТУ» є те, що багато років в експлуатації були 
практично однотипні тролейбуси Škoda 9Tr — Škoda 14Tr та трамвайні вагони 
КТМ-5М. В останні десятиріччя парк рухомого складу поповнювався 
тролейбусами ЗіУ-9 і ЗіУ-10, ЗіУ-682Г-016.02 ЗіУ-682Г-016.03, ЗіУ-683,  
TROLZA 6205, ЮМЗ-Т1 ЮМЗ Т2, а в останні роки ще тролейбусами БКМ-321,  
Дніпро Т103,  MAN SL 172 HO.  У липні 2019 року була розпочата процедура 
закупу  нових тролейбусів у співпраці з ЄБРР, а також передбачена 
реконструкція тролейбусного депо №4 і контактної мережі. Загальна сума 
контракту — 15,2 млн євро.  Він передбачає поставку 72 тролейбусів, з них 
15 — з автономним ходом 20 км.  

Аналогічно оновлюється і парк трамвайних вагонів. На заміну реостатно-
контакторним вагонам поступають нові з транзисторними системами 
керування. Але як у тролейбусному депо так і в трамвайних депо багато типів 
рухомого складу в малій кількості. Це потребує відповідної виробничої бази та  
фахівців. 

Враховуючи що на підприємствах електротранспорту міста 
експлуатується різнотипний рухомий  склад, що створює  додаткові  вимоги для 
обслуговуючого персоналу, для більш точного визначення проблем які 
виникають при експлуатації  різнотипного рухомого  складу з більш сучасним  
обладнанням, проведемо аналіз відмов рухомого складу з причин яких він був 
знятий з лінії. За базу для аналізу приймаємо третє трамвайне депо міста 
Маріуполь. Аналіз проведемо за три роки. За даними аналізу будуємо 
гістограму яка  приведена  на рисунку 1. 

Як показує гістограма  на протязі трьох років, причини та відмови 
проявлялись майже однаково. Звідси можна зробити висновок що для 
обслуговування нових вагонів в КП «МТТУ» не вистачає добре підготовлених 
спеціалістів. Це свідчить про те, що персонал бригади депо що  проводить ТО-1 
та щоденне обслуговування (ЩО), не мають необхідних знань та технічної 
підготовки для  проведення технічного обслуговування і ремонту сучасного 
рухомого складу трамвайних  вагонів. 
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Рисунок 1 – Гістограма відмов та  несправностей  рухомого складу з 

причин, через якы він був знятий  з руху на  лінії 
На сьогоднішній день, щоб  підвищити якість проведення ТО-1 та  ЩО, а 

поліпшити технічний стан рухомого складу  необхідно  впроваджувати в 
процеси технічного обслуговування технічні засоби діагностування. Тому для 
вирішення проблеми в цілому необхідно застосувати комплекс  наступних 
заходів, які  наведені  на рисунку 2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2 – Заходи поліпшення технічного стану нового рухомого 
складу в умовах КП «МТТУ» 
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Направлення поліпшення технічного стану нового рухомого складу в 
умовах КПМТТУ. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ  
В МІСТІ КАМ’ЯНСЬКЕ 
 
НІКОЛАЄНКО А. М.,  
Технологічний коледж Дніпровського державного 
технічного  університету, м. Кам`янське 
nikolaenko070156@gmail.com 

 
  Місто Кам`янське (Дніпродзержинськ) має підвищенний рівень 

забруднення навколишнього середовища через підприємства, які практично 
знаходяться навколо міста і викиди від них забруднюють повітря. 

Тому нам, як нікому, потрібно мати і розвивати електричний транспорт у 
місті. На теперішній час  за чотирма маршрутам нашого міста курсують 23 
вагони, а ще 2 роки тому їх виходило на лінію лише 10. В цьому році 
заплановано відремонтувати  ще 12 вагонів середнім ремонтом і 2 – 
капітальним. 

6 квітня 2020 року в депо комунального підприємства «ТРАМВАЙ» 
відбулася презентація двох відремонтованих вагонів. Керівництво підприємства 
багато робить, щоб у місті працював трамвай, але є багато проблем, зокрема і 
кадрового забезпечення. 

Тому технологічний коледж Дніпровського державного технічного  
університету м. Кам`янське постійно співпрацює з комунальним підприємством  
«ТРАМВАЙ». 

 При підготовці фахівців за спеціальністю 141-Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка значна увага приділяється вивченню 
конструкції транспортних засобів, їх обслуговуванню і ремонту, а  також 
систем електропостачання електричного транспорту.  

Ряд занять проводиться і на виробничій базі підприємства із залученням 
провідних спеціалістів. Особливо це відноситься до вивчення нового рухомого 
складу елементи якого ще відсутні в лабораторіях коледжу. 

Комунальне підприємство  «ТРАМВАЙ» є базовим підприємством для 
проведення усіх видів практики та приймає участь у формуванні тематики 
дипломних робіт за актуальністю виробництва. 

Методичне забезпечення навчального процесу  формується за 
відповідними нормативами та допомогою кафедри електричного транспорту 
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. 
Бекетова з яким коледж об’єднує навчально-науково-виробничий комплекс 
«Комунальник». 

Випускники коледжу направляються на виробництво, а також для 
продовження навчання за спеціальністю до Дніпровського державного 
технічного  університету та Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МОНТАЖУ ОБЛАДНАННЯ НА РУХОМОМУ СКЛАДІ 
МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 
 

КУЗНЄЦОВ  А. І., 
Харківський національний університет міського господарства  
імені О.М. Бекетова, м. Харків, 
kai@kname.edu.ua 
ДЗЮБЕНКО О. А., к.т.н., доцент, 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків  
 

Оптимізація конструкції окремих елементів і систем рухомого складу та 
раціональне розміщення обладнання на тролейбусах та трамвайних вагонах дає 
можливість економити матеріали та знизити втрати електроенергії. Це 
досягається зменшенням довжини та підвищення надійності, зокрема, 
електричних з’єднань, трубопроводів пневмосистем та ін. [1, 2]. При цьому на 
взаємне розташування накладається визначена система обмежень. 

Рішенню задач розміщення геометричних об’єктів на площині й у 
тривимірному просторі присвячений ряд досліджень, зокрема [1]. Показано, що 
вони є задачами нелінійного математичного програмування з особливостями, 
що не дозволяють застосовувати для їхнього рішення загальні (апробовані) 
методи, тому для рішення локальної оптимізаційної задачі використовується 
метод послідовно-одиночного розміщення [1]. 

З метою підвищення надійності обладнання рухомого складу 
пропонується також розглядати його розміщення з орієнтацією в просторі 
відносно напрямків дії сил, що виникають під час руху. Тому в роботі 
розглянуто питання підвищення надійності електронного устаткування 
рухомого складу електротранспорту внаслідок віброударних навантажень. 
Приведено результати досліджень, що дозволяють провести комплексний 
аналіз надійності систем керування з урахуванням орієнтації електронних плат 
щодо корпусу і параметрів вібрації [2]. 

Насичення парку рухомого складу міського електричного транспорту 
новими типами трамвайних вагонів і тролейбусних машин з електронним 
керуванням вимагає створення системи забезпечення надійності електронного 
устаткування, що раніше не застосовувалася. У зв’язку з цим виникає задача 
вивчення параметрів потоку відмов і їх причин. Попередній аналіз причин 
виходу з ладу виконавчих (силових) елементів показує, що в багатьох випадках 
першопричинами є короткочасні порушення провідності електричних кіл 
керування в механічних роз’ємах. Тому оптимізація розміщення обладнання та 
його складових на рухомому складі  є актуальною. 

    Література 
1. Новобранов В. Н., Обухова Н. В. Математическая модель и метод 
оптимального размещения объектов с личными связями. Коммунальное хоз-во 
городов. Вып. 47. К.: Техніка, 2003. С. 84-91. 
2. Далека В.Ф., Карпушин О.Э. Функция интенсивности отказов разъемов 
блоков управления подвижного состава электрического транспорта. 
Коммунальное хоз-во городов.- Вып. 2. К.: Техніка, 1993. С. 77-78. 
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УНІФІКАЦІЯ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 
РЕМОНТУ РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ     
 
БЄЛЕВЦОВ Є. В.,  ДОРОГАВЦЕВ Д. О., 
Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова, м.  Харків 
belevcov.evgeniy@gmail.com  
 

Порядок проведення технічного обслуговування та ремонту (ТОР) 
рухомого складу (РС) регламентується відповідною системою ТОР [1, 2]. Але, 
оскільки в Україні організовано виробництво нового рухомого складу та 
поставки його з других країн актуальним є уніфікація систем ТОР, що 
пропонують заводи-виготівники. 

В період експлуатації окремих типів РС за чинною системою технічного 
обслуговування та ремонту для забезпечення необхідного рівня технічного 
стану РС вирішуються задачі формування різновидів технічних впливів (РТВ) 
за номенклатурою, елементарними технологічними операціями, оцінкою 
кратності їх календарного планування і визначення найважливіших для 
практики кількісних показників ремонтоздатності основних засобів. Для цього 
розрахуємо кожну складову цільової функції, зокрема витрати на технічне 
обслуговування та планові і непланові ремонти: 

Сзтв = Сптв + Снтв → min [Яр,  Ррес] 

де  Сзтв – загальні витрати на ТОР РС у рік, грн.; Сптв – витрати на проведення 
планових різновидів технічних впливів у рік, грн.; Снтв – витрати на усунення 
непрогнозованих відмов та непланових ремонтів РС за рік, грн.; Яр – рівень 
якості технічного обслуговування та ремонту; Ррес – ресурси, що можуть бути 
використані при наданні послуг.  

Відповідно до цільової функції загальні витрати на ТОР РС повинні бути 
в межах встановлених мінімально-доцільних витрат при заданій якості та 
наявних ресурсах. Уніфікація систем  ТОР необхідна для оптимального 
планування випуску РС на маршрути, направлення трамвайних вагонів та 
тролейбусів на відповідні РТВ, вирішення питань матеріально технічного 
забезпечення, тощо.  Тому є доцільним уніфікувати назви, періодичність та час 
виконання ТОР для різних типів РС з урахуванням їх конструкції. 

Література 
1. Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу 

міського електротранспорту: КДП - 204 України – 181-91. Введена в дію 
наказом Держжитлокомунгоспу України № 120 від 3.12.1991 р. 

2. Далека В.Х., Будниченко В.Б., Карпушин Е.І., Коваленко В.І. Технічна 
експлуатація міського електричного транспорту: навч.посібник. Харк. нац.ун-т 
міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Х.: ХНУМГ, 2014. 236 с. 

 
 



 
24 

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ  ДО НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ 
СТРУМОЗНІМАННЯ НА   МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТІ 
 
ФУРТАТ О. В., 
Таврійський  національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ 
s30041983@meta.ua  
 

Система електропостачання міського електричного транспорту 
передбачає передачу електроенергії до тягової підстанції і дальше через 
кабельну та контактну мережу на рухомий склад через ковзний контакт 
«контактний провід – струмоприймач». При цьому втрачається досить значна 
частина електроенергії та проявляються втрати матеріалів при механічному та 
електроерозійному зношуванні контактних елементів. Дослідження свідчать, 
що до 14% електроенергії, що споживається втрачається на тягових підстанціях 
(5%) та контактному проводі (9%). Тому питанням  надійності та 
економічності струмознімання на міському електричному транспорті 
постійно приділяється значна увага при проектуванні, утриманні, 
експлуатації та ремонті усіх об’єктів системи електропостачання, а також 
конструкції та режимам експлуатації рухомого складу. 

Специфічні вимоги до проектування систем електропостачання 
визначено загальнодержавними Правилами облаштування та експлуатації 
електроустановок Будівельними нормами та правилами, зокрема, «ДБН 
В.2.3-18-2007 Системи міської інфраструктури. Трамвайні та тролейбусні 
лінії. Загальні вимоги до проектування».  

Вимоги до електричних апаратів, в тому числі і до струмоприймачів, 
складових електрообладнання  та його систем захисту, контактних проводів  
та матеріалів  сформовані в міжнародних, національних і галузевих 
стандартах, технічних умовах, тощо. 

В процесі використання за призначенням об’єктів електропостачання 
та рухомого складу повинно бути забезпечено виконання вимог Правил 
експлуатації трамвая та тролейбуса. 

Також визначені вимоги до складових системи електропостачання та 
рухомого складу при виконанні ремонтів, в основному в галузевих стандартах, 
технічних умовах, технологічних картах, тощо. Наприклад, в стандарті    
Міністерства з питань житлово - комунального господарства України            
«СОУ ЖКГ 04.05-008:2010 Тролейбуси. Загальні технічні вимоги до  
капітального ремонту». Цим стандартом також визначені вимоги до ремонту 
струмоприймачів, які зокрема передбачають перелік обов’язкових робіт, щоб 
забезпечити рівень струмознімання  відповідно вимогам ДСТУ 4905. Після 
складання струмоприймача перевіряється електрична міцність ізоляції згідно 
ДСТУ 4398. 

Таким чином є затверджені вимоги до забезпечення надійності та 
економічності струмознімання на міському електричному транспорті. 
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Двигуни постійного струму завдяки наявності механічного 

перетворювача частоти – колектора – допускають плавне і економічне 
регулювання частоти обертання.  

Це перевага перед двигунами змінного струму забезпечує застосування 
двигунів постійного струму в електроприводах з широким діапазоном зміни 
частоти обертання.  

Двигуни постійного струму знаходять застосування в приводах 
прокатних станів, верстатів, на транспорті і у всіляких системах 
автоматизованого електроприводу [1,2,3].  

Основні вимоги, що пред'являються до виконавчих двигунів постійного 
струму : 

-   лінійність механічних характеристик і забезпечення стійкості роботи у 
всьому робочому діапазоні кутових швидкостей; 

- лінійна залежність кутової швидкості обертання ротора від 
електричного сигналу управління і широкий діапазон регулювання швидкості; 

- відсутність самоходу ( явище самоходу полягає в тому, що двигун 
продовжує розвивати обертаючий момент і його ротор продовжує обертатися 
при знятому сигналі управління ); 

- висока швидкодія;   
- мала потужність управління при значній механічної потужності на валу 

( вимога викликана обмеженою потужністю джерел сигналу управління, в 
основному електронних ). 

Частоту обертання двигунів постійного струму можна регулювати 
шляхом зміни напруги, введення опору в ланцюг ротора та зміни потоку.    
Найбільш поширений спосіб регулювання частоти обертання – це зміна потоку 
збудження шляхом регулювання струму в обмотці збудження.  

Найбільш простий спосіб регулювання струму збудження – варіювання 
опору регулювального резистора в контурі збудження.  

Регулювання частоти обертання шляхом введення регулювального 
резистора дозволяє змінювати частоту обертання в широких межах, але цей 
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спосіб неекономічний, так як резистор включається в силову ланцюг і на ньому 
виділяється тепло, пропорційна квадрату струму навантаження.  

Регулювання частоти обертання шляхом введення опору в ланцюг якоря 
застосовується в двигунах послідовного і змішаного збудження.  

У двигунах послідовного збудження для регулювання частоти обертання 
застосовується також шунтування обмотки збудження активним опором.  

При тих же межах регулювання частоти обертання послідовне вмикання 
регулювального резистора в ланцюг якоря і шунтування обмотки збудження 
дають одні і ті ж техніко – економічні показники.  

Кращі механічні характеристики і менші втрати в двигуні постійного 
струму досягаються при регулюванні частоти обертання за рахунок підводиться 
до двигуна напруги.  

Спосіб регулювання частоти обертання двигуна постійного струму 
шляхом зміни підводиться до якоря напруги забезпечує широкі межі 
регулювання.  

Цей спосіб, по суті, схожий з частотним регулюванням в машинах 
змінного струму, так як закон зміни напруги і частоти близький до U/f = const і 
регулювання відбувається при постійному потоці.  

Вибір електроприводу постійного струму для реалізації керованого 
електромеханічного приводу зчеплення, газу і гальмування автомобіля 
обумовлений наступними перевагами двигунів постійного струму : 

- гнучкість – двигуни по своєму пристрою допускають плавне 
регулювання швидкості в широких межах; 
- велика допустима перевантаження по струму дозволяє створювати 
двигуни з високою перевантажувальної здатністю; 
- можливість позиціонування елементів привода зчеплення з великою 

точністю ( до декількох міліметрів ), що необхідно для ефективного управління 
зчепленням [4]. 
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27 

МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ В КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 
БАБІЧЕВА О. Ф., к.т.н., доцент, ЄСАУЛОВ С. М., к.т.н., доцент, 
Харківський національний університет міського господарства імені  
О. М. Бекетова, м. Харків 
olgafedorovna@outlook.com 
 

Мехатроніка, що виникла як комплексна наука від злиття окремих частин 
механіки з електротехнічними, електронними та комп'ютерними компонентами 
тепер займається аналізом і синтезом складних прикладних пристроїв, в яких 
керуюча електроніка нероздільна з вузлами точної механіки: цикловими 
механізмами, кроковими, позиційними, рекуперативними та іншими 
приводами. Розвиток мікроелектроніки визначає прогрес мехатроніки, але 
відсутність виконавчих механізмів, підсилювачів і т. д., перешкоджає 
розкриттю всіх можливостей мікроелектронних технологій. 

Перші зразки мехатроніки зовсім недавно можна було побачити в 
автомобілі як дросельну заслінку в карбюраторі. Тепер автомобільну 
мехатроніку складають функціональні групи для керування двигуном, 
трансмісією з ходовою частиною, обладнанням салону та ін. В комплексних 
системах кожен електронний блок керування складається з модулів і одночасно 
бере участь в декількох системах, наприклад, вприскування палива, 
запалювання, фаз газорозподілу, самодіагностики та ін. 

Система керування (СК) в мехатроніці є найважливішим компонентом, 
який вирізняється багатофункціональністю та оригінальними прийомами 
досягнення бажаної властивості. Всі закони і функції в СК представляються 
алгоритмами, адаптованими до цифрового застосування.  

При контролі параметрів разом з класичними датчиками-
перетворювачами використовують прийомні елементи – компоненти реальних 
електронних модулів, блоків, каскадів та ін., взаємопов'язаних зі змінними 
технологічними величинами. Унікальні шляхи оптимізації параметрів, 
підвищення економічності, керованості процесів, виконання діагностичних 
заходів та ін., в складних технологічних системах засновані на математичних 
описах процесів. При цьому математичні моделі, завжди відрізняються 
достовірністю, досягненням високого рівня апроксимації і кореляції 
розрахункових і реальних величин. Всі ці фактори до реалізації обов'язково 
перевіряються на фізичних моделях і реальних макетах. 

Відома практична привабливість мультифункціональності мехатронних 
систем знаходить застосування і на об'єктах комунального господарства, серед 
яких нескладно виділити технологічні процеси з різноманіттям взаємозв'язків 
змінних фізичних величин. Стохастичні властивості самих об'єктів обумовлені 
проявом неконтрольованих процесоформуючих факторів під дією 
навколишнього середовища.  

Негативні властивості некерованих величин виявляються тим активніше, 
чим сильніше виражаються територіальне розосередження і хаотичність 
експлуатаційних режимів технологічних об'єктів (ТО). У муніципальній сфері 
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такими властивостями володіють ємні комплекси тепло-, водо- підготовки і 
постачання, збору, сортування, утилізації відходів, міського електротранспорту 
(МЕТ), обладнання парків культури і відпочинку, і багато інших. Наявність в 
ТО великого числа різної складності та потужності електромеханічного 
обладнання (ЕМО) вимагає повсякденного обслуговування і вдосконалення 
діючих в них вузлів, елементів, в тому числі й за допомогою засобів 
автоматики. 

Прикладом впровадження мехатроніки можна вважати електромобілі й 
електробуси з електричними колонками для повороту передніх коліс за 
допомогою електроніки. Заміна поворотних механізмів системами 
електричного керма, трансмісії та тощо підвищила надійність їх, яка 
визначається використовуваними компонентами. 

Електробуси підтвердили свої експлуатаційно-економічні показники 
ефективним використанням в них автономних генераторів електроенергії. У 
порівнянні з автомобілями в цих транспортних засобах досягнуто значне 
скорочення викидів в атмосферу продуктів згоряння палива, а мобільність стала 
перевершувати тролейбуси, які мали обмеження через контактну мережу в 
природних потоках міського транспорту. Очевидно, що це позитивно 
позначилося на регулярності маршрутного руху та інші функції. Крім того, 
комп'ютерні засоби автоматики в електробуси забезпечують взаємодію всього 
устаткування, реалізацію заданих тягово-швидкісних характеристик в умовах 
навколишнього середовища з перемінним пасажиропотоком. Розгромна 
замовна стаття можливість виконувати поглиблену діагностику несправностей і 
самодіагностику модулів електромеханічних і електронних систем знизило 
витрати на щоденне обслуговування, дозволило виявляти можливі неполадки і 
відмовитися від профілактичних заходів в таких видах транспорту.  

Зазначені гідності й можливості мехатроніки відображають прогресивний 
розвиток цієї техніки, що є результатом роботи фахівців-практиків з високим 
рівнем технологічних знань та умінь, підкріплених інженерної інтуїцією. 

У багатьох, раніше згаданих ТО, автоматизація процесів відноситься до 
традиційного способу забезпечення безперервного режиму експлуатації їх, 
особливо, коли не передбачений регулярний обслуговуючий персонал. Тому в 
діючому обладнанні впровадження мехатронних систем буде обов'язково 
проводитися в міру виникаючих проблем, що вирішуються сучасними 
інтелектуальними електронними засобами. 

На особливу увагу заслуговують технології, підприємства і установки з 
переробки твердих побутових відходів (ТПВ). У нашій країні цей напрям в 
муніципальній сфері господарювання має порівняно коротку історію і тому 
відрізняється певною перспективою становлення і подальшого розвитку в 
самий найближчий час. 

Зарубіжний досвід проектування, особливо, малих підприємств з 
переробки ТПВ не можна вважати достатнім і придатним для бездоганного 
тиражування без урахування умов, особливостей і різноманіття обсягів відходів 
у виробничій, підприємницькій і приватній сферах життєдіяльності. Однак, 
принципи синтезу таких виробництв на основі розвивальних фізико-хімічних 
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технологій, апаратів, мехатронних і робототехнічних систем, можуть 
використовуватися різними фахівцями в наших творчих колективах. 

Обумовлено це досвідом створення діючих підприємств по переробці 
твердих побутових відходів (ППТПВ), досягнутим при тісній взаємодії 
екологів, хіміків і фізико-хіміків, електромеханіків, мехатроніків, 
робототехніків та ін. Така представницька інтеграція, що включає 
професіоналів з різних країн, в недавні часи дозволяла вирішити ряд 
«глобальних зелених» екологічних проблем. 

