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Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-практичної 

задачі щодо підвищення енергоефективності приміських електропоїздів 

змінного струму на основі концепції електромеханічного перетворювання 

енергії за допомогою безредукторного тягового приводу з синхронним 

двигуном зі збудженням від постійних магнітів та вхідного 4 qs-

перетворювача. 

Проведений аналіз світових тенденцій систем перетворювання енергії 

тягових приводів приміських електропоїздів змінного струму показує, що 

підвищення їх енергоефективності 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. 

На основі узагальненої математичної моделі електромеханічного 

перетворювача створено математичну модель безредукторного синхронного 

двигуна зі збудженням від постійних магнітів для приміського електропоїзду. 

Модель заснована на вирішенні рівняння Лагранжа для електромеханічної 

системи без внесення спрощення на лінійність магнітної системи, а також з 

урахуванням «зубчастості» статору та геометрії ротору.  

Розроблено методику попереднього вибору головних розмірів 

оберненого тягового синхронного двигуна зі збудженням від постійних 

магнітів, що входить до складу безредукторного тягового привода, яка 

базується на розрахунку магнітного кола двигуна з урахуванням геометричних 
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обмежень щодо компоновки колісно-моторного блоку у складі візка та  

технологічних обмежень щодо створення двигуна.  

Вперше за результатами цифрових експериментів з розрахунку 

магнітного поля методом скінчених елементів та регресійного аналізу цих 

результатів проведено ідентифікацію параметрів математичної моделі 

безредукторного синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів 

для приміського електропоїзду.  

За результатами розрахунків магнітного поля та наступного 

регресійного аналізу отримані поліноміальні залежності похідних 

потокозчеплень за струмом та кутовою координатою, які дають можливість 

ідентифікувати узагальнену математичну модель синхронного двигуна зі 

збудженням від постійних магнітів.  При проведені регресійного аналізу 

вперше визначено раціональний порядок функції, що апроксимує 

потокозчеплення фаз двигуна та його похідних, а також електромагнітного 

моменту. Для безредукторного синхронного двигуна зі збудженням від 

постійних магнітів визначено: число гармонік – 7 а ступінь полінома – 3 при 

максимальному відхиленні 2,7%. 

Розроблено імітаційну модель ланки «тяговий синхронний двигун зі 

збудженням від постійних магнітів – тяговий інвертор», особливістю якої є 

визначення миттєвих складових втрат інвертора за регресійними 

залежностями, які отриманні на основі паспортних даних напівпровідникових 

елементів. Такий підхід дозволяє отримати електричні втрати в інверторі при 

використанні різних типів IGBT-транзисторів та негармонійному характері 

живлячих струмів. На основі імітаційної моделі ланки «тяговий синхронний 

двигун зі збудженням від постійних магнітів – тяговий інвертор» створено 

методику визначення втрат в двигуні, яка заснована на гармонійному аналізі 

фазних струмів та враховує втрати від вищих гармонійних струму. Визначені 

втрати в тяговому інверторі та двигуні є складовими енергоефективності 

ланки «тяговий двигун – тяговий інвертор». 
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Вперше за результатами імітаційного моделювання визначено, що для 

ланки «тяговий синхронний двигун зі збудженням від постійних магнітів – 

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 значення 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 %. Визначено, що 

раціональна тактова частота широтно-імпульсної модуляції для розглянутого 

інвертору лежить у межах 300...1500 Гц. 

Розроблено методику ідентифікації параметрів системи керування 4qs-

перетворювача приміського електропоїзду, що забезпечує його високу 

енергетичну ефективність в режимах тяги і рекуперативного гальмування в 

широкому діапазоні робочих струмів. Методика містить два етапи.  

Перший етап присвячено визначенню векторів вхідних параметрів 

системи керування 4qs-перетворювача, що оптимальні за критерієм мінімуму 

реактивної потужності тягової мережі при зміні коефіцієнту модуляції та 

коефіцієнту зсуву між мережевим струмом та опорним синусоїдальним 

сигналом. Визначені вектори складають параметри обмежень в системі 

керування перетворювача.  

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 

поточного струму та напруги на них. 

Створено імітаційні моделі 4qs-перетворювача тягового приводу 

приміського електропоїзду, що дозволяють проводити моделювання його 

роботи за двома етапами цієї методики.  

Вперше за результатами імітаційного моделювання для приміського 

електропоїзду знайдено залежність коефіцієнту модуляції та зсуву між 

мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом від струму ланки 
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постійного струму, при яких забезпечується максимальний за модулем 

коефіцієнт потужності для всього діапазону струмів в режимах тяги та 

рекуперативного гальмування електропоїзду.  

Визначено, що для 4qs-перетворювача тягового приводу приміського 

електропоїзду раціональна тактова частота перетворювача лежить в проміжку 

900…2000 Гц. При такій тактовій частоті ККД перетворювача дорівнює 

95…98 %, коефіцієнт нелінійних спотворень мережевого струму складає 

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

Запропоновано концептуальний проект приміського електропоїзду 

змінного струму на з безредукторним тяговим приводом на базі синхронних 

двигунів зі збудженням від постійних магнітів із живленням від автономних 

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

ланок «тяговий двигун – тяговий інвертор». Використання запропонованого 

тягового приводу дозволяє підвищити ККД електропоїзду до 0,93 при 

збереженні коефіцієнту потужності близькому до 1 в діапазоні навантажень 

10…100 % від номінального. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в Структурному 

підрозділі «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії 

«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод», ТОВ «Науково-виробнича компанія «СПЕЦЕНЕГОСЕРВІС» та 

навчальному процесі в НТУ «ХПІ». 

Ключові слова: електротранспорт, електрорухомий склад, синхронний 

тяговий двигун зі збудженням від постійних магнітів, безредукторний тяговий 

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

Demydov O.V. ENERGY EFFICIENT PERMANENT MAGNET 

SYNCHRONOUS MOTOR DIRECT DRIVE TRACTION SYSTEM FOR 

COMMUTER TRAIN. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical 

sciences on a specialty 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 practical 

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 PMSM and input 4 qs-converter.  

The analysis of world trends in the development of traction drives of 

commuter AC electric trains shows that the increase in their energy efficiency is 

possible by transition to direct wheel-motor drive units with simultaneous 

replacement of traction motors with PMSM and use as an input 4qs-converters. 

On the basis of the generalized mathematical model of the electromechanical 

converter the mathematical model of the commuter electric train direct drive PMSM 

is developed. The model is based on solving the Lagrange equation for an 

electromechanical system without simplifying the linearity of the magnetic system, 

as well as taking into account real geometry of stator and rotor. 

A method of pre-selection of the main dimensions of the outer-rotor traction 

PMSM, which is part of the direct traction drive, based on the calculation of the 

magnetic circuit of the motor taking into account the geometric constraints on the 

layout of the wheel-motor unit in the bogie and technological constraints on the 

creation of PMSM was developed. 

For the first time, based on the results of digital experiments on the calculation 

of the magnetic field by finite element method and regression analysis of these 

results parameters of the mathematical model of commuter electric train direct drive 

PMSM were identified. 
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By the results of magnetic field calculations and subsequent regression 

analysis, polynomial dependences of current and angular coordinate derivatives of 

flux linkage were obtained, which make it possible to identify a generalized 

mathematical model of PMSM. For the first time the rational order of the 

approximating flux linkages of phases of the engine, its derivatives, and  

electromagnetic moment functions is defined during the regression analysis. For an 

electromechanical energy converter based on PMSM is determined: the number of 

harmonics is 7, and the degree of the polynomial is 3 with a maximum deviation of 

2.7%. 

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

developed. The feature of simulation model is determination of the instantaneous 

components of inverter losses by regression dependences wich obtained on the basis 

of datasheet data of semiconductor elements. This approach allows to obtain 

electrical losses in the inverter when using different types of IGBT-transistors and 

the disharmonious nature of the supply currents. A simulation model of the link 

"traction PMSM - traction inverter" based method for determining losses in the 

motor, which uses harmonic analysis of phase currents and takes into account losses 

from higher harmonic currents, created. Determinated losses of the traction inverter 

and motor are components of energy efficiency of the link "traction motor – traction 

inverter".  

For the first time by the results of simulation it was determined that for the 

link "traction PMSM - traction inverter" electrical losses in the engine steel depend 

almost exclusively on the speed of the electric train and reach a maximum of 1500 

W at a maximum speed. Copper losses have a peak value of 3500 W at the stage of 

initial acceleration and become stabile at 1100… 1400 W in the future. Increasing 

PWM frequency from minimum to maximum value leads to a decrease copper losses 

by 25%. The magnitude of total losses is described by the dependence of a complex 

form. The rational clock frequency for the considered drive is in the range of 

300...1500 Hz. 
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A method for identifying the parameters of the control system of a 4qs-

converter of a suburban electric train which provides its high energy efficiency in 

traction and regenerative braking modes in a wide range of operating currents has 

been developed. The method contains two stages.  

The first stage is devoted to determining the vectors of the input parameters 

of the 4qs-converter control system by changing the modulation factor and the shift 

factor between the mains current and the sinusoidal reference signal, which are 

optimal by the criterion of minimum reactive power of the traction network. The 

defined vectors are the parameters of the constraints in the control system of the 

converter. 

In the second stage the electrical losses, wich are components of converter 

energy efficiency, are determined using the datasheet data of IGBT-transistors and 

taking into account the change of IGBT-transistors parameters depending on the 

current and voltage on them. 

Simulation models of the 4qs-converter of the traction drive of a commuter 

electric train have been created, which allow modeling of its operation according to 

two stages of this technique. 

For the first time, based on the results of simulation modeling for a commuter 

electric train dependence of the modulation and bias coefficients between mains 

current and reference sinusoidal signal on DC link current, at which the maximum 

modulus power factor for the whole current range in traction and regenerative 

braking modes was found. 

It is determined that for a 4qs-converter of a traction drive of a commuter 

electric train the rational clock frequency of the converter lies in the range of 

900…2000 Hz. At this clock frequency, the efficiency of the converter is 95… 98%, 

the mains current coefficient of nonlinear distortion is 5…12% in the load range of 

10…100% of the nominal. 

A conceptual design of a commuter AC electric train based on a direct PMSM 

traction drive powered by autonomous voltage inverters and a 4qs-converter, which 

provides power to 16 links «traction PMSM - traction inverter», is proposed. The 
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use of the proposed traction drive allows to increase the efficiency of the electric 

train to 0.93 while maintaining a power factor close to 1 in the load range of 10… 

100% of the nominal. 

The developed scientific provisions are an effective tool for modernization 

and creation of new traction electrical equipment of AC electric trains. The results 

of the dissertation are implemented in LLC "Research and Production Company" 

SPETSENEGOSERVICE", Subdivision "Suburban Passenger Transport Service" of 

the regional branch "Southern Railway" JSC "Ukrzaliznytsia", PJSC "Kryukovsky 

railway car building works" and the educational process of NTU "KhPI". 

Keywords: electric transport, electric rolling stock, PMSM, direct traction 

drive, pulse-width modulation, 4qs-converter. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

СДПМ – синхронний двигун зі збудженням від постійних магнітів 

АД – асинхронний двигун 

СДЕМ – синхронний двигун з електромагнітним збудженням  

РІД – реактивно-індукторний двигун 

ДПП – двигун з поперечним полем 

ЕМП – електромеханічний перетворювач 

ЕРС – електрорухомий склад 

ШІМ – широтно-імпульсна модуляція 
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ВСТУП 

Актуальність теми.  

Згідно з даними Міністерства інфраструктури Україна має 19787 км колій, 

на які за останній до епідемії COVID-19 2019 рік припав приміський 

пасажирообіг 5012,97 млн. пасажиро-кілометрів [1]. Переважна більшість 

приміських перевезень була виконана за допомогою електропоїздів. Типові для 

них технічні рішення, такі як тягові двигуни постійного струму, нерегульовані 

напівпровідникові випрямлячі та регулювання швидкості руху за рахунок 

підключення резисторів ослаблення поля, стримують впровадження сучасних 

підходів до енергозбереження. 

Одним з напрямків підвищення енергоефективності ЕРС є використання 

безредукторного тягового приводу. Виключення з процесу перетворення енергії 

тягового редуктора дозволяє підвищити ККД системи перетворення енергії. 

Основною проблемою при створенні безредукторного тягового приводу стає 

підвищення електромагнітних навантажень тягових двигунів, які працюють в 

режимах більших ніж у редукторних приводах електромагнітних моментів. 

Збільшення цих навантажень сприяє росту втрат в двигуні, що може негативно 

вплинути на показники ефективності системи перетворення енергії в цілому. 

Компенсація збільшення втрат можлива як за рахунок використання постійних 

магнітів в системах збудження, так і шляхом застосування енергоефективної 

системи живлення двигунів, що завдяки оптимальним режимам роботи 

напівпровідникового перетворювача зменшує сумарні втрати в ланці «інвертор 

– двигун». 

Другим напрямом підвищення енергоефективності є застосування 

тягового приводу ЕРС з системою рекуперативного гальмування. Для роботи 

ЕРС в цьому режимі необхідно забезпечити не тільки перетікання потужності від 

рухомого складу до тягової мережі в широкому діапазоні швидкостей руху при 

гальмуванні, але й мінімально можливу величину реактивної складової 

потужності, що можливо за рахунок використання чотирьохквадрантних 

перетворювачів з додаванням функції корекції коефіцієнта потужності. 
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Таким чином, вирішення комплексної задачі щодо  підвищення 

енергоефективності безредукторного тягового приводу приміського 

електропоїзду на базі синхронних двигунів з постійними магнітами та 

чотирьохквадрантних перетворювачів з додаванням функції корекції коефіцієнта 

потужності є однією з актуальних науково-практичних задач електричного 

транспорту залізниць. 

 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі електричного транспорту та 

тепловозобудування НТУ «ХПІ» відповідно до  госпдоговірних тем «Розробка 

програмно-алгоритмічного комплексу проектування тягових синхронних 

двигунів зі збудженням від постійних магнітів» ТОВ "Електромаш-Інвест", м. 

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

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

Харків, (ДР № 0108U010504), в яких здобувач був виконавцем окремих етапів. 

 

Мета і задачі дослідження. 

Мета роботи: підвищення енергоефективності безредукторного тягового 

приводу на базі синхронних двигунів зі збудженням від постійних магнітів для 

приміських електропоїздів змінного струму. 

