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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Буряковського Сергія Геннадійовича 

«Наукові основи вибору електроприводів стрілочних переводів для 

швидкісних та високошвидкісних залізниць»,  

що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.22.09 – електротранспорт. 

Актуальність теми дисертації та її зв'язок з державними та 

галузевими науковими програмами. 

На сьогоднішній день, високошвидкісний і швидкісний залізничний 

електротранспорт являє нерозривну сукупність рухомого складу, колії, систем 

електропостачання та керування. Одними з найважливіших ланок колії, що 

визначають швидкість руху, є стрілочні переводи (СП), відмінні особливості 

яких полягають в підвищеній, в порівнянні зі звичайними залізницями, 

довжині гостряків і наявності рухомого осердя хрестовин, що забезпечують 

безпечність роботи рейкового електротранспорту, який саме і забезпечує 

високі швидкості руху, внаслідок відсутності обмежень у потужності зі 

сторони енергопостачальної мережі. 

За кордоном для приводу гостряків та рухомого осердя хрестовин 

використовують, в основному, електроприводи (ЕП) на основі асинхронних 

двигунів з короткозамкненим ротором. На загальнопромислових 

електроприводах в зв’язку з застосуванням нових електротехнічних 

матеріалів, новітніх технологій та розвитком перетворювальної техніки в 

даний час отримують широке розповсюдження системи з індукторними і 

лінійними електродвигунами, які завдяки унікальним властивостям 

конструкцій і можливостям систем керування забезпечують високу точність 

позиціонування робочого органу і необхідну регулюваність тягового зусилля. 

Робота цих електроприводів в системі стрілочних переводів для 

електротранспорту, де на різних ділянках по довжині ця регулюваність 

тягового зусилля особливо потрібна, ще недостатньо вивчена. 

Представлена робота, спрямована на створення наукових основ вибору 

електроприводів стрілочних переводів для швидкісних і високошвидкісних 

залізниць, як необхідної ланки інфраструктури, є актуальною науково-

практичною проблемою. 
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Дисертаційна робота виконана на кафедрі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки Українського державного університету 

залізничного транспорту МОН України з урахуванням концептуальних 

положень підпрограми 02.5 «Залізничний транспорт», концепції розвитку 

транспортно-залізничного комплексу України на середньотерміновій період 

до 2020 року (Наказ Державної адміністрації залізничного транспорту № 764 

від 05.11.2001 р.), а також відповідно до держбюджетних НДР МОН України 

«Нестаціонарні режими роботи перспективних систем стрілочного 

електроприводу» (ДР № 0110U002484) та «Розробка і дослідження роботи 

електроприводу стрілочного переводу моношпального типу» 

(ДР № 117U000643). 

Оцінка об’єму та змісту дисертації. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 

342 сторінки основного тексту, включаючи: 176 рисунків по тексту, 67 

рисунків на 58 окремих сторінках, 15 таблиць по тексту, 239 найменувань 

використаних джерел інформації на 26 сторінках, 5 додатків на 11 сторінках. 

Автореферат і основні положення дисертації є ідентичними за змістом. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

і задачі досліджень, наведено основні наукові положення, що виносяться на 

захист, а також подано відомості про апробацію та публікації результатів 

досліджень. 

У першому розділі наведено аналіз тенденцій розвитку на вітчизняній 

залізниці та за кордоном систем стрілочних переводів швидкісного та 

високошвидкісного електротранспорту і перспективних напрямків в 

компоновці електроприводів та систем керування.  

Показані існуючі типи приводів стрілочних переводів від пневматичних і 

гідравлічних до електричних і комбінованих. Проаналізовано особливості 

систем стрілочних переводів для ліній швидкісного і високошвидкісного 

залізничного транспорту. Окрему увагу приділено механічним вузлам і 

передавальним пристроям стрілочних переводів. Розглянуті системи 

діагностики примикання гостряків до рамної рейки для ліній з різними 

швидкісними режимами експлуатації. 

Розглянуто стрілочні переводи і пристрої, що знаходяться в експлуатації в 

Україні та новим розробкам, які забезпечують їх безвідмовну роботу. 

Проаналізовано закони керування електроприводів стрілочних переводів, що 

знаходяться в експлуатації. Проведено аналіз типів електродвигунів, що 
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використовуються зараз, та показано їх низьку ефективність і складність в 

експлуатації. 