При великій кількості в ППТПВ електромеханічних та інших приводів 
при автоматизації технологій транспортування і сортування сміття ці етапи 
заслуговують на особливу увагу. Циклічний режим роботи електромагнітних 
маніпуляторів з позиційним регулюванням ходу, кута переміщення та інших 
величин завжди носить стохастичний характер. Обумовлено це виявленням 
матеріалів, що вилучають (метал, пластик та ін.) з випадковими параметрами в 
змішаних потоках відходів. Корисні відходи мають змінні розміри, форму, 
структуру, колір, масу. Оптичні та інші датчики, хоча і виявляють фізичну 
сутність таких компонентів, але вилучення їх завжди пов'язане з вирішенням 
ряду інтелектуальних завдань технічними засобами. 

Класичне вилучення випадкових корисних включень майже завжди 
потребує оригінальних підходів. Наприклад, маніпулятор захоплення, що має 
певний набір можливих переміщень над рухомим конвеєром, повинен вибрати 
єдино цільової вектор для успішного вилучення корисного елемента. Навіть 
спрощена ілюстрація моделювання виконавчого пристрою в середовищі Matlab 
(рис. 1), неоднозначно відображає таке просторове переміщення S маніпулятора 
при різних керуючих впливах U. 

 
Рисунок 1 – Моделювання управління маніпулятором захоплення 
 
Прийнявши сукупність математичних описів розглянутих подій у вигляді 

сімейства поліноміальних залежностей запишеться таким чином: 
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З усіх можливих наборів коефіцієнтів ( np ) у формулі, очевидно, є 
єдиний, який дасть справедливу розв'язку механічної задачі. Рішення такого 
завдання супроводжуються невисокою оперативністю через інерційну динаміку 
виконавчого пристрою. Однак, використанням в СК штучної нейронної мережі 
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(ШНС), дозволяє ефективніше керувати маніпулятором при зберігальних 
стохастичних властивостях технологічного процесу. 

Подібні завдання тепер вирішують на основі великих знань з різних 
дисциплін. Викладачами кафедри ЕТ розроблені навчальні програмні продукти, 
що акумулюють в собі ефективні прийоми розрахунків зі змінним числом 
вихідних даних, методи електронного моделювання процесів, прийоми синтезу 
цифрових компонентів та ін., що знайшли застосування при синтезі модулів 
мехатронних систем з автономним електроживленням, які складають структуру 
такої техніки. Інтерфейси компонентів навчальної мехатронної системи 
показані на рисунку 2. 

  
Рисунок 2 – Варіанти інтерфейсів навчальної керуючої системи з ШНС 

 
Прикладом фізичного моделювання служить діюча модель  

Solar-електростанції з мікроконтролером (рис. 3), яка  реалізує: керування 
орієнтацією сонячної панелі, номінальну зарядку суперконденсатора, контроль 
параметрів, діагностику електронних компонентів, відображення даних на 
табло, сигналізацію режимів, величин та ін.  

 
Рисунок 3 – Навчальний двохмодульний мехатронний пристрій з 

мікроконтролером 
 
Розглянуті приклади використання в навчальному процесі та перспективи 

впровадження мехатронних пристроїв в комунальному господарстві 
відображають необхідність багатогранної підготовки студентів цього напрямку. 
Перспектива затребуваності фахівців-електромеханіків зі знаннями 
технологічних процесів, сучасної електронної техніки, принципів автоматизації 
процесів і виробництв не викликає сумніву, хоча в даний час супроводжується 
низкою питань, обумовлених скороченням виробничих потужностей та 
асортименту продукції, що випускається на автоматизованих виробництвах з 
будь-якою формою власності.  
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При досліджені управління силовими установками  автомобілів 
використовують методи розрахункового інтелекту. Управління на підставі 
нечітких правил і систем нечіткого висновку використовується в управлінні 
гібридної силової установки, а також досліджується можливість використання 
генетичних алгоритмів для налагоджування систем нечіткого висновку. 
Використання штучних нейронних мереж (ШНМ) ефективно при управлінні 
гібридною силовою установкою. Сумісному використанню ШНМ та систем 
нечіткого висновку присвячена робота [1]. Наведені дослідження вказують на 
значний потенціал покращення експлуатаційних характеристик гібридних та 
електромобілів на підставі ефективного управління потужністю  при 
використанні технологій штучного інтелекту. 

Є три підходу до будови силових установок гібридних та автомобілів, які 
відрізняються принципами реалізації стратегії управління при вирішені рівня 
ієрархії. Це використання логічних правил вибору стратегії або використання 
методів теорії оптимального управління та використання алгоритмів адаптації 
до зовнішніх умов експлуатації гібридних  автомобілів. 

На практиці поширеним є вибір стратегії управління силовою установкою 
на підставі логічних правил та табличне задання законів регулювання (logic 
based control strategies). Такий підхід має назву Rule Based (RB) – заснований 
на правилах. 

Правила та закони управління встановлюють розробники силових 
установок шляхом використання евристичних методів і аналізу результатів 
розрахункового експерименту. В даному випадку не враховуються особливості 
конкретних умов експлуатації, які впливають на ефективність роботи силової 
установки. Отже, такий підхід не дозволяє використовувати в повній мірі 
енергоефективність силової установки. Якщо стратегія управління не 
відповідає зовнішнім умовам роботи автомобіля то силова установка може мати 
гірші показники енергетичної економічності та токсичності відпрацьованих 
газів в порівнянні з базовим автомобілем. 

Логіка функціонування  силової установки може задаватися за допомогою 
бази нечітких правил та використовувати систему нечіткого висновку. Також 
для апроксимації законів регулювання або характеристик агрегатів 
використовується ІНМ. 

Принцип управління на підставі логічних правил використовується в 
силових установках більшості гібридних автомобілів. В роботі [2] використано 
штучні нейроні мережі в системі управління силовою установкою 



 
32 

транспортного засобу з метою зменшення витрати енергії та діагностики off-
line технічного стану тягової акумуляторної батареї. За допомогою симулятора 
навчається нейромережева модель автомобіля, яка використовує для  off-line 
навчання нейроконтролера. Якість навчання нейроконтролера визначається 
симулятором. Для подальшому функціонуванні системи управління  параметри 
нейронних мереж не змінюються. Відсутність адаптації вагових коефіцієнтів 
при функціонуванні системи управління обґрунтовано тим, що це веде до 
втрати довго часової пам’яті системи при виникненні кратко часової 
несправності, а також можливості виникнення біфуркацій при адаптації в 
нелінійних системах. 

Цільова функція оптимізації управління має на увазі мінімізацію витрати 
енергії при збережені ступеню заряду тягової акумуляторної батареї при 
обмеженому діапазоні руху транспортного засобу в заданих умовах 
експлуатації: 

Нейроконтролер має трьохслойний рекурсивний персептрон з п’ятьма 
входами, 10 нейронів в закритому слою та два вихідних нейрона. В кожний 
момент часу t на вхід нейронної межі подається п’яти компонентний вектор. На 
підставі даного вхідного вектору нейронна мережа визначає нормовані 
значення крутного моменту і швидкості обертання валу двигуна, які потім 
перетворюють в реальні сигнали управління силовою установкою в блоці 
Constraint verifier. 

Процес навчання нейромережевої моделі  і нейроконтролера 
розглядається як задача оптимальної фільтрації з використанням фільтра 
Калмана. Вагові коефіцієнти нейронної мережі представлені як вектор стану 
динамічної системи. Нейромережева модель навчається протягом 3000 епох на 
масиві даних, які мають пари сигналів вхід-вихід від 20 різних умов роботи 
силової установки, генерированих симулятором. Навчання нейроконтролера 
ведеться протягом 1200 епох. 

За результатами випробувань метода нейроуправління встановлено, що 
нейроконтролер забезпечує зменшення витрати палива на 17 % і скорочує 
діапазон зміни ступеня зарядженості тягової акумуляторної батареї на 35 %, а 
також забезпечує мінімізацію викидів токсичних речовин. Для поліпшення 
експлуатаційних характеристик силової установки використовують цільову 
функцію оптимізації нейроконтролера параметрів в наявному вигляді. 
Недоліком методу слід визнати відсутність адаптації стратегії управління до 
зміни режиму руху. 
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Сучасні тенденції розвитку засобів електричного транспорту пов’язані з 

використанням інформаційних технологій, мікропроцесорної техніки, 
електромехатроніки, комп’ютерів і комп’ютерних мереж. Перевагу надається 
комп’ютерної CAN мережі, розробленій германською фірмою BOSCH в 90 
роках. Ця мережа дозволяє об’єднати всі вузли транспортного засобу (ТЗ) в 
єдину систему і здійснювати керування їх роботою з одного центру.  

Всі європейські транспортні фірми вже не випускають жодного 
чотирьохколісного ТЗ, у якому відсутня комп’ютерна CAN мережа. Ця мережа  
в першу чергу забезпечує керування двигуном ТЗ, який, разом з пристроєм 
керування, розглядається як електромехатронний модуль.  Електромехатронні 
модулі, в першу чергу вентильні двигуни, суттєво покращують експлуатаційні 
характеристики засобів транспорту.  

Зараз CAN мережа з’єднала всі вузли ТЗ. Змінилась конструкція вузлів, 
до їх складу увійшли засоби керування та діагностики. Поступово, будь-який 
вузол ТЗ, стає інтелектуальним, працює завдяки програмі і командам бортового 
комп’ютера та передає йому інформацію про свою роботу. Таким чином 
здійснюється діагностика роботи усіх важливих вузлів ТЗ.  

Сам ТЗ в цілому перетворюється в інтелектуальну систему, в якій водій 
має повну інформацію про роботу всіх вузлів і здійснює загальне управління 
роботою в комфортних умовах. Транспортний засіб в свою чергу, обмінюється 
інформацією з диспетчерським пунктом вже по іншій мережі: Інтернету, 
локальній комп’ютерній, мережі мобільного зв’язку. Обмін інформації 
здійснюється в режимі on lines. З ТЗ передається інформація про об’єми 
виконаної роботи, режими руху, ситуація яка складується на маршруті, витрати 
і запас енергоресурсів та інша інформація.  

Контролери, мікропроцесори та комп’ютерні мережі змінили підхід до 
конструювання ТЗ, дозволили вирішити завдання, які без їх застосування 
вирішити було надзвичайно важко. Замість розробки спеціальних складних 
механічних вузлів, розробляються більш прості вузли та програмне 
забезпечення керування їх роботою. Наприклад, в тролейбусах з електронним 
керуванням роботою двигуна, складний диференціал може бути замінений 
простим в якому замість блокуючих пристроїв, які спрацьовують у випадках 
появи буксування, програмно змінювати режим роботи двигуна.  

Сучасні ТЗ обладнуються системами автоведення, які допомагають водію 
вибрати оптимальний режим руху, наприклад по затратам енергоресурсів, 
вибрати режим руху в складній транспортній ситуації на магістралях міста. Такі 
системи полегшують роботу водіїв, звільняють його від втоми, викликаної 
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багатогодинною монотонною роботою, забезпечують безпеку руху. Для 
керування роботою таких систем використовуються геоінформаційні 
супутникової навігації системами.  

Наявність супутникової навігації в сучасних ТЗ вважається невід’ємною 
складовою. Крім автоматичного визначення місцезнаходження програмне 
забезпечення вибирає оптимальний режим руху до пункту призначення, 
визначає необхідний час руху, слідкує за витратами енергоресурсів. 
Громадський транспорт забезпечується системами диспетчерського керування, 
які дозволяють відслідковувати рух кожного ТЗ, оперативно вирішувати 
проблеми, які виникають на маршрутах слідування. Ці ж системи забезпечують 
користувачів електротранспорту інформацією про наявність вільних ТЗ, час їх 
прибуття на зупиночні пункти.  

Відповідно до концепція вдосконалення засобів електротранспорту та їх 
складників ставиться вимоги до використанням інформаційних технологій на 
електротранспорті. Відповідно до них змінюється вузли та транспортні засобу в 
цілому.  

В першу чергу зміни відносяться до системи керування і впроваджується 
автоматичне керування. Замість колекторних двигунів постійного струму та 
асинхронних двигунів  встановлюються вентильні двигуни, які разом із 
системою комп’ютерного керування, утворюють електромехатронні модулі ТЗ. 
Відповідно до цього змінюється трансмісія та керування роботою всього ТЗ. 
Використання вентильних двигунів і зміна трансмісії  дозволяють змінити ТЗ в 
цілому, створити тролейбуси з низьким рівнем підлоги, які забезпечують 
можливість користуватись міським електротранспортом жителям міста з 
особливими потребами.  

Системи електронного керування і комп’ютерна мережа ТЗ дозволяє 
створити систему комфорту проїзду пасажирів в міському електротранспорті: 
впровадити якісну вентиляцію і потрібний температурний режим в салоні, 
забезпечити інформування пасажирів, використати зручну для використання 
систему оплати проїзду. 
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ПОДПІСНОВ В. С., 
Національний транспортний університет, м. Київ 
budnvb@i.ua 
 

Трамвай як вид міського транспорту щодня перевозить мільйони 
пасажирів у всьому світі. Для наших співвітчизників тут є особливий момент 
гордості, адже появі першого електричного трамваю світ завдячує українцеві. 
Саме фізику з Полтавщини Федорові Піроцькому вперше спало на думку по 
дротах підвести електрику до рейок, на яких стояв вагон, щоб звідти вона 
надходила до двигуна [1]. 

Трамвайний транспорт України має колії з загальною довжиною 
приблизно 1900 км переважно шириною колії 1524 мм, окрім міст Вінниця, 
Житомир, Львів та Євпаторія, де ширина колії складає 1000 мм. Цей вид 
транспорту щорічно перевозить приблизно 600 млн пасажирів та має в 
експлуатації приблизно 2300 трамвайних вагонів різних виробників, з 
переважною більшістю тих, що були виготовлені в Чехії. На сьогодні, в умовах 
обмеженості в місцевих бюджетах коштів на придбання нових вагонів, в 
експлуатації перебуває близько 93% вагонів з терміном експлуатації понад 15 
років, які потребують виведення з експлуатації. 

За техніко-експлуатаційними показниками вагони з терміном експлуатації 
понад 15 років значно поступаються вагонам, які перебувають в експлуатації в 
інших країнах, що сприяє ввезенню з Європи до України вагонів, технічний 
стан яких дозволяє продовжити експлуатацію в нашій країні. При цьому 
трамвайні вагони чеського виробництва, що перебувають в експлуатації в 
Україні, добре себе зарекомендували і в більшості випадків мають такий 
технічний стан рами та каркаса кузова, що дозволяє продовжувати 
експлуатувати їх декілька десятків років.  

Залежно від обсягу наявних у місцевих бюджетах коштів оновлення 
парку трамвайних вагонів здійснюється шляхом придбання нових трамвайних 
вагонів на зміну морально та фізично застарілим, що були виготовлені в інших 
країнах, окрім Чехії, або ж продовження терміну експлуатації трамвайних 
вагонів типу Т3, з урахуванням досвіду продовження терміну експлуатації 
рухомого складу на залізниці. 

Придбання нових вагонів, насамперед, пов’язано з можливістю 
промисловості України їх виробляти. Перша спроба в цьому напрямі була 
реалізована Луганським тепловозобудівним заводом у 1994 році, коли був 
виготовлений перший вітчизняний трамвайний вагон ЛТ-10 зі 100 % 
національною локалізацію виробництва [2]. На жаль, у 1999 році завод 
припинив роботи з розроблення та виготовлення вагонів за відсутністю 
замовлень. 

Другою – і найбільш вдалою – спробою стало освоєння виробництва 
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трамвайних вагонів підприємством «Татра-Юг», з головним офісом у м. Одеса 
та виробничими площами у м. Дніпро. Компанія виробляє сучасні трамвайні 
вагони типу К1, К1М, К1М6, К1М8, які за своїми технічними, ергономічними 
параметрами і дизайном не поступаються найкращим світовим аналогам. 
Виробництво володіє міжнародними сертифікатами якості ISO 9001. Вагони 
компанії «Татра-Юг» експлуатуються в 22 містах України [3]. Загалом за період 
з 2001 року цей виробник надіслав трамвайним депо України приблизно 86 
вагонів. 

До 2013 року компанія «Татра-Юг» була єдиним виробником трамвайних 
вагонів в Україні, а в 2013 року корпорація «Електрон» (м. Львів) виготовила 
перший зразок сучасного трамвайного вагона типу «Електрон» Т5L64, в якому 
застосовані технічні рішення, що не гірші ніж у провідних виробників 
трамвайних вагонів в Європі. Перші зразки таких вагонів для колії 1000 мм 
надійшли до м. Львів, а згодом – до м. Київ, де ширина колії 1524 мм. 

З 2017 року до трамвайних депо м. Києва почали надходити трисекційні 
трамваї польської фірми PESA, які мають такі ж характеристики, що й вагони 
корпорації «Електрон», проте їхнє експлуатування потребує додаткових коштів 
на організацію технічного обслуговування та ремонту в післягарантійний 
період і сприяє розвитку промисловості Польщі, а не України. 

У будь-якому випадку придбання нових вагонів європейського зразка для 
заміни морально та фізично застарілих потребує значних коштів. Тому ряд 
підприємств, що експлуатують трамваї в Україні, почали вирішувати задачу 
оновлення своїх парків вагонів за рахунок виконання капітально-
відновлювальних ремонтів, з реалізацію проектів їхнього осучаснення за 
прикладом залізниці. Такі проекти впроваджуються в містах Київ, Харків, 
Одеса, Запоріжжя, Кривий Ріг, Вінниця. Так, на базі трамвайного вагона Т3 у м 
Києві та Кривому Розі реалізовано проект виготовлення трисекційних вагонів 
типу Т3 RN. Інший проект, який реалізовано в містах Київ, Одеса, Запоріжжя, 
Харків, передбачає виготовлення на базі вагона Т3 односекційного трамвайного 
вагона з ділянкою пасажирського салону з низькою підлогою та імпульсними 
системами керування двигунами постійного струму. 

Цікавими є два власні проекти модернізації трамвайних вагонів Т3 у 
вагони Т3 ВПА в м. Харкові, на одному з яких вперше в Україні було 
застосовано двигуни змінного струму з імпульсною системою керування. 
Інший проект передбачав улаштування ділянки салону з низьким рівнем 
підлоги, застосування імпульсної системи керування тяговими двигунами 
постійного струму, суттєву зміну зовнішнього дизайну, застосування нових 
матеріалів для зовнішнього облицювання вагона та використання передових 
технологій для кріплення скла. 

Серед підприємств міського електричного транспорту, що експлуатують 
трамвайні вагони чеського виробництва на коліях шириною 1000 мм, слід 
згадати Вінницьку транспортну компанію, яка реалізувала два проекти 
модернізації вагонів типу КТ4.  

Реалізація проектів капітальних ремонтів з модернізацією та 
продовженням терміну експлуатації трамвайного вагона доцільна, коли 



 
37 

виконується умова  

крп н
ср ен

п н

Q Q
С С

Т Т
+ +p , 

де крпQ  – вартість капітального ремонту з модернізацією та продовженим 

терміну експлуатації; 

пТ  – новий термін експлуатації вагона після капітального ремонту та 
модернізації; 

срС  – річні витрати на експлуатацію модернізованого вагона з 

продовженим терміном експлуатації;  
нQ  – вартість придбання нового вагона; 

нТ  – термін експлуатації нового вагона, заявлений його виробником; 

енС  – річні витрати на експлуатацію нового вагона. 
У більшості випадків реалізуються проекти, в яких замінюються 

контакторно-реостатні системи керування тяговими двигунами на імпульсні, 
змінюється зовнішній дизайн вагона, застосовуються неметалеві матеріали для 
зовнішнього оздоблення вагона, а також використовуються сучасні технології 
закріплення їх на кузові вагона. Модернізація вагонів передбачає й 
улаштування ділянок салону з низьким рівнем підлоги. 
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Для ефективного та надійного керування рухом такими електричними 
транспортними одиницями, як електровози метрополітену, ліфти,  фунікулери, 
крани, крани-штабелери,  конвеєри необхідно забезпечувати їхню точну 
зупинку в означеному місці. Актуальним є розробка відповідних 
інформаційних пристроїв для знаходження транспортного засобу в означеному 
місці та керування його рухом у зоні точної зупинки. 

При створенні зазначених пристроїв доцільним є використання 
магнітометричних перетворювачів, які являють собою магнітну систему «джерело 
магнітного поля-магніточутливий елемент». Як джерела магнітного поля 
використовують мітки на сталевих направляючих конструкціях, наприклад,  
залізничних рейках, та постійні магніти довільної конфігурації. Магніточутливими 
елементами зазвичай слугують потокочутливі магнітні головки, ферозонди, 
датчики Холла, магніторезистори, магнітотранзистори, які реагують на окремі 
складові напруженості зовнішнього магнітного поля міток чи магнітів. 

Розглянемо два  інформаційні пристрої, на прикладі яких 
продемонстровано принцип побудови пристроїв керування та точної зупинки 
транспортних одиниць на базі магнітометричних перетворювачів. 

Приклад 1. Пристрій для визначення місцеположення рейкового 
транспорту, структурна схема якого наведена на рисунку 1. 

Пристрій працює таким чином. Попередньо  на магнітний носій 1 
наносяться магнітні мітки головкою для поздовжнього запису.   

При русі транспортного засобу, на якому розташований блок  
потокочутливих магнітних головок 2-5, у момент його збігу з центром  
магнітної   мітки    на  виходах  однощілинних    потокочутливих    магнітних 
головок 2-4, які зчитують горизонтальну складову напруженості магнітного 

поля мітки гH , з’являються сигнали, що перевищують пороги спрацювання 
порогових елементів, а на виході двощілинної потокочутливої магнітної 
головки 5, яка зчитує вертикальну складову напруженості магнітного поля 

мітки вH , сигнал відсутній. 
Тільки при збігу центра блока потокочутливих магнітних головок  2-5 з 

центром магнітної мітки, але не з центром магнітного поля перешкоди, яке має 
значно меншу довжину, елемент І 15 виробляє сигнал точного місцеположення 
транспортного засобу, який поступає на індикатор 16. 
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Рисунок 1 – Пристрій для визначення місцеположення рейкового транспорту: 

1 – магнітоносій (залізнична рейка);  2-4 – однощілинні потокочутливі магнітні 
головки; 5 – двощілинна потокочутливу магнітну головку;   6-8 – фазові 

детектори; 9-12 –порогові елементи; 13, 14 – елементи НІ; 15 – елемент І;       
16 – індикатор 

Пропоноване технічне рішення забезпечить високу 
перешкодозахищеність від локальних дефектів рейок і дозволить підвищити 
точність та надійність роботи пристрою. 

