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СЕКЦІЯ 1
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ І ВИБІР НАПРЯМКІВ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ
МІСЬКИХ ЕЛЕКТРОБУСІВ
ВОЙТКІВ С. В., к .т. н., генеральний конструктор,
Науково-технічний центр "Автополіпром", м. Львів
voytkivsv@ukr.net
Електробуси, як вид колісного транспорту для здійснення міських
перевезень пасажирів, набуває все ширшого застосування практично у всіх
розвинутих європейських та інших країнах. Майже щороку з’являються нові
моделі електробусів, презентованих на різних міжнародних автосалонах не
тільки провідними автобусобудівними фірмами, але й новими підприємствами
або філіями корпорацій інших галузей виробництва, створеними з метою
розвитку електробусобудування.
Аналіз конструкцій сучасних міських електробусів показує, що більшість
з них спроектована за класичною колісною формулою 4х2.2, традиційною для
автобусів та тролейбусів, для якої допустимі навантаги на передній керований
та задній тяговий мости становлять, відповідно, 6500 кГс та 12000-13500 кГс,
тобто близькі до співвідношення 1:2 (1:1,85...1:2,08). Таке співвідношення
допустимих навантаг на мости електробусів потребує, звісно, великого
заднього звису (рис. 1), який складає 0,28-0,30 довжини кузовів автобусів.

Рисунок 1 – Розмірні параметри кузовів типових автобусів різної довжини
Характерними недоліками цієї компонувальної схеми за колісною
формулою 4х2.2 являються:
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наявність у пасажирських салонах широких колісних арок, які
суттєво зменшують площу їх підлоги, тобто площу салону, призначену для
розміщення пасажирських сидінь та стоячих пасажирів;
вузька ширина проходу по пасажирському салону на рівні 550-740
мм у зоні арок коліс керованого моста і 480-540 мм у зоні арок коліс тягового
моста та у зоні бокового (під лівою боковиною) моторного відсіку;
при відсутності пасажирських дверей у задньому звисі утруднений
вихід через двері, розміщені у середній частині кузова.
Уже на основі наведених недоліків компонувальної схеми на основі
колісної формули 4х2.2 зрозуміло, що для створення перспективних
конкурентоспроможних одинарних міських електробусів нового покоління
необхідне застосування колісної формули 4х2.1, з розподілом допустимих
навантаг на керований (7500-8100 кГс) та тяговий (10500 кГс) мости з
одинарними колесами у співвідношенні, близькому до 1:35 (1:1,3...1:1,4). При
обмеженні навантаги на задній міст до 8100...8500 кГс розподіл навантаг на
мости наближається до 1:1 (1,00...1,13). Проект міського електробуса на основі
застосування колісної формули 4х2.1 (розподіл навантаг 1:1) з незалежними
підвісками одинарних коліс обох мостів був запропонований групою фахівців
ВКЕІавтобуспрому (м. Львів) ще у кінці 70-х років [1]. Ряд проектів
аналогічних міських електробусів був розроблений у НТЦ "Автополіпром" у
2012-2020 роках. Вони передбачали застосування незалежних підвісок
одинарних коліс тягового моста та одного або двох тягових електродвигунів
(ТЕД) і одного-двох циліндричних або конічних редукторів головної передачі
(ГП). В одному з проектів генобуса (автобуса з послідовним гібридним тяговим
приводом) був запропонований варіант інтегрального блоку, який складався з
двох ТЕД та зблокованого редуктора ГП без диференціального механізму [2].
Реальним поштовхом до створення електробусів з колісною формулою 4х2.1
стала презентація у 2016 році тягових мостів з двоважільною незалежною
підвіскою одинарних коліс італійською фірмою "Brist Axle Systems Srl."
моделей IDS TJ 105-225 та IDS TJ 105-225 HR з навантагою до 10500 кГс [3].
На основі застосування цих мостів спроектовано і виготовлено уже кілька
моделей електробусів за колісною формулою 4х2.1 зі співвідношенням
навантаг на колеса близьким до 1:1 ("Vitovt Е490" білоруської компанії
"Белкоммунмаш" (рис. 2) [4], "Aptis" французької компанії "Alstom" тощо).
-

Рисунок 2 – Розмірні параметри і планування салону
електробуса "Vitovt Е490"
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З метою визначення доцільності застосування компонувальних схем з
колісними формулами 4х2.2 та 4х2.1 для проектування перспективних міських
електробусів пропонуються два найбільш визначальні параметри з огляду на їх
експлуатаційну ефективність – коефіцієнт питомої пасажировмістимості та
коефіцієнт питомої корисної площі пасажирського салону.
Коефіцієнт питомої пасажировмістимості електробусів характеризує їх
загальну вмістимість по відношенню до площі горизонтальної проекції кузовів:
N з пм
,
(1)
k=
Sк
де N з пм – загальна пасажировмістимість електробуса (без водія), чол.;
S к – площа горизонтальної проекції кузова електробуса, м2;
S к = Lк ⋅ B к ,
(2)
де Lк та Bк – відповідно, довжина та ширина кузова електробуса, м.
Коефіцієнт питомої корисної площі салону електробусів характеризує
площу для розміщення пасажирських сидінь і стоячих пасажирів по
відношенню до площі горизонтальної проекції кузова:
S
k= п,
(3)
Sк
де S п – корисна площа пасажирського салону електробуса, м2.
Результати розрахунків коефіцієнтів питомої пасажиромісткості та
питомої площі підлоги електробусів близьких за розмірами наведені у
таблиці 1.
Таблиця 1 – Оцінювальні параметри компонувальних схем електробусів
Параметри
Колісна формула
Пасажировмістимість, чол.
Довжина/ ширина кузова, м
Корисна площа кузова, м2
Площа підлоги салону, м2
Коефіцієнт питомої
пасажировмістимості, чол./м2
Коефіцієнт питомої площі салону

Модель електробуса
SOR EBN 9,5 Е490 AKSM-E321 "Aptis"
4х4.2
4х4.1
4х4.2
4х4.1
69
80
83
95
9,79/ 2,525 9,5/ 2,55
12,0/ 2,55
24,72
24,22
30,6
17,43
15,1
24,15
22,9
2,791
0,705

3,305
0,623

2,712
0,789

3,104
0,748

Аналіз результатів розрахунків пропонованих оцінювальних параметрів
електробусів однозначно показує, що:
- при вищому коефіцієнті питомої корисної площі пасажирського салону
електробусів з колісною формулою 4х2.2 на 5-13 % коефіцієнт питомої
пасажировмістимості електробусів з формулою 4х2.1 у 1,14-1,18 разів кращий;
- оптимальною компонувальною схемою для створення і виробництва
перспективних конкурентоспроможних міських електробусів являється схема з
мінімізованими переднім і заднім звисами на основі колісної формули 4х2.1.
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СТЕНД ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛЬМ РУХОМОГО СКЛАДУ
КУЛЬБАШНА Н. І., к. т. н., ст. викладач,
АВДУСЕНКО К. М., студент-магістр,
Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова
kulbakanadia810@gmail.com
Підвищення рівня технічного стану рухомого складу безумовно
позитивно впливає на безпеку, надійність і економічність його роботи, а також
є однією із важливих народногосподарських проблем, яка несе за собою
економічні та соціальні аспекти.
Запобігання відмов рухомого складу результативно досягається тоді, коли
вдається виявити втрату працездатності устаткування на найбільш ранніх
стадіях. Це можна забезпечити шляхом використання технічної діагностики в
якості складової частини системи обслуговування і ремонту рухомого складу.
Діагностування стану окремих вузлів і механізмів рухомого складу
візуальним методом є ненадійним і маловиробничим. В умовах обмеженого
часу технічного огляду оглядач зобов'язаний перевірити справність великої
кількості деталей та вузлів на різних позиціях і виявити всі несправності
рухомого складу, що загрожують безпеці руху. Виникає необхідність
автоматизації процесів виявлення технічних несправностей рухомого складу з
допомогою спеціальних приладів і установок.
Існує два основних методи контролю ефективності гальмівних систем
тролейбусів: дорожні випробування; стендові випробування [1]. На сьогодні
широко розвинене стендове діагностування гальмівних систем. За допомогою
стендів можна визначити об'єктивними методами кількісні параметри майже
всіх елементів гальмівних систем. Стенди дозволяють вимірювати гальмівний
шлях, уповільнення, гальмівне зусилля на кожному колесі, час спрацьовування
гальма кожного колеса, різницю величин головних параметрів за окремими
колесами, зусилля вільного обертання коліс, наявність блокування,
нерівномірність зносу гальмівних барабанів. На стендах можна виконувати
окремі регулювання гальмівної системи, доводячи їх до норми. Крім того,
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показники, вимірювані на стендах, не залежать від якості дороги, стану погоди,
суб'єктивних даних водія.
У навчальному процесі викладаються теоретичні основи технічного
діагностування рухомого складу в цілому та його окремих деталей і вузлів.
Робота на лабораторних стендах дає змогу майбутнім спеціалістам розглянути
головні поняття моделей об’єктів і несправностей, оцінювати повноту й
вірогідності контролю, глибину пошуку несправностей.
Місце і роль підготовки на лабораторних стендах має значне місце в
системі професійно-технічної освіти підготовки спеціалістів з електромеханіки.
Вона визначається тим, що допомагає майбутнім майстрам депо і майстерень
набути відповідних навичок з метою їх використання під час виконання
професійної роботи.
Тому метою цієї роботи є розроблення лабораторного стенду визначення
ефективності механічної гальмівної системи рухомого складу, що дасть змогу
діагностувати її стан в умовах депо і підготувати спеціалістів у вищих
навчальних закладах під час виконування лабораторних робіт.
Запропоновано базовий пристрій лабораторного стенда, який дозволяє
оцінити ефективність гальмівного механічного встаткування і полягає у
визначенні сили натискання гальмівних колодок на гальмівний барабан колеса
тролейбуса. Технічна перевага пристрою складається в тому, що знижується
трудомісткість під час діагностування гальм.
Використано метод діагностування гальмівного механізму, який полягає
у визначення сили натискання гальмівної колодки на гальмівний барабан.
Здійснюють метод діагностування за допомогою розміщення на поверхні
колеса чутливого елемента, який деформують під дією механічних зусиль [2]. У
чутливий елемент вводять ультразвукову хвилю, яку вводять у чутливий
елемент під кутом α із частотою більше 5 Мгц. Далі знімають калібровану
залежність t1 = f (H) часу поширення ультразвукової хвилі t1 від величини
прикладеної до чутливого елемента сили натискання Н у відсутність гальмівної
колодки. Далі реєструють час поширення t2 ультразвукової хвилі у разі
розміщення гальмівної колодки на чутливому елементі й додавання до колодки
сили натискання й визначають діючу силу натискання за залежністю t1= f (H) і
величини t2.
На рисунку 1 представлений зовнішній вигляд стенда з перевірки
технічного стану, настроювання й регулювання гальмівного встаткування. На
рамі стенда встановлений пневмоциліндр, з'єднаний за допомогою тяги з
гальмівним механізмом. Стенд укомплектований регульованим джерелом
живлення постійного струму та комплектом контрольно-вимірювальних
приборів. Призначення стенда – створити умови роботи гальмівного
обладнання максимально наближеного до експлуатації.
Калібрування чутливого елемента на поверхні гальмівного барабана
здійснюються в такий спосіб (рис. 2).
Вимірювальну пластину розміщують на поверхні гальмівного барабана і
під час відсутності гальмівної колодки навантажують, діапазон зміни якої
відповідає реальному діапазону сили натискання колодки до барабана в умовах
7

експлуатації. За допомогою п'езоперетворювача здійснюється похиле уведення
в пластину ультразвукових коливань через кабель, знімання інформації
здійснюється через кабель обчислювального пристрою, після інформація
надходить на контрольно-обчислювальний блок.

Рисунок 1 – Стенд для перевірки
зусилля натискання гальмової
колодки на гальмівний барабан

Рисунок 2 – Калібрування чутливого
елемента

Після зняття каліброваної залежності t1 = f(Н) до вимірювальної пластини
прижимають гальмівну колодку і визначають час проходу t2 відбитої
ультразвукової хвилі в умовах реально діючої сили натискання, створюваної
гальмівним пневмоциліндром. Потім за обмірюваною величиною t2 і
каліброваною залежністю t1 = f(Н) визначають діючу силу натискання (рис. 2).
Таким чином, розроблено пристрій для діагностування механічних гальм
барабанного механізму тролейбуса, що заснований на вимірюванні зусилля
притискання гальмівної колодки до поверхні гальмівного барабана за
принципом використання ультразвукових хвиль у чутливому елементі під дією
навантаження.
Література
1. Лисичкин Э. А., Рудов П. К. Тормозные системы электроподвижного состава:
учебно-методическое пособие для студентов специальности «Городской электрический
транспорт». Гомель : БелГУТ, 2009. 112 с.
2. Способ определения силы нажатия тормозной колодки на железнодорожное колесо:
патент RU 2279649; заявл. 21.02.2005; опубл. 10.07.2006, Бюл. № 1.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБІРКИ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ
ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА
МИГАЛЬ В. Д., д. т. н., професор,
prof.myhal@gmail.com
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка,
АРГУН Щ. В., д. т. н., доцент,
shasyana@gmail.com
БАГАЧ Р. В., аспірант,
bagach.ruslan@yandex.ua
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
Розповсюджена технологія подетальної збірки підшипникових вузлів на
вал електродвигуна має істотні недоліки. Збірка проводиться в
горизонтальному положенні валу ротора при послідовному монтажі деталей:
капсуля з підшипником і далі решти деталей. Перед установкою капсуль з
підшипником нагрівається в термостаті до 90˚С [1].
Наведена збірка підшипникових вузлів на валу ротора не забезпечує
щільного прилягання внутрішнього кільця підшипника до заплічок посадкової
шийки вала. В процесі приєднання кришки гвинтами до капсулі підшипник
може зрушуватися, а капсуль холоне швидше, ніж його встигають зафіксувати
гайкою. В результаті знижується жорсткість підшипникового вузла, можливі
перекоси внутрішнього кільця на валу, порушуються лінійні розміри
положення підшипника на валу.
Подальшими операціями зборки електродвигуна були установка ротора з
підшипниковий вузлом в статор, монтаж по обидва боки корпусу статора щитів
на капсуль підшипникового вузла і кріплення щитів до корпусу статора.
Обробка посадочних поверхонь цих щитів і корпусу статора проводилася як на
окремій деталі.
Така технологія подетальної обробки посадочних поверхонь щитів,
корпусу і подетальна збірка електродвигуна не забезпечувала необхідну
точність роботи підшипникових вузлів і положення муздрамтеатру ротора в
статорі, а також високу якість підшипників Ш6, Ш8. Застосування цих
підшипників при такій збірці не дозволяло істотно знизити вібрації
електродвигунів до допустимих значень і призводило до великого розкиду
мінімальних і максимальних рівнів вібрації.
Тому при розробці нового електродвигуна були внесені зміни, перш за
все, в структурні параметри підшипникових вузлів згідно отриманих
результатів експериментальних досліджень із змінами технології складання
підшипникових вузлів.
Змінена технологія збірки підшипникового вузла. Збірка проводилася в
вертикальному положенні валу ротора. Попередньо зібрали підшипник в
єдиний вузол, нагріли в термостаті до нормованої температури, а потім
вертикально встановили на шийку валу з наступною фіксацією.
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В основу внесення змін в структурні параметри підшипникових вузлів
покладені експериментальні дослідження по вибору натягів, зазорів, посадок і
типу підшипників [2-4].
Описана технологія збирання забезпечує прилягання підшипника до
заплічок валу. При вертикальному положенні валу знижуються можливості
перекосу кілець підшипника під дією ваги підшипникового вузла, збільшується
час регулювання фіксації підшипникового вузла гайкою. Це дозволило
поліпшити якість підшипників Ш3 в порівнянні з підшипниками Ш2 і
порівняно з підшипниками Ш2 знизити розкид рівнів підшипникових вібрацій.
Проведена статистична обробка спектрограм вібрацій електродвигунів зі
зміненою технологією складання підшипникових вузлів з підшипниками Ш3.
Нестабільність вібраційних характеристик електродвигуна може бути пояснена,
перш за все, технологією складання електродвигуна.
Існуюча конструкція і технологія виробництва електродвигунів типу АН
не задовольняє рівнями вібрації класу Д на частоті обертання 50 Гц [2].
Рівні вібрації в області частот більше 630 Гц, порушуваних
підшипниковими вузлами і електромагнітними силами мають малий запас. А
великий розкид мінімальних і максимальних значень вібрації вказує на
можливості конструктивного і технологічного вдосконалення.
Література
1. Mygal V., Arhun S., Shuliak M., та ін. Functional and Engineering Methods of
Upgrading the Quality of Induction Traction Electric Motors. EAI Endorsed Transactions on
Energy Web: Online First. 2021.
2. Migal V., Lebedev A., Shuliak M., та ін. Reducing the vibration of bearing units of
electric vehicle asynchronous traction motors. Journal of Vibration and Control. 2020. C. 1–9.
3. Migal V., Arhun Shch., Hnatov A., та ін. Substantiating the Criteria For Assessing the
Quality of Asynchronous Traction Electric Motors in Electric Vehicles and Hybrid Cars. Journal of
the Korean Society for Precision Engineering. 2019. Вип. 10, № 36. C. 989–999.
4. Arhun S., Migal V., Hnatov A., та ін. System Approach to the Evaluation of the Traction
Electric Motor Quality. EAI Endorsed Transactions on Energy Web. 2020. Вип. 7, № 26. C. 1–9.

ВИБІР КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ ТА ОСНОВНИХ ТЕХНІЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ МАЛОЇ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ
ВОЙТКІВ С. В., к. т. н., генеральний конструктор,
Науково-технічний центр "Автополіпром", м. Львів
voytkivsv@ukr.net
Одним із актуальних завдань вітчизняного автомобілебудування
являється створення і організація дрібносерійного виробництва електромобілів
малої вантажопідйомності (МВ) категорій L7 і N1. Такі вантажні електромобілі,
розраховані на перевезення вантажів масою 350-1000 кг, дуже поширені у
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багатьох європейських та інших країнах. До їх проектування та виробництва
щороку долучаються новостворені фірми.
Огляд конструкцій існуючих моделей електромобілів МВ показав, що
вони створені за кількома компонувальними схемами, які характеризуються
різними колісними формулами за розміщенням тягового/ тягових мостів,
кабінами водія різних типів за розміщенням відносно переднього моста тощо.
Особливо конструкції таких електромобілів різняться потужністю тягових
електродвигунів (ТЕД), ємністю (потужністю) та типом тягових акумуляторних
батарей (АКБ) та, відтак, величиною автономного пробігу без заряджання
тягових АКБ, спорядженою масою та допустимою масою вантажу.
За необхідності проведення експериментально-конструкторських робіт з
проектування, виготовлення і випробувань дослідних зразків електромобілів
МВ вітчизняними підприємствами видається доцільним вибір напрямків їх
створення та визначення основних технічних параметрів. Напрямки створення
перспективних конкурентоспроможних електромобілів МВ визначаються, перш
за все, компонувальною схемою та найбільш характерними конструктивними і
експлуатаційними параметрами з огляду на мінімізацію їх ринкової вартості.
Аналіз конструкцій сучасних електромобілів МВ показав, що вони
спроектовані за однією компонувальною схемою 4х2.1, але за трьома її
різновидами у залежності від кількості та розміщення тягових мостів: 4х2.1з –
із заднім тяговим мостом, 4х2.1п – з переднім керовано-тяговим мостом та
4х2.1пп – повнопривідний варіант. З умови мінімізації ринкової вартості
проектованого електромобіля МВ фахівцями НТЦ "Автополіпром" (м. Львів)
вибрана компонувальна схема 4х2.1 на основі застосування тягового моста
інтегрально-балкового типу, тобто обладнаного ТЕД та головною передачею з
диференціальним механізмом (ГПд). Фахівцями іншої вітчизняної фірми – ТОВ
"Murmuration Technology" (м. Кривий Ріг) – прийнята схема з переднім
приводом [1]. Що стосується взаємного розміщення кабін водія та передніх
мостів то приблизно половина моделей створена за компонувальною схемою
CbA – кабіна за переднім мостом, інша – за схемою СоА – кабіна задньою
частиною розміщена над арками коліс заднього моста [2]. Для проектованих
електромобілів МВ у НТЦ "Автополіпром" прийнята кабіна схеми CbA
(капотна), а фірмою "Murmuration Technology" – схеми СоА (вагонна).
До основних найбільш характерних і визначальних конструктивних та
експлуатаційних параметрів електромобілів МВ відносяться:
- розмірні параметри – довжина, ширина та висота по кабіні;
- вмістимість кабіни водія;
- параметри мас – маса електромобіля у спорядженому стані, допустима
повна маса, корисна маса (вантажопідйомність);
- автономний пробіг без заряджання/ підзаряджання тягових АКБ;
- висота підлоги у кабіні водія та зручність входу-виходу з кабіни.
Розмірні параметри базового шасі проектованого електромобіля МВ
залежать, перш за все, від його основного функціонального призначення –
вмістимості та ширини кабіни, а також від вибраної агрегатної бази –
допустимих навантаг на передній і задній мости. Допустимі навантаги на мости
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визначають колісну базу та величини переднього і заднього звисів. З огляду на
основне функціональне призначення проектованого електромобіля МВ –
перевезення вантажів у межах міст та інших населених пунктів, для яких
важливим експлуатаційним
параметром являються мінімізовані радіуси
поворотів та габаритні довжина і ширина, пропонуються (рис. 1):
- габаритна довжина для електромобілів з кабіною вагонного типу –
3,8-4,0 м (у аналогів 3,2-4,0 м), з кабіною капотного типу – 4,2-4,5 м (у аналогів
3,6-4,8 м);
- габаритна ширина кабіни – 1,45-1,55 м (у аналогів 1,2-1,6 м).

Рисунок 1 – Рекомендована довжина електромобілів малої вантажопідйомності
Вибір типу кабіни, як видно із рисунку 1, суттєво впливає на довжину
кузова, яка визначається з виразу:
Lкуз = Lе − Lкаб ,
(1)
де Lкуз – розрахункова довжина кузова електромобіля, м;
– довжина електромобіля з кузовом, м;
Lкаб – довжина кабіни водія електромобіля, м.
На основі аналізу розмірних параметрів сучасних електромобілів МВ
встановлено, що довжина кабін вагонного типу становить 1,52±0,05 м, а кабін
капотного типу при обладнанні електромобілів шинами типорозмірів R14 та
R15 – (1,9-2,15)±0,05 м. Отже, довжина кузова електромобіля з кабіною
вагонного типу становитиме 2,23-2,53 м, а з кабіною вагонного типу – 2,0-2,3 м,
яка, загалом, менша, як і площа кузовів при їх однаковій ширині, на 10-11,5 %.
Місткість кабін електромобілів МВ, призначених для перевезень вантажів
у міських та приміських зонах, становить, зазвичай, 2 чол.
Вибір вантажопідйомності проектованих електромобілів МВ залежить від
її величини, заданої технічними вимогами, або приймається в ініціативному
порядку з експлуатаційних умов відповідно до функціонального призначення.
На основі аналізу технічних параметрів сучасних електромобілів МВ
встановлено, що вантажопідйомність електромобілів категорії L7 становить
350-500 кг, а категорії N1 – 500-1000 кг. Хоча у 2020 році були створені
електромобілі МВ збільшеної до 1200-2000 кг вантажопідйомності [4]. Тому,
для конструкторських бюро вітчизняних підприємств пропонується варіант
проектування типорозмірного ряду максимально модульно-уніфікованих
L
e
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електромобілів з вантажопідйомністю 500, 750, 1000, 1250 та 1500 кг. Основна
відмінність у конструкціях їх базових шасі – застосування ТЕД і тягових АКБ
різної потужності та різних типорозмірів шин – R13, R14, R15 і R16.
При виборі величини добового автономного пробігу проектованого
електромобіля МВ необхідно враховувати, що з його збільшенням суттєво
зростає собівартість виготовлення та ринкова вартість електромобіля і
зменшується вантажопідйомність. За статистичними даними середньодобовий
пробіг електромобілів МВ під час доставляння вантажів у межах міст становить
50-80 км. Тому, величина рекомендованого добового автономного пробігу без
підзаряджання/ заряджання тягових АКБ достатня на рівні 100 км.
Для проектування перспективних електромобілів МВ, призначених для
перевезення вантажів у міських та приміських зонах, з метою освоєння їх
дрібносерійного виробництва вітчизняними підприємствами оптимальною, з
огляду на зручність, безпечність та економічність їх експлуатації, все ж
являється компонувальна схема 4х2.1з з кабіною капотного типу. А для
створення електромобілів МВ іншого – спеціального та спеціалізованого
функціонального призначення, необхідно передбачати створення максимально
уніфікованих модифікацій базових шасі зі збільшеними колісними базами та
задніми звисами.
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВУ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПОЗДОВЖНЬОЇ
БАЛКИ ВІЗКА ВАГОНУ МЕТРО ПРИ ДІЇ РІВНОМІРНО
РОЗПОДІЛЕНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ ПО
ГРАНИЧНОМУ СТАНУ
КУЗНЕЦОВ О. М., к. т. н., доцент,
Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова
alex.kuznetzov2012@gmail.com
Пріоритетними напрямками та заходами для основних галузей міського
електричного транспорту є підвищення резерву несучої здатності конструкцій.
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Ця проблема досліджується в працях багатьох зарубіжних і вітчизняних
авторів. При всьому різноманітті існуючих підходів до цієї проблеми на
транспорті у багатьох випадках вони не дозволяють раціонально
використовувати всі можливості конструкції. Не розкритими залишаються
резерви міцносних характеристик по несучій здатності поздовжньої балки візка
головного вагону складу метрополітену при дії по середині балки рівномірно
розподіленого силового навантаження. Тому актуальним залишається завдання
реалізації надійного методу розрахунку, який би забезпечував не тільки
міцність конструкції, але і приводив би до збільшення терміну служби
рухомого складу. Тому 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 були сформульовані основні переваги методів розрахунку
конструкцій по допустимим напруженням (він забезпечує міцність конструкції,
проте в багатьох випадках не дозволяє раціонально використовувати всі її
можливості і часто призводить до завищення ваги) і по граничному стану (під
яким розуміється такий стан конструкції, при якому вона втрачає здатність
чинити опір зовнішнім впливам або перестає задовольняти пропонованим
експлуатаційним вимогам). Розроблена математична модель напруженодеформованого стану поздовжньої балки візка головного вагону складу метро
без урахування поперечної сили; проведене математичне моделювання із
заданим запасом міцності силового розрахунку поздовжньої балки візка
головного вагону, що представляє собою просту балку постійного полого
прямокутного перерізу, защемлену на кінцях і навантажену по середині
рівномірно розподіленим силовим навантаженням; проведений аналіз
результатів моделювання з отриманням даних по допустимому моменту при
розрахунку поздовжньої балки по допустимим напруженням і щодо граничного
моменту при розрахунку по граничному стану; проведений аналіз результатів
моделювання з отриманням даних по найбільшому допустимому навантаженню
при розрахунках поздовжньої балки по допустимим напруженням і по
граничному стану; визначений вплив кожного методу розрахунку на величину
найбільшого допустимого навантаження і надана кількісна оцінка резерву
міцності поздовжньої балки при дії по середині балки рівномірно розподіленого
силового навантаження.
Зроблений висновок, що несуча здатність поздовжньої балки при
розрахунку по граничному стану збільшується в три рази у порівнянні з
розрахунком по допустимим напруженням. Таким чином, насправді,
конструкція володіє запасом міцності більшим, ніж при розрахунку по
допустимим напруженням.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИВОДУ СИСТЕМИ
РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ
СКУРІХІН В. І., к. т. н., доцент,
ВАСИЛЬЄВ С. О., ШВЕДОВ І. П., студенти-магістри,
Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова
vladscu@gmail.com
При створенні нових і вдосконаленні старих конструкцій транспортних
засобів розробники прагнуть отримати машину, що відповідає основним
вимогам надійності, довговічності, ремонтопридатності, простоті конструкції і
уніфікації вузлів. При цьому велике значення мають випробування
транспортних засобів за результатами яких знаходять техніко-економічні
показники роботи, відповідність вимогам стандартів, технічних умов і
нормалям. При випробуваннях визначають тягово швидкісні властивості,
економічність, керованість і стійкість, показники коливань, вібрацій і шумності,
гальмівні характеристики, параметри прохідності, довговічності, надійності
тролейбусів і їх вузлів [1].
Розвиток методів випробувань пов'язаний з удосконаленням
вимірювальної і реєструючої апаратури, пристроїв, призначених для обробки
дослідних даних, і створенням необхідних режимів досліджень. Сучасні
магнітографи, осцилографи, телеметричні системи і т. п. дозволяють ефективно
проводити дослідження робочих процесів тролейбусів в дорожніх і
лабораторних умовах. Стандарти і нормалі на методи і умови проведення
стендових,
полігонних
і
експлуатаційних
випробувань
широко
використовуються при організації та плануванні випробувань. При складанні
програм випробувань встановлюють необхідне число зразків, режими,
тривалість пробігів, число циклів навантажень, дорожні і кліматичні умови.
Велике значення мають форсовані випробування на стендах, в яких значно
скорочені терміни виконання досліджень [1, 2].
На стендах транспортні засоби, їх вузли і деталі піддають різним видам
навантаження, відповідним експлуатаційним за рівнями і числу циклів.
Останнім часом більшу увагу приділяють автоматизації робіт. Електронні
автоматичні пристрої застосовують для реалізації програм навантажувальних
режимів на стендах і при обробці отриманих даних. За допомогою комп'ютерів,
частотних аналізаторів, а також різних спеціальних пристроїв можна
прискорити обробку результатів випробувань, а крім того, отримати
спектральні щільності процесів, кореляційні та інші функції.
При випробуваннях транспортних засобів великий ефект дає
використання стендів для фізичного моделювання різних процесів, що
відбуваються в механічних системах машин.
Найбільш актуальною проблемою підвищення надійності і ефективності
роботи механічних систем транспортних засобів і зокрема систем рульового
керування є отримання високих показників ефективності їх роботи, що, в свою
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чергу, залежить від розробки передових методів випробувань згаданих систем і,
відповідно, стендів для проведення подібних випробувань.
У даній роботі проведено аналіз конструкцій значної кількості існуючих
випробувальних стендів і запропонований відповідний варіант.
Для випробування рульового приводу був розроблений пристрій для
фізичного моделювання системи рульового керування, тому що розглянуті
стенди мають ряд недоліків, таких як необхідність розбирання, переробки
елементів рульового керування; вивішування коліс транспортного засобу.
Даний пристрій (рис. 1) складається з калібрувальної вставки 1 з
наклеєними на неї тензометричними датчиками 2. Кут повороту реєструється
перетворювачем 4, який діє через шестерну передачу 3. Вихідні параметри
фіксуються за допомогою тензометричної станції. За результатами вимірювань
можливо визначити момент прикладений до рульового колеса, прямий та
обраний коефіцієнт корисної дії рульового керування, виміряти люфт
рульового механізму.

Рисунок 1 – Пристрій для фізичного моделювання приводу системи
рульового керування: 1 – калібрувальна вставка; 2 – тензометричні датчики;
3 – шестерна передача; 4 – перетворювач

Перевагами даного пристрою є простота конструкції, компактність і
можливість установки на будь-який транспортний засіб, не розбираючи і не
переробляючи систему рульового керування.
Література
1. Испытания автомобилей / В. Б. Цимбалин и др. // Москва, Машиностоение, 2008.
199 с.
2. Скуріхін І. Л., Коваленко А. В. Механічне обладнання рухомого складу міського
електротранспорту: навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2012. 226 с.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ГУМОМЕТАЛЕВОГО МОДУЛЯ У З`ЄДНАННЯХ
НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ ВІЗКІВ ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ
СКУРІХІН В. І к. т. н., доцент,
ПЛАХТЄЄВ М. С., ОДЬОЖКІН В. О., студенти-магістри,
Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова
vladscu@gmail.com
Проектування механічного обладнання рухомого складу, що володіє при
необхідної міцності і довговічності, мінімальною вагою, вимагає ретельної
оцінки напруженого стану кожного елемента конструкції. Крім розрахунків на
міцність, при проектуванні деталей та вузлів рухомого складу, виконуються
розрахунки на довговічність, втома, нагрівання, стійкість і ін. [1, 2]. Величина
навантажень, що сприймаються елементами конструкції рухомого складу в
різних режимах роботи, обумовлюється для пасажирського рухомого складу
числом пасажирів, станом дорожнього покриття, профілем колії в плані і по
вертикалі, динамікою руху, зчеплення колеса з рейкою і поруч інших факторів,
які можуть змінюватися в широких межах. Зазвичай елементи рухомого складу
міського електричного транспорту розраховуються при найбільш невигідному
поєднанні максимальних діючих навантажень, які можуть виникати при
найбільш різних режимах роботи [2].
Актуальністю даної роботи є вдосконалення гумометалевого модуля в
з’єднаннях навісного обладнання візків вагонів метрополітену, який дозволяє
мати оптимальні пружні характеристики, що знижують динамічний вплив на
вагон і залізничний шлях та сприяє більш комфортному пересуванню
пасажирів.
Основа гумометалевого модуля — це кільцевий елемент з еластичного
матеріалу (рис. 1), наприклад гуми. Еластичне кільце в поперечному перерізі
має форму, близьку до овалу, довга вісь якого нахилена до осі симетрії
елемента. Укладений в певний, строго прорахований об’єм, модуль працює
таким чином: в залежності від навантаження у нього змінюється жорсткість,
відбувається адаптація елемента до зовнішнього впливу.
кільцевий
елемент

Рисунок 1 – Гумометалевий модуль з елементом еліпсного типу
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Він прагне мінімізувати енергію деформації, оптимально розподіляючи
напругу по перетину. Завдяки цьому виключений ризик виникнення режимів
резонансу.
На рисунку 2 показано візок вагона метрополітену [3] і місця установки
гумометалевого модуля – підвішування редуктора; підвішування тягового
двигуна; опора п’ятникової балки.

а

б

в

Рисунок 2 – Місця встановлення гумометалевого модуля на візку вагона
метрополітену серії 81-714, 81-717:
1 – підвішування редуктора; 2 – центральне підвішування; 3 – буксове підвішування;
4 – гальмівна тяга; 5 – поздовжня балка; 6 – центральна балка;
7 – колісна пара; 8 – датчик швидкості ДС–1; 9 – карданна муфта;
10 – блок-гальмо; 11 – тяговий двигун; 12 – гальмівний циліндр;
а,б,в – місця встановлення гумометалевого модуля

У процесі роботи пружний елемент гумометалевого модуля
перекочується по внутрішній поверхні обойми і якщо навантаження
збільшується поверхня контакту з металевими частинами збільшується; якщо
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зменшується, то і поверхня контакту зменшується. Пружний елемент працює не
на стиск і роздавлювання, а на перекочування.
Література
1. Прочность и надежность узлов подвижного состава. Сборник трудов, М., 2005.
2. Липатов Г. А. Кабашов Н. Ф., Сегаль М. Г. Вагоны метрополитена: Справочное
пособие. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М. Машиностроение, 2001.
3. Рухомий склад міського електричного транспорту. Механічна частина: Навчальний
посібник / В. Х. Далека, М. В. Хворост, В. І. Скуріхін, Д. І. Скуріхін // Х.: ХНУМГ ім.
О. М. Бекетова, 2018. 370 с.

ДОСВІД М. ЛУЦЬКА У ВПРОВАДЖЕННІ Е - КВИТКА В МІСЬКОМУ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ
ВОЛИНЧУК Ю. В., к. е. н., доцент,
ДМИТРУК А.О, студентка,
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
yulija.volynchuk@gmail.com, dmytruk806@gmail.com
Нові інформаційні технології суттєво змінили спосіб життя людини та
проникли в кожну сферу життя суспільства. Водночас проблематичним є
виявлення тіньових фінансових потоків у сфері пасажирських перевезень,
запобігти яким можна за допомогою використання електронного квитка.
У травні 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої
системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», згідно з
яким на законодавчому рівні вводилося поняття електронного квитка як
проїзного документу встановленої форми, який після реєстрації в
автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на
одержання транспортних послуг [1].
Перша спроба впровадження електронного квитка у місті Луцьку зазнала
невдачі у 2017 р., коли на реалізацію програми передбачалося близько 3 млн.
грн. з бюджету міста.
Фактично розпочалося фінансування навчання
кондукторів для роботи з ручними валідаторами і тестування системи в
тролейбусах, проте того ж року ця програма була згорнута.
Вдруге процес запровадження електронного квитка запустили у вересні
2018 р. з прийняттям Луцькою міськрадою програми автоматизованої системи
оплати проїзду та обліку пасажирів в громадському транспорті (АСООП), яка
передбачала введення е-квитка вже до кінця 2019 року [2], завдяки чому Луцьк
міг стати чи не першим українським містом, яке б повністю перейшло з готівки
на електронний розрахунок оплати проїзду. На той момент впровадження еквитка оцінили у 48,5 млн грн, тобто у 15 разів дорожче, ніж це передбачалось
спочатку. У структурі видатків очікувалось 6,5 млн. грн. з міського бюджету, 40
млн. грн. від оператора системи, 2 млн. грн. – від транспортних перевізників.
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На оголошений у квітні 2019 р. конкурс [3] подалися два учасники:
луцьке ТзОВ «Візор-МАК» та спільна пропозиція турецької компанії «KENT
KART EGE ELEKTRONIK» з молдовським ТОВ «PAYNET SERVICES», яка в
результаті визнана кращою [4]. У липні 2019 р. Луцька міська рада підписала із
переможцем двосторонній договір, який описував всі деталі нової системи, що
мала запрацювати з 11.11.2019 ру. Серед умов договору було створення в
Луцьку спільної для переможців фірми, яка юридично реалізовуватиме проект
[5]. Відповідно, 17 липня з’явилося ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ», співзасновниками якого стали компанія «KENT KART EGE ELEKTRONIK» (10%) та ТОВ
«PAYNET SERVICES» (90%). За умовами договору, оператор системи
впродовж 10 років має повністю забезпечувати функціонування в Луцьку
автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів, встановлення
відповідного обладнання на транспорті, постійну підтримку системи, видачу
електронних квитків та багато іншого.
Для впровадження е-оплати за проїзд у кожній одиниці громадського
транспорту встановили валідатори, за допомогою яких можна розрахуватися
спеціальною карткою або через телефон, дисплеї для водіїв з відображенням
фактів проплати та камери спостереження для операторів. Йдеться про
трьохступеневий контроль: перший проводить водій – слідкує, щоб кожен
пасажир проходячи повз валідатор зареєстрував свій проїзд; другий – здійснює
оператор за допомогою камери у салоні. Всі, хто проходить повз валідатора і
він не спрацює, фотографуються, а знімки відправляються перевізнику для
вжиття заходів. Третій – створено службу контролю в кожного перевізника. По
2 інспектори контролюють безпосередньо в транспортних засобах за
допомогою приладу, схожого до смартфона. Заходячи він проводить по
валідатору і система оплати на період контролю блокується. Далі квиток
перевіряється в кожного пасажира: якщо оплата проходила, то з’являється
зелений сигнал, якщо ні – червоний. В режимі онлайн інформація передається
на сервер, що запобігає можливості приховати факт безкоштовного проїзду.
Інспектори мають право складати адмінпротоколи і виносити постанови на
штраф у 20-кратному розмірі (станом на 01.03.2021 р. це становить 80 грн. у
тролейбусах).
На початок реформи в Луцьку 11 маршрутів обслуговували 42 тролейбуси комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту»
(ЛПЕ). Е-квиток вводився у два етапи. Спочатку діяв перехідний період, коли
можна було розраховуватися як із допомогою картки, так і готівкою. З 30
грудня 2019 року остаточно припинили готівкову оплату в тролейбусах.
Частина кондукторів була скорочена, а частина перейшла в контролери. Нині на
маршрутах працюють 30 контролерів, що дало змогу впродовж 2020 року
зекономити на фонді оплати праці 87,5 млн. грн.
Після запровадження е-квитка денна виручка Луцького підприємства
електротранспорту збільшилася з 60-70 тис. грн до 100 тис. грн. Додатково цим
вирішено проблему обліку компенсацій за пільговий проїзд. У 2019 році на
виплату компенсацій пільгових перевезень і на фінансову допомогу ЛПЕ було
спрямовано майже 69 млн. грн. У 2020 році у зв’язку з впровадженням системи
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АСООП – на потреби підприємства спрямовано 43 млн. грн.
Станом на березень 2021 року в Луцьку 57 тролейбусів облаштовані
валідаторами, бортовими комп’ютерами, системою озвучення зупинок і
відеокамерами. Основні модулі звітності системи системно аналізують дані,
групують, зводять у таблиці та графіки. Зокрема, портал дозволяє моніторити
пасажиропотік в розрізі зупинок громадського транспорту. Функціонує також
система GPS-моніторингу, в якій можна слідкувати за дотриманням розкладу
руху громадського транспорту. Система веде облік: скільки часу йде на поїздку,
хто був за кермом, історію маршруту, відхилення від розкладу тощо. Рейс не
зараховується, якщо водій не виконав перевезення за маршрутом від пункту
«А» до пункту «Б». Також функціонує понад 100 форм звітності: в розрізі
моніторингу, пасажиропотоку, фінансів, управління.
Щодо видів електронних квитків CityCard, то наразі є: 1) стандартний
(неперсоніфікований електронний квиток на основі безконтактної електронної
пластикової картки, що використовується як єдиний платіжний інструмент для
оплати проїзду у громадському транспорті міста Луцька, вартість однієї поїздки
в тролейбусі 4 грн., в маршрутному таксі 6 грн.); 2) пільговий та
студентський/учнівський (містить персональні дані про пільговика,
студента/учня); 3) одноразовий квиток, термін дії якого – 48 годин (вартість
однієї поїздки – 15 гривень, двох – 20 гривень).
Зручним для користування є мобільний додаток. Щоб розрахуватися за
проїзд у громадському транспорті банківською картою за допомогою технології
NFC достатньо прикласти смартфон до значка NFC на валідаторі, для
розрахунку QR-кодом з мобільного додатку – прикласти смартфон до віконечка
камери на валідаторі.
Досвід Луцької міської ради з впровадження е-квитка заслуговує на
глибоке вивчення і популяризацію серед інших міст України не лише в питанні
залучення ефективного інвестора в транспортну систему міста, а й в створенні
інших переваг. Адже, електронна система оплати проїзду – це дієвий шлях
детінізації транспортної сфери, яка забезпечує точний облік кількості
пасажирів, в тому числі пільгових категорій, прозорий бухгалтерський облік
перевізників, дає можливість визначати найбільш завантажені маршрути в
години пік і регулювати їх кількість, контролювати дотримання графіку,
відслідковувати місцезнаходження транспорту на маршруті онлайн, проводити
точні розрахунки обсягів компенсацій за перевезення пільгових категорій
населення тощо. Окремо варто відзначити й безпековий фактор – водії
зосереджуються
виключно
на
керуванні
транспортом.
Також
відеоспостереження більш дисциплінує пасажирів, а безготівкова оплата сприяє
підвищенню фінансової грамотності споживачів транспортних послуг.
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Вирішення задач, пов’язаних з дослідженням застосування науки про
механічну взаємодію рухомого складу та рейкового шляху істотно впливає на
розвиток електричного транспорту, безпеку руху вагонів. Параметри ударних
імпульсів, що виникають між колесом трамвая та торцем приймаючої рейки в
зоні стику залежать від номеру колісної пари, що проїжджає стикову нерівність
шляху. Вони також напряму залежать від висоти стику між торцями з'єднаних
стиковими накладками віддаючої та приймаючої рейок, який виникає в момент
дотику бандажем колеса вагона приймаючої рейки. Останній э функцією
завантаження вагона, конструктивних й експлуатаційних параметрів
транспортного засобу.
Саме тому створення новітніх способів технічної реалізації пристроїв для
виміру висоти рейкових стиків, на базі дослідження процесів механічної
взаємодії трамвайного вагона з рейковою колією з урахуванням руху колісних
пар вагона в зоні стикової нерівності, є актуальними. В даній роботі в основу
досліджень поставлена задача вдосконалення пристрою для виміру висоти
рейкових стиків, а саме виділення найбільшої серед висот, що виникають і
вимірюються при проходженні чотирма колісними парами вагона стику
рейкової колії з наступною реєстрацією останньої в якості реальної найбільш
небезпечної висоти стику.
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Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої для виміру
висоти рейкових стиків колії кожен канал виміру містить додатково другий,
третій і четвертий блоки датчиків горизонтальної та вертикальної швидкості
букси, а також другий, третій і четвертий датчики стику, що встановлені на
платформі вагона-шляховимірника, нуль-орган, з’єднаний входами з
керуючими входами ключа, з’єднаного інформаційними входами з виходами
блоків датчиків горизонтальної та вертикальної швидкості букси, а керуючими
входами – з виходами датчиків стику. При цьому висота стику виявляється
пропорційною горизонтальній достиковій швидкості центру мас колеса та
найбільшому значенню післяударної швидкості букси колісної пари.
У підсумку збільшується точність контролю стикових нерівностей
рейкової колії шляхом виміру їхньої висоти і за рахунок цього підвищується
ефективність контролю геометричних параметрів рейкового стику, а також
розширюються функціональні можливості пристрою. Слід зазначити, що
запропоновані схемні рішення пристрою електромеханічного принципу дії, які
належать до колієвимірювальної техніки є універсальними з точки зору області
використання: трамвай, метрополітен, залізничний транспорт.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДСИЛЮВАЧА РУЛЬОВОГО
КЕРУВАННЯ ТРОЛЕЙБУСУ
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Міський електричний транспорт займає важливе місце у житті будь-якого
міста. В Україні тролейбус є одним з найпоширеніших видів такого
електричного транспорту.
Удосконалення конструкцій тролейбусів та їх елементів сприяє
підвищенню надійності, ефективності, ресурсу роботи і визначає направлення
науково-технічних досліджень. Одним із таких технічних рішень є
удосконалення системи рульового керування тролейбуса, від конструкції якого
залежать компонувальні рішення та експлуатаційні властивості рухомого
складу [1].
В роботі запропоновано рішення підвищення ефективності роботи
системи рульового керування тролейбусів за рахунок використання
електропідсилювачів керма на базі електродвигуна з ротором, що котиться [1].
За допомогою методів імітаційного моделювання проведено дослідження
системи рульового керування тролейбусу з використанням двигуна з ротором,
що котиться у якості електричного підсилювача рульового приводу.
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Запропоновану систему рульового керування тролейбусу можна
представити у вигляді двох підсистем: електричної та механічної.
До складу електричної частини входить система керування з силовим
перетворювачем,
електромеханічний
перетворювач,
представлений
електричним двигуном з ротором що котиться. Механічна частина складається
з елементів передачі крутного моменту від двигуна до керуючих коліс.
Моделювання ведеться для системи рульового керування тролейбусу
ЛАЗ-Е183, де замість гідравлічного підсилювача рульового приводу
використовується електричний двигун з ротором, що котиться. Відповідно до
[2-3] використовуються основні параметри механічної частини та визначено
момент опору.
На основі диференційних рівнянь електричної та механічної частини, а
також алгебраїчних рівнянь, які характеризують електромагнітні зв’язки
електропідсилювача рульового приводу, математична модель рульового
керування тролейбуса на базі двигуна з ротором, що котиться має вигляд [4-6]:
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де un – напруга n-ї котушки статора, В; in – струм n-ї котушки статора, А;
φ – геометричний кут повороту; L∂n – диференційна індуктивність n-ї котушки
статора, Гн; KEn – коефіцієнт протиЕРС; ωр – кутова швидкість обертання
ротора, рад/с; Ме – електромагнітний момент, Н·м; ∑F – результуюча сила
одностороннього магнітного тяжіння, Н; Rр.зовн – зовнішній радіус ротора, м;
Моп – момент опору, Н·м; Jр – приведений момент інерції ротора, кг·м2.
На основі системи рівнянь (1) у середовищі Matlab Simulink побудована
імітаційна модель системи рульового керування тролейбусу з електричним
підсилювачем керма (рис. 1). Визначені основні параметри двигуна з ротором,
що котиться.
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Рисунок 1 – Імітаційна модель системи рульового керування з
електричним підсилювачем керма у середовищі Matlab Simulink
Моделювання ведеться за наступних початкових умов: швидкість
обертання рульового колеса – 1,5 об/с; напруга живлення двигуна електричного
підсилювача – 400 В DC; поворот керуючих коліс виконується на місці при
максимально-допустимому навантаженні на керуючу вісь; магнітні системи
кожної фази двигуна з ротором, що котиться ідентичні, вихрові струми і
гістерезис у магнітопроводі не враховуються, активні опори фаз рівні.
За результатами моделювання отримані характеристика кута повороту
керуючих коліс (рис.2) та характеристика моментів (рис.3).

