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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Згідно з даними Міністерства інфраструктури Укра-

їна має 19787 км колій, на які за останній до епідемії COVID-19 2019 рік припав 

приміський пасажирообіг 5012,97 млн. пасажиро-кілометрів. Переважна біль-

шість приміських перевезень була виконана за допомогою електропоїздів. При-

таманні для них такі технічні рішення як тягові двигуни постійного струму, не-

регульовані напівпровідникові випрямлячі та регулювання швидкості руху за 

рахунок підключення резисторів ослаблення поля, унеможливлює використан-

ня сучасних підходів до енергозбереження. 

Одним з напрямків підвищення енергоефективності електрорухомого 

складу (ЕРС) є використання безредукторного тягового приводу. Виключення з 

процесу перетворення енергії тягового редуктора дозволяє підвищити ККД сис-

теми перетворення енергії. Основною проблемою при створенні безредуктор-

ного тягового приводу стає підвищення електромагнітних навантажень тягових 

двигунів, які працюють в режимах більших за редукторний привод електромаг-

нітних моментів. Збільшення цих навантажень сприяє росту втрат в двигуні, які 

можуть негативно вплинути на енергоефективність системи перетворення енер-

гії в цілому. Компенсація росту втрат можлива за рахунок як використання пос-

тійних магнітів в системах збудження, так і шляхом застосування енергоефек-

тивної системи живлення двигунів, що за рахунок оптимальних режимів роботи 

напівпровідникового перетворювача зменшує сумарні втрати в ланці «інвертор-

двигун». 

Другим напрямом підвищення енергоефективності є застосування тягово-

го приводу ЕРС з системою рекуперативного гальмування. Для роботи ЕРС в 

цьому режимі необхідно не тільки забезпечити перетікання потужності від ру-

хомого складу до тягової мережі в широкому діапазоні швидкостей руху при 

гальмуванні, але й мінімально можливу величину реактивної складової потуж-

ності, що можливо за рахунок використання чотирьохквадрантних перетворю-

вачів з додаванням функції корекції коефіцієнта потужності. 

Таким чином, вирішення комплексної задачі щодо підвищення енергое-

фективності безредукторного тягового приводу приміського електропоїзду на 

базі синхронних двигунів з постійними магнітами та чотирьохквадрантних пе-

ретворювачів з додаванням функції корекції коефіцієнта потужності є однією з 

актуальних науково-практичних задач електричного транспорту залізниць. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана на кафедрі електричного транспорту та тепловозобуду-

вання НТУ «ХПІ» відповідно до госпдоговірних тем «Розробка програмно-

алгоритмічного комплексу проектування тягових синхронних двигунів зі збу-

дженням від постійних магнітів» ТОВ "Електромаш-Інвест", м. Харків, 

(ДР № 0108U010505) та «Розробка програмно-алгоритмічного комплексу прое-

ктування двигунів з поперечним полем» ТОВ "Електромаш-Інвест", м. Харків, 

(ДР № 0108U010504). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – підвищення енергоефек-

тивності безредукторного тягового приводу на базі синхронних двигунів зі збу-
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дженням від постійних магнітів (СДПМ) для приміських електропоїздів змінно-

го струму.  

Для досягнення мети запропоновані наступні задачі: 

– провести аналіз основних напрямів підвищення енергоефективності сис-

теми перетворення енергії приміського електропоїзду змінного струму щодо 

тяги; 

– створити математичну модель безредукторного колісно-моторного блоку 

приміського електропоїзду; 

– провести визначення складових енергоефективності ланки «тяговий дви-

гун – тяговий інвертор» на базі синхронного двигуна зі збудженням від постій-

них магнітів; 

– визначити складові енергоефективності 4qs-перетворювача для електро-

рухомого складу. 

– запропонувати концептуальний проект приміського електропоїзда змін-

ного струму. 

Об’єктом дослідження є процес електромеханічного перетворення енергії 

в тяговому електроприводі на основі СДПМ в приміському електропоїзді змін-

ного струму. 

Предмет дослідження – безредукторний тяговий привод на основі СДПМ 

для приміського електропоїзду змінного струму. 

Методи дослідження. Методи узагальненої теорії електромеханічних пе-

ретворювачів енергії, які базуються на вирішенні рівняння Лагранжу щодо еле-

ктромеханічної системи; метод кінцевих елементів для розрахунку магнітного 

поля електромеханічних перетворювачів енергії; методи наближення функцій 

для апроксимації дискретних експериментальних даних цифрового моделюван-

ня; імітаційне моделювання, що застосовується для дослідження процесів робо-

ти приводу, методи теорії оптимізації для визначення параметрів системи керу-

вання 4qs-перетворювача. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– Вперше за результатами цифрових експериментів з розрахунку магнітно-

го поля методом скінчених елементів та регресійного аналізу цих результатів 

проведено ідентифікацію параметрів математичної моделі безредукторного 

СДПМ для приміського електропоїзду, що дозволило вперше при проведенні 

регресійного аналізу визначити раціональний порядок функції, що апроксимує 

потокозчеплення фаз двигуна та його похідних, а також електромагнітного мо-

менту, що дозволило для безредукторного СДПМ визначити: число гармонік – 

7, ступінь полінома – 3 при максимальному відхиленні 2,7%;  