Приклад 2. Пристрій для точної зупинки рухомого об’єкта, схема якого 
зображена на рисунку 2.  

 
Рисунок 2 – Пристрій для точної зупинки рухомого об’єкта: 

1-3 –уніполярні цифрові датчики Холла; 4-8 – елементи НЕ;   9-14 – елементи 
І;  15, 16 – стрижневі постійні магніти з антипаралельними намагніченостями;  

17 – мікропроцесорний пристрій 
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На рисунку 3 наведено діаграми роботи пристрою. 

 
Рисунок 3 – Діаграми роботи пристрою для точної зупинки рухомого об’єкта 

 
Пристрій для  зупинки рухомого об’єкта працює таким чином. 

Попередньо в означеному місці точного позиціонування рухомого об’єкта на  
направляючу конструкцію встановлюють два стрижневі постійні магніти з 
антипаралельними намагніченостями. Уніполярний цифровий датчик Холла 1 

реагує на горизонтальну складову напруженості гH  сумарного поля 
стрижневих постійних магнітів 15, 16, уніполярні цифрові датчики Холла 2 та 3 
реагують на вертикальні складові напруженості  поля стрижневих постійних 
магнітів 15, 16.  

При русі рухомого об’єкта з крейсерською швидкістю на виході елемента 
І 10 виробляється сигнал ШВИДКІСТЬ (епюра 10, рис. 2).  

При русі керованого об’єкта у напрямках «Праворуч» або «Ліворуч» в 
момент спрацювання елементів І 11 або І 12 виробляються сигнали  
ШВИДКІСТЬ 1П або ШВИДКІСТЬ 1Л,  що переводять рух керованого об’єкта 
з крейсерської швидкості на знижену.  

При подальшому русі рухомого  об’єкта спрацьовують  елементи І 13 або 
І 14, що призводить до вироблення сигналів ШВИДКІСТЬ 2П або ШВИДКІСТЬ 
2Л, що переводить рух керованої одиниці на «повзучу» швидкість та 
забезпечують його плавну зупинку. 

У момент збігу центру цифрового датчика Холла 1 з центром зазору між 
стрижневими постійними магнітами 15, 16 на виході елемента І 9 виробляється 
сигнал точної зупинки СТОП. 
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Розвиток науки і техніки на сучасному рівні сприяє створенню нових 

технологій, розробці інтелектуальних систем та впровадженню комплексів 
нового покоління. 

Однією з основних тенденцій розвитку сучасної промисловості є 
впровадження в технологічний процес електромехатронних модулів і систем. 

З урахуванням виробничої і побутової техносфери створюються 
інтелектуальні елементи автоматизації та роботизації, які володіють 
принципово якісними новими функціями незалежно від втручання в їх роботу 
операторів. При цьому електромехатронний підхід полягає в перенесенні 
функціонального навантаження від механічних вузлів до інтелектуальних 
компонентів, які перепрограмуються в нову задачу і подальшу дію. 

Мета роботи – визначення можливості використання електромехатронних 
модулів в електромеханічних комплексах транспортного керування.  

Історія розвитку електромехатроніки як науки почалась з розвитку 
окремих наук, на стиках яких виникають нові ідеї. На цей час існує реальна 
інтелектуалізація виконавчих електромехатронних модулів руху на приводному 
рівні машин і механізмів в різних галузях. 

Наприклад, деякі сучасні електромехатронні модулі все частіше 
застосовуються в різних транспортних системах і складаються з окремих 
електромехатронних елементів (компонентів). Прикладами ЕМР є мотор-
редуктор, мотор-колесо, мотор-барабан (рис. 1), електрошпинделі, тощо [1]. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Модулі руху: а – мотор-колесо; б – мотор-барабан; в – мотор-
редуктор; 1 – електричний двигун; 2 – редуктор; 3 – вихідний вал редуктора 

 
Всі модулі мають додаткові елементи, які відрізняють їх один від одного, 

але загалом об’єднує їх можливість використання індивідуально або, в деяких 
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комбінаціях, з іншими модулями і в електромехатронних комплексах. Приклад 
інтелектуальних елементів електромехатронного комплексу показано  
на рис. 2 [2, 4]. 

 
Рисунок 2 – Елементи інтелектуальних електромехатронних модулів 
 
Електромехатронні модулі систем управління та комплексів призначені 

для керування складними динамічними об’єктами і припускають багаторівневу 
ієрархічну структуру. Вона включає стратегічний, тактичний і виконавчий рівні 
керування, які мають доступ до інформаційно-вимірювального 
електромехатронного модуля. Використання такого складу структури сприяє 
вирішенню завдань керування на кожному ієрархічному рівні управління 
електромехатронної системи [1]. 

Загалом, складність завдань керування електромехатронними системами 
обумовлює доцільність і необхідність їх вирішення з залученням методів і 
технологій штучного інтелекту. 

У визначенні електромехатронних систем також декларується 
необхідність їх інтелектуалізації шляхом застосування інтелектуальних систем 
керування [1,4]. Практикується конструктивне вбудовування різнорідних 
мехатронних елементів у конструкцію мехатронних модулів. 

Синтез елементів руху і електромехатронного модуля керування сприяє 
створенню інтелектуальних електромехатронних комплексів на промисловості, 
транспорті, енергетичних підприємствах, тощо. 

Розвиток інфраструктури великих міст не існує без використання міського 
електротранспорту, який є однією з найважливіших складових частин 
економіки міста і держави в цілому. Транспортна інфраструктура міста - це 
величезний комплекс служб та об'єктів, яка складається з елементів 
інтелектуальних електромехатронних систем. 

В результаті на піку розвитку різних галузевих і локальних 
автоматизованих систем управління та інформаційних технологій на 
транспорті створюються інтелектуальні системи, що мають єдиний 
управлінський технічно-програмний комплекс міст України (рис. 3). 

Використання інтелектуальних елементів електромехатронних 
комплексів (ЕМК) на транспорті легко перепрограмуються під нове завдання, 
що розширює його функціональні можливості. 

Разом з розвитком техніки вузли елементів ЕМК мають різне фізичне 
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походження (механічні, електричні, електромеханічні, електронні, 
інформаційні). Але це не заважає їм поступово об’єднуватися в єдине 
конструктивне коло. 

 

 
 

Рисунок 3 – Загальна інтелектуальна структура транспортної системи міста 
 

При розробці стандартів ІТС важливим є визначення належності 
можливої інтеграції великого ряду транспортних систем і компонент, при 
яких результуюча система, що експлуатується об'єднана одним 
господарюючими суб'єктом. 

Використання ІТС дозволить органам територіального самоврядування 
планувати: створення елементів соціальної інфраструктури, надавати послуги 
з вибору місць оптимального розміщення об'єктів транспортних мереж і 
своєчасно здійснювати обслуговування, брати участь в плануванні розвитку 
дорожніх мереж (з урахуванням потреб населення та суб'єктів економічної 
діяльності), обґрунтовано виділяти бюджетні кошти, визначати компенсацію 
екологічних ризиків. 

Виходячи зі специфіки транспортних підприємств та особливостей 
роботи міського електротранспорту [5], центри інтеграції та аналітичної 
обробки інформації здійснюють в інтересах споживачів збір, обробку і 
узагальнення інформації за напрямками: 

– транспортна мережа (стан транспортної мережі; номінальна, реальна і 
пікова пропускна здатність; прохідність доріг, тощо); 

– транспортний трафік (склад, основні суб'єкти та складові 
транспортних мереж міського електричного транспорту та інших видів); 

– «транспортна компонента» соціальної та екологічної обстановки 
(ступінь задоволення потреб населення в транспортному обслуговуванні; стан 
безпеки перевезень; екологічне навантаження); 

– економічна характеристика (діючі тарифи та цінова політика 
перевізників; специфіка розвитку транспортної інфраструктури та депресивні 
зони); 

– критичні ситуації (місце перебування, стан і маршрути переміщення). 
Завдяки існуючим транспортним підприємствам та електромехатронним 
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комплексам керування створюються багато видів громадського транспорту 
(тролейбусів, трамваїв, метро, електробусів, електромобілів, тощо). Всі вони є 
звичайними способами переміщення в нашому повсякденному житті. 

Відповідно новим рішенням визначається можливість створення 
сучасних конструкцій електричного транспорту  який у нас в Україні ще не 
існує або тільки з’являється (рис. 4). 

Наприклад, незвичайна підвісна залізниця, що в місті Вупперталь, 
Німеччина, яка перевозить щодня понад 80 тисяч пасажирів на 13,5 
кілометрів, або транспорт, що створює перевезення пасажирів як по землі так 
і воді, а також термінальні комплекси аеропортів, тощо.  

 

 
Рисунок 4 – Перспективні види міського електротранспорту 

 

З використанням сучасних транспортних технологій і інтелектуальних 
електромехатронних систем створюються комплекси по типу «розумне 
місто», що підкреслює роботу органів територіального самоврядування. 

Висновок. З урахуванням особливостей розвитку сучасної 
електротранспортної системи і використанням електромехатронних модулів, 
комплексів та технологій підкреслюється його особливість, яка орієнтована 
на підвищення безпеки та ефективності транспортного процесу, комфортності 
для водіїв і користувачів. 

Розвинена транспортна система підвищує статус міста, перетворюючи 
його в розумний об’єкт інтелектуальних можливостей. Від ступеня розвитку 
транспортної інфраструктури залежить рівень прогресу економіки як окремо 
міста, так і населеного пункту, регіону і країни в цілому. 

 
Література 

1. Павленко Т. П. Сучасні електромехатронні комплекси і системи: 
навч. посібник / Т. П. Павленко, В. М. Шавкун, О. С. Козлова, Н.П. Лукашова; 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019. – 117 с. 

2. Попович М. Г.  Електромеханічні  системи  автоматичного керування 
та  електропривод / М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський, В. Б. Клепіков. – Київ : 
Либідь, 2005. – 678 с. 

3. Яцун М. А. Експлуатація та діагностування електричних машин і 
апаратів : навч. посібник / М. А. Яцун, А. М. Яцун. – Львів : Видавництво 
Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 228 с. 

4. Мехатроніка транспортних засобів та систем / В. О. Алексієв,  
В. П. Волков, В. І. Калмиков. – Харків : ХНАДУ, 2004. – 176 с. 

 



 
45 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З 
ЖИВЛЕННЯМ ДВОХ ДВИГУНІВ ВІД ОДНОГО ІНВЕРТОРА  
 
ХВОРОСТ М. В., д. т. н., професор, 
Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова, м. Харків 
bgd@kname.edu.ua; 
ВОРОНОВ Р. В., асистент, 
Харківський національний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова, м. Харків 
voronovroman19@gmail.com 
 

В умовах функціонування тягових електромеханічних систем 
електричного транспорту часто виникає ситуація з необхідністю живлення двох 
або більше двигунів змінного струму від одного інвертора. Така необхідність 
може бути продиктованою зниженням вартості системи, її ваги та габаритів, 
використанням меншої кількості силових ключів. 

Існуючий підхід до керування такою системою передбачає або 
використання скалярних методів частотного керування (які є не 
енергоефективними), або векторного керування, яке розраховуватиме основні 
змінні стану, вважаючи, що до інвертора підключено один двигун. Проте, 
функціонування такої системи на належному рівні буде можливим лише за 
умови, що паралельно підключені двигуни мають ідентичні параметри та 
навантаження. На практиці таких умов досягти майже неможливо, оскільки 
параметри навіть двигунів одного найменування можуть відрізнятися між 
собою. У випадку, коли паралельно підключені двигуни використовуються для 
приведення у рух, наприклад, передньої за задньої осі транспортного засобу, то 
умови їх навантаження можуть бути різними через різні зчеплення відповідних 
осей. Досягти задовільної динаміки руху в умовах використання такого 
усередненого керування майже неможливо. У [1] розроблено схему заміщення 
декількох паралельно підключених асинхронних двигунів та систему керування 
ними, що орієнтується за вектором потокозчеплення статора. Отримані 
авторами результати демонструють низьку точність керування кутовою 
швидкістю двигунів. У [2] розглядається варіант системи з керуванням силою 
зчеплення транспортного засобу. Проте, автори не розглядають роботу системи 
в умовах різного рівня навантаження двигунів. 

У випадку паралельного підключення двох асинхронних двигунів до 
одного інвертора їх статорні обмотки будуть живитися напругами, що матимуть 
однакові значення амплітуди та частоти. Рух транспортного засобу буде 
стійким за умови, що частота обертання роторів двигунів, а також струм, що 
споживається ними, буде однаковим. Проте у випадку наявності відхилень у 
параметрах асинхронних двигунів кутові швидкості можуть відрізнятися. При 
цьому також слід враховувати, що зміна параметрів асинхронного двигуна 
відбувається під час його роботи внаслідок зміни температури обмоток.  

Метою роботи є розробка системи векторного керування двома 
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асинхронними двигунами, що живляться від одного інвертора, що здатна 
працювати в умовах різного навантаження двигунів. Для цього необхідно 
розробити принцип розрахунку вагомості змінних стану окремих двигунів для 
формування певного спільного показника цих змінних, тобто ввести вагові 
коефіцієнти, які відображали б «внесок» кожного двигуна у функціонування 
загальної системи. 

У розробленій системі на кожному інтервалі дискретності, виходячи з 
отриманої оцінки розділення моментів між двигунами, здійснюється 
розрахунок вагових коефіцієнтів двигунів. В подальшому виміряні значення 
швидкості, проекцій струмів двигунів на осі системи координат d-q, що 
обертається, орієнтуючись додатнім напрямком осі d за вектором 
потокозчеплення ротора, а також значення потокозчеплень двигунів 
усереднюються з використанням вагових коефіцієнтів. Реалізація контурів 
струму здійснюється аналогічно до класичного підходу побудови систем 
векторного керування. При розробці математичної моделі вважалося, що дані 
двигуни приводять у рух різні осі транспортного засобу, а умови різного їх 
навантаження відображалися зміною коефіцієнтів зчеплень між колесом та 
дорожнім покриттям. Дослідження традиційної системи векторного керування 
довело, що вона не здатна забезпечити стійке функціонування транспортного 
засобу у таких умовах, в той час як розроблена система за рахунок зміни 
вагових коефіцієнтів утримала транспортний засіб від втрати зчеплення однією 
з осей. 

У роботі розглянуто можливі варіанти підходів до побудови системи 
векторного керування двома асинхронними двигунами, що живляться від 
одного інвертора. Шляхом математичного моделювання виконано аналіз 
роботи системи з використанням вагових коефіцієнтів для змінних стану 
окремих двигунів та доведено, що така система може працювати стійко в 
умовах різного навантаження двигунів. 
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Проблеми з оптимізацією є важливою частиною програмного 

забезпечення та застосовуються до різних сфер, таких як інтелектуальні мережі, 
логістика, ресурси або сенсорні мережі [1-3]. Такі проблеми характеризуються 
наявністю однієї або кількох об'єктивних максимізуючих або мінімізуючих 
функцій та різних обмежень, які необхідно виконати, щоб рішення було 
правильним.  

Проблеми легко вирішити, коли ми працюємо з лінійними обмеженнями 
та цільовими функціями, тому що існують методи отримання оптимального 
рішення [4-5]. Однак у випадку нелінійних обмежень або об'єктивних функцій 
може бути необхідним використання евристики для отримання 
псевдооптимального рішення.  

Керування евристичними рішеннями постійно розвивається, саме тому ми 
шукаємо альтернативи проблемам, в яких неможливо знайти оптимальне 
рішення.  

 

 
 

Рисунок 1 – Приклад штучної нейронної мережі з трьома шарами 
нейронів, з яких два вхідних нейрона та один вихідний нейрон 

 
При роботі з лінійними обмеженнями та цільовими функціями проблеми 

оптимізації можна вирішити за допомогою таких алгоритмів, як Simplex, що 
обмежує вивчення цього типу проблеми. Деякі нелінійні задачі можуть бути 
оптимально вирішені за допомогою алгоритмів, таких як множники Лагранжа 
або умови Куна-Таккера [6,7]. У багатьох випадках неможливо вирішити 
проблему з мультиплікаторами Лагранжа, оскільки сформована система 
рівнянь не може бути вирішена, не вдаючись до чисельних методів, що 
перешкоджає прямому підходу до вирішення проблеми.  
 



 
48 

Література 

1. Xu S., Lam J., Ho D.W. A new LMI condition for delay-dependent asymptotic 
stability of delayed Hopfield neural networks, IEEE Trans. Circuits Syst. Express 
Briefs. 2006. 53 (3) 230–234.  
2. Xu S., Lam J., Ho D.W., Zou Y. Novel global asymptotic stability criteria for 
delayed cellular neural networks, IEEE Trans. CircuitsSyst. ExpressBriefs. 2005. 52 
(6) 349–353. . 
3. Mykhalkiv S., Ravlyuk V., Khodakivskyi A., Bereznyi V. Identification of axle-
box bearing faults of freight cars based on minimum entropy deconvolution and 
squared envelope spectra. International Journal of Engineering & Technology. 2018. 
Vol. 7(4.3). P. 167 — 173. https://doi.org/10.14419/ijet.v 7i4.3.19729 
4. Zhang B., Xu S., Zong G., Zou Y. Delay-dependent exponential stability for 
uncertain stochastic Hopfield neural networks with time-varying delays, IEEE Trans. 
Circuits Syst. Regul. Pap. 2006. 56 (6) 1241–1247.  
5. Ma Q., Xu S., Zou Y. Stability and synchronization for Markovian jump neural 
networks with partly unknown transition probabilities. Neurocomputing. 2011. 74 
(17)3404–3411.  
6. Ma Q., Xu S., Zou Y., Lu J. Stability of stochastic Markovian jump neural 
networks with mode-dependent delays, Neurocomputing. 2011. 74 (12–13) 2157–
2163.  
7. Cui K., Lu J., Li C., He Z., Chu Y. Almost sure synchronization criteria of neutral-
type neural networks with Lévy noise and sampled-data loss via event-triggered 
control, Neurocomputing. 2019. 326 (24) 113–120.  



 
49 

ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА 
ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 
ЗУБЕНКО Д. Ю., к.т.н, доцент,  
ЛІНЬКОВ В. В., к.т.н, доцент, 
Харківський національний університет міського господарства імені  
О.М. Бекетова, м. Харків 
 Denis04@ukr.net 

 
Сучасні методи діагностики вимагають все більш виваженого підходу для 

точного встановлення причин та наслідків відмов з прогнозуванням 
подальшого розвитку подій. Данні вимоги можливо задовольнити завдяки 
використанню інтелектуальних систем.   Постає основна задача оптимізації при 
використанні декількох систем [1-3].  

Існує широкий спектр можливостей для вивчення проблем оптимізації, 
які неможливо вирішити за допомогою точного алгоритму. Ця робота пропонує 
використання нейронних мереж, таких як евристика для вирішення проблем 
оптимізації у тих випадках, коли використання лінійного програмування або 
помножувачів Лагранжа [4,5]. Для вирішення цих завдань застосовується 
багатошаровий персептрон для наближення об'єктивних функцій, однак той же 
процес можна було б дотримуватися в обмеженнях.  

 

 
 

Рисунок 1 – Приклад штучної нейронної мережі з трьома шарами 
нейронів, з яких три вхідних нейрона та два вихідних нейрона 

 
Пропозиція встановлює використовувану функцію активації та критерії 

для проведення тренувань з використанням набору даних відповідно до 
визначеного домену змінних. Цей процес дозволяє перетворити цільові функції 
в інші функції, які потім можуть бути застосовані для вирішення проблем 
оптимізації, які можна вирішити без метаеуристики.  

Цільова функція апроксимується нелінійною регресією з метою отримати 
нову функцію, яка полегшує вирішення задачі оптимізації [6,7]. Функція 
активації нейронної мережі повинна бути обрана таким чином, щоб похід від 
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перетворених цільових функцій мав бути поліномиальним. Після розрахунку 
нових цільових функцій проблема може бути вирішена іншими методами. Цей 
же процес можна застосувати до обмежень, що не дорівнюють рівності, але 
необхідно ввести прогалини для задоволення обмежень.  
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На сьогоднішній день метрополітен є одним з найважливіших видів 

транспорту у сучасних мегаполісах. Переважна більшість вагонів метро, що 
експлуатується на даний час, підлягає капітально-відновлювальному ремонту. 
Вагони оснащені реостатно-контакторною системою управління. Їх ремонт з 
повним відновленням працездатності досить складний та економічно 
недоцільний. У більшості випадків необхідна заміна електрообладнання, в 
першу чергу тягового. 

Структура силових ланцюгів вагонів метро серії 81-717/714 відповідає 
класичному реостатно-контакторному принципу управління тяговими 
електродвигунами з частковим використанням тиристорно-імпульсного 
управління збудженням у гальмівному режимі. Струм в ланцюзі якорів ТЕД для 
підтримки його на заданому рівні регулюється у режимі тяги шляхом 
ступеневого зменшення опору пускового резистора в поєднанні з перемиканням 
двигунів з послідовного з’єднання на послідовно-паралельне; у режимі 
гальмування – шляхом плавної зміни еквівалентного опору резисторів, 
шунтуючих обмотки збудження ТЕД, і ступеневого зменшення опору 
гальмівного резистора (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Перехресна схема гальмування 

 
Перехресне з’єднання обмоток забезпечує електричну стійкість схеми у 

режимі гальмування. З точки зору сучасного рівня розвитку тягового 
електроприводу, ця система має суттєві недоліки, які є традиційними для 
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реостатно-контакторної системи управління: втрати енергії у реостатах при 
пуску, відсутність рекуперації енергії при гальмуванні; громіздка силова схема, 
велика маса і габарити електроустаткування, висока вартість і трудомісткість 
технічного обслуговування й ремонту, низький рівень надійності. 

Найбільш оптимальним є варіант модернізації вагону метрополітену з 
впровадженням транзисторної системи керування асинхронними 
електродвигунами. 

У склад модернізованого комплекту вагону метро входять два тягових 
перетворювальних блоки, від яких працюють по два тягових асинхронних 
двигуна одного візка. Обидва блоки розташовані симетрично по бортах у 
центральній частині кузова і живляться від контактної мережі через 
автоматичний вимикач та реактор вхідного фільтру. Останній призначений для 
покращення гармонійного складу вхідного струму як при його споживанні, так і 
при рекуперації, а також для індуктивного відділення електроприводів від 
контактної мережі. 