Задачі дослідження. 

Провести аналіз основних напрямів підвищення енергоефективності 

системи перетворення енергії приміського електропоїзду змінного струму щодо 

тяги. 

Створити математичну модель безредукторного колісно-моторного блоку 

приміського електропоїзду. 

Провести визначення складових енергоефективності ланки «тяговий 

двигун – тяговий інвертор» на базі синхронного двигуна зі збудженням від 

постійних магнітів. 
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Визначити складові енергоефективності 4 qs-перетворювача для 

електрорухомого складу. 

Запропонувати концептуальний проект приміського електропоїзда 

змінного струму. 

Об’єкт дослідження – процес електромеханічного перетворення енергії в 

тяговому електроприводі на основі СДПМ в приміському електропоїзді змінного 

струму. 

Предмет  дослідження – безредукторний тяговий привод на основі СДПМ 

для приміського електропоїзду змінного струму. 

Методи дослідження: Методи узагальненої теорії електромеханічних 

перетворювачів енергії, які базуються на вирішенні рівняння Лагранжу щодо 

електромеханічної системи; метод кінцевих елементів для розрахунку 

магнітного поля електромеханічних перетворювачів енергії; методи наближення 

функцій для апроксимації дискретних експериментальних даних цифрового 

моделювання; імітаційне моделювання, що застосовується для дослідження 

процесів роботи приводу, методи теорії оптимізації для визначення параметрів 

системи керування 4qs-перетворювача. 

 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше за результати цифрових експериментів з розрахунку магнітного 

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 

моменту. Для безредукторного СДПМ визначено: число гармонік – 7 а ступінь 

полінома – 3 при максимальному відхиленні 2,7%. 

3. 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 
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1500 Вт при максимальній швидкості. Втрати в міді мають максимальне 

значення 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 %. 

Визначено, що раціональна тактова частота ШІМ для розглянутого інвертору 

лежить у межах 300...1500 Гц. 

4. Вперше за результатами імітаційного моделювання для приміського 

електропоїзду 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. 

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

отримані залежності, здатна забезпечити близький до одиниці коефіцієнт 

потужності в діапазоні навантажень 10…100 % від номінального в режимах тяги 

та рекуперативного гальмування електропоїзду 

 

Практичне значення отриманих результатів для електричного 

транспорту полягає у наступному: 

1. 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 в складі 

візка та  технологічних обмежень щодо створення двигуна.  

2. Розроблено імітаційну модель ланки «тяговий СДПМ – тяговий 

інвертор», особливістю якої є визначення миттєвих складових втрат інвертора за 

регресійними залежностями, які отриманні на основі паспортних даних 

напівпровідникових елементів. Такий підхід дозволяє отримати величину 

електричних втрат в інверторі при використанні різних типів IGBT-транзисторів 

та негармонійному характері живлячих струмів. 
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На основі імітаційної моделі ланки «тяговий СДПМ – тяговий інвертор» 

створено методику визначення втрат в двигуні, що заснована на гармонійному 

аналізі фазних струмів та враховує втрати від вищих гармонійних струму.  

3. Розроблено методику ідентифікації параметрів системи керування 4qs–

перетворювачем приміського електропоїзду, що забезпечує його високу 

енергетичну ефективність в режимах тяги і рекуперативного гальмування в 

широкому діапазоні робочих струмів. Методика містить два етапи. Перший етап 

присвячено визначенню векторів вхідних параметрів системи керування 4qs-

перетворювача, що оптимальні за критерієм мінімуму реактивної потужності в 

тяговій мережі при зміні коефіцієнту модуляції та коефіцієнту зсуву між 

мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом. Визначені вектори 

складають параметри обмежень в системі керування перетворювача. На другому 

етапі визначаються електричні втрати в перетворювачі з використанням 

паспортних даних IGBT-транзисторів та урахуванням зміни параметрів в 

залежності від поточного струму та напруги на них. 

Створено імітаційні моделі 4qs-перетворювача тягового приводу 

приміського електропоїзду, що дозволяють проводити моделювання його роботи 

за двома етапами цієї методики.  

Визначено, що для 4qs-перетворювача тягового приводу приміського 

електропоїзду раціональна тактова частота лежить в проміжку 900…2000 Гц. 

При такій тактовій частоті ККД перетворювача дорівнює 95…98 %, коефіцієнт 

нелінійних спотворень складає 5…12 % в діапазоні навантажень 10…100 % від 

номінального. 

4. Розроблено концептуальний проект приміського електропоїзду змінного 

струму на базі безредукторного тягового приводу з СДПМ які живляться від 

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

16-ти ланок «тяговий двигун – тяговий інвертор». Використання 

запропонованого тягового приводу дозволяє підвищити ККД тягового приводу 

до 0,93 при збереженні коефіцієнту потужності близькому до 1 в діапазоні 

навантажень 10…100 % від номінального. 
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5. Результати дисертаційної роботи впроваджені в Структурному 

підрозділі «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії 

«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод», Товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича 

компанія «СПЕЦЕНЕГОСЕРВІС» та в навчальному процесі кафедри 

електричного транспорту та тепловозобудування Національного технічного  

університету «Харківський політехнічний інститут», що підтверджено актами, 

які наведено в додатках А-Г. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 

отримані здобувачем особисто. Серед них: 

– аналіз напрямків підвищення енергоефективності тягового приводу та 

вхідного перетворювача електрорухомого складу змінного струму; 

– запропоновано методику визначення електричних втрат в елементах 

тягового інвевертору виходячи з їх довідникових даних та миттєвого значення 

струму через них; 

– запропоновано методику визначення втрат в тяговому електродивуні 

виходячи з форми фазного струму та параметрів двигуна; 

– запропоновано методику ідентифікації параметрів системи керування 

4qs-перетворювачем, що забезпечує його високу енергетичну ефективність в ши-

рокому діапазоні струмів в режимах тяги та електричного гальмування; 

– запропоновано концептуальний проект електропоїзда змінного струму та 

його колісно-моторного блоку з безредукторним тяговим приводом. 

По темі дисертації опубліковано 18 наукових робіт, з них 15 – у 

співавторстві.  

В [2] здобувач визначив характерні особливості роботи приміського 

рухомого складу. В [10] здобувач провів огляд існуючих конструкцій тягових 

приводів. В [12] здобувач провів аналіз особливостей конструкції тягових 

СДПМ. В [13] здобувач провів аналіз особливостей експлуатації тягових СДПМ. 

В [41] здобувач запропонував методику підтримання амплітуди сумарного 

вектору напруги на постійному рівні. В [42] здобувач запропонував імітаційну 
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модель, що дозволяє визначити динамічні втрати в інверторі в залежності від 

тактової частоти ШІМ. В [77] здобувач провів аналітичний огляд конструкцій 

тягових СДПМ. В [78] здобувач провів розрахунки розподілення магнітного поля 

в СДПМ для електропоїзду приміського сполучення. В [79] здобувач 

запропонував методику попереднього вибору головних розмірів СДПМ для 

безредукторного приводу. В [80] здобувач запропонував модель тягового 

приводу, що дозволяє вирахувати електричні втрати в його ланках. В [81] 

здобувач запропонував імітаційну модель, що реалізує керування тяговим 

інвертором за методом просторово-векторної ШІМ. В [82] здобувач провів аналіз 

особливостей роботи постійного магніту в різних зонах керування тяговим 

приводом. В [88] здобувач запропонував імітаційну модель, що реалізує три зони 

керування тяговим приводом. В [90] здобувач провів моделювання режиму пуску 

електропоїзда. В [91] здобувач запропонував методику визначення оптимальних 

параметрів тягового приводу за критерієм мінімальних сумарних електричних 

втрат. В [92] здобувач запропонував алгоритм системи керування інвертором, що 

реалізує керування за методом просторово-векторної ШІМ. В [93] здобувач 

визначив залежність втрат тягового приводу від швидкості руху та тактової 

частоти ШІМ інвертора методом тестового моделювання. В [97] здобувач 

запропонував методику визначення параметрів системи керування вхідним 4qs-

претворювачем.  

 

Апробація результатів дисертації.  

Матеріали дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на 

міжнародних конференціях «Информаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2008, 2010 – 2012, 2014, 216 р.р.); на 

семінарах Наукової Ради з проблем «Наукові основи електроенергетики» секція 

9 фізико-технічні проблеми енергетики електричного та дизель-електричного 

транспорту семінар Тягово-енергетичні аспекти підвищення ефективності 

систем електричної тяги постійного і змінного струму, 3 – 4 квартал, 2020 р. 
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Публікації.  

Основний зміст дисертації відображено у 18 наукових публікаціях, з них 

10 – у фахових наукових виданнях України, що входять до наукометричних 

базах, з них 2 – в наукометричній базі Scopus, 8 – у матеріалах конференцій. 

 

Структура та обсяг дисертації.  

Дисертаційна робота складається з анотації двома мовами, змісту, переліку 

умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг дисертації 146 сторінок, основний текст 140 

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 

на 13 сторінках, 5 додатків на 8 сторінках. 
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1. АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ ТА ПОСТАНОВКА МЕТИ ТА 

ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Основні тенденції приміських електропоїздів 

На сьогоднішній час багато фірм розробляють та реалізують велику 

кількість моделей приміських електропоїздів, тому на цьому ринку точиться 

запекла конкурентна боротьба. Для забезпечення конкурентної привабливості 

тієї чи іншої моделі електропоїзду виробник повинен дотримуватися сучасних 

тенденцій, однією з найважливіших з яких є покращення енергетичних 

показників електропоїзду.  

На теперішній час найбільш уживаним є тяговий привід на базі 

асинхронних двигунів, тому цікавим є порівняння характеристик тягових 

приводів з асинхронним та іншими типами двигунів. 

В публікації [3] наведено результати розробки фірмою Hitachi сучасного 

тягового приводу на базі СДПМ та інвертора, що побудовано на сучасних карбід-

кремнієвих польових (SiC-MOSFET) транзисторах. Визначено, що 8-полюсний 

тяговий СДПМ може мати ККД аж до 98% порівняно із ККД асинхронного 

тягового двигуна в 95%.  

 

Рисунок 1.1 – Електропоїзд метрополітену серії Tozai Line 07 

Було виготовлено комплект з СДПМ та тягового інвертора, та встановлено 

на електропоїзд Tozai Line 07 series, що використовується в Токіо. В результаті 
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випробувань було визначено, що використання нового приводу дозволяє досягти 

суттєвої економії електроенергії при малих та середніх швидкостях руху, 

результати порівняльних випробувань наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 – Результати вимірювання спожитої енергії протягом 1 дня 

 рух з частими 

зупинками 

рух в режимі 

«експрес» 

Тип двигуна АД СДПМ АД СДПМ 

Витрачено електроенергії при тязі, кВт·год 638 574 3126 2852 

Рекуперовано електроенергії, кВт·год 308 342 1338 1481 

Загальне споживання електроенергії, 

кВт·год 
330 232 1788 1361 

Спожито електроенергії, % 100 70 100 76 

 

Виходячи з даних таблиці видно, що при роботі на приміському сполученні 

використання СДПМ із сучасним інвертором дозволяє економити до 30% 

електроенергії.  

В публікації [4] описано результати заміни АД на СДПМ в існуючому 

електропоїзді 8000 series компанії-оператора Hankyu Corporation. Відзначено, що 

відбулося зменшення витрат електроенергії в режимі тяги на 10%, та збільшення 

величини рекуперованої енергії на 85%, що в підсумку покращило 

енергоефективність майже вдвічі. Також в роботі зазначено, що з 19 вироблених 

фірмою Toshiba моделей тягових приводів на базі СДПМ, 5 було використано 

для ремоторизації застарілого рухомого складу. 

Значне покращення енергоефективності в порівнянні з асинхронним 

приводом демонструють також моделі приміських електропоїздів інших фірм-

виробників. Наприклад, в [5] наведено, що новий електропоїзд з СДПМ для 

метрополітену міста Сямень фірми CRRC Tangshan демонструє зменшення 

витрат електроенергії на 20…30%. В [6] зазначено, що Hyundai Rotem створила 

перший корейський тяговий привод на базі СДПМ для метрополітена Сеулу. В 
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порівнянні з існуючими він забезпечує зменшення рівня шуму на 3…10 dB та 

має енергоефективність навіть кращу за зразки фірми Toshiba. 

 

Рисунок 1.2 – Електропоїзд серії 8000 компанії-оператора Hankyu Corporation 

 

 

Рисунок 1.3 – Електропоїзд Hyundai Rotem для метрополітену Сеулу 

Одним з методів подальшого збільшення ККД тягової є використання 

безпосередньої передачі крутного моменту електродвигуна на колеса, тобто 

використання безредукторного тягового приводу. В роботі [7] запропоновано 

конструкцію такого типу приводу, та наведено його основні технічні дані в 

порівнянні з традиційним редукторним приводом. Конструкцію 
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запропонованого безредукторного приводу наведено на рис. 1.4, а основні його 

характеристики в порівняння з традиційних редукторним приводом з 

асинхронним двигуном аналогічної потужності – в таблиці 1.2. 

 

Рисунок 1.4 – Встановлений на колісній парі подвійний СДПМ:  

1 – колісна пара, 2 – кожух двигуна, 3 – ротор з постійними магнітами,  

4 – статор з обмотками, 5 – елементи кріплення двигуна до рами візка,  

6 – несучий диск, 7 – муфта 

 

Визначено, що при відмові від використання редуктора загальний ККД 

тягового приводу збільшується приблизно на 3 відсотки – з 91,5% до 94,5%. В 

роботі відзначена конструкційна складність безредукторного приводу великої 

потужності (500 кВт) в порівнянні з редукторним та рекомендовано замінити 

СДПМ на більш простий двигун з поперечним полем. Дійсно, при використанні 

безредукторного приводу складно реалізовувати великий крутний момент через 

обмежений діаметр коліс та брак місця всередині візка. Однак, це не є 

визначальним обмеженням при використанні безредукторного приводу на 

приміському моторвагонному рухомому складі, експлуатація якого 

характеризується невеликими силами тяги та швидкостями руху. 
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Таблиця 1.2 – Порівняння основних параметрів редукторного колісно-

моторного блоку з асинхронним двигуном та безредукторного з СДПМ [7] 

Параметр 

Тип колісно-моторного блоку 

Редукторний 

з АД 

Безредукторний 

з СДПМ 

Номінальна потужність, кВт 500 500 

Передавальне число редуктора 1:2,79 без редуктора 

Пусковий момент, кН∙м 3,2 9 

Максимальна частота обертання, об/хв 5880 2300 

Маса тягового двигуна, кг 750 800 

Маса тягового редуктора, кг 300 без редуктора 

Маса муфти, кг 50 30 

ККД тягового двигуна, % 94,5 94,5 

ККД редуктора, % 97 без редуктора 

Загальний ККД, % 91,5 94,5 

Зовнішній діаметр двигуна, мм 560 610 

Осьова довжина двигуна, мм 600 650 

Осьова довжина редуктора, мм 100 без редуктора 

 

Виходячи з наведеного аналізу можна зробити висновок, що для 

енергоефективного приміського моторвагонного рухомого складу найбільш 

прийнятним є використання безредукторного тягового приводу на базі СДПМ. 