Рисунок 2 – Характеристика кута повороту керуючих коліс тролейбусу
та кута завдання при рівномірному обертанні
рульового колеса зі швидкістю 1,5 об/с.
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Рисунок 3 – Характеристика моменті системи рульового керування
тролейбусу при рівномірному обертанні рульового
колеса зі швидкістю 1,5 об/с
Аналіз отриманих залежностей показує, що за рахунок моменту інерції
електричний підсилювач рульового приводу при повороті керуючих коліс на
місці, при максимально-допустимому навантаженні на керуючу вісь, виходить
на частоту обертання вихідного валу, яка еквівалентну повороту рульового
колеса зі швидкістю 1,5 об/с за час рівний 35 мс. Кут повороту керованих коліс
незначно відстає від кута повороту завдання, що визначає похибку
позиціонування ∆Θ, яка дорівнює 0,01 рад. Зменшення частоти обертання
рульового колеса збільшує точність позиціонування керованих коліс відносно
кута повороту завдання.
Розроблена математична модель дозволяє проводити аналіз перехідних
процесів системи рульового керування тролейбусу на базі двигуна з ротором
що котиться, а також оцінити керуючий вплив водія на роботу системи
рульового керування.
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Управління запасами є важливим елементом діяльності підприємства,
оскільки на їх створення витрачається значна кількість матеріальних ресурсів.
Запаси являють собою один із чинників, що впливає на рівень ефективності
функціонування підприємства. Проте більшість підприємств не приділяють
належної уваги питанням управління виробничими запасами і постійно
недооцінюють свої майбутні потреби в наявних запасах, внаслідок чого
змушені нести додаткові витрати [1].
У кожному завданні управління запасами розглядаються:
- величина попиту на певний матеріал;
- наявність запасу цих матеріалів, його поповнення та відновлення,
здійснюване безперервно або в окремі проміжки часу;
- витрати, пов'язані зі зберіганням запасів, збитки через незадовільний
попит і інші витрати, що утворюють оптимізовану цільову функцію;
- обмеження, певні тими чи іншими факторами, пов'язаними із завданням
управління запасами.
Завдання управління запасами відносяться до завдань оптимізаційного
типу. Кожна зі складових процесу поставки, зберігання і витрачання запасів
може бути оцінена деякими витратами. Так, кожна партія запасів вимагає
витрат на поставку, якими можуть бути транспортні витрати, витрати по
заробітній платі, витрати на запуск в серію і т.д. Очевидно, що зі збільшенням
періоду між суміжними поповненнями запасів кількість партій в плановому
періоді буде зменшуватися і витрати на поставки будуть знижуватися.
Запаси, що надійшли на підприємство, повинні зберігатися на складі, і
для цього також потрібні деякі витрати. Зі збільшенням розмірів партії запасів
витрати на зберігання будуть зростати. Таким чином, сумарні витрати в
моделях управління запасами складаються з альтернативних доданків, що
представляють собою витрати на поставку і зберігання. При збільшенні періоду
між постачанням і відповідно обсягу поставок одна з складових (витрати на
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зберігання) збільшується, а інше (витрати на поставку) - зменшується. Завдання
оптимізації запасів зводиться до визначення шуканих параметрів моделі, що
забезпечують мінімум сумарних витрат[2, 3].
Для цього запропоновано:
- критерій визначення витрат на утримання запасів при заданому законі
розподілу необхідної кількості запасів;
- визначення умови оптимальної кількості запасів;
- визначення величини запасів;
- створення ідеології «віртуального сховища».
Для оптимізації нормативного запасу деталей і вузлів і в першу чергу для
скорочення, часу ремонтного циклу необхідно створити підсистему
"Віртуальний склад" в структурі 1С Склад на додаток до реального складу
запасних частин. У цей "Віртуальний склад" поміщають деталі і вузли, що
надходять в ремонт зі складу депо і деталі і вузли локомотива, що надійшли в
ремонт.

Рисунок 1 – Схема обороту деталей та вузлів у «Віртуальному складі»
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Підсистема "Віртуальний склад" поліпшує контроль і оперативність
виконання ремонтів. Так, при постановці локомотива на ремонт всі вузли і
деталі локомотива автоматично надходять до реєстру "Віртуального складу".
Процес ремонту і готовність деталей відстежується в режимі реального часу.
Таким чином, контролюється, в якому підрозділі і на якому ремонті
знаходяться вузли та деталі, а також в якому вони стані. Це дозволить
контролювати процес проходження через ремонтні дії деталей і вузлів, а також
контролювати технологічний запас.
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Загальновідомо, що забруднення навколишнього середовища, викликане
зокрема вихлопними газами автомобілів і автобусів, є серйозною проблемою
сучасного суспільства. Тому країни Європейського союзу запропонували
програму поступового заборони використання в містах транспортних засобів з
двигунами внутрішнього згоряння.
Якщо говорити про громадські автобуси, то при розробці електроприводу
доцільно провести порівняння декількох технічних рішень, а саме:
використання індивідуального електропривода з окремим двигуном для
кожного з двох задніх ведучих коліс і використання багатодвигунного
електропривода. У разі багатодвигунного електроприводу для приведення в рух
транспортного засобу можуть використовуватися один, два, три або чотири
двигуни в залежності від навантаження. Навантаження двигунів автобуса
залежить від кількості пасажирів і кута нахилу доріг.
В сучасних транспортних засобах як правило використовують синхронні
двигуни (СД) з збудженням від постійних магнітів або асинхронні двигуни
29

(АД). СД є найбільш енергоефективними, оскільки не витрачають енергію на
створення магнітного поля і мають найбільш високі значення питомої моменту
і питомої потужності. АД є найбільш простими за конструкцією, найбільш
надійними і дешевими.
Спрощена функціональна схема індивідуального електропривода і
багатодвигунного тягового електроприводу показана на рис. 1. На цих
функціональних схемах прийняті наступні позначення: 1 - тягові
електродвигуни; 2 - редуктор; 3 - карданний вал; 4 - механічний диференціал; 5
- піввісь ведучих коліс; 6 - ведучі колеса.
Застосування багатодвигунного електроприводу має ряд переваг в
порівнянні з застосуванням однодвигунного електроприводу, а також в
порівнянні з приводом від мотор-коліс і від індивідуальних двигунів двох
ведучих коліс автобуса.
При використанні багатодвигунного електроприводу і розміщенні
двигунів в середній частині автобуса маса двигунів буде розподілена
рівномірно. Двигуни мотор-коліс і індивідуальні двигуни, які з'єднані зі
звичайними колесами через редуктори, піддаються механічним ударним
навантаженням. Це знижує їх надійність і довговічність.

Рисунок 1 – Функціональна схема індивідуального електропривода і
багатодвигунного тягового електроприводу
В автобусі з однодвигунним приводом поламка двигуна не дає
можливість продовжувати рух. При використанні багатодвигунного
електроприводу відмова одного з двигунів не є аварійним режимом. Автобус
може продовжувати рух за допомогою другого і третього двигунів.
Одним з найважливіших є питання аналізу і оцінки енергетичних
показників багатодвигунного електроприводу при русі з постійною швидкістю і
при розгоні. Для українського автобуса «Богдан» проведені розрахунки втрат
енергії в тягових електродвигунах при використанні багатодвигунного приводу
для випадків застосування, двох двигунів потужності 45 кВт і трьох двигунів
малої потужності 30 кВт у порівнянні з одним двигуном у 90 кВт.
При розрахунках враховано навантаження транспортного засобу від сил
тертя кочення коліс, яка практично не залежить від швидкості руху, і вітрове
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навантаження, яка пропорційна швидкості в другому ступені. Розрахунки
проведені для випадків перевезення 45 пасажирів, 22 пасажирів і при
відсутності пасажирів.
В MatLab в пакеті SimPowerSystems була розроблена математична модель
системи ПЧ-АД, в якій можна задати необхідний закон частотного керування
АД і визначити потужність втрат енергії в АД. Проведені дослідження
показали, що при русі автобуса по горизонтальній дорозі з постійною
швидкістю при будь-якій кількості пасажирів двигун потужністю 90 кВт
виявляється істотно недовантаженим.
При цьому сумарні втрати енергії в однодвигунному електроприводі
виявляються досить великими за рахунок наявності великих постійних втрат.
Використання замість одного двигуна великої потужності одного або декількох
двигунів малої потужності з меншими постійними втратами енергії дозволяє
зменшити сумарні втрати енергії. В результаті, чим менше завантажений
автобус, тим більше енергетичний ефект від використання одного або декількох
двигунів малої потужності.
При розгоні автобуса по горизонтальній дорозі від нуля до максимальної
швидкості
енергетичні
переваги
багатодвигунного
електроприводу
проявляються тільки при розгоні повного автобуса з великим перевантаженням
двигуна по моменту. При цьому істотно збільшуються змінні втрати в
індивідуальному електроприводі. У багатодвигунному електроприводі, завдяки
розподілу моменту навантаження між двигунами, змінні втрати і сумарні
втрати енергії виявляються значно меншими. Це дозволяє значно зменшити
витрату енергії при розгоні.
При розгоні порожнього автобуса перевантаження двигуна по моменту не
так велика, як при розгоні повного автобуса. При цьому змінні втрати енергії в
багатодвигунному електроприводі близькі за значенням до змінних втрат
енергії в індивідуальному електроприводі завдяки розподілу моменту
навантаження між двигунами малої потужності за рахунок збільшення їх
кількості. В результаті постійні втрати в багатодвигунному електроприводі
збільшуються, і енергетичний ефект виявляється значно менше або відсутній
взагалі.
Застосування багатодвигунного електроприводу в міському циклі руху
автобуса дозволить зменшити потужність втрат електричної енергії,
споживаної від автономного бортового джерела живлення.
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Сучасний розвиток економіки і транспорту та надзвичайний попит на
фахівців високої кваліфікації вимагають розвитку галузевої науки. Високі
темпи розвитку галузевої науки і швидка її віддача у вигляді технічних засобів і
технологій стали основою зльоту прогресуючих в світі економік Японії і
Південної Кореї.
Цільова спрямованість досліджень і швидкий результат – це те, що так
необхідно зараз для міського електротранспорту та метрополітенів України.
Використовуючи поки ще досить високий потенціал фундаментальної науки,
нам необхідні свої розробки стратегій, концепцій, програм розвитку галузі і
свої рішення технічних завдань. Найбільш реально це зробити в вітчизняному
науково-дослідному інституті міського транспорту на базі Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. В
інституті повинна бути зосереджена вся галузева наука міського
електротранспорту, координаторами якої повинні бути головні конструктори з
проблем – відомі вчені, які мають досвід створення нової техніки, або
талановиті працівники підприємств, які внесли значний вклад в розвиток галузі.
За останні десятиліття зроблено дуже багато для розвалу системи освіти і
науки країни:
- зниження творчої мотивації і підрив авторитету педагогів шляхом
зниження їх статусу в суспільстві;
- бюрократизація і лібералізація навчального процесу шляхом
заповнення безліч непотрібних звітів і зниження якості освіти за рахунок
вільного відвідування лекцій, перездач іспитів і мінімального відрахування;
- руйнування інтелектуальної атмосфери і підбору керівних кадрів
шляхом зниження унікального поля розуму здатного народжувати хороші ідеї.
Сучасна підготовка кадрів в університетах країни за Болонською
системою привела до того, що підготовлені фахівці не можуть працювати в
умовах швидкого оновлювання технічних засобів і технологій міського
електротранспорту з наступних причин:
- в університетах немає нових зразків техніки; навчальні плани не
передбачають практики на виробництві з наданням робочих місць і отриманням
відповідної групи або розряду;
- науково-технічний потенціал викладачів має тенденцію спаду і може
наступити момент навчання по Інтернету «з відривом свідомості від матерії»;
- підготовка доцентів і професорів за принципом «студент – аспірант –
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доцент – професор» зовсім без стажу роботи на виробництві приводе до
тупикової ситуації;
- факультети підвищення кваліфікації не мають ні технічних засобів, ні
кваліфікованих кадрів перепідготовки фахівців для експлуатації техніки і
технологій нового покоління міського електротранспорту.
В умовах появи нової техніки та ІТ-технологій в управлінні процесом
перевезень пасажирів пропонується нова стратегія розвитку галузевої науки і
підготовка фахівців для міського електротранспорту. Необхідно змінити спосіб
підготовки бакалаврів і магістрів. Життя вимагає повернутися до дуального
способу підготовки типу 3 місяці – теорія і 3 місяці – практика на робочих
місцях підприємств міського електротранспорту зі здачею (з видачею) всіх
належних документів. Так ведуть підготовку фахівців для транспорту в
Німеччині (фірма «Сіменс») і інших країнах Європи і Азії.
Ринкові механізми економіки і привілеї менеджерів в управлінні міським
електротранспортом розхитують історично сформовану архітектуру складної
галузі, де головною завжди була людина з глибокими технічними знаннями:
електрорухомого складу, тягових підстанцій, контактної мережі, колії, зв’язку
та систем управління.
Викладені причини вимагають кардинальних змін у вищій школі і
змушують всередині найбільших університетів мати свій центр підготовки
кадрів до рівня обслуговування нової техніки. Такі центри повинні отримати
ліцензію і готувати фахівців за своїми програмами.
Розвиток галузевої науки і підготовка фахівців вкрай необхідні для
реалізації стратегії розвитку та підвищення енергоефективності міських
електротягових мереж на період 2020–2035 рр. Пріоритетною задачею стратегії
розвитку є надійне енергетичне забезпечення процесу перевезень пасажирів і
значне зниження питомої витрати паливно-енергетичних ресурсів в усіх сферах
діяльності
КП
«Міськелектротранссервіс»
(інфраструктура,
ремонт,
виробництво) і комунальних підприємств трамвайних та тролейбусних депо
(рухомий склад, ремонт, виробництво).
Розробка стратегії ґрунтувалася на наступних документах, що
регламентують політику держави в області енергетики і енергоспоживання:
- Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність», схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р;
- Комплексна програма енергозбереження в м. Харкові на 2010–2020 рр.,
затверджена Харківською міською радою від 22 вересня 2010 р. № 262/10.
Стратегія розвитку базується на високоінтелектуальних технологіях
вирішення багатовимірних задач прогнозування та глобальної оптимізації з
урахуванням тенденцій геополітичного, макроекономічного, соціального і
науково-технічного розвитку країни та мінімізації техногенної дії міського
електротранспорту на довкілля.
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Стратегія розвитку міського електротранспорту спрямована на розробку
науково
обґрунтованих
методів,
технологічних
рішень,
нового
електротехнічного обладнання і діагностичної апаратури для підвищення
енергоефективності та ресурсозбереження електротягових мереж і зниження
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів в процесі перевезень та
враховує досвід реалізації вже існуючих стратегій інших країн світу.
Пріоритетними задачами стратегії розвитку є:
- повне і надійне енергетичне забезпечення процесу перевезень
пасажирів, зниження ризиків і недопущення розвитку кризових ситуацій в
енергозабезпеченні міського електротранспорту;
- значне зниження питомої витрати паливно-енергетичних ресурсів в
усіх сферах діяльності КП «Міськелектротранссервіс» (інфраструктура, ремонт,
виробництво) і комунальних підприємств трамвайних та тролейбусних депо
(рухомий склад, ремонт, виробництво);
- використання альтернативних відновлюваних енергоресурсів;
- корінне поліпшення структури управління КП «Міськелектротранссервіс» на основі сучасних інформатизаційних технологій, систем обліку і
моніторингу паливоенергоспоживання, взаємовигідних систем взаємодії
виробників і споживачів енергоресурсів галузі;
- істотне підвищення обсягу рекуперації електричної енергії і
ефективності її використання, оснащення тягових підстанцій інверторами і
накопичувачами енергії в місцях найбільш активного застосування
рекуперативного гальмування;
- мінімізація техногенної дії міського електротранспорту на довкілля.
Реалізація стратегії розвитку повинна здійснюватися через цільові
інвестиційні проекти і програми, прямо або побічно спрямовані на
енергозбереження, а також через організаційні заходи господарств КП
«Міськелектротранссервіс» та комунальних підприємств трамвайних та
тролейбусних депо по енергозбереженню і підвищенню енергетичної
ефективності їх діяльності (рис. 1), у тому числі:
1) Інвестиційні програми по створенню нової техніки і технологій
рухомого складу та інфраструктури:
- виробництво та придбання нових трамваїв та тролейбусів;
- оновлення пристроїв тягових підстанцій і електротягових мереж;
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- модернізація і оновлення конструкції колії і споруд;
- модернізація і оновлення пристроїв СЦБ і зв'язку;
- впровадження автоматизованих системи управління.
2) Програми енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності
КП «Міськелектротранссервіс» та комунальних підприємств трамвайних та
тролейбусних депо, що формуються на період 2–3 років, відповідно до
законодавства України в сфері енергетичної політики країни.
3) Організаційно-технічні
заходи
структурних
підрозділів
КП
«Міськелектротранссервіс» та комунальних підприємств трамвайних та
тролейбусних депо, які спрямовані на енергозбереження.

Рисунок 1 – Структура формування енергозберігаючої діяльності міського
електротранспорту
Положення стратегії розвитку КП «Міськелектротранссервіс» повинні
стати основою при розробці і коригуванні програм підвищення енергетичної
ефективності, як КП «Міськелектротранссервіс» в цілому, так і її структурних
підрозділів. Ці положення повинні враховуватися при створенні нової техніки і
технологій для міського електротранспорту, при підготовці і реалізації
інвестиційних
програм
в
енергетичному секторі діяльності
КП
«Міськелектротранссервіс».
Враховуючи значну долю обсягу пасажирських перевезень, які
здійснюються на електротранспорті, важливо забезпечити випереджаючий
розвиток енергетичного сектора КП «Міськелектротранссервіс» з урахуванням
ходу реформ електроенергетики країни, у тому числі на основі прямого
довгострокового тарифного регулювання, що забезпечить прибуткову роботу.
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Враховуючи
капіталоємність
основних
енергетичних
фондів
інфраструктури КП «Міськелектротранссервіс» і тривалі терміни окупності
інвестицій, переважними джерелами фінансування оновлення і будівництва
тягових підстанцій, електротягових мереж і колії повинні стати державні
інвестиції за участю бюджетної підтримки регіонів і прибутку від інвестиційної
складової тарифів на передачу (транзит) електроенергії.
Для об'єктів, що забезпечують передачу електроенергії стороннім
споживачам, також можуть залучатися кошти приватних інвесторів, а для
об'єктів, що беруть участь в наданні системних послуг і послуг забезпечення
надійності мереж зовнішнього електропостачання, додатково повинна
використовуватися і частина прибутків, отриманих від реалізації цих послуг
іншим суб'єктам електроенергетичного ринку.
Стратегія розвитку включає два етапи:
- етап модернізації міського електротранспорту, що передбачає корінну
модернізацію існуючих об'єктів інфраструктури, забезпечення перевезень
рухомим складом з виключенням парків із перевищеним терміном служби,
розробку нових технічних вимог до техніки і технологій, початок проектнодослідницьких робіт з впровадження нової техніки і технологій та будівництво
нових тягових підстанцій та електротягових мереж;
- етап динамічного розширення електротягових мереж міського
електротранспорту, що передбачає створення інфраструктурних умов для
розвитку нових центрів економічного зростання в місті, вихід на світовий
рівень технічного і технологічного розвитку електричного транспорту.
У стратегії з використанням нових інформаційних технологій розглянуті
теоретичні і практичні питання розвитку технологій обслуговування і ремонту
тягових підстанцій, контактної мережі, рейкової колії по стану для
забезпечення енергобезпеки процесу перевезень. На теперішній час узагальнені
основоположні
критерії
якості
струмозняття,
що
визначають
ресурсозбереження, розроблені та затверджені концепція будівництва і
оновлення тягових підстанцій та концепція технічного обслуговування
пристроїв електропостачання за станом на базі їх діагностики і моніторингу.
Для зниження експлуатаційних витрат заплановано перехід до науково
обґрунтованих термінів ремонту і планування робіт на основі фактичного стану
параметрів електротехнічного обладнання тягових підстанцій та контактної
мережі на базі комплексної системи їх діагностики. Комплексна діагностика
поєднує оцінку стану пристроїв на імітаційних моделях та реальних
вимірювань стану параметрів постійно діючою діагностикою тягових
підстанцій, кабельних мереж і рейкових колій. Планується використання
випробувальних вагон-лабораторій контактної мережі трамваю.
Такі технології уже реалізовані підприємством «ДАК-Енергетика» при
виготовленні сучасних тягових підстанцій. В 2020 р. введена в експлуатацію
тягова підстанція нового покоління з сухими трансформаторами, 12пульсовими схемами випрямлення, цифровими захистами і діагностикою
обладнання, що забезпечує експлуатацію за станом.
36
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З 2014 року в Україні відбуваються зміни щодо адміністративнотериторіального устрою відповідно до «Концепції реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні» [1]. На даний
момент процес формування територіальних громад фактично завершено, тому
перед органами місцевого самоврядування постають питання організації
ефективного функціонування новостворених громад, в тому числі і організація
пасажирських перевезень в межах територіальної громади. Аналіз нового
адміністративно-територіального устрою України [2] свідчить про значну
кількість населених пунктів, які входять в об’єднану територіальну громаду.
Окрім того варто відмітити значну віддаленість окремих населених пунктів від
адміністративного центру територіальної громади (рис. 1).

а)
б)
Рисунок 1 – Луцька (а) та Хмельницька (б) міські територіальні громади
У 2018 році в Україні схвалено Національну транспортну стратегію
України на період до 2030 року [3], тому розвиток громадського транспорту
новостворених територіальних громад повинен здійснюватися із врахуванням
вимог Національної транспортної стратегії України. Національною
транспортною стратегією України до 2030 року визначено ряд завдань, з яких:
- оновлення міського транспорту з переважним переходом на
електротранспорт;
- впровадження економічних та інших заходів стимулювання
використання в містах екологічно більш чистих видів транспорту,
зокрема електромобілів, міського електричного транспорту метрополітенів, трамваїв, тролейбусів, електробусів, а також
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транспорту;
- поступове оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень,
заміна видів транспорту з вуглецевими викидами, просування
“зелених” видів транспорту, забезпечення розвитку велосипедного
руху в містах, заміна концепції використання міні-автобусів на більш
гнучкі та екологічно чисті системи, обладнані для перевезення осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Враховуючи наведені вище положення, можна відмітити, що в пріоритеті
в найближчому майбутньому саме розвиток міського електричного транспорту.
Тому реалізація Національної транспортної стратегії України, стосовно міських
пасажирських перевезень, в межах окремих територіальних громад може
здійснюватися двома шляхами: застосуванням електробусів та/або
застосуванням тролейбусів, обладнаних автономних ходом. Саме застосування
тролейбусів з автономним ходом може бути ефективним у ряді міст України,
оскільки, на початок 2021 року, за даними корпорації підприємств
електричного транспорту України «Укрелектротранс» [4] в Україні функціонує
35 підприємств міського електричного транспорту, з яких 31 експлуатує
міський електричний транспорт на тролейбусних маршрутах.
Запас автономного ходу тролейбуса значно впливає на його вартість,
тому важливим є розрахунок необхідного та достатнього запасу ходу
тролейбуса під конкретні умови експлуатації.
Виходячи з рівняння силового балансу руху транспортного засобу, із
врахуванням випадкових дій зовнішніх чинників, а саме дію сил інерції, опору
руху, опору повітря, опору підйому, врахуванням режимів руху транспортного
засобу, здійснено моделювання витрат електричної енергії на ділянці їздового
циклу протяжністю 25 секунд (рис. 2).

а)
б)
Рисунок 2 – Витрати енергії на рух тролейбуса з автономним ходом на ділянці
їздового циклу протяжністю 25 секунд: а) миттєві витрати; б) сумарні витрати
Аналізуючи рисунки 2, встановлено значну розбіжність між витратою
енергії на рух транспортного засобу, залежно від впливу зовнішніх чинників,
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така розбіжність може становити до 3,5 разів. Даний факт свідчить про
важливість правильного планування маршрутів громадського транспорту та
необхідність виваженого підходу до формування тендерних пропозицій на
купівлю транспортних засобів.
Процес розвитку мережі громадського транспорту, в окремих
територіальних громадах, варто здійснювати дотримуючись наступних етапів:
- розробка стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної
інфраструктури територіальної громади;
- планування та розробка маршрутів громадського транспорту, з
врахуванням перспектив розвитку територіальної громади;
- визначення техніко-експлуатаційних характеристик транспортних
засобів;
- проведення тендерних закупівель.
Такий підхід забезпечить формування структури парку рухомого складу
відповідно до потреб конкретної територіальної громади, з врахуванням
перспектив її розвитку, та, водночас, ефективно використовувати як
тролейбусну мережу міста, так і акумулятори та/або накопичувачі електричної
енергії.
Запропонований комплексний підхід до організації маршрутів
громадського транспорту, формування структури парку рухомого складу,
визначення його техніко-економічних показників, з врахуванням особливостей
регіону має на меті підвищити ефективність міського електричного транспорту
та зменшити витрати на його придбання та експлуатацію. Однією з основних
проблем, яка постає перед територіальними громадами, це моделювання витрат
електричної енергії на маршрутах із врахуванням впливу зовнішніх факторів та
подальше визначення необхідного запасу автономного ходу тролейбуса, яка
успішно може бути вирішена відповідними проектними та науковими
установами.
Література
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СТАТИСТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ
СИЛОВОГО КОВЗНОГО КОНТАКТУ
УСТИМЕНКО Д. В., к. т. н., доцент,
Дніпровський національний університет залізничного транспорту
ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
ustimenko.1979@gmail.com
Система тягового енергопостачання електрифікованих доріг представляє
собою складну розподілену електротехнічну структуру, яка забезпечує
енергією рухому електромеханічну одиницю значної потужності – близько
5000...10000 кВт. Передача енергії на борт транспортного засобу – електровоза,
здійснюється за допомогою ковзного сильнострумового контакту. Цей контакт
являє собою пару, що складається з мідного контактного проводу та контактної
вставки струмоприймача. В процесі експлуатації, і контактний провід, і
контактна вставка струмоприймача зношуються. Процеси зносу указаних
складових носять випадковий характер та залежать від значного числа
факторів, серед яких присутні кліматичні, електричні і механічні. Комбінації
цих факторів носять імовірнісний непередбачуваний характер, що ускладнює
опис механізму їх взаємного впливу.
До важливих експлуатаційних характеристик контактних пар пристроїв
струмознімання, що визначають їх надійність і економічність, відносять
коефіцієнт тертя та інтенсивність зносу (зносостійкість). Величина зносу як
контактного проводу, так і контактних вставок струмоприймача вище
критичних значень є неприпустимим [1].
Вихідними даними для проведення аналізу процесів зношування
складових силового ковзного контакту можуть бути результати
експериментальних випробувань як в умовах експлуатації так і в умовах
лабораторії (стендові).
В період з листопада 2016 р. по березень 2017 р. на ділянці «Тернопіль –
Глибочок Великий – Озерна» Львівської залізниці проводився контроль
величини зносу контактного проводу. У вказаний період більша частина
електрорухомого складу, що експлуатувався на вказаній ділянці, було
обладнано контактними вставками струмоприймача з покращеними
характеристиками [2]. Заміри висоти контактного проводу проводились з
використанням мікрометрів типу МКЦ (4)-25-0,001 в характерних («жорстких»)
точках фіксації контактного проводу.
Висота контактного проводу є випадковою величиною, тому облік
повинен проводитися ймовірнісно-статистичними методами, а, отже, для
практичних розрахунків потрібні імовірнісні характеристики висоти
контактного проводу. В якості нульової гіпотези прийнято, що розподіл
випадкової величини χ-висоти контактного проводу відповідає нормальному
закону. В пакеті прикладних програм STATISTICA сформовано гістограму
випадкової величини – висоти контактного проводу на дослідній ділянці
«Оп 343 – Оп 357» (рис. 1).
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Рисунок 1 – Гістограма розподілу висоти контактного проводу на
дослідній ділянці «Оп 343 – Оп 357»
Для перевірки гіпотези, щодо відповідності нормальному закону
розподілу використfyj критерій χ2. Розрахункове значення χ2 для розподілення
представленого на рисунку 1 дорівнює χ2=2,63, що при кількості ступенів
свободи r=3 забезпечує вірогідність на рівні 0,45…0,5, що підтверджує гіпотезу
про відповідність нормальному закону розподілу випадкової величини.
Обробка результатів заміру висоти контактного проводу на інших
дослідних ділянках також підтвердили гіпотезу про відповідність нормальному
закону розподілу випадкової величини.
Одночасно з замірами величин зносу контактного проводу на ділянках
Львівської залізниці проводились роботи, в умовах лабораторії університету, по
встановленню ресурсу контактних вставок струмоприймачів. Для цього
контактні вставки з покращеними характеристиками [2] проходили стендові [3]
випробування на знос. Під час стендових випробувань ковзний контакт
навантажувався постійним струмом 300 А, при цьому установка відтворювала
10 тис. проходів струмоприймача [4].
Аналогічно контактному проводу висота контактних вставок
струмоприймача також є випадковою величиною, тому обробка даних по їх
залишкові висоті має проводитися ймовірнісно-статистичними методами.
Конструкція випробувального стенду передбачає одночасну взаємодію
двох (лівий та правий) зразків контактної вставки з контактним проводом, що
обертається [3]. В результаті апроксимації, використовуючи поліном у вигляді
h(x)=H+B1x+B2x2, отриманих експериментальних даних по зношуванню лівого
та правого зразків в заданому інтервалі (рис. 2) отримано аналітичний вираз
h(x)=9,39-0,00114x+6,83×10-7x2 який є математичною моделлю, процесу зносу
контактної вставки струмоприймача.
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Рисунок 2 – Графіки величин зносу зразків та їх апроксимація поліном
h(x)=9,39-0,00114x+6,83×10-7x2
Проведений аналіз експериментальних результатів по визначенню
величин зносу контактного проводу на ділянках змінного струму, при
використані контактних вставок струмоприймачів електровозів з покращеними
характеристиками, ймовірнісно-статистичними методами дозволив встановити
відповідність стохастичного процесу зносу контактного проводу нормальному
закону.
Отримана в лабораторних умовах, в результаті стендових випробувань,
математична модель процесу зносу контактної вставки струмоприймача
дозволяє прогнозувати величину її зносу, для будь-якої кількості проходів
випробувальної установки. Отримані стендові результати корелюються з
результатами експлуатаційних випробувань.
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ВЕРХНЬОЮ БУДОВОЮ КОЛІЇ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ СТИКОВОЇ
НЕРІВНОСТІ
ШПАЧУК В. П., д. т. н., професор; ЧУПРИНІН О. О., к. т. н., доцент;
СУПРУН Т. О., к. т. н., асистент,
Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова, м. Харків
v.p.shpachuk@gmail.com
Вирішення задач, пов’язаних з дослідженням практичного застосування
науки про механічну взаємодію рухомого складу та рейкового шляху істотно
впливає на розвиток електричного транспорту, безпеку руху вагонів. А також
на пропускну і провізну здатність станцій, на економіку утримання рухомого
складу та рейкового шляху та інше. Тому особливу актуальність набувають
дослідження процесів механічної взаємодії в системі «трамвайний вагон –
рейкова колія», встановлення на базі аналізу отриманих результатів нових
закономірностей, що враховують особливості їх механічної взаємодії з
урахуванням експлуатаційних, конструктивних і механічних параметрів
трамвайного вагона та верхньої будови шляху, а також особливостей проїзду
колісними парами стикової нерівності. Сучасні дослідження свідчать, що
показники надійності й довговічності залежать від здатності протистояти
руйнуючій дії виникаючих статичних, ударних, динамічних і вібраційних
навантажень. Відомо також, що найбільший рівень осадження баластового
шару виникає під першою шпалою приймаючої рейки. Це пов'язано з тим, що у
цих місцях перша шпала під приймаючою рейкою, зазвичай, зазнає найбільшу
механічну взаємодію між трамвайним вагоном і верхньою будовою колії,
завдяки їх ударному впливу. Таким чином прогин приймаючої рейки під
першою шпалою виявляється істотним показником, що відповідає
особливостям механічної взаємодії з верхньою будовою колії в місцях з
ізольованими стиковими з’єднаннями шляху.
В роботі вдосконалено розрахункову механічну схему (рис. 1) та
математичну модель прогинів приймаючої рейки, які враховують
характеристики жорсткості (с1, с2) і демпфірування (b1, b2) підвіски трамвайного
вагона і баластового шару, швидкість, завантаження й особливості руху
трамвайного вагона через поточні кількісні параметри зведених мас коліс на
рейці, що дозволило розрахувати параметри післяударної взаємодії механічної
системи «трамвайний вагон – рейкова колія» на фазі зростання прогинів під
першою шпалою. Тут ср.к. – жорсткість рейки на кінці; m1, m2 – зведені маси
колеса і вагона з урахуванням завантаження; у1, у2 – вертикальні переміщення
зведених мас колеса і вагона; li (і = 1-24), lkі (і = 1, 2) – геометричні координати
пружних опор, а також першої і другої колісних пар відповідно. Розв’язання
рівнянь динамічної моделі виконується із застосуванням методу Фур’є поділу
змінних, методів теорії операційного числення Лапласа-Карсона, а також умов
ортогональності форм вільних коливань континуальної системи.
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Рисунок 1– Розрахункова механічна схема взаємодії приймаючої рейки
Для механічної схеми, що розглядається, рівняння руху мають вигляд
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де lk1 = 1,9 м; lk1 = 0; J – момент інерції перерізу рейки відносно
нейтральної осі; Е – модуль пружності матеріалу рейки; w ( t , x ) – прогин рейки;
δ ( x ) – імпульсна функція; F , ρ – площа перерізу і щільність матеріалу рейки.
На базі створеної моделі встановлено, наприклад, що зміна зведеної до
одного колеса маси трамвайного вагона в діапазоні m = [ 2125 ÷ 3814] кг при
достиковій швидкості руху центру мас колеса Vk = 10 м/с призводить до зміни
динамічного прогину приймаючої рейки під першою шпалою в діапазоні
[3,3÷6,3] мм, тобто до його зростання в 1,9 раз.
Отримані результати на практиці використовуються в подальшому під
час розроблення технічних рішень щодо стику рейкової колії, а також при
визначенні
режимів
експлуатації
трамвайних
вагонів,
створенні
експериментально-теоретичного комплексу для дослідження, розрахунків та
вдосконалення параметрів трамвайного вагона і верхньої будови колії шляхом
їх раціонального вибору.
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МОДЕЛЮВАННЯ СЕКЦІЇ ЕЛЕКТРОПОЇЗДУ З ЛЮЛЕЧНИМ
ПІДВІШУВАННЯМ ТА СИСТЕМОЮ РЕКУПЕРАЦІЇ КОЛИВАНЬ
ОЗУЛУ А. Б., аспірант; ЛЮБАРСЬКИЙ Б. Г., д. т. н., професор,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків
anton.ozulu96@gmail.com, lboris1911@ukr.net
Сьогодні основним елементом ходової частини електрорухомого складу є
система ресорного підвішування. Альтернативним підходом для підвищення
динамічних показників ходових частин електрорухомого складу є застосування
електромеханічних амортизаторів, які мають можливість рекуперовувати
частину енергії коливань в електричну енергію з подальшою можливістю її
використання на рухомому складі. Завдяки такому амортизатору ми отримаємо
такі переваги: плавність руху, підвищення швидкості руху, рекуперація енергії
для подальшого використання (акумулювання).
У роботі розглянуто питання побудови 3D моделі секції електропоїзду з
люлечним підвішуванням, яка показана на рисунку 1а, для використання даних
у Mathlab Simulink та розрахунку накопиченої енергії на ділянці шляху. Для
побудови моделі було використано пакет програми SolidWorks. Виконавчий
механізм нахилу кузова та рекуперації коливань включає наступні вузли:
проміжна балка, система підвісу, рама кузова і рама візка. Типи приводів, що
використаються в даний час у системі нахилу кузова, мають як ряд
незаперечних переваг, так і суттєві недоліки. Тому, запропоновано
використання у цій системі лінійного двигуна [1,2], який можливо
використовувати як для нахилу кузова, так і для накопичування енергії.
Лінійний двигун складається з двох компонентів (рисунок 1б): 1 – статор, 2 –
слайдер з постійними магнітами (ротор).

а)
б)
Рисунок 1 – 3D модель секції електропоїзду (а) та лінійного двигуна (б)
Проведено математичне моделювання руху залізничного транспорту на
ділянці. Як результат, отримано зменшення коливань кузова при русі на ділянці
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в середньому у 1,5 рази в порівняння з традиційним пружнім підвішуванням.
Результати моделювання ефективності електромеханічного амортизатора
зображені на рисунку 2.

Рисунок 2 – Осцилограма коливань кузова з різними
типами підвішування: 1 - ресорне підвішування; 2 - ресорне підвішування з
електромеханічним амортизатором

Визначено
залежність
середньої
потужності,
яку
генерує
електромеханічна система регулювання коливань кузова при різних
швидкостях руху (рис. 3).