– вперше за результатами імітаційного моделювання визначено, що для 

ланки «тяговий двигун – тяговий інвертор» втрати в сталі СДПМ залежать 

майже виключно від швидкості руху електропоїзду та досягають максимуму в 

1500 Вт при максимальній швидкості. Втрати в міді мають максимальне зна-

чення в 3500 Вт на етапі початкового розгону та стабілізуються на рівні 

1100…1400 Вт в подальшому. Збільшення тактової частоти широтно-

імпульсної модуляції (ШІМ) інвертору до максимального значення призводить 
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до зменшення втрат в міді двигуна майже на 25 %. Визначено, що раціональна 

тактова частота ШІМ для розглянутого інвертору лежить у межах 300...1500 Гц; 

– вперше за результатами імітаційного моделювання для приміського еле-

ктропоїзду знайдено оптимальні за коефіцієнтом потужності в тяговій мережі 

залежності коефіцієнту модуляції та коефіцієнту зсуву між мережевим струмом 

та опорним синусоїдальним сигналом від струму ланки постійного струму. Ви-

значено, що розімкнута система керування 4qs-перетворювача, яка реалізує 

отримані залежності, здатна забезпечити близький до одиниці коефіцієнт поту-

жності в діапазоні навантажень 10…100 % від номінального в режимах тяги та 

рекуперативного гальмування електропоїзду. 

Практичне значення отриманих результатів для електричного транспо-

рту полягає у наступному: Розроблено методику попереднього вибору головних 

розмірів оберненого тягового СДПМ, що входить до складу безредукторного 

тягового привода. Розроблено імітаційну модель ланки «тяговий двигун – тяго-

вий інвертор», особливістю якої є визначення миттєвих складових втрат інвер-

тора за регресійними залежностями, які отриманні на основі паспортних даних 

напівпровідникових елементів. На основі імітаційної моделі ланки «тяговий 

двигун – тяговий інвертор» створено методику визначення втрат в двигуні, що 

заснована на гармонійному аналізі фазних струмів та враховує втрати від ви-

щих гармонійних струму. Розроблено методику ідентифікації параметрів сис-

теми керування 4qs–перетворювача приміського електропоїзду, що забезпечує 

його високу енергетичну ефективність в режимах тяги і рекуперативного галь-

мування в широкому діапазоні робочих струмів. Створено імітаційні моделі 

4qs-перетворювача тягового приводу приміського електропоїзду, що дозволя-

ють проводити моделювання його роботи. Визначено, що для 4qs-

перетворювача тягового приводу приміського електропоїзду раціональна так-

това частота перетворювача лежить в проміжку 900…2000 Гц. При такій такто-

вій частоті ККД перетворювача дорівнює 95…98 %, коефіцієнт нелінійних спо-

творень складає 5…12 % в діапазоні навантажень 10…100 % від номінального. 

Розроблено концептуальний проект приміського електропоїзду змінного струму 

на базі безредукторного тягового приводу з СДПМ, які живляться від автоном-

них інверторів напруги та 4qs-перетворювача, що забезпечує живлення 16-ти 

ланок «тяговий двигун – тяговий інвертор». 

Практичне значення дисертаційної роботи підтверджено актами про впро-

вадження результатів дисертаційної роботи в структурному підрозділі «Служба 

приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» 

АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ТОВ «Науко-

во-виробнича компанія «СПЕЦЕНЕГОСЕРВІС» а також у навчальному процесі 

кафедри електричного транспорту та тепловозобудування НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 

отримані здобувачем особисто. Серед них: проведено аналіз напрямків підви-

щення енергоефективності тягового приводу та вхідного перетворювача елект-

рорухомого складу змінного струму; запропоновано методику визначення елек-

тричних втрат в елементах тягового інвертору виходячи з їх довідникових да-
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них та миттєвого значення струму через них; запропоновано методику визна-

чення електричних втрат в тяговому електродвигуні (ТЕД) виходячи з форми 

фазного струму та параметрів двигуна; запропоновано методику ідентифікації 

параметрів системи керування 4qs-перетворювачем, що забезпечує його високу 

енергетичну ефективність в широкому діапазоні струмів в режимах тяги та еле-

ктричного гальмування; запропоновано концептуальний проект електропоїзда 

змінного струму та його колісно-моторного блоку з безредукторним тяговим 

приводом. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи допо-

відалися і обговорювалися на: міжнародних конференціях «Інформаційні тех-

нології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я» (Харків, 2008, 2010 – 2012, 

2014 та 2016 р.р.); на семінарах Наукової Ради з проблем «Наукові основи елек-

троенергетики» секція 9 фізико-технічні проблеми енергетики електричного та 

дизель-електричного транспорту семінар Тягово-енергетичні аспекти підви-

щення ефективності систем електричної тяги постійного і змінного струму, 3 – 

4 квартал, (2020 р., м. Харків). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 18 наукових робо-

тах, з них 10 статей у наукових фахових виданнях України, що входять до нау-

кометричних баз, з них 2 – SCOPUS, 8 – у матеріалах наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складаєть-

ся з анотації двома мовами, змісту, переліку умовних позначень, вступу, чоти-

рьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний об-

сяг дисертації 146 сторінок, основний текст 120 сторінок, з них 62 рисунка по 

тексту, 9 таблиць по тексту; 6 рисунків на 3 окремих сторінках, 3 таблиці на 2 

окремих сторінках; список з 97 найменувань використаних джерел на 13 сторі-

нках, 5 додатків на 8 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету роботи, за-

дачі досліджень, наукову новизну та практичне значення отриманих результа-

тів, надано інформацію про апробацію роботи і публікації основних результа-

тів. 