 

1.2 Аналіз та порівняння перспективних тягових електродвигунів 

 При розробці нового рухомого состава залізниць та міського 

електротранспорту визначальним для його енергетичних показників і  витрат на 

експлуатацію є тип тягового електропривода. Зростання витрат на 

обслуговування та зменшення кількості персоналу на залізницях світу стало 

причиною відмови більшості виробників від колекторних тягових двигунів. 
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Сучасні тягові електроприводи створюються як сукупність перетворювача та 

електричної машини  на основі безколекторних двигунів: асинхронних (АД) і 

синхронних – з електромагнітним збудженням (СДЕМ), зі збудженням від 

постійних магнітів (СДПМ), реактивно-індукторних (РІД) та з поперечним 

полем (ДПП) [8–10]. Ці тягові двигуни є електричним машинами граничних 

параметрів і характеризуються значними електромагнітними навантаженнями, 

високим використанням матеріалів, напруженим тепловим станом, впливом 

динамічних навантажень з боку механічного приводу та рейкової колії [11]. 

Очевидно, що вибір того або іншого типу тягового двигуна та відповідного 

йому перетворювача повинен проводитися на основі порівняння [12, 13].  

Для аналізу та порівняння у площині якісних показників різних типів 

перспективних тягових електродвигунів, сформулюємо наступні групи, що 

дозволяють якісно оцінити розглянуті двигуни: 

–  енергетичні показники, 

–  масогабаритні показники, 

–  показники, що характеризують робочі властивості, 

–  показники, що характеризують надійність і ремонтопридатність. 

До енергетичних показників віднесемо значення коефіцієнта корисної дії 

та коефіцієнта потужності. В остаточному підсумку вони багато в чому 

визначають поточні витрати на експлуатацію рухомого состава. 

До групи масо–габаритних показників віднесемо як абсолютні значення 

маси та габаритів двигуна, так і їх питомі значення – питому потужність (кВт/кг) 

і питомий момент (Н·м/кг). Ці показники впливають на динамічні процеси, що 

відбуваються в механічній частині привода, а також на характер і процеси 

взаємодії рухомого складу з рейковою колію.  

До показників, що характеризують робочі властивості, віднесемо 

перевантажувальні властивості двигуна (кратність перевантажувального 

моменту, вплив коливання напруги живлення на стійкість роботи), можливість 

реалізувати електричне гальмування, рівень пульсацій моменту, що реалізується 

двигуном, його електромагнітну сумісність. Ці показники дозволяють оцінити 
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ступінь забезпечення системою привода необхідних тягових властивостей 

електрорухомого складу. 

Показник надійності характеризує безвідмовність роботи двигуна як у 

штатних режимах, так і аварійних – при несправності якоїсь з ланок тягового 

привода. Ремонтопридатність визначає необхідний обсяг робіт по технічному 

обслуговуванню в процесі експлуатації, час виконання цих робіт, час простою 

рухомого состава при змушених і планових ремонтах.  

 Для проведення досліджень нами були зібрані й систематизовані технічні 

параметри двигунів розглянутого класу, що існують як у вигляді дослідних 

зразків, так і у вигляді проектів для сучасного і перспективного рухомого складу. 

Ці параметри наведені в таблицях 1.3…1.8. 

Таблиця 1.3 – Двигуни безпосереднього маточинного приводу коліс 

трамваю [14] 

Тип АД СДПМ ДПП 

Потужність на валу, кВт 35,2 34,7 34,0 

Частота обертання, об/хв 240,8 241,1 241,7 

Обертаючий момент, Нм 1395 1374 1343 

Напруга, В 381,4 208,5 189,6 

Струм фази, А 98,6 70,5 177,7 

Робоча частота живлення, Гц 17,0 16,1 161,2 

Коефіцієнт корисної дії, д. о. 0,704 0,885 0,844 

Коефіцієнт потужності, д. о. 0,767 0,891 0,690 

Маса двигуна, кг 257 233,5 133 

Питома потужність, кВт/кг 0,137 0,149 0,256 

Питомий момент, Нм/кг 5,43 5,88 10,01 

Примітка. Двигуни мають конструктивне виконання з зовнішнім ротором. 
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Таблиця 1.4 – Дослідні зразки тягових двигунів метровагонів  

Тип АД [15] РІД [15] СДПМ [16] 

Потужність, кВт 55 55 45 

Частота обертання, об/хв 1430 1500 2300 

Обертаючий момент, Нм 367 350 187 

Напруга живлення обмоток, В 537,4 650 108,5 

Фазний струм, А 119 108/195 208,8 

Робоча частота живлення, Гц 50 350 115 

Коефіцієнт корисної дії, д. о. 0,88 0,936 0,95 

Маса двигуна, кг 375 390 60 

Питома потужність, кВт/кг 0,147 0,141 0,75 

Питомий момент, Нм/кг 0,97 0,9 3,12 

 

Таблиця 1.5 – Тягові двигуни електропоїздів 

Тип 
АД, НТА-

350 [17] 

РІД, НТИ-350 

[17] 

СДПМ 

[18] 

Потужність, кВт 350 350 355 

Частота обертання, об/хв 1440 1440 – 

Обертаючий момент, Нм 2320 2320 – 

Напруга живлення обмоток, В 1100 1500/725 – 

Фазний струм, А 240 215/430 – 

Робоча частота живлення, Гц 72,6 192 – 

Коефіцієнт корисної дії, д. о. 0,93 0,96 0,968 

Коефіцієнт потужності, д. о. 0,807 – – 

Маса двигуна, кг 1420 1410 440 

Питома потужність, кВт/кг 0,246 0,248 0,8 

Питомий момент, Нм/кг 1,63 1,65 – 
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Таблиця 1.6 – Тягові двигуни швидкісних електропоїздів 

Тип 
СДПМ * 

[18] 

СДПМ 

[19] 

СДПМ 

[20] 

Потужність, кВт 95 100 165 

Напруга, В 1010 600 730 

Струм, А 65 – 140 

Частота обертання, об/хв 1560 – 360 

Обертаючий момент, Н/м 582 – 4374 

Частота живлячого напруги, Гц 104 – – 

Коефіцієнт корисної дії, д. о. 0,94 0,96 0,96 

Маса, кг 275 285 – 

Питома потужність, кВт/кг 0,345 0,35 – 

Питомий момент, Нм/кг 2,12 – – 

*Двигун із зовнішнім ротором для безпосереднього маточинного привода 

колеса.  

 

Аналіз даних, наведених у таблицях 1.3…1.8 дозволив звернути увагу на 

наступні характерні риси кожного з типів розглянутих двигунів. 

Синхронний двигун з електромагнітним збудженням. 

Як видно з таблиці 1.7, двигун НТВ–1000 пасажирського електровоза 

ЭП200 має приблизно такий же ККД, як і АД, але значення коефіцієнта його 

потужності – більше. При цьому двигун виконаний восьмиполюсним, що, в 

принципі, визначає більші втрати в сталі та зубцях статора, а також додаткові 

втрати в міді статора за рахунок витиснення струму в провідниках обмотки 

статора. Збільшена маса двигуна, незважаючи на підвищену частоту обертання, 

обумовлена необхідністю збільшення осьової довжини машини для розміщення 

вузла струмознімання. Зазвичай ККД СДЕМ трохи нижчий, ніж у АД. Це 

викликане, в першу чергу, втратами на збудження СДЕМ. Основною перевагою 

двигуна такого типу є більш високий коефіцієнт потужності, ніж у АД. 
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Таблиця 1.7 – Тягові двигуни електровозів 

Тип 
АД,  

НТА-1200 [21] 

АД,  

АД914 [22] 

СДЕМ,  

НТВ 1000 [23] 

РІД,  

НТИ-10001) [15] 

СДПМ 

[19] 

СДПМ [24] 

Потужність, кВт 1170 1200 940 1000 720 1600 

Частота обертання, об/хв 1295 1100 1850 890 – 374,5/1042,92) 

Обертаючий момент, Нм 8630 10400 4853 10700 – 40800 

Напруга, В 2183 1870 1100 2000 3000 1800 

Струм фази, А 375 450 545 790 – 714/5382) 

Робоча частота живлення, Гц 65,36 55,9 123 – – – 

Коефіцієнт корисної дії, д. о. 0,952 0,955 0,948 0,953 0,97 0,956/0,9652) 

Коефіцієнт потужності, д. о.  0,859 0,88 0,91 – – – 

Маса двигуна, кг 2600 2400 2500 – 730 2470 

Питома потужність, кВт/кг 0,45 0,5 0,376 – 0,986 0,648 

Питомий момент, Нм/кг 3,32 4,33 1,94 – – 16,5 

Примітка: 1. Зазначені розрахункові параметри двигуна. 2. У чисельнику зазначені значення для швидкості 85 км/год, у 

знаменнику – для швидкості 230 км/год. 
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Таблиця 1.8 – Тягові двигуни високошвидкісного поїзда ICE [25] 

Тип АД СДПМ* ДПП* 

Потужність, кВт 500 500 500 

Пусковий момент, Н·м 3200 9000 9000 

Максимальна частота обертання, об/хв 5800 2300 2300 

Коефіцієнт корисної дії, д. о. 0,945 0,945 0,965 

Маса, кг 750 800 400 

Питома потужність, кВт/кг 0,667 0,625 1,25 

Питомий момент, Нм/кг 4,27 11,25 22,5 

*Двигуни для безпосереднього привода колісних пар. 

 

Питома потужність і питомий момент СДЕМ нижчі, ніж у АД, що 

зумовлено більшою масою. Перевантажувальна здатність СДЕМ вища, ніж в 

асинхронних двигунів. Це пояснюється тим, що момент СДЕМ є 

прямопропорційним напрузі, а для АД  перебуває у квадратичній залежності. 

СДЕМ характеризується досить високою стабільністю частоти обертання, тому 

що має абсолютно жорстку механічну характеристику. Для розглянутого 

двигуна просто реалізовувати режими рекуперативного, реостатного та 

електродинамічного гальмування в широкому діапазоні швидкостей аж до 

повної зупинки.  

Досвід експлуатації рухомого складу з СДЕМ показує підвищений, в 

порівнянні з АД, рівень пульсацій струму тягової мережі, що зумовлено зміною 

частоти першої гармонійної напруги живлення СДЕМ залежно від швидкості 

руху. Отже, для пригнічення вищих гармонійних складових мережевого струму 

необхідний широкосмуговий фільтр, габарити та маса якого будуть більшими, 

ніж у випадку з АД.  

Цей двигун допускає роботу при короткочасному відключенні живлення 

однієї з фаз, пробої плеча інвертора, обриві фази і т.д. Аварійний двигун досить 

просто виключити з силової схеми привода шляхом відключення збудження. 
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У зв'язку з наявністю вузла струмознімання на роторі надійність двигуна 

трохи знижується та збільшуються витрати на обслуговування. Це обумовлює 

також більш складну технологію виробництва та ремонту. 

Синхронний двигун зі збудженням від постійних магнітів.  

 Як видно з табл. 1.4…1.8, двигуни цього класу зазвичай мають більш 

високі енергетичні характеристики [13]. По-перше, відсутні електричні втрати на 

збудження. По-друге, як правило, СДПМ мають більше ніж АД та СДЕМ число 

полюсів, тому довжина лобової частини секцій обмотки статора менша – 

відповідно менші електричні втрати в обмотці статора. По-третє, застосування 

высококоерцитивних постійних магнітів, розташованих зазвичай на поверхні 

ротора, призводить до зменшення поверхневих втрат у роторі, що викликані 

вищими гармонійними в складі магніторушійної сили обмотки статора та його 

зубчастою структурою. Це дозволяє виконати двигун герметичним. Лінійне 

навантаження в обмотці статора обирається нижчим, ніж в АД через меншу 

величину повітряного зазору та обмеження по температурі, що накладаються 

умовами термічної стабільності матеріалу постійних магнітів (120…150ºС). У 

підсумку, основні втрати менші. Однак, в режимі вибігу рухомого складу в цьому 

двигуні присутні втрати в сталі статора (0,5…1 % від потужності двигуна). 

Питома потужність і питомий момент значно – в 1,1…5,1 рази вищі, ніж у 

АД, але нижчі, ніж у двигунів з поперечним полем (табл. 1.8) через зниження 

маси системи збудження при застосуванні збудження від постійних магнітів. 

 Для порівняння систем магнітного та електромагнітного збудження 

постійний магніт можна представити нескінченно тонкою котушкою з 

величиною магніторушійної сили, що визначається добутком коерцитивної сили 

магніту та його товщини, та осердя з магнітною проникністю, що визначається 

відношенням залишкової індукції до коерцитивної сили. Для сучасних постійних 

магнітів коерцитивна сила становить 800…1200 кА/м, а залишкова індукція –  

0,8…1,2 Тл. Отже, магнітна проникність осердя становить 10-7…10 -6 Гн/м, що 

близько до магнітної проникності повітря. Для створення необхідної 

еквівалентної МРС для тягових двигунів товщина постійного магніту повинна  
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становити 5…20 мм. Такий еквівалентний електромагніт має великий магнітний 

опір, для потоку реакції якоря фактично є додатковим повітряним зазором. 

Найчастіше постійні магніти розташовуються на поверхні ротора, тому навіть 

мінімальної величини повітряного зазору, яку обрано за умовами технології 

збирання двигуна, цілком достатньо, щоб знизити величину реакції якоря. Це 

дозволяє зменшити повітряний зазор. Крім того, головний полюс двигуна з 

магнітним збудженням є постійним магнітом, висота якого не перевищує 20 мм, 

тоді як у СДЕМ для розміщення мідних котушок обмотки збудження висота 

головного полюса становить 100…400 мм, в індукторних двигунах – 50…200 мм. 