Запропоновано для оцінки роботи ЕП СП ввести узагальнений векторний 

критерій ефективності з наступними компонентами: значення часу переводу 

(ts), пружної сили в робочій тязі (F12), імпульсу удару гостряка об рамну рейку 

(Mi), а також загальні втрати потужності системи СП ( PΣ ) – 

[ ]T

i
PMFtsK Σ= ,,, 12 . Остаточну порівняльну оцінку ЕП СП запропоновано 

проводити за модулем узагальненого векторного критерію 

.
22

12

22
PFMtK

i
s Σ+++=  

Другий розділ дисертаційної роботи присвячено досліджено поведінки 

існуючого СП з двигунами постійного струму (ДПС) та розроблені 

математичні моделі зі штатною кінематичною ланкою та існуючим способом 

керування, а також з системами керування на базі системи підлеглого 

регулювання (СПР), модального регулювання (МР), та зі спостерігачем стану 

(СпС) за різних умов експлуатації, тобто при сталих та несталих процесах. 

Запропоновано універсальну математичну модель електромеханічної системи 

стрілочного переводу з будь-яким приводним двигуном, що дозволяє 

враховувати вплив пружних сил, сил внутрішнього в’язкого тертя, зазорів та 

нелінійність характеристики тертя виконавчого механізму. Досліджені дво- і 

тримасові моделі електромеханічної системи (ЕМС). Для верифікації 

розроблених моделей проведено експеримент на електроприводі стрілочного 

переводу з ДПС. 

Проведено адаптацію існуючих сучасних методик створення систем 

керування електроприводами загальнопромислового застосування СПР, МР і 

СпС до умов роботи приводів стрілочних переводів. Запропоновано 

вдосконалену математичну модель електромеханічної системи стрілочного 

переводу з двигуном постійного струму, що дозволяє враховувати вплив 

пружних сил, сил внутрішнього в’язкого тертя, зазорів та нелінійність 

характеристики тертя виконавчого механізму. 

У третьому розділі представлені результати дослідження поведінки 

існуючого СП з АД в системі керування рухом електротранспорту та 

розробленню імітаційних моделей зі штатною кінематичною ланкою та 

існуючим способом керування, а також зі скалярною та векторною системами 

керування на базі СПР, та СПР з МР.  

Аналітичні дослідження проведені на імітаційної моделі по розробленій 

структурній схемі, з використанням в якості приводного АД і живлення його 
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від перетворювача частоти (ПЧ) при формуванні бажаних тахограм швидкості 

різними засобами: по темпу розгону, гальмування і величиною завдання 

живлячої напруги з лінійним і нелінійним законом керування дозволили 

створити бази даних, на основі яких побудовані закономірності зміни 

компонент узагальненого векторного критерію. За результатами регресійного 

аналізу отримані аналітичні вирази компонентів векторного критерію якості 

процесу переводу. 

Розроблена математична модель процесу переводу гостряків СП з АД, що 

встановлює зв’язок електрофізичних показників електроприводу і механічних 

характеристик робочого органу. На її основі синтезовано систему модального 

керування. Отримані аналітичні залежності обмежень у вигляді функцій від 

керуючих впливів перетворювача частоти, що дозволяють з максимальною 

точністю визначити оптимальні зони роботи по кожному з них. Методом 

суперпозиції виявлена область оптимальних рішень, що задовольняє всім 

обмеженням одночасно. 

Для підтвердження результатів досліджень проведено ряд експериментів 

на фізичних об’єктах.  

У четвертому розділі дисертації проведена оцінка ефективності роботи 

ЕП СП на базі ВІД з існуючою кінематичною схемою та запропоновано нову – 

шпальну з різними варіантами системи керування, а також проведені 

експериментальні дослідження на фізичній моделі. 

Аналіз проведених досліджень показує доцільність створення нового 

типу ЕП СП, що дозволяє зменшити число мас, зазорів і пружних зв’язків в 

кінематичній лінії.  

Розроблено відповідну математичну модель приводу нового типу. Для 

перевірки адекватності розробленої математичної моделі процесу переводу 

гостряків і підтвердження коректності результатів досліджень створено 

фізичний макет СП в масштабі 1:2 із ВІД та мікропроцесорною системою 

керування на основі фазі-логіки. Фізичне моделювання на макеті 

електроприводу з вентильно-індукторним двигуном стрілочного переводу в 

масштабі 1:2 з цифровими регуляторами підтвердили його працездатність і 

показали, що створення шпальних приводів на основі ВІД із 

мікропроцесорними системами керування і кінематичною схемою у вигляді 

передачі «гвинт-гайка» дозволяє спростити механічну частину приводу і 

систему контролю гостряків. 