У першому розділі проаналізовано світові тенденції розвитку тягових 

приводів приміських електропоїздів змінного струму. Проведено аналіз та порі-

вняння перспективних тягових електродвигунів рухомого складу залізниць. Ви-

значено, що для енергоефективного приміського моторвагонного рухомого 

складу найбільш відповідним є використання безредукторного тягового приво-

ду на базі СДПМ. 

Визначено, що для тягового двигуна є доцільними такі напрямки підви-

щення ефективності: використання постійних магнітів для збудження, викорис-

тання електротехнічних матеріалів з меншими втратами, використання системи 

живлення, що продукує меншу кількість вищих гармонік фазного струму, тобто 

працює на більшій частоті. 
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Напрямками підвищення ефективності тягового інвертора є використання 

силових елементів з меншими електричними втратами, вибір раціональних ре-

жимів роботи елементів інвертору, тобто зменшення таткової частоти. 

Підвищення тактової частоти інвертора зменшує втрати в двигуні але збі-

льшує втрати в інверторі, та навпаки. Через це протиріччя для визначення оп-

тимальних режимів роботи СДПМ необхідні методики, що дозволили ідентифі-

кувати втрати та складові в усіх режимах роботи тягового приводу. 

Для оцінки енергоефективності ланки «тяговий двигун – тяговий інвертор» 

зручно використовувати величини втрат в його елементах – тяговому двигуні та 

інверторі. Проведено огляд існуючих методик визначення втрат в ланці «тяго-

вий двигун – тяговий інвертор». Визначено, що в частині існуючих методик 

втрати розраховуються або в інверторі, або в тяговому двигуні, та не враховано, 

що покращення параметрів енергоефективності в одній з ланок може погіршу-

вати параметри в іншій. В іншій частині робіт втрати визначаються комплекс-

но, але за спрощеними формулами. 

Проведений аналіз світових тенденцій розвитку тягових приводів примісь-

ких електропоїздів змінного струму показує, що підвищення їх енергоефектив-

ності відбувається за рахунок переходу до безредукторних колісно-моторних 

блоків з одночасною заміною тягових двигунів на синхронні зі збудженням від 

постійних магнітів, а також застосуванням в якості вхідного 4qs-

перетворювача. 

Другий розділ присвячений розробці математичної моделі безредукторно-

го колісно-моторного блоку приміського електропоїзду, як складової ланки 

«тяговий двигун – тяговий інвертор». 

Розроблено методику попереднього вибору головних розмірів оберненого 

тягового СДПМ, що входить до складу безредукторного тягового привода, яка 

заснована на розрахунку магнітного кола двигуна з урахуванням геометричних 

обмежень щодо компоновки колісно-моторного блоку у складі візка та техно-

логічних обмежень щодо створення двигуна. Отримано залежності діаметра 

двигуна та діаметра статора від потужності двигуна та швидкості ЕРС. Прове-

дено аналіз обмежень, що накладаються коефіцієнтом заповнення паза міддю, 

мінімально можливою шириною паза та монтажним об’ємом двигуна. 

Розроблено математичну модель СДПМ на основі рішення рівняння Лаг-

ранжа електромеханічного перетворювача (ЕМП), що має такий вигляд 
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де L  - силова функція Лагранжа, F  - Рилєєва функція, що описує втрати в 
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натами і швидкостями, для електричних координат отримано рівняння виду 
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де k – номер узагальненої координати, M – число електричних координат (об-

моток) ЕМП. 

Оскільки в нашому випадку потокозчеплення k  – це складна функція, яка 

залежить від усіх координат, похідні 
dt
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d 321 ,,


 представлено у вигляді 
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Підставленням виразу (3) до рівняння системи (2) отримано її у вигляді: 
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Розв’язання (4) виконано методом Крамера, отримане вираження для похі-

дної струму, отримане вираження є диференціальним рівняннями для струму, 

що представлене у вигляді задачі Коші. Однак застосування рівнянь у такому 

виді для математичної моделі вимагає значних обчислювальних ресурсів. Тому 

запропоновано алгоритм зниження порядку математичної моделі, при якому 

потокозчеплення обмоток і їх похідні по струмах і механічній координаті ви-

значаються заздалегідь за результатами цифрових експериментів. Отримані за 

результатами цифрових експериментів щодо розрахунків магнітного поля ме-

тодом скінчених елементів функції потокозчеплень та моменту апроксимують-

ся сплайн функціями 1-го порядку. Додаванням в математичну модель рівняння 

зв’язку механічної координати та її швидкості, одержано узагальнену матема-

тичну модель зниженого порядку. 
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Для визначення робочих властивостей СДПМ розроблено імітаційну та ма-

тематичну модель такого привода та її складову частину – модель ЕМП. Прове-

дено ідентифікацію параметрів математичної модель ЕМП на базі СДПМ. Для 

одержання безперервних залежностей потокозчеплень запропоновано апрокси-

мувати результати цифрового моделювання функціями вигляду 
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  (7) 

де w – число витків фази, р – число пар полюсів для СДПМ, 

ijkijkijk
acabaa ,, , ijkijkijk

bcbbba ,, , ijkijkijk
cccbca ,, , 

ijkijkijk
mсmbma ,, коефіцієнти полінома 

для фаз 1,2 і М, визначені з використанням поліномів Чебишева на множині рі-

вновіддалених точок. 