Рисунок 3 – Осцилограма генеруємої потужності електромеханічної
системи регулювання коливань кузова
Встановлено, що на відміну від пневматичного підвішування та
ресорного, електромеханічний амортизатор не тільки не потребує додаткових
втрат на роботу компресора, а і сам генерує електричну енергію.
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Підвищення вартості енергоносіїв, зменшення впливу на навколишнє
середовище,
збільшення
мобільності
населення
ставить
завдання
удосконалення систем електричної тяги міського електричного транспорту.
Одним з напрямів цієї роботи є застосування накопичувачів енергії.
Використання накопичувачів дозволяє акумулювати енергію рекуперації,
в результаті чого очікується зменшення споживання енергії від системи
зовнішнього електропостачання. Крім того, застосування накопичувачів енергії
потенційно дозволяє експлуатувати більш потужний рухомий склад без
суттєвої реконструкції тягової мережі.
Як відомо, встановлення накопичувачів енергії можливо як на рухомому
складі, так і у тяговій мережі. У першому випадку застосування накопичувачів
енергії дозволить накопичувати енергію гальмування і використовувати її для
розгону поїзда, що дає економію до 30% електроенергії, яка витрачається на
тягу; виключити втрати електроенергії в контактній мережі (як мінімум на 10%)
як при споживанні електроенергії, так і при її рекуперації; знизити
навантаження на контактну мережу і стабілізувати її напругу, компенсуючи
провали напруги в момент розгону електропоїздів; забезпечити автономний хід
електрорухомого складу в межах декількох кілометрів, а також живлення
власних потреб транспорту без зовнішньої мережі.
Однак бортовий накопичувач енергії, як правило, зменшує
пасажировмісність транспортного засобу, яка для міського електротранспорту є
ключовим показником.
Для тягових мереж електрифікованих залізниць, метрополітенів та
міського електротранспорту з мінливими рівнями навантажень і вимог щодо
забезпечення високих якісних показників енергії, тенденція доведення
електроенергії до рухомого складу через накопичувачі вельми актуальна.
Наприклад, в міських транспортних засобах близько 65% енергії витрачається
на їх прискорення. Отже, потім вона майже повністю буде розсіяна при
гальмуванні. Запасання і зберігання цієї енергії в накопичувачі для повторного
використання призведе до зменшення первинного енергоспоживання на
електрогенеруючих установках, зниження витрат сировини, зменшення
шкідливих викидів, а отже, до забезпечення більш щадного режиму з боку
електричного транспорту до навколишнього середовища.
Недоліком від розміщення накопичувача енергії у тяговій мережі є
підвищені втрати енергії. Однак підключення накопичувача до тягової мережі
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дозволяє здійснювати обмін енергією між кількома одиницями рухомого
складу.
Графік руху міського електротранспорту характеризується частими
зупинками рухомого складу. Тому вбачається доцільним використання
накопичувачів енергії з метою запасання енергії при гальмуванні та її віддачі
під час руху рухомого складу.
Для отримання енергії рекуперації накопичувач енергії може
встановлюватися на тяговій підстанції, в середині фідерних зон при
централізованій системі живлення і на консолі.
Накопичувачі енергії забезпечують проміжне накопичення енергії, що
рекуперується, і її подальше цілеспрямоване використання рухомим складом. В
результаті усунення жорсткого тимчасового зв'язку між моментами отримання
гальмівної енергії і виникнення можливості її споживання з'являються умови
для її ефективного використання в зручний момент часу. Слід зазначити, що
накопичувачі не тільки зберігають енергію гальмування, але також за рахунок
зниження споживання енергії з мережі зовнішнього електропостачання
покращують енергетичні показники електроенергетичної системи в цілому.
Аналіз характеристик накопичувачів показує, що застосування інерційних
накопичувачів енергії є найбільш раціональним. Накопичувач цього роду є
поєднанням маховика і електричної машини. Вал маховика з’єднано з валом
ротора електричної машини і встановлено на опорах обертання в герметичному
корпусі. Для зниження аеродинамічних втрат при обертанні маховика корпус
вакуумують. У режимі запасання енергії електрична машина, працюючи в
режимі електродвигуна, споживає з мережі електричну енергію і перетворює її
в кінетичну енергію обертання маховика, збільшуючи тим самим його оберти.
При необхідності видачі збереженої енергії в зовнішнє електричне коло,
електрична машина переводиться в режим генератора, на валу якого виникає
гальмівний електромагнітний момент, обороти маховика знижуються, і таким
чином механічна енергія маховика перетворюється в електричну енергію.
Таким чином, інерційний електромеханічний накопичувач енергії
використовується в якості буфера при обміні енергією як в системі тягового
приводу рухомого складу при розгоні і гальмуванні, так і в системі тягового
електропостачання при обміні енергією між електрорухомими складами, що
розганяються і рекуперують.
Важливо відзначити, що в порівнянні з іншими цей тип накопичувача
кращий за таким показником, як ступінь узгодження його характеристик з
характеристиками об'єктів тягової мережі ‒ і в електричному рухомому складі, і
в накопичувачі енергетичні процеси мають електромеханічний характер. Крім
того інерційні накопичувачі мають прийнятні масо-габаритні показники.
Зважаючи на те, що завданням інтелектуальної системи керування
накопичувачем є забезпечення енергоефективного обміну енергію між рухомим
складом та накопичувачем, очікуваний результат від застосування такого типу
накопичувачів енергії у тяговій мережі призведе до підвищення енерго- та
ресурсоефективності системи електричної тяги. Тому вирішення задач,
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пов’язаних із застосуванням інерційних накопичувачів енергії, базується на
комплексному дослідженні системи електричної тяги.
РОЗВИТОК СИСТЕМ НАХИЛУ КУЗОВІВ РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ
НА БАЗІ ЛІНІЙНИХ ДВИГУНІВ
ЯКУНІН Д. І., к. т. н., доцент,
ЄРІЦЯН Б. Х., к. т. н.,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків
unicomber@ukr.net
Створення рейкового транспортного засобу із застосуванням технології
нахилу кузова є раціональним способом скоротити час перебування у дорозі на
лініях, де переважають криві малого радіусу. В даний час електромеханічний
привід надає найбільших переваг у системах нахилу. В існуючих варіантах
використання електродвигуна в поєднанні з парою «гайка-гвинт» обмежує
демпфування і перешкоджає поверненню системи до початкового положення.
Втім, використання лінійного двигуна, який дозволяє безпосередньо
перетворювати електрику в лінійний рух, дозволяє уникнути зазначених
недоліків [1]. Але і у цьому випадку проблема надмірного споживання енергії
для підтримки значення кута нахилу, досягнутого за допомогою лінійних
двигунів, залишається невирішеною. Встановлення демпфера зменшує побічні
ефекти, але шкодить енергоефективності. Протиріччя пропонується усунути
шляхом застосування регульованого демпфера.
Запропонований демпфер відрізняється від використовуваного в даний
час наявністю додаткового каналу, що з'єднує порожнини його корпусу таким
чином, щоб обійти дросельні отвори поршня. Додатковий канал містить
нормально відкритий електромагнітний клапан. Коли електромагнітний клапан
спрацьовує, додатковий канал перекривається і рідина подається через отвори
поршня демпфера. Однак використання повністю гідравлічного демпфера
призводить до втрати енергії затухаючих коливань, які перетворюються в тепло
і викидаються в навколишнє середовище. На наш погляд, застосування
електродинамічного демпфера [2] поверне певну кількість споживаної енергії
до електромережі або до вбудованого накопичувача енергії, встановленого в
транспортному засобі. Це також полегшує варіювання ступенем гасіння
контрольованих демпфованих коливань, змінюючи навантаження на вихідні
ланцюги демпфера. Це може позитивно позначитися на загальному споживанні
енергії та пришвидшити розробку рейкового транспорту з лінійними двигунами
в механізмах нахилу кузова.
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Ефективний транспорт є важливою умовою для сталого розвитку та
процвітання міст. Основними процесами, які визначають напрям розвитку
міського транспорту є: підвищення вартості енергоносіїв, підвищення безпеки
та енергоресурсоефективності, зменшення впливу на навколишнє середовище.
На теперішній час міста України, які експлуатують тролейбусні лінії,
оновлюють рухомий склад. Тяговий електропривод цих тролейбусів
побудовано на основі тягових асинхронних двигунів, завдяки чому ці
тролейбуси мають підвищену енергоресурсоефективність. Також застосування
тягового електроприводу на основі асинхронних двигунів зробило більш
привабливим застосування тролейбусів з автономним ходом, а також автобусів
з електричною трансмісією та електробусів.
Одним
із
напрямів
подальших
напрямів
підвищення
енергоресурсоефективності рухомого складу є застосування у тягових
електроприводах синхронних електричних машин із постійними магнітами
(СДПМ). Розробкою, дослідженням та виготовленням тягових синхронних
електродвигунів займаються провідні закордонні виробники. Наприклад,
австрійською компанією Traktionssysteme Austria розроблено тяговий
синхронний електродвигун з постійними магнітами типу TMPF 35-28-8
потужністю 200 кВт, при цьому його маса становить 350 кг, що майже удвічі
менше маси електродвигунів типу АД903 (Україна) та 6ДТА.002.1 (Латвія), які
застосовуються у тягових електроприводах вітчизняних тролейбусів.
Альтернативним варіантом електродвигунів з постійними магнітами є
синхронно-реактивні електродвигуни з постійними магнітами (СРДПМ). Цей
тип електродвигунів широко використовується у електромобілях. Про
застосування електродвигунів цього типу на тролейбусах інформації немає.
Аналіз СРДПМ при їх застосуванні на електромобілях показує дещо нижчі ніж
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у СДПМ масо-габаритні показники, широкий діапазон регулювання частоти
обертання, високі показники енергоефективності у широкому діапазоні
навантажень. При цьому у СРДПМ використовується менше постійних
магнітів, що зменшує вартість електродвигуна. Ці переваги забезпечать
підвищення енергоресурсоефективності тягового електроприводу і у випадку
застосування його на тролейбусі. Тому розробка і дослідження тягового
СРДПМ та електроприводу на його основі є актуальною та має практичне
застосування.
ПНЕВМОПІДВІСКА – ГОЛОВНА СКЛАДОВА ДОСЯГНЕННЯ
СВІТОВОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ТА КОМФОРТУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
МАСЛІЄВ В. Г., д. т. н., професор,
МАСЛІЄВ А. О., д-р філософії,
Національний
технічний
університет
інститут»
masliew@ukr.net

«Харківський

політехнічний

Для досягнення світового технічного рівня міським електротранспортом,
підвищення його конкурентоспроможності та забезпечення високого комфорту для
пасажирів необхідно вирішити ряд актуальних проблем, однією з яких є

виключення застосування металевої підвіски та перевод його на використання
пневморесор, які дозволяють реалізувати значно більший статичний прогин,
тобто реалізувати «м’яку» підвіску, фільтрують шум і вібрації, які виникають
при коченні коліс по рейках, та зберігають путню структуру за рахунок
зменшення динамічних сил, які діють від коліс.
Конструкції пневмопідвіски постійно вдосконалюються, але функцію
гасіння коливань фахівці досі перекладають на гідравлічні гасителі, надійність
роботи яких в експлуатації низька із-за наявності значної кількості рухомих
частин та, відповідно, сил тертя між ними, що викликає їх знос.
Надійність роботи пневмопідвіски в експлуатації вище завдяки тому, що
для реалізації демпфірування в ній не використовують рухомі частини, які
зношуються, а розсіюють енергію коливань у довкілля, з використанням
дроселювання потоку повітря, яке при коливаннях перетікає між
пневморесорою та додатковим резервуаром.
Але це може дати належний результат лише за певних умов: кожну
пневморесору необхідно з’єднати (по повітрю) із додатковим резервуаром,
ємність якого повинна бути у 4-10 разів більша за ємність пневморесори, а сама
пневморесора повинна забезпечувати перетікання якомога більшої маси
стислого повітря між нею та додатковим резервуаром, тобто мати достатню
«активну» ємність.
Для виконання цих умов створено та досліджено характеристики нової
пневморесори, «активна» ємність якої суттєво більша за інших. Запропоновано
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вираз для обчислення коефіцієнту демпфірування коливань, у якому це
враховано. Результати досліджень
пневматичної підвіски з новою
пневморесорою проведено чисельними методами в середовищі MATLAB
Simulink і доведено, що при теоретично можливій рівності між собою
«активної» та загальної ємності пневморесори, величина коефіцієнту
демпфірування підвіски наближається до реалізованого при гідравлічному
гасителі коливань.
Власні коливання носять затухаючий характер з частотою 1 Гц, а
коефіцієнт демпфірування дорівнює 0,25, тобто знаходиться в інтервалі
значень, які рекомендовано для транспортних засобів.
Результати досліджень доводять, що розроблена пневморесора може бути
рекомендована до застосування на нових моделях міського електротранспорту.
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЇ НА МІСЬКОМУ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ
КРАШЕНІНІН О. С., д. т. н., професор,
ШАПАТІНА О. О., к. т. н.
Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків
shapatina@ukr.net
При організації міських пасажирських перевезень основними критеріями
вибору транспорту є: вартість перевезення, сумарний час перевезення та якість
обслуговування клієнтів.
Вартість перевезення та час перевезення напряму залежать від вибору
маршруту електротранспорту. Вибір режимів руху транспортних засобів на
маршрутах є одним із головних завдань при покращенні перевезень пасажирів,
тому що безпосередньо впливає на якість обслуговування населення. Для
об’єктивної оцінки якості обслуговування клієнтів транспорту необхідно
використовувати методи теоретичної кваліметрії [1].
Задачу вибору оптимального маршруту для виконання перевезень на
різних ділянках можна вирішити за допомогою багатоцільової або векторної
оптимізації [2, 3].
Для досягнення цієї задачі потрібно вирішити такі завдання:
- сформувати критерії вибору для визначення виду транспорту, яким буде
здійснюватись перевезення на відповідній ділянці маршруту, та параметри їх
оцінювання;
- сформувати оптимальний маршрут перевезень пасажирів;
- визначити види транспорту для виконання перевезень пасажирів на
ділянках прямування маршруту.
Відповідно до цього сформовано критерії вибору на основі
кваліметричної оцінки, яка враховує пасажиромісткість, швидкість руху та
дальність маршруту. А також на основі положень векторної оптимізації
моделюється оптимальний маршрут перевезень пасажирів за умови обмежень
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(обмеження швидкості у зв’язку з аварією або ремонтними роботами та
обмеження пасажиромісткості у зв’язку з збоями в русі). Згідно до цього
обирається вид транспорту, який забезпечить перевезення пасажирів на
ділянках відповідних маршрутів.
Таким чином, обрання кращого варіанту маршруту дасть змогу
поліпшити функціонування міста в системі міських перевезень, враховуючи
напруженість міської мережі та ймовірності відмови транспортного засобу, що
дасть змогу оперативної зміни маршрутів, призначення тимчасових маршрутів,
можливість оперативного втручання в процес перевезення з метою задоволення
потреб населення в перевезеннях.
Також одержані результати будуть доцільними при організації маршрутів
міського електричного транспорту, який вимагає постійних пасажиропотоків
великих потужностей і розвинених транспортних шляхів сполучення.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ
АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ
ЗУБЕНКО Д. Ю., к. т. н., доцент,
Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова
Denis04@ukr.net
Скорочення викидів парникових газів і запобігання кліматичних змін є
головним пріоритетом. Однією з найважливіших технологій в майбутньому з
низьким рівнем викидів вуглецю є літій-іонна батарея (LIB), яка дозволяє
застосовувати різні пристрої від електромобілів до накопичувачів енергії в
масштабі мережі, для балансування відновлюваної електроенергії вітру і сонця.
Однак перешкоди на шляху більш широкого впровадження технології все ще
існують, в тому числі: обмежена щільність енергії, малий термін служби і
відносно висока вартість. Збільшення терміну служби батареї являє собою
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важливу задачу через сильну зв'язку між довговічністю акумуляторів і умовами
їх експлуатації, такими як температура, струм і діапазон робочого стану заряду.
Крім того, чутливість цих факторів впливає на термін служби батареї і
залежить від конструкції елемента і блоку з такими ключовими факторами, як
хімічний склад, склад електродів, форм-фактор, конфігурація блоку і система
терморегульовання. Ефективні методи продовження терміну служби
акумуляторів в реальних умовах залишаються складним завданням. Хоча
існують підходи до збільшення терміну служби батареї за рахунок мінімізації
факторів навантаження в батареї, це призводить до її неефективного
використання і, отже, до більш високої вартості системи. Кількісна оцінка і
прогнозування характеристик батарей в реальних умовах має важливе значення
для майбутньої побутової електроніки, електромобілів і акумуляторних батарей
для енергосистеми.
Найпростіший підхід до безпечної експлуатації батареї обмежує її роботу
в межах запропонованих виробником значень напруги, температури і струму.
Однак вони часто бувають надмірно консервативними і часто визначені
неоптимально, що призводить до неефективності використання батареї і її
передчасної відмови. Найбільш оптимальний підхід до контролю - це методи,
засновані на моделі, яка оцінює стан X (SOX). Тут ключові стану включають в
себе: SOC, стан доступної потужності (SOAP) і стан працездатності (SOH), що
призводить до оцінки залишився корисного терміну служби (RUL). Для
оптимізації швидкої зарядки акумуляторів в останні роки враховуються такі
фізичних показники, як потенціали окремих електродів і профілі концентрації
літію [2]. При об'єднанні цих станів з моделями, що описують процеси
деградації, можуть бути накладені динамічні обмеження, що враховують
мінливі реальні умови експлуатації.
Найбільш часто фіксуються процесами деградації LIB є: зростання
межфазного шару твердого електроліту (SEI), літієве покриття, розтріскування
частинок, закупорка пір і розчинення активного матеріалу [3]. Ці параметри
часто важко виміряти і вони трохи варіюються через невідповідностей у
виробництві [4]. Механізми деградації батарей, які не відображені в моделі
можуть привести до значних змін в прогнозованому RUL.
З огляду на проблеми параметризації моделей, а також нелінійний і
пов'язаний характер деградації батарей, активізувалися дослідження оцінки
стану акумуляторів. Найчастіше використовуються такі методи, як лінійна
регресія, дерево рішень і штучні нейронні мережі (ШНМ) в якості форм
машинного навчання (ML). У цьому сенсі методи машинного навчання
визначаються як алгоритми, які можуть збирати дані про акумулятор,
аналізувати їх поведінку і в кінцевому рахунку автоматично покращувати
продуктивність системи. Основним недоліком машинного навчання є величезна
кількість експериментальних навчальних даних, необхідних для створення
точної моделі, а також низька їх надійність.
Виникла необхідність об'єднання підходів, заснованих на моделях і на
даних в гібридні моделі, що поєднують в собі кращі аспекти обох з
використанням більш глибокої електрохімічної діагностики. Крім того, є
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можливість збільшення обсягу і різноманітності даних, що збираються з
реальних акумуляторних систем завдяки швидко зростаючому поширенню
акумуляторних електромобілів (BEV). Однак є проблеми зі збором динамічних
даних в порівнянні з лабораторними експериментами, використовуваними для
моделей. Крім того, проблеми пов'язані з обробкою великих обсягів даних і їх
ефективним контролем.
До теперішнього часу ці розробки в основному аналізувалися і
розвивалися ізольовано. Завдяки останнім досягненням в машинному навчанні,
базах даних і Інтернет-речах (IOT) виникла концепція цифрової копії фізичного
об'єкта з тісним зв'язком між ними. Є можливість створити структуру
цифрового двійника батареї, яка об'єднує дані, моделі і штучний інтелект (AI)
для пристроїв зберігання енергії нового покоління.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ
ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ
ПЛАХТІЙ О. А., к. т. н.,
НЕРУБАЦЬКИЙ В. П., к.т.н., доцент,
МАШУРА А. В., аспірант
Український державний університет залізничного транспорту, Харків
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
a.plakhtiy1989@gmail.com, NVP9@i.ua, artemmashura94@gmail.com
Електрифікація автомобільного транспорту в даний час є одним з
основних трендів розвитку світової автомобільної галузі. Розробці
електромобілів та зарядних станцій до них приділяється значна увага
дослідників та виробників.
Майже всі міжнародні автомобільні корпорації (BMW, Opel, Mercedes,
Tesla,
Nissan
і
т. п.)
інвестують
суттєві
кошти
в
розвиток
електромобілебудування. У 2015 р. частка електромобілів в світовому
автопарку складала лише 0,1 %, але за прогнозами до 2030 р. становитиме
близько 10 %, а до 2040 р. – близько 50 % [1, 2] (рис. 1).
Це пов’язано з тим, що практично у всьому світі електроенергія на
сьогодні є найдешевшим енергоресурсом. Так, наприклад, електромобілі Tesla
на 100 км в середньому споживають 17 кВт· год, в той час, як «бензинові»
автомобілі в середньому споживають 7 літрів палива на 100 км.
В Україні на 2021 рік електроенергія коштує 1,68 грн за кВт· год, а
паливо в середньому – 26,5 грн за літр. Крім того, значною перевагою
електромобілів є вища екологічність та економічність експлуатації.
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а)

б)

Рисунок 1 – Динаміка зростання кількості автомобілів (a) та частка продажу (б):
ICE – автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння; EV – електромобілі;
BEV – акумуляторні електромобілi; PHEV – гібридні електромобілі з
підзарядкою від мережі
Одним з ключових елементів, що визначає перспективи розвитку
електромобілів, є тенденція зниження вартості акумуляторних батарей. Саме
від техніко-економічних параметрів акумуляторної батареї в найбільшій мірі
залежить, з одного боку, потенційна дальність пересування електромобілів на
одній зарядці, з іншого боку – різниця в ціні з традиційними автомобілями з
двигунами зовнішнього згоряння [3]. До недавнього часу значним недоліком
електромобілів була висока вартість літій-іонних батарей. Проте існує
тенденція зменшення вартості літій-іонних батарей. Так за прогнозами на
2030 рік вартість 1 кВт· год в літій-іонному накопичувачі знизиться на 35 % і
буде коштувати 62 $.
З ростом кількості електромобілів важливим питанням є створення
енергоефективних зарядних станцій та систем зарядних станцій електромобілів,
до яких пред’являються вимоги високого ККД, коефіцієнта потужності
близького до одиниці, вимоги до показників електромагнітної сумісності та
низького рівня емісії вищих гармонік, а також можливість реалізації режиму
швидкого заряду електромобілів [4].
В існуючих зарядних пристроях електромобілів виникає ряд технічних
питань: великі втрати потужності, високий рівень емісії вищих гармонік до
мережі живлення і проблеми з реалізацією режиму швидкого заряду. Тому є
актуальним питанням покращення показників енергоефективності зарядних
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станцій, а саме зниження втрат потужності, зниження рівня емісії вищих
гармонічних складових спожитого струму, забезпечення високого коефіцієнта
потужності зарядної станції, а також можливості працювати в режимі
регульованого джерела струму та регульованого джерела напруги для
забезпечення швидкого режиму заряду.
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ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТОПОЛОГІЇ ЗАРЯДНОЇ СТАНЦІЇ
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ВИПРЯМЛЯЧА
НЕРУБАЦЬКИЙ В. П., к. т. н., доцент,
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ГОРДІЄНКО Д. А., аспірант,
D.Hordiienko@i.ua
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Розширення використання електромобілів є дуже перспективним з огляду
на можливе зменшення забруднення атмосферного повітря транспортними
засобами, насамперед, у великих містах. Тому питання покращення
енергоефективності зарядних станцій для електромобілів є актуальним.
Зарядний пристрій електромобіля використовується для швидкої зарядки
постійним струмом [1]. Для користувача електромобіля бортові зарядні
пристрої є зручними, тому що дозволяють заряджати акумулятори від
загальнопромислової мережі. Однак, бортовий зарядний пристрій збільшує
об’єм і вагу електромобіля і споживає більше електроенергії під час руху. Для
підтримки ефективності роботи електромобіля потрібний компактний зарядний
пристрій з високою питомою потужністю [2, 3].
Традиційна зарядна станція швидкої зарядки, як правило, складається з
двох частин, а саме перетворювача AC / DC і вихідного перетворювача
DC / DC. Вихідну напругу можна регулювати відповідно до широкого
діапазону напруги акумулятора від 280 В до 400 В для різних електромобілів.
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У комерційних швидких зарядних пристроях вихідний перетворювач
постійного струму призначений для використання в якості перетворювача з
гальванічною розв’язкою, де для ізоляції необхідний високочастотний
трансформатор. Однак ефективність такої зарядної станції менша за рахунок
присутності кола DC / DC [4].
Запропоновано одноступеневу структуру AC / DC, що, на відміну від
двоступеневої структури, характеризується більш низькою вартістю і більш
високою ефективністю (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема зарядної станції з одноетапним перетворенням енергії
Запропонована зарядна станція не містить додаткового кола перетворення
енергії – DC / DC-перетворювача, що обумовлює меншу кількість стадій
перетворення енергії і кращі показники ефективності. В якості AC / DCперетворювача
пропонується
використовувати
активний
випрямляч.
Запропоновано структуру зарядної станції електромобілів, яка складається з
вхідного трансформатора, трирівневого активного випрямляча та навантаження
(рис. 2).

Рисунок 2 – Запропонована топологія зарядної станції
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Запропонована топологія забезпечує відносно відомих технічних рішень
зарядних станцій покращення параметрів ККД, коефіцієнта потужності та
коефіцієнта гармонічних спотворень. Отримані результати пояснюються тим,
що запропонована зарядна станція реалізує одноетапне перетворення
електроенергії в активному випрямлячі з корекцією коефіцієнта потужності.
До переваг запропонованої зарядної станції з активним випрямлячем
відносяться високий коефіцієнт потужності, близький до одиниці; низький
коефіцієнт гармонічних спотворень споживаного струму (THD < 5 %);
можливість забезпечення двосторонньої передачі енергії.
Передбачається, що одноступенева структура зарядної станції має на 2 %
вище ККД в порівнянні з традиційною двоступеневою структурою.
Література
1. Safari M. Battery electric vehicles: looking behind to move forward. Energy Pol. 2017.
Vol. 115. P. 54–65.
2. Нерубацький В. П., Плахтій О. А., Машура А. В., Гордієнко Д. А. Аналіз технічних
характеристик акумуляторних батарей і систем заряджання електромобілів. Інформаційнокеруючі системи на залізничному транспорті. 2019. № 6. С. 11–19.
3. Saldana G, Martin J. I., Zamora I., Asensio F. J., Onederra O. Analysis of the Current
Electric Battery Models for Electric Vehicle Simulation. Energies journal. 2019. № 12.
4. Plakhtii O., Nerubatskyi V., Mashura A., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. Improving
energy indicators of the charging station for electric vehicles based on a three-level active rectifier.
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 3, No. 8 (105). P. 46–55.
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Національний транспортний університет, Київ,
gordienkonikolaj@ukr.net
Актуальність розвитку ринку транспортних засобів з електричним
двигуном підкреслюється його великими перспективами, оскільки такі
транспортні засоби мають більш просту технічну конструкцію і не
забруднюють довкілля під час експлуатації.
З боку охорони навколишнього середовища, актуальність використання
електромобільного транспорту складно переоцінити. Даний вид транспорту на
сьогоднішній день є екологічним, тому що він менше впливає на зміну клімату,
дозволяє істотно знизити глобальні викиди CO2, не виробляє викидів в
атмосферу і зменшує шумове навантаження. [1]
Одним із напрямків удосконалення конструкції транспортних засобів з
електричною тяговою установкою є застосування технічних рішень в
конструкції електроустаткування, які забезпечують збереження електричної
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енергії яка створюється під час режиму рекуперативного гальмування за яким
електрична енергія, яка генерується тягової силовою установкою повертається
в контактну мережу або у накопичувач енергії , наприклад тягову акумуляторну
батарею.
Покрашення енергоефективності транспортного засобу потребує
розроблення методики оцінювання витрати енергоносія за різними циклами
його руху, зокрема у разі використання накопичувачів енергії рекуперативного
гальмування.
Так, елементарний, спрощений цикл руху (далі цикл) уявляє собою
(див.рис.1) режим руху за яким транспортний засобі розганяється до швидкості
V, а потім переходить в режим гальмування [2]

Рисунок 1 – Елементарний, спрощений цикл руху
Для цього циклу кількість спожитої електричної енергії , під час розгону
транспортного засобу до швидкості V, буде дорівнюватися:
W p = 0,5 ⋅ k ⋅ m ⋅ V 2 дж
(1)
де k – коефіцієнт, що ураховує втрати електроенергії енергії під час
перетворення її в кінетичну енергію транспортного засобу (k>1), зокрема
долання опору руху, витрат енергоносія на власні потреби, тощо;
m – маса транспортного засобу, кг;
V – швидкість транспортного засобу , м/с2.
Питома витрата енергії на рух, який здійснюється за елементарним
спрощеним циклом, у разі відсутності рекуперативного буде такою:
w1y =

W p 0,5 ⋅ k ⋅ m ⋅ V 2 k ⋅ N
=
=
, дж/м.
2⋅S
0,25 ⋅ m ⋅ V 3
V
2
N

(2)

Даний вираз отриманий на підставі того, що система керування тяговим
двигуном під час електродинамічного гальмування також підтримує постійну
потужність тягового двигуна, а електрична енергія, що генерується, гаситься на
гальмових реостатах, тобто не повертається до джерела енергії [2,3]
Тобто, у разі застосування рекуперативного гальмування питома витрата
електроенергії на реалізацію елементарного спрощеного циклу буде менша на:
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N ⋅ (k − )
k⋅N
k
−
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V
V
∆=
⋅100 = 2 ⋅100 .
k⋅N
k
V

(3)

Із формули (3) маємо, що у разі застосування рекуперативного
гальмування питомі витрати енергоносія будуть залежати тільки від їх втрат і
не залежати від інших складових (маси транспортного засобу, максимальної
швидкості).
Використовуючи математичні моделі питомих витрат (2) та (3) можна
обчислити питомі витрати електроенергії в залежності від швидкості (див.
рис. 2) на елементарному спрощеному циклі руху для таких вихідних значень:
V=50 км/год, що є
максимальної швидкістю в містах, яка
регламентована Правилами дорожнього руху України;
N =130 кВт та N =250 кВт , потужність тягової силової установки
яка застосується на сучасних тролейбусах в України;
k=1,3, тобто 30% електроенергії втрачається під час розгону або
гальмування транспортного засобу.

Рисунок 2 – Залежність питомих витрат енергії від швидкості
транспортного засобу:
1 – N =250 кВт для випадку не застосування рекуперативного гальмування;
2 – N =130 кВт для випадку не застосування рекуперативного гальмування;
3 – 250 кВт для випадку застосування рекуперативного гальмування;
4 – 130 кВт для випадку застосування рекуперативного гальмування

Отже, наведено рівняння питомих витрат енергоносія під час руху
транспортного засобу з електричною тягової установкою за елементарним
спрощеним циклом. Це дозволяє зробити такі висновки:
─ енергоефективність транспортного засобу в першу чергу залежить від
коефіцієнта втрат електроенергії під час її перетворення в кінетичну енергію
транспортного засобу;
─ під час проектування тролейбусів з автономним ходом транспортного
засобу на окремих ділянках же відсутнє живлення від контактної мережі
необхідно максимально можливо використовувати рекуперовану енергію для
підзарядження тягових акумуляторних батарей.
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Під час розробки математичної моделі надійності електрична машина за
часту розглядається як одне ціле. У цьому випадку модель надійності виходить
досить складною і здебільшого неінформативною. Для більш якісної оцінки
надійності доречно розробляти моделі, які враховували б зміну стану окремих
конструктивних вузлів і елементів, а на їх основі оцінювати надійність
електричної машини у цілому. Одним з підходів до вирішення поставленого
завдання є побудова моделі надійності на основі аналізу статистичних даних,
отриманих в результаті експериментів.
Під час побудови таких математичних моделей надійності широко
використовуються методи теорії ймовірності та математичної статистики.
Даний підхід є менш точним, але єдиним і ефективним рішенням на етапі
проектування електричних машин.
Інший підхід розробки моделі надійності базується на теорії планування
багатофакторного експерименту. При цьому з великої кількості параметрів, що
характеризують електричну машину, вибираються основні, що впливають на
надійність, а другорядні відкидаються. Даний підхід є більш точним, але не
може бути реалізований на етапі проектування.
Матеріали досліджень та досвід експлуатації тролейбусів свідчать, що на
даний час відсутній ефективний контроль електричних машин, зокрема в
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процесі експлуатації, який дасть змогу значно підвищити стан електробезпеки
під час експлуатації тролейбусів на маршрутах [1–4].
Аналіз умов експлуатації електродвигунів за останні роки свідчить про
те, що надійність роботи електроприводів у цілому не тільки досягла бажаного
рівня, а навпаки, знизилася [2].
Таким чином, контроль параметрів електричних машин рухомого складу
міського електричного транспорту з метою підвищення їх надійності у процесі
експлуатації є задачею актуальною.
Метою роботи є обґрунтування структури і підходів до розробки моделі
надійності, яка враховувала б зміну стану конструктивних вузлів і елементів
електричної машини.
Питанню підвищення надійності тролейбусів присвячена значна кількість
робіт, зокрема оцінці і прогнозуванню надійності: структурно-функціональні;
логіко-імовірнісні та логіко-структурні; структурно-імовірнісні. Однак у
більшості випадків вони не відповідають необхідним вимогам, тобто не
забезпечують максимальної точності оцінки і прогнозу.
Історія розвитку і вдосконалення методів оцінки надійності дозволяє
виділити два основних етапи: дослідження статистичних параметрів і вивчення
фізико-статистичних характеристик.
Порівняння методів, з точки зору точності отриманих параметрів і
адекватності модельованих процесів, дозволяє виділити їх особливості.
Статистичні методи дають оцінку надійності за даними спостережень в
експлуатації або стендових випробувань системи на підставі характеристик
відмов.
Фізико-статистичні методи передбачають дослідження і виявлення
закономірностей впливу вхідних факторів, які прискорюють знос деталей. Це
дозволяє сформувати моделі надійності системи, що враховують вплив
експлуатаційних факторів на їх надійність.
Діагностування є в даний час одним з основних напрямів удосконалення
системи ремонту техніки, підвищення її надійності в експлуатації, тому що
воно сприяє виявленню відмов випадкового характеру в міжремонтні періоди
[3].
Для вирішення завдання досить використання простої моделі надійності,
отриманої з використанням положень теорії планування багатофакторного
експерименту, в якої об’єкт досліджень представляється у вигляді схеми
(рис. 1), заснованої на принципі «чорного ящика» і характеризується наступною
групою параметрів:
1) керуючі (вхідні) xі – впливові фактори;
2) вихідні параметри yі – показники надійності конструктивного вузла або
елемента;
3) wi – впливи.
Передбачається, що впливи не підлягають контролю і або є випадковими,
або змінюються в часі. Кожен фактор xі має область визначення, яка повинна
бути встановлена до проведення експерименту. На практиці метою
63

багатофакторного експерименту є встановлення залежності у = f ( x1 , x2 ,...xk ), яка
описує поведінку об’єкта.
W1

W2 ...

Wn

Х1
Х2
.
.

У1
У2

Об’єкт

.
.

Хk

Ур

Рисунок 1 – Схема багатофакторного експерименту
Електрична машина є складним об’єктом, що об’єднує невідновлювані та
відновлювані вузли. При цьому велика кількість конструктивних вузлів і
елементів підлягають ремонту або заміні. Тому критерієм вибору основних
конструктивних вузлів є частота їх відмов.
З вищевикладеного випливає, що різні фактори, що впливають на термін
служби конструктивних вузлів електричних машин, для кожного вузла і
елемента свої. Розрахунок моделей повинен проводитися відповідно до плану
повного факторного експерименту типу 2k, де k – число факторів.
Число дослідів для таких планів N = 2 k . Ці плани дозволяють отримати
моделі типу:
N

Аі =

∑y x
n =1

n in

N

,

(1)

де n – номер досліду;
N – кількість дослідів;
yn – значення у в n-му досліді.
Узагальнена математична модель будується з урахуванням факторів, що
впливають на надійність конструктивних вузлів і елементів, з подальшим їх
об’єднанням отриманих залежностей на основі співвідношення:
Pp(t) = P1(t)P2(t)P3(t)P4(t),

(2)

де P1(t),P2(t),P3(t),P4(t) – ймовірності безвідмовної роботи конструктивних
вузлів і елементів.
В роботі запропоновано підхід до розробки моделі надійності, що
враховує зміну стану конструктивних вузлів і елементів електричної машини.
Обрані основні конструктивні вузли, показано підхід до розробки їх моделей
надійності і на їх основі – загальної моделі надійності всієї електричної
машини.
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Підвищення кваліфікації для працівників транспортних підприємств
міського електротранспорту у сучасних умовах функціонування та проблем
пов’язаних з COVID-19 виходить до першочергових задач керівного складу у
депо. Для вирішення задач з підвищення кваліфікації на кафедрі електричного
транспорту при університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
створено сучасний центр дистанційного навчання на базі Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment (MOODLE), який дозволяю
систематизувати управління курсами навчання на базі компетентнісного
підходу. Можливість підвищувати кваліфікацію за рахунок використання
віртуального середовища на базі MOODLE 3.9 дає велику кількість переваг [1,
2]:
1) мати доступ до логічно структурованого та укомплектованого
навчально-методичного матеріалу, що покращує умови для самостійного
опанування змістом дисципліни на базі компетентнісного підходу;
2) мати засоби для самотестування і виконання завдань та їх оцінювання
незалежно від людського фактору (викладача);
3) особиста участь та допомога викладачу з комп’ютерного забезпечення
навчального процесу;
4) брати реальну участь у науково-методичній роботі кафедр з
забезпечення навчального процесу для підвищення кваліфікації;
5) можливість дистанційно опановувати навчальний матеріал;
6) достроково складати підсумковий тест з курсу підвищення кваліфікації
без втручання викладача;
7) використовувати текстові, графічні, аудіо- та відео-матеріали при
організації навчального процесу.
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За останній рік підвищено рівень інтеграції програмного забезпечення MS
Teams та системи MOODLE 3.9 для більшості курсів з підвищення кваліфікації
кафедри електричного транспорту. Тому можна стверджувати, що підвищення
кваліфікації працівників транспортної галузі з використанням розробок
кафедри є перспективним напрямком розвитку взаємовідносин між науковцями
та підприємствами країни.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МІСЬКОГО
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВ
ЗАВЕРБНИЙ А. С., д.т.н.., професор,
МИЩИШИН О. Л., д-р філософії, асистент,
ЗАВЕРБНИЙ С. А., студент,
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
andrii.s.zaverbnyi@lpnu.ua
Міський електричний транспорт виступає ключовим елементом єдиної
транспортної системи міст. Дана система є призначеною для безперебійного,
гармонійного, вчасного і ефективного перевезення пасажирів трамваями,
тролейбусами, поїздами метрополітену іншими видами електротранспорту на
маршрутах (лініях). Система повинна функціонувати у відповідності до вимог
життєзабезпечення населених пунктів і являється надважливою складовою
міського господарства [1, C. 58-59].
В світі міський електричний транспорт на сьогоднішній день володіє
вагомими соціально-економічним значенням у системі міських пасажирських
перевезень. Одними із основних переваг електротранспорту є і залишається
економічність, екологічність та доступність. Сучасні стандарти життєдіяльності
передбачають приріст потреб населення у швидкісному, зручному, безпечному,
регулярному, комфортному та надійному транспортуванні. Зазначені
індикатори потребують переосмислення, особливо це стосується рівня якості
транспортних послуг у зв’язку із орієнтуванням України до євроінтегрування.
Саме тому, у контексті євроінтеграційних процесів найважливішим для
України виступає аналізування досвіду країн ЄС, що володіють значними
досягненнями в управлінні (зокрема й організування) роботи міського
електротранспорту [1, C. 58-59].
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Постійне урбанізування та приріст населення світу вимагає запуск все
нових ліній міського пасажирського (в т.ч. й електро-) транспорту.
Парк транспортних засобів у більшості українських містах (включаючи й
крупні) потребує негайного технологічного оновлення, оскільки застарілі
транспортні засоби споживають більше електроенергії у порівнянні з новими,
окрім того, не вимагають досить частого ремонту, є простіші в обслуговуванні.
Це не кажучи вже про комфортність та зручність тощо [2].
Рівень ефективності функціонування міського електротранспорту в
значній мірі залежить від енергопостачання. Оцінювання рівня
енергоспоживання (за секторальним класифікуванням) ідентифікувало високу
прогнозну результативність енергоспоживання, що виступатиме якісною
основою при формуванні/створенні довгострокових сценаріїв для гармонійного
розвитку енергетичних підприємств.
Як показує дослідження, динаміка енергоспоживання в Україні за
секторальним класифікуванням із 2011 р. до 2020 р. має спадний тренд
(особливо у період пандемії 2020 р.), разом із цим прогнозованість за
споживачами електроенергії є досить високого рівня (коефіцієнт детермінації
знаходиться в межах R² = 0,468–0,9004). Це відповідає середньому/високому
рівням прогнозної результативності сценаріїв розвитку.
Такого ж рівня прогнозованість енергоспоживання є і у секторі
електротранспорту: у = 345,55x2 - 2939,7x + 12196, R² = 0,8924.
Відповідно даний вид має високий потенціал щодо подальшого розвитку.
Саме тому електротранспорт міського, міжміського призначення із розвиненою
мережею ліній електропередачі та підстанцій виступає привабливим сектором
для інвестування [3].
Протягом 2016-2021 рр. ринок електротранспорту в Україні стрімко та
гармонійно розвивається. Формуючи стратегію енергоспоживання міського
електротранспорту за євроінтеграційних умов потрібно розглядати електричний
транспорт як альтернативний засіб для пересування, підвищення рівня
енергоефективності, енергонезалежності тощо. Зокрема й зменшення рівня
залежності від нафтопродуктів (80% яких Україною імпортуються) [3, 4].
Також в Україні формуються стимули задля забезпечення
електрогенерування із відновлюваних (поновлювальних) джерел енергії, серед
яких передбачається також нарощування обсягів використання електроенергії із
вказаних джерел у електротранспортному секторі. Гармонійному розвитку
ринку електротранспорту сприяють також законодавчі акти (зокрема, Закон
України «Про ринок електричної енергії України») [4, 5].
Одним із перспективних напрямків розвитку електротранспорту в Україні
виступає
впровадження
і
розвиток
структури
інтелектуальних
електроенергетичних мереж. За умов ефективного розвитку ринку
електроенергії необхідно активно запроваджувати системи «Smart Grid», що
сприятиме
автоматизованому
управлінню
потоками
електроенергії,
своєчасному режимному регулюванню перетоків, споживанню електроенергії
системними маневреними потужностями. Розвиток структури інтелектуальних
електроенергетичних мереж тісно взаємопов’язаний із рівнем розвитку місього
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електротранспорту України (який стрімко відбувається останніми роками).
Поєднання даних напрямків при стратегічному плануванні за умов
євроінтегрування сприятиме досягненню синергічного ефекту в розвитку
енергетичного сектору економіки (в т. ч. й міського (а в перспективі й
міжміського) електричного транспорту).
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АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ХОДОВИХ
ЧАСТИН ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ
КОЗЛОВА О. С., ст. викладач,
ПРИХОДЬКО А. О., студент,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, м. Харків,
pol.ole4ka@gmail.com, artem681999@gmail.com
Метрополітени є сучасними за призначенням та технічним обладнанням
транспортними підприємствами, лідерами пасажирських перевезень міст. Це
складний комплекс численних інженерних споруд, які забезпечують
швидкісний безпечний рух поїздів і масове перевезення пасажирів. Поліпшення
організації перевезень, раціональне використання технічних засобів,
забезпечення повної безпеки руху поїздів є головним у його діяльності.
Щодобовий обсяг перевезень КП «Харківський метрополітен» становить понад
600 тис. пасажирів. На сьогоднішній день метрополітеном здійснюється понад
42% від загального обсягу міських пасажирських перевезень. Щорічно
метрополітен перевозить близько 220 млн. пасажирів. За всю експлуатаційну
діяльність підприємства було перевезено більше 9,5 млрд. пасажирів. Отже, при
таких обсягах перевезень необхідно дотримуватися виконання необхідних
технічних обслуговувань та ремонтів рухомого складу (ТО і Р). Основою
забезпечення безпечної експлуатації рухомого складу є наявність справних
ходових частин, гальм, а також справність механічного обладнання рухомого
складу.
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Ходові частини рухомого складу метрополітену працюють в дуже
складних умовах (висока частота руху, надмірне завантаження в години
ранкової та вечірньої роботи, в так звані години «пік», особливості
експлуатації, викликані роботою під землею), що вимагає забезпечення їх
підвищеного рівня надійності. Надійність ходових частин вагонів
метрополітену, як і будь-якої продукції машинобудування, закладається при
його проектуванні і розрахунках, забезпечується при виготовлені і
підтримується в експлуатації [1, 2]. При проектуванні надійність залежить від
конструктивних рішень вузлів і запчастин, обраних матеріалів, мастильної
системи, пристосованості до ремонту та інших факторів. В процесі
виготовлення надійність забезпечують висока якість кожного елемента і збірка
вузлів, прийняті методи контролю і випробувань готової продукції. При
експлуатації рухомого складу здійснюють підтримку закладеного рівня
надійності. Для забезпечення надійності рухомого складу в експлуатації
розроблена система технічного обслуговування і ремонту. Постійне
підвищення вимог до техніко-економічних, комфортних, економічних
характеристик вагона викликає необхідність удосконалення як конструкції
вагона та його елементів, так і методів технічного обслуговування і ремонту
[1, 2]. Аналіз експлуатаційної надійності ходових частин вагонів проводився за
статистичними даними КП «Харківський метрополітен».