До складу тягового електроприводу кожної колісної пари входять по 
чотири датчика струму, напруги, температури і по датчику частоти обертання 
двигуна. Силове перетворювальне обладнання здійснює перетворення 
електроенергії постійного струму, що надходить від контактної мережі, в 
енергію трифазного змінного струму, що регулюється по амплітуді та частоті, з 
отриманням необхідної форми фазних струмів двигуна у зоні забезпечення 
сталості його моменту. Найбільш ефективним способом регулювання частоти 
обертання асинхронного електродвигуна є частотний. Зміна частоти і напруги, 
що підводяться до двигуна, здійснюється перетворювачем частоти. При 
частотному регулюванні змінюється синхронна частота обертання, двигун 
працює з невеликим ковзанням в широкому діапазоні швидкостей. 

Роботою передбачено розробку структурної імітаційної моделі для 
дослідження робочих режимів моторного вагону з модернізованим комплектом 
обладнання. Визначено раціональну структуру електроприводу з мінімально 
можливою кількістю силових комутаційних апаратів, що у підсумку 
забезпечить зниження трудовитрат при обслуговуванні обладнання. 
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Електричний транспорт – важлива галузь міського господарства. 

У багатьох містах України він відіграє важливу місію в обслуговуванні 
населення. У місті Харкові перевезення пасажирів міським електричним 
транспортом складає близько 60%. В умовах жорстких ринкових відносин, коли 
відбувається підвищення цін на електроенергію, запчастини, сировину, 
найбільш розумним з технічної й економічної точки зору є застосування 
ресурсозберігаючих технологій. 

Основу трамвайних парків України становлять трамваї Tatra Т3 з 
морально та фізично застарілою реостатно-контакторною системою управління 
(РКСУ). Незважаючи на поважний вік даних вагонів, рухомий склад продовжує 
залишатися в строю не тільки з фінансових міркувань, але і внаслідок вдалої й 
надійної конструкції ходової частини та кузова. 

Метою роботи є створення більш високоефективної, надійної та дешевої 
системи управління тяговим колекторним двигуном трамваю Tatra Т3, яка 
дозволить продовжити термін експлуатації і забезпечить сучасні вимоги по 
електродинамічним параметрам для новостворюваних вагонів. 

Удосконалення передбачає наступне: на першій ступені ослаблення поля 
паралельно послідовним обмоткам вмикається індуктивний шунт. На другій 
ступені ослаблення поля за допомогою контактора F3 (рис. 1) і тиристорів VТ1 
і VТ2 обмотки збудження вмикаються паралельно. При подальшому розгоні 
трамвайного вагону відключається контактор F3 і ослаблення поля буде 
складати 50%. При цьому втрати енергії на ослаблення поля будуть відсутні, 
так як воно буде здійснюватися тільки за рахунок обмоток збудження. 
Швидкісні характеристики тягових електродвигунів будуть більш стабільними, 
завдяки тому, що на них не будуть впливати допуски на індуктивні шунти та 
різниця температур нагрівання. 

При зниженні швидкості рухомого складу перемикання апаратів буде 
відбуватися у зворотній послідовності. При цьому за рахунок індуктивного 
шунта першого ступеня, перемикання обмоток з паралельного з’єднання на 
послідовне відбуватиметься без значних стрибків струму. Замикання 
тиристорів у запропонованій схемі буде відбуватися автоматично у момент 
включення контактора F1 за рахунок електрорушійної сили самоіндукції 
обмоток збудження. 
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Рисунок 1 – Електрична схема протікання струму в обмотках збудження 

тягового електродвигуна при ослабленні поля 
Виходячи з цього, конструкція тягового електродвигуна та режими 

роботи трамваю у режимах тяги й гальмування не змінюються. Застосування 
запропонованої схеми для трамвайного вагону з двигунами послідовного 
збудження (на прикладі вагону Tatra Т3) дозволить підвищити надійність та 
економічність. Доцільно використання даного впровадження при модернізації 
парку трамвайних вагонів. 
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Одним з важливих питань вирішення транспортної проблеми у місті 

Харкові є подальший розвиток трамваю як суспільного виду транспорту, який 
володіє великою провізною здатністю. В Україні переважна більшість трамваїв 
приводиться у рух тяговими колекторними двигунами постійного струму, і 
лише невелика частина має асинхронний електропривод.  

Для управління колекторними двигунами на трамваях традиційно 
використовується релейно-контакторна схема та спеціальний потужний реостат 
з електромеханічним приводом – «прискорювач». Невелика частина трамваїв 
обладнана тиристорно-імпульсною системою управління, яка реалізує 
можливість рекуперації. 

Актуальність даної роботи зумовлена критичним рівнем зносу парку 
міського електротранспорту та зростаючими вимогами до споживання 
електроенергії. Метою роботи є створення більш високоефективної, надійної та 
дешевої системи управління тяговими колекторними двигунами трамваю 
«Татра Т3», яка дозволить подовжити термін експлуатації й забезпечить сучасні 
вимоги по електродинамічним параметрам при модернізації вагонів. 

На вагонах «Татра Т3» застосовуються тягові двигуни постійного струму 
типу ТЕ-022 з послідовним збудженням. У кожній з двох візків 
використовується по 2 послідовно з’єднаних двигуна. У роботі проаналізовані 
способи перемикання ТЕД: коротким замиканням, за допомогою додаткового 
резистора, мостовий спосіб та за допомогою вентильного переходу. 

Аналіз показав, що найбільш доцільно на трамвайному вагоні 
використовувати перемикання ТЕД за допомогою вентильного переходу. Щодо 
цього способу була вдосконалена схема силових ланцюгів трамвайного вагону. 
Для синхронізації роботи прискорювача і перемикання ТЕД була використана 
сельсина передача, що ввімкнена в індикаторному режимі. Використання цієї 
передачі було запропоновано у результаті виконаного аналізу датчиків 
переміщення. При вентильному переході значно спрощується силова схема й 
операції перегрупування двигунів, зменшуються як втрати сили тяги, так і 
тривалість їх зниження (у порівнянні з шунтуванням). 

Управління процесом перемикання виконується за допомогою 
розробленої схеми управління. В її основу покладено принцип спрацьовування 
компаратора з релейною характеристикою при надходженні на вхід певного 
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значення напруги. Перегрупування двигунів з послідовно-паралельного 
з’єднання на послідовне здійснюється за допомогою вентильного переходу. 
При цьому схема вимагає мінімальних змін. Робота модернізованої силової 
схеми при вибігу вагона або електричному гальмуванні залишається 
незмінною. 
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Частотне управління двигуна, забезпечуючи якісне і економічне 
регулювання швидкості асинхронних електроприводів (ЕП), вимагає для своєї 
реалізації відносно дорогих і складних перетворювачів частоти (ПЧ). Наладка і 
експлуатація таких ЕП, особливо при невисокій кваліфікації обслуговуючого 
персоналу і складних умовах роботи ЕП, пов'язана з певними труднощами.  

Порівняння імпульсного, квазічастотного і фазового управління 
швидкістю асинхронного електроприводу 

Асинхронний електропривод з керованим моментом принципово 

дозволяє виконати умову СD ММ =  при заданій швидкості двигуна, тобто 
забезпечити роботу в режимі, що встановився, при різних значеннях 
ω реалізовуючи таким чином регулювання швидкості двигуна. При 
використанні тиристорного перетворювача напруги (ТПН) можливі такі методи 
регулювання швидкості, як імпульсне регулювання(системи з широтно-
імпульсною модуляцією (ШІМ) не розглядаються), квазічастотне регулювання і 
фазове регулювання в замкнутих системах із зворотним зв'язком за швидкістю. 
Вказані способи, не відрізняючись високими енергетичними показниками, 
характеризуються відносною простотою реалізації, що дозволяє успішно 
застосовувати їх при управлінні різними механізмами. 

При імпульсному регулюванні статор двигуна підключається до мережі 
крізь ТПН (рис. 1). 

A B C

 

Рисунок 1 –  Структурна схема напівкерованого силового кола статора 
асинхронного двигуна 

Регулювання швидкості здійснюється зміною тривалості включеного і 
відключеного стану двигуна рисунок 2. Для зменшення коливань моменту і 
підтримки постійності пульсацій швидкості, використовується детермінована 
комутація обмоток статора. Для поліпшення енергетичних показників 
електроприводів з імпульсним регулюванням рекомендується застосування 
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асинхронного двигуна (АД) з частотно-залежними параметрами ротора. 

A B C A B C

R

 

Рисунок 2 – Структури силових кіл, використовувані для управління 
нереверсивним електроприводом 

Відомо, що найбільш економічним і ефективним способом регулювання 
швидкості АД є частотний спосіб. Структури ТПН можуть стати основними для 
створення простих ПЧ з мінімальною кількістю вентилів. Найпростішим ПЧ 
являється маловентильний одинімпульсний безпосередній перетворювач 
частоти (БПЧ) з бестрансформенным живленням від промислової мережі, що 
забезпечує одноразове перетворення електроенергії. При застосуванні 
маловентильних БПЧ покращуються массогабаритные і надежностные 
показники системи електроприводу, але при цьому має місце погіршення 
енергетичних і регулювальних характеристик. Схема силових кіл простого 
одинімпульсного БПЧ з природною комутацією є схемою нереверсивного ТПН. 
Залежно від алгоритму управління тиристорами ТПН-БПЧ реалізується або 
фазове, або так зване «квазічастотне» управління (КЧУ). 

У нереверсивних ТПН, що виконують функції БПЧ, регулювання 
вихідної частоти можливе, очевидно, тільки у бік її зменшення відносної 
частоти мережі шляхом завдання певної послідовності незалежній (статор АД 
сполучене в зірку з нулем) або залежній (статор АД сполучене в зірку без нуля) 
природній комутації тиристорів у фазах, а регулювання вихідної напруги 
забезпечується зміною кута α.  

Отримання субгармонійних складових у вихідній напрузі ТПН в 
розімкненій системі можливо різними методами. У простому випадку досить 
проводити симетричну модуляцію напруги фаз мережі, при якій знак напруги 
повинен співпадати зі знаком модулюючого сигналу, що дозволяє в якості того, 
що модулює використати не лише синусоїдальне, але і значно простіше 
формована прямокутна напруга. Модулююча напруга для трифазної мережі є 

системою трифазної напруги, зрушеної між собою на 31  періоду модуляції 
MODТ . Змінюючи порядок чергування фаз модулюючої напруги, можна впливати 

на чергування фаз субгармонійних складових напруги на навантаженні. При 
аналізі роботи тиристорів в необхідно враховувати, що вихідний струм 
одинімпульсних НПЧ при будь-яких значеннях α має переривчастий характер. 
У цьому режимі тиристори при з'єднанні обмоток статора в зірку без нульового 
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дроту комутують лінійну напругу, внаслідок чого протікання струму по 
навантаженню можливе тільки при відкритті двох вентилів, включених в різні 
фази. Це істотним чином впливає на послідовність комутації тиристорів і 
визначає можливості ТПН по формуванню субгармонік, в зміні частоти яких 
суть методу КЧУ.  

При даному способі тимчасової модуляції бажану форму і частоту 
вихідної напруги ТПН можна отримати тільки тоді, коли період модулюючого 
сигналу буде кратним частоті мережі. Інакше модульована напруга може 
виявитися неперіодичною або несиметричною.  

Бажання зберегти переваги частотного способу регулювання швидкості 
при простіших схемах перетворювачів привело до розробки так званого 
квазічастотного ("подібно до частотного") способу управління асинхронними 
двигунами. Цей принцип управління характерний тим, що дозволяє отримувати 
знижену і регульовану частоти напруги на статорі двигуна за допомогою 
регуляторів тиристорів напруги. 

Цей спосіб забезпечує отримання низьких швидкостей асинхронного ЕП, 
які потрібні при роботі, наприклад, різних вантажопідіймальних механізмів. 
Основу схеми асинхронного ЕП з квазічастотним управлінням (рис. 3, а) 
складає стандартний регулятор тиристора напруги 1, такого, що складається з 
трьох пар зустрічно-паралельно включених тиристорів VS1 - VS6 і блоку 
управління 2. Сигнал управління Uу, що поступає на вхід блоку управління 2, 
формується за допомогою спеціального блоку квазічастотного управління 3, 
який забезпечує таке управління тиристорів VS1 - VS6, при якому частота fрег 
що підводиться до асинхронного двигуна 4 напруга виявляється нижче частоти 
мережі. 

 
Рисунок 3 – Схема включення (а), механічні характеристики (б) перетворювача 

частоти з квазічастотним управлінням: 
1 – регулятор тиристора напруги; 2 – блок управління; 3 – блок 

квазічастотного управління; 4 – асинхронний двигун;  
5-7 – характеристики двигуна при різних частотах 

 
Жорсткість робочих ділянок штучних механічних характеристик 6, 7 

приблизно відповідає природній характеристиці 5, а максимальний момент 
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складає 60-90 критичного моменту двигуна на природній характеристиці. 
На діаграмі (рис. 4) показані криві фазної напруги мережі Uа,  Uб, Uс  і 

графіки напруги Uc1, Uc2 і Uc3 на затисках С1, С2 і С3 обмотки статора 
двигуна, сформовані з мережевої напруги за рахунок відповідного управління 
тиристорами VS1, – VS6. Напруга фаз статора двигуна має несинусоїдальну 
форму і змінюється з частотою, меншої частоти мережі. Даний принцип 
отримання зниженої частоти багато в чому повторює принцип дії ПЧ з 
безпосереднім зв'язком, проте в цьому випадку регулювання частоти 
досягається за допомогою простішої схеми. 

 

 
 

Рисунок 4 – Діаграми кривих фазної напруги мережі Uc1, Uc2 і Uc3 
 
Регульована частота на статорі двигуна може набувати дискретних 

значень відповідно до формули  

 
де а і b – довільні цілі числа від 1 до 15. 
 

З цієї формули виходить, що регулювання частоти при квазічастотному 
управлінні двигуна може походити від рівня 0,5 - f1 і нижче. 

Недоліком цього способу регулювання швидкості асинхронного двигуна 
є пульсуючий характер його моменту, що створює при роботі ЕП. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЛІФТА 
 
КОЛОТІЛО В. І., к.т.н., старший викладач,  
kolot_VI@i.ua, 
ПЕТРЕНКО О. М., д.т.н., доцент, 
petersanya1972@gmail.com, 
МАРТИНОВ Ю. В., аспірант, 
yura.winer@gmail.com, 
Харківський національний університет міського господарства імені  
О. М. Бекетова, м. Харків 

 
У цей час питання зниження енергоспоживання електричних приладів та 

установок при інших умовах стає одним з перших пріоритетів. Це, безумовно 
зв'язано подорожчанням електричної енергії, що за останні роки в Україні 
подорожчала у двоє.  

Ці обставини приводять до пошуку технічних рішень по оптимізації 
зниження енергоспоживання ліфтів міського господарства. 

Так одношвидкісний привід – це найпростіший  вид приводу, що раннє 
використовувався на старих ліфтах зі швидкістю до 0,6 м/с. У системах 
застосовуються двигуни з високим ковзанням, що мають високий початковий 
момент і низький, по можливості, пусковий струм. Запуск двигунів 
виробляється прямим включенням у мережу. 

Зниження прискорень і ривків при розгоні забезпечується застосуванням 
додаткових махових мас із моментом інерції, що перевищує момент інерції 
двигуна. При цьому збільшуються втрати енергії й знижується К.К.Д. двигуна. 

Двохшвидкісний привід – ці системи використовують двохшвидкісні 
полюсно-перемикаємі асинхронні двигуни, спеціально розроблені для 
ліфтового приводу. Хоча двохшвидкісні системи не є приводом з регульованою 
швидкістю, їх можна назвати регульованими, тому що вони працюють на дві 
швидкості. Ці системи широко використовувалися в Європі в 1970- х і 1980- х 
роках. В Україні більша частина ліфтів працює на подібних приводах і в цей 
час. Вони працюють від прямого пуску, а тому існує необхідність у 
застосуванні маховиків для зменшення ривків і додання двигуну плавності 
роботи. 

Основним елементом двохшвидкісної системи є двигун із двома 
обмотками, закладеними в статор, взаємодіючими з одним ротором. Відносини 
швидкостей у таких системах звичайно 3:1, 4:1 або 6:1. У такий спосіб 
мінімальна швидкість буде становити 33%, 25% або 16,6% від граничної 
швидкості. Двигуни мають наступні співвідношення чисел полюсів: 6:18 
(1000/333 об/хв), 6:24 (1000/250 об/хв), 4:16 (1500/375 об/хв) або 4:24 (1500/250 
об/хв). 

Механічна характеристика  двигуна для двох швидкостей наведена на 
рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Механічні характеристики ліфтового двохшвидкісного 

двигуна 5АН160S6/18; (М -  у Н м; n - у об/хв) 
 
Недоліки двохшвидкісної системи є: 
- розгін і вповільнення не плавне; 
- високий пусковий струм; 
- низька точність зупинки через залежність від навантаження; 
- зайва витрата енергії через прямий пуск і застосування додаткових 

маховиків. 
Останнім часом  намітилася стійка тенденція до застосування частотно-

регульованих електроприводів у ліфтах, як у нашій країні, так і за рубежем. Ця 
обставина пояснюється наступної. Використання регульованих приводів у ліфті 
дозволяє значно підвищити показники комфортності роботи ліфта через 
ефективне обмеження прискорень і ривків. При цьому пасажири практично не 
відчувають рухи. У свою чергу, забезпечувані частотно-регульованим 
приводом плавні перехідні процеси приводять до значного зниження 
динамічних навантажень в елементах кінематичного ланцюга приводу, що 
дозволяє підвищити надійність і довговічність роботи механічного 
встаткування ліфта, виключає необхідність частої заміни редуктора, 
канатопровідного шківа, гальмових колодок, електродвигуна й елементів 
підвіски противаги при експлуатації ліфта. 

Ці системи складаються з асинхронного двигуна, що одержує живлення 
від перетворювача частоти, як правило, на базі автономного інвертора напруги, 
що дозволяє регулювати напругу й частоту відповідно до  обраного закону 
керування. 

У цьому випадку застосування такої системи електропривод може 
забезпечувати заданий момент при будь-якій швидкості. Дані системи 
перетворювач частоти – асинхронний двигун  використовуються в редукторних 
і безредукторних лебідках механізму підйому. Вони забезпечують високу 
швидкість, плавний розгін і високу точність зупинки. Дані системи мають 
заданий пусковий струм, що може бути  параметром, що лімітує. Необхідно 
відзначити, що живлення асинхронного двигуна від статичного інвертора 
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виробляється несинусоїдальною напругою, однак струм має практично 
синусоїдальну форму завдяки достатньою високою несучою частоті широтно-
імпульсної модуляції. При регулюванні погіршується охолодження двигуна на 
малій швидкості, однак робота механізму підйому ліфта на зниженій швидкості 
становить одиниці відсотків від загального циклу роботи й тим самим не 
впливає на працездатність  двигуна. 

Привід з регульованою швидкістю є як правило розімкнутої системою й 
задовольняє своїм заданим технологічним параметрам.  

Для обмеження прискорення в ліфтовому приводі з регульованою 
швидкістю існує блок, називаний "давальник інтенсивності". Його функція 
складається завдання темпу наростання швидкістю двигуна (а значить і ліфта) у 
будь-якій точці циклу й забезпеченні плавності кривої швидкості. Приклад 
діаграми швидкості наведений на рисунку 2. 

 

 
Рисунок 2 –Залежність швидкості ліфта від часу при проїзді через поверх  

для ліфтів з номінальною швидкістю до 1,0 м/с: 1 - задана "еталонна" 
швидкість, 2- фактична швидкість при підйомі вантажу (ліфт 400 кг) 
 
Бажано, щоб радіус кривої швидкості був більшим на відрізках "нульова 

швидкість - розгін", "розгін - постійна гранична швидкість", "постійна гранична 
швидкість - уповільнення", "уповільнення - швидкість дотягнення". Така форма 
кривої показана на рис. 2, де всі переходи плавні. Чим більше радіус цих 
переходів, тим менші ривки й зручніше рух. Граничний випадок виникає при 
перетинанні кривих двох послідовних переходів, коли утвориться форма "S" 
або перевернена "S" образної характеристики. 

Причиною, що визначила широке застосування регульованого приводу в 
ліфтах, є зниження енергоспоживання на 40...60 %, що досягається в основному 
значним зниженням моменту інерції лебідки головного приводу за рахунок 
видалення маховика із провідного вала. 

Застосування перетворювача частоти дозволяє використовувати в ліфтах 
одношвидкісні асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором загального 
призначення. Маховий момент ротора таких двигунів на порядок менше 
аналогічних ліфтових добілити двигунів, а вартість їх в 3 - 4 рази нижче в 
порівнянні з добілити. 

Результати енергетичних розрахунків для ліфта при 120 включеннях у 
годину, тривалості включення (ТВ), рівного 60 % з яких включення на 
зниженій швидкості становлять 10 %, а включення на робочій швидкості -50 % , 



 
64 

говорять про наступне: 
За одна година роботи ліфта із частотно-частотно-регульованим 

електроприводом витрачається на 0,757 кВт год., або на 40 %, менше енергії, 
чим із традиційним добілити. Уважаючи середній машинний час роботи ліфта 
6,8 годин в 1 добу, можна знайти економію електроенергії за добу, що складе 
5,1 кВт/ год. За рік буде зекономлено 1879 кВт/ год. 

Економічний ефект від впровадження частотно-частотно-регульованого 
електропривода ліфта складається з економії електроенергії й зниження 
експлуатаційних витрат (для лебідки  становить 1000 грн. за рік). Розрахунки 
показують, що строк окупності залежно від вантажопідйомності й 
інтенсивності роботи ліфта становить від трьох до восьми років. Менший строк 
окупності відповідає більшій вантажопідйомності й інтенсивності роботи ліфта.  

Однак такий тривалий строк окупності ускладнює масове впровадження 
таких систем електропривода в міське  житлово-комунальне господарство. 

Одним з варіантів виходу з даної ситуації є використання одношвидкісної 
лебідки з асинхронним двигуном та схемою зупинки, що забезпечують задану 
точність ліфта в режимі динамічного гальмування з необхідними показниками 
якості регулювання. Дана система наведена на рисунку 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема з тиристорними пристроєм плавного пуску в процесі 

розгону й випрямляча  для реалізації динамічного гальмування 
 

Запропонована схема з тиристорним пристроєм поряд з поліпшенням 
якості регулювання дозволяє провести переоснащення електроприводу ліфта 
без значних фінансових вкладень. 