Для визначення порядку регресійної моделі, що описує цифровий експе-

римент, запропоновано проводити оцінку результатів апроксимації та наступне 

порівняння їх з результатами експерименту за критерієм максимального відхи-

лення.  

Отримані результати показують, що зі збільшенням вмісту в поліномі 

вищих гармонік величина помилки зменшується. При цьому існує певний міні-

мум. Раціональною є апроксимація з n = 3 і l = 7, при цьому максимальне відхи-

лення становить до 2,7 %, що є прийнятним. 

Таким чином на основі узагальненої математичної моделі ЕМП розробле-

но модель безредукторного СДПМ приміського електропоїзду.  

Третій розділ присвячено розробці методики визначення електричних 

втрат в ланці «тяговий двигун – тяговий інвертор» на базі СДПМ. Це надасть 

можливість визначити складові втрат у ланці «тяговий двигун – тяговий інвер-

тор» в залежності від типу силових елементів та тактової частоти ШІМ. 

На рис. 1 наведена загальна блокова схема цифрової моделі ланки «тяго-

вий інвертор – тяговий двигун», блокова схема обчислювача втрат на одному з 

шести силових транзисторів наведена на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Загальна блокова схема цифрової моделі ланки  

«тяговий інвертор – тяговий двигун» 
 

 
Рисунок 2 – Обчислювач втрат на одному з шести транзисторів  

тягового інвертора 
 

Обчислювач втрат в інверторі визначає величини таких складових: втрати 

провідності антипаралельного діода та IGBT-транзистора, втрати комутації 

IGBT-транзистора, втрати зворотного відновлення антипаралельними діода та 

втрати на снаберному резисторі за виразом 

snubrrswonswoffigbtcdcsum
EEEEEE  ,   (8) 

де
sum

E , Дж – сумарна енергія втрат, що припадають на один IGBT-транзистор 

та його обв’язку; 

dc
E , Дж – енергія, що розсіюється на антипаралельному діоді в режимі прямої 

провідності; 

igbtc
E , Дж – енергія, що розсіюється на колектор-емітерному переході в режимі 

прямого зміщення; 
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swonswoff
E , Дж – енергія, що розсіюється на IGBT-транзисторі при комутації; 

rr
E , Дж – енергія, що розсіюється на антипаралельному діоді при зворотному 

відновленні; 

snub
E , Дж – енергія, що розсіюється на снаберному резисторі. 

Для розрахунку величин втрат провідності в елементах тягового інверто-

ру використовуються миттєві значення струмів через них та довідникові залеж-

ності падінь напруги від струму для обраного типу IGBT-транзистору, які наве-

дені на рис. 3. 

  
а)            б) 

Рисунок 3 – Залежність прямого падіння напруги від струму через них:  

а) – на переході колектор-емітер, б) –.на антипаралельному діоді  
 

Для визначення енергії, що розсіюється на IGBT-транзисторі при його 

комутації, а також енергії зворотного відновлення антипаралельного діоду ви-

користані значення миттєвих струмів під час комутації та зворотного віднов-

лення, згідно з якими за довідниковими залежностями, що наведені на рис. 4, 

визначаються відповідні енергії розсіяння. 

Електричні втрати в тяговому двигуні розраховуються як сума втрат в 

сталі та в міді статору. Для розрахунку величини втрат використовуються гео-

метричні та електричні параметри тягового двигуна, а також форма та ампліту-

дне значення фазного струму, що отриманого в результаті моделювання роботи 

ланки «тяговий двигун – тяговий інвертор». 

За результатами моделювання були отримані залежності втрат тяговому 

інверторі та в міді та сталі статора СДПМ від тактової частоти просторово-

векторної ШІМ та швидкості руху, які наведені на рис. 5. 

Сумарні втрати тягового приводу показано на рис. 5 г). Величина втрат 

лежить в інтервалі від 2270 до 5200 Вт. Найбільші втрати спостерігаються на 

швидкостях від 0 до 25 км/год, що зумовлено роботою тягового приводу з пус-

ковим струмом. 

IC, A IF, A 

Vce, В VF, В 
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Рисунок 4 – Залежності втрат енергій на включення (Eon), відключення (Eoff) 

IGBT-транзистору та зворотне відновлення антипаралельного діоду (Err)  

від струму через них 
 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 5 – Залежності величини електричних втрат  

від швидкості руху та тактової частоти ШІМ інвертору:  

а) – в тяговому інверторі, б) – в сталі тягового двигуна,  

в) – в міді тягового двигуна, г) – сумарні електричні втрати ланки  

«тяговий двигун – тяговий інвертор» 

If, A 

Eon, Eoff,Err, 

мДж/імп. 
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При подальшому збільшенні частоти обертання сумарні втрати стабілі-

зуються на рівні 2500...3000 Вт. Після збільшення швидкості за 76 км/год знову 

спостерігається зростання втрат, що зумовлено збільшенням складової втрат в 

сталі. Від тактової частоти просторово-векторної ШІМ інвертора загальні втра-

ти залежать несуттєво, знаходячись приблизно на одному рівні на інтервали 

200...3000 Гц. При перевищенні тактовою частотою відмітки 3000 Гц спостері-

гається збільшення сумарних втрат, що зумовлено збільшенням складової втрат 

в інверторі. 

Завдяки комплексному моделюванню тягового приводу та урахуванню 

залежності параметрів силових елементів інвертору від миттєвих значень стру-

му через них забезпечено врахування взаємного впливу параметрів тягового 

двигуна та інвертору, а також впливу тактової частоти ШІМ на втрати в них. 