Рисунок 1 –Доля у відсотках відносно загальної кількості відмов ходових
частин вагонів у 2017-2019 роках та розподіл їх за видами
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Проаналізувавши діаграми можна зробити невтішний висновок: відмови
ходових частин складають майже дві третини всіх відмов агрегатів рухомого
складу метрополітену. Відмови колісних пар складають майже 50% всіх відмов
ходових частин, і з роками ситуація не стає кращою. Тож вжиття заходів щодо
підвищення експлуатаційної надійності колісних пар вагонів метрополітену є
актуальною задачею.
Таблиця 1 – Результати розрахунку показників надійності
Назва показника
Коефіцієнт відмов,
Параметр потоку відмов,
, 1/км
Середнє напрацювання на
відмову, , км
Імовірність безвідмовної
роботи

Вузли
Ходові частини
Колісні пари
Ходові частини
Колісні пари
Ходові частини
Колісні пари
Ходові частини
Колісні пари

2017
0,700
0,343
2,59·10-6
1,28·10-6
386100
781250
0,367
0,367

2018
0,622
0,357
3,59·10-6
2,06·10-6
278551
485436
0,367
0,367

2019
0,633
0,310
4,73·10-6
2,31·10-6
211416
432900
0,367
0,367

Аналізуючи отримані результати розрахунків (табл. 1) та побудовані
залежності (рис. 2) можна дійти висновків, що за всі три роки ситуація з
технічним станом колісних пар не була зразковою. Більш того, показники 2019
року гірші за обидва попередні: імовірність безвідмовної роботи постійно
знижується.

Рисунок 2 – Залежність імовірності безвідмовної роботи від пробігу для
колісних пар
Всі значення імовірності безвідмовної роботи (за роками) не були
витримані в діапазоні 90-95%, як це необхідно для вузлів такого типу, як
колісні пари, оскільки від їх технічного стану залежить безпека руху. Якщо
пробіг, при якому забезпечувався нормований рівень імовірності безвідмовної
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роботи для колісних пар, у 2017 році становив майже 100000 км, тобто між ПР1 та ПР-2 згідно з нормативними пробігами на ремонт в метрополітені, то вже в
2018 та 2019 роках цей пробіг впав майже вполовину – близько 50000 км, тобто
колісна пара відмовляла раніше, ніж це передбачено системою ТО та Р, до
проведення навіть ПР-1, нормативний пробіг для якого 60000 км. Також
встановлено, що основними причинами вибуття є: недостатня кваліфікація
окремих ремонтників через малий досвід практичної роботи з рухомим
складом; відхилення від вимог технологічного процесу ТО і ремонтів. Все це
призводить до того, що трапляються випадки неякісного огляду та ремонту
колісних пар. У зв’язку з цим було розроблено ряд технічних засобів для
підвищення експлуатаційної надійності та ефективності роботи та підтримання
якісного технічного стану вузла, що забезпечує безпеку руху, а саме колісної
пари.
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АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ
МОДЕЛІ ЇЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЄМНОСТІ ПРИ РУСІ ТРОЛЕЙБУСІВ З
ЧАСТКОВИМ АВТОНОМНИМ ХОДОМ
АНДРУСЕНКО С. І., к.т.н., професор,
БУДНИЧЕНКО В. Б., к.т.н., доцент,
ПОДПІСНОВ В.С.
Національний транспортний університет, м. Київ
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Використання дешевших джерел енергії та нульовий вплив на
навколишнє середовище в містах робить застосування електротягових
транспортних засобів, таких як тролейбуси, актуальним, надаючи їм перевагу
перед іншими видами громадського транспорту і, перш за все, перед
автобусним транспортом.
З екологічних та економічних аспектів ресурсозбереження, іноземні та
вітчизняні компаній вкладають інвестиції у розвиток колісних транспортних
засобів з електричною тяговою установкою. За результатами наукових
досліджень відбувається поступова модернізація вже наявних моделей колісних
транспортних засобів, поширення сфери їхнього застосування, створюються
нові технології і можливості для подальшого їх використання в транспортній
галузі.
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Аналізуючи транспортну мережу будь-якого міста України, можна
побачити, що існують маршрути, на яких курсують автобуси і де певні ділянки
шляху мають контактну мережу, необхідну для функціонування тролейбусного
транспорту. Враховуючи такі особливості окремих маршрутів, виникає питання
доцільності заміни автобуса на автономний тролейбус, що не вимагає
додаткових капітальних вкладень для влаштування контактної мережі на
ділянках автобусного маршруту, де така мережа відсутня.
На даний час українська промисловість освоїла виробництво автономних
тролейбусів, які введені в експлуатацію в містах Кременчук, Вінниця, Харків,
Маріуполь і мають акумуляторні тягові акумулятори, енергетичні
характеристики яких вибрані без достатнього обґрунтування через відсутність
достатнього обсягу вихідних даних.
Вирішення питання доцільності використання автономного тролейбуса
замість автобуса робить пріоритетним розробку методу обґрунтування
енергетичних показників тягової батареї залежно від умов руху на автобусному
маршруті.
Основна кількість досліджень за останній час була присвячена методам
визначення окремих показників транспортних засобів з електричним двигуном,
які пливають на витрату енергоносія, наприклад, роботи [1, 2, 3]. Перші спроби
оцінити можливість використання накопичувачів енергії для міського
електричного транспорту були зроблені у 2013 році та викладені в роботах [1–
4] і в подальшому отримали розвиток у роботах [5–6].
Проте в жодній із зазначених робіт не розглядалося питання розроблення
методу визначення енергетичних характеристик енергонакопичувача залежно
від умов руху на автобусному маршруті для обґрунтування заміни автобуса на
тролейбус з автономним ходом.
У рамках дослідження детально розглянуто методологію визначення
енергетичної ємності тягової акумуляторної батареї колісних транспортних
засобів, що призначені для міських перевезень пасажирів. Проаналізовано
чинники, які впливають на енергетичну ємність тягової акумуляторної батареї,
та розроблено її математичну модель.
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О.М. Бекетова
petersanya1972@gmail.com
Ліфт є одним з найважливіших та найрозповсюдженим видом сучасного
транспорту, з ростом міст також збільшується його значення в житті населення.
Такий транспортний засіб забезпечує комфортне пересування та
транспортування людей і вантажів в багатоповерхових будинках, трогових
центрів, метрополітені тощо. Особливо через відсутність ліфтів або їх
несправний стан відчувають значний дискомфорт маломобільні групи
населення такі як: люди похилого віку, інваліди, батьки з дитячими візками
тощо.
У Харкові масове встановлення ліфтів для населення почалось 1980-1990
роки. Зараз в Харкові та області встановлено понад 12,5 тис. ліфтів, з яких 90 %
вже відпрацювали свій нормативний строк експлуатації. Аналогічна ситуація в
Луганській області (98 %), Херсонській (95 %), Кіровоградській (88 %),
Черкаській (80 %). Найкращий в Україні результат демонструє Київська
область (приблизно 46 %). Загальна кількість непрацюючих ліфтів в Україні
становить приблизно 2,5 % від їх загальної кількості. Кількість непрацюючих
ліфтів загалом зростає через фізичний та моральний знос елементів, недостатнє
фінансування, низький рівень диспетчеризації, відсутність достатньої кількості
кваліфікованих кадрів, вандалізм, крадіжки елементів ліфта і недосконалість
законодавчої та нормативної бази.
В місті Харкова можливо ще додати, що КП «Харківміськліфт» займається
не лише обслуговуванням ліфтів, а й електромережою в будівлях, що
призводить до погіршення та суттєвого сповільнення заходів спрямованих на
обслуговування ліфтів в місті [1–3].
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Таблиця 1 – Характеристики типових ліфтів України
ПГППГПІндекс ліфта
ПГП-500
408
500
Максимальна висота
75
75
75
100
підйому, м
Максимальна висота
3,5
3,5
3,5
4,3
верхнього поверху, м
Максимальна
16
16
3-20
24
кількість зупинок
Швидкість руху
1,0
1,0
1,0
1,4
кабіни, м/с
АС 2АС 2Електродвигун
ЛС-2-91-6/24 ШЛ
91-6/24
92-6/24
ШЛ
ШЛ
Потужність, кВт
5,0/1,25
7/1,25
7/1,75
10/2,5
Частота
990/222
930/220
930/200
930/200
обертання, хв-2
РГЛРГЛРГЛРедуктор
РГЛ
180
180
180
Міжцентрова
160
180
180
180
відстань, мм
Передавальне число
40
35
47
35
Тип гальма
Гальмівний
момент, H·m
Тип електромагніту
Внутрішній розмір
кабіни, мм

Колодчатий
80-100

МП201
980×11
20 ×2100

100

МП201
1200×1
400×2100

100

МП201
1200×2
200×2100

260

МП201
2200×1
200×2100

За останні роки для покращення роботи ліфтів почали перетворювачі
частоти (ПЧ) набуває все більшу популярність. Ліфтова галузь також перейняла
цю тенденцію. ПЧ забезпечує плавність ходу, зменшує пускові струми та
плавність перехідних процесів, графіки наведені на рисунку 1 (прискорення або
гальмування майже не відчуваються), це також позитивно впливає на знос
елементів кінематичних ланок системи, підвищує надійність та довговічність
використання ліфта, нівелює ударні моменті (які виникають в двошвидкісних
електроприводах при переході на знижену швидкість руху). Використання
такого типу керування підвищує комфортність для пасажирів.
Одною з найважніших переваг частотного керування у порівнянні з
класичними системами керування є його економічність. Використання
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перетворювача частоти в ліфтовій галузі дозволяє зменшити витрати
електричної енергії на 40-60 %, це досягається зниженням моменту інерції
лебідки головного приводу ліфта, за рахунок видалення маховика з ведучого
валу. Перетворювач частоти дозволяє використовувати одношвидкісні
асинхронні двигуни (АД) з короткозамкненим ротором, вони мають менші
габарити та вагу, а маховий момент таких двигунів значно менший ніж
аналогічні двошвидкісні двигуни. Данні дослідження перехідних процесів
показані на рисунку 1[6].

Рисунок 1 – Перехідні процеси в електроприводі ліфта при підйомі
на один поверх з двошвидкісним нерегульованим (а) і
частотно-керованим (б) електроприводом[6]
Доля руху ліфтової кабіни на швидкості дотягування до рівня точної
зупинки досить не велика і тому існує необхідність реалізувати точну зупинку
кабіни ліфта без залучення частотного перетворювача, з закладеними
характеристиками комфортності, надійності та відсутності ударного моменту та
з використанням одношвидкісного асинхронного двигуна з короткозамкненим
ротором.
Система керування ліфта з перетворювачем частоти здатна точно
виконувати та дотримуватись закладених алгоритмів руху, прискорення та
точної зупинки кабіни на поверсі, в межах допустимої похибки. При
традиційних засобах процес реалізується ляхом переходу на знижену швидкість
двигуна, з якою кабіна доїзжає до датчика точної зупинки). Саме для реалізації
точної зупинки в ліфтовій галузі використовують двошвидкісні двигуни
Відмова від масового встановлення ПЧ на житлові споруди —
обґрунтована його вартістю та великим строком окупності (що залежить від
вантажопідйомності та інтенсивності користування), який може коливатись від
3 до 8 років [6].
Одним з можливих рішень, що одночасно охоплює всі вищенаведені
потреби та є економічно обґрунтованим є використання замість
двошвидкісного нерегульованого електроприводу – одношвидкісний
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асинхронний двигун з короткозамкненим ротором за рахунок використання
керованного динамічного гальмування.
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13-го березня відмічається річниця Великого відключення електроенергії
у Квебеці, яке було наслідком надпотужної геомагнітної бурі космічної
ери. Воно почалося 13.03. 1989 р., коли два корональні викиди маси (CME)
Сонця нанесли удари по магнітосфері Землі.
Мета роботи – звернути увагу фахівців на необхідність постійного
прогнозування сонячних збурень і профілактики енергомереж.
Історичні записи наземних геомагнітних збурень аналізуються для
магнітної супербурі в травні 1921 року. Цей шторм майже напевно був
викликаний серією викидів коронарної плазми з активної зони на Сонці. Він
був одним з найсильніших, зафіксованих наземними магнітометрами. Він
викликав широке занепокоєння телефонних і телеграфних систем в Нью-Йорку
і штаті, і приніс вражаюче світіння в нічне небо. Результати використовуються
в сучасних проектах для пом'якшення наслідків магнітних бур, які можуть
виникнути в майбутньому.
1 вересня 1859 року нашу планету охопила найпалкіша сонячна буря в
історії людства. Це була подія Каррінгтона, названа на честь британського
вченого Річарда Каррінгтона, який став свідком спалаху, що її викликав.
Шторм сколихнув магнітне поле Землі, викликав полярне сяйво над Кубою,
Багамськими островами і Гаваями, підпалив телеграфні станції. «Подія
Каррінгтона не була унікальною, - сказав Хасаші Гаякава з Нагойського
університету Японії, чиє недавнє дослідження сонячних штормів виявило інші
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події порівнянної інтенсивності. Хоча подія Каррінгтона вже давно вважається
катастрофою, яка трапляється раз на століття, історичні спостереження
попереджають нас, що це може статися набагато частіше». Ми прийшли до
висновку, що магнітна буря 1770 року була порівнянна з подією Каррінгтона,
принаймні з точки зору видимості полярних сяйв», - написав Гаякава і його
колеги в листі до Астрофізичного журналу за 2017 рік. Причому "тривалість
штормової активності була набагато довшою, ніж зазвичай". Команда Гаякави
також вивчала історію інших штормів, досліджуючи японські щоденники,
записи китайського і корейського уряду, архіви Російської центральної
обсерваторії і журнали з кораблів на морі - все це допомагає сформувати більш
повну картину подій. Вони виявили, що супершторми в лютому 1872 і травні
1921 року також можна порівняти з подією Каррінгтона з подібними
магнітними амплітудами і широко поширеними полярними сяйвами. На п'ятах
Каррінгтона були ще два шторми: відключення електроенергії 13 березня
1989 року і неназваний шторм 25 вересня 1909 року були лише вдвічі менш
інтенсивнішими.
«Насправді, якби сьогодні повторився шторм 1989 року, я вважаю, що
місто не втратило б електрику. Сучасна електромережа розрахована на
витримування надзвичайної сили геомагнітних подій 1 за 100 років. Щоб
поставити це в перспективі, березень 1989 року було тільки 1 в 40 або 50 років
". Деякі поліпшення були зроблені шляхом зміцнення обладнання.
Підприємства модернізували свої пристрої захисту та контролю. Деякі
комунальні служби також встановили послідовну компенсацію конденсаторів.
Інші вдосконалення включають оперативну обізнаність. "Ми отримуємо
прогноз космічної погоди NOAA, тому ми знаємо, коли наближається шторм", сказав він. "У разі сильних штормів ми оголошуємо про "консервативні
операції".
Сонячна активність (СА) має період 11 років, але з урахуванням магнітної
орієнтації плям справжнім періодом її змін є 22 роки. Сильні електромагнітні
збурення виникають, мабуть, не частіше, ніж 1 раз на період, в роки максимуму.
На рис. 1 показані зміни СА за даними НАСА [1] та їх прогноз на 25-й цикл.
Внизу показані зміни СА з 1749 року. Зараз ми на третьому році мінімуму.

Рисунок 1 – Середнємісячне число Вольфа 24 цикла; справа – прогноз до 2032 р.
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Але на рисунку 1 видні і сильні відхилення від середнього. Вони є
наслідком усереднених відхилень тижневих середніх значень СА, які зображені
на рисунку 2. Там видні середні значення та мінімальні й максимальні дані за
тиждень. Ясно видна періодичність за 4 тижня – 28 діб. Вона викликана
власним обертанням Сонця. На екваторі один оберт триває 27 діб, а в широтах,
де частіше всього бувають плями, цей період становить 28 діб. В році таких
періодів 13. В роки максимуму
щоденні числа Вольфа (ЧВ) можуть
перевищувати 300.

Рисунок 2 – Середнє тижневі значення СА

Рисунок 3 – ЧВ=319 27.02.2002 р.

На рисунку 3, взятому з сайту НАСА, зображені групи плям з їх
номерами. Зараз їх номера перевищують 2782. ЧВ складається з кількості груп,
помноженій на 10, та загальної кількості плям в усіх групах. На сайти НАСА є
розділ «Попередження про простір». Можна замовити базовий план за $4,95 в
місяць. «Ви будете отримувати електронне повідомлення про потужних
спалахах, геомагнітних бурях», пишуть вони. Ми з 2003 р. друкуємо прогнози
СА. Перші прогнози з коментарями були в харківській газеті «Моя
Батьківщина/Моя Родина». У зв’язку з кризою 2008 р. газета закрилася, але
кіровоградські газети друкували щотижнево наші прогнози. Зараз ці прогнози
друкує обласна кіровоградська газета «Слово». Наводимо прогноз з 7.04.2021 р.
Таблиця 1 – Прогноз З. Філєра та А. Чуйкова впливу сонячної активності на
стан здоров’я, психіку та поведінку людей з 8 до 14 квітня 2021 року за
даними НАСА на 7.04
Дні
четвер
п’ятниця
субота
неділя понеділок вівторок
середа
Дати
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
Вплив заспокоєння заспокоєння заспокоєння заспокоєння заспокоєння заспокоєння заспокоєння

На минулому тижні сонячна активність (СА) була дуже низькою:
мінімальне значення 0 числа Вольфа було 31.03 – 3.04, максимальне значення
12 – 4.04; середнє значення числа Вольфа за тиждень склало 3,8.
Високоенергетичні потоки сонячного вітру були 1 та 4-6 квітня. Магнітних бур
не було. Сильних спалахів теж не було. Велика кількість потужних землетрусів
була 31.03 і 1, 3, 5-6 квітня. Термокліматичний індекс (ТКІ) коливався від 6,39
до 6,66*1010 Ватт. Мінімум СА продовжується: 36 днів (38%) у 2021 р. були без
плям на Сонці. Інтенсивність радіовипромінювання була значною – вона
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коливалась від 70 до 78. Це свідчить про дуже повільний вихід СА з мінімуму.
У часи мінімуму збільшуються потоки космічних променів, на цьому тижні
їхня інтенсивність була на 9,6-10,5% більше середньої. 7-го та 16-19.04
очікується підвищена геомагнітна активність. 16 квітня можливі слабкі магнітні
бурі.
Бережіть себе та близьких завжди! Будьте стримані у відносинах з людьми!
Кафедра прикладної математики, статистики та економіки
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка
Такі прогнози зроблені з урахуванням законів психофізики і
користуються довірою читачів. Для керівників області та країни ми даємо
стратегічні прогнози з 1989 р. у вигляді листів, надсилаємо їх у ЗМІ.
Література
1. https://spaceweather.com/- сайт НАСА
2. Філєр З. Ю., Дрєєв О. М. Стан сонячної активності, її наслідків та їх прогноз.
Кіровоград: Поліграф-Сервіс, 2009. 28 с.

АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ТЯГОВИХ РОЗРАХУНКІВ
СОРОКА К.О., к. т. н., доцент,
Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова
kasoroka@ukr.net
У теорії електричної тяги (ТЕТ) склалась парадоксальна ситуація, коли в
практиці експлуатації, технічній літературі, підручниках використовується
одночасно дві системи одиниць СІ та технічна система МкГСС. Виходячи з
цього існує плутанина в термінології, коли поняття маси і ваги
використовуються одночасно в різному сенсі. Де потрібно вживати поняття
маси, часто вживають поняття вага. Розраховуючи масу поїзду вживають
поняття вага. Не чітке використання термінів призводить до проблем
викладання дисципліни, коли замість аналізу особливостей руху транспортних
засобів (ТЗ), доводиться звертатись до визначення основних понять,
пояснювати їх зміст, правила використання.
В полеміці відносно термінології професора Прохоренко А. В. ставить
питання: «Вага чи маса поїзда – питання до Ньютона?!».
Що потрібно вживати вагу чи масу? Наприклад, визначаємо силу тяги
локомотиву? Або визначаємо кількість вагонів, зціпну «вагу» поїзда або масу.
А питомі одиниці у рівнянні руху це відношення до маси або ваги?
Інше питання, яка розмірність одиниць у рівнянні руху?
Згідно формули:
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Щось тут невірно?

Щоб розібратись розглянемо основні рівняння механіки:
m ⋅m
2
F = γ 1 2 2 (2);
F = ma (1);
– E = mc (3).
r
(1) – другий закон Ньютона – маса, міра інертності тіла, сила – причина
заміни руху, (2) – закон всесвітнього тяжіння – уточнення, маса міра кількості
речовини, (3) – формула Ейнштейна, підтвердження – маса міра кількості
речовини, нерозривно зв’язана з енергією.
Вага – це сила з якою тіло діє на опору. Вага це сили, ніякого відношення
до маси немає, вона приводить тіло в рух, змінює стан руху.
Принцип еквівалентності гравітаційної та інертної мас - основне
твердження загальної теорії відносності. Спостерігач в системі відліку, яка
рухається з прискоренням, не може жодним чином відрізнити дію
гравітаційного поля від сили інерції.
Враховуючи визначення ваги G маємо формулу:

ρ
G = m( g − a ) .

Згідно до неї вага тіла на екваторі менша ніж на полюсі.
Чітко, ясно, то чому виникла проблема з термінологією? Причому у
великій кількості підручників, технічної документації.
Системи одиниць вимірювань. Була технічна МкГСС, на її основі
розвавалась ТЕТ. Основна одиниця сила, маса її похідна. Маса, інерта, маса
тіла, якому сила 1 кГ надає прискорення 1 м/с2. Замість терміну інерта вживали
кг маси. В 1961 введена міжнародна система одиниць СІ. У ній основна
одиниця маса в кг. Сила похідна Н – це сила, яка тілу масою у кг надає
прискорення 1 м/с2. 1 Н = 9,81 кГ.
Перехід до СІ. Змінюючи силу в кГ на Н, потрібно перерахувати і змінити
міняти усю документацію, підручники, які створювались 50 років. Обсяг
роботи великий. Хтось придумав, якщо в чисельнику основного рівняння
замість кГ потрібно писати 9,81 Н, то нехай і в знаменнику замість маси буде
9,81 m. А це в системі МкГСС співпадає з вагою. Ось і стала в знаменнику
рівняння «вага». В лампках тому, що не співпадає з визначенням (4), це не вага,
а сила земного тяжіння, одна зі складових ваги. Пройшло наступних 50 років.
Виправлень немає, а невірні визначення, змішування понять ввійди в практику,
вкоренились.
Ще одна проблема це використання рівнянь записаних для питомих
одиниць. Введення коефіцієнту інерції, приведення усіх сил, навіть таких, які
не залежать від маси, до питомих одиниць, призводить до додаткових помилок.
Не будемо детально це ілюструвати, просто розрахунки будемо виконувати для
конкретного ТЗ, при русі по заданому шляху, в одиницях системи СІ. Сучасна
обчислювальна техніка знімає труднощі будь яких складних розрахунків.
В чому полягає альтернатива методам розрахунків. Замість моделі ТЗ як
матеріальної точки, прийнять модель матеріального тіла. Матеріальне тіло
складається з інших тіл, які взаємодіють між собою і рухаються згідно
встановлених між ними в’язів. Все разом виступає як єдине ціле. Для опису
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руху використано математичний апарат рівнянь Лагранжа. Він оснований на
законах збереження енергії і враховує її перетворення з одного виду в інший.

Рисунок 2 – Модель 2
Врахування поступального і
обертового рухів ТЗ. 4 степені
свободи: шлях – S; рівень шляху – Z;

Рисунок 1– Модель 1
ТЗ – матеріальне тіло із внутрішніми
в'язями і зовнішніми зв'язками. Дві
степені свободи: шлях S, рівень профілю Z.
Повністю відповідає моделям ТЕТ.
S = S (t , s, s&, z , z&)

радіус дуги – R; перевищення рейки – H.
S = S(t, s, z, r, h)

Рівняння Лагранжа другого роду:
d  ∂L  ∂L
−
= Qj
dt  ∂q&j  ∂q j

(4)

де L – функція Лагранжа (лагранжіан):

L = T +U ,

(5)

де Т – кінетична енергія, U – потенційна,
n
1  2
1  µ
2
&
&
Т = TТ + Т е =
ms + s ∑ J k  k
2
k =1 2
 2πRK

U = mgz (s ) .





2



;


(6)
(7)

Лагранжіан:

1
( m + me ) s&2 + mgz ( s ) .
(8)
2
Згідно формули (4) з врахуванням (8) і узагальнених сил, діючих на ТЗ,
одержано рівняння руху:
L=

( m + me ) s&2 − mg

∂z ( s )
= Fk − Wk − B.
∂s

(9)

Інтегрування рівняння руху виконують за допомогою електронної
таблиці 1.

81

Таблиця 1 – Електронна таблиця для розрахунків
s, м
Пуск
Пуск
Пуск
Пуск
Пуск
Пуск
Пуск
Пуск
Пуск
Пуск
Пуск
100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%

5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
19,0
24,0
29,0
34,0
39,0
44,0
49,0
54,0
59,0

z, м

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,7
1,0
1,3
1,6
1,9
2,2
2,5

v, м/с
1,20
1,20
2,00
2,77
3,31
3,72
4,08
4,40
4,70
4,98
5,24
6,47
7,70
8,24
8,43
8,54
8,77
8,98
9,15
9,29

k1

k2

k3

k4

1,0614
1,0614
0,6367
0,4592
0,3837
0,3404
0,3101
0,2871
0,2687
0,2535
0,3863
0,1334
0,0413
0,0219
0,0516
0,0466
0,0368
0,0292
0,0239

0,7367
0,7367
0,5503
0,4255
0,3645
0,3275
0,3009
0,2804
0,2637
0,2498
0,1685
0,0990
0,0369
0,0204
0,0455
0,0415
0,0333
0,0268
0,0222

0,8117
0,8117
0,5593
0,4262
0,3635
0,3259
0,2990
0,2781
0,2613
0,2472
0,2694
0,1070
0,0374
0,0205
0,0462
0,0420
0,0336
0,0270
0,0223

0,6324
0,4520
0,3814
0,3395
0,3097
0,2869
0,2686
0,2534
0,2406
0,2296
0,2170
0,1051
0,0373
0,0205
0,0461
0,0420
0,0336
0,0270
0,0223

v, км/час
4,32
4,32
7,19
9,96
11,90
13,40
14,69
15,85
16,92
17,92
18,85
23,29
27,73
29,68
30,36
30,73
31,57
32,34
32,95
33,45

t, c
1,0
1,4
1,7
1,8
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
3,4
4,1
4,7
5,3
5,9
6,4
7,0
7,6
8,1

I, A
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
163
91
70
64
123
111
100
93
87

113
67,6
48,8
40,8
36,3
33,1
30,7
28,7
27,1
25,8
126
58,9
42,6
38
72,3
63,1
55,8
50,5
46,7

Результатом є графіки залежності швидкості від шляху і величини струму
двигуна вздовж шляху руху (рис.3).

а)

б)
Рисунок 3 – Графіки залежності: а) швидкості від шляху:
б) величини струму двигуна вздовж шляху руху
Висновки
•
Виконано аналіз використання одиниць вимірювання в ТЕТ.
Показано, що поряд з одиницями системи СІ використовується технічна
система МкГСС, що не допустимо.
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•
Потребує уточнення використання понять маси та ваги та корекція
документації у напрямку узгодження з міжнародною системою одиниць
вимірювання СІ.
•
Використання питомих одиниць в рівняннях руху причина суттєвих
неточностей, а для аналізу руху швидкісних поїздів не придатне.
•
Альтернативною моделлю руху є модель ТЗ, як матеріального тіла і
використання математичного апарату рівнянь Лагранжа ІІ роду.
•
З використанням запропонованих методів побудовано ряду
моделей, які дозволяють вивчити вплив більш широкого кола чинників на рух
ТЗ, ніж модель чинної ТЕТ.
•
Аналіз руху ТЗ з використанням запропонованих методів дозволяє
узгодити використання понять маси та ваги, орієнтований на систему СІ,
спрощує розрахунки і забезпечує більшу точність результатів.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БЕЗБАЛАСТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ ЗІ ЗНИЖЕНИМИ
ПОКАЗНИКАМИ ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ
ТЕХНОЛОГІЇ - RS
ЗАХАРОВ Д. С., к. т. н.,
ТОВ «РС ІНЖЕНЕРІНГ» смт. Мала Данилівка, Харківська область,
КАЛМИКОВ О. О. к. т. н., доцент, ГРИБЕНЮК С. М., аспірант,
Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова
gribenuks@gmail.com
Вже не одне десятиліття перед фахівцями транспортного будівництва
постає питання про найбільш раціональні конструкції верхньої будови
трамвайних колій, які б відповідали всім (або хоча б більшості) необхідним
умовам безпечної та комфортної, а головне – довгострокової їх експлуатації, а
саме: опору постійно зростаючим швидкостям руху та постійно зростаючим
навантаженням при постійно зростаючій інтенсивності дорожнього руху.
Традиційним конструкціям трамвайних колій притаманний ряд недоліків.
Перш за все, вони створюють шум та вібрацію, по-друге, постійні струми
витоку з рейок спричиняють електрокорозію розташованих неподалік
металевих і залізобетонних конструкцій; по-третє, дерев’яні шпали під
негерметичним покриттям швидко гниють, а залізобетонні – руйнуються від
вібрації. З 1980-х років у світі впроваджуються нові конструктивнотехнологічні рішення інтегрованих у дорожнє покриття трамвайних колій з
ізольованими рейками на безбаластній залізобетонній основі [1].
Значне зменшення шуму і вібрації від трамвайних колій досягається за
рахунок їх будівництва за новими сучасними технологіями. Різновидів нових
технологій досить велика кількість, проте їх об’єднує загальний
конструктивний принцип – обов’язкове застосування пружних рейкових
83

з’єднань і впровадження плитних або монолітних основ колій [2]. Їх
застосовують у вигляді підрейкової і підшпальної прокладок, безперервної
рейкової опори, оболонки рейки, підбаластого мату і переїзного настилу (рис.
1).
а)
б)

Рисунок 1 – Застосування віброізолюючих елементів у сучасних
конструкціях трамвайних колій [2]:
а – підбаластових матів; б – пружних опор для колій на бетонних плитах

Таким чином, зниження вібрації та шуму від трамвайних колій
досягається застосуванням масивних плитних підрейкових основ, ізолюванням
рейок та підрейкових основ органічними вібропоглинаючими матеріалами,
найкращими з яких є поліуретани, застосуванням пружних анкерних рейкових
скріплень.
В безбаластній технології RS замість щебеневого баласту та шпал,
використовується монолітна залізобетонна плита з опорними елементами до
яких за допомогою пружного рейкового скріплення монтуються рейки [3].
Монолітна залізобетонна плита за рахунок рівномірного розподілу
навантаження зменшує динамічний вплив на основу, а застосування пружного
кріплення разом з віброізолюючими матеріалами знижує шум та вібрацію, які
виникають від рухомого складу.
Технологія RS призначена для використання на суміщеному трамвайному
полотні з великою інтенсивністю руху, в місцях де необхідний додатковий
захист від шуму та вібрації (історичний центр міста, мости, шляхопроводи) та
інше. В 2020 році дана технологія була застосована при реконструкції
трамвайної колії по Балашовському шляхопроводу в м. Харкові
Застосування даної технології сумісно з іншими технічними рішеннями
дозволило виконати заміну існуючої основи під трамвайною колією та
проїжджою частиною без значного збільшення навантаження на конструкції
шляхопроводу. Улаштування додаткового шару із віброізолюючого матеріалу
привело до зменшення вібраційних впливів від руху трамвайного транспорту на
опорні конструкції шляхопроводу.
Дані висновки були підтверджені під час пускових випробувань
шляхопроводу, коли виконувалась перевірка міцності, деформативності та
надійності новозбудованих конструкцій, а також дослідження поведінки
існуючих конструкцій. За результатами проведення випробувань видимих
деструкцій конструктивних елементів виявлено не було. Новозведені
конструкції, у сукупності із існуючими конструкціями, здатні витримувати
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проектні навантаження (А-15, НК-100), величини фактичних прогинів
залізобетонних конструкцій та мінімальні частоти вимушених коливань не
перевищують граничних значень.
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ЗМЕНШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ
ЦИЛІНДРО-ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ ЛОКОМОТИВНИХ ГАЛЬМІВНИХ
КОМПРЕСОРІВ
КОВАЛЕНКО В. І., ст. викладач,
ФІЦАЙ Ю. С., МАТВІЄНКО К. І.
Український державний університет залізничного транспорту
kovalenkovitalij803@gmail.com
Гальмівні локомотивні пневматичні поршневі компресори є основними
агрегатами повітряпостачання пневматичної і гальмівної систем локомотивів та
мотор-вагонного рухомого складу (МВРС). Від надійної роботи компресорів в
значній мірі залежить безпека залізничного руху та ефективність
функціонування систем пневмоавтоматики рухомого складу.
Очевидно, що надійність та продуктивність компресорів поршневого
типу в значній мірі залежить від інтенсивності зношування елементів циліндропоршневої групи, а саме пари тертя робоча поверхня втулки циліндра-робоча
поверхня поршневих компресійних кілець. В практиці ремонту компресорів для
відновлення герметичності камери стиску вдаються до розточування
циліндрових втулок та заміні зношених компресійних кілець на нові
відповідного ремонтного розміру з подальшим процесом припрацювання пар
тертя, що призводить до збільшення трудомісткості і вартості ремонтів за
життєвий цикл пневматичного агрегату.
Аналіз досліджень [1, 2] показує, що коефіцієнт тертя є універсальною
характеристикою тертя і визначає швидкість зношування деталей на 55 - 60 %.
Перспективним напрямком зменшення тертя циліндро-поршневої групи
локомотивних компресорів є застосування методу епіламування робочих
поверхонь циліндрових втулок та поршневих кілець, наприклад, при виконанні
поточного ремонту.
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Епіламування – спосіб остифікулотного оброблення поверхонь деталей,
який полягає у використанні технології нанесення плівок епіламу, що
представляють розчини складних поліефірів (перфторполиефірів) карбонових
кислот у легколетючих хладонах на робочі поверхні деталей пар тертя [3,4].
Епіламування забезпечує: а) значне зменшення коефіцієнта тертя до 2,5
разів; б) зменшення шорсткості поверхні за рахунок плівки епіламу, нанесеної
на робочі поверхні, яка заповнює мікрозападини й мікронерівності, формуючи
тим найкращу для умов тертя шорсткість (рисунок 1); в) утримання
мастильного матеріалу на поверхнях тертя, яке відбувається за рахунок того,
що при епіламуванні формується шар орієнтованих молекул радикально
змінюючий енергетичні впливи, поверхні твердого тіла. Молекули ПАР
(поверхнево-активної речовини), утворюють структури Ленгмюра [3,4] у
вигляді спіралей з нормально спрямованими до поверхні матеріалу осями
(рисунок 2), які втримують мастильний матеріал, що дозволить значно
зменшити інтенсивність зношення робочих поверхонь втулок циліндрів та
компресійних кілець гальмівних локомотивних компресорів в процесі
експлуатації.

Рисунок 1 – Схема вирівнювання мікронерівностей поверхонь пар
тертя шаром епіламу

Рисунок 2 – Фрагмент структури Ленгмюра на поверхні твердого
тіла, обробленого епіламом:
1 – молекули ПАР у вигляді спіралей;2 – змащувальне середовище;
3 – поверхня твердого тіла
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Розвиток міського електричного транспорту передбачено вже прийнятою
національною транспортною стратегією до 2030 року. Міністерство
інфраструктури планує поступову відмову в містах від автобусів та
мікроавтобусів, що працюють на двигунах внутрішнього згорання на користь
тролейбусів, трамваїв та електромобілів [1]. У той же час, більшість
трамвайних вагонів в Україні обладнана тяговим електроприводом з двигунами
постійного струму послідовного збудження та застарілим гальмівним
обладнанням. Тому питання вдосконалення системи електричного гальмування
трамвайних вагонів та підвищення її енергетичних показників є актуальними.
У роботі проведено дослідження особливостей процесу самозбудження
тягового електродвигуна ТЕ-022 трамвайного вагону при роботі генератором
послідовного збудження на натурному стенді, визначення критичної швидкості
та можливостей впровадження регульованого самозбудження тягових
електродвигунів у системах електричного гальмування трамвайних вагонів.
Однією з особливостей забезпечення самозбудження генератора
послідовного збудження є збереження напряму протікання струму через його
обмотку збудження, а, отже, магнітного потоку, як в тяговому, так і в
гальмівному режимах. Для цього необхідно реверсувати обмотку збудження
або обмотку якоря при переході в режим електричного гальмування. Останній
варіант більш прийнятніший, оскільки є системи електричного гальмування, що
забезпечують реверсування якірних обмоток за рахунок імпульсних
перетворювачів [2-3].
Процес самозбудження генератора послідовного збудження при
електричному реостатному гальмуванні може початися тільки за наявності
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залишкового магнітного потоку, який індукує електрорушійну силу, що
пропорційна частоті обертання тягового електродвигуна в генераторному
режимі. Тривалість самозбудження можна приблизно вважати пропорційною
квадрату опору гальмівного резистора [4]. Тому для прискорення процесу
самозбудження можна істотно зменшити опір гальмівного резистора або
підсилити збудження електродвигунів шляхом підключення їх обмоток
збудження до джерела живлення. Проте при цьому виникає небезпека появи
надмірно великих струмів, гальмівної сили та напруги на двигунах в
завершальній стадії процесу гальмування на високих швидкостях, враховуючи,
що процес самозбудження буде не регульований. Щоб уповільнити процес
самозбудження на другій стадії, треба збільшувати опір гальмівного резистора
після появи гальмівного струму. Проте це значно збільшить час, потрібний для
досягнення необхідної гальмівної сили при гальмуванні з низької початкової
швидкості.
У результаті проведених досліджень встановлено, що критична швидкість
знижується зі зменшенням опору гальмівного резистора Rг. Введення
гальмівного резистора в ланцюг генератора послідовного збудження зменшує
кидок струму та гальмівного моменту.
Гальмівні характеристики, що формуються при нерегульованому
самозбудженні та незмінному опорі гальмівного резистора, більше підходять
для гальмування на ухилах, ніж для зупиночного гальмування. У той же час,
нерегульований процес самозбудження генератора не дозволяє розширити
діапазон гальмування у зону низьких швидкостей.
Для забезпечення зупиночного гальмування запропоновано вдосконалену
систему електричного гальмування зі змінною структурою. У початковій стадії
гальмування електродвигуни працюють генераторами послідовного збудження,
а потім відбувається автоматичне регулювання струму збудження генераторів
за допомогою імпульсного перетворювача шляхом шунтування входом цього
перетворювача обмоток збудження електродвигунів [5]. При цьому енергія, що
відбирається з обмоток збудження, передається через імпульсний перетворювач
на власні потреби. Таким чином, забезпечується підвищення гальмівної
ефективності у зоні малих швидкостей та покращуються енергетичні показники
тягового електроприводу.
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Основним споживачем електричної енергії на міському електричному
транспорті є тяговий електропривод. Втрати електроенергії в перехідних
режимах складають більше 40 % від обсягу, що споживається з мережі. Саме
тому увага фахівців з енергозбереження приділяється насамперед шляхам
економії електроенергії в тяговому електроприводі. Основним напрямом
реалізації цього питання є раціональна організація пускових і гальмівних
режимів електроприводів, які відповідно до умов їх експлуатації потребують
частих пусків та гальмування.
На даний час в Україні експлуатується електрорухомий склад наступних
типів: з тяговими електродвигунами постійного струму, що використовують
реостатно-контакторну або тиристорно-імпульсну системи керування тяговим
електроприводом; з безколекторними (зокрема асинхронними) тяговими
електродвигунами (ТЕД) з амплітудно-частотною системою керування.
Володіючи низькою вартістю, високою надійністю та не потребуючи
постійного технічного обслуговування, асинхронний тяговий електродвигун
має ряд суттєвих недоліків, насамперед це масогабаритні показники, які
приблизно в 1,5 рази гірші, ніж у ТЕД постійного струму. До цього додається
необхідність регулювання швидкості в широких межах, обмеження на пульсації
моменту на низьких швидкостях, потреба у додатковій електронній апаратурі.
Саме тому на електрорухомому складі найбільш широке розповсюдження
отримали ТЕД послідовного збудження, оскільки незважаючи на високу
вартість та наявність колекторно-щіткового вузла, який потребує періодичного
технічного обслуговування, вони мають кращі регулювальні властивості.
Характеристики та умови роботи ТЕД електрорухомого складу істотно
впливають на їх системи керування. У загальному випадку, при зрушенні з
місця, струм ТЕД може досягати потрійного номінального значення. При
боксуванні частота обертів електродвигуна може перевищувати номінальну
більш ніж у чотири рази.
При формуванні базової структури тягового електроприводу трамвайного
вагону слід враховувати, що тяговий електропривод постійного струму в
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своєму складі має дві групи тягових електродвигунів, що ввімкнені послідовно.
У схемах з пусковими реостатами, обидві групи тягових електродвигунів
підключаються до одного реостата. При використанні імпульсних
перетворювачів більш доцільно підключати кожну групу електродвигунів до
індивідуального перетворювача, що підвищить надійність електроприводу.
Традиційно, з метою мінімізації комутаційного обладнання, в кожній
групі тягових електродвигунів, якірні обмотки та обмотки збудження
об’єднувались між собою та вмикались послідовно. При зміні напрямку руху
або при переході у режим електричного гальмування необхідно виконати
реверс якірних обмоток або обмоток збудження. При використанні імпульсних
перетворювачів на звичайних тиристорах, як реалізовано у тяговому
електроприводі трамвайних вагонів Т3М, імпульсні перетворювачі вмикались у
силову схему біля негативного виводу, зв’язаного з джерелом живлення. При
цьому відключення тягових електродвигунів від мережі живлення відбувається
за рахунок контакторів. Сучасні імпульсні перетворювачі на IGBTтранзисторах доцільно ставити біля плюсового виводу, зв’язаного з джерелом
живлення, оскільки вони дозволяють відклювати тягові електродвигуни від
мережі живлення.
Для підвищення технічної та енергетичної ефективності тягового
електроприводу трамвайного вагону 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.
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ВРАХУВАННЯ КУТІВ ПІДЙОМУ ТА СПУСКУ НА МАРШРУТІ РУХУ
ТРОЛЕЙБУСА З АВТОНОМНИМ ХОДОМ
СІТОВСЬКИЙ О. П. к. т. н., доцент,
МАЗИЛЮК П. В. к. т. н.,
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк
sitovsky@ukr.net, mazylyuk@ukr.net
Для розвитку економіки і комфортного існування людини виникає
необхідність її контакту в різних сферах, це призводить до певного
переміщення. Транспорт допомагає з переміщенням, чим у свою чергу
покращує умови проживання людей та підвищує ефективність роботи
підприємств. Неправильно організована робота транспорту в містах є
ключовою проблемою, за рахунок якої підвищується кількість заторів, витрати
палива, викиди шкідливих речовин тощо.
Аналізуючи схему м. Луцька (рис. 1 а), в якому створена контактна
мережа для руху тролейбусів та новоприєднані у 2020 році території (рис. 1 б),
які не мають контактної мережі для руху тролейбусів, можна зауважити, що
виникають проблеми з транспортним сполученням з м. Луцьк.