Зменшення висоти полюсу дозволяє зменшити зовнішній діаметр ротора, 

особливо при зверненій конструкції, на 10…30 %. Таким чином, зниження маси 

двигуна викликане, з одного боку, значним зниженням маси ротору внаслідок 

заміни мідних котушок і полюсів з полюсними наконечниками на постійні 

магніти, з іншого боку, зниженням маси статору, що викликане зменшенням 

діаметра розточення. Можливість забезпечити роботу двигуна при куті 

навантаження, близькому до 90 електричних градусів (фактично – режим 

двигуна постійного струму), також сприяє поліпшенню масогабаритних 

показників.  

Двигун з постійними магнітами при можливості короткочасного 

підвищення струму статора має високу перевантажувальну здатність. Пульсації 

моменту на валу можуть бути мінімізовані за рахунок підбору алгоритмів 

керування напівпровідниковим перетворювачем. Крім того, ці двигуни 

дозволяють реалізувати режими рекуперативного та реостатного гальмування в 

широкому діапазоні швидкостей аж до повної зупинки рухомого складу.  

Однак, серйозною проблемою при роботі СДПМ в аварійних режимах є 

неможливість відключити збудження двигуна. Це є критичним при коротких 

замиканнях в обмотці статора. У цьому випадку утворюються контури для 

протікання електричного струму, що викликають появу гальмівного моменту на 

валу (фактично частина обмотки працює у генераторному режимі) та нагрівання 

машини. В такому випадку рух рухомого складу навіть з відключеним двигуном 
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неможливий. Ефективним засобом усунення цього недоліку, на нашу думку, 

може стати синхронний двигун з комбінованим збудженням, в такому двигуні 

збудження забезпечується двома підсистемами – електромагнітною та за 

допомогою постійних магнітів. Така система збудження запропонована, 

наприклад, у системі електромагнітного підвісу та лінійного синхронного 

двигуна магнітолевітуючих поїздів [26]. 

Основною перешкодою у застосуванні постійних магнітів є їх 

нестабільність при температурах вище 120..150 ºС, механічна крихкість і досить 

висока вартість ≈ 1400 грн/кг. У підсумку вартість постійних магнітів у загальній 

вартості двигуна досягає 20…60 %. Слід зазначити, що СДПМ мають також 

складну технологію збирання. Проте, досягнення останніх років у створенні 

постійних магнітів дозволили одержати дослідні зразки рухомого складу з 

високими масогабаритними характеристиками двигунів. 

Реактивно-індукторний двигун. 

 Як видно з табл. 1.4, 1.5 та 1.7, РІД має більш високе значення ККД у 

порівнянні з асинхронним двигуном з близькими параметрами (потужність на 

валу, частота обертання, напруга живлення). У роботі [15] наведене наступне 

пояснення цього факту: зосередження всіх провідників у статорі РІД дозволяє 

знизити щільність струму в порівнянні з середньої щільністю в обмотці 

асинхронного двигуна та забезпечити зниження основних електричних втрат. 

Живлення фаз РІД однополярними імпульсами струму визначає відмінний від 

інших типів машин характер намагнічування елементів магнітопроводу. Зубці 

статора зазнають однополярного намагнічування (від нульового значення потоку 

до максимального) з частотою напруги живлення. В порівнянні з симетричним 

двополярним перемагнічуванням у зубцях АД за інших рівних умов (частоті, 

середньому значенні індукції) питомі втрати в сталі (Вт/кг) в зубцях статора РІД 

будуть приблизно в 4 рази менші як по гістерезисній складовій (за рахунок 

зменшення площі гістерезисної петлі), так і по вихровій (за рахунок зменшення 

в 2 рази амплітуди першої гармонійної потоку). Ділянки ярма статора між 

суміжними зубцями (полюсами) також зазнають несиметричного 
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перемагнічування зі значною (в 4 рази) перевагою намагнічування вбік однієї 

полярності, що також обумовлює зниження магнітних втрат у порівнянні з 

симетричним пульсуючим при рівних частоті та індукції та, тим більше, з 

обертальним круговим перемагнічуванням, яке наявне в ярмі статора АД. 

Низький рівень магнітних втрат обумовлюють і особливості намагнічування 

зубців та ярма ротора РІД. Необхідно відзначити особливість РІД, пов’язану з 

підвищеною частотою напруги живлення, обумовлену тим, що кожний зубець 

ротора з погляду формування частоти живлячої напруги еквівалентний парі 

полюсів у машинах інших типів. Наприклад, для РІД навіть з мінімальним для 

трифазного виконання числом зубців, що дорівнює чотирьом, потрібна напруга 

живлення із частотою, як для восьмиполюсного АД. Це обумовлює підвищену 

частоту перемагнічування сталі та вимагає (особливо для РІД з великим числом 

зубців ротора) застосування електротехнічної сталі з малими питомими втратами 

(принаймні для магнітопроводу статора). Для РІД важливо відзначити 

особливість характеристики ККД, яка в широкому інтервалі змін потужності 

зберігає практично однакові високі значення в діапазоні від пускових режимів до 

швидкостей вище номінальних, що вельми важливо для рухомого складу з 

частими пусками (приміські електропоїзди, трамваї, тощо). За питомими 

показниками РІД перебувають на одному рівні з АД, але поступаються СДПМ. 

При цьому слід зазначити, що є резерви для зниження маси РІД [15]. РІД 

допускає перевантаження по струму та моменту. Обмеженням при цьому 

виступає перегрів обмоток. Істотним недоліком РІД є пульсація моменту на валу 

двигуна. Для зниження величини пульсацій пропонується формувати криву 

фазного струму в комбінації з вибором кутів керування перетворювача [27]. Це 

викликає появу в кривій вхідного струму інвертора гармонійних складових, для 

пригнічення яких необхідне застосування пасивних або активних фільтрів. РІД 

допускає роботу при відключенні живлення однієї з фаз, пробої плеча інвертора, 

обриві фази, тощо. Природно, при цьому зменшується ККД і момент на валу, а 

також зростають пульсації моменту. Для тягового привода з РІД можливо 

реалізувати електричне гальмування. Можливе істотне підвищення 
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експлуатаційної надійності електропривода з РІД. Умови для цього 

очевидні [15]: відсутність обмоток, що обертаються, гранично проста 

конструкція статорної обмотки із зосередженими котушками. Відсутність на 

роторі обмоток знімає деякі обмеження частоти обертання, що властиві іншим 

типам двигунів та пов'язані з механічними факторами – міцністю кріплення 

обмоток, міцністю короткозамикаючих та бандажних кілець та подібним, що 

дозволяє в деяких випадках (якщо дозволяють інші механічні елементи передачі 

обертаючого моменту від двигуна до колеса) суттєво підвищити максимальну 

частоту обертання двигуна та, відповідно, знизити його масу. Простота 

конструкції РІД визначає й більш низьку вартість його виготовлення та ремонту 

в порівнянні з будь-яким іншим типом тягових двигунів. Навіть при рівних в 

порівнянні з АД витратах міді та електротехнічної сталі очевидним для РІД є 

зниження на 30-40 % витрати електроізоляційних матеріалів. Не викликає 

сумнівів також зниження на 30-40 % трудомісткості виготовлення завдяки 

наявності всього однієї обмотки з малим числом котушок найпростішої форми, 

а також зменшення експлуатаційних витрат на обслуговування та ремонт [15]. 

Двигун з поперечним полем. 

Як видно з табл. 1.3 та 1.8, ККД ДПП перевищує коефіцієнт корисної дії 

АД, а у випадку двигуна великої потужності – перевершує ККД СДПМ. Це 

пояснюється наступним [13]. По-перше, ДПП має фазну котушку кільцеподібної 

форми, в якої немає лобових частин. Відповідно, довжина активного провідника 

зменшується, що призводить до зниження основних електричних втрат. По-

друге, значну частину активної маси двигуна становлять постійні магніти, що 

мають малі магнітні втрати. По-третє, через значну частоту живлячої напруги 

частини магнітопроводу виконуються з матеріалів із низькими питомими 

втратами. Для запобігання появі вихрових струмів і втрат від них, що обумовлені 

змінами магнітного потоку, використовуються різні ізолюючі прокладки та 

виконуються розрізи в суцільних частинах магнітопроводу. По-четверте, в 

більшості типів ДПП переважає однополярне перемагнічування зубців і ярм 

статора та ротора. Це призводить до зменшення втрат на перемагнічування по 
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гістерезисній складовій. Недоліком ДПП є те, що підчас руху на вибігу наявні 

додаткові втрати, викликані перемагнічуванням сталі магнітними потоками 

постійних магнітів. 

Питома потужність ДПП для трамвая дорівнює 0,256 кВт/кг, для 

високошвидкісного поїзда ICE – 1,25 кВт/кг. Питомим момент – 10,01 Нм/кг і 

22,5 Нм/кг відповідно. Це значно вище, ніж у двигунів інших типів. 

Цей двигун має найменшу масу серед порівняних та щонайкраще 

підходить для створення безредукторного колісно-моторного блоку. Він, як і 

РІД, характеризується пульсаціями електромагнітного моменту, для усунення 

яких можуть бути вжиті заходи, аналогічні таким для приводу з РІД. 

Перевантажувальна здатність ДПП обмежена, оскільки можливе 

розмагнічування постійних магнітів. Електричне гальмування для тягового 

привода із ДПП також можливо реалізувати. Двигун допускає роботу при 

коротких замиканнях у фазних обмотках, не викликаючи при цьому гальмівного 

моменту. Як і СДПМ, ДПП виконується герметизованим. Дані про 

технологічність виготовлення, ремонт та обслуговування при серійному 

виробництві та експлуатації ДПП наразі відсутні. 

Результати проведеного аналізу наведено в таблиці 1.9. Тут знак «+» 

означає, що за даним показником аналізований двигун перевершує АД , знак «-» 

– поступається, знак «±» – двигуни перебувають на одному рівні.  

Виходячи з показників, що мають найбільш істотний вплив на вибір типу 

двигуна (енергетичні, масогабаритні та експлуатаційні показники), можна 

розташувати пріоритети досліджуваних двигунів у вигляді такої послідовності: 

СДПМ, ДПП, РІД, СДЕМ. Однак слід звернути увагу на те, що наведені 

параметри відносяться до конкретних досліджених зразків, тому поширювати 

висновки на широкий діапазон потужностей  помилково. Наприклад, за даними 

таблиці 1.9, СДЕМ має найменшу привабливість, але багаторічна експлуатація 

високошвидкісних поїздів TGV показує високі характеристики цих двигунів.  
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Таблиця 1.9 – Порівняння результатів аналізу показників двигунів різних 

типів відносно АД 

Критерій СДЕМ СДПМ РІД ДПП 

Коефіцієнт корисної дії  ± + + + 

Маса та габарити – + ± + 

Питома потужність – + ± + 

Питомий момент – + ± + 

Перевантажувальна здатність + + + + 

Пульсації моменту + + – – 

Можливість роботи в аварійних режимах ± – ± + 

Можливість електричного гальмування + + ± ± 

Електромагнітна сумісність ± ± ± ± 

Надійність і ремонтопридатність – + + + 

 

Однак це лише якісні показники, які не дозволяють надати якомусь з типів 

тягових двигунів перевагу в тому або іншому проекті. Для коректного 

порівняння необхідна кількісна оцінка. При цьому порівняння систем буде 

коректним тільки тоді, коли їх об'єднає спільність не геометричних і 

електромагнітних параметрів, а «критеріальна» спільність, що формулюється як 

однакова здатність задовольняти певні функціональні вимоги. Вирішення такого 

завдання вимагає оптимізаційної постановки [26]. Ось чому на перший план 

виходить відпрацьовування вирішення завдань аналізу як таких, що дозволяють 

встановити достовірний зв'язок між критеріями оцінки та параметрами тягових 

двигунів з урахуванням накладених обмежень.  

Виходячи з наведеного аналізу можна зробити висновки, що передовими 

науковими центрами світу розглядається можливість застосування аналізованих 

двигунів в усьому спектрі сучасного електричного рухомого складу – міський 

електротранспорт, метрополітени, електропоїзди, швидкісний і 

високошвидкісний рухомий склад з моторвагонною та локомотивною тягою як 

приміського, так і магістрального сполучення. 

Досвід створення різних типів таких двигунів показує, що кожний з них 

має свої раціональні області застосування залежно від потужності та типу 

рухомого складу. Для приміського електрорухомого складу найбільш 
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перспективним є СДПМ, що дозволяє реалізувати високі енергетичні показники 

тягового привода для зазначеної галузі застосування. 

1.3 Напрямки підвищення ефективності ланки «тяговий двигун –

тяговий інвертор» електропоїзду. 

Одним з шляхів підвищення енергоефективності є зниження енергозатрат 

при роботі тягового приводу [29–31]. Іншим шляхом є створення тягових 

приводів на базі нових, перспективних типів електромеханічних перетворювачів 

енергії, тобто таких тягових двигунів, як асинхронні [29-31], реактивні 

індукторні [32] та синхронні двигуни зі збудженням від постійних магнітів [33]. 

Останні мають високі енергетичні показники завдяки відсутності втрат на 

збудження [28]. 

Для тягового двигуна є доцільними такі напрямки підвищення 

ефективності: використання постійних магнітів для збудження, використання 

електротехнічних матеріалів з меншими втратами, використання системи 

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

працює на більшій частоті. 

Напрямками підвищення ефективності тягового інвертора є використання 

силових елементів з меншими електричними втратами, вибір раціональних 

режимів роботи елементів інвертору, тобто зменшення таткової частоти. 

Таким чином, підвищення тактової частоти інвертора зменшує втрати в 

двигуні але збільшує втрати в інверторі, та навпаки. Через це протиріччя для 

визначення оптимальних режимів роботи СДПМ необхідні методики, що 

дозволяють ідентифікувати втрати та складові у всіх режимах роботи тягового 

приводу.  

Втрати у тяговому приводі складаються з 3 основних частин: втрати в 

тяговому двигуні, втрати в перетворювачі та втрати в механічній частині 

приводу. Методику визначення втрат в тяговому двигуні описано в [34], втрати 

в тяговому перетворювачі визначаються за методикою що наведено в [35 – 37]. 