Розроблена методика може бути покладена в основу задачі аналізу пара-

метрів безредукторного тягового приводу електропоїздів на базі СДПМ. 

Задача аналізу є основною складовою частиною комплексу оптимізації па-

раметрів тягового приводу за критеріями ефективності. Її можливою сферою 

використання є системи керування безредукторним тяговим приводом примісь-

ких електропоїздів, трамваїв та рейкових автобусів. 

Четвертий розділ присвячено визначенню параметрів системи керування 

4qs-перетворювача, які забезпечують його високу енергетичну ефективність в 

режимах тяги і рекуперативного гальмування в широкому діапазоні робочих 

струмів. 

В якості силової частини 4qs-перетворювача запропонована найбільш 

поширена на практиці дворівнева конструкція. Для завдання параметрів систе-

ми керування, що зображені на рис. 6, пропонується таблична система. Така си-

стема використовує заздалегідь розраховані значення коефіцієнтів модуляції KM 

та зсуву між мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом KS для 

всього діапазону струмів в ланці постійного струму та реактивних параметрів 

тягової мережі. 

 
Рисунок 6 – Параметри системи керування 4qs-перетворювача 

1 – пилкоподібний сигнал тактової частоти, 2 – струм в тяговій мережі,  

3 – опорний синусоїдальний сигнал 
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Для ідентифікації параметрів системи керування розроблено імітаційну 

модель вхідного тягового 4qs-перетворювача в середовищі Matlab-Simulink, її 

загальну будову наведено на рисунку 7.  

 

 
Рисунок 7 – Загальна будова імітаційної моделі 4qs-перетворювача 

 

Застосовано порівняння пилкоподібного сигналу татової частоти з опорним 

синусоїдальним сигналом для керування транзисторами однієї стійки, та зі зво-

ротним опорним синусоїдальним сигналом для керування транзисторами іншої 

стійки. 

Для визначення параметрів системи керування, при яких реалізується оп-

тимальний за критерієм мінімізації величини реактивної потужності в системі 

«електропоїзд – тягова мережа» коефіцієнт потужності, за наведеною вище ме-

тодикою проведено тестове моделювання 4qs-перетворювача. Основні параме-

три силового кола пасажирського електропоїзду змінного струму, що викорис-

тано при вирішенні тестової задачі, наведено в табл. 1. 

Результати моделювання наведені на рис. 8. Значення коефіцієнту потуж-

ності для режиму рекуперативного гальмування та коефіцієнту зсуву для режи-

му тяги наведено по модулю задля наочності зображення.  

Використовуючи отримані дані, обрано пари значень (KM, KS), при яких 

коефіцієнт потужності максимальний для режиму тяги та мінімальний для ре-

жиму рекуперативного гальмування при різних значеннях струму ланки пос-

тійного струму, отримані залежності наведено на рис. 9.  
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Таблиця 1 – Основні параметри силового кола 4qs-перетворювача  

Параметр Величина 

Напруга вторинної обмотки тягового трансформатору, В 1310 

Приведений індуктивний опір тягового трансформатору, Гн  4·10-3 

Приведений активний опір тягового трансформатору, Ом 0,01 

Ємність конденсатору фільтру, Ф 0,01 

Паразитний опір конденсатору фільтру, Ом 1·10-3 

Ємність конденсатору фільтру другої гармоніки, Ф 6,6·10-3 

Індуктивність фільтру другої гармоніки, Гн 0,38·10-3 

Паразитний опір фільтру другої гармоніки, Ом 2·10-3 

Приведена ЕРС тягових двигунів, В 2400 

Приведена індуктивність тягових двигунів, Гн 1·10-3 

Приведений опір тягових двигунів, Ом 0,05 

 

  
а)       б) 

Рисунок 8 – Результати моделювання роботи перетворювача 

KM – коефіцієнт модуляції, KS – зсув між мережевим струмом  

та опорним синусоїдальним сигналом:  

а – в режимі тяги, б – в режимі рекуперативного гальмування 

 

Цифрами позначено: 1 – зсув між мережевим струмом та опорним сину-

соїдальним  сигналом, 2 – коефіцієнт модуляції, 3 – коефіцієнт потужності 

(cos φ) тягової мережі. 

Отримані залежності мають досить просту форму, тому можуть бути ап-

роксимовані. Після апроксимації отримано вирази: 
7 2 3 45.4 10 1.22 10 1.127 10st d dK I I          ;  (9) 
6 2 41.23 10 1.26 10 0.782mt d dK I I        ;      (10) 
7 2 3 35.7 10 1.21 10 5.05 10sr d dK I I           ;   (11) 
7 2 58.59 10 4.78 10 0.7789mr d dK I I        .   (12) 

 

в. о. 

в. о. 

в. о. 

в. о. 
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а)       б) 

Рисунок 8 – Залежності параметрів системи керування перетворювача  

від струму ланки постійного струму:  

а) – в режимі тяги; б) – в режимі рекуперативного гальмування 

 

Вирази (9), (10) були покладені в основу системи генерації керуючих сиг-

налів транзисторів при роботі електропоїзду в режимі тяги, вирази (11), (12) – в 

основу системи генерації керуючих сигналів транзисторів при роботі електро-

поїзду в режимі рекуперації. Модифікована таким чином модель перетворюва-

ча реалізує оптимальний коефіцієнт потужності в широкому діапазоні робочих 

струмів. Визначено, що перетворювач здатний підтримувати коефіцієнт потуж-

ності близьким до 1 по модулю в режимах тяги та рекуперативного гальмуван-

ня в діапазоні потужності електропоїзду 10…100%, що значно перевершує іс-

нуючі вимоги до електропоїздів з тяговими двигунами змінного струму. 