а)
б)
Рисунок 1 – Схематичне відображення меж: а) м. Луцьк;
б) новоприєднані території
Враховуючи
розвиток
електротранспорту
було
запропоновано
використовувати тролейбуси з автономним ходом для транспортного
сполучення цих територій з м. Луцьк.
Розглянемо два різних напрямки продовження руху тролейбусів на
автономному ході. Один з них м. Луцьк – с. Гірка Полонка, інший напрям
м. Луцьк – с. Забороль. В першому варіанті довжина руху тролейбуса з
автономним ходом 7,8 км, а в іншому 6 км.
Під час руху тролейбуса на нього діють сили опору кочення, сила опору
повітря, сила опору підйому і сила опору розгону.
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При розрахунку потужностей для тролейбуса з автономним ходом було
досліджено кути підйому і спусків на даних маршрутах (рис. 2).

а)

б)
Рисунок 2 – Профіль дороги для тролейбусів з автономним ходом:
а) м. Луцьк – с. Забороль; б) Луцьк – с. Гірка Полонка
Найбільше миттєве значення мають сили опору підйому Ph та сили опору
розгону Pj, тому під час розрахунку систем автономного ходу тролейбуса
необхідно в першу чергу взяти до уваги ці сили.
Висновки. Під час вивчення маршруту руху тролейбуса з автономним
ходом потрібно досліджувати і враховувати кути ухилу дорожнього полотна.
Кути ухилу дорожнього полотна суттєво впливають на сили струму і ємності
накопичувачів, які необхідні для забезпечення автономного руху тролейбуса.
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ
МИХАЙЛЕНКО Ю. В., к. т. н, доцент, ВАСИЛЕНКО Д. О., студент,
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені акад.
В. Лазаряна, м. Дніпро
dnuzt_ers@i.ua
Вступ України у світову організацію торгівлі, міжнародні організації у
сфері стандартизації і метрології спричинили необхідність гармонізації діючих
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документів зі стандартизації на продукцію, послуги, процеси і роботи, а також
перегляд основних документів, що встановлюють принципи і правила
метрологічної діяльності в країні. Триває реорганізація як державних, так і
відомчих органів з метрології і стандартизації, в тому числі і на транспорті.
Введення в дію на території України міжнародних стандартів системи
управління якістю [1] значно посилило вимоги щодо якості і контролю
виконання робіт, пов'язаних з проведенням технічного обслуговування і
ремонту рухомого складу. На ремонтних підприємствах транспортної сфери
запроваджено процедуру вхідного контролю продукції, що використовується в
експлуатації, технологічних процесах обслуговування та ремонту, яка
проводиться у відповідності до затверджених стандартів і технічних умов із
застосуванням засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) за розробленими і
атестованими методиками виконання вимірювань і контролю [2].
Закон України [3], введений в дію з 01.01.2016 року, встановив
законодавчі основи здійснення в Україні метрологічної діяльності на основі
міжнародних та європейських вимог і розмежував адміністративну та
господарську діяльність у сфері метрології. Запроваджені процедури оцінки
відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів
[4].
Значна кількість вимірювального устаткування, що використовується на
рухомому складі і в процесі випробувань його обладнання відтепер не
належить до сфери законодавчо регульованої метрології і не являється
законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, які підлягають
державному контролю (періодичній повірці) і нагляду [3]. Їх періодичний
контроль здійснюється контрольними лабораторіями метрологічних служб
підприємств і організацій за процедурою "технічний контроль".
Типовим для ремонтного виробництва являється контроль розмірів і
параметрів деталей на всіх етапах виробничого процесу, контроль параметрів
технологічних процесів і режимів. Для цього в значній кількості
використовуються не стандартизовані засоби вимірювальної техніки, які теж
періодично повинні піддаватися технічному контролю [2]. Усталеною є
практика застосовання засобів допускового контролю (ЗДК), які не мають
шкал і пристроїв відліку показань і використовуються для визначення
працездатного стану значної кількості обладнання рухомого складу, особливо
його механічної частини (комплекти шаблонів).
Для них передбачена
процедура "контроль придатності". Деякі ЗДК взагалі не відповідають будьяким існуючим документам, де б обумовлювались їх параметри але знаходять
застосування на практиці з причині зручності і простоти їх використання. Вони
утворюють окрему групу ЗДК і повинні також піддаватися періодичному
контролю.
Введені законом зміни [3] вимагають проведення великого обсягу роботи
зі створення нормативної бази документів, переліків засобів вимірювальної
техніки і допускового контролю, розробки відповідних методик і затвердження
процедур визначення відповідності контролюючих органів. Стан ЗВТ і ЗВК
підприємств і організацій,
атестація методик виконання вимірювань і
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дотримання їх вимог безпосередньо впливають на якість виконання ремонтних
робіт і достовірність результатів вимірювань параметрів роботи обладнання
рухомого складу в експлуатації.
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Вступ. З появою швидкодіючих ключів, побудованих на базі біполярних
транзисторів з ізольованим затвором (IGBT), відбулося значне зростання рівня
показників тягових інверторів за рахунок підняття робочої частоти. Крім того,
IGBT можуть застосовуватись у «безснаберному» режимі, коли самі силові
керовані прилади виконують функцію снабера, обмежуючи швидкість
зростання напруги du/dt і струму dі/dt та їх амплітуди. Цим спрощується схема
ключів перетворювача, але динамічні втрати зростають, знижуючи ККД і
навантажувальні можливості силових IGBT. Без обмеження du/dt та dі/dt круті
фронти вихідної напруги інвертора визивають прискорене старіння ізоляції
тягових двигунів і значне шкідливе електромагнітне випромінювання.
Основна частина дослідження. Щоб полегшити умови роботи силових
напівпровідникових приладів зменшенням динамічних втрат і спростити
будову ключів, можна застосовувати у комутаторах тягових перетворювачів
м’яку комутацію (англійською Soft Switching) [1]. У цьому режимі силові ключі
комутатора виконують тільки природні (м’які) комутації, коли зміна
провідності керованих приладів відбувається без напруги. Для забезпечення
режиму м’якої комутації силових керованих приладів інверторів напруги
потрібно застосовувати бездисипативні снабери (без елементів розсіювання
енергії), за рахунок чого не втрачається енергія, що накопичується в реактивних
елементах снаберів [2]. Значне зниження динамічних втрат в силових ключах
дозволяє підняти робочу частоту, досягати суттєвого зменшення маси і
габаритних розмірів тягових перетворювачів, а також більш повно
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використовувати навантажувальні спроможності напівпровідникових силових
приладів.
Розглянемо роботу схеми трифазного тягового інвертора напруги (рис. 1)
в режимі м’якої комутації, для реалізації якої в силових приладах ключів
застосовані вузли двоступеневої комутації (ВК) [3].

Рисунок 1 – Трифазний тяговий інвертор напруги з вузлами
двоступеневої комутації
До кожного транзистора паралельно приєднаний конденсатор, який
виконує функцію бездисипативного ємнісного снабера. За рахунок цього
силовий транзистор захищається при вимиканні від динамічних навантажень,
бо комутація відбувається м’яко без напруги. У кожному із фазних напівмостів
встановлені вузли двоступеневої комутації (рис. 1), які призначені для
підготовки до м’якого увімкнення (комутації без напруги) чергового силового
ключа напівмосту. Підготовка полягає у розряді ємнісного снабера силового
ключа безпосередньо перед увімкненням, що й гарантує комутацію без
напруги. До часу підготовки до комутації силового ключа напівмосту входить і
час увімкнення та вимикання допоміжного ключа. В результаті дослідження
встановлено, що для зменшення часу роботи вузлів двоступеневої комутації по
підготовці до м’якого увімкнення силового ключа необхідно замінити
допоміжний тиристорний ключ швидкодіючим чотириквадрантним ключем на
IGBT (рис. 2). Цим буде забезпечено зняття обмеження по діапазону
регулювання при широтно-імпульсній модуляції тривалості імпульсів вихідної
напруги інвертора, а також зменшено втрати енергії у вузлі двоступеневої
комутації.

Рисунок 2 – Вузол двоступеневої одноопераційної комутації на IGBT
Висновки. Режим м’якої комутації у силових ключах, що реалізується
застосуванням ВК на базі швидкодіючих IGBT, дозволяє суттєво покращити
енергетичні показники тягових перетворювачів електрорухомого складу,
підвищити їх ККД та надійність роботи.
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ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА
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Сьогодні чітко проявляється тенденція широкого впровадження
інформаційних систем і технологій в роботу міського транспорту для
забезпечення зручності та безпечності перевезень. Найчастіше вони
впроваджуються у вигляді автоматизованих систем управління з
різноманітними застосуваннями та підсистемами, які враховують майже усі
аспекти функціонування транспортного комплексу. З огляду на важливість
«людського фактора» в забезпеченні та підвищенні безпеки та ефективності
функціонування, очевидна необхідність підсистеми «людський фактор».
Прикладом такої підсистеми може служити концептуальна модель «SHELL»,
що прийнята в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО). Важливою
складовою такої системи повинна бути підсистема «рівень професійної
надійності» працівника.
Найбільш важливою складовою «людського фактору» є робітники
операторського профілю – оперативний диспетчерський персонал і водії. Вони
безпосередньо впливають на безпеку руху і таким чином рівень їх професійної
надійності є визначальним фактором у забезпеченні безпеки транспортного
процесу, звідси витікає актуальність його об'єктивної оцінки. Наявність такої
оцінки дозволяє вирішити ряд завдань – не допустити до виконання
відповідальної діяльності людини з недостатнім на даний момент рівнем
професійної надійності, а також проводити моніторинг наявного рівня для
кожного працівника з визначенням його динаміки та перспектив. Це дозволить
не допускати зниження рівня нижче граничного шляхом коригувальних і
відновлювальних впливів.
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Коефіцієнт можливості виконання рейсу

Отримання такої оцінки ускладнено рядом обставин. Поняття
«професійна надійність» є системним і включає ряд підсистем, а саме – медикобіологічну, психофізіологічну, кваліфікаційно-освітню, морально-вольову та
функціональну. Таким чином, її можна уявити, як співвідношення ряду
факторів, що може бути виражено у вигляді добутку ступеневих одночленів:
Пн = Nα Yβ Сγ.
Звідси витікає, що кінцевий інтегральний результат можна отримати за
різних варіацій його складових, отже існує можливість компенсації
недостатнього рівня одних складових підвищеним рівнем інших.
У випадку отримання інтегральної оцінки певне ускладнення полягає в
тому, що складові мають якісні відмінності і часто відсутні їх кількісні
показники.
На протязі тривалого часу фахівцями УкрДУЗТ проводяться
дослідження з отримання таких показників на прикладі оцінки рівня
функціональної надійності залізничних операторів, зокрема машиністів
локомотивів [1], яку визначають як властивість функціональних систем людини
забезпечувати її динамічну стійкість у виконанні професійного завдання
протягом певного часу та із заданою якістю. Такий підхід [2] корисний тим, що
дає змогу отримати кількісні показники можливості виконання професійної
задачі. Як приклад – залежність коефіцієнта можливості виконання рейсу
машиністом локомотива від поєднання інших виробничих факторів (рис. 1).

Профіль ділянки, ‰

Стаж машиніста, роки

Рисунок 1 – Залежність впливу виробничих факторів на можливість
виконання рейсу
Для умов міського електротранспорту такий досвід може бути
застосованим до оцінки професійної надійності водіїв трамваїв та тролейбусів,
де кількість зовнішніх факторів впливу на неї суттєво більша ніж на
метрополітені, хоча і для машиністів останнього це теж доцільно.
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Серед фахівців з електричного транспорту активно обговорюється
питання про застосування багаторухового електроприводу. І якщо для
транспорту з мотор-колесами за рахунок відсутності трансмісії й ін. [1] виграш
зрозумілий, то для інших схем движка не цілком очевидний. Зокрема, в [2]
наводиться порівняльний аналіз енергетичних показників однодвигунного і
багатодвигунного асинхронних тягових електроприводів на основі оцінки втрат
енергії в тягових асинхронних електродвигунах різної потужності, і робиться
висновок, що застосування багатодвигунного асинхронного електроприводу
дозволяє зменшити втрати енергії в тягових асинхронних електродвигунах в
статичних і в динамічних режимах роботи, при цьому в статті не дається
жодних конкретних остаточних рекомендацій. В цьому випадку представляє
інтерес розгляд інших важливих аспектів застосування багатодвигунного
движка, таких як збільшення маси движка, зниження допустимої потужності,
підвищення ймовірності поломки движка, що і послужило метою даної статті.
Метою роботи є проведення порівняльного аналізу характеристик
приводів з одним і з декількома двигунами. Тому було поставлено такі
завдання: оцінити: збільшення маси багатодвигунного електроприводу,
підвищення ймовірності відмови движка, зміна рівня шуму і вібрації при
збільшенні кількості двигунів в движку. В роботі [1] пропонується як
збільшення сумарної потужності багатодвигунного движка, так і її зменшення з
метою зменшення потужності втрат електричної енергії. Але слід зазначити, що
потужність движка транспортного засобу регламентується державним
стандартом [3], в якому вказується, що механічний транспортний засіб
категорій М2, М3 (класи автобуса) і N повинно мати потужність двигуна, що
забезпечує співвідношення, у крайньому разі 5,0 кВт / т технічно допустимої
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максимальної маси. При зменшенні сукупної потужності багатодвигунного
движка, очевидно, буде порушуватися і інший пункт стандарту, що вимагає
здатності транспортного засобу рушити п'ять разів протягом 5 хв на підйомі
12%. Тобто, движки, що порушують вимоги ДСТУ випускати і
використовувати заборонено. Тому далі будуть розглядатися багатодвигунні
движки тільки з рівною або перевищеній встановленої ДСТУ потужністю.
При розгоні і підтримці руху частота обертів кожного двигуна буде
складним чином змінюватися, але, відомо, що найбільший ККД буде
досягатися при номінальному числі обертів. При роботі двигунів в
номінальному режимі (противне тільки знизить ККД), наприклад, для трьох
двигунів (а для іншого числа виходять аналогічні результати) потужністю Р1,
Р2 і Р3 показано наступне. Сукупна потужність Рс дорівнює сумі потужності
двигунів з урахуванням коефіцієнта корисної дії, як функції від потужності,
звідки:
P
P
P
nc = 1 n( P1 ) + 2 n( P2 ) + 3 n( P3 )
Pc
Pc
Pc
(1)
Залежність (1) представлена на рисунку 1. ККД двигунів n1, n2, n3
визначено відповідно до даних, приведених у [4].

Рисунок 1 – Типова залежність ККД спільної роботи трьох асинхронних
двигунів від співвідношення їх потужностей
За даними [5] маса АТ в залежності від потужності апроксимується
наступною залежністю:
M = 0, 002 P 3 − 0, 041P 2 + 7,35P + 14,1 .

(2)

На підставі (2) різниця мас однодвигунного і двохдвигунного движків,
коли двигун потужністю 90 кВт замінюється двома по 45 кВт, то маса зростає
на 32 кг. Для трьох двигунів по 30 кВт на 124 кг. Збільшення маси, очевидно,
веде до перевитрати енергії при прискореннях.
Важливим фактором є простій транспортного засобу в зв'язку зі зміною
міжремонтного інтервалу часу, тобто від частоти поломок. Наприклад, в [6]
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наводяться дані про дуже низьку надійність двигунів електроприводів у всіх
областях промисловості в даний час. На підставі теореми про складання
незалежних подій для ймовірності поломки движка з двома двигунами р2, при
ймовірності поломки кожного з двигунів р0 маємо:
p2 = 2 p0 − p02 ,

.

(3)

а для движка з трьома двигунами:
p3 = 3 p0 − 3 p02 + p03

(4)

Оскільки р0 < 1, то і р2 > р0, і р3 > p0. Тобто, простій транспортного засобу
зі зростанням числа двигунів в движку буде зростати.
Застосування багатодвигунного движка збільшує також і його гучність за
рахунок шумності як самих двигунів, так і за рахунок появи додаткових
елементів трансмісії. Без урахування шуму трансмісії для двох випадків
співвідношень потужності і кількості двигунів в движку рівень шуму буде
наступний. При заміні двигуна 90 кВт (101 дБл) двома по 45 кВт (104 дБл) шум
збільшується на 3 дБл і складе 104 дБл, тобто практично не зміниться. При
заміні на три двигуни по 30 кВт (99 дБл) шум збільшується на 4,8 дБл і складе
103,8 дБл, що навіть нижче шумності одного двигуна в 90 кВт.
Важливим аспектом роботи електродвигуна є також рівень вібрації і
підлягає контролю [7] і також, аналогічно шуму, зростає при збільшенні числа
двигунів в движку.
Таким чином, резюмуючи, слід зробити висновок, що розгляд неповного
ряду факторів (не розглянутими виявилися, наприклад, наявність додаткової
маси, шуму, ймовірності поломки, вібрацій і т.д. від наявності додаткових
елементів трансмісії, систем керування тощо) впливає на якість роботи движка,
показує, що використання багатодвигунного движка в конструкції
транспортного засобу тягне за собою погіршення практично всіх
найважливіших характеристик транспортного засобу, а тому використання
таких движків проблематичне.
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ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИБОРУ ТЕПЛОВІЗОРІВ ДЛЯ
ДІАГНОСТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
СУМЦОВ А.Л., к. т. н.,
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Важливим аспектом функціонування транспортних засобів є забезпечення
своєчасного виявлення дефектів в системах. Виникнення відмов призводить до
втрачання здатності виконувати основні функції, а саме забезпечення
перевізного процесу справними засобами з дотриманням умов безпеки руху.
Для діагностування стану вузлів та агрегатів використовується широке
різноманіття методів виявлення дефектів. Серед них останнім часом, знаходить
широке застосування тепловізійний метод діагностування. Це пов’язано з
появою сучасних переносних та стаціонарних комплексів та великою кількістю
вузлів, які можуть діагностуватися по тепловому випромінюванню. Так в
роботах [1–6] приведено результати застосування тепловізорів на залізничному
транспорті.
Враховуючи широкі можливості використання тепловізорів в
подальшому [1, 4–6] постає нагальне важливе питання щодо розробки
процедури вибору тепловізора для забезпечення якісного контролю та
діагностування.
Розглянемо формування процедури вибору тепловізора на прикладі
діагностування електровозів. Процедура буде складатися з п’яти послідовних
етапів.
Першим етапом вибору тепловізора є розробка мети діагностування та
переліку вузлів що підлягають діагностуванню. Для електровозів такими
вузлами є підшипникові вузли електричних машин та ходової частини, місця
електричних з’єднань, струмоведучі частини електричної схеми, електронні
компоненти системи керування, контакти електричних апаратів і т. п. Щодо
мети діагностування – це може бути поточне діагностування з метою
визначення технічного стану, випробувальне діагностування – для визначення
технічного стану підчас проведення випробувань устаткування або інша мета.
Результатом цього етапу є формування масиву показників, які характеризують
процес діагностування.
Другим етапом є формування вимог до тепловізорів. На цьому етапі
визначається які параметри повинен мати прилад для забезпечення мети
діагностування. Одночасно враховується особливості устаткування яке підлягає
діагностування. У випадку використання тепловізора для широкого спектру
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видів діагностувань кожен з видів вносить свої вимоги. Результатом етапу є
формування обмежень щодо вибору приладу діагностування.
Третім етапом є вибір або розробка математичної моделі порівняння
тепловізорів з урахуванням показників визначених на першому етапі та
обмежень, які встановлені на другому етапі. Основним результатом цього етапу
є формування критерію порівняння.
Четвертий етап полягає у формування масиву даних про тепловізори які
доступні до закупівлі. Одночасно з цим проводиться перевірка відповідності
характеристик тепловізора граничним обмеженням (технічному завданню). Цей
етап розпочинається збором інформації про доступні варіанти приладів, їх
характеристик та умов придбання. У випадку закупівлі приладу шляхом
тендерної процедури вихідні данні для цього етапу формуються у пропозиції
постачальника. У випадку пошуку варіантів закупівлі етап розпочинається з
аналізу наявного ринку, в тому числі з допомогою мережі Інтернет. Наступним
кроком цього етапу є порівняння характеристик приладів до обмежень
прийнятих на попередніх етапах. Результатом цього етапу є масив значень
показників та характеристик тепловізорів.
На п’ятому етапі проводиться розрахунок за математичної моделлю та
обирається найбільш оптимальний варіант до закупівлі або перелік варіантів що
мають однакову доцільність використання.
Підсумовуючи вище наведене ми отримаємо процедуру вибору
оптимального варіанту тепловізору з урахування висунутих вимог та відповідно
до мети його застосування. технічного рівня тепловізорів та обрання
оптимального варіанту.
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Однією з обов'язкових вимог вищої освіти в Харківському національному
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова є не тільки
необхідність забезпечення студентів системою знань, а й забезпечення їх
практичними навичками застосування отриманих знань на практиці. І тільки
правильно організований освітній процес зможе реалізувати цілі, поставлені
перед системою вищої освіти.
При аналізі компетентнісного підходу у вищої освіти вже давно звернули
увагу на явну розбіжність між якістю підготовки випускника, яка дається
навчальним закладом, і вимогами, що пред'являються до фахівця виробництвом
та роботодавцями. В умовах ринку ця суперечність стало значно актуальніше,
бо зникла система розподілу на роботу випускників вищих навчальних
закладів, з'явилися недержавні підприємства, керівники яких стали пред'являти
жорсткі вимоги не тільки до рівня освіти, а й до особистих, ділових, моральних
якостях фахівців, які приймаються на роботу.
Компетентнісний підхід – це розумний прагматичний підхід до програми
змін в освіті. Він пов'язаний з підготовкою до майбутніх змін, таким як: перехід
на нові стандарти, перехід на єдиний іспит, перехід на профільне навчання,
реструктуризація.
Компетентнісний підхід передбачає набуття навиків, які дозволяли б
здобувачам вищої освіти в майбутньому діяти ефективно в ситуаціях
професійного, особистого і громадського життя. Особливе значення в цьому
підході віддається умінням, які дозволяють діяти в нових, невизначених,
проблемних ситуаціях, для яких заздалегідь не можна напрацювати відповідних
коштів. Такий підхід дає відповіді на запити виробничої сфери, компетентність
визначається, як готовність підготовленого фахівця включитися в певну
професійну діяльність.
Аналізуючи опитування роботодавців, відзначено, що в даний момент
більший відсоток підприємств, на яких працюють робітники за фахом
«Електричний транспорт», відчувають проблеми, пов'язані з недостатнім
рівнем професійної компетентності фахівців, з відсутністю відповідного рівня і
виду професійної освіти працівників.
Компетентнісний підхід передбачає перегляд відносин між професійним
навчальним закладом і роботодавцем.
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Такий підхід сприяє задоволенню вимог, що пред'являються
роботодавцями до рівня підготовки майбутніх фахівців, а також задоволення
вимог держави до забезпечення рівня кваліфікації випускників вищої освіти.
Для досягнення цілей основним принципом побудови програм враховується
модульний підхід. Модульна побудова програми дозволяє враховувати
освоєння раніше навиків при переході з однієї програми на іншу. До числа
таких принципів відносяться наступні положення:
- освіта полягає у розвитку у здобувачів вищої освіти здатності
самостійно вирішувати проблеми в різних сферах і видах діяльності на основі
використання соціального досвіду, елементом якого є і власний досвід;
- організація освітнього процесу полягає у створенні умов для
формування у здобувачів вищої освіти досвіду самостійного рішення
пізнавальних, комунікативних, організаційних, моральних та інших проблем,
що становлять зміст освіти;
- оцінка рівня сформованості професійних компетенцій на основі
компетентнісного підходу складається з аналізу рівня освіченості, досягнутого
здобувачами вищої освіти в процесі навчання.
Компетентнісний підхід передбачає цілісний досвід вирішення життєвих
проблем, виконання професійних і ключових функцій, соціальних ролей,
компетенцій. Можна сказати однозначно, що реалізація компетентнісного
підходу дозволить вирішити протиріччя між вимогами до якості освіти, що
пред'являються державою, суспільством, роботодавцем, і його освітніми
результатами.
Кафедра електричного транспорту має мету підготувати фахівців зі
спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», які
здатні: конструювати, проектувати, експлуатувати електричний транспорт,
організувати обслуговування та ремонт, створювати нове обладнання та
впроваджувати новітні технології, проводити наукові дослідження та
здійснювати викладацьку діяльність.
Мета програми сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти
сукупностей знань, вмінь та навичок для застосування в професійній діяльності
через теоретичне та практичне навчання.
Здобувач мас оволодіти методами i засобами дослідження процесів в
електромеханічних системах i комплексах електричного транспорту,
автоматизованого конструювання, проектування i виробництва [1].
Перелік компетентностей випускника:
1. Здатність до критичного розуміння предметної області.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність до адаптації та дії в
нових ситуаціях.
4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного piвня для донесення інформації та власного досвіту.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
7. Здатність до участі й у проведенні досліджень на відповідному piвнi.
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8. Здатність працювати автономно та в команді (використовуючи навички
міжособистої взаємодії).
9. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному
осмисленні проблем.
Також випускник має спеціальні компетентності:
10. Здатність до використання принципів, методів та організаційних
процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності.
11. Здатність застосовувати отриманні теоретичні знання, наукові i
технічні методи для вирішення науково-технічних проблем i задач
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
12. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики,
технології' та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики,
електротехніки та електромеханіки.
13.
Здатність
використовувати
програмне
забезпечення
для
комп'ютерного
моделювання,
автоматизованого
проектування,
автоматизованого виробництва i автоматизованої розробки або конструювання
елементів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних
систем.
14. Здатність до організації робіт, пов'язаних з оцінкою технічного стану
електротехнічних
систем,
захистом
довкілля
та
оптимізацією
електромеханічних систем електротранспорту в умовах неповної інформації та
суперечливих вимог.
15. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі
інноваційних підходів у сфері електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки.
16. Здатність самостійно розробляти технічні проекти шляхом творчого
застосування існуючих та генерування нових ідей.
17. Здатність оцінювати рівень систем електротранспорту та підвищення
ix характеристик.
18. Здатність до кepiвної та виконавської участі у інженерно-технічних
діях або технічних проектах.
Професійна програма пропонує комплексний підхід до вирішення
сучасних проблем на локальному, регіональному та національному piвнях.
Дисципліни та модулі програми засновані на теоретичних знаннях, тісно
пов’язаних з практичними навичками. Програма дозволяє студентам набути
необхідних навичок в галузі електричної інженерії.
Функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
за даною освітньо-професійною програмою здійснюється шляхом:
• здійснення контролю i рамках функціонування системи забезпечення
якості на piвні Університету;
• проведення моніторингу якості виконання програми та окремих
складових;
•

проведення моніторингу якості персоналу та його мотивація до
виконання програми;
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•
•
•
•
•

•

•
•
•

встановлення
відповідності
програми
матеріально-технічному
оснащенню навчальних аудиторій та лабораторій;
контролю вхідного рівня знань абітурієнтів;
поточному та підсумковому моніторингу успішності студентів з
погляду досягнутих результатів навчання та компетентностей;
проведення моніторингу працевлаштування випускників та створення
відповідної бази даних випускників;
збирання та аналіз інформації про piвень задоволеності випускників
даною програмою шляхом анкетного опитування наприкінці кожного
навчального року;
організації підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу
в Головному навчально-методичному центрі Держпраці України та
провідних вищих навчальних закладах;
забезпечення
адекватності
системи
підтримки
студентів,
консультування та наставництва через інститут кураторства;
автоматичної видачі студентам Додатку до диплома європейського
зразка;
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих
навчальних закладів i здобувачів вищої освіти.
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ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД НА ОСНОВІ СИНХРОННОГО
ДВИГУНА ІЗ ГІБРИДНИМ ЗБУДЖЕННЯМ
ОСТРОВЕРХОВ М. Я., д. т. н., професор,
ЧУМАК В. В., к. т. н., доцент,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ
n.ostroverkhov@hotmail.com
У синхронному двигуні із гібридним збудженням магнітний потік
створюється постійними магнітами, що розташовані на роторі, та електричною
обмоткою збудження на статорі. Ця перевага двигуна дозволяє тяговому
електроприводу отримати максимальний крутний момент та прискорення при
пуску, а також швидкість більшу за номінальну. Струм збудження двигуна має
номінальне значення на низьких швидкостях в першій зоні керування з
постійним моментом. При швидкостях вищих за номінальне значення у другій
зоні керування з постійною механічною потужністю струм збудження
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зменшується. Однією з проблем якісного керування координатами
електропривода є наявність параметричних збурень, обумовлених зміною
електричного опору обмоток двигуна внаслідок нагрівання та сумарного
моменту інерції в результаті зміни повної маси, а також похибок у обчисленні
параметрів двигуна відповідно до певної методики. Іншою проблемою є
координатні збурення, що обумовлені взаємним впливом регульованих
координат одна на одну, що властиво всім двигунам змінного струму.
Вирішення вказаних проблем класичними методами теорії автоматичного
управління вимагає додаткових алгоритмів ідентифікації, адаптації або
компенсації, що збільшує громіздкість системи керування.
Аналіз методів оптимізації керування показав, що рішення можна знайти
на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією
локальних функціоналів миттєвих значень енергії. Метод базується на
зворотності прямого методу Ляпунова з дослідження стійкості. Контур
керування має наперед задану функцію Ляпунова у вигляді миттєвого значення
енергії. Особливістю оптимізації є отримання певного мінімального значення
функціоналу якості, що визначається допустимою динамічною похибкою
керування. Це забезпечує робастність до параметричних збурень та динамічну
декомпозицію взаємозв'язаної системи [1, 2].
Метою роботи є розробка та дослідження двозонного методу
регулювання швидкості тягового електропривода з синхронним двигуном із
гібридним збудженням, що забезпечує слабку чутливість до параметричних і
координатних збурень та просту реалізацію системи керування.
Система векторного керування з орієнтацією за магнітною віссю ротора
складається з чотирьох контурів керування: струму збудження, складових
струму статора за віссю d та q, швидкості двигуна. Рівняння регуляторів
струмів отримуються шляхом мінімізації миттєвого значення першої похідної
магнітної енергії, а регулятора швидкості – енергії прискорення.
Дослідження системи керування проведено шляхом моделювання за
параметрами експериментального зразка двигуна з наступними номінальними
даними: потужність 130 Вт, частота обертання 750 об/хв, момент 1,64 Нм,
струм статора 1 А, струм збудження 1 А, магнітний потік постійних магнітів
0,12 Вб. Дослідження проводились під час пуску електропривода під
навантаженням за лінійнозростаючим сигналом завдання до подвоєної
номінальної швидкості протягом періоду від 1 до 3 секунд (рис. 1).
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Рисунок 1 – Графік заданої швидкості
Електричний опір обмотки статора, обмотки збудження та індуктивності
обмоток в ході дослідження збільшувалися на 50 %, проте система керування
забезпечує слабку чутливість до зміни параметрів без перелаштування
регуляторів. Характер зміни похибок регулювання швидкості для всіх випадків
майже однаковий. Графіки практично зливаються між собою (рис. 2). Система
забезпечує астатизм другого порядку, що видно з відсутності похибок протягом
періоду розгону від 1 до 3 секунд. Максимальна абсолютна динамічна похибка
швидкості становить 0,18 рад/с.
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Рисунок 2 – Графіки похибок регулювання швидкості
Напруга статора обмежується значенням, коли швидкість перевищує
номінальну. Це забезпечується зменшенням струму збудження. Швидкість
регулюється в першій зоні при стабілізації номінального крутного моменту, що
видно на рис. 3 на проміжку часу від 1 до 2 секунд. У другій зоні
забезпечується керування швидкості при стабілізації механічної потужності, що
показано на рис. 4 у проміжку часу від 2 до 3 секунд.
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Рисунок 3 – Графік зміни моменту двигуна
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Рисунок 4 – Графік зміни механічної потужності двигуна
Таким чином, результати дослідження запропонованого методу
регулювання швидкості з ослабленням магнітного потоку двигуна показали
високу якість керування. Метод керування забезпечує робастність до зміни
параметрів та динамічну декомпозицію без застосування алгоритмів адаптації
та компенсації. Система регулювання підтримує постійний крутний момент у
першій зоні керування та постійну механічну потужність у другій зоні шляхом
регулювання струму збудження. У другій зоні керування система обмежує
максимальну напругу статора.
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Відомо, що тяговий електропривод міських трамваїв в процесі
експлуатації піддається високим динамічним навантаженням з частими
пусками та гальмуванням, які характерні для дорожнього руху в умовах міст.
Такі динамічні навантаження, при погіршенні стану рейкового полотна, можуть
спричиняти виникнення буксування коліс, яке призводить до погіршення
тягово-зчіпних властивостей трамваїв, підвищеного зносу елементів механічної
частини електропривода та додаткових втрат електроенергії. Тому, в процесі
керування тяговим електроприводом трамвая необхідно враховувати зміну
умов зчеплення для запобігання виникнення буксування, водночас, потрібно
реалізувати максимальну силу тяги по умовам зчеплення [1].
Запропоновано пристрій структурну схему якого зображено на рис. 1,
який на відміну від існуючих [2,3] враховує не тільки зміну різниці струмів
тягових електродвигунів візка, але і значення швидкості проковзування
колісних пар в момент виникнення буксування. За рахунок цього підвищується
швидкодія та знижується чутливість до зміни параметрів тягових
електродвигунів під час їх експлуатації, що призводить до зменшення
помилкових спрацювань.
Робота пристрою пояснюється так. При наявності напруги джерела
живлення 1 в силовому колі з’являється струм, сигнал струму з сенсора струму
двигуна 2 надходить на вхід блока розрахунку магнітного потоку 15, який має
передаточну функцію, що відповідає кривій намагнічування тягового
електродвигуна, внаслідок чого на виході блока 15 отримуємо сигнал,
пропорційний магнітному потоку тягового електродвигуна.
Сигнали, пропорційні струму та магнітному потоку двигуна, надходять на
входи блока множення 13, який формує сигнал їх добутку, і після масштабного
перетворення в масштабному перетворювачі 14, отримуємо сигнал,
пропорційний значенню тягового зусилля колісної пари F , що подається на
вхід суматора 15. Сигнал, пропорційний силі опору руху колісної пари F ,
подається на другий вхід суматора 15 зі знаком мінус. Таким чином, на виході
суматора 15 формується сигнал динамічного зусилля F . Визначення F
відбувається тоді, коли блок контролю режиму вибігу 17 перебуває в активному
стані, тобто коли тягові електродвигуни 3 і 4 працюють в режимі вибігу. При
цьому сигнал, отриманий з виходу сенсора швидкості колісної пари 16,
надходить на вхід блока диференціювання 18, на виході якого формується
сигнал, пропорційний силі опору руху колісної пари. Поточне значення опору
руху колісної пари записується в пристрій запам’ятовування 19.
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Враховуючи, що режим вибігу чергується з режимом тяги, можна
вважати, що в пристрої запам’ятовування 19 міститься фактичне значення
опору руху колісної пари, яке після масштабного перетворення в масштабному
перетворювачі 20, потрапляє на другий вхід суматора 15.

Рисунок 1 – Функціональна схема пристрою для захисту від буксування
колісних пар
Після інтегрування сигналу динамічного зусилля F в блоці 21 і його
масштабного перетворення в масштабному перетворювачі 22 отримуємо сигнал
швидкості руху V , який подається на другий суматор 23 із знаком мінус. На
його другий вхід подається сигнал V швидкості сенсора швидкості колісної
пари 16. В результаті на виході суматора 23 отримуємо значення сигналу
швидкості ковзання колісної пари V , який складається в суматорі 24 з
сигналом ∆І, пропорційним різниці напруг якорів тягових електродвигунів.
Сигнал ∆І формується на виході сенсора струму 9, враховуючи, що значення
опорів резисторів 7 та 8 рівні, а струм, що протікає через сенсор струму 9,
пропорційний різниці напруг якорів тягових електродвигунів 3 та 4, що
характерно при наявності буксування однієї колісної пари. Таким чином на
виході суматора 24 формується сигнал керування широтно-імпульсним
модулятором 11, який в свою чергу керує ключем 12. Якщо буксування
колісних пар відсутнє, то сигнали V та ∆І мають мінімальні значення і на
виході суматора 24 буде сигнал менше порогового значення широтноімпульсного модулятора 11. В цьому випадку ключ 12 буде закритий і тяговий
електродвигун працюватиме в штатному режимі. При виникненні буксування
колісних пар сигнали V та ∆І зростають, ключ 12 відкривається імпульсами
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широтно-імпульсного модулятора 11 з коефіцієнтом заповнення, пропорційним
сумі V та ∆І. Як наслідок, пропорційно збільшується струм, який протікає
через резистор 10, що призводить до зниження струму якорів тягових
електродвигунів 3 і 4 та збільшення струму в обмотках збудження тягових
електродвигунів 5 і 6, внаслідок чого швидкість знижується та припиняється
буксування колісної пари.
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Громадський транспорт Європи зараз активно переходить на електричну
тягу. Такий процес відбувається вже не вперше – в 1920-40-і роки в Європі
також був значний інтерес до електротранспорту, і в першу чергу до
тролейбусного. Однак, переживши значний підйом, тролейбусний транспорт,
починаючи з 1950-х років, почав переживати різкий спад. Інтерес до
електричного транспорту знову виник у зв’язку, як з підвищенням ціни бензину
і дизельного палива, так і з екологічними проблемами, особливо у великих
містах. Недоліком тролейбусів, через яку в багатьох містах відмовилися від
цього виду транспорту, є висока вартість будівництва та реконструкції
контактної мережі, низька маневреність даного виду транспорту, внаслідок
неможливості об’їзду перешкод, що перевищують граничне відхилення
тролейбуса від мережі, що є основним недоліком даного виду транспорту. Цей
недолік усувається, якщо тролейбус має автономний хід.
В Європі для переходу на електричну мобільність громадського
транспорту масово використовують електробуси. Це пов’язано з тим, що у
більшості європейських країн не розвинена інфраструктура тролейбусного
транспорту.
Електробус є дещо схожим до тролейбуса з автономним ходом, проте
відмінність полягає в тому, що електробус здійснює заряд акумуляторної
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батареї лише під час стоянки. Електробус із нічною зарядкою зазвичай
обмежений денним пробігом у 250-300 км за ідеальних умов, що перебуває на
межі денного пробігу одиниці рухомого складу на маршрутах громадського
транспорту. Водночас, сама лише потреба використання кліматичної установки
взимку та влітку знижує запас ходу на 20-30%. Електробус із зарядкою на
кінцевих зупинках потребує спорудження досить дорогої інфраструктури,
внаслідок чого її вартість може сягати 2/3 вартості тролейбусної
інфраструктури. До того ж, оскільки кінцеві зупинки нерідко розташовані у
віддалених частинах міста, відкрите питання збереження цілісності об’єктів
зарядної інфраструктури. Перевагою тролейбусів над електробусами, є нижча
вартість та можливість здійснювати зарядження батареї під час руху під
контактною мережею, що значно зменшує вартість акумуляторної батареї. Такі
тролейбуси можливо також експлуатувати замість автобусів на автобусних
маршрутах, де вже наявні окремі ділянки з контактною мережею.
Україна має надзвичайний потенціал для розвитку електричного
транспорту з урахуванням добре розвиненої контактної мережі, тож
тролейбусів з автономним ходом – відмінна альтернатива автобусам.
Поява тролейбусів з автономним ходом забезпечена появою на ринку
України різних типів акумуляторів [1]. Зараз виробники віддають перевагу
різним типам літій-іонних акумуляторів, перевагою яких є висока напруга (біля
3,6 В) і малий внутрішній опір (0,15–0,25 Ом) елемента, висока питома
енергоємність 100–190 Вт⋅год/кг і до 250 Вт⋅год/літр та питома потужність
1800 Вт/кг. Збільшення кількості зарядів-розрядів до 10000 забезпечує строк
служби батарей 8-10 років.
ТОВ «ПОЛІТЕХНОСЕРВІС» у 2019 році розроблено і освоєно
виробництво тягової акумуляторної батареї, що складена із Li-ion елементів
нового покоління високої щільності. Питома вага готової до використання
батареї менше 8 кг на 1 кВт/год.
Дана розробка передбачає можливість виробляти тягову акумуляторну
батарею різної потужності та адаптацією її розміри під можливості розміщення
в тролейбусі.
Тягову акумуляторну батарею оснащують сучасною автоматичною
системою керування її зарядом і розрядом з урахуванням струму, напруги,
температуру та інших показників стану батареї з можливістю виведення
інформації на ПК або планшет.
Використання зарядного пристрою батареї автономного ходу дає
можливість здійснювати заряджання тяговї акмуляторної батареї під час руху
тролейбуса від контактної мережі (напруга від 600V) та від мережі змінної
напруги 380 V, у разі перебування в депо.

113

Рисунок 1
Перші дослідні зразки таких батарей були застосовані на тролейбусах
Богдан в місті Кременчук та на тролейбусах PTS 12 (рис. 2) в місті Вінниця і
сьогодні, після доопрацювання конструкції, постачаються разом з тролейбусом
PTS 12 до м. Харкова.