Втрати в механічній частині розраховуються за методикою, наведеною в [38]. 



 

 

32 

Проте, в наведеній вище літературі [34 – 38] зазначені методики 

обрахування втрат в елементах тягового приводу, але не комплексно – в тяговому 

приводі в цілому. Також наведена в [37] методика використовує усереднене 

обчислення поточних параметрів електронних ключів. Це не дозволяє варіювати 

окремими параметрами перетворювача та двигуна та визначати їх вплив на 

спільний ККД приводу, що унеможливлює вирішення задачі оптимізації за 

критерієм максимального ККД приводу в цілому. Тому створення методики 

визначення сумарних втрат приводу в цілому, вважається актуальною задачею. 

Зниження енергозатрат при роботі тягового приводу може здійснюватися 

за рахунок використання нових типів двигунів [32, 33], топології інверторів [39], 

систем керування [40 – 42] а також покращення характеристик існуючих систем, 

що досягається різними засобами. Для оцінки енергоефективності ланки 

«тяговий двигун – тяговий інвертор» зручно використовувати величини втрат в 

його елементах, тобто у тяговому двигуні та інверторі.  

Визначенню втрат в двигуні присвячені роботи [40, 43 – 46]. В [40] в 

результаті моделювання СДПМ отримано таблицю втрат в тяговому двигуні, 

використання якої дозволяє створити оптимізовану за ККД двигуна систему 

керування. В [43] запропоновано модель втрат СДПМ, що враховує втрати в 

сталі та міді, та наведено методику, що дозволяє з високою точністю визначити 

гармонійний склад фазного струму. В [44] описано методику вибору 

оптимальної тактової частоти інвертору та кута управління двигуна в складі 

безпосереднього тягового приводу транспортного засобу. В [45] запропоновано 

алгоритм синхронної ШІМ, що забезпечує покращений гармонічний склад 

статорних струмів в широкому діапазоні коефіцієнтів модуляції та кутів 

керування при порівняно низьких тактових частотах інвертору. В [46] 

застосовано динамічну модель СДПМ, що враховує втрати в сталі, та 

запропоновано алгоритм керування приводом на базі СДПМ, що дозволяє 

зменшити втрати в двигуні без суттєвого зниження динамічних якостей приводу 

в цілому.  
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В роботі [47], що присвячена визначенню втрат в транзисторах інвертора, 

розглянуті втрати провідності, вмикання та вимикання, проведено лінеаризацію 

та отримані аналітичні вирази динамічних втрат в транзисторах, але не 

розглянуто втрати на зворотне відновлення антипаралельного діоду. 

В наведених вище роботах, втрати визначаються або в інверторі, або в 

тяговому двигуні. Не враховано, що покращення параметрів енергоефективності 

в одній з ланок приводу (інвертор, двигун) може погіршувати параметри в іншій. 

Оскільки тяговий привід є комплексним пристроєм і кінцевого користувача 

цікавить його енергоефективність в цілому, доцільним є визначення втрат в 

інверторі та двигуні при їх сумісній роботі задля врахування їх взаємного впливу. 

Комплексно втрати в інверторі та двигуні визначаються в роботах [58, 49]. 

Автор [48] запропонував аналітичні формули для визначення втрат в двигуні від 

основної частоти та вищих гармонійних фазного струму, а також втрат в 

транзисторах інвертору. В [49] втрати в інверторі визначені за допомогою 

моделювання інвертору, а втрати в тяговому двигуні розраховані методом 

скінчених елементів. Також обрана оптимальна з точки зору ККД приводу 

тактова частота інвертору. 

Недоліком методик, що наведені в [48, 49] є розрахунок втрат в 

транзисторах за усередненими формулами, що не дозволяють врахувати 

залежність енергій вмикання та вимикання транзисторів, енергій зворотного 

відновлення антипаралельного діоду та інших довідкових характеристик 

транзисторів від струму через них. 

Окремо стоїть задача визначення параметрів систем охолодження 

складових тягового приводу – інвертора та двигуна. В [50] автором 

запропоновано методику визначення параметрів системи охолодження СДПМ, 

ступінь нагріву двигуна визначається виходячи з величин електричних втрат в 

ньому. В [51] за рахунок ітераційного електричного та теплового моделювання 

силових транзисторів інвертору отримані дні для проектування системи 

охолодження інвертору. При сумісному використанні ці методики дозволяють 

розрахувати систему охолодження привода в цілому. 
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Провівши аналіз літературних даних було визначено, що жодна з 

запропонованих вище методик не дозволяє визначити втрати в усіх ланках 

електроприводу комплексно з урахуванням залежності параметрів силових 

елементів інвертору від миттєвих значень струму через них. 

 

1.4. Напрямки підвищення ефективності вхідних перетворювачів 

змінного струму для рухомого складу 

Сучасні тенденції розвитку електричного рухомого складу вимагають 

створення сучасних енергоощадних технологій у тяговому електроприводі [28]. 

Підвищення енергоефективності електрифікованих залізниць досягається 

реалізацією різноманітних заходів. Одними з основних є використання тягових 

приводів на базі перспективних типів тягових двигунів, таких як асинхронні [3, 

52], реактивно-індукторні [32] та інші. Також на енергоефективність рухомого 

складу впливає ефективність використання режимів тяги і рекуперативного 

гальмування [53, 54], конструкція та елементна база силових кіл, тощо.  

Велика кількість вантажів перевозиться рухомим складом змінного 

струму, реалізація режимів тяги та рекуперації в якому ускладнена необхідністю 

підтримувати не тільки певний рівень споживаної або відданої напруги, але й 

певний зсув фаз між струмом та напругою тягової мережі. Також бажано 

забезпечувати за можливістю низький коефіцієнт нелінійних спотворень струму 

тягової мережі. Найбільшого поширення на рухомому складі змінного струму 

набули вхідні тягові перетворювачі із зонно-фазним регулюванням. Через 

особливості своєї роботи такі перетворювачі продукують велику кількість 

реактивної потужності та вищих гармонійних складових струму, що негативно 

впливає на коефіцієнт потужності та електромагнітну сумісність рухомого 

складу. Тому дослідження тягових перетворювачів зі зниженим рівнем 

реактивної складової та вищих гармонійних струму мережі, вважається 

актуальним. 

Для забезпечення високих показників енергоефективності сучасного 

рухомого складу змінного струму використовують різни технічні засоби, що 

забезпечують оптимальні значення усіх трьох вищенаведених параметрів. 
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Такими засобами є системи з активним вольтододатками [55, 56], 

чотирьохквадрантні перетворювачі [57, 58], компенсатори реактивної 

потужності [59, 60]. Найбільш поширеним є використання чотирьохквадрантних 

перетворювачів (4qs-перетворювачів), як таких що не потребують використання 

додаткових перетворювачів та мають високі енергетичні характеристики. 

Докладно конструкцію та принципи дії 4qs-перетворювачів наведено в 

роботах [57, 58, 61–65]. В роботах [57, 61] розглянуто теоретичні основи 

побудови, наведено розрахункові схеми та математичний опис процесів у 

перетворювачі, а також проведено тестове моделювання роботи перетворювача 

в режимі тяги та рекуперативного гальмування. Визначено, що режими роботи 

перетворювача задаються величиною зсуву між мережевим струмом та опорним 

синусоїдальним сигналом а також глибиною модуляції опорного сигналу. Однак 

в цих роботах не визначено залежності енергетичних параметрів перетворювача 

від управляючих величин, а лише наведено рекомендації щодо побудови 

регуляторів.  

В роботі [58] проведено моделювання руху декількох локомотивів по 

ділянці шляху, яку електрифіковано на змінному струмі, визначено електричні 

втрати у 4qs-перетворювачі в режимі тяги, а також виконано порівняння 

розрахункових результатів з отриманими експериментально. 

В роботі [62] розроблено математичну модель однофазного мостового 

вхідного перетворювача з розрядним діодом на електрорухомому складі 

змінного струму з колекторними тяговими двигунами. Встановлено, при яких 

значеннях частоти і глибини модуляції забезпечується коефіцієнт потужності 

більший за 0,9, визначено ступінь спотворення синусоїдальності форми кривих 

напруги та струму в мережі живлення. Досліджено електромагнітні процеси при 

трьох значеннях частоти модуляції (900, 1200, 1800 Гц). 

В роботі [63] наведено математичний опис перетворювача та структуру 

системи керування глибиною модуляції та зсувом фаз між мережевим струмом 

та опорним сигналом. В результаті тестового моделювання підтверджена 

працездатність запропонованої системи керування, проте така система 
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відрізняється складністю та невеликою точністю підтримання коефіцієнту 

потужності, та потребує великої кількості розрахунків в режимі реального часу. 

Також у роботі не наведено методик визначення коефіцієнтів ПІ-регуляторів 

системи керування. 

В роботі [64] наведено алгоритм керування активним вхідним 

випрямлячем електровозу на IGBT-транзисторах, проведено імітаційне 

моделювання системи «тягова підстанція – тягова мережа – електровоз». 

Визначено, що при використанні запропонованого транзисторного випрямляча 

коефіцієнт потужності вищий ніж при використанні тиристорного випрямляча, 

та є не меншим від 0,95. Однак струм та напруга вторинної обмотки тягового 

трансформатору мають суттєво несинусоїдальну форму, що призводить до 

генерації вищих гармонійних складових струму в тяговій мережі. 

В роботі [65] запропоновано систему керування активним випрямлячем, 

окремі контури якої підтримують струм тягових двигунів та коефіцієнт 

потужності тягової мережі. Визначено, що система керування здатна 

підтримувати коефіцієнт потужності, що дорівнює одиниці, при струмах 

більших за певне значення, при менших струмах контур підтримання 

коефіцієнту потужності відключено. Розглянуто проблеми синхронізації 

опорного синусоїдального сигналу зі струмом тягової мережі. 

Проаналізувавши літературні дані можна зробити висновки, що 

використання транзисторного активного випрямляча або 4qs-перетворювача 

суттєво покращує коефіцієнт потужності тягової мережі в порівнянні з 

традиційним тиристорним випрямлячем. Однак в наведеній літературі окрім [62] 

відсутнє визначення впливу тактової частоти на ККД перетворювача та 

коефіцієнт нелінійних спотворень. Задача безпосереднього підтримання 

коефіцієнту потужності на рівні одиниці вирішується в [65], однак питання 

підтримання максимально можливого коефіцієнту при малих струмах не 

розглядається. В наведеній літературі розглядається переважно режим тяги, 

режим рекуперативного гальмування розглянуто обмаль, що не дозволяє 
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використовувати отримані напрацювання для побудови повної системи 

керування вхідним перетворювачем. 

 

1.5 Висновки та постановка мети і задач дослідження 

Проведений аналіз світових тенденцій розвитку тягових приводів 

приміських електропоїздів змінного струму показує, що підвищення їх 

енергоефективності 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. 

Таким чином метою роботи є підвищення енергоефективності 

безредукторного тягового приводу на базі синхронних двигунів зі збудженням 

від постійних магнітів для приміських електропоїздів змінного струму. 

Для досягнення мети обрано наступні задачі. 

Провести аналіз основних напрямів підвищення енергоефективності 

системи перетворення енергії приміського електропоїзду змінного струму щодо 

тяги. 

Створити математичну модель безредукторного колісно-моторного блоку 

приміського електропоїзду 

Провести визначення складових енергоефективності ланки «тяговий 

двигун – тяговий інвертор» на базі синхронного двигуна зі збудженням від 

постійних магнітів. 

Визначити складові енергоефективності 4 qs-перетворювача для 

електрорухомого складу. 

Запропонувати концептуальний проект приміського електропоїзда 

змінного струму. 

Результати наукових досліджень, що наведені в розділі I, опубліковані в 

[2, 10, 12, 13, 33, 41, 42]  
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2. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БЕЗРЕДУКТОРНОГО КОЛІСНО-

МОТОРНОГО БЛОКУ ПРИМІСЬКОГО ЕЛЕКТРОПОЇЗДУ 

Метою розділу є розробка математичної моделі безредукторного СДПМ. Це 

надасть можливість створити імітаційну модель ланки тяговий двигун – тяговий 

інвертор.   

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 

– провести вибір головних розмірів синхронного тягового двигуна 

оберненої конструкції з постійними магнітами, що надасть можливість 

ідентифікувати параметри імітаційної моделі двигуна; 

– сформулювати основні положення математичної моделі СДПМ; 

– провести ідентифікацію математичної моделі СДПМ. 

 

2.1 Попередній вибір головних розмірів синхронного тягового двигуна 

оберненої конструкції з постійними магнітами 

На рис. 2.1 представлено поперечний розріз оберненого синхронного 

тягового двигуна. Зовнішній діаметр двигуна визначається зовнішнім діаметром 

статора, довжиною повітряного зазору та товщиною магніту. 

Товщину постійного магніту можна попередньо вибрати за розрахунками 

магнітного кола з використанням закону повного струму.  

 

  IHdl .      (2.1) 

 

Для попередніх розрахунків приймемо опір сталевих ділянок магнітного 

кола приблизно рівним 0,5 сумарного магнітного опору ділянки повітряного 

зазору та постійного магніту. Приймемо коефіцієнт запасу збудження рівним 2.  

Постійний магніт представимо у вигляді котушки зі струмом рівним  

 

hHI
cm
 ,       (2.2) 
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де cH  – коерцитивна сила постійного магніту, h – товщина постійного 

магніту, та ділянки магнітного кола такій, що дорівнює товщині магніту і 

напруженістю яка визначається за виразом  

B
B

H
HH c

c

0

 ,      (2.3) 

де 0B – залишкова індукція, B – індукція магнітного поля. 

Підставивши вираження (2.2) і (2.3) в (2.1), враховуючи ділянку 

повітряного зазору та виразивши індукцію у вираженні (2.3) через напруженість 

поля одержимо 














3
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0
B

B
H

B
h

c



 ,    (2.4) 

де   – довжина повітряного зазору, 0 – магнітна проникність повітря. 

Рисунок 2.1 – Поперечний розріз оберненого СДПМ 
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Довжину повітряного зазору для синхронних двигунів вибирають 

виходячи з величини реакції якоря [66, 67]. Для двигунів з постійними магнітами 

розташованими на поверхні ротора додатковий магнітний опір потоку реакції 

якоря вносить постійний магніт, у зв'язку із цим довжина повітряного зазору в 

таких двигунах значно нижча та становить приблизно 1…6 мм. 