Розроблено концептуальний проект приміського електропоїзду змінного 

струму на базі безредукторного тягового приводу з СДПМ, що живляться від 

автономних інверторів напруги та 4qs-перетворювача, який забезпечує живлен-

ням 16 ланок «тяговий двигун – тяговий інвертор». Використання запропонова-

ного тягового приводу дозволяє підвищити його ККД до 0,93 при збереженні 

коефіцієнту потужності близьким до 1 при поточній потужності більше 10%. 

В додатках наведено: акти про впровадження результатів дисертаційної 

роботи в Структурному підрозділі «Служба приміських пасажирських переве-

зень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Крю-

ківський вагонобудівний завод», ТОВ «Науково-виробнича компанія «СПЕЦЕ-

НЕГОСЕРВІС», у навчальному процесі кафедри електричного транспорту та 

тепловозобудування НТУ «ХПІ», а також список публікацій здобувача. 
 

Km, 

Ks, 

cosφ 

в. о. 

Km, 

Ks, 

cosφ 

в. о. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-практична задача 

щодо підвищення енергоефективності приміських електропоїздів змінного 

струму на основі концепції перетворення енергії на тягу за рахунок викорис-

тання безредукторного тягового приводу з СДПМ та вхідного 4 qs-

перетворювача. 

За результатами проведених теоретичних і експериментальних дослі-

джень зроблені наступні висновки. 

1. Проаналізовано світові тенденції розвитку систем перетворювання ене-

ргії тягових приводів приміських електропоїздів змінного струму. Виявлено, 

що підвищення їх енергоефективності відбувається за рахунок переходу до без-

редукторних колісно-моторних блоків з одночасною заміною тягових двигунів 

на синхронні зі збудженням від постійних магнітів, а також застосуванням в 

якості вхідного 4qs-перетворювача. 

2. На основі узагальненої математичної моделі ЕМП створено математич-

ну модель безредукторного СДПМ приміського електропоїзду. Модель засно-

вана на вирішенні рівняння Лагранжа для електромеханічної системи без вне-

сення спрощення на лінійність магнітної системи, а також з урахуванням «зуб-

частості» статору та геометрії ротору.  

Розроблено методику попереднього вибору головних розмірів оберненого 

тягового СДПМ, що входить до складу безредукторного тягового привода. Ме-

тодика заснована на розрахунку магнітного кола двигуна з урахуванням геоме-

тричних обмежень щодо компоновки колісно-моторного блоку у складі візка та 

технологічних обмежень щодо створення двигуна.  

Вперше за результатами цифрових експериментів з розрахунку магнітно-

го поля методом скінчених елементів та регресійного аналізу цих результатів, 

проведено ідентифікацію параметрів математичної моделі безредукторного 

СДПМ для приміського електропоїзду.  

За результатами розрахунків магнітного поля та наступного регресійного 

аналізу отримані поліноміальні залежності похідних потокозчеплень за стру-

мом та кутовою координатою, які дають можливість ідентифікувати узагальне-

ну математичну модель СДПМ.  

При проведені регресійного аналізу вперше визначено раціональний по-

рядок функції, що апроксимує потокозчеплення фаз двигуна та його похідних, а 

також електромагнітний момент. Для безредукторного СДПМ визначено: число 

гармонік - 7, ступінь полінома – 3 при максимальному відхиленні 2,7 %. 

3. Розроблено імітаційну модель ланки  «тяговий СДПМ – тяговий інвер-

тор», особливістю якої є визначення миттєвих складових втрат інвертора за ре-

гресійними залежностями, які отриманні на основі паспортних даних напівпро-

відникових елементів. Такий підхід дозволяє визначити електричні втрати в ін-

верторі при використанні різних типів IGBT-транзисторів та негармонійному 

характері струмів живлення. На основі імітаційної моделі ланки «тяговий 

СДПМ – тяговий інвертор» створено методику визначення втрат в двигуні, що 
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засновано на гармонійному аналізі фазних струмів та яка враховує втрати від 

вищих гармонійних струму. Визначені втрати в тяговому інверторі та двигуні є 

складовими енергоефективності ланки «тяговий СДПМ – тяговий інвертор». 

Вперше за результатами імітаційного моделювання визначено що для 

ланки «тяговий СДПМ – тяговий інвертор» втрати в сталі двигуна залежать 

майже виключно від швидкості руху електропоїзду та досягають максимуму в 

1500 Вт при максимальній швидкості. Втрати в міді мають максимальне зна-

чення в 3500 Вт на етапі початкового розгону та стабілізуються на рівні 

1100…1400 Вт в подальшому. Збільшення тактової частоти до максимального 

значення призводить до зменшення втрат в міді двигуна майже на 25 %. Визна-

чено, що раціональна тактова частота ШІМ для розглянутого інвертору лежить 

у межах 300...1500 Гц. 

4. Розроблено методику ідентифікації параметрів системи керування 4qs-

перетворювача приміського електропоїзду, що забезпечує його високу енерге-

тичну ефективність в режимах тяги і рекуперативного гальмування в широкому 

діапазоні робочих струмів. Методика містить два етапи.  