П’ятий розділ дисертації присвячено розробці та дослідженню ЕП СП 

шпального типу на базі лінійних двигунів.  
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Досліджені ЕП СП перетворювали обертальний рух в поступальний, в 

дисертації була поставлена задача знайти рішення здійснення безпосереднього 

перетворення електромагнітної енергії в механічну з поступальним рухом. За 

основу взято два типи лінійних двигунів – електромагнітного (ЛДЕМТ) та 

індукторного (ЛІД). Для забезпечення працездатності такого ЕП різними 

методами вирішувалося завдання оптимізації геометричних параметрів 

двигуна виходячи з розмірів стандартної шпали.  

Розроблено імітаційну модель ЕП с ЛДЕМТ. В процесі досліджень на 

імітаційної моделі встановлено, що за умовами швидкодії та відповідності 

необхідним навантажувальним характеристикам в якості електромеханічного 

перетворювача енергії для стрілочного переводу доцільно використовувати 

лінійний двигун електромагнітного типу з пружинним акумулятором енергії. 

Встановлено, що для ефективної роботи СП з ЛДЕМТ раціонально 

використовувати нейроконролерну (НК) систему керування на базі 

тришарового персептрона виду 3-10-1.  

Досліджено роботу ЕП СП з лінійним двигуном індукторного типу. 

Розроблено відповідну математичну модель ЕП с ЛІД. Проведено комплекс 

експериментів на розробленій моделі, дозволив визначити, що процес 

переводу закінчується в 0,65 с. Даний показник забезпечує можливість 

використання цього типу ЕП як для швидкісного та високошвидкісного 

електротранспорту, так й для гіркової централізації. При цьому забезпечується 

безударний режим переведення гостряків з гальмуванням в кінці переводу. 

Таким чином, створені теоретичні передумови розрахунків, в яких з 

єдиних позицій для перспективних та існуючих електроприводів знаходяться 

оптимальні значення регуляторів систем керування і можуть бути визначені 

показники їх ефективності. 

У висновках представлено основні результати досліджень, проведених у 

роботі щодо оцінки та вибору електроприводів стрілочних переводів з різними 

компоновочними рішеннями, типами електромеханічних перетворювачів 

енергії та системами керування, які забезпечують можливість їх використання 

для швидкісного та високошвидкісного електротранспорту залізниць. 

У додатках наведено матеріали щодо впровадження результатів 

дисертаційної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна результатів отриманих при виконанні дисертаційної 

роботи полягає у наступному: 
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1. Вперше для оцінки ефективності роботи стрілочних переводів 

запропоновано узагальнений векторний критерій, складовими якого є 

значення часу переводу, пружної сили в робочій тязі, імпульсу удару гостряка, 

а також загальних втрат потужності системи,  що наведені у відносних 

одиницях; за модулем цього критерію виконується остаточна оцінка 

ефективності використання конкретного типу електроприводу стрілочного 

переводу. 

2. Вперше для електроприводу стрілочного переводу на базі 

асинхронного двигуна за компонентами векторного критерію оцінки 

ефективності синтезована система оптимального керування і визначена 

оптимальна траєкторія швидкості руху гостряків, структура системи 

керування, що включає цифрові ПІ-регулятори струму та положення, а також 

П-регулятор швидкості, та ідентифіковані їх параметри, що забезпечує 

безпеку руху електротранспорту при інтенсифікації його експлуатації. 

3. Вперше розроблено універсальний підхід до визначення 

оптимальних параметрів системи керування стрілочним переводом, що 

дозволяє реалізувати вимоги як до стрілочних електроприводів магістралей 

швидкісного і високошвидкісного транспорту, так і до гіркової централізації. 

4. Отримала подальший розвиток теорія моделювання 

електромеханічних систем стрілочних переводів у напрямку створення 

узагальненої математичної моделі робочих процесів з урахуванням 

особливостей задіяних в них електродвигунів, які відрізняються принципом дії 

при спільності підходу до кінематичної лінії, а також дозволяють з єдиних 

позицій оцінити ефективність різних типів їх систем керування. 

5. Удосконалено універсальний підхід до складання математичної 

моделі робочих процесів, що полягає у врахуванні параметрів 

електромеханічної системи та особливостей фрикційного навантаження в зоні 

контакту гостряк-подушка, який на відміну від існуючих дозволяє врахувати 

вплив нелінійностей на роботу пристрою в системах електротранспорту. 