Для оцінки необхідної товщини магніту приймемо постійний магніт на 

основі сплаву NdFeB з залишковою індукцією постійного магніту 0,85..1,2 Тл та 

коерцитивною силою постійного магніту 800000…1000000 А/м. При цьому 

індукцію в повітряному зазорі приймемо 0,8 Тл. Товщина постійного магніту 

лежить в межах 2…20 мм. 

Число пар полюсів двигуна визначається оптимальною частотою 

живлення та  швидкістю рухомого складу через те що в приводі такого роду 

відсутній редуктор. Для електромеханічних перетворювачів попередньо 

виберемо номінальну частоту живлення 50 Гц. Число пар полюсів можна 

вибрати згідно з виразом 








 


V

fD
p k

6,3
,    (2.5) 

де kD – діаметр колеса, f –частота живлення, V –швидкість ЕРС.  

Для визначення раціональних співвідношень діаметра двигуна та 

потужності було виконано розрахунок максимально можливої потужності 

двигуна оберненої конструкції в залежності від діаметру двигуна та швидкості 

руху при діаметрі колеса 950 мм. 

Потужність двигуна визначається за формулою 

 


ном

MP ,      (2.6) 

де M  – номінальний момент двигуна,   – кутова частота обертання 

ротора. 

Номінальний момент двигуна дорівнює 
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зап

ном
k

M
M max ,      (2.7) 

де 
max

M – максимальний електромагнітний момент двигуна, 

зап
k = 1,5 – коефіцієнт запасу за електромагнітним моментом, обраний з 

умов динамічної стійкості. 

 

Максимальний електромагнітний момент двигуна maxM  визначається з 

виразом 

2
max

DIlB
M


 ,     (2.8) 

де  – полюсне перекриття, B – індукція в повітряному зазорі, l  – довжина 

активної частини статора, I  – МРС обмотки статора, D  – зовнішній діаметр 

статора. 

МРС обмотки статора визначається виходячи зі співвідношення 

 


 SYI ,      (2.9) 

де Y – щільність струму в обмотці статора. Для попереднього розрахунка 

оберемо рівною 5 А/мм2; S  – сумарна площа поперечного переріза провідників 

обмотки статора, визначається виходячи з геометрії паза та числа пазів на полюс 

і фазу. 

Для оцінки обмеження діаметра статора виконано попередній розрахунок 

коефіцієнта заповнення паза статора при різних діаметрах статора та числі пар 

полюсів 2p. Для тягових двигунів коефіцієнт заповнення паза не повинен бути 

нижче 0,6 (обмеження 2 по рис. 2.2). Окрім того, на рис. 2.2 показане обмеження 

3 за мінімально припустимою шириною пазу в 5мм та обмеження 1 за 

максимально доступним монтажним об’ємом. Цифрами 4…13 позначені 

залежності для двигунів з 2р рівним 3…12 відповідно. На рис. 2.3 показані 

залежності діаметра статора, а на рис. 2.4 – діаметра двигуна від потужності 

двигуна для рухомого складу з різними конструктивними швидкостями.  
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Рисунок 2.2 – Обмеження, що накладаються на обернений СДПМ в складі 

безредукторного тягового привода. 1 – обмеження по монтажному об’єму, 2 – 

обмеження за коефіцієнтом заповнення паза міддю, 3 – обмеження по 

мінімальній ширині паза. kзап – коефіцієнт заповнення пазу, в.о., Dст – діаметр 

статору, мм 

 

Цифрами 1…5 позначені залежності для конструктивних швидкостей 

руху 60, 80, 100, 120, 140 км/год відповідно, цифрою 6 – обмеження по 

мінімальній ширині паза. 

 
Рисунок 2.3 – Залежність потужності двигуна від діаметра статора. 
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Рисунок 2.4 – Залежність потужності від діаметра двигуна. 

 

Для оцінки адекватності отриманих результатів були обрані параметри для 

двигуна електропоїзда NEXT 250 [68] і зроблене порівняння з існуючими.  

У такий спосіб розроблена методика попереднього вибору головних 

розмірів оберненого тягового СДПМ, що входить до складу безредукторного 

тягового привода.  

Отримано залежності діаметра двигуна та діаметра статора від потужності 

двигуна та швидкості ЕРС. Проведено аналіз обмежень, що накладаються 

коефіцієнтом заповнення паза міддю, мінімально можливою шириною паза та 

монтажним об’ємом двигуна.  

 

2.2. Основні положення математичної моделі СДПМ 

ЕМП можна представити у вигляді системи, що має N електричних і M 

механічних координат (входів). Для більшості ЕМП сучасних і перспективних 

типів число механічних входів (валів, якорів) дорівнює одиниці. Тому надалі 

будемо розглядати тільки ЕМП із одним механічним входом (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Структурна схема ЕМП 

 

Виберемо наступні узагальнені енергетичні параметри ЕМП: узагальнена 

координата kq , узагальнена швидкість kq , узагальнений імпульс сили kр , 

узагальнена сила kf . Для механічної системи взагалі не виникає сумнівів, що 

розуміти під координатою, швидкістю, силою або імпульсом. Інша ж ситуація 

виникає при виборі електричних координат. 

Запасена електрична енергія електромеханічної системи складається з 

потенційної енергії та кінетичної коенергії. Це означає, що якщо визначити заряд 

q  як узагальнену координату kq , то електрична запасена енергія буде визначена 

як потенційна.  

Якщо розглядається дія неконсервативної сили kQ  по k-ій координаті kq  

разом з консервативними силами системи, то згідно з принципом Даламбера при 

динамічній рівновазі сума всіх сил, включаючи неконсервативні, повинна 

дорівнювати нулю. Тому рівняння Лагранжа має такий вигляд 
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, (2.10) 

де L  - силова функція Лагранжа, F  - Рилєєва функція, що описує втрати в 

системі. 

Після визначення узагальнених координат вибираємо силову функцію 
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Лагранжа або лагранжіан, ),,( tqqL  , який будемо використовувати для одержання 

рівнянь руху. Лагранжіан визначається як різниця між кінетичною коенергіеєю 

T  і потенційною енергією V , тобто 

 

 VTL  . (2.11) 

В розглянутих ЕМП є тільки одна механічна координата, тому основні 

енергетичні параметри можуть бути представлені в таблиці 2.1 та на схемі на 

рис. 2.6. 

Таблиця 2.1 – Основні енергетичні параметри ЕМП 

Енергетичний 

параметр 

Електричні 

 параметри 

Механічні 

параметри 

k  1,2,...M  1M   

kq
 1 2, ,.. Mq q q    

kq
 1 2, ,.. Mi i i    

k
р

 1 2, ,.. M    J  

kf
 

0 0 

kQ  1 2, ,.. Me e e  CM  

 

Тут k – номер узагальненої координати, M – число електричних координат 

(обмоток) ЕМП, 1 2, ,.. Mq q q – заряди в 1,2,...M  обмотках ЕМП, 1 2, ,.. Mi i i – 

узагальнені швидкості – струми в обмотках1,2,...M , 1 2, ,.. M    – узагальнені 

імпульси – потокозчеплення в обмотках ЕМП, 1 2, ,.. Me e e – узагальнені 

неконсервативні сили – напруги, прикладені до обмоток ЕМП, x ,  – 

узагальнені механічні координати – переміщення рухомої частини або кут 

повороту ротора ЕМП, v ,  – узагальнені механічні швидкості – лінійна 

швидкість рухомої частини або кутова швидкість повороту ротора ЕМП, 
aM , J  
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– маса та момент інерції ЕМП, 
CF , 

CM – узагальнені неконсервативні сили – сила 

та момент опору.  

 

Рисунок 2.6 – Електричні та механічні параметри ЕМП 

 

Через узагальнені змінні запишемо вираження для кінетичної коенергії та 

потенційної енергії для консервативної частини системи за наступними 

рівняннями: 
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Через узагальнені координати запишемо вирази для кінетичної коенергії та 

потенційної енергії для консервативної частини системи за рівняннями (2.11) і 

(2.12) 
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2
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1 2 1
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0 0

1
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(0, ,..., , ) ... (0,0,..., , ) .
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i
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i i
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            (2.14) 

 

Згідно із принципом Даламбера знаходження кінетичної коенергії для 

магнітного поля може здійснюватися шляхом інтегрування по різних контурах, 

тому послідовність інтегрування потокозчеплень фаз може бути будь-якою. 

 

 0V    (2.15) 

 

Консервативний лагранжіан дорівнює кінетичній коенергії 

 

 TL  . (2.16) 

 

Запишемо релєєву функцію втрат  
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irF ,  (2.17) 

де    – коефіцієнт тертя в підшипниках ЕМП. 

Підставляючи (2.14)-(2.17) в (2.10) і вирахувавши відповідні похідні за 

електричними узагальненими координатами і швидкостями, одержимо для 

електричних координат рівняння виду 
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, (2.18) 

а для механічної координати  
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В зв’язку з тим що більшість конструкцій СДПМ мають трифазну 

конструкцію в подальшому в роботі кількість фаз статора приймаємо М=3. 

Вираз 
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і є тим, що 

визначає електромагнітну силу або момент трифазного ЕМП ( eF , eM  ). 

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

залежить від усіх координат, то похідні 
dt
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 можна представити в 

такому виді: 
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Підставимо вираз (2.20) до рівняння системи (2.18) та одержимо її в 

наступному вигляді: 
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 (2.21) 

 

Система (2.21) являє собою систему рівнянь відносно похідних 
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dt

di

dt

di

dt

di 321 ,, , розв’язавши яку методом Крамера одержимо вираження для похідної 

k-го струму 
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,             (2.22) 

де  j k – номер j стовпця, що відповідає номеру струму k . 

Отримане вираження (2.22) є диференціальним рівняннями для k -го струму, 

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

виді для математичної моделі вимагає значних обчислювальних ресурсів, тому 

що на кожному кроці розв’язання системи, що складається з рівнянь виду (2.22), 

необхідне знаходження визначників складових чисельника та знаменника, 

елементи яких залежать від стану магнітної системи ЕМП.  

Тому нами пропонується алгоритм зниження порядку математичної моделі 

без спрощення визначаючих факторів у наступному виді.  

Перше. Перетворимо (2.22) у рівняння стану системи розкривши 

визначники та, провівши заміни, одержимо 
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Через те, що потокозчеплення обмоток і їх похідні по струмах і механічній 

координаті не залежать від часу, функції 
k

A , 
k

B  і kC  не залежать від часу, а 

залежать від узагальнених швидкостей (струмів) координат (кута повороту). 

Тому ці функції можна визначити заздалегідь за результатами цифрових 

експериментів.  

Друге. Апроксимуємо отримані за результатами цифрових експериментів 

функції 
k

A ,  
k

B  і kC  сплайн функціями 1-го порядку: 
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де , ,m n ka , , ,m n kb , ,m kc  – коефіцієнти сплайн функцій, отримані за результатами 

аналізу цифрового експерименту. 

Третє. Перетворимо вираз (2.19) до виду рівняння стану 
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Провівши заміни, одержимо 
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Четверте. Апроксимуємо функції eD  сплайн функціями, одержимо 

відповідно 

 

  0 1 mod ,2eD d d    ,  (2.41)  

де 0d , 1d  – коефіцієнти сплайн функцій, отримані за результатами аналізу 

цифрового експерименту. 

Додавши в математичну модель рівняння зв’язку механічної координати та 

її швидкості, одержимо узагальнену математичну модель зниженого порядку  
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Для ідентифікації параметрів математичної моделі (2.42) пропонується 

проведення цифрових експериментів з наступним використанням регресійного 

аналізу.  

2.3 Ідентифікація параметрів синхронного електромеханічного 

перетворювача енергії зі збудженням від постійних магнітів 

Для визначення робочих властивостей СДПМ необхідно розробити 

імітаційну та математичну модель такого привода та її складову частину – 

модель електромеханічного перетворювача. У роботі [69] розглядається 

математична модель електромеханічного перетворювача енергії на базі СДПМ, 

що враховує нелінійність магнітної системи та складну геометрію ротора і 

статора двигуна. Для ідентифікації її параметрів необхідно знайти залежності 

потокозчеплень та електромагнітного моменту.  

На першому етапі нами пропонується для ідентифікації параметрів моделі 

встановити залежності між потокозчепленнями фаз А , B  та C  з одного боку 

узагальненими координатами, та їх похідними з іншого. Елементи магнітних 

систем розглянутих ЕМП через високе використання мають ділянки з 

насиченням значно більшим за 2 Тл. Тому для одержання залежностей 

потокозчеплень від кута повороту ротора проводиться комплекс цифрових 

експериментів із розрахунку магнітного поля. Для отримання значення 

потокозчеплень пропонується проводити розрахунки магнітного поля у 

двовимірній постановці з використанням методу кінцевих елементів для 

пласкопаралельного завдання. За результатами аналізу магнітного поля можна 

здобути значення потокозчеплень фаз ЕМП і значення електромагнітного 

моменту. 

Ідентифікацію математичних моделей ЕМП будемо виконувати на 

прикладах конструктивних вирішень, що наведені в [70]. Для вирішення тестової 

задачі за запропонованим в роботі алгоритмом визначимо необхідну потужність 

тягового двигуна, виходячи з бажаних характеристик електропоїзду. При 
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використанні повністю обмоторених візків, тобто при використанні 8 тягових 

двигунів на вагон, необхідна потужність визначається за виразом 

9550
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2

11000
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мот

ваг

мот

D

V

D
n

am

P


 ,  (2.43) 

де вагm  – маса вагону, мотn  – кількість тягових двигунів на вагон, кD  – діаметр 

колеса, V  – швидкість руху. 

Для тестової задачі приймемо масу головного моторного вагону рівною 

60 т, бажане прискорення при швидкості 50 км/год 0,7 м/с2, тоді необхідна 

потужність одного вагону складе 72,94 кВт. Оберемо потужність тягового 

двигуна рівною 80 кВт, тоді електропоїзд приблизно матиме тягову 

характеристику, що наведено на рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Тягова характеристика електропоїзду. 

 

Основні технічні та конструктивні параметри розглянутих ЕМП наведені в 

таблиці 2.2.  
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На рис. 2.8 представлено робочі області розрахунків магнітного поля 

методом скінчених елементів. Комплекс цифрових експериментів з розрахунку 

магнітного поля проведений при різних кутових координатах і при різних 

струмах фаз.  