Однак підвищені показники якості регулювання координат 
електропривода , а також значна зміна навантаження в широких межах вимагає 
більше детального аналізу перехідних процесів режимів роботи, а також 
реалізації точної зупинки кабіни ліфта в умовах  обмежень, що накладаються, 
по прискоренню й ривку. 
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ПРОБЛЕМИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ 
 
БАЖИНОВА Т. О., к.т.н., асистент, 
Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка, м. Харків 
tatyana2882@gmail.com 

 
У синтезі інформаційно-вимірювальних та інформаційно-керуючих 

систем виділяються дві основні задачі: параметричний синтез і структурний 
синтез. 

Параметричний синтез полягає у виборі числових значень параметрів 
системи, в той час як структурний синтез полягає в перетворенні опису 
розроблюваної системи від вихідного до цільового. Для розроблюваної системи 
вихідне опис включає інформацію про властивості об'єкта, умови його 
функціонування, вимоги до елементного складу і т.п. Цільове опис має мати 
відомості про архітектуру системи (елементи і технічні засоби, способи їх 
взаємодії). Структурний синтез як раз і полягає в розробці архітектури системи, 
виборі відповідних програмних і технічних засобів. У структурному синтезі 
важливим є вирішення завдання розподілу функцій розроблюваної системи по 
програмно-апаратних засобів так, щоб обрана цільова функція досягала свого 
екстремуму з урахуванням введених умов. 

Основними проблемами в задачах прийняття рішень при синтезі 
інформаційно-вимірювальних та інформаційно-керуючих систем є: 

− складність уявлення альтернативних варіантів системи в компактному 
вигляді; 

− неоднозначність варіантів абстрагування при побудові моделі системи і 
вибору методу оцінки параметрів; 

− неоднозначність вибору цільової функції і пріоритетності критеріїв в 
разі багатокритеріальності; 

− Некількісні характер всіх або певної частини використовуваних 
критеріїв і, звідси, складність процедури вибору серед альтернатив; 

− визначення оптимальних методів, що дозволяють зменшити кількість 
варіантів перебору. 

Завдання синтезу інформаційно-вимірювальних і управляючих систем 
мають великі розмірності, тому для спрощення процесу їх вирішення слід 
застосовувати розбиття системи в сукупність підсистем, пов'язаних між собою 
певною ієрархічною структурою, і для кожної підсистеми вирішувати 
відповідне завдання синтезу. Застосування даного блочно-ієрархічного підходу 
дозволяє декомпозувати систему і розкласти процес вирішення загального 
завдання синтезу на простіше реалізуються етапи, що істотно спрощує рішення 
поставленого завдання. 

При вирішенні завдань структурного синтезу інформаційно-
вимірювальних і управляючих систем широко застосовуються комбінаторно-
логічні методи, в основу яких покладено вдало організований перебір аналогів і 
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прототипів, складових масив рішень. 
До комбінаторно-логічним методам ставляться: морфологічний синтез, 

синтез по альтернативним графам, синтез по багатодольний графам, логічні 
системи синтезу та ін. Морфологічний синтез здійснюється з використанням 
так званої морфологічної таблиці (М), що містить безлічі описів функцій 
компонентів синтезується системи, з відповідними підмножинами, які задають 
способи реалізації цих функцій. Рядок таблиці задає функцію, осередок в рядку 
− спосіб реалізації цієї функції. Таким чином, елемент  Mij  таблиці описує j-й 
спосіб реалізації i-ї функції синтезується системи, що задається матрицею 
інцидентності М . 

За допомогою морфологічних таблиць зручно здійснювати 
неавтоматизованих синтез інформаційно-вимірювальних і управляючих систем. 
Морфологічні таблиці дозволяють розробнику оперативно розглядати всі 
можливі альтернативні варіанти, і не упустити ті з них, які залишилися б без 
уваги, якби не використовувалася ця таблиця. 

Сама морфологічна таблиця М не має способів синтезу інформаційно-
вимірювальних і управляючих систем, в той же час, з використанням таблиці М 
з'являється можливість отримання методів синтезу з елементами алгоритмізації 

Недоліками використання морфологічних таблиць є, перш за все, не 
врахування неможливих поєднань складових елементів синтезується системи, і 
те, що в них не конкретизовані існуючі зв'язки між елементами системи. Також 
при побудові морфологічних таблиць передбачають взаємну незалежність 
безлічі варіантів, що приводить до того, що набір способів реалізації конкретної 
функції залишається незмінним, якщо змінюються способи реалізації  
інших функцій. Однак, таке припущення можливе лише для систем, що мають 
досить прості структури. Усунути цей недолік стає можливим при  
використанні комбінованого методу, що поєднує метод морфологічних таблиць  
з методом І-АБО-графів. 
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Керування двигунами постійного струму займає ключове місце в сфері 

електричного транспорту, адже від цього залежить якість електричної енергії, 
що живить електричний транспорт, строки експлуатації двигунів тощо. 
Ефективний і гнучкий метод управління двигунами представляє імпульсне 
керування, що надає можливість плавного розгону та гальмування двигуна, а 
також підтримки необхідної швидкості при різноманітних навантаженнях. При 
застосуванні такого методу на двигун подаються імпульси напруги. При цьому 
важливо точно встановити момент початку виникнення імпульсу та момент 
закінчення імпульсу. Застосування різноманітних електричних схем вузлів 
комутації успішно вирішує таку задачу [1].  

При викладанні питань, пов’язаних із застосуванням перетворювачів в 
електромеханічних системах важливе місце займають питання керування 
двигунами за допомогою перетворювачів постійного струму.  Тому доцільною є 
розробка методики дослідження процесів в системі живлення тягового двигуна 
від широтно- імпульсного перетворювача. 

Раціонально застосовувати наступну послідовність виконання етапів 
дослідження: 

1. Виконати дослідження двигуна постійного струму при різноманітних 
навантаженнях і напругах живлення.  

2. Здійснити дослідження широтно-імпульсного перетворювача при 
роботі на активно-індуктивне навантаження з використанням ідеального 
керованого ключа и зворотного діода. 

3. Дослідити роботу широтно-імпульсного перетворювача з ідеальним  
керованим ключем на двигун постійного струму. 

4. Увімкнути вузол примусової комутації і визначити параметри вузла 
комутації. 

5. Дослідити роботу двигуна при живленні його від тиристорного 
перетворювача постійного струму з вузлом примусової комутації. 

При виконанні першого етапу необхідно налагодити тяговий двигун.  
Слід вибрати двигун постійного струму, задати йому необхідні параметри. Для 
моделі двигуна постійного струму в системі SimPowerSystem задаються 
наступні параметри: опір та індуктивність кола якоря, опір та індуктивність 
кола збудження, взаємна індуктивність обмоток двигуна, момент інерції, 
коефіцієнт в’язкого тертя, коефіцієнт сухого тертя, початкова швидкість, 
напруга на якорі, напруга на обмотці збудження, момент навантаження. Треба 
дослідити швидкісні і механічні характеристики двигуна та побудувати їхні 
графіки. Також слід визначити величину струму живлення у номінальному 
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режимі. 
На другому етапі досліджується спрощений перетворювач постійного 

струму, який складається з ідеального керованого ключа, зворотного діоду, що 
працює на активно-індуктивне навантаження. В схему також потрібно 
включити генератор імпульсів, який подає сигнал на вхід ідеального ключа для 
регулювання рівня струму навантаження. Для генератора імпульсів задається 
частота модуляції і коефіцієнт заповнення.  

На третьому етапі слід замінити RL-коло на двигун постійного струму, 
який досліджувався на першому етапі та застосувати до керування ним 
ідеальний ключ, дослідження якого проводилося на другому етапі. На цьому 
етапі спостерігається процес, який характеризується переривчастим режимом. 
Для усунення цієї проблеми необхідно послідовно до навантаження ввімкнути 
згладжувальний дросель. 

Четвертий етап вимагає налагодження вузла примусової комутації. На 
цьому етапі в першу чергу належить визначити параметри коливального 
контуру комутаційного вузла – період коливання та характеристичний опір. 
Період коливання приймається рівним до 5% від періоду модуляції, а 
характеристичний опір визначається умовою, за якою  струм в контурі повинен 
перевищувати номінальний струм двигуна. Далі слід дослідити режими  при 
різноманітних коефіцієнтах заповнення. 

На п’ятому етапі потрібно дослідити роботу двигуна при заданих 
параметрах управління і заданим навантаженням на валу двигуна. 

Таким чином, розроблена методика надає можливість змоделювати і 
докладно дослідити електромагнітні процеси тягового двигуна, керування яким 
здійснюється за допомогою перетворювача постійного струму з вузлом 
примусової комутації.  
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Сучасне суспільство найбільших міст-мегаполісів потребує постійного 
збільшення обсягу транспортного сполучення, підвищення його надійності, 
безпеки і якості. Це вимагає збільшення витрат на поліпшення інфраструктури 
транспортної мережі, перетворення її в гнучку, високо керовану логістичну 
систему. Однак при цьому значно зростає ризик інвестицій, якщо одночасно не 
враховувати закономірності розвитку транспортної мережі, розподіл 
завантаження її ділянок. Ігнорування даних закономірностей призводить до 
частого утворення транспортних заторів (транспортної конгестії), 
перевантаження, підвищення рівня аварійності, повної залежності від вартості 
нафтопродуктів. Відсутність розвиненої інфраструктури для автомобільного 
транспорту і мало швидкісний громадський транспорт істотно гальмують 
економічний розвиток. Тому в радикальне підвищення державних інвестицій в 
стимулювання економіки міст входить задача модернізації транспортних і 
комунікаційних мереж. 

Інфраструктурне інвестування в транспорт це ідеальний спосіб 
перемикання ресурсів і робочої сили з «бульбашок» в житловому секторі, 
фінансах, розкішних послугах в області, де є потенціал забезпечення 
довгострокового зростання української економіки. 

Державні інфраструктурні інвестиції залучають і приватні – кожен долар, 
вкладений в інфраструктуру, дає мультиплікаційний ефект з коефіцієнтом 1,59 
(за даними Економічної групи компанії Moody's Economy.com) [2]. 

Крім того, всі підприємства в цілому отримують додаткові вигоди від 
скорочення витрат на транспорт, комунікації, завдяки новим надійним 
джерелам енергії. Більш того, практично вся інфраструктурна діяльність 
повинна реалізовуватися на території країни – тим самим створюючи нові 
робочі місця і посилюючи промисловість. Грамотно обрані інфраструктурні 
проекти, які забезпечують умови економічного розвитку на десятиліття і для 
багатьох поколінь, являють собою найкраще використання суспільного 
позикового капіталу.  

Більшість дискусій з питань інфраструктури сфокусовано на 
пасажирських перевезеннях, скороченні часу поїздок, перетворенню 
українських міст в більш сприятливі для пішоходів, зниженню шкідливих 
викидів і т.п. Однак, якщо стоїть задача забезпечення довгострокового 
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економічного зростання, в числі ключових питань повинні стояти переміщення 
промислових вантажів і ділової інформації, а не виключно пасажирів. Поряд з 
високотехнологічними телекомунікаціями, недорога і надійна доставка 
вантажів завжди була найважливішим фактором економічного успіху України. 
Саме провал в області модернізації перевантаженої транспортної 
інфраструктури – залізничних мереж, існуючих автомагістралей і внутрішніх 
водних шляхів, портів і аеропортів знижує ефективність економіки України, 

Разом з тим сучасні лідери економічного зростання в Азії, зокрема 
Китаю, США та Європи спрямовують величезні ресурси на створення 
інфраструктури світового класу. 

У Харківському національному університеті будівництва та архітектури з 
2003 року ведеться розробка нового інтелектуального високошвидкісного 
електричного транспорту (ІСЕТ), призначеного для комфортабельного 
перевезення пасажирів у кабінах на 4-6 осіб. При цьому враховуються всі 
переваги існуючих видів індивідуального і громадського транспорту: 
автомобіля, монорейкового і трубопровідного видів транспорту і кабінного 
автоматичного транспорту. Нова система ІСЕТ передбачає рух кабін на 
металевих колесах в прозорих оболонках-трубах, які захищають пасажирів від 
негоди, але забезпечують прекрасний огляд. Труби розташовуються над землею 
на легких бетонно-металевих опорах на висоті 6-8 і більше метрів. Система 
забезпечує часте розміщення зупинних станцій, виходячи з планувальних 
особливостей міста, мінімальний час очікування, високу швидкість сполучення 
100-150 км/год., що досягається сучасним електродвигуном і невпинною 
маршрутизацією. Передбачається подача на зупинки-станції лише порожніх 
кабінок. Провізна здатність ІСЕТ-150 в години «пік» буде досягати 11-
16 тис. пас.. Передбачається автоматичне керування рухом без участі 
пасажирів, але за їх заявкою, тому система доступна для широкого кола 
пасажирів, включаючи дітей, людей похилого віку та інвалідів. Забруднення 
навколишнього середовища і залежність від нафтопродуктів відсутня. На лінії 
автоматично підтримується безпечний інтервал між кабінами. Після натискання 
кнопок пункту призначення і відправлення кабіна слідує невпинно по 
спеціальних шляхах. Діаметр прозорої труби одного напрямку 2-2, 5 метра. 
У складних вузлах і на ділянках з потужним пасажиропотоком передбачається 
паралельне розміщення декількох ліній. Вартість одного кілометра траси ІСЕТ-
150 у вісім разів дешевше траси метрополітену. Проект високошвидкісної 
системи опрацьовано стосовно міста Кременчук, де 300 тис. жителів. Легкі 
металеві опори розміщувалися в зелених насадженнях, а траси – над проїзною 
частиною головних магістралей, станції пов'язані з землею ліфтами і 
ескалаторами. 

Для збільшення провізної здатності передбачаються кабіни місткістю 
10 осіб, що в годину «пік» дозволить перевозити до 25 тис. пасажирів. Крім 
того, передбачається вночі кабіни використовувати для перевезення вантажів у 
невеликих контейнерах. Адже вартість електроенергії вночі в два рази 
дешевше. 



 
71 

Порівняння системи ІСЕТ-150 з системами, розробленими в Німеччині 
Сabinentax i CAT в Англії Cabtrack, Rail-Taxi, в Швейцарії Sig-Elan, в США 
Sky-Car, Starrcar, Teletrans, де використовуються електричні двигуни і кабіни на 
4-х пасажирів [3], але не використовуються переваги пересування в трубах, де 
можливо розвивати швидкість сполучення 100-150 км/год. в місті і до 500-
700 км/год. між містами. Не заважають ні сніг, ні дощ, ні птахи і виключений 
тероризм. 

Для організації безпечного руху керованих екіпажів з пасажирами 
використана теорія насичених транспортних потоків, яка рух екіпажів в потоці 
описує як безперервну зміну станів прискорення, рівномірного руху і 
гальмування, тобто синхронізовані три фази «start-go-stop» в одному 
керуючому алгоритмі [1]. Аналіз станів транспортних потоків по смугах 
багатосмугових швидкісних доріг як в Україні, так і в Європі і в Америці 
повністю підтверджують теоретичні дослідження і показують, що інтервали 
між екіпажами ІСЕТ-150 можуть становити 1-2 сек., а пропускна спроможність 
до 3600 екіпажів на годину. У системах кабінного транспорту CAT і 
CABTRACK здійснюється рух в 6000 екіпажів на годину, в Reil-Taxi і Sig-Elan-
5000 екіпажів на годину, в Teletnaus – 9000 одиниць на годину, тобто через 
0,4 секунди. А це резерв у збільшенні провізної здатності за рахунок 
інтелектуальної системи управління мінімум в 2 рази. 
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Розглядаються електромеханічні процеси в системі живлення тягового 

двигуна, керування яким здійснюється вузлом комутації. Широтно–імпульсна 
комутація  надає можливість здійснювати плавне регулювання струмом 
навантаження двигуна.  

Вузол комутації складається з тиристора, зворотного діода, конденсатора, 
індуктивності та резистора (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Двигун постійного струму, керування яким здійснюється за 

допомогою вузла комутації 
 
Модель системи «Вузол комутації – двигун постійного струму» 

представлена на рисунку 2.  
Керування вузлом комутації здійснюється широтно-імпульсною 

модуляцією, для чого використовуються модулі формування імпульсів Pulse 
Generator.   

Параметри електричної системи, для якої складена модель представлені в 
таблиці 1.  
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Таблиця 1 – Параметри електричної системи 
 

Опір та індуктивність кола якоря 2,58; 0,028 
Опір та індуктивність кола 

збудження 
281,3; 156 

Взаємна індуктивність  кола якоря 0,95 
Момент інерції (кг*м2) 0,022 

Коефіцієнт в’язкого тертя 0,00295 
Коефіцієнт сухого тертя 0,5161 

Початкова швидкість (рад.с) 1 
Напруга на якорі (В) 240 

Напруга на обмотці збудження (В) 300 
Момент навантаження 10 

Частота ШІМ (Гц) 50 
Коефіцієнт заповнення ШІМ 0,4 

 

 
 

Рисунок 2 – Комп’ютерна модель системи «Вузол комутації – двигун 
постійного струму» 

 
При підключенні двигуна постійного струму без дроселя, спостерігається 

режим переривчастого струму (рис. 3).  
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Рисунок 3 –  Струм навантаження без підключення дроселя 
 
Для уникнення переривчастого характеру струму навантаження 

послідовно із двигуном постійного струму необхідно підключити дросель.  
 

 
 

Рисунок 4 –  Струм навантаження при підключенні дроселя. 
 
Таким чином, складена комп’ютерна модель дозволяє досліджувати 

електромагнітні процеси в системі, визначати основні характеристики двигуна. 
Для уникнення переривчастого струму навантаження послідовно із двигуном 
необхідно підключити дросель. 
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Від висоти стику, враховуючи [1], залежить величина ударного імпульсу 

динамічної взаємодії колеса з приймаючій рейкою шляху, яка, у свою чергу, 
визначає початкову швидкість їхнього післяударного руху при визначенні 
динамічних прогинів приймаючої рейки звичайно під першою шпалою. 

Тому створення новітніх способів технічної реалізації пристроїв для виміру 
висоти рейкових стиків на базі дослідження процесів механічної взаємодії в 
системі «трамвайний вагон - рейкова колія» в зоні стикової нерівності, є 
задачею актуальною. Запропоновано інноваційний пристрій для виміру висоти і 
контролю геометричних параметрів  рейкових стиків залізничної та трамвайної 
колій. В основу технічного рішення було покладено завдання вдосконалення 
засобу для виміру і контролю геометричних параметрів рейкових стиків 
залізничної і трамвайної колій. Дослідження показали, що застосування в 
кожному каналі виміру додаткових пристроїв, їх взаємозв’язок і виконання 
дозволяє збільшити точність контролю стикових нерівностей рейкової колії 
шляхом забезпечення незалежності величини швидкості руху колієвимірного 
візка вид ширини П-подібного осердя, а також розташування стику, що 
вимірюється. Складовими пристрою є пов’язані між собою та встановлені на 
платформі двохосьового шляховимірного візка блок реєстрації, 
обчислювальний пристрій, вимірник пройденого візком шляху, лівий та правий 
канали виміру геометричних параметрів стику, перше та друге П-подібні 
стрижневі осердя, точковий датчик рейкового стику. При русі двохосьового 
шляхового візка момент проходження стику фіксується точковим датчиком 
стику. Коли стик знаходиться по центру П-подібного осердя складові каналів 
виміру забезпечують визначення особливого стану стику. Сигнал з виходу 
точкового датчику стику подається на вхід обчислювального пристрою, який за 
сигналами першого та другого П-подібних стрижневих осердь та закладеною 
програмою визначає висоту та ширину стику на пройденому візком шляху. 
Дані про висоту та ширину стику, а також відстань до точки виміру надходять у 
блок реєстрації. Доведено, що застосування пристрою призводить до 
розширення його функціональних можливостей та підвищення точності 
контролю стикових нерівностей рейкової колії, що забезпечує підвищення 
ефективності контролю геометричних параметрів рейкового стику. 
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В даний час значні кошти вкладаються в транспортну інфраструктуру, що 

базується на ресурсозберігаючі технології. Тут ефективність та надійність 
конструкції шляху має вирішальне значення для успішної експлуатації, зокрема 
і рейкового шляху. Сучасні дослідження свідчать, що у механічному комплексі 
«вагон – рейкова колія» показники надійності й довговічності залежать від 
здатності протистояти руйнуючій дії виникаючих статичних, ударних, 
динамічних і вібраційних навантажень. Такім чином, істотними 
характеристиками механічної взаємодії є ударний імпульс, що виникає в зоні 
стикової нерівності, а також послеударная швидкість торця приймаючої рейки. 

З урахуванням вищеозначеного створено математичні моделі, 
алгоритмічне і програмне  забезпечення чисельного аналізу статичної, ударної 
та динамічної взаємодії чотиривісного вагона і рейкової колії на всіх чотирьох 
фазах руху скрізь стикову нерівність. Тут на першій фазі – всі колеса колісних 
пар вагона розташовуються на віддаючої рейці, на другій фазі – на ній 
залишається три, на третій – два і на четвертій лише одна. В результаті 
змінюються умови статичного, ударного і динамічного навантаження 
приймаючої рейки шляху. Було використано механічну модель  рейки як 
багатопролітної балки на 24 пружних опорах (23 шпали та опора, яка моделює 
з’єднання з сусідньою рейкою через працюючу накладку). Рівняння вигнутої 
осі рейки отримано, використовуючи метод початкових параметрів, з 
урахуванням умов закріплення. Для визначення ударного імпульсу та 
післяударної швидкості колеса вагон представлено у вигляді підресореної 
зведеної маси на візку. На цьому етапі за допомогою теореми про зміну 
момента кількості руху системи визначено параметри ударного імпульсу, що 
випробує приймаюча рейка при її ударній взаємодії з колесом візка [1]. Згідно з 
запропонованою моделлю, числений аналіз параметрів ударної взаємодії 
чотиривісного транспортного засобу з рейковою колією в місці ізольованої 
стикової нерівності типу «зазор» виконано на прикладі трамвайного вагона Т-3. 
Встановлено закономірності взаємодії  вагона з рейковою колією при 
проходженні транспортним засобом стикової нерівності. 
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Для забезпечення експлуатаційної надійності та зниження витрат 
особливо важливе теоретичне та практичне значення набуває проблема 
розробки науково обґрунтованих методів організації та режимів 
профілактичного обслуговування та ремонту транспортних засобів. 