Цінність отриманих результатів дисертаційної роботи 

З точки зору наукових аспектів цінність результатів отриманих у 

дисертаційній роботі полягає в наступному: 

1. Універсальності отриманих наукових положень, які дозволяють 

здійснювати вибір та оцінку основних параметрів і робочих характеристик для 

електроприводів пристроїв тяги і допоміжних потреб електрорухомого складу, 

а також для приводів загальнопромислового застосування. 
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2. Можливості використання наукових положень, які підтверджено 

результатами фізичного моделювання робочих властивостей на макеті 

стрілочного переводу шпального типу, для відпрацювання конструкторських 

розробок і технологічних процесів по створенню перспективних стрілочних 

переводів швидкісного і високошвидкісного електричного транспорту. 

3. Можливості ефективної модернізації електроприводів стрілочних 

переводів на базі ДПС і АД для забезпечення безпеки руху електротранспорту 

в режимах експлуатації. 

 Практична цінність підтверджена актами про впровадження результатів 

дисертаційної роботи в ДП «Проектно-вишукувальний інститут 

«Укрзалізничпроект» залізничного транспорту України» (м. Харків), ПрАТ 

ЕЛАКС (м. Харків). 

Результати роботи використані у навчальному процесі в Інституті 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Українського державного 

університету залізничного транспорту (м. Харків) та в НТУ «ХПІ». 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій представлених у дисертаційній роботі підтверджується 

адекватно обраними методами досліджень, використання типових положень 

математичної фізики, принципів виконання інженерного експерименту, а 

також актами впровадження отриманих результатів. 

Вважаю, що основні положення, висновки та рекомендації науково 

обґрунтовані. Припущення та спрощення, які прийняті при виконанні 

досліджень, допустимі при вирішенні задач, що розглянуті в даній роботі. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях 

Основні наукові положення та результати дисертації в достатній мірі 

знайшли відображення в опублікованих 47 наукових публікаціях, з них 35 – у 

фахових наукових виданнях України (18 – у наукометричних базах), 5 – у 

періодичних фахових іноземних виданнях, 3 – патенти України на корисні 

моделі, 16 – у матеріалах наукових конференцій. 

Зауваження по дисертації 

1. Перший розділ містить значну кількість даних довідкового 

характеру, які можна було б представити у додатках. 

2. В тексті є посилання на "зниження надійності роботи" існуючих 

стрілочних переводів, але немає цифрових значень цього "зниження" (с.60). 
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3. Автор використовує поняття "швидкісних та високошвидкісних 

електрифікованих залізниць", але не вказується різниця між ними, і чи 

можливий таких рух не на електрифікованих ділянках. 

4. З тексту дисертації не ясно, які самі вимоги до стрілочних 

переводів обумовлені "швидкісним та високошвидкісним рухом" на 

електрифікованих ділянках залізниць. Яким чином вони були враховані? 

5. При дослідженнях зовнішні кліматичні фактори та їх вплив на 

досліджувані процеси враховано частково. 

6. Автор звертає увагу на випадковість початкових умов роботи 

приводів стрілочних переводів, внаслідок важких умов роботи, але 

представляє результати лише у певних діапазонах (поблизу номінальних 

значень), які не враховують можливі граничні значення, що особливо важливо 

в умовах недостатнього рівня технічного обслуговування стрілочних 

переводів. 

7. Не зовсім зрозуміло, яким чином автор буде реалізовувати 

достовірний сигнал зворотного зв'язку по положенню робочого органу 

стрілочного переводу? 

8. Твердження про незначну (0,1 с) втрату часу при переводі стрілки, 

при потраплянні стороннього предмета на деякий час  (який саме?) між 

гостряком і рамою, не є коректним, та вимагає додаткових пояснень, оскільки 

такий сторонній предмет може взагалі блокувати роботи цього приводу 

(с.193). 

9. В тексті, при порівнянні деяких змінних або показників, слід було 

вказувати числові характеристики відповідного зменшення або збільшення 

(с.134). 

10. З тексту не ясно чи проводився аналіз впливу вагових коефіцієнтів 

при змінній Uz, при визначені ts, на реальний результат. 

11. Чи проводилась автором порівняльна оцінка вартості 

запропонованих рішень, хоча б на рівні капітальних витрат? 

12. В тексті дисертації не приділено уваги питанням особливостей 

технічного утримання приводів нового типу. 

13. Чому не вказано, що робота була представлена в рамках роботи 

наукового семінару Дніпропетровського національного університету 

залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, отримала позитивні відгуки та 

підтримку? 

14. На думку опонента було б доцільно представити не лише тези, але й 

статті у наукових фахових виданнях Дніпропетровського національного 
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