Кут повороту ротора раціонально змінювати в інтервалі від 0 до 2 / p , де 

р– число пар полюсів. 

Струми в обмотках статора раціонально змінювати в інтервалах від 

max1,2 фI  до max1,2 фI  із кроком max(0.2..0.35) фI , де maxфI – максимальне значення 

струму у фазі.  

За результатами отримані значення потокозчеплення фаз статора та 

електромагнітний момент двигуна з використанням методик [71, 72] і 

програмного комплексу FEMM [73]. 

 

Таблиця 2.2 – Основні технічні та конструктивні параметри СДПМ  

Параметр Величина 

Номінальна потужність, кВт 80 

Номінальна частота обертання, об/хв 360 

Номінальна фазна напруга, В 375 

Номінальний фазний струм, А 123 

Число фаз 3 

Число полюсів 6 

Довжина пакета статора, мм 300 

Зовнішній діаметр статора, мм 300  

Внутрішній діаметр ротора, мм 308 

Зовнішній діаметр ротора, мм 400 

Повітряний зазор, мм 4 

Число пазів статора 36 

Число витків фази 96 
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Для одержання безперервних залежностей потокозчеплень запропоновано 

апроксимувати результати цифрового моделювання. При виборі типу 

апроксимуючих функції переслідувалися наступні цілі:  

- пропонована функція повинна мати досить простий вигляд аналітичних 

часткових похідних за всіма координатами; 

- функція та її похідні за кутом повороту ротора на початку та кінці 

інтервалу, на якому проводиться апроксимація, повинні бути однаковими; 

- залежність пропонованої функції повинна враховувати зміни струмів не 

тільки власної, але й сусідніх фаз. 

Враховуючи вище сказане, запропонована функція вигляду  
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,  (2.44) 

 

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

ijkijkijk bcbbba ,, , ijkijkijk cccbca ,,  коефіцієнти полінома для фази 1,2 і М відповідно, 

визначені з використанням поліномів Чебишева на множині рівновіддалених 

точок; w  кількість витків обмотки однієї фази;   - кутова частота першої 

гармоніки потоку. 

Поліном, що описує електромагнітний момент двигуна, має вигляд 
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де ijkijkijk mсmbma ,,  коефіцієнти полінома, визначені за методом Чебишева. 

На рис. 2.8 показано розподіл магнітного поля при одній з комбінацій 

струмів і куті повороту ротора для ЕМП СДПМ. 

Для визначення коефіцієнтів апроксимуючого полінома пропонується 

використовувати метод на основі поліномів Чебишева на множині 

рівновіддалених точок [74, 75]. 

Апроксимація поліномом Чебишева виконувалася за наступним 

алгоритмом. Нехай задана множина точок  ix  mi ,,3,2,1  . Рекурентні 

співвідношення, що визначають ортодоксальні поліноми Чебишева )(xgk

 1,,3,2,1  mk  , мають вигляд 
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Значення коефіцієнтів kk baaa ,,0   визначалися за формулами: 
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    (2.47) 

Відповідно до отриманих виразів було складено алгоритм обчислення 

полінома Чебишева по множині заданих точок (рис. 2.9), який приведено в роботі 

[76]. 

Стандартні алгоритми апроксимації поліномами Чебишева 

використовують нормалізовану шкалу ординат. Тому, для приведення реальних 
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струмів до нормалізованих, введені масштабні коефіцієнти та зсуви М й Z.  

а)  

б)  

 

Рисунок 2.8 – Скінченноелементна сітка (а) та розподіл магнітного поля (б) в 

СДПМ для приміського електропоїзда 
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Рисунок 2.9 – Алгоритм обчислення полінома Чебишива на множині 

равновіддалених точок 

Для визначення knA ,  knB ,  kC  (2.35)…(2.37) необхідне визначення 

часткових похідних потокозчеплень по струмах в обмотках і по куту повороту. 
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Запропоновані функції (2.44) безперервні, тому похідні можна визначити 

аналітично. В результаті одержимо: 
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 (2.50) 

де 
MMM jjjjjj aсabaa ...... 111

,,  коефіцієнти полінома, визначені за методом 

Чебишева.  
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Для визначення порядку регресійної моделі, що описує цифровий 

експеримент, запропоновано проводити оцінку результатів апроксимації та 

наступне порівняння їх із результатами експерименту за критерієм 

максимального відхилення.  

Отримані результати показують, що зі збільшенням вмісту в поліномі 

вищих гармонік величина помилки зменшується. При цьому існує певний 

мінімум. Раціональним є апроксимація з n=3 і l=7, при цьому максимальне 

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

Таким чином, за результатами розрахунків магнітного поля та наступного 

регресійного аналізу отримані поліноміальні залежності похідних 

потокозчеплень за струмом та кутовою координатою, які дають можливість 

ідентифікувати узагальнену математичну модель СДПМ.  

2.4 Висновки за розділом 2 

1. На основі узагальненої математичної моделі ЕМП створено математичну 

модель безредукторного СДПМ приміського електропоїзду. Модель заснована 

на вирішенні рівняння Лагранжа для електромеханічної системи без внесення 

спрощення на лінійність магнітної системи, а також з урахуванням «зубчастості» 

статору та геометрії ротору.  

2. Розроблено методику попереднього вибору головних розмірів 

оберненого тягового СДПМ, що входить до складу безредукторного тягового 
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привода, яка заснована на розрахунку магнітного кола двигуна з урахуванням 

геометричних обмежень щодо компоновки колісно-моторного блоку у складі 

візка та технологічних обмежень щодо створення двигуна.  

3. Отримані залежності діаметра двигуна та діаметра статора від 

потужності двигуна та швидкості ЕРС. Проведено аналіз обмежень, що 

накладаються коефіцієнтом заповнення паза міддю, мінімально можливою 

шириною паза та монтажним об’ємом двигуна. 

4. За результатами розрахунків магнітного поля та наступного 

регресійного аналізу отримано поліноміальні залежності похідних 

потокозчеплень за струмом та кутовою координатою, які дають можливість 

ідентифікувати узагальнену математичну модель СДПМ для приміського 

електропоїзду.  

5. При проведені регресійного аналізу вперше визначено раціональний 

порядок функції, що апроксимує потокозчеплення фаз двигуна та його похідних, 

а також електромагнітного моменту. Для безредукторного СДПМ визначено: 

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

Результати наукових досліджень, що наведеноі в розділі, II опубліковано в 

[77 – 82]. 
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3. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНКИ 

«ТЯГОВИЙ ДВИГУН – ТЯГОВИЙ ІНВЕРТОР» НА БАЗІ 

СИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ 

МАГНІТІВ 

Метою розділу є розробка методики визначення електричних втрат у ланці 

«тяговий двигун – тяговий інвертор» на базі синхронних двигунів зі збудженням 

від постійних магнітів. Це надасть можливість визначити складові втрат у 

тяговому приводі в залежності від тактової частоти ШІМ. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 

– створити імітаційну модель тягового приводу, що дозволяє 

обчислити миттєві значення втрат у тяговому інверторі; 

– створити методику, що дозволяє обчислити втрати в тяговому 

двигуні в залежності від отриманої поточної форми фазного струму. 

 

3.1. Імітаційна модель ланки «тяговий двигун – тяговий інвертор», що 

дозволяє отримати миттєві значення втрат у тяговому інверторі 

Для визначення втрат в тяговому інверторі однієї ланки «тяговий двигун – 

тяговий інвертор» потужністю 80 кВт розроблено методику, яку реалізовано за 

допомогою цифрової моделі приводу в середовищі Matlab-Simulink [83]. 

Загальну блокову схему якої наведено на рис. 3.1 

Підсистема AIN є мостовим трифазним інвертором напруги на базі IGBT 

транзисторів. 

Блок PMSM синхронний двигун зі збудженням від постійних магнітів 

спільно з вимірювальним блоком.  

Підситема Mov_res вираховує еквівалентний опір руху електропоїзду 

згідно з [84].  

Підсистема Contr_sys спільно з підсистемою Set_theta реалізує завдання 

фазної напруги та кута комутації в залежності від частоти обертання. Таким 

чином здійснюється перехід між зонами обмеження струму, потужності та 

ослаблення поля. 
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Рисунок 3.1 – Загальна блокова схема цифрової моделі ланки «тяговий інвертор 

– тяговий двигун» 

 

 

Підсистема SV_PWM реалізує алгоритм просторово-векторної модуляції 

транзисторів інвертора напруги. 

На рис. 3.2 наведено підсистему Contr_sys.  

 

 
Рисунок 3.2 – Будова підсистеми Contr_sys 

 

Підсистема формує сигнали керування величиною фазної напруги та 

сигнал завдання кута керування. 

Система складається із трьох незалежних каналів Zone_1_U, Zone_2_U та 

Zone_3_Theta. 
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Блок Zone_1_U призначений для обчислення величини завдання напруги 

двигуна в режимі обмеження струму. 

Блок Zone_2_U призначений для обчислення величини завдання напруги 

двигуна в режимі постійної потужності. 

Блок Zone_3_Theta призначений для обчислення величини завдання кута 

комутації інвертора в режимі ослаблення поля двигуна. 

Блок констант Params призначений для завдання параметрів двигуна. 

 

 
Рисунок 3.3 – Будова підсистеми SV_PWM 

 

Підсистема SV_PWM, представлена на рис. 3.3, реалізує алгоритм 

просторово-векторної модуляції ключів інвертора напруги згідно з алгоритмами, 

що описані в [85, 86]. 

Тактова частота просторово-векторної ШІМ задається ззовні, за 

допомогою константи f_carrier. Сигнал тактової частоти подається на вхід 

підсистеми SV PWM, спільно з сигналом обмеження напруги U_limit визначає 

параметри пилкоподібного опорного сигналу SAW. 
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Також до підсистеми надходить сигнал абсолютного енкодеру theta_el. 

Блоки To_360_deg та To_60_deg виділяють з сигналу енкодера періодичні 

послідовності в 360 та 60 градусів, що відповідають проходженню просторовим 

вектором повного оберту та сектору відповідно. 

Блоки Set_K1 та Set_K2 вираховують коефіцієнти заповнення окремих фаз 

згідно з поточним положенням просторового вектора в поточному секторі. 

Блоки A_pulse, B_pulse перетворюють коефіцієнти заповнення окремих 

фаз в імпульси комутації для генерації просторового вектора для одного й того 

ж сектора. Для розподілу імпульсів комутації між всіма секторами призначено 

блок Set_sector, що визначає сектор в якому знаходиться просторовий вектор 

напруги, та розподіляючу підсистему Commutator_deltic. 

 

 
Рисунок 3.4 – Будова підсистеми AIN 
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Підсистема AIN складається із шести однакових блоків електронних 

ключів g1…g6. Кожен електронний ключ складається із блоків, що реалізують 

ІGBT-транзистор, зворотний діод та снаберну ланку. Вбудований вимірювач 

визначає напругу на переході колектор-емітер та струм через транзистор і діод. 

Керуючі імпульси на відкривання транзисторів подаються за допомогою клеми 

In1, яка містить в собі 6 сигналів одночасно. 

Ланка постійного струму під’єднано до інвертору через клеми DC_LINK_– 

та DC_LINK_+, двигун під’єднано через клеми U, V, W. 

Для обчислення електричних втрат в інверторі призначено однакові 

підсистеми HI_loss та LO_loss, які обчислюють втрати в верхньому та нижньому 

IGBT-транзисторах транзисторної стійки, а також втрати в зворотних діодах та 

снаберних ланках. Сумарні втрати складаються та помножуються на 3.  

Визначення втрат в інверторі здійснюється подібно до методики, наведеної 

в [35, 37]. Головна відмінність запропонованої методики полягає в прямому 

обчисленні параметрів електронного ключа згідно з миттєвим значенням струму 

через них та довідниковими даними. Для тестової задачі обрано IGBT-модуль 

2MBI400VD-120-50 від Fuji Electric [87], його довідникові залежності прямих 

падінь напруги на колекторно-емітерному переході транзистора та 

антипаралельному діоді від струму через них наведено на рис. 3.5 та 3.6.  

Довідникова залежність втрат енергій при вмиканні та вимиканні IGBT-

транзистора, а також втрат енергії на зворотне відновлення антипаралельного 

діоду наведені на рис. 3.7. Для тестової задачі обрано температуру кристалу 

рівною 125°С.  

Обчислювачі втрат в інверторі наведені на рис. 3.8. Вони визначають 

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 

sum dc igbtc swonswoff rr snubE E E E E E     ,   (3.1) 
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Рисунок 3.5 – Залежність прямого падіння напруги  

на переході колектор-емітер від струму через IGBT-транзистор 

 

 

Рисунок 3.6 – Залежність прямого падіння напруги  

на антипаралельному діоді від струму через нього 

IC, A 

Vce, В 

VF, В 

IF, A 
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Рисунок 3.7 – Залежності втрат енергій на включення (Eon),  

відключення (Eoff) IGBT-транзистору та зворотне відновлення 

антипаралельного діоду (Err) від струму через них 

 

де sumE , Дж – сумарна енергія втрат, що припадають на один IGBT-

транзистор та його обв’язку; 

dcE , Дж – енергія, що розсіюється на антипаралельному діоді в режимі 

прямої провідності; 

igbtcE , Дж – енергія, що розсіюється на колектор-емітерному переході в 

режимі прямого зміщення; 

swonswoffE , Дж – енергія, що розсіюється на IGBT-транзисторі при комутації; 

rrE , Дж – енергія, що розсіюється на антипаралельному діоді при 

зворотному відновленні; 

snubE , Дж – енергія, що розсіюється на снаберному резисторі. 

Обчислення енергії втрат при моделюванні виконується на відрізку часу 

роботи інвертора в 1 секунду, таким чином, накопичена за час моделювання 

сумарна енергія дорівнює потужності втрат. 

 

If, A 

Eon, Eoff,Err, 

мДж/імп. 
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Рисунок 3.8 – Обчислювач втрат в інверторі 

 

Шляхом апроксимації залежностей, що наведені на рисунках 3.5, 3.6 та 3.7, 

отримано вирази для визначення енергій, що входять до складу (3.1). 