Метою роботи є розробка науково обґрунтованих методів організації і 
режимів діагностування та забезпечення експлуатаційної надійності 
транспортних засобів.   

Статистичний аналіз різних несправностей в агрегатах рухомого складу 
показує, що майже завжди вони підкоряються певним законам розподілу. Так, 
фактична потреба в ТО-2 тролейбусів одного типу змінюється в межах  
5-20 тис. км та підкорюється нормальному закону розподілу.  

Проблемі конкурентоспроможності рухомого складу міського 
електротранспорту за рахунок підвищення рівня надійної експлуатації та 
енергозбереження присвячені роботи вітчизняних вчених [1–4].  

Відомо, що середній пробіг тролейбусів до ТО-2 складає 16 тис. км і 
цьому пробігу відповідає найбільша кількість тролейбусів. Якщо середній 
пробіг l за періодичність ТО-2, приблизно для 67 % тролейбусів ця 
періодичність буде більшою, а для 33 % – меншою. 

Під час роботи тролейбусів з різними умовами експлуатації та при різній 
кваліфікації водіїв потреба в технічному обслуговуванні та характері 
розподілення робіт за поточним ремонтом неоднакові. Фактично, за даними 
підприємств, об’єми робіт і витрати на обслуговування та ремонт за окремими 
агрегатами відрізняються у два – три рази. 

Періодичність обслуговування та об’єм робіт у більшій мірі залежить від 
типу, технічного стану тролейбуса, інтенсивності відмов у роботі окремих 
вузлів та механізмів. Наприклад, в залежності від технічного стану тролейбуса 
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об’єм робіт з кріплення може відрізнятися більш ніж у 1,5 рази. 
 

Періодичність ТО-2, тис. км
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Рисунок 1 – Криві розподілення пробігу тролейбусів до ТО-2: 
1 – експериментальна;  2 – теоретична;  3 – кумулятивна. 

Примусове обслуговування та ремонт економічно доцільно виконувати в 
тому випадку, коли спостерігається невелике розсіювання строків появлення 
тих або інших відмов в агрегатах тролейбусів. Для ЩО та ТО-1 з достатньою 
для практичних цілей точністю можна установити середні періодичності  
обслуговування [1–4].  

Задача визначення оптимальних моделей профілактики може 
розглядатися як знаходження оптимального керування випадковим процесом. 
Математичні методи теорії надійності машин дозволяють отримати статистичні 
дані по законам розподілу відмов на різних стадіях зносу рухомого складу, 
передбачати потребу у технічних обслуговуваннях, ремонтах, запасних 
частинах тощо. Але  в силу статистичного характеру таких даних вони не 
можуть бути застосовані до кожного тролейбуса по одинці, що значно знижує 
їх практичну цінність.  

Під час пошуку оптимальних режимів діагностування необхідно володіти  
відповідною вихідною інформацією, що враховує певний метод 
обслуговування, закономірності зміни технічного стану систем і витрати на 
виконання діагностичних робіт, профілактичне обслуговування та ремонти 
тролейбусів. 

Щоб визначити оптимальну періодичність діагностування, необхідно 
вирішити задачу мінімізації питомих витрат. Вираз для питомих витрат та 
прирівняємо похідну цього виразу до нуля. 

Оптимальний режим діагностування при встановленій періодичності l ’  
отримаємо з умови: 
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де ( )[ ]'lUM  – математичне очікування витрат на обслуговування та  
ремонт;  

  ( )[ ]'lVM  – математичне очікування тривалості роботи системи між 
профілактичними або ремонтними впливами. 
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У загальному виді рівняння для визначення оптимальної періодичності  
діагностування за напрацюванням [1–4]: 

 

( )
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] 01ln1

1 0
2 =−−+−∫

Т.р.

П.р.'
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'

'

С

C
lFdllF
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                              (2) 

де ( )'lλ  – інтенсивність відмов; 
     ( )'lF  – функція розподілу пробігу між відмовами; 
     .. рПС  – витрати при виконанні планової діагностики та обслуговування; 

     .. рТС  – витрати на виконання непланових поточних ремонтів; 

     ( )'l  – очікувана оптимальна періодичність діагностування. 
Отримане рівняння має рішення при любих законах розподілу ( )lF . Для 

експоненціального закону розподілення ( ) l1 λ−−= еlF  останнє рівняння набуває 
виду: 

                     .01
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За законом Вейбулла ( ) /1F l еα β= −  рівняння виражається наступним 

чином: 
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де βα ,  – параметри закону Вейбулла. 
Отримані рівняння для визначення оптимальних режимів діагностування 

справедливі для всіх агрегатів, механізмів та вузлів, крім тих, що забезпечують 
безпеку руху. Для цих систем неможна встановлювати оптимальні режими 
обслуговування тільки за мінімумом питомих втрат. 
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ЕЛЕКТРИЧНОМУ  ТРАНСПОРТІ  
 
СОРОКА К. О.,  к. т. н., с. н. с., доцент, 
Харківський національний університет міського господарства ім.. О.М. 
Бекетова, м. Харків  
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Питання зменшення витрат електроенергії на електричному транспорті, 

його енергоефективність, є досить актуальною проблемою. Електричний 
транспорт соціально важливий і дотаційний вид транспорту. При всій 
важливості проблеми економного витрачання електроенергії, підвищення 
ефективності використання енергоресурсів, їх економії, в практиці експлуатації 
міського електричного транспорту України цим питанням займаються досить 
мало, хоча наукових праць є достатньо. В ході виконаних досліджень 
розглянуто основні аспекти використання електроенергії, фактичні дані 
контролю витрат електроенергії і напрямки зменшення витрат. 

Наземний міський електротранспорт живиться від міської електромережі 
струмом напругою 10 (або 6) кВ, який на тягових підстанціях перетворюється в 
постійний струм напругою 650 В і подається в тягову мережу. В м. Харкові 
перетворення електроенергії здійснює 60 тягових підстанцій. Практично всі 
тягові підстанції забезпечують одночасне живлення трамвайної і тролейбусної 
тягової мережі. Напруга в мережу подається підземники кабельними лініями, за 
допомогою окремих розподільчими пристроїв. В ряді міст України 
використовується тільки один вид транспорту: трамвай чи тролейбус і тягова 
мережа побудована з врахуванням вимог цього виду транспорту. Облік витрат 
електроенергії здійснюється тільки лічильниками тягових підстанцій. Така 
система обліку не дозволяє визначити конкретні затрати електроенергії при 
роботі окремих ТЗ, затрати трамвайними і тролейбусними депо, визначити який 
вид транспорту є більш ефективний. На самих ТЗ облік витрат електроенергії 
не ведеться, що не дозволяє оцінити їх енергоефективність, ефективність 
маршрутів, транспортних підприємств в цілому, а також оцінити роботу водіїв.  

Важливу роль в енергозбереженні має планування витрат електроенергії. 
В цілому в Україні існує система планування енерговитрат, яка затверджена 
нормативним документом. Проте існуюча система має ряд суттєвих недоліків. 
Перш за все вона розроблялась більше 30 років назад і її актуальність вже давно 
вичерпана. По друге, ця система розроблялась на основі статистичних даних, 
одержаних за показниками роботи ТЗ  Україні за попередні, на час розробки, 25 
років експлуатації електротранспорту. Важливо це, що з точки зору підвищення 
ефективності системи планування, потрібно у ній передбачати міри зменшення 
витрат, чого існуюча система на має. 

Попри усі наукові розробки в напрямку енергозбереження, важливим є 
практика експлуатації. Основою енергоефективності, в першу чергу, є облік 
витрат. Облік, як такий ,практично відсутній, оскільки невідомо, який 
транспортний засіб, який маршрут, яке депо, транспортне підприємство, навіть 
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який вид транспорту,  більше витрачає енергоресурсів, а яке менше.  
Статистичні дані по витратах електроенергії публікуються на сайті 

міського електротранспорту, але вони настільки узагальнені, що зробити з них 
висновки по енергоефективності зробити досить важко. Так наприклад, за 
даними опублікованих досліджень, на основі офіційних даних витрат 
електроенергії одержано, що витрати електроенергії трамвайних і тролейбусних 
депо на одиницю транспортної роботи у Ват·год/т·км транспортної роботи 
трамваю і тролейбусу однакові, що явно не так. Середні витрати електроенергії 
на нагрів салону ТЗ потягом 7 місяці зимової експлуатації, становлять 43% 
витрат на електричну тягу. Якщо врахувати, що потужність нагрівальних 
приладів ТЗ не перевищує 7%  потужності двигуна, то такі витрати пояснення 
не знаходять. Аналіз показує, що при середньомісячній температурі повітря -
12 0С витрати електроенергії на рух ТЗ збільшуються в 2 рази, а при -18 0С в 3 
раз, що викликає підозру, що тут електроенергія витрачається не нарух ТЗ, а 
зовсім інші цілі. Величина витрат електроенергії на 1 км шляху ТЗ, розрахована 
на основі статистичних даних, знаходиться в межах 2 – 3,5 кВт·год. на кілометр 
шляху, в той час як наприклад в результаті вдосконалення електродвигуна, 
системи керування його роботою, використання вентильних двигунів та систем 
рекуперації витрати можна зменшити більше ніж в 2 рази. Разом з тим 
приведені дані показують, що з обліком витрат електроенергії не все в порядку.  

Аналізуючи витрати показано, що вони суттєво залежать від режимів 
руху, який вибирає водій ТЗ. Проте в умовах, коли вулиці міст переповнені 
транспортом, рух громадського транспорту здійснюється з постійними 
зупинками  і витрати електроенергії суттєво зростають, оскільки майже після 
кожного розгону ТЗ доводиться гальмувати декілька разів і знову набирати 
швидкість. В більшості міст світу для засобів громадського транспорту 
виділяють окремі смуги міських вулиць, і обмежують рух приватного 
транспорту. Це дозволяє створити комфортні умови для усіх жителів міст, 
покращує екологію, сприяє туристичній привабливості і збільшенню прибутків 
місцевого бюджету.  

Необхідною умовою енергозбереження є встановлення лічильників 
електроенергії на ТЗ. Тільки така система буде сприяти економії електроенергії 
і зменшенню основної статті витрат на оплату енергоресурсів. Використання 
лічильників підвищить сприйнятливість міського електротранспорту до 
прогресивних технологій експлуатації та використання найбільш ефективних 
засобі транспорту. При сучасних інформаційних технологіях, наявності системи 
диспетчерського керування і передачі по комп’ютерній мережі інформації з ТЗ 
на диспетчерські пункти, реалізація такої системи не потребує значних витрат, 
тим більше, що нові ТЗ комплектуються відповідними лічильниками 
електроенергії. 
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ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ФАКТОРІВ МЕХАНІЧНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНА З РЕЙКОВОЮ  
КОЛІЄЮ В ЗОНІ СТИКОВОЇ НЕРІВНОСТІ  
 
ШПАЧУК В. П., д.т.н., професор; КОВАЛЕНКО А. В., к.т.н., доцент, 
Харківський національний університет міського господарства імені 
О. М. Бекетова, м. Харків 
ДУДКО В. В.,  
ДП ХКБМ  імені О.О. Морозова, м. Харків 
v.p.shpachuk@gmail.com 
 
 Дослідження показують, що навантаження на баластовий шар верхньої 
побудови колії обумовлені прогинами рейок шляху. На них впливають 
експлуатаційні, механічні і геометричні параметри транспортного засобу, 
рейки, стикових накладок, шпали і баластового шару. Відповідно до норм 
експлуатації електричного транспорту тиск, що передається від шпали 
баластовому шару, не повинен перевищувати гранично припустимого значення, 
що у літній період дорівнює [σ] = 19,62 Н/см2. На практиці в реальних умовах 
експлуатації, інформативним параметром, що характеризуватиме механічну 
взаємодію вагона з рейковою колією в зоні стику, який є похідним від фактору 
тиску на баластовий шар і може бути виміряним зовнішніми засобами 
контролю, є прогин шпали. Якщо позначити узагальнений прогин рейки як w, 
то прогин, що відповідає нормативному гранично припустимому тиску [σ], буде 
мати вигляд 

[ ] [ ]
,ø ï ø ï ðF P P

w
c

σ ⋅ − −
=  

де Fшп , Ршп – питомі площа та вага шпали; Рр –питома вага рейки; с – жорсткість 
баластового шару. Встановлено, що найбільше значення узагальнений прогин w 
має місце під першою шпалою приймаючої рейки. У загальному випадку 
величина вказаного прогину повинна задовольняти нерівності w ≤ [w], 
виконання якої не суперечить  нормативній   умові  σ ≤ [σ] гранично 
припустимого тиску. Вона залежить від статичної, ударної та динамічної 
складових. При цьому статичні та динамічні прогини, а також після ударна 
швидкість торця приймаючої  рейки залежать, у свою чергу, від фази руху 
вагона скрізь стикову нерівність, а саме від кількості колісних пар, що в даний 
момент часу розташовуються як на віддаючій рейці шляху, так і на 
приймаючій. При визначенні параметрів статичної взаємодії в зоні стикової 
нерівності було враховано поточну висоту стику шляху, що визначено з 
використанням пружних ліній рейок, завантаження яких відповідає власній фазі 
руху трамвайного вагона. Параметри динамічної взаємодії досліджено з 
урахуванням характеристик жорсткості та демпфірування баластового шару.  

Таким чином, в роботі запропоновано використання у якості 
нормативного фактору механічної взаємодії вагона трамвая з рейковою колією 
в зоні стику – прогин приймаючої рейки під першою шпалою. 
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О. М. Бекетова 

 
Підвищення енергоефективності міського електротранспорту повинна 

здійснюватися через цільові інвестиційні проекти і програми, прямо або 
побічно спрямовані на енергозбереження, а також через організаційні заходи 
комунальних підприємств «Міськелектротранссервіс» та трамвайних і 
тролейбусних депо по енергозбереженню (рис. 1), у тому числі:  

1) Інвестиційні програми по створенню нової техніки і технологій у 
області рухомого складу: виробництво та придбання нових трамваїв та 
тролейбусів, створення нових трамваїв та тролейбусів; та інфраструктури: 
оптимізація експлуатаційної діяльності, оновлення пристроїв тягових 
підстанцій і електротягових мереж. модернізація і оновлення конструкції колії і 
споруд, модернізація і оновлення пристроїв СЦБ і зв'язку, впровадження 
автоматизованої системи обліку паливо-енергетичних ресурсів. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура формування енергозберігаючої діяльності міського 
електротранспорту 

Енергозбереження 
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Оптимізація експлуатаційної діяльності 
КП «Міськелектротранссервіс»

Модернізація та оновлення тягових 
підстанцій і електротягових мереж

Модернізація тепло-енергетичних об'єктів та 
реконструкція виробничо-технічних будівель 

Інтегральний ефект економії паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів

Рухомий склад 
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комерційного обліку електроенергіїУдосконалення обліку ПЕР

Програма модернізації 
тягового рухомого складу
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2) Програми енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності 
комунальних підприємств «Міськелектротранссервіс» та трамвайних і 
тролейбусних депо, що формуються на період 2–3 років, відповідно до 
законодавства України в сфері енергетичної політики країни. 

3) Організаційно-технічні заходи структурних підрозділів комунальних 
підприємств «Міськелектротранссервіс» та трамвайних і тролейбусних депо, 
які спрямовані на енергозбереження. 

Що стосується моделі формування енергозберігаючої діяльності міст 
України в галузі електричного транспорту, то вона ілюструється зіставленням 
динаміки зміни обсягів пасажирських перевезень і використання енергоресурсів 
за минулий період 2012–2019 рр. для всієї країни (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динаміка зміни загального обсягу перевезень (тис. пас·км) і 

споживання енергоресурсів (тис. кВт·год) трамвайними та тролейбусними 
підприємствами України, у % до попереднього року 

 
Причому характерно, що в де які роки (2015, 2018) при зростанні обсягу 

перевезень (у % до попереднього року) динаміка споживання електроенергії в 
цілому помітно відставала від зростання перевезень, що свідчить про 
результативність реалізації програм енергозбереження та організаційно-
технічних заходів, направлених на ефективність використання енергоресурсів. 

Це є фактом успішної реалізації енергозберігаючої діяльності усіх 
структурних підрозділів міського електричного транспорту за минулий період і 
безперечний вклад в економіку процесу перевезень пасажирів, оскільки 
вартість заощаджених енергоресурсів щорічно зростає з кратністю підвищення 
цін на них. При цьому ціни зростають зі значно вищим темпом, ніж реальний 
темп підвищення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. 

Економія електроенергії 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОСІ КОЛІСНОЇ ПАРИ  
НА ПІДСТАВІ COSMOSXPRESS    
 
КУЛЬБАШНА Н. І., к. т. н., старший викладач, 
kulbakanadia810@gmail.com, 
КУЛЬБАШНИЙ О. В., завідувач лабораторією, 
Kashura2008@yandex.ua, 
Харківський національний університет міського господарства  імені   
О. М. Бекетова 
  

У процесі проектування певної деталі, як правило, необхідна перевірка 
впливу сил на міцність її окремих частин.  Для цього застосовують програмний 
продукт COSMOSXpress, який є достатньо простим інструментом аналізу 
напруг для користувачів програмного середовища SolidWorks.   

Цей програмний продукт допомагає проектувальникам скоротити витрати 
і час на тестування проектів замість проведення коштовних випробувань і 
складного діагностування. 

Отже COSMOSXpress моделює цикл випробувань і надає інформацію про 
виникаючі напруги. Проте треба зазначити, що точність результатів аналізу 
міцності виробу залежить від властивостей матеріалу, обмежень і навантажень. 
Щоб отримати надійні результати, зазначені властивості матеріалу мають точно 
представляти матеріал деталі, а обмеження і навантаження повинні точно 
представляти умови експлуатації деталі. Програма COSMOSXpress підтримує 
аналіз тільки деталей, що складаються з одного об'єкта. Вона не підтримує 
аналіз збірок, поверхневих моделей і багатотільних деталей.  

З метою проведення досліджень використана 3D-модель колісної пари 
трамвайного вагона, що попередньо була побудована в системі проектування 
SolidWorks. Подальшими етапами було вирішено завдання силових 
навантажень, початкових і граничних умов; розбиття на об'ємні кінцеві 
елементи обраної моделі з подальшим отриманням результатів розрахунку 
пружних деформацій. 

Процес виконання роботи починався з визначення матеріалу деталі. На 
вкладці матеріал обирається категорія матеріалу – сталь. Далі визначалося 
обмеження степенів свободи осі колісної пари, а у графічній області обрано 
грані, для яких необхідно встановити обмеження (рис. 1).   

Продовження установки параметрів розрахунку складалося у розстановці 
діючого навантаження на вісь колісної пари, а саме: вагового навантаження, що 
передається на вісь колісної пари з боку кузова з пасажирами (рис. 2), яка 
прикладається через підшипники кочення; навантаження від тягового крутного 
моменту, яке створюється тяговою передачею (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Вказівка граней 

колісної пари, на які накладені 
обмеження 

Рисунок 2 – Графічне зображення дії 
сили ваги кузова з пасажирами 

 на вісь колісної пари 
 

Визначення площини дії сили і її величину створювалося 
перпендикулярно до обраної грані, щоб докласти силу в напрямку, 
перпендикулярному кожної обраної грані (рис. 4). 

 

  
Рисунок 3 – Зазначення зубів, які беруть 

участь в передачі крутного моменту 
Рисунок 4 – Графічна частина з 

розстановкою діючих навантажень 
 

Виконана оцінка працездатності шляхом візуалізації на екрані критичних 
областей і рівнів міцності для різних ділянок проектованої деталі (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Перегляд розподілів напруг в колісній парі 

 

На екрані (рис. 5) відображається мінімальний запас міцності для всіх 
місць. Для заданого мінімального запасу міцності програма COSMOSXpress 
відображає можливі безпечні і небезпечні області синім і червоним кольором, 
відповідно. На підставі представлених на екрані критичних областей і рівні 
міцності для різних ділянок проектованої деталі проектувальники мають 
приймати рішення щодо зміцнення певних ділянок виробів і видалення 
матеріалу в областях із зайвим запасом міцності. Крім цього використання 
COSMOSXpress дає змогу оптимізувати проект, швидко змоделювавши 
декілька концепцій і варіантів перед прийняттям остаточного рішення і 
відвівши більше часу на обдумування нових проектів. 
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ШТУЧНА НЕЙРОННА МЕРЕЖА ДЛЯ НОРМУВАННЯ 
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНА 
 
ЄСАУЛОВ С. М., к.т.н., доцент, БАБІЧЕВА О. Ф., к.т.н., доцент, 
Харківський національний університет міського господарства імені  
О.М. Бекетова, м. Харків 
ut9li@ukr.net 
 

Пристрої плавного пуску і перетворювачі частоти, застосовувані з 
електродвигунами (ЕД), продовжують строк служби і оптимізують енергозатрати 
в них. На жаль, коли технологічний процес, наприклад, з ескалаторами, 
конвеєрами тощо не дозволяє змінювати частоту обертання ротора двигуна, вузли 
знаходяться в таких технологічних об'єктах перетворюються в еквівалент 
coфтcтaртeра з необґрунтовано високою ціною при розглянутому цільове 
призначення. 

Відомо використання енергоефективного методу керування 
електроприводами, пов'язаного з оцінкою реального навантаження на валу і 
подальшим зниженням напруги живленні. При цьому зберігаються всі функції 
електричної машини, але живлення електроенергії знижується. 

Коли ЕД недонавантажений, він теж отримує з мережі живлення більше 
енергії, ніж потрібно для виконання корисної роботи, надлишок якої інтенсивно 
генерується в теплові витрати, шум і вібрацію. Якщо видавати двигуну в кожен 
конкретний момент часу номінальний обсяг енергії для здійснення корисної 
роботи, то такий режим може сприяти зниженню витрат потужності і поліпшення 
мікроекологічної ситуації. 

Створюючи систему керування ЕД, що враховує навантаження на валу, 
можна синтезувати інтелектуальний пристрій, що забезпечує нормоване 
енергоспоживання електромеханічним обладнанням (ЕМО) в цілому. 

Експериментальне моделювання в середовищі Matlab 6,7 електроприводу з 
системою регулювання споживаної електроенергії дозволило отримати ряд 
аналітичних залежностей потужності на валу з споживаним струмом, напругою на 
клемах і температурою нагріву ЕД. При цьому непрямий тепловий параметр 
контролю – нагрів, при інерційних властивостях електричної машини і достатньої 
чутливості вимірювального засобу дозволив отримати масиви вихідних даних і 
побудувати теплові характеристики для різних напруг живлення (рис. 1).  