Рисунок 2
Такий напрямок, розвитку маршрутної мережі громадського транспорту
сприяє зменшенню шкідливих викидів у довкілля міст України і не потребує
додаткових фінансових витрат, наприклад, на розширення контактно-кабельних
ліній і тягових підстанцій. При цьому енергетична і економічна ефективність
використання діючої інфраструктури громадського транспорту покращується.
ТОВ «ПОЛІТЕХНОСЕРВІС»
позиціонується,
як
інженерноконструкторська компанія з розробки
та
впровадження
нових
перспективних рішень у галузі
електротранспорту, направлених на
покращення
експлуатаційних
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характеристик рухомого складу, підвищення рівня якості, комфорту, безпеки
пасажирських перевезень, а також максимальну автоматизацією процесів
діагностування рухомого складу, що дозволяє полегшити роботу водіїв та
технічного персоналу.
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Якість транспортних засобів та безпека пасажирських перевезень
регламентуються міжнародними, національними та галузевими стандартами.
Так Законом України « Про дорожній рух» регламентується, що:
- до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби,
конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні
правил, нормативів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам,
укомплектовані у встановленому порядку, а у разі, якщо транспортний засіб
згідно з цим Законом підлягає обов'язковому технічному контролю, пройшов
такий контроль.
- перед початком серійного виробництва транспортних засобів або їх
складових частин проведення спеціальних випробувань і за їх позитивними
наслідками отримання
сертифікату встановленої форми. Сертифікаційні
випробування проводяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
Що стосується тролейбусного транспорту, то вимоги законодавства
реалізовані для колісних транспортних засобів, до яких відноситься і
тролейбус.
Питання оцінювання відповідності тролейбусів, а саме процедури
виконання, вили сертифікатів, обсяги випробувань та перелік стандартів
визначені технічним регламентом , який записаний в реєстрі технічних
регламентів України Міністерства економічного розвитку України під номером
23. Цим регламентом передбачено отримання замовником сертифікату
затвердження типу транспортного засобу або сертифіката індивідуального
затвердження.
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У разі отримання сертифікату типу транспортного засобу замовник має
право самостійно видавати сертифікати свою продукцію без звернення до
відповідних адміністративних органів із сертифікації.
Індивідуальне затвердження конструкції транспортного засобу означає, що на
кожний тролейбуса має бути отримано сертифікат відповідності, який
видається адміністративним органом сертифікації відповідно до договору з
ним. Надання сертифіката відповідності не вимагає виконання сертифікаційних
випробувань кожного зразка, якщо в його конструкцію не внесені зміни.
Отримання сертифіката індивідуального затвердження транспортного
засобу , потребує меншого обсягу сертифікаційних випробувань і , як правило,
виробники тролейбусів в Україні вибирають це вид сертифікату.
Проблема отримання сертифікату затвердження типу тролейбуса полягає у
тому, що технічним регламентом для цього виду сертифікату передбачено
виконання оцінювання відповідності впливу зовнішнього електромагнітного
випромінювання на електронне устаткування, що раніше виконувалося в м.
Севастополь. Крім того треба виконати випробування ABS nf ASR тролейбуса,
що потребує наявності спеціальної випробувальної ділянки оснащеної
контактною мережею, яка в України відсутня.
Незалежно від того, який сертифікат баажає отримати замовник,
сертифікаційні випробування виконуються для оцінювання відповідності таким
європейським правилам:
- Правила ЕЭК ООН № 10-02, щодо рівня радіозавад, які створює
тролейбус;
- Правила ЕЭК ООН № 13-10, щодо ефекттивності гальмування галмоврю
системою тролейбуса;
- Правила ЕЭК ООН № 14-06 та 16.04 щодо ременів безпеки та засобів їх
кріплення;
- Правила ЕЭК ООН № 43-00 щодо безпечності стекол;
- Правила ЕЭК ООН № 46-02 щодо дзеркал заднього огляду;
- Правила ЕЭК ООН № 48-03 щодо розташування, кількості та кольору
зовнішніх світлових приладів;
- Правила ЕЭК ООН № 51-02 щодо рівня зовнішнього шуму, які створює
тролейбус;
- Правила ЕЭК ООН № 79-02 щодо зусилля на кермі під час попороту
тролейбуса праворуч чи діворуч;
- Правила ЕЭК ООН № 107-03 щодо показників пасивної безпечності та
окремих вииог до тролейбуса (система струмознімання, електричне
устаткування, електробезпечність).
Виконання сертифікаційних випробувань з метою оцінювання
відповідності тролейбуса зазначеним вище європейським правилам, в України і
виконують дві спеціалізовані лабораторії , які атестовані в Національному
агенстві з акредитації України і внесені до реєстру акредитованих органів з
оцінки відповідності за номерами 467 та 1169 , а саме:
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- науково випробульний центр «Міський електричний транспорт» що
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
(Контактні данні: тел. 044) 248-23-44, 248-23-31)
- лабораторія «PTS», що знаходиться за адресою: м. Бровари , вул.
Москаленка Сергія, 16-Г/19 (Контактні данні: тел.(067)754-83-70, e-mail:
ptstram@gmail.com) .
Ці лабораторії також мають
право виконання сертифікаційних
випробувань трамвайних вагонів.
Зазначимо, що на відміну від тролейбусів, для трамвайних вагонів
відсутній Технічних регламент, якій встановлює процедури оцінювання
відповідності та надає перелік стандартів , яка мають бути використані для
цього. Основною причиною такого стану є відсутність Технічного регламенту
на трамвайні вагоні в Європейському союзі. За цих умов сертифікація
трамвайних вагонів може виконуватися тільки на добровільних засадах, якщо
це вимагає замовник трамвайного вагону.

НОВІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАМВАЯ І ТРОЛЕЙБУСА.
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ
ВІРЧЕНКО В. В., генеральний директор ,
Корпорація підприємств міського електротранспорту України
«Укрелектротранс», м. Київ
virchenko@kpt.kiev.ua
Нові Правила експлуатації трамвая і тролейбуса затверджено Наказом
міністерства інфраструктури України 03 лютого 2020 року № 36 та
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.04.2020 року за № 353/34636.
Вони характеризуються наступним:
- Необхідність перегляду ПЕТТ:
1)
зміна центрального органу виконавчої влади що здійснює державну
політику в сфері МЕТ;
2)
необхідність приведення положень до вимог чинного законодавства
та сучасної нормативної бази;
3)
попередження
Мін’юсту
щодо
скасування
наказу
Мінжитлокомунгоспу про затвердження ПЕТТ та загроза залишити галузь без
законодавчо-нормативного акту який встановлює вимоги і нормативи до
експлуатації об’єктів МЕТ, їхнього обладнання та устаткування, а також до
технологічного процесу забезпечення пасажироперевезень;
Концепція нової редакції ПЕТТ:
1)
збереження основних положень, вимог і нормативів, що
підтвердили свою дію у попередніх редакціях Правил;
врахування напрацьованого досвіду підприємств та змін за понад
2)
20-річний період дії попередньої редакції:
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3)
спрямування змісту нової редакції виключно на питання, що
встановлюють експлуатаційні вимоги і нормативи до об’єктів, обладнання,
устаткування МЕТ та процеси пов’ язані з організацією безпечних
пасажироперевезень.
Розділ Трамвайні колії і колійні облаштування
1.
Розділ доповнено вимогою, що періодичність ТО і ремонтів колій і
колійних облаштувань, перелік посадових осіб на які покладаються обов’язки з
їх виконання встановлюються керівниками підприємств з урахуванням
рекомендацій галузевих стандартів. Самі галузеві стандарти на які є посилання
у ПЕТТ (ГСТУ 204.04.05.005-2004 та СОУ 60.2-33886519-0001:2006) включено
до інформаційно-довідкових матеріалів видання Правил.
2.
До інформаційного додатку також було включено витяги з ДБН
«Трамвайні і тролейбусні лінії» який необхідно використовувати під час КР і
реконструкції колій і контактних мереж.
3.
Розділ доповнено вимогами до експлуатації ділянок у тунелях ліній
швидкісного трамвая, а також підрозділом – диспетчерське управління в
колійному господарстві.
Розділ
Вимоги
до
експлуатації
споруд
та
устаткування
енергозабезпечення
Внесені зміни які враховують зміни що сталися в таких
нормативних актах як:
• Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
• Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС).
Доповнений посиланням на галузевий стандарт СОУ 60.233886519-003:2006 «Система технічного обслуговування і ремонту. Контактна
мережа трамвайних і тролейбусних ліній».
У розділі на вимогу Мінрегіону трансформовані у вигляді
експлуатаційних норм окремі показники з ДБН «Трамвайні і тролейбусні лінії».
Розділ Вимоги до експлуатації сигналізації і зв’язку також містить
показники з ДБН трансформовані під експлуатаційні.
Розділ Вимоги до рухомого складу
•
Показники експлуатаційних випробувань ефективності гальмування
і норми гальмівного шляху узгоджені з вимогами Європейських правил.
•
Враховані сучасні вимоги до законів України «Про дорожній рух»,
«Про стандартизацію», ПДД, а також стандартів у сфері МЕТ до рухомого
складу що знаходиться в експлуатації.
•
Виключена участь технічної інспекції МЕТ у процесі оформлення
актів, протоколів, інших документів які складаються підприємствами в процесі
експлуатації.
•
Замість наказу Мінжитлокомунгоспу № 120 визначені вимоги до
організації ТО і ремонтів рухомого складу, встановлена періодичність ТО і
ремонту (додаток 6).
•
Зазначено що періодичність ТО також може встановлюватися
відповідно до настанови з експлуатації виробника рухомого складу.
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•
Наданий не лише перелік ремонтно-експлуатаційної документації
трамвайних і тролейбусних депо, а й запропоновано форми цієї документації в
інформаційно-довідковому додатку видання Правил.
•
Встановлена норма згідно якої Положення про технічний журнал
трамвая (тролейбуса), а також вимоги до ремонтно-експлуатаційної
документації затверджує керівник підприємства.
Вимоги до організації та управління руху
Перелік документів які повинен мати водій під час виконання
службових обов’язків (розділ 5 п.1) доповнено «технічним журналом
трамвайного вагону (тролейбуса)», а наявність у водія такого документа як
«шляховий лист» обмежено періодом – до впровадження автоматизованої
системи контролю і обліку роботи рухомого складу.
Перелік вимог щодо обмеження швидкості руху (розділ 6 п.2)
доповнений обмеженнями під час проїзду ділянок з важкими умовами руху.
Перелік поїзних сигналів (розділ 7 п.2) доповнений такими
сигналами: «аварійна сигналізація», «ліхтар заднього ходу», «протитуманні
вогні».
Перелік сигналів регулювання дорожнього руху доповнений
сигналом – «вказівні знаки пунктів зупинки».
Завдання з реалізації положень нової редакції ПЕТТ
Проведення навчання персоналу з прийняттям заліків.
Розроблення нових документів та затвердження їх наказом
підприємства (згідно п. 11, розділу 9, глави ІХ):
Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса);
Форми ремонтно-експлуатаційної документації та вимоги щодо їх
заповнення в паперовому або електронному форматі:
•
Книга обліку ТО і ремонтів рухомого складу;
•
Журнал заявок і повторних заявок водіїв про несправності
трамвайного вагона (тролейбуса);
•
Журнал обліку замірів АКБ;
•
Журнал замірів бандажів колісних пар трамвайних вагонів;
•
Журнал обліку шин;
•
Журнал замірів тиску в шинах;
•
Журнал замірів опору електричної ізоляції та струмів витоку
тролейбусів.
Положення про експлуатацію трамвайних вагонів і тролейбусів на
ділянках з важкими умовами руху;
Положення про систему технічного обслуговування і ремонтів
рухомого складу, контактної мережі, трамвайної колії і колійних облаштувань.
Участь у розгляді змін і доповнень до ПЕТТ.
Завдання з реалізації положень нової редакції ПЕТТ для наукових установ
та навчальних закладів:
організувати вивчення ПЕТТ;
формувати тематику дипломного та курсового проектування з
урахуванням нових ПЕТТ;
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підготувати посібник з вивчення ПЕТТ;
розробити нові методи та технічні засоби для технічного
обслуговування та ремонту технічних засобів.
Література
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ
ДАЛЕКА В. Х., д. т. н., професор,
Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова, м. Харків
dalekavf@ukr.net
Теперішній стан розвитку мегаполісів, до яких належить і Харків,
потребує комплексних вирішень у рамках системного підходу. Оскільки
програмним для України є досягнення в 2030 році 75 % відсотків пасажирських
перевезень виконувати міським електричним транспортом. Це може бути
досягнуто на основі комплексного планування з врахуванням світових
тенденцій в розвитку міського електричного транспорту.
Досвід країн з високим рівнем використання міського електричного
транспорту (МЕТ) свідчить, що основні проблеми потрібно вирішувати у
сферах: правового та економічного регулювання, управління усім
господарським комплексом, забезпечення відповідного технічного стану
рухомого складу, вирішення питань безпеки руху та пасажирських перевезень,
кадрового забезпечення, розвитку інфраструктури..
Це повною мірою стосується і вдосконалення транспортної системи,
рівнем досконалості якої, значною мірою, визначається привабливість міста і,
зрештою, - конкурентоспроможність його економіки.
Пріоритети щодо комплексного забезпечення мобільності жителів
міста. Як і в інших великих містах, у Харкові внаслідок бурхливої
автомобілізації населення зростає інтенсивність транспортних потоків,
пропускна спроможність багатьох вулиць і транспортних вузлів виявилася
вичерпаною, суттєво ускладнився дорожній рух, насамперед у центральній
частині міста, спостерігається значне зниження швидкості руху, зростання
енерговитрат, збільшилися рівень шуму і забруднення повітряного басейну,
чисельність жертв ДПТ. В цих умовах кардинально змінюється роль
громадського транспорту. Він стає не просто засобом для переміщення людей
територією міста, а ключовим фактором поліпшення екологічної обстановки,
скорочення рівня заторів і ДТП, економії енергоресурсів, зменшення
бюджетних витрат на інвестиції дорожньо-транспортне будівництво, оскільки
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ефективна система громадського транспорту зменшує потребу мешканців у
використанні індивідуальних автомобілів, за рахунок чого достягаються згадані
вище ефекти.
Загальновизнаним у транспортній науці є факт, що пересування протягом
години, наприклад, 50 тис. пасажирів у одному напрямку громадським
транспортом з рухомим складом місткістю 70 пасажирів потребує вулиці з
шириною проїзної частини близько 35 метрів , а для проїзду тієї ж чисельності
людей у власних легкових автомобілях – 210 м.
Якщо є можливість відокремити смугу руху для швидкісного трамваю, то
для перевезення цієї ж кількості людей потрібно лише 9 м. Таким чином,
першим пріоритетом для комплексного забезпечення мобільності мешканців
міста є забезпечення преференційних умов для функціонування наземного
громадського транспорту.
На відміну від багатьох міст України, Харків має досить розвинену
систему метрополітену, який є і ще надовго залишиться каркасом системи
пасажироперевезень. Інші види громадського пасажирського транспорту
слугують доповненням до цього каркасу, забезпечуючи підвезення пасажирів
до лінії метрополітену, а також виконують самостійну роль у районах міста, не
охоплених метрополітеном. Оскільки наразі в м. Харкові існує кілька видів
громадського наземного пасажирського транспорту (автобус, звичайний
трамвай і тролейбус), то виникає питання про надання пріоритету тому чи
іншому виду за певними критеріями. Класичним в містобудівний практиці
підходом щодо цього питання є надання переваг тому виду транспорту, який
при мінімуму капіталовкладень може забезпечити необхідну пропускну
спроможність. За такого підходу у зв’язку із змінами пасажиропотоків у
окремих територіях міста частина маршрутів трамвая мала б, здавалося, бути
замінена на автобус середньої місткості – саме на автобус, а не на тролейбус,
оскільки автобусний транспорт не потребує контактних мереж та інших
елементів структури тролейбусного транспорту. Слід однак зазначити, що цей
підхід сформувався у вітчизняному містобудуванні досить давно, тоді, коли
рівень автомобілізації населення був, принаймні, на порядок нижчий, ніж
тепер, і коли автомобільний рух не був вартий уваги як фактор загрози
суспільному здоров’ю і особистій безпеці мешканців міст. Нині ж цей фактор за
своєю потужністю став домінуючим, тому надання пріоритету тому чи іншому
виду наземного транспорту повинно спиратися на, в першу чергу, на критерій
його впливу на довкілля.
Таким чином, другим пріоритетом має бути забезпечення префенційних
умов для функціонування наземного міського електричного транспорту –
трамвая і тролейбуса. При цьому. Оскільки наразі наземний міський
електротранспорт представлено звичайним трамваєм і тролейбусом, а
потенційно до цього переліку можуть буди долучені також новітній
легкорейковий транспорт (ЛРТ) та електропоїзди залізниці, постає питання про
надання переваг рейковому або безрейковому електротранспорту.
Досвід розвинених країн однозначно свідчить на користь саме рейкового
електротранспорту в усіх його проявах – електропоїздів залізниці, що слугують
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як для перевезень пасажирів с приміської зони до міста, так і в ролі потужної
внутрішньо міської підсистеми; ЛРТ, що займає проміжну нішу між
метрополітеном та звичайним трамваєм; і звичайний трамвай, що має
використовуватися насамперед в центральних історичних районах міста.
Причиною цього є висока провізна спроможність рейкового транспорту і
можливість реалізувати високі швидкості сполучення при винесенні трас на
відокремлене полотно або в тунелі мілкого закладання.
Приклади транспортних схем міст Мюнхена, Франфуркта – на- Майні,
Барселони, Праги, Варшави показують, що за домінування в транспортній схемі
електричного рейкового транспорту вдається створити найбільш гармонійну
систему надання населенню транспортних послуг з високим ступенем
диференціації задоволення потреб за відстанями при одноманітності витрат
часу.
Таким чином, третім пріоритетом має бути забезпечення преференційних
умов для функціонування електричного рейкового транспорту.
Забезпечення відповідного технічного стану рухомого складу. Світовий
досвід свідчить, що, в першу чергу, якість та ефективність транспортного
обслуговування населення залежить від надійності і комфортності рухомого
складу, а також відповідності інфраструктури новим вимогам. Головним в
цьому є оновлення парку трамвайних вагонів, вагонів метрополітену і міських
електричок, тролейбусів на рухомий склад підвищеної пасажиромісткості, з
більш високими динамічними показниками та енергомісткості. Стандартизація.
Використання рухомого складу з автономним ходом, зокрема електробусів.
Слід зазначити, що відповідно звіту дослідницької організації Bloomberg
NEF в 2018 році у всьому світі парк електробусів нараховував майже 425 000
машин. З них близько 421 000 тільки в одному Китаї. В Європі нараховувалось
близько 2 250 одиниць та близько 300 — в США. Цей рік продемонстрував
32% зростання парку електробусів у світі. В 2017 році найбільший в світі парк
муніципальних електробусів був в місті Шеньчжень (Китай) — 16 359 машин,
де усі автобуси було замінено на електробуси. За прогнозами BloombergNEF до
2025 году парк муніципальних електробусів може бути в Китаї 600 000 од. в
Європі — 12 000, в США — 4700, в Індії — 3700 та 9000 в усіх інших країнах.
Актуальним є впровадження нових видів електротранспорту, зокрема
монорельсового та струнного транспорту, з магнітним підвішуванням тощо, що
є результатом використання новітніх досягнень науково-технічного прогресу.
Для України залишається не вирішеним питання компенсування втрат
доходів підприємства міського електротранспорту від перевезення пасажирів,
які користуються пільгами. В країнах Західної Європи ціни на проїзд
громадським транспортом встановлюються відповідно до законодавчо
визначеного рівня рентабельності з урахуванням регуляторних впливів з боку
уряду, регіональних влад і місцевого самоврядування: спрямування адресних
дотацій, фінансування капітального будівництва і реконструкції, технічного
переозброєння. Транспортні компанії отримують компенсацію витрат на
перевезення пасажирів, які мають пільги, не за їх загальною розрахунковою
чисельністю, а за фактичним обсягом пільгових поїздок.
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В Україні ситуація з цінами на проїзд міським електротранспортом
характеризується відсутністю адекватною сучасним економічним умовам
концепцій ціноутворення: підприємства досі не змінили орієнтацію з обсягів
транспортної роботи на продаж транспортних послуг, тобто головна увага
зосереджена на продукті, а не на споживачах.
Вирішення цих проблем може бути досягнуто на основі світових
тенденцій в розвитку міського електротранспорту.
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПІГАРЄВА Г. П., директор,
ЛОЖКІН О., студент
Маріупольський електромеханічний фаховий коледж, м. Маріуполь
Koval-g@ukr.net
На дорогах все частіше можна зустріти незвичайний вид транспорту –
електромобіль. Попит на таке авто постійно зростає – перш за все, через
економічні кризи, збільшення вартості бензину і газу, погіршення екології. Як
все починалося колись?
Давайте зануримось у історію створення цієї диво-машини.
Електромобіль виготовлений раніше за двигун внутрішнього згоряння. Як би
дивно це не звучало: у 1839 році Роберт Андерсон розробив
прототип електроавтомобіля. Автомобіль, схожий на візок із електродвигуном
був створений у 1841 році.
Згодом на міжнародній виставці електрики у Франції було представлено
електромобіль Густава Трове, який був триколісним, досягав швидкості
12км/год, максимальна дальність ходу – 26 км. Перший німецький
електромобіль Флокена створили 1888 р.
У 1901 році Фердинанд Порше розробив гібридне авто Lohner-Porsche
Mixte Hybrid із мотор колесами, кожне з яких потужністю 2,5-3,5 к.с., на
короткий час розвивали потужність до 7 к.с. Замість важких батарей як джерела
енергії авто було оснащене двигуном внутрішнього згоряння, що виконував
роль генератора. Спочатку запас ходу і швидкість електромобілів та
бензинових «екіпажів» була приблизно однаковою. Недоліком ранніх
автомобілів стала складна система підзарядки. Оскільки тоді не існувало
вдосконалених перетворювачів змінного струму на постійний, зарядку
здійснювали вкрай складним способом. Щоби підзарядити «залізного коня»,
потрібен був електромотор, що працював від змінного струму й крутив вал
генератора, до якого від’єднували батареї електромобіля. У 1906 році винайшли
порівняно простий в експлуатації діодний міст (випрямляч струму). Однак це
не вирішило по суті проблему підзарядки. Відтак розвиток електромобілів як
засобів пересування практично зупинився.
Відродження інтересу до електромобілів відбулося в 1960 – ті роки через
екологічні проблеми автотранспорту і особливо у 1970. Тоді різко зросла ціна
123

на бензин як результат енергетичної кризи 1973 р. Втім, інтерес тривав недовго:
після 1982 р. кон’юнктура нафтового ринку знову змінилася.
Компанія General Motors в 1996 р. почала серійний випуск моделі EV1 з
електричним приводом.
Особливістю автівки було те, що вона не продавалася за повною ціною, а
була призначена для здачі в лізинг. Деякі автовиробники також почали продаж
електромобілів в Каліфорнії. Основною масою користувачів EV1 стала
голлівудська богема. Всього з 1997 р. в Каліфорнії було продано близько
5,5 тис. автівок від різних виробників. Судячи з їхніх відгуків, це перша
машина дуже подобалася власникам, тож наступним кроком повинен був стати
початок масового продажу електромобілів. Втім, екологічної революції не
сталося.
Коли сплив термін лізингу, компанія General Motors відмовилася
подовжити випуск автівки або продати автомобілі тим користувачам, які
висловлювали таке бажання і були готові купити машини. Окремі екземпляри
автівок подарували музеям. Формальною причиною вилучення електромобілів
називалося нібито закінчення терміну служби акумуляторів.
Ексцентричний винахідник, розробник та менеджер-революціонер – як
його тільки не називали. Саме завдяки йому та його серії електромобілів Tesla
відбулося відродження електромобілів як перспективного виду транспорту. Він
не був самотнім у своєму прагненні зробити електромобіль доступним та
поширеним видом транспорту. Однак усі його конкуренти чи компанії-аналоги
більше захоплювалися експериментами, аніж реальними серійними моделями.
Прогнозувалося, що до 2015 року ринок електротранспорту досягне $227
млрд. — і цей прогноз практично справдився. Втім, головними переможцями в
цьому сегменті стали не представники азійських компаній, а американець —
Ілон Маск — та його компанія Tesla. Домігся він цього за рахунок
експериментів та новаторства, а також максимізації зручності та
контрольованості авто. З огляду на спорудження так званої «Гігафабрики» та
інноваційної моделі продажів за попереднім замовленням перспективи Tesla
більш ніж позитивні.
Зверніть увагу на основні переваги електромобілів, завдяки яким
незабаром вони повністю замінять бензинові авто.
Плюси і мінуси електромобіля цікавлять всіх потенційних власників
транспортних засобів нового покоління. Цей різновид транспорту має ряд
незаперечних переваг, завдяки яким їхня популярність із кожним роком
зростає.
Основні переваги електрокарів над автомобілями, які працюють на
бензині:
−
електродвигун має малу вагу;
−
довговічність і простота в обслуговуванні;
−
екологічність;
−
високий ККД;
−
підзарядка при зниженні швидкості;
−
двигун фактично не виробляє звук;
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економічність;
−
обслуговування та огляду вимагає виключно ходова частина;
−
у електрокарі немає паливної системи, масла, свічок і безлічі інших
деталей, які присутні в класичних автомобілях і ускладнюють експлуатацію;
−
надійність і довговічність експлуатації, виходячи з того, що
ламатися просто нема чому.
Обслуговування таких автомобілів обходиться в меншу суму, ніж витрати
на експлуатацію та підтримку справного стану бензинових або дизельних
машин. Електрика коштує дешевше інших видів палива, а відсутність складних
механізмів, витратних матеріалів та запчастин виключає часті поломки і
необхідність в заміні. Конструктивна простота зводить до мінімуму кількість
коштів, необхідних на обслуговування електромобіля. Звичайно, для кожного
електрокара необхідна різна кількість електроенергії, але в будь-якому випадку
його використання буде більш вигідним, ніж використання бензинового
автомобіля. В той час як на бензин ціни починаються від 28 гривень за літр, на
зарядку електромобіля доведеться витрачатися від 50 гривень на місяць.
Електроенергія істотно дешевше будь-якого різновиду палива.
Вкрай важливою перевагою електромобілів є їх екологічність. Це стало
однією з основних причин по якій даний вид транспорту став дуже популярним
у всьому світі. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний
вплив на навколишнє середовище і природу.
Компанії-виробники працюють над інноваційними технологіями, які
підвищують функціональність цих транспортних засобів, яскравими
прикладами найбільш високотехнологічних і популярних електрокарів є Nissan
Leaf, Chevrolet Bolt, Volkswagen e-Golf, Tesla. Особливо багато уваги
розробники приділяють розвитку батарей, збільшуючи їх технічні і
експлуатаційні показники, такі як швидкість зарядки і ємність.
Отже, майбутнє електромобілів є очевидним і неминучим. У найближчі
кілька років різноманітність моделей збільшиться, вони заповнять дороги в
усьому світі, роблячи їзду комфортною для водія і безпечною для
навколишнього середовища. Зростання продажів і вдосконалення моделей
дозволять виключити існуючі недоліки електрокарів, роблячи ці машини
бездоганними за експлуатаційними характеристиками, динамічними і
швидкісними властивостями.
−
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https://eco-live.com.ua/content/blogs/elektromobili-istoriya-zavdovzhki-v-stolittya
Електромобіль — ВУЕ. vue.gov.ua..
↑ What is Electro Mobility (E-Mobility)? - Definition from Techopedia
Електромобілі: історія завдовжки в століття. eco-live.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ТРОЛЕЙБУСІВ НОВОГО
ПОКОЛІННЯ
ДАЛЕКА В. Х., д. т. н., професор,
КОВТОНЮК А. В., АВЕР’ЯНОВ П. П., студенти-магістри,
Харківський національний університет міського господарства
О.М. Бекетова, м. Харків
dalekavf@ukr.net

імені

У містах України почали експлуатуватись тролейбуси нового покоління,
зокрема Дніпро Т-203, ПТС-12, БКМ-32305 та інші. Особливістю цих
тролейбусів є значні зміни в конструкції, використання складових електричного
та механічного обладнання світового рівня.
На тролейбусах використовуються тягові асинхронні електродвигуни
потужністю до 180 кВт з комп’ютерними системами керування силовими
транзисторами. Також встановлюються електронні перетворювачі напруги 600
В постійного струму до 28 В для живлення низьковольтних електричних кіл та
до напруги 380 В трьохфазного змінного струму для електродвигунів приводу
компресора і гідронасоса рульового керування..
На тролейбусах застосовано дискову конструкцію коліс, вони
комплектується мостами німецької фірми ZF портального типу. Передня
підвіска і задня тролейбуса залежна пневматична, вони оснащені декількома
пневмоелементами, що потрібні саме для виконання функції кнілінгу кузова,
тобто тролейбус може присісти на праві півосі аж до рівня тротуару для
покращення заїзду інвалідських та дитячих візків.
Вперше на нових тролейбусах встановлено додаткові системи:
- ABS – антиблокувальна система ABS (Anti-lock Braking System), KnorrBremse або WABCO, що керованість тролейбуса під час різкого або екстреного
гальмування;
- ASR – у тролейбуса наявна протибуксувальна система ASR (DTC), вона
потрібна для зчеплення (колеса) з дорожньою поверхнею та унеможливлення
буксування, наприклад, на слизьких поверхнях (лід, мокра дорога, листопад).
Двері можуть бути оснащені системою протизащемлення пасажирів;
принцип дії цієї системи простий: двері просто відходять на попередню
позицію, якщо на їх шляху щось опиняється, така система істотно зменшує
травматизм пасажирів у годину-пік, коли тролейбуси їдуть буквально
«забитими».
Усі перераховані та інші зміни в конструкції нових тролейбусів
потребують удосконалення систем діагностування, тобто доопрацювання
алгоритмів діагностування, модернізації або розробки нових технічних засобів
діагностування та навчання виконавців робіт.
Для тягових електроприводів з асинхронними двигунами потрібні
спеціальні технічні засоби діагностування як безпосередньо на тролейбусах так
на дільницях з ремонту. В даний час такі технічні засоби на експлуатаційних
підприємствах практично відсутні.
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Також
потребують
розробки
спеціальних
технічних
засобів
діагностування та навчання виконавців робіт для технічного обслуговування та
ремонту системи ABS та ASR.
Особливої
уваги
потребують
питання
контролю
параметрів
електробезпеки, оскільки традиційні методи вимірювання струмів витоку не
задовольняють нормативним вимогам. Оскільки при імпульсному регулюванні
та наявній електричній ємності електрообладнання струми витоку зростають, то
потрібні нові нормативи та методи їх контролю.
Таким чином, корінні зміни конструкції нових тролейбусів потребують
доопрацювання нормативів, алгоритмів, технічних засобів діагностування та
відповідної підготовки фахівців.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ
ДАЛЕКА В. Х., д. т. н., професор,
ШУЛІКА О. Ю., студент,
Харківський національний університет міського господарства
О.М. Бекетова, м. Харків,
ОКЛЕЙ В. Л., начальних цеху, КП «Салтівське трамвайне депо»
dalekavf@ukr.net

імені

Трамвайні вагони нового покоління з асинхронними тяговими двигунами
і їх мікропроцесорними системами керування, спеціальними перетворювачами
напруги та із можливостями автоматичного контролю технічного стану уже
ширше починають появлятись на маршрутах міст України.
Ці вагони характеризуються показниками електроспоживання - витрати
електроенергії під час розгону вагона до швидкості 45 км/год – 610 Вт· год.
та показниками надійності, що відповідають світовим стандартам.
Вони мають наступні тягового-швидкісні характеристики:
- максимальна швидкість завантаженого вагона на горизонтальній прямій
ділянці колії та при номінальній напрузі контактної мережі – не менше ніж
60 км/год;
- час розгону завантаженого вагона на горизонтальній ділянці колії до
швидкості 45 км/год – не більше ніж 20 с;
- максимальний ухил, який здатний подолати завантажений вагон, –
згідно з ДСТУ 4876.
Досвід експлуатації таких вагонів свідчить про необхідність
доопрацювання технологічних процесів технічного обслуговування та
ремонтів, зокрема систем, що, в першу чергу забезпечують безпеку руху.
Тому зростає необхідність діагностування гальмівних систем трамвайних
вагонів, зокрема, рейкових електромагнітних гальм. Для цього необхідно
удосконалювати методи та пристрої для автоматичного контролю ефективності
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цих гальм за параметрами магнітного поля, що створюється при подачі напруги
на котушки електромагнітів.
Також потребує відповідної технологічної підготовки і діагностування
систем захисту проти буксування та юзу, автоматизація контролю бандажів
колісних пар.
Новим для даних трамвайних вагонів є використання спеціальних
електроприводів для відкривання дверей з мікропроцесорною системою
керування,
підйому
та
опускання
струмоприймачів,
управління
склоочисниками тощо. Також впроваджуються нові системи кондиціонування
повітря, вентиляції та опалення.
Таким чином, зміна конструкції трамвайних вагонів нового покоління,
використання новітніх досягнень науки і техніки потребують при експлуатації
удосконалення методів і технічних засобів діагностування.
ОЦІНКА ФРИКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГАЛЬМІВНИХ
МЕХАНІЗМІВ РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
ФУРТАТ О. В., ст. викладач,
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ
s30041983@meta.ua
На міському електричному транспорті найбільш інтенсивного
механічного (абразивного) зношування зазнають накладки гальмівних колодок
та контактні вставки струмоприймачів. Спільними параметрами для них є
зносостійкість, термостійкість, але вимоги до параметрів, що характеризують
тертя протилежні. Відповідно до призначення для контактних вставок
струмоприймачів коефіцієнт тертя повинен бути мінімальним, а для матеріалів
накладок гальмівних накладок – максимальним. Хоча методи та технічні засоби
для їх дослідження можуть мати багато спільного.
Значні результати в досліджені контактних вставок струмоприймачів та
фрикційних матеріалів для гальмівних механізмів рухомого складу міського
електротранспорту одержані під керівництвом к. т. н., доцента Шматкова
Валерія Олексійовича.
Розглянемо результати досліджень коефіцієнта тертя від сили
притискання відповідних деталей та швидкості їх переміщення.
Лабораторно-модельні випробування фрикційних матеріалів для
гальмівних механізмів проводять на інерційній машині МІФІ-1, яка забезпечує
необхідні умови випробувань з безпосередньою реєстрацією необхідних
параметрів.
Визначення залежності коефіцієнта тертя від тиску. При випробуваннях
виконують по три гальмування при тиску 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 МПа, динамічному
моменті інерції рівному 0,24 кгс*м2, початковій частоті обертання 50 с-1.
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Температура на початку гальмування до 100 °С. Реєструється поточний
момент тертя, а наприкінці кожного гальмування реєструють число обертів
махових мас за час гальмування.
Таблиця 1 – Залежність коефіцієнту тертя від тиску

Гальмівна накладка

Середнє значення коефіцієнту тертя
Р=0,5МПа

Середнє значення
коефіцієнту тертя

Зразок Ш-1

Р=1,0МПа

0,25

Р=1,5 МПа Р=2,0 МПа

0,3

0,28

0,28

0,32
0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
Р=0,5МПа

Р=1,0МПа

Р=1,5МПа

Р=2,0МПа

Навантаження

Рисунок 1 – Середнє значення коефіцієнту тертя від навантаження
Я видно з рисунку 1 найбільше середнє значення коефіцієнту тертя
спостерігається при тиску 1 МПа. Для запобігання швидкого зношування
накладок із фрикційних матеріалів найбільший питомий тиск між гальмівною
накладкою і гальмівним барабаном рекомендується не вище 1-1,2 МПа.
Визначення залежності коефіцієнта тертя від швидкості ковзання. При
випробуваннях виконують по три гальмування при частоті обертання
25, 50, 75 с-1. Номінальний тиск на зразки 1,5 МПа, динамічний момент інерції –
0,24 кгс· м2. Температура на початку гальмування до 100 ºС.
Реєструється поточний момент тертя і наприкінці кожного гальмування
число обертів махових мас за час гальмування.
Таблиця 2 – Залежності коефіцієнта тертя від швидкості ковзання
Середнє значення коефіцієнту тертя fср
Гальмівна накладка
Зразок Ш-1

Vср = 25с-1
0,3
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Vср = 50с-1

Vср=75с-1

0,29

0,29

Коефіцієнт тертя

0,305
0,3
0,295
0,29
0,285
Vср=25с-1

Vср=50с-1

Vср=75с-1

Частота обертання

Рисунок 2 – Залежність коефіцієнту тертя від швидкості ковзання
В умовах експлуатації рухомий склад зазвичай розвиває швидкість
70 км/год, що враховуючи коефіцієнт передачі та КПД відповідає частоті
обертання 50 с-1.
Таким чином може бути досліджено і інші параметри фрикційних
матеріалів для гальмівних механізмів
рухомого складу міського
електротранспорту.
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СЕКЦІЯ 2
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗРОБЦІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
ДІДЕНКО М.А., студент,
ВАСИЛЬЄВ В.Є., ст. викладач,
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
irisha.krivoshey@gmail.com, wasiljew@ukr.net
На сьогоднішній день розроблено велику кількість програм для
персональних комп’ютерів, які імітують (у вигляді ігри) роботу залізничного
транспорту: Railroad Tycoon 3, Train Sim World, Microsoft Train Simulator, BVE
Trainsim, Rail Simulator, Sid Meier’s Railroad Tycoon, Train Simulator, Transport
Tycoon, World of Subways і ін.
Всі перелічені програмні продукти є інтелектуальною власністю, вони
унікальні і відносяться до магістрального залізничного транспорту. Для
підвищення якості підготовки фахівців в області електротранспорту,
вважається за доцільне розробити навчальний тренажер водія трамвая
спеціально для конкретного трамвайного парку конкретного міста, враховуючи
особливості всіх існуючих в місті трамвайних маршрутів.
Тренажер повинен дозволяти вирішувати наступний перелік завдань:
інформаційна підтримка по апаратах, приладах і вузлах:
призначення, конструкція, електрична схема трамвая;
вивчення загальних принципів управління трамваєм;
повне моделювання приладів управління трамвая;
проведення тренувальних і екзаменаційних занять з можливістю
моделювання стандартних і нестандартних ситуацій, що виникають на
маршруті руху;
імітація руху по вулицях, на перехрестях, уздовж зупинок і в депо;
відображення дзеркал заднього виду;
імітація аварійних ситуацій з фіксацією часу їх усунення;
імітація позаштатних ситуацій;
формування звукової обстановки в кабіні водія.
Робоче місце водія трамвая повинно розміщуватись в макеті кабіни
трамвайного вагона, виконаному в натуральну величину. Унікальне обладнання
і програмне забезпечення тренажера повинно дозволяти повністю імітувати
управління трамваєм.
Система візуалізації тренажерного комплексу повинна забезпечувати
відображення ділянок шляху, реалізовану на основі 3D графіки. Візуалізація
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робочого місця водія трамвая повинна бути виконана за допомогою
РК-панелей, встановлених в штатні місця вікон кабіни.
Кабіна необхідно змонтувати на динамічної платформі з 3-х ступеневою
електромеханічною системою рухливості, яка відтворює динамічні ефекти, що
відбуваються в кабіні реального трамвая. Звуковий ряд необхідно забезпечити
акустичними системами, встановленими в кабіні і на робочому місці
інструктора.
У тренажері повинна бути реалізована можливість практичного навчання
без ризику, пов'язаного з експлуатацією реального трамвая: учні отримують
можливість практикуватися на тренажері в проїзді будь-якого маршруту будьякого парку, не виходячи з навчального класу. Устаткування повинно мати
змогу змоделювати будь-які штатні і позаштатні ситуації, які можуть статися
під час роботи на лінії - як за участю пішоходів, так і стороннього транспорту.
При цьому завдяки динамічній платформі на пневмоприводі учень відчуває на
тренажері не тільки візуальні, а й реальні відчуття руху – поштовхи,
погойдування, розгін, гальмування, легкі удари.
При розробці тренувального пульта можливо використання системи
візуалізації реального часу Ventuz, ігрового движка Unity, Arduino.
За допомогою відеокамери необхідно провести відеозйомку навколишніх
вулиць і будинків (з роздільною здатністю 6К), як в денний час, так і вночі.
Після обробки і зшивання відзнятого матеріалу отримані матеріали можуть
бути виведені на вікна кабіни. Відеоматеріал може транслюватися на реальні
вікна кабіни трамвая за допомогою проекторів, крім того, він повинен бути
вбудованим в віртуальну сцену кабіни водія, призначену для перегляду в
окулярах віртуальної реальності.
За допомогою тренажера можна задати ситуації, які складно відтворити
на рухомому складі без порушення графіка роботи міського транспорту.
Точний контроль за ходом тренування буде сприяти тому, що здобувачі
отримають якісну підготовку, а це приведе до підвищення безпеки руху на
транспорті.
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗРАХУНКАХ ТЯГОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
СОРОКІН М.С., студент,
ВАСИЛЬЄВ В. Є., старший викладач,
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
sorockinmixa@gmail.com
wasiljew@ukr.net
Розробкою і впровадженням вентильно-індукторного електроприводу в
системах тягового забезпечення міського транспорту займаються практично всі
ведучі електротехнічні компанії: OULTON (Великобританія), EMERSON
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ELECTRIC, TRW, DANA, General Electric Company (США) і ін. Над
технологією проектування і питаннями управління цими приводами працюють
учені провідних університетів України, США, Великобританії, Німеччини і ін.
[1-4].
Привабливість цього типу двигунів для застосування в якості тягових для
міського транспорту обумовлено наступним:
- можливістю регулювання потужності і обертаючого моменту в
широкому діапазоні частот обертання відповідно до необхідної тягової
характеристики. Регулювання проводиться засобами мікропроцесорного
управління інвертором напруги шляхом зміни по необхідному закону
параметрів імпульсів фазної напруги: кутів випередження включення,
тривалості включення і ін., що забезпечує плавність регулювання;
- можливістю забезпечення високих енергетичних показників приводу, в
основному за рахунок високого ККД двигуна.
- пологість характеристики ККД в широкому інтервалі зміни потужності
при збереженні практично однаково високих значень ККД від пускових
режимів до швидкостей, значно вище номінальних, що особливо важливо для
електрорухомих одиниць з частими пусками (приміські електропоїзди, трамваї,
тролейбуси і т.п.);
- можливістю істотного підвищення експлуатаційної надійності
електроприводу;
- забезпечення високої надійності РІД: відсутність обмоток, що
обертаються, гранично проста конструкція обмотки статора, із зосередженими
котушками.
- виняткова простота конструкції РІД зумовлює нижчу вартість його
виготовлення і ремонту. Так, навіть при рівності в порівнянні з АД витрати міді
і електротехнічної сталі очевидним для РІД є зниження на 30-40% витрати
електроізоляційних матеріалів.
Специфіка проектування РІД обумовлена, з одного боку, особливостями
заданої граничної тягової характеристики, з іншою - особливостями конструкції
РІД, параметрами, що впливають на характеристики тягової машини.
При проектуванні РІД (в навчальному процесі), доцільно
використовувати програмне забезпечення. Початковими даними для
розрахунку електромагнітних процесів при проектуванні РІЕД є: його
номінальні дані; основні геометричні розміри магнітної системи; число фаз і
фазних полюсів; число зубців статора і ротора; обмотувальні дані;
характеристика намагнічування і питомі втрати використовуваної сталі;
перехідні характеристики зубцевого шару; параметри живлення; параметри
вхідного фільтру інвертора.
За результатами розрахунку електромагнітних процесів визначаються:
миттєві значення напруги і струму фазних обмоток; миттєві значення магнітних
потоків у фазних полюсах і ділянках ярма статора і ротора, а також відповідні
їм магнітні напруги на ділянках; миттєві значення електромагнітного моменту.
Надалі миттєві зміни індукції в сталі представляються у вигляді
гармонійного ряду, після чого визначаються вихрова і гістерезисна складові
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втрат. Часовий графік фазного струму також розкладається в ряд Фур'є для
визначення коефіцієнтів додаткових втрат по кожній гармоніці з урахуванням
реальних розмірів шини і паза. В результаті перерахованих розрахунків
визначається ККД РІД.
Пропонується розглянути використання в навчальному процесі трьох
програм: Excel, Maple та MathCAD. В порівнянні зручності розрахунків, з цих
трьох програм можна вибрати одну, в якій найбільш доцільно виконувати
попередні проектні розрахунки РІД для міського електричного транспорту.
Комп’ютерна програма Microsoft Office Excel [5]. Орієнтований на
результат інтерфейс користувача значно полегшує роботу в Microsoft Office
Excel. Команди і функції знаходяться на орієнтованих вкладках, що містять
логічні групи команд і функцій. Безліч діалогових вікон замінені колекціями,
що розкриваються, і відображають доступні параметри, а наочні підказки або
демонстраційні приклади допомагають у виборі потрібного параметра.
Програму доцільно використовувати при проведені аналізу та
розрахунків в табличній формі. Суттєвим недоліком програми є те що
інтерфейс не дозволяє відображати формулу розрахунку, а при введені
формули аркуш захаращується номерами комірок. Допущені помилки важко
виявити при подальших стадіях розрахунку, так як доводиться перевіряти
попередньо розраховані параметри по коміркам, що забирає багато часу.
Комп'ютерна програма MathCAD [6]. MathCAD являє собою програму
для стандартних технічних обчислень та комунікації. Візуальний формат
MathCAD є складеним із стандартних математичних зображень, знаків, тексту,
графіків в єдиному робочому листі. В програмі MathCAD найбільш доцільно
виконувати розрахунки тягових двигунів міського транспорту, так як вона
дозволяє проводити розрахунки електричних і магнітних кіл, складати
програмні алгоритми. Програма дозволяє показувати введену формулу, але є
недоліки: програма не дозволяє виводити підстановку чисел, і для зміни
вхідних даних, вони (вхідні дані) повинні бути введені перед рівнянням, в
якому вони використовуються.
Комп'ютерна програма Maple [7]. Програма пристосована для розрахунку
диференційних рівнянь. Основною структурною одиницею в Maple є робочий
лист. Робота здійснюється в інтерактивному режимі. Сам робочий лист
розбивається на групи. В межах однієї групи виконуються відразу всі команди
— в порядку їх проходження в групі. Тому формально в Maple виконується не
команда, а група команд. Що стосується самих груп, то їх виконувати можна в
довільному порядку. У Maple в цілому використовується більше трьох тисяч
команд, і дуже потужні можливості наочного представлення результатів
розрахунків. Немає необхідності піклуватися про оптимальний крок для
відображення функцій, як це робиться при роботі з інженерними пакетами.
Починаючи з версії Maple 7 передбачено можливість перевизначити результат
виконання деяких сумнівних дій (наприклад, результат ділення на 0 слід
вважати рівним 1). Недоліком програми є неспроможність виконувати
одночасно декілька розрахунків, програма не виводить підстановку.
При використанні комп’ютерного забезпечення, користувачу необхідно
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мати можливість оперативної зміни значень коефіцієнтів, допустимих
відхилень параметрів електричної та механічної частини тягового двигуна, що
проектується. Таким чином, наші подальші роботи будуть присвячені
визначенню, в якій програмі більш раціонально виконувати розрахунки РІД,
щоб це було найбільш зручно для користувача.
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Українська економіка протягом останніх десятиліть є лідером по
енерговитратності серед європейських країн. І це не дивлячись на створення
різних комітетів і комісій, які займаються просуванням «зелених» технологій.
Так одне з рішень в області міського електричного транспорту а саме
інформаційних табло зупинок, перевести на харчування від сонячної енергії.
Звичайно, це тільки приватна фрагментарне рішення, але це крок у
правильному напрямку, який дозволить більш раціонально і дбайливо
використовувати енергоресурси, в яких гостро потребує Україна.
Табло зупинок є елементом програмно-апаратного комплексу, який
призначений для поліпшення інформування городян про рух пасажирського
громадського транспорту. Для цього необхідно визначити координати
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транспортного засобу і виконати розрахунок передбачуваного часу прибуття на
зупинку. Ця інформація виводиться на відповідні табло зупинок, надаючи
громадянам, які очікують транспорт, актуальну інформацію про його прибуття
Власне табло складається з контролера, GSM модему і світлодіодних модулів
індикації і являє собою кілька інформаційних рядків, розділених
конструктивними проміжками. Як приклад на рисунку 1 представлено згадане
табло.

