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АНОТАЦІЯ 

Буряковський С.Г. Наукові основи вибору електроприводів стрілочних 

переводів для швидкісних та високошвидкісних залізниць. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.22.09 «Електротранспорт» - Український державний 

університет залізничного транспорту МОН України, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України, Харків, 

2017. 

Дисертація присвячена створенню теоретичних основ вибору та оцінки 

типу електроприводів стрілочних переводів, що працюють в оптимальних 

режимах з урахуванням нелінійностей навантаження та електрофізичних 

властивостей двигунів, на основі рішення задачі мінімізації основних 

показників якості як: час переводу, величин імпульсу удару гостряка об 

рамну рейку, величина пружної сили в робочій тязі, а також величина 

загальних втрат в системі. 

Запропоновано узагальнений векторний критерій ефективності роботи 

електроприводу стрілочного переводу, компонентами якого є час переводу, 

величини імпульсу удару гостряка, пружної сили, а також загальних втрат 

потужності системи за яким проведено оцінку придатності використання 

конкретного типу переводу для ділянок швидкісного та високошвидкісного 

руху.  

Розглянуто існуючі кінематичні схеми у вигляді дво- і тримасових 

електромеханічних систем з типовими двигунами. Показано, що на даний 

момент в Україні використовуються електродвигуни двох типів - постійного 

струму послідовного збудження й асинхронний з короткозамкненим 

ротором. В експлуатації перебувають системи управління розімкненого типу, 

тобто без контролю за основними координатами електроприводу - струму, 

швидкості і положення. Тому в роботі запропоновані різні системи 

управління для електроприводів, що знаходяться в експлуатації, постійного і 



 

 

змінного струму, які забезпечують більш високі показники якості процесу 

переводу гостряків за швидкодією, точності позиціювання і силі зіткнення об 

рамну рейку. 

Для електроприводів стрілочних переводів з двигуном постійного 

струму синтезовані багатоконтурні системи керування на основі системи 

підлеглого регулювання. Використано системи модального керування та 

системи зі спостерігачем стану. 

Для електроприводів стрілочних переводів з асинхронним двигуном 

синтезовані багатоконтурні системи керування на основі скалярного та 

векторного законів управління. 

Синтезовані та досліджені системи керування для вентильно-

індукторного та лінійних двигунів на основі фазі-логіки і нейроконтролера. 

Проведено оцінку ефективності роботи синтезованих систем керування 

з усіма типами двигунів і різними засобами компоновки, а також надано 

рекомендації щодо доцільності їх застосування. 

Розроблено математичні моделі для існуючих і перспективних типів 

стрілочних переводів на базі двигунів ротативних і лінійного типів, що 

засновані на рішенні рівняння Лагранжа для електромеханічної системи з 

урахуванням нелінійності магнітної системи. 

В роботі запропоновано використовувати більш перспективну - 

шпальну компоновку приводу стрілочного переводу з новими типами 

електродвигунів. Розглянуто передачу типу «гвинт-гайка» для стрілочного 

переводу на основі вентильно-індукторного двигуна, а також наведено 

обґрунтування переходу від електроприводів ротаційного типу з 

механічними перетворювачами обертального руху в поступальний до 

електроприводів з лінійними двигунами. Електродвигуни даного типу, 

здійснюючи безпосереднє перетворення електромагнітної енергії в механічну 

поступального руху, дозволяють виключити ряд механічних ланок (різного 

роду редуктори, передачі, тяги) з кінематичної лінії, що підвищує надійність 



 

 

системи, знижує загальні втрати і підвищує ефективність приводу 

стрілочного переводу. 

Створені імітаційні моделі електроприводів стрілочних переводів в 

середовищі MATLAB SIMULINK на базі двигуна постійного струму, 

асинхронного двигуна, вентильно-індукторного двигуна, лінійного двигуна 

електромагнітного типу і лінійного індукторного двигуна. Проведена 

перевірка адекватності імітаційних моделей на фізичних моделях стрілочних 

переводів в масштабі 1: 2 з лінійним двигуном електромагнітного типу і 

вентильно-індукторним двигуном, а так само на діючому залізничному 

устаткуванні з асинхронним двигуном і двигуном постійного струму. 

Сформульовано задачу аналізу по визначенню раціональної структури 

електроприводу стрілочного переводу на основі двигуна постійного струму, 

асинхронного двигуна, вентильно-індукторного двигуна, лінійного двигуна 

електромагнітного типу і лінійного індукторного двигуна. 

Ключові слова: електротранспорт, швидкісний та високошвидкісний 

рух, електромеханічні системи, колійна структура, стрілочний перевід, 

система керування, математична модель, критерій ефективності, 

 

 

Buriakovskiy S. G. The scientific bases for the selection of electric drives of 

turnouts for rapid and high-speed railways – A manuscript. 

Doctoral thesis, technical sciences, specialty 05.22.09 – "Electric transport." 

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". Kharkiv - 2017. 

The dissertation is dedicated to develop of theoretical bases for the selection 

and evaluation of the types of electric drives of turnouts operating in optimal 

modes, taking into account the nonlinearities of the load and the electrophysical 

properties of the engines, on the basis of solving the problem of minimizing the 

main quality indicators such as: the transfer time , the value of the impulse of 

switch rail impact against a rail, the value of the elastic force in the working draft 

and the magnitude of the total losses in the system. 



 

 

The universal vector criterion for the working efficiency of the electric drive 

of turnouts is proposed. Its components are the transfer time, the value of the 

impulse of switch rail impact against a rail, the value of the elastic force in the 

working draft and the magnitude of the total losses in the system. The assessment 

of the appropriateness of application a specific type of turnouts for rapid and high-

speed traffic segments is made. 

The kinematic schemes in the form of two- and three-mass 

electromechanical systems with standard engines are considered. Various control 

systems for the operated electric drives, which provide higher quality indicators for 

rapidity of the switching process of the switch rails, positioning accuracy and the 

impact force on the rail, are proposed. The railway sleeper layout of the turnout 

with new types of electric motors is suggested to applying. 

The mathematical models for existing and prospective types of turnouts 

based on motors of rotational and linear types, which based on the solution of the 

Lagrange equation for electromechanical system taking into account the 

nonlinearity of the magnetic system, have been developed. 

The simulation models of electric drives of turnouts in the software 

environment of MATLAB SIMULINK on the basis of a DC motor, an 

asynchronous motor, a valve-inductor motor, a linear motor of electromagnetic 

type and a linear inductor motor are developed. The adequacy verification on 

physical models was made. The problem of analysis for determining the rational 

structure of the electric drive of turnout based on DC motor, asynchronous motor, 

valve-inductor motor, linear motor of electromagnetic type and linear inductor 

motor is formulated. 

Keywords: electric transport, rapid and high-speed traffic, electromechanical 

systems, track structure, turnout, control system, mathematical model, criterion of 

effectiveness 
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