На рисунку 1 наведені теплові залежності при різних рівнях розрахункової 
потужності на валу, які нагадують відомі механічні характеристики. 
Привабливість представлених теплових кривих зумовлена тим, що 
експериментальні дані для них доступні дистанційними засобами. Апроксимація 
різними методами дослідних інформаційних повідомлень при змінних режимах 
ЕД, дозволило створити формальні описи придатні для застосування їх в системі 
керування зі штучною нейронною мережею (ШНС). 

Використання ряду припущень при моделюванні, не позначилося негативно 
на можливості практичного використання отриманих залежностей в системі 
обліку теплових аномалій, пов'язаних з перевантаженням, недонавантаженістю, 



 
88 

ненормованими режимами роботи ЕД, зумовленими конструктивним запасом 
потужності ЕМО. 

 
Рисунок 1 – Теплові характеристики двигуна при різних напругах живлення: 

1 – експеримент; 2 – апроксимація масивів даних при різних напругах живлення 
U3; 3 – розрахунок кореляційної залежності при  

U3a> U3b> U3c 
 
З практичного застосування ЕД відомо, коли реальний запас міцності міг 

досягати 30-50%. При знижених навантаженнях і повної подачі напруги, 
наприклад, асинхронний ЕД завжди буде отримувати надлишковий струм 
намагнічування, що витрачається на перемагнічування створеного їм в попередній 
момент часу надлишкового магнітного поля. Шляхом неперервного контролю 
швидкості зміни температури двигуна апроксимація теплової величини дозволила 
знайти поліноми, реалізація яких в алгоритмі логічного варіювання потенційної 
потужності забезпечило економію частини енергії збудження і зниження супутніх 
витрат. Найважливішим ефектом такого технічного рішення завжди буде 
поліпшення коефіцієнта потужності, коли електродвигун використовується не 
ефективно при зниженому навантаженні. Позитивний результат, який досягається 
при цьому, пояснюється тим, що механічний момент залежить як від прикладеної 
напруги, так і від ковзання - «запізнювання» обертання ротора відносно поля 
статора. Чим менше момент навантаження прикладення до ротору, тим 
інтенсивніше спад ковзання і перехід двигуна в менш економічний режим. Якщо 
саме в цей момент знизити напругу живлення, то станеться повернення ковзання 
до номінального значення S0, витрати зменшаться, а ККД двигуна обов'язково 
зросте. 

Якщо врахувати ці привабливі особливості в алгоритмі керування, то 
виявлений взаємозв'язок технологічних параметрів можна в подальшому 
застосовувати для нормування напруги живлення. Задовільні кореляційні 
залежності теплових характеристик дозволяють сподіватися, що їх застосування в 
системі керування економним енергоживленням може привернути до себе увагу. 
Привабливість даної енергозберігаючої системи доповнюють очевидні 
можливості відмови від компенсаторів реактивної потужності, застосування в 
силових лініях живлення провідників меншого діаметру, економія на ремонтах, 
збільшення строку служби електричних і механічних частин ЕМО тощо. 
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Контактна мережа (КМ) трамваїв та тролейбусів – це унікальний об'єкт, 

який хоча і складається з типових вузлів і деталей, що серійно випускаються 
промисловістю, але вимагає прив'язки їх в процесі проектування до місцевих 
умов. Саме тому необхідно розвивати технічну діагностику КМ у напряму 
створення автоматизованих систем для випробувальних вагон-лабораторій КМ 
трамваю (ВВКМ-Т). До складу сучасних ВВКМ-Т входять: оптико-механічний 
блок; лазерна швидкодіюча система діагностики контактного проводу (КП); 
система відеоспостереження і обробки інформації; система додаткового 
електроживлення; пульт управління комплексу і функціональний пульт; 
датчики кута повороту, напруги, бокових переміщень, температури довкілля, 
швидкості руху вагону. 

ВВКМ-Т дозволяє контролювати: поточні положення висоти КП; поточні 
положення зміщення КП; дефекти підвішування КП; знос КП; пройдений шлях; 
швидкість руху; температуру навколишнього повітря; напругу в КМ; 
координати ГЛОНАСС/GPS; стан КМ за допомогою відео фіксації, а також 
проводити вимірювання: просадки колії і рихтування, поздовжнього ухилу 
колії, прискорення на візку і кузові, ширини колії, зносу рейок, габариту опор 
КМ та відео контроль: рейкового полотна, з'єднання збірних стиків, приєднання 
живильних кабелів, міжрейкових з'єднань.  

Наприклад (рис. 1), спеціалізована відеосистема проводить запис 
відеозображення, програма перегляду якої показана на екрані. Програми 
працюють синхронно, що дозволяє в місцях, де оператору необхідно зробити 
уточнення (наприклад, великий зигзаг) зупинити стрічку, зайти в відеопрограму 
в цьому місці і зробити фотографію з необхідним коментарем для аналізу і 
видачі на ділянку ремонту та зручності обслуговування.  

Найбільш значущий ризик відмов КП. Робота системи діагностики КП 
заснована на принципі фіксації форми профілю зношеної частини КП з 
подальшим обчисленням залишкової висоти або залишкової площі перетину 
КП, а також вимір положення КП щодо осі струмоприймача. Виходячи з 
оптичних характеристик об'єктивів, дозволу кадру і дистанції на якій 
розташовуються камери щодо вимірюваних об'єктів - поле зору уздовж КП 
становить Ɩ=37 мм. Максимальна швидкість функціонування системи становить 
ʋ=72 км/год. Максимальний час Ƭ отримання одного кадру, при якому 
забезпечується безперервне сканування КС, визначається виразом: Ƭ = c * (Ɩ / ʋ), 
де c = 0.0036 – коефіцієнт приведення значень до таблиці СІ. 
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Рисунок 1 – Робота системи відеоспостереження і обробки інформації 
синхронно з визначенням геолокації вагону ВВКМ-Т 

 
При заданих значеннях Ɩ і ʋ, Ƭ = 0.00185 c, що відповідає частоті 

отримання кадрів ƒ = 541 к/c. Необхідна пропускна здатність каналу C для 
передачі тільки нестислого зображення для кадру з дозволом r і розрядністю 
одного пікселя n визначається наступним виразом: C= r*n*ƒ. При r = 1280 * 128 
і n = 10, С = 846 Mб/с. Пропускна здатність каналу зв'язку між відео системою і 
обчислювально – вимірювальним комплексом складає 100 Мб/с, що обумовлює 
необхідність в застосуванні стиснення зображення не менше ніж в k = 9 раз 
безпосередньо всередині камери. В якості блоку захоплення і попереднього 
вимірювання параметрів об'єктів, що цікавлять, в відеосистемі 
використовується ПЛІС Altera сімейства Cyclone. Для даної мікросхеми була 
розроблена і впроваджена програма, яка реалізує алгоритм стиснення JPEG. 
Використання саме JPEG, а не інших алгоритмів обумовлено можливістю 
використовувати стандартні таблиці кодів Хаффмана при кодуванні блоків 
зображення розміром 8x8 пікселів, без необхідності повторного звернення до 
цих блоків.  

Відеосистема, що розробляється, володіє наступними швидкісними 
характеристиками: отримання зображення формату JPEG з коефіцієнтом 
стиснення k>= 10 і з дозволом 1280x128 зі швидкістю 976 к/с. При цьому, 
необхідна максимальна швидкість передачі стиснених даних не перевищує 
85Мб/с.  

Використання ВВКМ-Т дозволяє отримати об'єктивні дані про стан КМ, 
проводити автоматизовану оцінку стану КМ по одному або декільком проїздів, 
прив'язку результатів вимірювань до місця на карті та відеоспостереження за 
інфраструктурою КМ. Все перераховане дозволяє створити бази даних про стан 
КМ, колії, кабельних ліній і ін. та умови переходу їх обслуговування за станом. 
Рішення проблеми дозволить підвищити якість оцінки стану КМ і знизити 
можливість відмов та забезпечити енерго- і ресурсозбереження в процесі 
перевезень пасажирів. 
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На сучасних тролейбусах і вагонах метрополітену застосовують силові 

пневмоприводи [1,2], робочим тілом яких є стиснуте осушене атмосферне 
повітря, джерелом якого є електрокомпресори. 

У цей час у вагонобудуванні проявляється інтерес до роторно-поршневих 
електрокомпресорів. Період бурхливої розробки роторно-поршневих двигунів 
внутрішнього згоряння збігається з періодом розробки роторно-поршневих 
компресорів і припадає на 70-ті роки минулого сторіччя, хоча ідея створення 
таких машин була запропонована ще в 16-му столітті [3]. 

Відомі зразки роторно-поршневих компресорів мають наступні 
параметри (табл. 1) [4]. 

 
Таблиця 1 − Основні параметри одноступінчастих епитрохоїдних 
роторно-поршневих компресорів з двохвершинним ротором 

Параметри 
РПК - 300 
РПК - 400 

РК-4 
ПТЗ 

РК-4Б 
ПТЗ 

РК-8 
ПТЗ 

ЕРПК-
30Ч 

1 2 3 4 5 6 
Об'ємна продуктивність, м3/хв 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 
Тиск стисненого повітря, бар 8 8 8 8 7 

Частота обертання 
ексцентрикового вала, об/хв 

1420 970 1500 970 2000 

Робочий обсяг камери стиску, см3 452 962 532 1480 340 
Ексцентриситет, мм 14,25 18 14,2 181 12 
Ширина ротора, мм 45 65 55 100 48 

Коефіцієнт форми епитрохоїди 6,17 5,7 6 5,7 5,5 
Коефіцієнт ширини ротора 3,16 3,6 3,88 5,55 4,0 

Ширина ротора, мм 45 65 55 100 48 
Швидкість ковзання радіальних 

ущільнювачів, м/с 
     

Середня 7 5,2 6,7 5,2 6,9 
Максимальна 9,2 7,1 9,0 7,1 9,4 

Відносний шкідливий обсяг, % 3,1 4,4 6,8 5,4 3,2 
Кут кочення, градуси 19 20,3 19,3 20,3 21,2 

Площа усмоктувального вікна, мм2 230 384 480 384 254 
Кут початку відкриття 

усмоктувального вікна, градуси 
15 11 18 11 3 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Кут кінця закриття 
усмоктувального вікна, градуси 

200 207 206 207 196 

Режим роботи ПВ – %, тривалість 
циклу 10 хв. 

50 50 50 50 30 

Споживана потужність, кВт 4,3 5,0 4,5 9,0 3,8 
Габаритні розміри, мм      

Довжина 200 390 462 460 230 
Ширина 240 490 483 490 270 
Висота 275 370 350 370 275 

Маса сухого компресора, кг 30 70 72 92 14 
 

Порівняльний аналіз роторно-поршневих компресорів переконливо 
показує їхню перевагу. Крім того їх легко форсувати за продуктивністю, що 
задовольняє сталу тенденцію росту споживання стисненого повітря на 
рухомому складі через введення додаткових систем: підйому й опускання 
підлоги, очищення й обмивання стекол, підйому інвалідних колясок, 
штанговловлювачів тощо. Для цього досить тільки змінити ширину ротора й 
збільшити, відповідно, потужність електродвигуна. Форсування за частотою 
обертання недоцільне через прояв загального недоліку поршневих компресорів 
- інерційності нагнітальних клапанів. 

Порівняння кінематичних схем і конструктивних виконань показує, що 
роторно-поршневі компресори менш схильні до вібрацій, оскільки у них 
відсутні зворотно-поступальні рухомі маси, а врівноважування обертових мас 
не являє технічних утруднень. Найбільш слабким місцем є ущільнення робочих 
обсягів, але завдяки роботам Фелікса Ванкеля у двигунобудуванні, це питання 
так само вирішене позитивно. Роторно-поршневі компресори містять менше 
число деталей, чим звичайні поршневі компресори. 

З аналізу відомих електрокомпресорів, застосовуваних на рухомому 
складі, доцільно перейти на роторно-поршневі компресори із приводом від 
оберненого асинхронного електродвигуна змінного струму промислової 
частоти маховичного типу, підключеного до контактної мережі постійного 
струму через перетворювач постійного струму в систему трифазних напруг. 

 
Література 

1. Вишник Г. В. Троллейбус пассажирский ЗиУ–682 Б. Москва: Транспорт, 
1977. 208 с. 

2. Троллейбус пассажирский ЮМЗ – Т2 Техническое описание ЮМЗ Т2 
ТО, 1998. 

3. Ханин Н. С., Чистозвонов С. Б. Автомобильные роторно-поршневые 
двигатели. − Москва: Машгис, 1964. 184 с.  

4. Сухомлинов Р. М. Трохоидные роторные компрессоры. Харьков: Высшая 
школа, 1975. 152 с. 



 
93 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ЗУБЧАСТОЇ 
ПЕРЕДАЧІ В РУЛЬОВОМУ РЕДУКТОРІ 
 
СКУРІХІН В. І., к.т.н., доцент, 
Харківський національний університет міського господарства імені  
О. М. Бекетова, м. Харків  
vladscu@gmail.com 
 

Нарівні з традиційними методами проектування зубчастої передачі 
рульового редуктора, що враховують функціональність деталі, її 
технологічність, міцність, надійність і економічну доцільність, на передній 
план виходять такі показники, як терміни розробки і впровадження, 
мінімалізація часу на експериментальне дослідження та ін. З цієї та деяких 
інших причин, комп'ютерне моделювання і використання чисельних 
експериментів за допомогою ЕОМ стають все більш популярними.  

Хоча повністю відмовитися від експериментальних досліджень і 
натурного експерименту не представляється можливим, їх обсяг може бути 
значно скорочений, що дозволяє створювати вироби в більш короткий термін і 
скоротити витрати на дослідно-експериментальні роботи. 

За допомогою чисельних експериментів (наприклад, методом кінцевих 
елементів) вже вдається з достатньою точністю моделювати багато фізичні 
явища, які відбуваються з виробом на всьому протязі його служби. 
Промисловість вже вдало застосовує CAE-системи (Computer-Aided Engineering 
– системи автоматизованого конструювання), що включають методи і засоби 
проведення подібних чисельних експериментів. 

Проте, частина важливих механічних процесів не має свого відображення 
в сучасному наборі інструментів інженера-конструктора. Одним з таких 
процесів може вважатися зношування вузлів тертя деталей машин, облік 
абразії, ерозії і кавітації. 

Автором ведеться розробка модуля WearModeler для існуючих програм 
звичайно-елементного аналізу (Femap, Patran) [1, 2], що дозволяє швидко і 
точно моделювати процеси зношування пар тертя в рульовому редукторі в 
процесі їх роботи. Такий підхід дозволяє заощадити кошти на придбанні 
окремого повноцінного модуля, а використовувати вже знайомий наявний в 
розпорядженні пакет КЕ-аналізу. 

Метод розрахунку, застосований в парі тертя [3], дозволяє скасувати 
необхідність постійного перерахунку контактної взаємодії на кожному 
часовому кроці, що істотно економить машинний час. Також є можливість 
прогнозування розвитку зношування на основі отриманих раніше рішень в 
звичайно-елементної постановці. 

В основі методу лежить поняття зношуваного кінцевого елемента. Це 
двомірний елемент з певними функціями форми, що описує зміну поверхні (за 
рахунок переміщення у вузлах) під дією зовнішніх факторів (контактна 
взаємодія, вплив середовища, вплив випадкових факторів, що ушкоджують і т. 
д.). Серед інших властивостей елемента виділяється зносостійкість при абразії, 
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ерозії, втомному многоцикловом руйнуванні.   
Крім стандартних завдань формозміни, ведеться розробка алгоритмів, що 

враховують інші види зношування: абразії, ерозії, кавітації. У даних алгоритмах 
інтенсивно застосовується імовірнісний підхід, що враховують випадковий 
розподіл найбільш характерних факторів, порівняно широко представлених у 
статті [4]. 

Алгоритм застосується також для вирішення завдань зношування на 
мікрорівні (мікропідхід до зношування). Це дозволяє за допомогою 
комп'ютерного моделювання оцінювати зносостійкість матеріалу по 
зносостійкості окремих фаз матеріалу. Автором ведеться дослідження для 
бабіту в даній області (рис. 1). 

 
З достатньою часткою точності можна вважати, що пошкодження 

поверхні від дії різних факторів взаємонезалежними, а результат зношування – 
підсумовування зносу від кожного окремого фактора. Розробляється методика 
розрахунку в разі залежного зношування поверхонь пар тертя рульового 
редуктора (наприклад, випадок руйнування тонких зносостійких покриттів від 
дії ерозії, що призводить до істотного зниження стійкості від дії абразії). 
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Рисунок 1 –  Приклад моделювання матеріалу з розподілом двох фаз з 
різною зносостійкістю 
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Однією з основних завдань процесу перевезення пасажирів на 
залізничному транспорті є забезпечення санітарних норм і комфортних умов в 
поїздці. Для цього пасажирський вагон повинен бути оснащений системами 
опалення, водопостачання, вентиляції і кондиціонування повітря. 

На теплостійкість вагона впливають герметичність і теплопровідність 
оболонки кузова вагону. Герметичність оцінюється обсягом проникнення 
повітря через огороджувальні конструкції вагона з навколишнього середовища 
в приміщення за рахунок вітрового і теплового напору. Останній формується 
різницею температур і перепадом тиску повітря зовні і всередині приміщення. 
Теплопровідність оболонки визначається товщиною шару теплоізоляції, 
щільністю заповнення міжстінного простору та наявністю металевих несучих 
елементів. 

Суцільнометалевий кузов пасажирського вагону повинен бути 
герметичним і здатний акумулювати тепло. Якість теплоізоляції залежить в 
першу чергу від властивостей матеріалів, що використовується. Недотримання 
необхідного температурного та вентиляційного режиму може призвести до 
осадження роси на внутрішніх металевих поверхонь кузова. За рахунок цього 
може відбуватися знос захисного покриття шару та корозія поверхонь кузова 
вагона. 

Існують багато методів, що дозволяють оцінити фактичний стан 
теплоізоляційних властивостей і характеристик вагона. 

Як наприклад, інформаційно-вимірювальна система «Пошук». За 
допомогою електроопалювальних приладів або холодильної установки, 
змонтованих усередині вагона нагрівають або охолоджують внутрішні поверхні 
огороджень кузова вагона. Після цього виникає перепад внутрішньої 
температури з температурою навколишнім середовищем, а в місцях 
пошкодження стану ізоляції – виникають локальні спотворення температурного 
поля. Система «Пошук» як би через підрядник сканує контрольовану поверхню, 
здійснюючи аналіз температурного поля. 

Цей метод дозволяє не тільки визначити ділянки зі зниженою ізоляцію, а 
також більш ретельно підійти щодо ремонту та заміни теплоізоляційного 
матеріалу поверхонь кузова вагона. Але цей метод не дає в повної мірі провести 
діагностування якості теплоізоляції торцевих стін і підлоги. 

Тому необхідно застосовувати комплексний підхід у визначені 
теплотехнічного стану вагона для виявлення більш точних показників, що 
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прискорить процес більш точного знаходження дефектів теплоізоляції та 
герметичність кузова вагона, а також при ремонті вагона дозволить підібрати 
якісний теплоізоляційний матеріал тим самим скоротити енергетичні витрати 
на підтримання комфортних умов в пасажирських вагонів. 

На першому етапі був проведений аналіз пошкоджень кузовів 
пасажирських вагонів різних моделей та років побудови з метою визначення 
інтенсивності спрацювання несучих конструкцій кузова. Результати наведені на 
рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Аналіз технічного стану поверхні пасажирських вагонів 
 
Для подальшого аналізу міцності та надійності була побудована 3-D 

модель кузова пасажирського вагона. З її допомогою була проведена оцінка 
живучості елементів конструкції вагонів, отримані залежності зміни 
коефіцієнту теплопередачі кузова з урахуванням величини спрацювання 
несучих елементів. Запропонована модель кузова дасть можливість 
обчислювати остаточний ресурс кузовів пасажирських вагонів з урахуванням 
багато циклової втоми.  
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Пріоритетними напрямками та заходами для основних галузей міського 

електричного транспорту є ресурсозбереження при його експлуатації. У першу 
чергу ця проблема повинна вирішуватися за рахунок наукового забезпечення, 
вдосконалення конструкції технічних засобів, впровадження нових 
технологічних процесів при технічному обслуговуванні і ремонті, застосування 
сучасних засобів управління рухом. 

У міській пасажирській транспортній системі важливе місце займає 
метрополітен. Цей вид транспорту є найбільш перспективним у багатьох містах 
світу завдяки мінімальним експлуатаційним витратам, високим ходовим 
якостям і комфортності. Розвиток мережі метрополітену дозволяє вирішувати 
проблеми перевантаження транспортних артерій міста та екологічні проблеми 
міста – загазованості і високого рівня шуму. Тому актуальним для даного виду 
транспорту є комплексний підхід до вирішення проблеми ресурсозбереження. 

Аналіз останніх  як вітчизняних, так і закордонних досліджень і 
публікацій, дає змогу зробити висновок, що при всьому розмаїтті існуючих 
підходів до проблеми ресурсозбереження на транспорті у багатьох випадках 
вони не дозволяють раціонально використовувати всі можливості конструкції. 
Тому актуальною залишається завдання реалізації надійного методу 
розрахунку, який би забезпечував не тільки міцність конструкції, але і 
приводив би до збільшення терміну служби рухомого складу, його надійності, 
економії ваги, зниженню металоємності і, як результат, зменшення витрат та 
здешевлення продукції при збереженні несучої здатності самої конструкції. В 
реалізації напрямку раціонального використання  можливостей конструкцій 
рухомого складу  метрополітену ставилась ціль розкрити ресурсозберігаючі 
резерви міцнісних характеристик поздовжньої балки візка головного вагону 
при дії  рівномірно розподіленого силового навантаження, провести 
порівняльний силовий розрахунок балки по допустимим напруженням і по 
граничному стану та надати кількісну оцінку  резервам міцності. 