Перший етап присвячено визначенню векторів вхідних параметрів систе-

ми керування 4qs-перетворювача, що оптимальні за критерієм мінімуму реак-

тивної потужності тягової мережі при зміні коефіцієнту модуляції та коефіцієн-

ту зсуву між мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом. Визна-

чені вектори складають параметри обмежень в системі керування перетворюва-

чем.  

На другому етапі визначаються електричні втрати в перетворювачі, що є 

складовими його енергоефективності, з використанням паспортних даних 

IGBT-транзисторів та урахуванням зміни параметрів в залежності від поточно-

го струму та напруги на них. 

Створено імітаційні моделі 4qs-перетворювача тягового приводу примі-

ського електропоїзду, що дозволяють проводити моделювання його роботи за 

двома етапами цієї методики.  

Вперше за результатами імітаційного моделювання для приміського елек-

тропоїзду знайдено оптимальні за коефіцієнтом потужності в тяговій мережі 

залежності коефіцієнту модуляції та коефіцієнту зсуву між мережевим струмом 

та опорним синусоїдальним сигналом від струму ланки постійного струму. Ви-

значено, що розімкнута система керування 4qs-перетворювачем, що реалізує 

отримані залежності, здатна забезпечити близький до одиниці коефіцієнт поту-

жності в діапазоні навантажень 10…100 % від номінального в режимах тяги та 

рекуперативного гальмування електропоїзду. В діапазонах навантажень 

0…10 % від номінального коефіцієнт потужності знижується, що обумовлено 

особливостями роботи 4qs-перетворювача. 

5. Запропоновано концептуальний проект приміського електропоїзду 

змінного струму на базі безредукторного тягового приводу з СДПМ, що жив-

ляться від автономних інверторів напруги та 4qs-перетворювача. Використання 

запропонованого тягового приводу дозволяє підвищити ККД тягового приводу 
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до 0,93 при збереженні коефіцієнту потужності близьким до 1 в діапазоні нава-

нтажень електропоїзда 10%...100%.  

6. Результати дисертаційної роботи впроваджені в Структурному підроз-

ділі «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії «Пів-

денна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Крюківський вагонобудівний за-

вод», ТОВ «Науково-виробнича компанія «СПЕЦЕНЕГОСЕРВІС» та навчаль-

ному процесі в НТУ «ХПІ». 
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10. Оleksandr Demydov, Borys Liubarskyi, Valerii Domanskyi, Marina 

Glebova, Dmytro Iakunin, Anna Tyshchenko. Determination of optimal parameters 

of the pulse width modulation of the 4qs transducer for electriс rolling stock. 
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Здобувач запропонував методику визначення параметрів керування вхід-

ним 4qs-претворювачем. 

11. А. В. Демидов, Б. Г. Любарский. Предварительный выбор главных 

размеров синхронного тягового двигателя традиционной конструкции с посто-

янными магнитами для безредукторного тягового привода. Наукові проблеми 

транспортного машинобудування : студ. конф. магістрантів (м. Харків, 11-13 

травня 2007 р.). Харків: НТУ "ХПІ", 2007. С. 93–94. 

Здобувач запропонував методику попереднього вибору головних розмірів 

СДПМ для безредукторного приводу. 

12. Любарский Б. Г., Глебова Т. В., Зюзин Д. Ю., Рябов Е. С., Деми-
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пригородного электропоезда с синхронным тяговым двигателем с системой 

управления на базе пространственно-векторной ШИМ. Фундаментальні та 

прикладні проблеми транспортного машинобудування : тези Міжнародної нау-

кової конференція MicroCAD 2008 (м. Харків, 20-21 травня 2008 р.). Харків: 

НТУ "ХПИ", 2008. С. 165. 

Здобувач запропонував алгоритм системи керування інвертором, що реа-

лізує керування тяговим інвертором за методом просторово-векторної ШІМ. 

13. Демидов О.В. Перспективи застосування тягових синхронних дви-

гунів зі збудженням від постійних магнітів у приміському залізничному сполу-
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вання тягового синхронного приводу з просторово векторною ШИМ при по-
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нологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2010): тези доп. 18-ї Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Харків, 12-14 травня 2010 р.). Харків: НТУ "ХПІ", 2010. С. 213. 

Здобувач провів аналіз особливостей роботи постійного магніту в різних 

зонах керування тяговим приводом. 
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вання : тези доп. 22-ї Міжнар. наук. конф. MicroCAD–2014 (м. Харків, 15-17 

жовтня 2014 р.). Харків: НТУ "ХПИ", 2014. С. 217. 

Здобувач запропонував імітаційну модель, що реалізує керування тяговим 

інвертором за методом просторово-векторної ШІМ. 

18. Демидов О. В. Визначення електричних втрат в тяговому безредук-

торному приводі на базі синхронних двигунів зі збудженням від постійних маг-

нітів. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : те-
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АНОТАЦІЇ 

 

Демидов О. В. Енергоефективний безредукторний тяговий привод 

приміського електропоїзду на базі синхронного двигуна з постійними маг-

нітами. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.22.09 «Електротранспорт» (275 – Транспортні технології) – 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

МОН України, Харків, 2021 р. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі 

щодо підвищення енергоефективності приміських електропоїздів змінного 

струму на основі концепції електромеханічного перетворювання енергії за до-
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помогою безредукторного тягового приводу з синхронним двигуном зі збу-

дженням від постійних магнітів та вхідного 4qs–перетворювача. 