Рисунок 1 – Табло зупинок
У багатьох модифікаціях табло, які вже експлуатуються, як елемент
відображення використовується світлодіод. Світлодіод є пристроєм з
невеликим енергоспоживанням, але в табло можуть використовуватися кілька
тисяч світлодіодів, та й працюють вони на вулиці в умовах високої зовнішньої
освітленості, що має на увазі використання світлодіода на максимальному
струмі. Так за деякими даними енергоспоживання типового табло зупинок, що
складається з чотирьох рядків, становить близько 130 Вт. Організувати
автономну роботу таких табло від сонячних батарей з урахуванням
кліматичних умов України без підключення до мережі електроживлення дуже
проблематично Будуть потрібні габаритні і дорогі елементи - сонячна батарея,
акумулятор,
Так деякі виробники, в випускаються табло в якості індикаторних
елементів використовують не світлодіоди, а індикатори, які не споживають
енергії в статичному режимі, а саме - електромеханічні індикатори.
Стандартний електромеханічний індикатор представлений на рисунку 2. Він
виконаний у вигляді смужки з 7 точок. Елементом індикації є поворотний диск,
що знаходиться в одному з двох стійких положень. Одна поверхню диска матово-чорна, друга – жовта, що відображає зовнішній світ. Ці індикатори
забезпечують відмінну читаність навіть при прямому сонячному світлі.
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Рисунок 2 – Стандартний електромеханічний індикатор
Ще одним істотним гідністю електромеханічних індикаторів є тривалий
термін служби.
Допускається до 200 млн. Перемикань оборотного диска. З огляду на, що
зміна інформації на табло виробляється раз в хвилину, то теоретично такий
індикатор може пропрацювати навіть не десятки, а сотні років. Практичний
досвід експлуатації табло на електромеханічних індикаторах, встановлених на
залізничних вокзалах, свідчить про їх багаторічної безвідмовної роботи.
По-друге, шляхом зниження енергоспоживання є обмеження кількість
відображається динамічної інформації і показує тільки час до прибуття
транспорту. Якщо відображати пункт призначення лише українською мовою, то
на споживання електроенергії це суттєво не вплине, оскільки досить вивести
цю інформацію тільки 1 раз. Але якщо використовувати для текстової
інформації латиницю і кирилицю і постійно перемикати з одного режиму в
інший, як це прийнято в в ряді великих міст, то споживання енергії буде значно
вище, ніж при відображенні тільки часу до прибуття транспорту. Однак слід
зазначити досить високу ціну виробників на електромеханічні індикатори, що
також вимагає мінімізувати їх кількість. Можна врахувати те, що при зміні
інформації немає необхідності перевертати все диски, і в більшості випадків
інформація буде змінюватися тільки в одному знакомісць, час активного стану
не перевищить 100 мсек. Тобто протягом 1 хвилини, а це період зміни
інформації на табло, індикаторні елементи будуть споживати енергію протягом
100
мсек.
Проведені
виробниками
розрахунки
показують,
що
енергоспоживання модулів індикації в табло на електромеханіки приблизно в
500 разів менше, ніж енергоспоживання модулів індикації на світлодіодах в
табло ідентичного формату.
Після
значного
зниження
енергоспоживання
електроенергії
індикаторними елементами в табло залишилося тільки одне енерговитратне
пристрій - це модем, енергоспоживання якого не залежить від індикаторних
елементів. Енергоспоживання модему, який постійно знаходиться в активному
режимі, можна оцінити тільки приблизно, оскільки споживаний їм струм
змінюється в процесі його роботи в залежності від режиму. За нашими
оцінками енергоспоживання модему і контролера більш ніж в 50 разів
перевищує енергоспоживання електромеханічних індикаторів.
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Знизити споживання енергії модемом також можливо Для цього треба
змінити алгоритм взаємодії табло і сервера. Так поруч виробниками
пропонується наступний алгоритм: табло повинно запитувати інформацію про
час прибуття транспорту і відключатися від сервера після отримання цієї
інформації сто знизить активний режим роботи модему і призведе до зниження
енергоспоживання.
Але і без зміни алгоритму роботи табло можна з енергоспоживання
модему 1.6 Вт підібрати оптимальну сонячну батарею і акумулятор для роботи
табло. Функція контролю за станом акумулятора і управлінням процесом його
заряду буде виконувати контролер, який керує роботою всіх пристроїв, що
входять в табло. Для роботи табло в темний час доби на зупинках без
освітлення передбачена світлодіодне підсвічування, що включається
автоматично при низькому рівні зовнішньої освітленості.
Пропоновані на ринку України нові табло для зупинок на
електромеханічних індикаторах можна буде підключати до електромережі,
значно скоротивши споживання енергії в порівнянні зі світлодіодним табло. А
використання сонячної батареї і акумулятора забезпечить можливість
автономної роботи і дозволить уникнути дорогих і тривалих процедур
узгодження та підписання дозвільних документів для підключення до
електромережі А В деяких випадках уникнути прокладки комунікації для
підключення табло.
АЛГОРИТМ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ДАТЧИКА ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ
ДІАПАЗОНУ ВИМІРЮВАННЯ КУТА ПОЛОЖЕННЯ РОБОЧОГО
МЕХАНІЗМУ
АРГУН Щ. В., д. т. н., професор,
ГНАТОВ А. В., д. т. н., професор,
ДЗЮБЕНКО О. А., к. т. н., доцент,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
shasyana@gmail.com
Як відомо, сучасний автомобіль має велику кількість електромеханічних
вузлів і систем. Основним елементом більшості з цих систем є електродвигун
(ЕД). При роботі даних систем постійно вирішується завдання визначення
позиції рухомого механізму як у відносних, так і в абсолютних значеннях.
Автомобільна промисловість пред'являє високі вимоги до управління ЕД. Точна
інформація про швидкість і положенні ротора важлива для точного управління
крутним моментом і швидкістю. Це забезпечує максимальну ефективність ЕД, а
також дозволяє домогтися збільшення дальності руху, підвищення комфорту і
підвищення безпеки автотранспортних засобів. Крім того, для певного напряму
пуску зі стану спокою і запобігання ненавмисної блокування трансмісії
потрібна інформація в реальному часі про швидкість і положенні ротора [1].
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За принципом роботи поворотні механізми можна розділити на ті, які
здійснюють: обертальні рухи в одному напрямку; обертальні рухи з реверсом;
неповний оборот в заданому кутовому діапазоні.
Для задач визначення кута повороту механізму, діючого в обмеженому
секторі, де розмір датчика має значення, сьогодні набувають популярності
анізотропні магніторезистивні (AMP) датчики.
АМР-датчики характеризуються високою чутливістю, забезпечують
високі рівні первинного сигналу, широкий робочий температурний діапазон,
міцність, надійність і точність роботи. Крім того, вони відрізняються малим
зміщенням і значною нечутливістю до магнітних і механічних впливів
(допускам). Вони використовується для створення різноманітних датчиків
різних сфер застосування, зокрема, для автоелектроніки, промисловості і
навігаційних систем.
Принцип дії АМР-датчиків заснований на застосуванні анизотропного
магнітного ефекту, тобто на здатності магниторезистивного матеріалу,
наприклад, пермалоєвого (NiFe) плівки, змінювати опір в залежності від
взаємної орієнтації протікає струму і вектора намагніченості магнітних доменів
плівки [5]. Зовнішнє магнітне поле повертає намагніченість плівки на кут α.
При цьому опір плівки змінюється: кутку α = 90° відповідає мінімальний опір
плівки, кутку α = 0 – максимальне значення опору.
АМР-датчики використовуються в системах автомобільної електроніки
для вимірювання кутів повороту дросельної заслінки, педалі газу, положення
сидінь, коректора фар, висоти підйому кузова, положення ротора
електроприводу.
Для дослідження методів вимірювання кутових переміщень
електромеханічних вузлів агрегатів транспортних засобів в якості АМР датчика
використана інтегральна мікросхема фірми NXP – KMZ60.
KMZ60 об'єднує дві інтегральних схеми в одному корпусі: датчик кута
повороту і інструментальний підсилювач [2].
Два моста датчика розташовані під кутом зсуву 45° один до одного. У
цьому розташуванні два вихідних сигнали показують електричний фазовий зсув
90°. Таким чином два сигнали пропорційні sin2α і cos2α відповідно. Можна
легко довести, що ці два сигнали дозволяють визначити кутовий діапазон від 0
до 180°. Припустимо, що обидва вихідні сигнали не мають зрушень або
зрушення були компенсовані раніше. Тоді вихідні сигнали можна описати
математично так [3]:
x ( α, t ) = x0 ( t ) sin ( 2α ) ;
(1)

y ( α, t ) = y0 ( t ) cos ( 2α ) .
(2)
Якщо припустити, що амплітуди обох сигналів дійсно однакові (x0=y0),
оскільки датчик інтегрований на одній мікросхемі і обидва мости живляться
однаковою напругою, то з високою точністю за сигналами x і y можна
визначити невідомий кут α:
(3)
α = 0,5arctan ( x / y ) .
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В реальності амплітуди сигналів x0 і y0 будуть відрізнятися. Це пов'язано з
неможливістю досягти ідеальної точності виготовлення: точність установки
датчика щодо осі обертання магнітного поля, зсув, помилка посилення,
температура і коливання напруги харчування. В такому випадку сигнали синуса
і косинуса матимуть зміщення центральної осі Voffset [2].
У датчику кута KMZ60 реалізована компенсація температури. Її можна
використовувати для компенсації ефекту зменшення амплітуд при підвищенні
температури навколишнього середовища. Для оптимального використання
вхідного діапазону аналогово-цифрового перетворювача (АЦП) косинусну і
синусоїдальну вихідну напругу відстежують відповідно до напруги живлення.
Для досягнення оптимальних параметрів сигналу обидва сигнали узгоджуються
за амплітудою і фазою. Пропускна здатність підсилювача достатня для низької
фазової затримки при максимальній заданій швидкості обертання.
Для отримання сигналів з датчика і обробці необхідно застосувати
мікроконтролер з високоточним АЦП і внутрішнім арифметичним блоком для
більш швидкого виконання тригонометричних операцій. Тому для дослідження
вимірювання кутових переміщень за допомогою АМР-датчика було
використано 32-бітний мікроконтролер STM32F103 сімейства ARM Cortex,
який має 12-розрядний АЦП і частоту роботи 72 МГц, що повністю
задовольняє поставленим завданням.
З огляду на можливе зміщення вихідних сигналів датчика, МК повинен
мати можливість попереднього налаштування для адаптації під умови
вимірювання. Для цього програма обробки сигналів датчика розбита на два
режими: калібрування і робочий режим.
В режимі калібрування, магнітне поле, яке створює рухома частина
механізму, має зробити кілька повних обертів, щоб датчик згенерував кілька
періодів сигналів косинуса і синуса. На цьому етапі МК визначає мінімальну
Umin, максимальне Umax і середнє Umid значення напруги для кожного сигналу.
У робочому режимі контролер визначає поточне значення напруг
сигналів косинуса і синуса і нормалізує отримані значення в межах [-1...+1] за
формулами:
U sin − U s mid
;
(4)
sin( x) = 2
U s max − U s min
U cos − U c mid
.
(5)
cos( x) = 2
U c max − U c min
Далі за виразом (3) визначається значення кута положення механізму α.
За один повний оборот поворотного механізму сигнали косинуса і синуса
дають два періоди, а отриманий сигнал atan, що має чотири періоди дає
діапазон допустимого вимірювання кута від -45° до +45°, тобто 90о. Для
багатьох застосувань цього діапазону буде недостатньо. Проте детальніший
аналіз дозволяє визначити, що період сигналу atan відповідає π/2 сигналу
косинуса. Таким чином, аналізуючи знак, отриманого після нормалізації
косинуса, можна коригувати значення кута α додаванням +/-45°.
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Результат вимірювання косинусного сигналів датчика KMZ60 і кута
положення магнітного поля в діапазоні -90 ° ... + 90 ° показаний на рисунку 1.

Рисунок 1 – Результат вимірювання косинусних сигналів датчика KMZ60
і кута положення магнітного поля в діапазоні -90°...+90°
Аналіз рисунку 1 дозволяє стверджувати, що розроблений алгоритм
обробки сигналів АМР-датчика дозволяє вдвічі розширити діапазон
вимірювання кута положення робочого механізму.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙНИХ
ВТРАТ ЗГЛАДЖУВАЛЬНОГО РЕАКТОРА
АРПУЛЬ С.В., к. т. н., доцент,
ГОЛІК С. М., магістр, ЧАБАН О. В., студент,
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
diit-ers@ukr.net
Як відомо, згладжувальні реактори включаються в електричні кола
випрямленого струму для зниження пульсацій. Зокрема вони встановлюються
на електрорухомому складі змінного струму з колекторним приводом, а також
на тягових підстанціях постійного струму.
Пульсаційні втрати потужності у згладжувальному реакторі p зр~ зазвичай
визначаються експериментально та подаються у вигляді сімейства графічних
залежностей p зр ~ (I d ) , де I d – випрямлений струм, при вибраних значеннях
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коефіцієнта пульсації к п . Таким чином потужність пульсаційних втрат може
бути представлена функцією двох змінних, яку можна представити у вигляді
таблиці координат вузлових (базових) точок (кп i , I d i , p зр~ i ) .
На практиці, зокрема, у разі автоматизації розрахунків, необхідно
визначати пульсаційні втрати p зр~ для довільних значень I d та к п , що вимагає

аналітичного представлення залежності p зр ~ (к п , I d ) .
У роботі пропонується вирішення цієї задачі за допомогою методу
бікубічної інтерполяції. Його перевагами є забезпечення гладкості
інтерполюючої поверхні, що вимагає фізична суть залежності пульсаційних
втрат і висока точність. Слід зазначити, що перша перевага уповні досягається
за умови розташування вузлових точок на рівномірній сітці.
Представлено алгоритм та комп’ютерна програма визначення
пульсаційних втрат за допомогою бікубічної інтерполяції залежності
p зр ~ (к п , I d ) . Наведені результати апробації програми на прикладі
експериментальних даних залежності пульсаційних втрат згладжувального
реактора РС-78.
ОСВОЄННЯ ЦИФРОВОЇ ТА ПРОГРАМОВАНОЇ ТЕХНІКИ ПРИ
ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ
ВОРОНОВ Р. В., асистент,
ЄСАУЛОВ С.М., к. т. н., доцент,
Харківський національний університет
О.М. Бекетова
voronovroman19@gmail.com

міського

господарства

імені

Перехід на дистанційну форму навчання зумовило виникнення ряду
складнощів, серед яких можна виділити: відсутність у більшості викладачів
реальних практичних вмінь проведення online-занять; розуміння та методів
адаптації звичайного стилю викладання до дистанційного; відсутність
ефективних можливостей у проведенні лабораторно-практичних робіт;
відсутність інтерактиву тощо. Саме це спонукало викладачів проводити пошуки
нових методик викладання, створення дистанційних курсів та розроблення
спеціального програмного забезпечення, яке могло б забезпечити розробку,
створення, впровадження і застосування навчально-методичного комплексу для
формування у слухачів курсу теоретичного та практичного багажу знань.
Тому наразі набули популярності програмно-візуальні засоби, які
розробляються для навчання та підготовки спеціалістів технічних
спеціальностей. Але досить висока вартість ліцензії, постійна потреба у
платному оновленні програм, контроль над строком дії ліцензії, складність та
незвичність інтерфейсу, невідповідність об’єму функцій програмного
комплексу відповідно плану вивчаємої дисципліни – зумовлює необхідність
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значних затрат часу на розуміння та освоєння основ роботи у відповідному
програмному забезпеченні як викладачами, так і студентами, що майже
унеможливлює використання подібних пакетів у навчальному процесі [1, 2].
Тому у закладах вищої освіти почався процес розробки власного продукту,
який би на високому рівні забезпечив знаннями та вміннями студентів у певній
галузі. Не виключенням став і Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова, в якому співробітниками кафедри
електричного транспорту було розроблене схоже програмне забезпечення для
вивчення цифрової техніки – SinSys.
Створена програма SinSys орієнтувалась на студентів з вузькою
направленістю підготовки - вивчення автоматики на об'єктах комунального
господарства. Одне із призначень даної програми також полягає у синтезі
пристроїв автоматичного і логічного керування технологічними процесами на
об’єктах обслуговування та експлуатації рухомого складу міського
електричного транспорту. Програму можливо використовувати для опанування
практичних знань та вмінь щодо автоматизованого розрахунку відповідних
параметрів у складних інженерних задачах за допомогою візуально
представленого об’єкта. SinSys торкається широких питань від релейноконтактних схем до початку програмування на мовах низького та високого
рівня.

Рисунок 1 – Інтерфейси пакету програм Sinsys
Завдяки основам розробки принципових і електричних схем, вбудованого
їх словесного опису, пояснюванню принципу вибору компонентів, розгляду
питань взаємозв'язку цифрового або програмованого пристрою з силовим
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мікроконтролерів, ряду додатків, які демонструють дистанційне керування,
вимірювання, контроль електричних величин та діагностичних нескладних
процедур тощо – дає можливість студенту прискорити вивчення прикладних
питань при освоєнні цифрової техніки з повним розумінням та без заучування
текстових матеріалів. Саме отримання подібних практичних навиків складає
певний досвід, який у подальшому можна використати для освоєння
спеціальних ліцензованих програм, а це, звичайно, має важливе значення для
студента або інженера.
Основними перевагами даного програмного продукту, який може
конкурувати з існуючими програмами, є: чіткий зв'язок між потребами
студентів зі змістом навчального плану; наявність достатньої кількості
варіантів, які потребують різних їх вирішень, що являється позитивним у сенсі
виконання завдання індивідуально кожним студентом; безліч навчальнометодичного матеріалу, за допомогою якого можна розібратися у темі та
розширити спектр своїх знань; широка база для отримання практичних навичок
у проектуванні і перевірки правильності роботи релейно-контактних схем
(КРС), у побудові алгоритмів переходу від аналогової системи представлення
інформації до цифрової, у застосуванні процесу автоматизації для систем
керування електропостачанням електрифікованого наземного транспорту, у
проведенні моделювання; чимала кількість додаткової інформації, яка дає
можливість ознайомлення з функціональним призначенням, видами,
класифікацією та принципом роботи реле, вивчення основних аспектів
застосування теорії формування аналогового інформаційного сигналу тощо.
Матеріал представлений послідовно у стислій ілюстрованій формі, який
демонструє поступовий перехід від популярних релейних схем до цифрових.
Всі приклади та індивідуальні завдання між собою взаємопов'язані. Студент,
засвоївши і розібравшись з КРС, отримує навички перетворення їх у
безконтактні логічні схеми, а у фіналі курсу одержує рішення найпершої КРС з
використанням програмних засобів на мовах програмування різного рівня. У
випадку помилки або неточності програмне забезпечення проінформує
студента для необхідності її виправлення [3, 4].
Отже, програмне забезпечення SinSys – це зручний варіант для
підготовки інженерів-електромеханіки та інших фахівців для сфери
комунального господарства, а також для ефективного вивчення та розуміння
студентами основ цифрової техніки. Основним позитивним результатом у
використанні є її лаконічність і компактність, простота і чіткість,
інтерактивність і наочність. Гармонічне поєднання компонентів та ідеальний
набір інструментів для технічного зростання і контролю якості навчання, дає
можливість навчатися студентам з будь-якого персонального комп’ютера і у
будь-який зручний для кожного час, а для викладача істотно зменшується
навантаження. Завдяки різноманітній та багатогранній додатковій інформації,
яку включає даний програмний продукт, студент може розширити свої знання
та область їх застосування, що без заперечень є позитивним у контексті
розглянутого питання.
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Одним з найбільш перспективних напрямків удосконалення конструкцій
рухомого складу є автоматизація управління. Оптимальне управління дозволяє
істотно підвищити показники ефективності та якості процесів функціонування
об'єктів автоматизації, забезпечити їх високу надійність і безпеку [1].
На транспортних засобах з моменту їх появи почалося і постійно
розширювалося застосування різних автоматичних пристроїв, що забезпечують
необхідні режими роботи окремих механізмів і систем. Однак локальний
характер вирішуваних цими пристроями завдань і неможливість комплексного
обліку всього різноманіття факторів, що впливають на процеси руху
транспортного засобу і функціонування його елементів, не давав змогу повною
мірою використовувати потенційні властивості рухомих одиниць і забезпечити
ефективне управління ним. Тільки з розвитком і широким впровадженням
мікроелектроніки з'явилася можливість вирішення цієї проблеми.
Кількість дорожньо-транспортних пригод і загиблих в них людей зростає
кожен рік. Великі виробники транспортних засобів по всьому світу вирішують
цю проблему, впроваджуючи інноваційні пристрої допомоги водієві.
Відомо, що людський фактор (розсіяна увага, неправильне рішення, дія,
недостатня реакція) є головними факторами у разі виникнення аварійної
ситуації. Так кількість ДТП, що відбуваються з вини людини становить 68,1%,
а фактор «людина + дорога» – 19,2% від загальної кількості ДТП.
Одним з головних напрямків досліджень є аналіз в області водія та його
поведінкових рішень, виявлення та розуміння взаємозв'язку між поведінкою
водія та безпекою дорожнього руху.
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Проектування складних автоматизованих пристроїв і систем
транспортних засобів можливе на основі математичного моделювання з
використанням методів теорії автоматичного управління. Однак ці методи не
передбачають врахування тих можливостей і особливостей, якими
характеризується поведінка людини. У складних, нестандартних і небезпечних
ситуаціях людина в змозі практично миттєво приймати правильні рішення і
швидко орієнтуватися у разі виникненні відповідних обставин.
Дорожньо-транспортні пригоди більш тісно пов'язані з людським
судженням і прийняттям рішень, ніж проста нездатність керувати
транспортним засобом, а отже, і зосередженістю водія. Моделі поведінки та
прийняття рішень стали популярною областю досліджень в області безпеки
дорожнього руху.
Тому в роботі розглядається новий науковий напрямок – штучний
інтелект і його застосування на транспорті. Використання теорії і методів
штучного інтелекту дозволяє створювати інтелектуальні системи, тобто
системи, наділені властивостями, в тій або іншій мірі подібними мисленню і
поведінці людини. Процес інтелектуалізації керування транспортними
засобами, безумовно, актуальний, а область виробництва транспортних засобів
і їх систем керування є сферою застосування штучного інтелекту в розробці і
створенню транспортних засобів.
Інтелектуальні транспортні технології складаються з електронних,
електромеханічних і електромагнітних технологій і пристроїв, керованих
програмними системами управління. Ці інтелектуальні транспортні технології
застосовують до систем безпеки транспортних засобів та самооцінювальних
систем зворотного зв'язку. Інтелектуальні транспортні засоби зазвичай
оснащені декількома датчиками для забезпечення різної обробки з великим і
репрезентативним збором даних з різних компонентів транспортного засобу і
поведінки водія.
Під інтелектуальною системою розуміється об'єднана інформаційним
процесом сукупність технічних засобів і програмного забезпечення, що працює
у взаємозв'язку з людиною або автономно, здатну на основі відомостей і знань
при наявності мотивації синтезувати мету, виробляти рішення про дію і
знаходити раціональні способи досягнення мети [1].
За останні кілька років спостерігається вибух інтересу до нейронних
мереж, які увійшли в практику скрізь, де потрібно вирішувати завдання
прогнозування, класифікації або управління.
Ідея штучного інтелекту на основі нейронних мереж виходить з принципу
функціонування людського мозку. Перед системою управління стоїть питання,
яка інформація важлива під час керування транспортним засобом. Штучні
нейронні мережі знаходять своє застосування у виявленні сонливості та
відволікання уваги водія і прогнозуванні поведінки рульового керування [3] і в
головному базується на методах комп'ютерного зору.
Метою цієї роботи є розробка концепції забезпечення безпеки руху
маршрутних транспортних засобів (автобусів, тролейбусів) на основі
нейромережних методів керування.
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Запропонована система аварійного гальмування з використанням
нейромережних комп'ютерів. Датчики системи виявляють потенційно
небезпечний об'єкт, вимірюють дальність до нього і відносну швидкість руху.
Нейрокомп'ютер на основі обробки інформації, приймає рішення про
необхідність екстреного гальмування. Нейромережний контролер наділяється
базою знань, що дозволяє адекватно ідентифікувати ту або іншу ситуацію і
прийняти правильне рішення. Для цього в систему вводиться додаткова
інформація, що враховує величину поздовжнього профілю дороги (ухил), стан
дорожнього покриття, позиції натискання на гальмівну педаль. Ця інформація
описується відповідними продукційними правилами контролера, на основі яких в
сукупності з базовою програмою блоком управління формуються додаткові
сигнали керування, попереджуючі помилкові керуючі впливи (зокрема, невмілі
дії водія). Подібна система значно підвищує безпеку руху, допомагаючи в
складній ситуації діям навіть недосвідченого водія.
Також у роботі пропонується інтелектуальна система рульового
керування, яка забезпечує відповідність кута повороту рульового колеса куту
повороту керованих коліс, а також пропорційність зусилля на рульовому колесі
опору дороги. Ця система дозволяє забезпечувати прямий і зворотний зв'язок
між поворотом керованих коліс і діями водія.
Нейронна мережа може виконати будь-яке складне перетворення «вхідвихід» і, що істотно для розглянутого випадку, об'єкт досліджується цілком, не
розбиваючись на елементарні явища і в тих режимах, які можуть цікавити в
практичному відношенні.
Розглядається можливість застосування нейромережі на прикладі
вирішення фрагмента задачі запобігання попутних зіткнень транспортних
засобів, а саме тролейбусу або автобусу. Ідея полягає в тому, що система
рухомого складу має вирішити, як змінити швидкість і напрямок при
наявності тих перешкод, які знаходяться попереду.
Запропонована мережа має три нейрони у вхідному шарі (так як водій
може бачити перешкоду зліва, справа і по центру) і два нейрони – на
вихідному шарі (так як водій може змінити тільки швидкість або траєкторію
руху, а саме змінити кут повороту рульового колеса). Безпечні відстані до
перешкод зберігаються у відповідних масивах.
Розглядається різне положення перешкод щодо транспортного засобу і
бажаної реакції штучного інтелекту. Нейронна мережа використовує
сигмовидну функцію, вхідні і вихідні дані якої лежать в межах від 0,0 до 1,0
[2]. Для входу 0,0 – означає, що об'єкт торкається транспортного засобу,
1,0 – означає, що немає об'єктів в межах видимості. На виході 0,0 означає
«повне гальмування», 1,0 – «повний розгін», 0,5 – «відсутність гальмування
або прискорення». Для забезпечення рульового керування 0,0 – означає
«повністю вліво», 1,0 – «повністю вправо», 0,5 – не змінювати напрямок.
Система розраховує відстань, і якщо вона виявляється меншою ніж
потрібна, подається сигнал на мережу керування гальмівною системою. Якщо
нейромережа визначає, що перешкоду попереду треба об’їхати, подається
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сигнал на рульове керування. Для врахування інших вимог руху, наприклад
дотримання дистанції, має бути розроблена додаткова нейромережа.
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Головні несправності транспортних засобів, а саме електричного
транспорту в основному стосуються механічного і електричного обладнання.
Оскільки механічне обладнання більш помітне і усі поломки можна розглянути
візуальним оглядом, з цієї причини і в депо є місця спеціальні для цього і
додаткові якісь засоби візуального контролю обладнання, а електрообладнання
в цьому відношенні відрізняється тим, що заглянути всередину нього не
вдається, і особливо у тих випадках, коли усі можливі дефекти протягом часу
накопичуються і пристрій виходить з ладу. Найбільш коштовними є
електродвигуни, тому у світовій практиці досить багато різноманітних
інформаційних повідомлень і розробок, що стосуються діагностики цього
обладнання. Більша частина статорів електродвигунів, що виходять з ладу
складають до 40%, ротори – до 10%, а поломки підшипників приблизно 50%.
З усіх несправностей статорів 80% припадає на міжвиткові замикання, що
викликають місцевий нагрів. Тому тепловий контроль є одним з важливих
аспектів при діагностуванні доступних методів контролю електрообладнання,
особливо під час експлуатації транспортних засобів. У світовій практиці ці
події розглянуті достатньо детально і на станціях технічного обслуговування
можна знайти інформацію про технічне обслуговування транспорту. Вибір
параметрів для діагностичного контролю доцільно проводити з позиції аналізу
всіх можливих ремонтів електрообладнання транспорту відповідно до тієї
статистики, що публікується. Дефекти розвиваються протягом тривалого
періоду, тому періодичний контроль стану машини дозволяє прогнозувати
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терміни служби, проводити ремонт або заміну електрообладнання, що зручніше
усього робити при плановій зупинці транспорту.
Розглянемо деякі варіанти діагностичного обладнання, які відносять до
стендового. Тому необхідно демонтувати електродвигун і виконати необхідні
підключення до стенду, потім здійснити алгоритм тестування щоб отримати
необхідний обсяг інформації.
Найбільш привабливі зараз – це дистанційні засоби. Варіант візуального
контролю достатньо привабливий і простий, але на жаль складно піддається
автоматизації з причини сканування картинки і накладення ідентичних
картинок під час перевірок, що зробити не вдається, оскільки зображення на
сканері завжди зміщується, а це призводить до суттєвих помилок.
Дефекти механічного характеру зустрічаються яскравіше, тому все
обладнання, що зараз застосовується з точки зору дефектоскопії виготовлене і
звернене до визначення дефектів механічної частини. Електричні несправності,
як було відмічене далі, не проявляють себе до фактичної відмови, дуже погано
піддаються діагностуванню без спеціалізованого обладнання. Тому питання
своєчасного діагностування залишається актуальним. У цьому легко
переконатися, якщо продивитись технічну літературу, в якій є повідомлення
про розробку таких приладів різноманітними ведучими фірмами.
Нашій кафедрі прийшлось зупинитись на розробках діагностичних
комплектів компанії SKF Explorer 4000. Цей комплект досить швидко дозволяє
отримати інформацію до декількох десятків параметрів про роботу системи
мережа – двигун – навантаження. Виготовляються ці комплекти відповідно до
стандарту і передбачають прогнозування технічного стану машини, що грає
велику роль для передбачення можливих неполадок в електрообладнанні.
Експрес-діагностика заснована на методах цієї фірми і співпадає з
діагностуванням, що передбачені вітчизняним стандартом і правилами
експлуатації трамвая і тролейбуса. У сучасних європейських вимогах
передбачені вбудовані системи діагностування, хоча відношення до них різне.
Перспектива застосування обладнання для точного і якісного діагностування на
електротранспорті, звичайно, заставляє звертати увагу на розробки в цій
області, що більш усього орієнтовані на виконання наступних схем ліквідації
поломок: попереднє діагностування для виявлення причин поломок,
планування ремонту, підбір вітчизняних деталей, особливо для закордонної
техніки, що потребує для підприємств участь у дилерських мережах, вибору
постачальників якісних деталей. Ці питання необхідно розглядати і зі
студентами під час навчального процесу. Таким чином, аналізуючи
закордонний досвід і сучасні розробки діагностичних приладів для контролю
можливих несправностей в електрообладнанні був покладений за основу
досліджень і первинних експериментів на нашій кафедрі.
Порівняно з монетою плати для вимірювальних схем і підключення
датчиків достатньо мініатюрні. Аналогічною за розмірами є плата для
підключення інформаційного сигналу, яка є по суті передатчиком інформації на
відстані без проводів. А оскільки ці електронні компактні пристрої потребують
окремого живлення, то на платі використовується серійний перетворювач з
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розʼємом для USB порта. У наших дослідах комплект застосовувався для
формування інформаційних повідомлень за принципом «параметр – частота».
З 2017 року досить активно ведуться експерименти, що організовані в
Інтернеті професором Стівеном Францом і нобелевським лауреатом фізиком
Джорджом Тейлором. Ними організована загальнодоступна електронна
лабораторія, що орієнтована на передачу чи на експерименти з протоколами
передачі фіксованих наборів даних з синхронізацією приймально-передавальної
апаратури від датчика часу IUTC, який доступний у будь-якому місці земної
кулі. Тобто перевага досягалась завдяки тому щоб синхронізувати абсолютно
усі пристрої передачі інформації за допомогою тактового генератора, що
загальнодоступний через мережу Інтернет. Налаштувавши систему контролю
один раз запропонованим способом у подальшому програмне забезпечення
можна його коригувати і зводити до мінімального відхилення часового
інтервалу протягом усієї тривалості експлуатації. Програма відстежує датчик
інформаційних повідомлень. Це було б цікаво використовувати у нашому
експериментальному діагностичному приладі, оскільки досліди підтвердили
можливість такого технічного рішення, переваги якого полягають в тому, що
приймальна сторона безпомилково приймає інформацію з модульованих
повідомлень з рівнем, що перевищують 25 децибел свій сигнал. В якості
прикладу можна взяти, що на протилежному боці дороги дві людини
розмовляють між собою, а людина на іншому боці дороги, що спостерігає за
ними добре чує їхню розмову без перешкод. Важко уявити собі, що така
селекція в електронних засобах досягається і вона приваблива саме цими
сторонами для того, щоб в умовах перешкод експлуатації транспортного засобу
можна було рекомендувати діагностичні прилади дистанційного застосування,
про які піде мова далі.
За основу був взятий метод передачі фіксованих повідомлень. Комплект
складався з датчиків температури, яких може бути декілька, що відрізняються
тим, що інформаційні повідомлення передаються на своїй модульованій частоті
за допомогою тільки одного передаючого пристрою.
Ряд експериментів і отриманих результатів підтвердив, що доцільно
аналізувати не всі дані, отримані з датчиків, а тільки ті, що виходять за межі
допустимої варіативної зони. Як сталось, що в експериментах, що проводились
більше тридцятьма групами таких сигналів виявилось лише шість. Це полегшує
обробку інформації і, звичайно, сам діагностичний пристрій орієнтований на
аналіз сигналів перевищення нормованих рівнів.
Приблизні інтерфейси для візуального спостереження процесами
контролю, розрахунки ідентифікації можливих несправностей, на жаль,
відносяться тільки до комп’ютерного варіанту теплового діагностичного
приладу. Весь алгоритм від отримання інформації до її візуалізації і простого
сприйняття потребує великих потужностей процесорів техніки, а ті
мікроконтролери, що маються і доступні до продажу з частотою від 16 до 150
мегагерц з такими завданнями навряд чи упораються. З цієї причини результати
експериментів було прийнято представити у монографіях, які публікуються і
відображають роботу такої направленості. Експериментальну частину
150

необхідно продовжувати в надії, що можна виконувати весь алгоритм
діагностичного контролю в менших обсягах, але з використанням
мікроконтролерів серійного виробництва.
Література
1. Носов В. В. Диагностика машин и оборудования: учебное пособие. СПб.: Лань,
2012. 384 с.
2. Круглов В. В., Дли М. И., Голунов Р. Ю. Нечеткая логика и искусственные
нейронные сети. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. 201 с.
3. Есаулов С. М. Автоматизация контроля исправности оборудования на объектах
электротранспорта. Коммунальное хозяйство городов. К.: Техніка. Вып.76, 2007. С.359–363.
4. Єсаулов С. М., Бабічева О. Ф., Ковалик М. М. Контроль і моделювання параметрів
для теплової діагностики порушень силового електрообладнання. Комунальне господарство
міст. К.:Техніка. Вип. 3(149), 2019. С.19–28.
5. Есаулов С. М., Бабичева О. Ф., Будченко А. В. Применение эталонной модели для
автоматической системы диагностирования оборудования на транспорте. Восточноевропейский журнал передовых технологий. Вып. 4/7(40), 2009. С.19–22.