В роботі запропоновано нові підходи для підвищення 
ресурсозберігаючого резерву міцності поздовжньої балки візка головного 
вагону складу метро за рахунок розробки нових наукових рішень щодо 
модернізації ресурсозбереження на міському електричному транспорті. Для 
досягнення мети  сформульовані основні переваги методів розрахунку 
конструкцій по допустимим напруженням і по граничному стану, розроблена 
математична модель напружено-деформованого стану поздовжньої балки візка 
головного вагону складу метро без урахування поперечної сили, проведене 
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математичне моделювання із заданим запасом міцності силового розрахунку 
поздовжньої балки візка головного вагону, що представляє собою просту балку 
(рис.1) постійного полого прямокутного перерізу, защемлену на кінцях і 
навантажену по всій довжині рівномірно розподіленим силовим 
навантаженням, проведено аналіз результатів моделювання з 

 

                                    
 

Рисунок 1 – Епюра згинних моментів поздовжньої балки 
 

 отриманням даних по допускаемому моменту при розрахунку поздовжньої 
балки по допустимим напруженням і щодо граничного моменту при розрахунку 
по граничному стану, проведено аналіз результатів моделювання з отриманням 
даних по найбільшому допустимому навантаженні при розрахунках 
поздовжньої балки по допустимим напруженням і по граничному стану, 
визначино вплив кожного методу розрахунку на величину найбільшого 
допустимого  навантаження, надано кількісну оцінку резерву міцності 
поздовжньої балки при дії по всій довжині рівномірно розподіленого силового 
навантаження, порівняно кількісну оцінку резерву міцності поздовжньої балки 
при дії рівномірно розподіленого по всій довжині силового навантаження і 
зосередженої стаціонарної сили у середині прольоту. 

Таким чином, силовий розрахунок поздовжньої балки переднього візка 
вагону метро із заданим запасом міцності при розрахунках по граничному 
стану і по допустимим напруженням дозволив визначити найбільше допустиме 
рівномірно розподілене навантаження в кожному випадку, а їх відношення дало 
кількісну оцінку резерву міцності – збільшення несучої здатності повздовжньої 
балки в три рази. 
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Міський електричний транспорт (МЕТ) слід розглядати як комплексну 
виробничу багатогранну систему, яка функціонально об’єднує виробничі 
підприємства й забезпечує потреби населення в перевезеннях, а також 
використовує внутрішні та споживає зовнішні ресурси. Експлуатація 
транспорту є комплексним процесом, що складається з трьох підсистем: 
управління експлуатацією, комерційної та технічної експлуатації.  Кожна з цих 
підсистем має свої функціональні завдання, для виконання яких необхідні 
відповідні ресурси. Представлені та розглянуті такі рівні розробки: транспортна 
система міста, підприємства МЕТ, технологічні процеси пасажирських 
перевезень, утримання, технічного обслуговування та ремонту.  

Принцип взаємозв’язку, при розгляді такої системи, як електричний 
транспорт, потребує встановити взаємодію транспортних підприємств та 
підприємств, які забезпечують функціонування МЕТ. Необхідно розглядати 
систему міського електротранспорту не як ізольовану систему, яка вирішує 
тільки свої проблеми, наприклад отримання прибутку, але у взаємозв’язку з 
проблемами міста, населення, яке користується послугами транспорту, 
підприємств на яких працюють люди, що перевозить транспорт. Йому 
відповідає побудова моделей зовнішнього середовища, а саме середовища 
прямої та опосередкованої дії. 

Функціональні особливості систем МЕТ: керування електротранспорту з 
його службами (руху, енергопостачання, шляхів та сполучень); трамвайні та 
тролейбусні депо, ремонтні заводи електротранспорту; тягові підстанції та 
електрична мережа, трамвайні лінії; зупиночні пункти.  

Система МЕТ є територіально розподіленою, і охоплює практично усю 
територію міста і має велике число елементів. Тобто це складна неоднорідна 
система. У ній існують елементи і самостійні системи. Тому для вирішення 
завдань підвищення рівня функціонування міського електротранспорту було 
створено ієрархію підсистем і визначені елементний склад системи міського 
електротранспорту. Оскільки поділ системи на підсистеми і визначення ступеня 
її деталізації, а також визначення того, що слід вважати  «елементом» системи  
є неоднозначне, то для побудови моделі експлуатації технічних засобів 
електричного транспорту було враховано достатній ступінь деталізації. Ця 
модель дозволяє використовувати новітній рухомий склад без порушення 
технологічних процесів на підприємствах з різноманітними типами існуючих 
трамваїв і тролейбусів шляхом додавання технологічних підсистем на основі 
сучасних засобів ремонту та діагностування для обслуговування транспортних 
засобів МЕТ. 
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Одним із шляхів розвитку дискових гальм наземного транспорту є 
вдосконалення його вузла тертя з метою поліпшення техніко-економічних 
характеристик гальмування. У зв'язку з цим, виникає потреба в стендових 
експериментальних дослідженнях різних фрикційних матеріалів, які 
використовуються в якості гальмівних накладок і які можуть мати різну 
геометричну форму, площу, коефіцієнт перекриття та інші характеристики [1, 
2]. При цьому важливою особливістю стенду повинна бути можливість зміни 
коефіцієнта перекриття дискового гальма в широких межах, аж до 1,0. У зв'язку 
з цим, актуальним завданням є створення натурного стенду для дослідження 
взаємодії робочих елементів дискового гальма, що відповідає вищенаведеним 
вимогам і дозволяє досліджувати нові силові схеми дискового гальма, які 
мають конструктивні відмінності від класичних [3,4]. 

Інноваційної особливістю розробленого стенду є гальмова колодка, на 
якій можна розташовувати гальмові накладки, що мають різну геометричну 
форму, площу і орієнтацію щодо напрямку обертання. При цьому, 
представляється можливим змінювати коефіцієнт перекриття дискового гальма 
від 0,05 до 1,0. 

Зміна коефіцієнта перекриття дискового гальма досягається за рахунок 
варіюванням кількістю гальмових накладок, що встановлюються на гальмову 
колодку. Необхідною умовою, при проведенні експериментів, є дотримання 
симетрії розташування гальмових накладок на гальмовій колодці, щодо точок 
прикладання навантаження до гальмової колодці. 

Принципова схема стенда і його загальний вигляд представлені на 
рисунку 1 і 2. Основними компонентами стенду є: асинхронний електродвигун 
з номінальною потужністю 75 кВт, з частотою обертання 1480 об / хв; дискові 
гальма трамвая ЛТ-10, підшипниковий вузол; механічна п'ятиступінчаста 
коробка передач автомобіля «ЗіЛ-130». 

Елементи стенду з'єднані між собою пружними муфтами, які дозволяють 
компенсувати похибки збірки та виготовлення. 

На рисунку 1 позначені: асинхронний електродвигун 1, система 
управління асинхронним електродвигуном 2, пружна муфта 3, коробка передач 
4, підшипниковий вузол 5, гальмовий диск 6, гальмова колодка 7, важелі 8, 
гальмові накладки 9, важіль 10, підшипник 11, вісь 12, підшипники 13, важіль 
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14, механізм навантаження 15, блок обробки інформації 16 та датчик сили тертя 
17. 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципова схема експериментального натурного стенду 
 

 
 

Рисунок 2 – Загальний вигляд експериментального стенду 
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На кінцівках важелів 14, що передають зусилля від механізму 
навантаження 15 до гальмової колодці 7, встановлені підшипники кочення 13, 
які передають зусилля, в аксіальному напрямку, на гальмову колодку 7 круглої 
форми, забезпечуючи передачу зусилля притиску гальмових накладок 9 до 
гальмового диску 6. 

На стенді контролюються наступні параметри: 
- температура поверхні гальмового диска; 
- сила тертя в області контакту гальмової колодки і гальмового диска; 
- частота обертання гальмового диска; 
- сила притиснення гальмової колодки до гальмового диску; 
- номінальна площа контакту гальмової колодки і гальмового диска. 
Запропоновано конструкцію стенду для дослідження характеристик 

взаємодії робочих елементів дискового гальма в режимі гальмування. Стенд 
дозволяє проводити дослідження в умовах, адекватних реальним за критеріями 
реалізованих сил, температури, масо-габаритних характеристик, коефіцієнта 
перекриття та відносних швидкостей переміщення. 

Стенд забезпечує силову взаємодію елементів тертя з частотою 210; 360; 
640; 1006 і 1480 об/хв., що в перерахунку на лінійну швидкість становить 43; 
74; 133; 208 і 307 км/год відповідно. 

Головною інновацією стенду є гальмова колодка, на якій можна 
розміщувати гальмові накладки різної форми та площі. При цьому, коефіцієнт 
перекриття дискового гальма можна змінювати від 0,05 до 1,0. Гальмова 
колодка одночасно є елементом, який безпосередньо використовується для 
вимірювання сили тертя тензометричним способом. 
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Ненормальні режими експлуатації при виникненні однофазних замикань 
на землю (ОЗЗ) в системі живлення з ізольованою нейтраллю. 

Вимоги нормативних документів при проектуванні систем  релейного 
захисту від ОЗЗ в системі з ізольованою нейтраллю. 

Спеціальні вимоги до захисту від ООЗ при використанні кабелів з 
ізоляцією із зшитого поліетилену. 

Аналіз ситуації на типовій тяговій підстанції міського електричного 
транспорту (МЕТ) при дії захисту від ОЗЗ шляхом відключення лінії живлення 
на підстанції постачальника. 

Особливості застосування захисту від ОЗЗ у разі порушення електричної 
ізоляції між мережевою і вентильною обмотками силового трансформатора.  

Висновки і рекомендації що до норм проектування пристроїв  релейного 
захисту на тягових підстанціях МЕТ .  
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Електричний транспорт є найбільш екологічно чистим та економічно 

вигідним видом міського транспорту. Однак, вже з моменту своєї появи, він 
зазнавав ряд удосконалень й модернізацій. Застосовувалися нові технології та 
конструкторські рішення. 

У міському електричному транспорті втрати електроенергії в перехідних 
режимах складають більше 40% від обсягу [1], що споживається з мережі. Тому 
проблема зменшення пускових і гальмівних втрат в електроприводах за 
рахунок організації раціонального режиму їх розгону та гальмування є досить 
актуальною. 

Переважна більшість трамваїв в Україні приводиться у рух тяговими 
колекторними двигунами постійного струму, і лише невелика частина 
обладнана асинхронним електроприводом. Для управління колекторними 
двигунами на трамваях зазвичай використовується релейно-контакторна схема і 
спеціальний потужний реостат з електромеханічним приводом – 
«прискорювач» [2]. Основними недоліками даної системи є підвищена витрата 
електричної енергії та низька надійність прискорювача. Невелика частина 
трамваїв обладнана тиристорно-імпульсною системою управління, яка 
забезпечує процес рекуперації. Основний недолік цієї системи – наявність вузла 
ємнісної комутації, надійність якого залежить від напруги контактної мережі, 
струму й параметрів навантаження [3]. 

У двигунах постійного струму з послідовним збудженням, енергію яка 
використовується для ослаблення поля, можна за допомогою широтно-
імпульсного перетворювача використовувати для живлення тягового 
електродвигуна або повертати до контактної мережі. Також перетворювач 
можна використовувати для заряду акумуляторних батарей. У режимі 
ослаблення поля перетворювач підключається до акумуляторної батареї, а у 
разі її заряду до 100% віддає надлишки електроенергії у контактну мережу. 
Застосування у конструкції перетворювача сучасних силових 
напівпровідникових пристроїв забезпечує мінімальні габарити, масу й вартість. 
Відпрацьовані методи розрахунку подібних перетворювачів, наявність широкої 
номенклатури силових приладів, що працюють на високих частотах та 
інтегральних драйверів управління забезпечують ефективність використання 
запропонованих пристроїв. 
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Для підвищення технічної та енергетичної ефективності тягового 
електроприводу трамвая доцільно використовувати систему електричного 
гальмування зі змінною структурою. Така система забезпечує структуру на 
початковій стадії гальмування, при якій електродвигуни працюють 
генераторами послідовного збудження, а потім відбувається автоматичне 
регулювання струму збудження генераторів за допомогою широтно-
імпульсного перетворювача шляхом шунтування входом цього перетворювача 
обмоток збудження електродвигунів. При цьому енергія, що відбирається з 
обмоток збудження, передається через широтно-імпульсний перетворювач на 
власні потреби. При низьких швидкостях, коли струм збудження зрівняється зі 
струмом якоря, опір гальмівного резистора плавно знижується за рахунок 
шунтування його транзистором, що працює у режимі широтно-імпульсної 
модуляції. Використання подібних схем з застосуванням широтно-імпульсних 
перетворювачів на міському електротранспорті, зокрема на трамвайних 
вагонах, дозволить зменшити втрати електроенергії при експлуатації рухомого 
складу. 
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Міський електричний транспорт широко використовується в мегаполісах 

різних країнах світу, особливо в країнах Західної Європи, Росії та країнах СНД, 
Азії та Латинської Америки. Парк електричного транспорту постійно 
оновлюється, модернізується та удосконалюється. Наприклад, У Європі, після 
деякого спаду використання трамваїв, у середині XX ст. відзначається його 
відродження. Будівництво нових шляхів і реконструкція старих трамвайних 
ліній розпочато в Німеччині, Франції, Бельгії, Швейцарії, Італії, Португалії, 
Канаді. 

Одним з розповсюджених видів міського електротранспорту є трамвай та 
метрополітен, рух яких залежить від ефективної роботи ходових частин вагонів. 

Основним і невід’ємним елементом візків вагонів є система ресорного 
підвішування ходової частини. Ефективність її роботи залежить від нерівності 
шляху та зовнішніх впливів на екіпажну частину електрорухомого складу (ЕРС) 
і зменшення коливань з боку ходової частини, які впливають на елементи ЕРС 
та рейкові колії [1]. 

Для гасіння коливань, що виникають при русі ЕРС, застосовують різні 
конструкції амортизаторів: гідравлічні, фрикційні, пневматичні у центральному 
ресорному підвішуванні. Але такі амортизатори, в залежності від їх 
призначення, мають значні недоліки і при їх використанні неможливе 
регулювання параметрів при різному навантаженні вагонів. Це підкреслює 
актуальність проблеми і сприяє пошуку інших науково-технічних рішень [2].  

Сукупність подолання проблем, використання сучасних конструкцій 
елементів ходових частин ЕРС, підвищує їх ефективність роботи та зменшує 
виникнення аварійних ситуацій і створює комфортні умови для пасажирів.  

Метою роботи є визначення можливості використання конструкції 
електромеханічного амортизатору у центральному ресорному підвішуванні 
вагонів для міського рейкового електротранспорту.  

Центральне підвішування (рис. 1) складається з центральної балки з 
п'ятниковим пристроєм і роликовими ковзунами, чотирьох комплектів 
дворядних циліндричних пружин з верхніми і нижніми опорами та гумовими 
прокладками, двох піддонів , в гнізда яких встановлюють комплекти пружин, 
чотирьох двошарнірної сережок, закріплених в поперечних балках рами 
чотирма валиками центрального підвішування.  
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Рисунок 1 – Центральне ресорне підвішування метровагонів модифікацій 
і 81-717, 81-714: 1– валки центрального підвішування; 2 – серга;  

3 – гідравлічний амортизатор; 4 – валик; 5 – внутрішня пружина;  
6 – підвіска рамочна; 7 – зовнішня пружина; 8 – піддон 

 
Центральна балка шарнірно пов'язана з рамою візка двома 

гідроамортизаторами. Для запобігання падінню на колію під час руху в разі 
обриву елементів підвішування на спеціальних кронштейнах поперечних балок 
рами закріплені через запобіжні скоби. 

Центральне підвішування не регулюють по висоті. Складові підвіски в 
місцях зчленування мають шарніри з достатньою рухливістю в двох взаємно 
перпендикулярних площинах. 

Спираючись на світовий досвід перспективним рішенням є застосування 
електромеханічних амортизаторів в ходових частинах ЕРС. 

Для оптимізації геометричних параметрів розроблена геометрична 
модель (рис. 2), щодо визначення електромагнітної сили та ЕРС 
електромеханічного амортизатору. 
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Рисунок 2 – Електромеханічний амортизатор постійного струму: 

1– якір; 2- обмотка якорю; 3– станина; 4– постійний магніт,  
5 – пружина; К – ключ керування. С – конденсатор компенсування 

реактивної потужності; Rn – навантаження. 
 
Для перевірки адекватності моделі проведено комплекс цифрових 

експериментів та розрахунок параметрів механічної характеристики 
амортизатору методом кінцевих елементів в середовище FEMM (рис. 3, рис. 4) 
[3, 4, 5]. 

 
Рисунок 3 - Розрахункова 
область для розрахунку 

магнітного поля амортизатору 
при робочому ході 40 мм 

 
Рисунок 4 – Картина магнітного 
поля для розрахунку магнітного 

поля амортизатору при 
робочому ході 40 мм 

 
Розрахункова область складається з підобластей: станини амортизатора –

 1; обмотки якоря – 2; постійного магніту – 3; повітря – 4; додаткової підобласті 
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робочого зазору амортизатору – 5. 
В результаті розрахунку отримано картина магнітного поля (рис. 4), що 

підтверджує адекватність моделі та співпадіння результатів розрахунку. 
Таким чином, запропонований метод кінцевих елементів в середовище 

FEMM і геометрична модель є прийнятними для подальшого дослідження. 
На основі отриманої моделі визначено постановку задачі оптимізації 

параметрів, до яких відносяться: товщина постійного магніту та обмотки, 
діаметр внутрішнього осерді та число витків обмотки якоря: bm, bk, D3, , w. 

Для рішення проблем коливань під час експлуатації вагонів  
альтернативним підходом є застосування електромеханічних амортизаторів, що 
визначає актуальність роботи. Використання електромеханічних амортизаторів 
сприяє безпеці руху та комфортному перевезенню пасажирів за рахунок 
зменшення коливань ходової частини візків рейкового міського 
електротранспорту. 
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СТВОРЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНОГО ПОЇЗДА МЕТРОПОЛІТЕНУ З 
ЄМНІСНИМИ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ НА БОРТУ 

 
СУЛИМ А.О., к.т.н., 
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування»,  
(ДП «УкрНДІВ»), м. Кременчук  
Sulim1.ua@gmail.com 
 

Головною світовою тенденцією розвитку вагонів метрополітену є 
створення їх на основі частотно-регульованого асинхронного приводу. На 
даний час такі вагони виготовляються в багатьох країнах. В Україні єдиним 
виробником вагонів метрополітену з асинхронним приводом є Публічне 
акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ»). 
Слід  зазначити, що у Комунальному підприємстві «Київський метрополітен» 
(КП «КМ») також експлуатуються поїзди, які складаються з модернізованих 
вагонів моделей 81-7080, 81-7081, 81-7081-01.  

Роботи з комплексної модернізації вагонів серії Є та їх модифікацій 
виконано на ПАТ «КВБЗ» за участі як вітчизняних, так і іноземних компаній. В 
рамках цих робіт замінено тяговий двигун постійного струму на асинхронний 
привод, релейно-контакторну систему керування на мікропроцесорну, 
встановлено реверсивні перетворювачі для здійснення рекуперативного 
гальмування. На даний час за цим проектом модернізовано та введено в 
експлуатацію на Святошинсько-Броварській лінії КП «КМ» 135 вагонів. 

Загальний вигляд зазначених поїздів з асинхронним приводом, зображено 
на рисунку 1. 

 

 
а)  

б) 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд поїзда метрополітену,  

який складається з вагонів моделей 81-7036, 81-7037 (а) та з 
модернізованих вагонів моделей 81-7080, 81-7081, 81-7081-01 (б) 

 
За результатами аналізу дослідження [1] відомо, що впровадження на 

вагонах асинхронного приводу з системами рекуперації, а також 
мікропроцесорних систем керування та інших енергозберігаючих технологій, 
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дозволяє скоротити до 40 % електроенергії. Однак за існуючої інфраструктури 
енергозабезпечення метрополітенів використання електроенергії рекуперації 
має імовірнісний характер та не перевищує 10 % [2]. Хоча за ефективного 
використання цієї енергії існують додаткові резерви заощаджень. Як наслідок, 
існує проблема реалізації надлишкової енергії рекуперативного гальмування. 

Мета — створення енергоощадного поїзда метрополітену на базі вагонів з 
асинхронним приводом та системами рекуперації, який дозволить мінімізувати 
споживання енергії з контактної мережі і вирішити проблему неефективного 
використання електроенергії рекуперативного гальмування. 

Вищевказану проблему можна вирішити шляхом встановлення на борту 
вищевказаних поїздів ємнісних накопичувачів енергії (ЄНЕ) [2]. 

У цій роботі за допомогою розрахунково-експериментальних досліджень 
виконано оцінку кількості заощадженої електроенергії за рахунок використання 
на вагонах з асинхронним приводом та системами рекуперації ЄНЕ для 
наступних умов: 

- в якості об’єкта дослідження обрано модернізований поїзд 
метрополітену (рис. 1, б); 

- в якості дослідної ділянки обрано Святошинсько-Броварську лінію КП 
«КМ»; 

- ЄНЕ зібрано з конденсаторних модулів таких відомих виробників як 
ЕКОНД (Росія), Nesscap (Корея), Maxwell (США), Epcos (Німеччина). При 
цьому робоча напруга даних ЄНЕ складає 900-450 В; 

- поїзд рухається штатно згідно існуючих графіків руху з урахуванням 
зміни завантаженості вагонів протягом доби; 

- керування енергообмінними процесами між асинхронним приводом та 
ЄНЕ здійснюється за допомогою реверсивного перетворювача. 

Під час досліджень прийнято наступні припущення: 
- за результатами тягових розрахунків обмеження за масою ЄНЕ для 

обраного поїзда прийнято на рівні 8 т, виходячи з нормативних вимог до 
динаміки розгону поїзда; 

- коефіцієнт використання електроенергії за цикл рекуперативне 
гальмування-розгін поїзда прийнято 0,83; 

- протягом року поїзд експлуатується 315 днів, з яких 225 робочих та 90 
вихідних; 

- значення «мертвого» об’єму бортових ЄНЕ прийнято 20%. 
За результатами виконаних досліджень встановлено: 
- термін окупності обраних ЄНЕ залежно від виробника, максимальної 

потужності та робочої енергоємності складає 3,2-11 років; 
- з економічної точки зору найбільш раціональним є застосування ЄНЕ 

порівняно незначної максимальної потужності (0,7-2 МВт) та робочої 
енергоємності (0,7-3,5 кВт·год); 

- застосування ЄНЕ з максимальною потужністю 0,7-2 МВт та робочою 
енергоємністю 0,7-3,5 кВт·год дозволить мінімізувати і додатково заощадити на 
рівні 4,7-19,6% електроенергії. 
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Висновок. Створення енергоощадного поїзда метрополітену з бортовим 
ЄНЕ незначної потужності та енергоємності є економічно доцільним (особливо 
в умовах постійного зростання вартості енергоресурсів). Введення в 
експлуатацію такого поїзда дозволить підвищити ефективність використання 
електроенергії рекуперації та додатково заощадити на рівні  
4,7-19,6% від об’єму спожитої електроенергії на тягу. 
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