Розроблено імітаційну модель ланки «тяговий двигун – тяговий інвер-

тор», особливістю якої є визначення миттєвих складових втрат інвертора за ре-

гресійними залежностями, а також визначення втрат в двигуні виходячи з гар-

монійного аналізу фазних струмів з урахуванням втрат від вищих гармонійних 

струму. Розроблено методику ідентифікації параметрів системи керування 4qs-

перетворювачем приміського електропоїзду, що забезпечує оптимальні, за кое-

фіцієнтом потужності в тяговій мережі, залежності коефіцієнту модуляції та ко-

ефіцієнту зсуву між мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом. 

Розроблено концептуальний проект приміського електропоїзду змінного стру-

му. 

Ключові слова: електротранспорт, електрорухомий склад, синхронний тя-

говий двигун зі збудженням від постійних магнітів, безредукторний тяговий 

привід, широтно-імпульсна модуляція, 4 qs-перетворювач. 

 

Демидов А. В. Энергоэффективный безредукторный тяговый привод 

пригородного электропоезда на базе синхронного двигателя с постоянны-

ми магнитами. На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук 

по специальности 05.22.09 «Электротранспорт» (275 - Транспортные техноло-

гии) – Национальный технический университет «Харьковский политехниче-

ский институт» МОН Украины, Харьков, 2021. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-практической зада-

чи по повышению энергоэффективности пригородных электропоездов пере-

менного тока на основе концепции электромеханического преобразования 

энергии с помощью безредукторного тягового привода с синхронным двигате-

лем с возбуждением от постоянных магнитов и входного 4 qs-преобразователя. 

На основе обобщённой математической модели электромеханического 

преобразователя разработана модель безредукторного синхронного двигателя с 

возбуждением от постоянных магнитов для пригородного электропоезда. Раз-

работана имитационная модель звена «тяговый двигатель - тяговый инвертор», 

особенностью которой является определение мгновенных составляющих по-

терь инвертора по полученным на основе паспортных данных полупроводнико-

вых элементов регрессионным зависимостям. На основе имитационной модели 

звена «тяговый двигатель - тяговый инвертор» создана методика определения 

потерь в двигателе, основанная на гармоническом анализе фазных токов и учи-

тывающая потери от высших гармонических тока.  

Разработана методика идентификации параметров системы управления 

4qs-преобразователем пригородного электропоезда, обеспечивающая его высо-

кую энергетическую эффективность в широком диапазоне рабочих токов. Со-

зданы имитационные модели 4qs-преобразователя тягового привода пригород-

ного электропоезда, по результатам имитационного моделирования найдены 

оптимальные по коэффициенту мощности в тяговой сети зависимости коэффи-
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циента модуляции и коэффициента сдвига между сетевым током и опорным 

синусоидальным сигналом от тока звена постоянного тока. Определено, что ре-

ализующая полученные зависимости разомкнутая система управления 4qs-

преобразователя способна обеспечить близкий к 1 коэффициент мощности в 

диапазоне нагрузок 10…100 % от номинальной в режимах тяги и рекуператив-

ного торможения. Определено, что для такого преобразователя рациональная 

тактовая частота ШИМ лежит в диапазоне 900…2000 Гц, при такой тактовой 

частоте КПД преобразователя составляет 95…98 %. 

Разработан концептуальный проект пригородного электропоезда пере-

менного тока с безредукторным тяговым приводом на базе синхронных двига-

телей с возбуждением от постоянных магнитов с питанием от автономных ин-

верторов напряжения и входного 4qs-преобразователя, питающего 16 звенев 

«тяговый двигатель - тяговый инвертор». Использование предложенного тяго-

вого привода позволяет повысить КПД электропоезда до 0,93 при сохранении 

коэффициента мощности близким к 1 в диапазоне нагрузок 10 ... 100 % от но-

минальной. 

Ключевые слова: электротранспорт, электроподвижной состав, синхрон-

ный тяговый двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, безредуктор-

ный тяговый привод, широтно-импульсная модуляция, 4qs-преобразователь. 

 

Demydov O. V. Energy efficient permanent magnet synchronous motor 

direct drive traction system for commuter train. A manuscript. 

The thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences on spe-

cialty 05.22.09 "Electrotransport" (275 - Transport technologies) - National technical 

university "Kharkiv polytechnic institute" of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kharkiv, 2021.  

The dissertation is devoted to the solution of the actual scientific and technical 

problem on increase of energy efficiency of commuter electric AC trains on the basis 

of the concept electromechanical energy conversion by means of direct traction drive 

with permanent magnet synchronous motor and input 4 qs-converter.  

A simulation model of the link "traction motor - traction inverter" has been 

developed, the feature of model is to determine the instantaneous components of 

inverter losses by regression dependences, as well as to determine losses in the motor 

using harmonic analysis of phase currents taking into account losses from higher 

harmonic currents. A method for identifying the parameters of the control system of a 

commuter electric train 4qs-converter, which provides optimal, according to the 

traction network power factor, dependence of the modulation factor and the shift 

factor between the mains current and the reference sinusoidal signal, has been 

developed. A conceptual design of a commuter AC electric train has been developed. 

Keywords: electric transport, electric rolling stock, permanent magnet 

synchronous motor, direct traction drive, pulse-width modulation, 4qs-converter 
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