ДІАГНОСТУВАННЯ КОНТАКТОРНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ
МІСЬКОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
ОМЕЛЬЯНЕНКО О. С., студент,
ВАСИЛЬЄВ В. Є., ст. викладач,
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна
jager213134@gmail.com , wasiljew@ukr.net
Експлуатаційна надійність міського електрорухомого складу (МЕРС) в
значній мірі визначається якістю його технічного обслуговування і ремонту і
значення цього фактору збільшується в міру ускладнення конструкції
електровозів і електропоїздів.
Електричне обладнання є найбільш складною частиною обладнання
МЕРС, його ускладнення відбувається найбільш швидкими темпами. Найбільш
часто відмовляють релейно-контакторні пристрої силових кіл і кіл управління.
Практика експлуатації МЕРС як в нашій країні, так і за кордоном показує,
що дієвим шляхом підвищення якості технічного обслуговування і ремонту і
експлуатаційної надійності є впровадження засобів технічної діагностики.
Впровадження засобів технічної діагностики дає суттєвий економічний ефект за
рахунок підвищення продуктивності праці ремонтного персоналу.
В зв'язку з цим, розробка методів і засобів технічного діагностування
електричного обладнання МЕРС є актуальним завданням.
Метою роботи є розробка методів, технічних засобів і програмного
супроводу
систем
діагностування
релейно-контакторних
пристроїв
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електрорухомого складу. Для досягнення цієї мети буде необхідно вирішити
наступні завдання:
- визначити діагностичні завдання, необхідність в рішенні яких виникає
при експлуатації електричного обладнання МЕРС;
- провести вибір діагностичних параметрів для контролю справності
контактору на основі аналізу діагностичної математичної моделі за допомогою
моделювання на ЕОМ; запропонувати методику вибору діагностичних
параметрів;
- на основі фізичного моделювання провести вибір діагностичних
параметрів для контролю технічного стану контакторних електричних апаратів
МЕРС;
- розробити методику визначення допусків на діагностичні параметри за
статистичними даними з отриманням необхідних розрахункових формул;
- визначити структуру технічних засобів діагностування для
електрообладнання МЕРС;
- розробити експертну систему технічної діагностики електричного
обладнання електрорухомого складу, орієнтовану на визначення несправностей
збійного характеру.
Виконанню цієї роботи буде сприяти розроблення алгоритму контролю
технічного стану електрообладнання МЕРС в цілому, визначення складу
діагностичного забезпечення електричного обладнання МЕРС, що повинно
включати технічні та програмні засоби: загальну систему діагностування,
прилади локальної діагностики, систему ведення баз даних, експертну систему.
При експлуатації МЕРС в умовах депо велике значення має відповідність
параметрів режимів діагностування ремонтно-експлуатаційним вимогам. Тому
однією з перших задач є розробка методу контролю працездатності і настройки
контакторного обладнання рухомого складу.
Допуски на діагностичні параметри електричного обладнання слід
призначати за статистичними даними. Для цього необхідна програмна система
ведення баз даних обліку результатів і статистики проведення діагностування.
Система може бути використана як для електричного, так і для інших видів
обладнання.
Склад технічних засобів діагностування електричного обладнання МЕРС
для забезпечення вирішення необхідних діагностичних завдань повинен
включати загальну систему діагностування та пристрої локальної діагностики
окремих вузлів.
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Значна частина часу руху автомобіля в міських умовах припадає на
несталі режими, перемикання передач і рушання з місця. Часта дія на орган
керування зчепленням негативно позначається на фізичному стані водія та
призводить до помилок у керуванні. Розробники автомобільної техніки багато
уваги приділяють питанню зниження зусилля на педалі зчеплення та
автоматизації перемикання передач, особливо це важливо для автобусів і
вантажних автомобілів де максимальне зусилля на педалі зчеплення
коливається в діапазоні 150…250 Н. Ця задача може бути вирішена переходом
від гідропневматичного приводу щеплення до електропневматичного з
електронним управлінням.
Для визначення найбільш оптимального варіанту конструкції
електропневматичного виконавчого механізму керування зчепленням було
проведено ряд попередніх експериментальних досліджень відомих конструкцій
САУЗ, розглянутих у [1]. З цією метою була створена лабораторна установка,
конструкція якої, принцип дії і результати дослідження показано в [2].
Однією із найпоширеніших є конструкція САУЗ, робота якої заснована на
керуванні двома електропневматичними клапанами. Це клапани впуску та
випуску стиснутого повітря. Структурна схема дослідного зразка представлена
на рисунку 1.
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Рисунок 1 – Структурна схема дослідного зразка САУЗ
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Система складається з мікроконтролера, який опитує датчики і відповідно
до алгоритму визначає управляючий вплив на електромагнітні клапани. Датчик
положення педалі представляє собою електромагнітну котушку, занурення
осердя в яку призводить до зміни її індуктивності і, як наслідок, до зміни
частоти генерації коливального контуру. В якості датчика положення щеплення
використовується безконтактний датчик положення дросельної заслінки, який
перетворює кутове положення вісі в вихідну напругу. Поточні данні від
датчиків перераховуються у відносні одиниці положення механізмів.
Температура в блоці управління визначається для компенсації
температурних відхилень характеристик датчиків і визначається з-за
допомогою внутрішнього датчика температури мікроконтролера. Бортова
напруга мережі вимірюється для компенсації часових інтервалів управління
електромагнітними клапанами і визначаться через подільник, що приводить
значення напруги бортової мережі до значень АЦП мікроконтролера.
Блок перетворення напруги побудований на DC/DC перетворювачах і
призначений для забезпечення усіх вузлів електронного блоку необхідною
напругою живлення (5В, 3,3В) незалежно від зміни напруги бортової мережі.
Для управління електромагнітними клапанами сигнали мікроконтролера
посилюються за допомогою блоку силового перетворення.
Працює представлена конструкція САУЗ наступним чином. При
включенні МК опитує датчики і робить висновок про справність і поточний
стан системи, при наявності несправності система повідомляє про це оператора
і блокує подальшу роботу. Якщо все справно, система відкриває випускний
клапан на 2 с для того, щоб перевести механізм щеплення у початковий стан.
Після цього система переходить в режим безперервного слідкування за
показниками датчиків положення.
Програма обчислення управляючого впливу на МК реалізує алгоритм
ПІД-регулятора. Таким чином, якщо значення датчиків педалі і положення
щеплення мають однакову величину, помилка управління дорівнює нулю і
управляючі сигнали на виходах МК відсутні, електромагнітні клапани
знаходяться в закритому стані.
При натисканні на педаль значення задатчика, в відповідно і помилка
управління зростає і МК розраховує тривалість імпульсу управління на
впускний клапан відповідно до коефіцієнтів ПІД-регулятора та реальних
часових параметрів сигналів управління електромагнітними клапанами.
Стиснуте повітря від ресивера потрапляє у штокову порожнину силового
циліндра. Під тиском стислого повітря поршень силового циліндра
переміщується, впливаючи на вилку вимикання зчеплення. В процесі
переміщення поршня МК, за інформацією від датчика положення щеплення,
відстежує його положення і перераховує тривалість управляючого сигналу
впускного клапану. При досягненні поршнем силового циліндра положення,
заданого органом керування, МК припиняє подачу управляючого сигналу на
впускний клапан. Таким чином, електромагнітні клапани знаходяться у
закритому стані і шток силового циліндра утримується в положенні,
відповідному педалі управління.
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При відпусканні педалі помилка приймає від’ємне значення і розраховане
значення тривалості управляючого впливу підводиться до випускного клапана.
При цьому штокова порожнина силового циліндра з’єднується з атмосферою,
під дією натискних пружин зчеплення усі деталі приводу повертаються у
початкове положення. При повільному натисканні на педаль, на клапан
подаються управляючий сигнал у вигляді імпульсів, тривалість яких не
перевищує 3 мс. Це забезпечує дискретність переміщення штоку 0,5 мм.
В якості датчика положення педалі зчеплення було обрано індуктивний
датчик з рухомим осердям. Принцип дії індуктивних датчиків заснований на
тому, що в переміщенні, яке передбачається виміряти, бере участь один з
елементів магнітного контуру, який викликає тим самим зміну потоку через
вимірювальну обмотку і відповідний електричний сигнал.
В якості електромагнітних клапанів використовуються відсікаючі
клапани систем подачі газу газобалонного обладнання, розраховані на
живлення 12 В. Для підвищення швидкодії електромагнітних клапанів до
котушок підводиться бортова напруга 24-28 В. Однак, для запобігання
перегріву електромагнітних котушок клапанів, мікроконтролер генерує сигнал
управління по методу peak&hold за яким спочатку подається форсуючий
імпульс, для швидкого відкривання клапанну, а потім за допомогою ШІМсигналу клапан утримується в відкритому стані.
В цілому при тиску 0,8 МПа у пневматичній живлячій магістралі
забезпечується швидкодія 0,2 с і плавність ходу при повільному впливі на орган
управління.
Проведено
етапи
синтезу
електронної
системи
управління.
Запропоновано нову конструкцію педалі зчеплення з індукційним датчиком, що
забезпечує високу точність і швидкодію, а також вимагає всього два проводи
для підключення. Запропоновано та відлагоджено алгоритм роботи слідкуючої
системи з використанням ПІД-регулятора та враховуючи особливості
виконавчого пристрою.
Результати експериментів показали доцільність та ефективність
використання розробленої системи автоматизованого управління зчепленням.
Література
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Служба маркетингу є найпоширенішою в усіх сферах виробництв, послуг,
тому що вона є майже автором будь-якої діяльності і виконує величезну роботу
по визначенню напрямку розвитку не тільки при виготовленні продукції, а й
поданні послуг населенню, до яких відносяться транспортні підприємства МЕТ
з внутрішнім муніципальним пасажиропотоком. У зв'язку з очікуваним
впровадженням і заміною існуючого автобусного транспорту електричним, що
намічено перспективою переоснащення міського транспорту до 2030 року,
очевидно, що служби маркетингу розширять свою сферу діяльності.
Типова структура будь-якої служби маркетингу включає в себе
макроекономічні, мікроекономічні та інформаційні матеріали. Про це можна
багато інформації знайти в популярних тематичних журналах, що стосуються
розвитку підприємств, але є там помітне місце присвячене сервісному
обслуговуванню пасажирів при їх перевезенні транспортними засобами.
Модель ринку надання послуг з перевезення пасажирів, перш за все,
включає в себе виявлення конкурентів у своєму регіоні, які займаються
аналогічною діяльністю, а також
це важливо для самооцінки власної
діяльності. Для цього потрібно не тільки власні знання і досвід, а й власне
мислення, творчий підхід, без яких, на жаль, підприємство розвиватися не
може.
Напрямок аналізу, це перш за все, сукупність витрат на надання послуг.
Калькуляція ведеться завжди документально, ці матеріали зберігаються і є
джерелами вихідної інформації для того, щоб визначати реальну вартість
перевезень, виявляти шляхи зниження витрат поточних і тих, які можуть
виникнути у зв'язку з якимись обставинами.
Коли сумарні витрати складаються з постійних і змінних витрат,
підсумовуються і порівнюються з отриманою виручкою від перевезення
пасажирів усіма рухомими одиницями, то точка покриття є бажаним рівнем
досягнення виробником або постачальником послуг будь-якої форми власності
бо саме в цій точці визначається беззбитковість даного підприємства, а далі
починається зростання прибутку в очікуваний календарний термін активної
діяльності.
Очевидно, що реальна оцінка відносини сумарних витрат і виручки
передбачає отримання таких даних, якщо не щодня то за короткий період часу,
орієнтуючись на витрати, припускати можливо рентабельність на конкретний
термін. У зв'язку з цим на нашій кафедрі були зроблені спроби розглянути
можливість автоматизації обліку витрат, особливо змінного характеру, і знайти
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спосіб визначати поточну беззбитковість підприємства і перспективи його
розвитку з урахуванням всіх можливостей, які можна розкрити досліджуючи
внутрішній ринок надання послуг.
Змінні витрати, пропоновані розробленою програмою складають головну
частку повних витрат, які визначалися за допомогою засобів контролю
електричних величин тягового двигуна (струм і напруга), а також під контроль
був взятий такий важливий фактор, як чисельність перевезених пасажирів. Для
цього прийнятними можна вважати ваговий метод контролю завантаженості
салону або поточні дані валідаторів (прилади контролю правомочності
пасажира на проїзд − квитки, посвідчення, картки). Такі дані вже є
можливістью отримувати в реальному часі і вони враховувалися моделлю
автоматизованого обліку змінних витрат.
Експериментальною програмою виконується автоматичний аналіз подій і
формулюються лаконічні повідомлення, які користувач може переглядати
навіть на маршруті.
Приклад дискретного аналізу представлений фрагментами з електронного
логу (рис. 1), при різної протяжності маршрутів носить випадковий характер.
Електронний лог більш докладно «коментує» витрати, супроводжуючи їх
поясненнями величин [1, 2]. Зрозуміло, що за допомогою такої програми
маркетологами легше враховувати і можливі додаткові витрати мастильних
матеріалів, капіталовкладення для несподіваного позапланового ремонту та ін.
У такому вигляді навіть непідготовленому користувачеві нескладно оцінити
прибутковість або збитковість перевезення пасажирів транспортним засобом. В
програмному продукті, включаючи і саме маршрутний розклад, інформація
може бути представлена і табличною формою, враховуючи що головним
завданням технічного рішення передбачається можливість досить правильно
оцінювати економічну ефективність експлуатації транспорту на маршруті.

Рисунок 1 – Електронна фіксація даних експлуатації транспорту
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На рисунку 2 ілюструється приблизний результат оцінювання
представлення послуг з перевезення пасажирів. Звичайно, характер реальної
виручки (червона лінія) зовсім не збігається з теоретичною, але отримана
графічна залежність досить легко розуміється користувачем причин зміщення
точки покриття лівіше за шкалою представлених послуг, що і стане предметом
аналізу менеджерів всіх зацікавлених відділів транспортного підприємства.

Рисунок 2 – Приклад електронної оцінки реалізації послуг
Розглянуте рішення комп'ютерними засобами завдання моніторингу
надаваних послуг у сучасних умовах господарювання не можна ігнорувати і
необхідно
враховувати
при
підготовці
фахівців
для
міського
електротранспорту. Розглянутий варіант електронного економічного експерта,
розроблений в навчальних цілях, досить наочно ілюструє перспективу
застосування подібних пристроїв на базі малопотужних бортових мікро-ЕОМ з
набором засобів для контролю невеликого числа вихідних величин. Хочеться
сподіватися, що подібні пристрої можуть стати предметом уваги, освоєння,
дослідження та впровадження на транспорті сервісними службами з фахівцями
напрямку інженерного менеджменту.
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Як показує вітчизняний та закордонний
транспортних механізмів найбільш перспективним з точки зору продуктивності
та економічної ефективності є конвеєрні системи з гнучкими тяговими
елементами, що використовуються для переміщення сипучих та штучних
матеріалів. Особливий інтерес уявляють високопродуктивні магістральні
конвеєри, що забезпечують транспортування на великі відстані, потужність їх
приводних станцій досягає свище двох тисяч кіловат, швидкість – до 4 м/с. Але
такі конвеєри мають пружно- в’язки тягові елементи, де, в залежності від
характеру зовнішніх збурень , можливі коливальні процеси, що призводять до
аварійних ситуацій [1, 2].
Багато магістральних конвеєрів не використовують регулювання
швидкості стрічки в робочих режимах, але останнім часом завдання з
підвищення енергетичної ефективності вимагають регулювання швидкості руху
тягового елементу та використання сучасних систем електроприводу. Досить
перспективним є система електроприводу з векторно-керованим асинхроннім
електродвигуном, який має ряд достоїнств в забезпеченні високого рівня
статичних та динамічних характеристик [3].
Але, при обранні нової системи електроприводу досить актуальним
завданням є проведення дослідження рівня динамічної похибки з швидкості
при варіації статичного навантаження конвеєра.
Мета роботи – проведення аналізу характеру розподілу динамічної
похибки за швидкістю в залежності від навантаження тягового елемента
В основу дослідження покладена структура системи керування,
функціональна схема якої надана на рисунку 1.
X1
ЗІ

РШ

f

U1a
Перетворювач
частоти

М
Модель
АД

U1b

ω

Модель руху X2
пружнов’язкої стрічки X3
конвеєра
X4
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Рисунок 1 – Функціональна схема системи керування
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На функціональної схемі використані наступні позначення. ЗІ – задаючий
пристрій, РШ – регулятор швидкості, налаштований на ПШ закон керування, kω
– коефіцієнт зворотного зв’язку, ω – кутова швидкість, ПЧ – перетворювач
частоти, f – частота, М – момент електродвигуна, Х1... Х4 – координати стану
механічної частини конвеєру.
При формуванні математичної моделі електромеханічної системи
конвеєру асинхронний електродвигун та перетворювач частоти описані за
допомогою диференціальних рівнянь відомими методами [4]. Математична
модель рухомої частини конвеєру отримана за допомогою рівняння Лагранжа
2- го роду у [1].
За допомогою пакета прикладних програм MATLAB (Simulink) отримана
модель для дослідження динамічних характеристик електромеханічної системи
конвеєру при використанні векторного керування.
Дослідження проведено на прикладі стрічкового конвеєра довжиною 500
м, лінійна швидкість – 1,5 м/с, розрахункова продуктивність – 900 т/год,
потужність електродвигуна – 200 кВт. Дослідження виконано при варіаціях
завантаження стрічки конвеєру від Мст=0,4Mст.н до Мст=1,1Mст.н з дискретністю
0,1Mст.н при ωн=101 рад/с. (Мст – статичний момент, Mст.н – момент
номінального статичного навантаження).
Результати досліджень показали, що при коливанні навантаження стрічки
конвеєру від 0,4Mст.н до 1,1Mст.н динамічна похибка за швидкістю руху
змінюється від 0,06 рад/с до 0,17 рад/с, що складає відповідно 0,06% та 0,17%
від номінальної швидкості. Тривалість відпрацювання похибки складає 0,35 с,
далі швидкість стабілізується на рівні номінального значення.
На основі аналізу отриманих результатів досліджень можна зробити
висновок, що електромеханічна система з використанням векторно-керованого
асинхронного електродвигуна в повної міри відповідає вимогам стосовно
динамічних режимів роботі транспортних систем та може бути використана при
модернізації та реконструкції магістральних конвеєрів.
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Розвиток електроприводу супроводжується зростанням складності схем і
взаємозв'язків елементів. Все це призводить до зниження надійності та
збільшення витрат на обслуговування техніки. Таким чином, питання
діагностики сучасних електроприводів стають все більш актуальними,
особливо це стосується автономних електроприводів міських електробусів під
час дозарядки іоністорних батарей.
При розробці пристрою діагностування силового перетворювача
електроприводу прийняті наступні положення:
- напруга на виході блоку може змінюватися за довільним законом і
приймати будь-які значення в діапазоні Umin ≤U ≤Umax;
- пристрій повинен забезпечувати контроль в «статиці», тобто при частоті
вхідного сигналу істотно меншою смуги пропускання контрольованого блоку;
- пристрій повинен правильно функціонувати в «динаміці», тобто при
частоті вхідного сигналу дорівнює або більше смуги пропускання
контрольованого блоку;
- діапазон вимірюваного сигналу повинен бути Д> 50;
- частотний діапазон вхідних сигналів повинен бути не менше Дω ≥ 5000;
- форма вихідних сигналів може бути представлена як в цифровому
вигляді, так і в графічному вигляді (для швидкого візуального сприйняття
оператора).
Пристрій має забезпечувати контроль працездатності нелінійного блоку
(замкнутий контур). У контурі швидкості необхідно врахувати дві суттєві
нелінійності: «насичення» і «сухе тертя».
Функціональна схема пристрою наведена на рисунку 1.
Пристрій складається з двох каналів: каналу вимірювання і каналу
блокування.
У канал вимірювання входять блоки: еталонної моделі, обчислення
модуля, масштабні підсилювачі, блоки добування кореня, дільник, пристрій
порівняння, фільтр, підсилювач з регульованим коефіцієнтом посилення,
компаратор.
У канал блокування входять ідентичні логічні пристрої ЛУ1, ЛУ2,
елемент «АБО» і ключ Кл.
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Рисунок 1 – Функціональна схема пристрою діагностування:
МЕП – блок моделі; БО – блок обчислення модуля;
– блок обчислення квадратного
кореня; ÷ – блок розподілу; ПП – пристрій порівняння; Ф – фільтр; П – підсилювач; К –
компаратор; Кл – ключ; ФТІ – формувач тривалості імпульсу; ПВР – пристрій визначення
режиму роботи; І, АБО – блоки, що виконують логічні операції; ЛУ1, ЛУ 2 – логічні
пристрої, що поєднують кілька простих функціональних блоків.

Пристрій працює наступним чином. Вхідний сигнал електроприводу Uвх
крізь МЕП і вихідний сигнал електроприводу Uел безпосередньо подаються на
блок обчислення модуля і крізь масштабні підсилювачі, а також крізь блоки
розрахунку кореня подаються на входи дільника. На виході утворюється
напруга UД = 10(UЕП/UM) 0.5В. При співвідношенні UЕП / UM = 0.5 напруга
UД = 10 / 2В = const. При відсутності несправності або відхилення від заданих
значень напруга на виході пристрою порівняння близько до нуля. При
наявності несправностей у схемі напруга на виході дільника зміниться, в
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результаті чого напруга на виході фільтра Uф ≠ 0. При досягненні уставки
спрацьовування на виході компаратора К утворюється напруга позитивної
полярності, що свідчить про несправності в силовому перетворювачі
електроприводу.
Особливістю схеми є досить великий діапазон зміни вхідних сигналів, що
досягається введенням блоків добування кореня.
Однак при досить малих сигналах в статиці і при проходженні сигналів
крізь нуль в динаміці похибки подільника різко зростають. Якщо не вживати
будь-яких додаткових заходів, то пристрій буде діагностувати несправності при
їх відсутності, тобто з'являться помилкові спрацьовування.
Для виключення помилкових спрацьовувань в пристрій введений другий,
додатковий канал – канал блокування. Для виключення помилкового
спрацьовування в «статиці» введені порівнює пристрій і компаратор.
Для виключення помилкового спрацьовування в «динаміці» введений
формувач тривалості імпульсу (ФТІ), на виході якого утворюється імпульс
фіксованої тривалості при кожному позитивному фронті напруги на виході
компаратора.
З метою розширення діапазону вимірюваних сигналів в «динаміці»
введені додатково: пристрій порівняння, компаратор, пристрій визначення
режиму роботи ПВР і елемент «І». Додатковий пристрій виробляє заборонний
сигнал при гальмуванні, якщо напруга на виході блоку (або моделі) нижче
уставки, яка визначається напругою. Всі заборонні сигнали через елемент
«АБО» надходять на керуючий вхід ключа Кл, який шунтує вихід фільтра Ф і
виключає помилкові спрацьовування пристрою.
Слід зазначити, що при невисоких вимогах до діапазону контрольованих
сигналів і швидкодії пристрій визначення режиму роботи, пристрій порівняння,
компаратор і елемент «І» можуть бути виключені зі схеми діагностування.
Блок моделі виконаний на основі операційних підсилювачів. Синтез
моделі швидкісного контуру проводився за результатами проведених
досліджень.
У лінійному уявленні, без урахування інерційності зворотного зв'язку,
передавальна функція блоку моделі має вигляд системи при налаштуванні на
технічний оптимум
У зворотний зв'язок моделі включений такий же фільтр, як і в
зворотньому зв'язку швидкісного контуру.
Розглянута функціональна схема пристрою діагностування носить
універсальний характер, у разі використання розглянутого пристрою для
діагностування кількох різних блоків необхідно використовувати в кожному
випадку різні еталонні моделі блоку (або ділянок функціональних схем).
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Удосконаленість конструкції ходових частин рейкового міського
транспорту визначає рівень безпеки пасажирських перевезень, комфорт
поїздки, ряд енергетичних показників рухомого складу, а також вплив на
навколишнє середовище, зокрема шум [1]. Тому є актуальним застосування
електромеханічного амортизатору, який дає можливість поліпшити динамічні
якості вагону при різних швидкостях руху, підвищити комфортність та
зекономити електричну енергію.
Запропонована конструкція електромеханічного амортизатору постійного
струму представлена на рисунку 1.

Рисунок 1 – 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 оптимізації геометричних параметрів розроблена спрощена
математична модель, щодо визначення електромагнітної сили та ЕРС
(електрорушійної сили) електромеханічного амортизатора.
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Fdem = π

D3 + 2bm + 2 ∆ ′ + bk
IW ,
(
bk + 2∆ ′ )
1
+
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µ 0 H c bm

(1)
D3 + 2bm + 2 ∆ ′ + bk
(bk + 2∆ ′) Vdem .
1
+
Bost
µ 0 H c bm
Також було проведено математичне моделювання електромеханічного
амортизатору з урахуванням нестаціонарних процесів.
Для визначення параметрів загальної моделі використовувався метод
Лагранжу у вигляді рівняння для електромеханічної системи [2]:
E dem = π

∂L d  ∂L   ∂F 
−
 + Qk = 0 .
− 
(2)
∂qk dt  ∂q&k   ∂q&k 
У графічному вигляді наведено результати ідентифікації математичної
моделі (рис. 2). Представлено залежність потокозчеплення, електромагнітної
сили коефіцієнта протиЕРС та диференційної індуктивності від струму та
переміщення.

Рисунок 2 – Результати ідентифікації математичної моделі
З урахуванням нестаціонарних процесів, що відбуваються під час
експлуатації електромеханічного амортизатора, отримана математична модель,
яка враховує нелінійні властивості магнітного кола, його геометрію, а також
випадковий характер нерівностей шляху, що впливають на плавність ходу
вагону. Результати моделювання (у середовищі MATLAB) режимів роботи
амортизаторів показано на рисунку 3.
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а)

б)
Рисунок 3 – Результати моделювання режимів роботи:
а – електромеханічного амортизатору; б – пневматичного амортизатору

Таким чином, створено методи синтезу конструкції електромеханічних
амортизаторів для рейкового електрорухомого складу, які засновано на
оптимізації геометричних параметрів з урахуванням ефективності їх роботи та
критеріїв плавності ходу; розроблені математичні моделі електромеханічного
амортизатора з урахуванням нестаціонарних процесів режимів роботи.
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Застосування спеціалізованого автомобіля категорії М1, як засобу
громадського пасажирського транспорту є важливою проблемою швидкого і
комфортного переміщення пасажирів, особливо на не стандартних маршрутах
[1]. Розрізняють використання на службі таксомотора звичайних легкових
автомобілів та розроблених для цієї служби транспортних засобів спеціальної
конструкції, що сприяє підвищенню техніко-експлуатаційних показників і
комфортності поїздки [2]. Для міських перевезень актуальним є використання
електричного приводу з міркувань екології, шумності, компактності.
На початку формування компоновки електромобіля-таксі важливим є
врозміщення тягових акумуляторних батарей (ТАБ). За способом розташування
ТАБ електромобілі можуть бути розділені таким чином:
– з розділенням ТАБ на передній і задній блоки (рис. 1);
– з розділенням ТАБ на лівий і правий блоки (рис. 2);
– з поперечним центральним розташуванням ТАБ в габаритній ширині
машини у вигляді одного блоку (рис. 3);
– з подовжнім центральним ("хребтовим") розташуванням ТАБ (рис.4).

Рисунок 1 – Електромобіль з
розділенням ТАБ на передній і
задній блоки

Рисунок 2 – Електромобіль з
розділенням ТАБ на лівий і правий
блоки
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Вибір способу установки ТАБ для електромобілів різного типу
визначається їх призначенням, вибором виду компонування і конструктивними
вимогами до несівної структури електромобіля. Враховується також розподіл
маси по осях електромобіля.

Рисунок 3 – Електромобіль з
поперечним центральним
розташуванням ТАБ у вигляді
одного блоку

Рисунок 4 – Електромобіль з
подовжнім центральним
(«хребтовим») розташуванням ТАБ

Просторове проектування дозволяє вибирати корпус автомобіля з
урахуванням різних чинників. Вихідним етапом є прив’язка до манекена
людини [3].
Електромобіль-таксі має кузов-шасі з модулем для пасажирів (рис.5).
Застосування «вагонного» компонування забезпечує таксі коротшою базу, ніж
звичайна [4]. Автомобіль є легшим і маневренішим, має кращу оглядовість.

Рисунок 5 – Загальний вид електромобіля-таксі
Ізоляція водія від пасажирів забезпечує зручність і безпеку. Опалювання і
вентиляція кабіни і салону при такій компоновці є незалежними. Це створює
додаткову комфортність роботи водія.
Планування салону пасажирського модуля забезпечує розміщення
чотирьох пасажирів, з яких один може розміститися на відкидному сидінні.
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Пасажирський модуль має широкі і високі отвори дверей, рівну підлогу і
достатній простір усередині кузова для розміщення багажу (рис.6). Двері
відкриваються дистанційно з місця водія.
За рахунок усунення лівих дверей конструкція модуля є простішою,
легшою і жорсткішою, підвищити безпеку. Це особливо особливо зручно при
вільному проході від правих дверей до усіх сидінь. Також є можливість у
вільному просторі розмістити дитячий візочок.

Рисунок 6 – Розміщення манекена в пасажирському модулі
електромобіля-таксі
Підлога в салоні спроектована рівною, без порогів, тунелів, кесонів або
виступів.
Компоновка пасажирського модуля забезпечує легкий доступ від дверей
до будь-якого сидіння, для чого відстань по горизонталі між основними
сидіннями і іншими елементами кузова (перегородка, спинка сидіння водія).
Геометричні розміри пасажирського модуля дозволяють розміщувати в
салоні (при зайнятті усіх пасажирських місць) не менше двох багажних місць
середньої величини. Додатково не менше двох багажних місць враховані
позаду пасажирських сидінь в окремому багажнику з доступом ззовні.
На основі проведеного огляду і порівняльного аналізу конструкцій і
формування компоновки електромобіля-таксі визначено тенденції їх розвитку.
Встановлено, що для таксі-електромобілів доцільно використовувати вагонну
компоновку кузова. При цьому слід враховувати принципи модульності і
типажу.
На основі технічних вимог на автомобіль-таксі розроблена компоновка
перспективного таксі модульного типу. Такий підхід дозволив реалізувати
вимоги до автомобіля-таксі з більшою ефективністю.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ
СИЛЬНОСТРУМОВОГО КОНТАКТУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ПРИ
СТЕНДОВИХ ВИПРОБУВАННЯХ
САІД АХМАД МОХАММАД ДІАБ, аспірант,
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
andremu@i.ua
В даний час система контактного струмознімання є основним способом
передачі електроенергії на борт електрорухомого складу міського рейкового
електротранспорту. На сьогодні характерне підвищення швидкості руху, значне
зростання струмових навантажень, поява нових типів електрорухомого складу,
що робить особливо актуальною проблему підтримки в працездатному стані
елементів контактної мережі і струмоприймачів електрорухомого складу.
Забезпечення якісного струмознімання в складних режимах експлуатації
пов'язано з вирішенням комплексу проблем. Однією з них є контроль
експлуатаційного стану елементів контактної мережі і струмоприймачів в тому
числі оцінка та прогнозування рівня їх зносу під час експлуатації. Для
створення прогнозної моделі та у подальшому встановлення нормативного часу
експлуатації сильнострумового контакту струмоприймачів.
У разі використання новітних матеріалів для струмознімальних
елементів струмоприймачів експлуатаційні випробування проводяться, як
правило, після комплексу лабораторних випробувань, серед яких відповідно до
ГОСТ 32680-2014 «Токосъемные элементи контактные токоприемников
электроподвижного состава» є стендові випробування.
Комплекс лабораторних випробувань розроблявся декілька десятирічь
тому, та не враховував можливості безконтактних способів діагностування,
зокрема виміру температури у місці сильструмового контакту.
У лабораторіях Дніпровського університету залізничного транспорту
ім. акад. В. Лазаряна проведено широкий спектр досліджень з використанням
тепловізорів при випробуваннях різних новітніх матеріалів. Основою метою є
встановлення значень перевищення температури у місці ковзного контакту,
оскільки нормативними документами, зокрема ГОСТ 2584-86 «Провода
контатктные из меди и её сплавов» встановлено максимальні значення
температури міді, після перевищеннях яких починаються безповоротні зміни у
властивостях контактної міді.
Використання тепловізорів значно спрощує встановлення факту
перевищення температури у місці ковзного контакту та його режимів роботи,
саме тому пропонується провести зміни до типових методів випробувань,
зокрема зобов’язати використання безконтактних засобів виміру температури у
місці ковзного контакту, наприклад за допомогою тепловізорів.
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ЕНЕРГІЇ ЯК ОБ’ЄКТУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ
СИДОРЕНКО А. М., аспірант,
ЯЦЬКО С. І., к. т. н., доцент,
ВАЩЕНКО Я. В., к. т. н., доцент,
Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків
sidorenko58@gmail.com,
ua.yatsko@gmail.com,
yaroslav.vashchenko@gmail.com
На разі основним техніко-економічним питанням у сфері електричного
транспорту є регулювання і управління режимами електроспоживання з ціллю
оптимізації енергозатрат на тягу. На даний час одним із підходів зменшення
енергетичних втрат є гібридизація систем електричної тяги, шляхом
використання ємнісних накопичувачів енергії (ЄНЕ), як додаткового джерела
живлення тягового навантаження [1-3]. При цьому рішення переважної
більшості інженерно-технічних завдань для такого роду систем базується на
математичному моделюванні.
Для ЄНЕ точність його математичної моделі визначається збіжністю
значення об’єму накопиченої енергії з реальним об’єктом. Основними
аспектами, що визначають точність математичної моделі ЄНЕ, є насамперед
відтворення зміни ємності суперконденсатора (СК), та зміни його енергетичних
станів під-час фази зберігання енергії [4, 5]. На відтворенні зміни енергетичних
станів СК під-час фази зберігання енергії хотілось зупинитися більш детально.
На рисунку 1 приведено експериментальні результати протікання фази
зберігання енергії, що вказують на процес внутрішнього перерозподілу заряду
СК. Про це свідчить нелінійне зниження та зростання напруги U на клемах СК
(рис. 1) після припинення його заряду та розряду. Слідує також звернути увагу
на те, що швидкість зниження напруги U поступово слідує до нуля. Як тільки
завершується зміна енергетичного стану СК, його напруга на клемах майже не
змінюється.
SC

SC
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Рисунок 1 – Експериментальні результати протікання фази
зберігання енергії СК
При цьому присутність струму саморозряду не варто виключати, однак
втрати енергії від його протікання є незначними навіть при тривалому
зберіганні енергії (рис. 2).

Рисунок 2 – Вплив струму саморозряду на інтенсивність розряду СК
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Отже є некоректним використовувати в моделях ЄНЕ саморозряд як
інструмент відтворення зміни енергетичних станів СК під час фази зберігання
енергії. Оскільки в процесі цього не відбувається втрат накопиченої енергії, а
лише її перерозподіл всередині самого СК. Без сумніву, не можна виключати
саморозряд СК, проте вагомість його впливу на формування рівня напруги не
настільки велика.
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В сучасних мегаполісах одними з гострих проблем є забрудненість
повітря та завантаження вулиць міста у пікові часи. Ці проблеми допомагає
вирішити міський електротранспорт який є набагато місткий на відміну від
приватного автомобіля та при цьому екологічно чистий.
Електротранспорт – це транспорт, який в якості джерела енергії
використовує електрику, а в приводі використовується тяговий електродвигун.
Його основними перевагами перед транспортом з двигунами зовнішнього або
внутрішнього згоряння є більш висока продуктивність і екологічність.
На даний момент у деяких містах досить гостро стоїть питання про
розвиток електротранспорту і його майбутнє.
Основна проблема електротранспорту, що гальмує міський розвиток питання модернізації. Сьогодні і тролейбусний, і трамвайний парки в більшості
міст слабо оновлюються і поступово приходять в непридатність. Як правило,
вони дуже старі, і ефективність їх використання невисока.
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Саме питання модернізації електротранспорту, та закупівля нових
одиниць допоможе вирішити існуючи проблеми.
Одним із методів модернізації є використання в міському
електротранспорті механічних накопичувачів енергії за для економії
енергетичних ресурсів. Необхідність в такого роду пристроях особливо
відчувається в рухомому складі де часто чергуються режимами розгону і
гальмування. Тут накопичувач дає можливість утилізувати енергію
гальмування рухомого складу і використовувати її в подальшому для розгону,
тим самим отримавши ефективну енергозберігаючу технологію.
Механічний накопичувач являє собою поєднання маховика (акумулятора)
і системи електромеханічного перетворювача енергії у вигляді зверненої
електричної машини.
На рисунку 1 ми бачимо спрощене зображення маховикого приводу, де
цифрами позначені відповідні елементи:
1 – приводний двигун,
2 – маховик (в розрізі),
3 – робоча машина( енергоприймач),
4 – муфти (в розрізі, механізми зчеплення не показані),
5 – підшипники (опорні конструкції не показані).
Енергія, акумульована в обертовому маховику, виражається формулою:
Jω 2
W=
,
2
де W – акумульована енергія, Дж; – момент інерції маховика кгм ;– кутова
швидкість обертання рад/с.
2

Рисунок 1 – Приклад принципу пристрою маховикового приводу
Момент інерції визначається, як відомо, формулою:
J = m⋅r2,
де m – маса маховика, кг; r – радіус, м;
Приблизно можна вважати, що цей розмір дорівнює середній відстані
перетину ободу маховика від осі обертання. Тому питому акумулюючу
здатність маховика можна виражати у вигляді:
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W r 2 ⋅ω 2
w=
=
,
m
2
де w – питома акумулююча здатність, Дж/кг.
Ось маховика може бути або горизонтальною, або вертикальною.
Так як у даний час частота обертання маховиків може складати
(2000…65000) об/хв або кутова швидкість (200…6800) рад/с, а радіус
відповідно не більше 1 м, то їх питома акумулююча здатність знаходиться у
межах від 20 кДж/кг до 930 кДж/кг або від 5 Вт· год/кг до 260 Вт· год/кг.
Принцип роботи такої системи доволі простий. При гальмуванні енергія
уповільнення перетворюється накопичувачем в кінетичну енергію обертання
маховика. В цьому випадку система перетворення механічної енергії працює в
режимі двигуна, частота обертання ротора збільшується і накопичувач запасає
енергію.
При розгоні перетворювач механічної енергії переходить в режим
генератора, частота обертання ротора знижується, кінетична енергія маховика,
запасена раніше при гальмуванні, передається в систему тягового приводу, де
використовується для прискорення маси рухомого складу.
Рівень накопиченої накопичувачем енергії залежить від моменту інерції
ротора і частоти його обертання, а рівень потужності визначається параметрами
перетворювача механічної енергії, а також системою управління
накопичувачем.
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ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ
ФОМЕНКО В. В., викладач,
Маріупольський електромеханічний фаховий коледж, м. Маріуполь
fomenko53@ukr.net
Основним завданням транспорту є здійснення трудових, ділових і
культурно-побутових потреб населення з мінімальними витратами часу.
З розвитком транспорту, систем комунікацій, та розвитком транспортних
технологій, зростання динаміки життя людини, виникає необхідність
швидкості сполучення, все більш практичного значення набувають інформація
та інформаційні технології.
Сучасні транспортні засоби обладнуються персональними комп’ютерами,
які вирішують завдання керування рухом як в звичайному режимі та і в
автоматичному. Діагностують стан транспортного засобу і справність його
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вузлів. Ведуть контроль за діями водія і попереджують його у випадку невірних
дій, або під час виникнення небезпечних ситуацій.
Якісне обслуговування пасажирів перевезеннями в місті в значній мірі
залежить від правильної побудови маршрутної системи, рівномірного
розподілу рухомого складу відповідно до потужності пасажиропотоків на
окремих маршрутах, кваліфікованого складання розкладів руху.
Інформаційні технології дозволяють керувати рухом транспорту не тільки
в межах міста, але і по всій країні, навіть по ряду країн. Системи GPS та
система ГЛОНАС – дозволяють здійснювати визначення місцезнаходження
транспортного засобу чи будь-якого об’єкту на усій земній кулі та керувати а
система GPRS забезпечує крім цього і керування рухом через канали
стільникового зв’язку.
Здійснювати GPS моніторинг міського транспорту – це необхідність,
оскільки перевезення пасажирів повинне бути, в першу чергу, безпечною і
ретельно розпланованою по маршрутах і графіках руху по маршруту.
Автоматизувати моніторинг суспільного транспорту, зробити його доступним
для людей зможе система моніторингу суспільного транспорту.
На даний момент, багато компаній в Україні, які здійснюють пасажирські
перевезення стикаються з такими проблемами:
- порушення водієм графіка руху маршрутного таксі;
- порушення швидкісного режиму автобуса в місті;
- відсутність даних про перевезених пасажирів;
- недотримання елементарних правил безпеки при перевезенні
пасажирів.
В цілому впровадження в роботу GPS моніторингу транспорту принесе
позитивний ефект для всіх сторін, що беруть участь в перевезенні.
Одна з найголовніших та вагоміших причин застосування цієї системи,
це можливість вирахувати реальну собівартість проїзду для однієї людини, та
отримання інформації про транспорт в любий час.
Наприклад така інформація як : звіт руху по дням, по зупинкам, по
перевищенню швидкості, за що до водіїв впроваджуються штрафні санкції.
GPS моніторинг транспорту є ефективним інструментом в управлінні
ресурсами підприємства, впровадження в роботу транспортних підприємств
GPS моніторингу транспорту принесе позитивний ефект для всіх сторін що
беруть участь в перевезенні включаючи пасажирів.
Крім цього, сучасні інформаційні технології містять системи, які здатні
проводити аналіз технічного стану систем і вузлів рухомого складу, що
дозволить підвищити безпеку перевезення пасажирів.
До варіантів корисних інструментів GPS моніторингу для пасажирських
перевезень відносяться :
звіт руху по днях;
звіт рівня палива по днях;
звіт середніх транспортних витрат;
зупинки, та час простою транспорту на зупинках;
контроль швидкості рухомого складу;
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час простою рухомого складу на лінії, та причини простою.
Додаткові датчики дозволять контролювати ще більше параметрів
техніки. Датчик рівня палива покаже залишок пального в баку. Система
ідентифікації персоналу допоможе вести облік робочого часу водіїв та
кондукторів. А датчик роботи механізмів порахує все, навіть відкриття дверей
салону.
Підсистема моніторингу параметрів транспортних потоків на основі
аналізу телеметричних даних транспортних засобів міського пасажирського
транспорту повинна створюватися в кожному місті як складова частина
інтелектуальної транспортної системи міста.
Підсистема повинна мати дворівневу ієрархічну архітектуру. Об'єкти
нижнього рівня включають транспортні засоби міського пасажирського
транспорту, що здійснюють маршрутні перевезення пасажирів при русі в
загальному потоці транспорту.
Підсистема здійснює інформаційну взаємодію з диспетчерською
системою управління міським пасажирським транспортом і підсистемою
управління транспортними потоками у складі інтелектуальної транспортної
системи міста (рисунок 1).
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Високі ціни на пальне, глобальне потепління, забруднення
навколишнього природного середовища та залежність від іноземних джерел
нафти - чотири основні проблеми, з якими сьогодні стикається світ. У світі, де
безпека енергопостачання та охорона навколишнього середовища є основними
проблемами, розвиток екологічних транспортних засобів стає необхідністю.
Електричний транспорт (EТ) – одна з найперспективніших технологій, яка
втілить «зелену мрію» в життя.
Розвиток електротранспорту призведе до значної економії палива та
зменшить проблеми, пов'язані із залежністю від імпорту нафти. Залежність від
нафти, особливо іноземної, є ризиком у разі зупинки її постачання або
політичних проблем, що призводять до перебоїв з постачанням нафти, або у
випадку екстремального сплеску цін на пальне. Оскільки 95% енергії, що
використовується для підзарядки електромобілів, надходить із вітчизняних
джерел [1], вони зменшують істотну залежність від іноземної нафти,
обмежуючи можливий економічний збиток, що виникає внаслідок
вищезазначених подій. Транспорт завжди був у центрі уваги урядових програм
бюджетної підтримки. Однак ці заходи спрямовані здебільшого на
стимулювання витрат на придбання електромобілів та розбудову зарядної
інфраструктури. Таким чином, великою перевагою від використання
електротранспорту є підвищення рівня енергетичної безпеки України.
Однак, обмеження руху, блокування та закриття кордонів під час пандемії
Covid-19 змінили мобільність населення у містах, значно зменшивши попит на
транспортні послуги. Серед видів міської мобільності найбільше постраждав
громадський транспорт (автобус, метро та залізниця). У країнах, де карантинні
обмеження були особливо серйозними, поїздки на громадському транспорті
знизилися приблизно на 40%, ніж до пандемії. Навпаки, ходьба та їзда на
велосипеді стали значно популярнішими.
Незважаючи на деяке послаблення обмежень у середині 2020 року,
існують тенденції, що негативно відображаються на сфері міських перевезень:
- нижчий попит на поїздки (особливо для бізнесу) та зменшення кількості
поїздок на роботу (в результаті дистанційної роботи);
- перехід від громадського транспорту до приватних автомобілів і
активного транспорту та зростання електронної комерції та послуг доставки;
- незначне покращення технічної ефективності нових дорожніх
транспортних засобів, оскільки частка електромобілів у продажах автомобілів
зросла.
Довгострокові прогнози щодо енергоємності міського транспорту
залишаються незрозумілими, але економічна невизначеність та низькі ціни на
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паливо можуть уповільнити модернізацію транспортних засобів, що призведе
до зниження технічної ефективності.
Попри це існують певні чинники, що здатні суттєво вплинути на
електрифікацію транспорту:
1. Цінники ЕТ продовжуватимуть падати в міру зниження витрат на
акумулятори. Зниження вартості літій-іонних акумуляторів з 2010 року було
значним і продовжується. Поєднання факторів обумовлює ці значні скорочення
витрат: удосконалення технології акумуляторів (одним з таких кроків є відхід
від катодної хімії, яка залежить від кобальту, до систем на основі нікелю,
катоди на основі нікелю отримують вищу щільність енергії, довший життєвий
цикл і меншу вартість); промислова політика, що підтримує розвиток
акумуляторів (багато урядів визнали стратегічну важливість підтримки
виробництва акумуляторів для електромобілів); збільшення виробничих
потужностей.
2. Електрифікація пошириться на важчі сегменти транспортних засобів,
такі як автобуси тощо.
3. Оновлення політики та регулювання. Багато країн, які ведуть перехід
до електричної енергії, поступово переходять від стимулювання прямих
закупівель електромобілів до встановлення вимог, пов'язаних з економією
палива, а також викидами забруднюючих речовин.
4. Збільшення доступності та ємності зарядних пристроїв. Надшвидкі
зарядні пристрої, бездротова зарядка та заміна батареї - все це є рішенням для
пришвидшення зарядки.
5. Співпраця. Все більше і більше міст, органів місцевого самоврядування
та комунальних компаній розробляють програми для модернізації
транспортних засобів та інфраструктури, забезпечуючи більші можливості для
співпраці та спільного навчання. Такі організації, як Інститут досліджень
електроенергетики (EPRI) та Міністерство енергетики США (DOE) пропонують
зацікавленим сторонам галузевий досвід. Вони також працюють над
виявленням технологічних прогалин та потреб ринку, які необхідно вирішити.
6. Електромобілі, що домінують у службах спільної мобільності. На
даний час спільна мобільність, включаючи такі послуги, як спільне
користування автомобілем, таксі тощо, наразі становить приблизно 5% від
загальної щорічної відстані, пройденої пасажирськими транспортними
засобами. Однак зростання популярності цих послуг, як очікується, зросте в
геометричній прогресії в 2020 році та пізніше. BloombergNEF прогнозує, що до
2040 року послуги спільної мобільності становитимуть 19% від загального
річного пробігу, виконаного пасажирськими транспортними засобами [1].
Література
1. Electric vehicle trends 2020: Top 6 factors impacting fleet electrification. URL:
https://www.geotab.com/white-paper/electric-vehicle-trends/ (дата звернення: 06.04.2021).
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