Енергія, що розсіюється на антипаралельному діоді в режимі прямої 

провідності, визначається за виразом 

end

i

start

T

dc dc

t T

E E


  ,      (3.2) 

де Tstart та Tend – час початку та кінця вимірювання, причому 1end startT T c  ; 

idcE , Дж – енергія, що розсіюється під час i-го такту інвертору, та дорівнює 

( )

закр

i

відкр

t

dc f f закр відкр

t

E U I dt t t    ,    (3.3) 

де відкр
t  та закр

t  – відмітка часу відкривання та закривання антипаралельного 

діоду під час i-го такту інвертору; 
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fI , А – струм, що протікає через антипаралельний діод під час i-го такту 

інвертору; 

fU , В –пряме падіння напруги на антипаралельному діоді під час i-го такту 

інвертору, що отримано апроксимацією довідкових даних, які наведені на рис. 

3.6, та дорівнює 

8 3 5 2 3(2.24791 10 1.9492 10 7.3991 10 0.6)f f f f fU I I I I              .         (3.4) 

 

Аналогічним чином визначається енергія, що розсіюється на колектор-

емітерному переході в режимі прямого зміщення: 

end

i

start

T

igbtc igbtc

t T

E E


  ,      (3.5) 

де 
iigbtcE , Дж – енергія, що розсіюється під час i-го такту інвертору, та дорівнює: 

( )

закр

i

відкр

t

igbtc ce ce закр відкр

t

E U I dt t t    ,    (3.6) 

де ceI , А – струм, що протікає через колекторно-емітерний перехід транзистору 

під час i-го такту інвертору; 

відкр
t  та закр

t  – відмітка часу відкривання та закривання транзистору під час i-го 

такту інвертору; 

ceU , В – пряме падіння напруги колекторно-емітерному переході під час i-го 

такту інвертору, що отримано апроксимацією довідкових даних, які наведені на 

рис. 3.5, та дорівнює 

8 3 5 2 3(4.26282 10 2.5551 10 7.82885 10 0.6)ce ce ce ce ceU I I I I             .  (3.7) 

 

Енергії, що розсіюються при вмиканні та вимиканні транзистора 

визначаються за виразом 
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end

i i

start

T

swonswoff swon swoff

t T

E E E


  ,     (3.8) 

де 
iswonE  та 

iswoffE , Дж – енергії, що розсіюються під час i-го такту 

інвертору на вмикання та вимикання транзистору відповідно, вони отримані 

апроксимацією довідкових даних, які наведені на рис. 3.7, та дорівнюють 

 
9 2 52.28833 10 4.764 10 0.02294swon ce ceE I I        ,  (3.9) 

9 2 49.9547 10 1.19954 10 0.0199swoff ce ceE I I         .  (3.10) 

 

Енергія, що розсіюється на зворотне відновлення антипаралельного діоду 

визначається за виразом 

end

i

start

T

rr rr

t T

E E


  ,     (3.11) 

де 
irrE , Дж – енергія, що розсіюється під час i-го такту інвертору на зворотне 

відновлення антипаралельного діоду, вона отримана апроксимацією довідкових 

даних, які наведені на рис. 3.7, та дорівнює 

 
7 2 31.94117 10 1.293529 10 0.089412rr f fE I I          (3.12) 

 

Енергія, що розсіюється на снаберному резисторі, визначається за виразом 

end

i

start

T

snub snub

t T

E E


  ,      (3.13) 

де 
isnubE , Дж – енергія, що розсіюється під час i-го такту інвертору на снаберному 

резисторі 

 2 2

2i

sn
snub pk dc

C
E V V   ,      (3.14) 

де dcV , В – напруга в ланці постійного струму; 

snC , Ф – ємність снаберного конденсатору; 
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pkV , В – пікове значення напруги на транзисторі, що визначається за виразом 

2

sn sn
pk dc

sn

L I
V V

C


  ,     (3.15) 

де snL , Гн – індуктивність ланки постійного струму; 

snI , А – струм через снаберну ланку. 

Складові втрат розраховуються в окремих підсистемах, опис яких 

наведений нижче. 

Втрати провідності антипаралельного діоду розраховуються в підсистемі 

DIODE_CONDUCTION_LOSSES, яку зображено на рис. 3.9. Пряме падіння 

напруги на діоді diod_conductivity_U визначається згідно (3.4). Елемент 

Diod_current виділяє негативний струм через силовий прилад, що відповідає 

протіканню струму через антипаралельний діод. Блоки Zero-Order Hold та 

Integrator1 проводять інтегрування отриманого значення втрат на протязі часу 

моделювання. 

 
Рисунок 3.9 – Підсистема DIODE_CONDUCTION_LOSSES 

 

Підсистема IGBT_CONDUCTION_LOSSES, що зображена на рис. 3.10, 

розраховує втрати провідності IGBT-транзисторів та працює подібно до 

вищенаведеної підсистеми DIODE_CONDUCTION_LOSSES. Елемент 

IGBT_current виділяє позитивний струм через силовий прилад, що дозволяє 

накопичувати енергію втрат на інтеграторі. 
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Рисунок 3.10– Підсистема IGBT_CONDUCTION_LOSSES 

Підсистема IGBT SWON SWOFF LOSS призначений для обчислення втрат 

на вмикання і вимикання IGBT-транзистора, вона показана на рис. 3.11.  

 
Рисунок 3.11 – Підсистема IGBT_SWON_SWOFF_LOSS 

 

Блок Compare1 виділяє позитивні імпульси струму через силовий прилад, 

таким чином відсікаючи імпульси струму через антипаралельний діод. Блоки Hit 

Crossing та Hit Crossing1 видають сигнали моменту вмикання і вимикання IGBT 

транзистора відповідно. Сигнали від цих блоків подаються в підсистеми 

Current_fixer_swon і Current_fixer_swoff. Ці підсистеми фіксують значення 

струму, що проходить через IGBT транзистор в моменти вмикання і вимикання. 

Також сигнал від блоку Hit Crossing подається на J-K тригер, стан виходів якого 

змінюється на протилежний при кожному вмиканні транзистора. 

Використовуючи блоки Variable Transport Delay, Variable Transport Delay1, 

логічні блоки та сигнал T_measure_pulse виділяємо сигнали довжиною ¼ періоду 

тактової частоти в моменти вмикання транзисторів. Отримані сигнали 

поєднуються за допомогою логічного оператора OR, і перемножуються з 

величиною, зворотної до ¼ періоду тактової частоти інвертора. Таким чином 
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генеруються імпульси одиничної амплітуди, що надходять в моменти вмикання 

транзистора. Фіксовані значення струму від підсистем Current_fixer_swon і 

Current_fixer_swoff передаються на блоки Eswon, Eswoff, в яких проводиться 

обчислення енергії вмикання і вимикання транзистора згідно з (3.8…3.10) та 

струмом в моменти вмикання та вимикання, після чого отримані значення 

додаються. 

Використовуючи блоки Prod3 і Int3, отримуємо рівномірно наростаючу 

криву, що відповідає накопиченому значенню енергії вмикання і вимикання. 

Накопичена за 1 секунду вимірювання енергія дорівнює потужності втрат на 

перемикання IGBT-транзистора. 

Підсистема DIODE_REVERS_RECOVERY_LOSS зображена на рис. 3.12 і 

призначена для обчислення втрат на зворотне відновлення антипаралельного 

діода. Блок Compare1 виділяє негативні імпульси струму через силовий прилад, 

таким чином відсікаючи імпульси струму через IGBT транзистор. Блоки Hi та Hit 

видають сигнали моменту вмикання і вимикання відповідно. Сигнал від блоку 

Hit подаються в підсистему Current_fixer. Ця підсистема фіксує значення струму, 

що проходить через антипаралельний діод в момент зворотного відновлення. 

 

 
Рисунок 3.12 – Підсистема DIODE_REVERS_RECOVERY_LOSS 

 

Сигнал від блоку Hi подається на J-K тригер, стан виходів якого 

змінюється на протилежний при кожному вимиканні транзистора. 

Використовуючи блоки Variable Transport Delay, Variable Transport Delay1, 
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логічні блоки та сигнал T_measure_pulse виділяємо сигнали довжиною ¼ періоду 

тактової частоти в моменти зворотного відновлення діоду. Отримані сигнали 

зливаються за допомогою логічного оператора OR і перемножуються з 

величиною, зворотної до ¼ періоду тактової частоти інвертора. Таким чином 

генеруються імпульси одиничної амплітуди, що надходять в моменти зворотного 

відновлення антипаралельного діоду. 

Фіксоване значення струму від підсистеми Current_fixer передається на 

блок Err, в якому проводитиметься обчислення енергії зворотного відновлення 

антипаралельного діоду згідно з (3.12).  

Використовуючи блоки Product і Integrator, отримується рівномірно 

наростаюча крива, що відповідає накопиченому значенню енергії зворотного 

відновлення, Накопичена за 1 секунду роботи інвертора енергія дорівнює 

потужності втрат на зворотне відновлення антипаралельного діоду. 

Підсистема SNUBBER_RESISTOR_LOSS зображена на рис. 3.13 і 

призначена для визначення величини енергії, що розсіюється на снаберному 

резисторі.  

 
Рисунок 3.13 – Підсистема SNUBBER_RESISTOR_LOSS 

 

В тяговому інверторі застосовано фіксуючий снаберний RC- ланцюжок, 

схема підключення і номінал снаберного конденсатора вибрано згідно з [36]. 

Типове для інверторів напруги такої потужності значення індуктивності ланки 
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постійного струму вибрано згідно з [35]. Блок Comp відсікає негативні імпульси 

струму. Блок Hit Crossing виділяє моменти вимикання силового транзистора. 

Сигнал від блоку Hit Crossing подається на J-K тригер, стан виходів якого 

змінюється на протилежний при кожному вимиканні транзистора. 

Використовуючи блоки Variable Transport Delay, Variable Transport Delay1, 

логічні блоки та сигнал T_measure_pulse виділяються сигнали довжиною ¼ 

періоду тактової частоти в моменти вимикання IGBT-транзистору, що відповідає 

моменту спрацювання фіксуючого снаберу. Отримані сигнали поєднуються за 

допомогою логічного оператора OR, та перемножуються з величиною, 

зворотною до ¼ періоду тактової частоти інвертора. Таким чином отримуються 

імпульси одиничної амплітуди, що надходять в моменти спрацювання снаберної 

ланки.  

Сигнал від блоку Hit Crossing1 подаються в підсистему Current_fixer. Ця 

підсистема фіксує значення струму, що проходить через IGBT транзистор в 

момент вмикання. Блок Vpk_actual використовуючи отримане значення струму, 

а також задані індуктивність, напругу ланки постійного струму і ємність 

снаберного конденсатора визначає величину викиду напруги при вимиканні 

IGBT-транзистора. Величина викиду напруги визначає необхідний клас 

силового транзистора. 

За допомогою блоків Prod3 і Int3 отримується рівномірно наростаюча 

крива, що відповідає накопиченому значенню розсіяної в снаберному резисторі 

енергії. Накопичена за 1 секунду вимірювання енергія дорівнює потужності 

втрат на снаберному резисторі. 

 

3.2. Моделювання режиму пуску електропоїзду. 

 Для проведення цифрового моделювання було використано вирішувач 

ode23tb (Stiff/TR-BDF2), точність моделювання 10-5, крок інтегрування змінний, 

обирається автоматично, мінімальний крок 10-20, максимальний 10-4, час 

моделюванні процесу 8с. Початкові умови: кутова швидкість та координата 
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дорівнюють 0. Моделюється розгін електропоїзда при заданому плавному 

обмеженні пускового струму, тактова частота ШІМ складає 5000 Гц. 

На рисунках 3.14 та 3.15 представлені отримані графіки фазних струмів, 

швидкості руху електропоїзда та електромагнітного моменту тягового двигуна.  

 

 
Рисунок 3.14 – Фазні струми двигуна 

 

 Амплітудне значення струму двигуна має максимум на рівні 420 А в 

початковий період розгону поїзда. Що стосується величини моменту, можна 

помітити, що він має виражений максимум (4800 Нм) в інтервалі початку розгону 

поїзда, викликаний досягненням струму максимального пускового значення. По 

мірі розгону поїзда до 18 км/год величина моменту знижується до приблизно 

2000 Нм. Максимальні струми через IGBT-транзистор і зворотний діод не 

перевищують значень 420…450 А, максимальна напруга на переході колектор-

емітер IGBT-транзистора несуттєво перевищує напругу в ланці постійного 

струму, що викликане короткочасними викидами зворотного струму під час 

комутації. 
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Рисунок 3.15 – Електромагнітний момент, що розвиває двигун,  

та швидкість руху електропоїзда 
 

Амплітуда кидків зворотного струму при цьому може досягати величини в 

200 А, отже, конструкція потребує використання фільтру в ланці постійного 

струму. 

 

3.3. Визначення залежності амплітуд струмів вищих гармонік від 

частоти ШІМ у режимах тяги та гальмування  

Залежності максимального значення струмів вищих гармонік наведені на 

рисунках 3.16, 3.17 показують, що при частоті ШІМ більшій за 1200 Гц їх 

величина не перевищує 10% від діючого значення фазного струму, а при частоті 

3000 Гц - 3 %, як у тяговому, так і в генераторному режимах роботи [88].  
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Рисунок 3.16 – Залежність максимального значення струмів  

вищих гармонійних від частоти ШІМ у режимі тяги 

 

 

Рисунок 3.17 – Залежність максимального значення струмів  

вищих гармонійних від частоти ШИМ у режимі гальмування 

 

При застосуванні сучасних IGBT транзисторів, або польових транзисторів 

на основі карбіду кремнію (SiC-MOSFET) [3], що дозволяють здійснювати 
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комутацію на частотах більших за 5000 Гц, вплив вищих гармонік на роботу 

СДПМ незначний, тому що величини струмів вищих гармонійних сумірні з 

похибкою інженерних розрахунків. Однак, при використання низькочастотних 

транзисторів, що працюють на частоті ШІМ до 3000 Гц, врахування вищих 

гармонійних струмів необхідне.  

При збільшенні коефіцієнта модуляції амплітуди гармонік також 

збільшуються. Це викликане зменшенням числа імпульсів ШІМ, що припадають 

на один період 1-ї гармоніки струму та дискретністю їх зміни. Амплітуди 

гармонік лежать у межах від 0,01 до 0,05 відносних одиниць. Максимальний 

вплив чинить 11 гармоніка при тактовій частоті ШИМ 5000 Гц і коефіцієнті 

модуляції рівному 1.  

Діюче значення струму, що протікає через IGBT-ранзистор лежить у межі 

від 0,7 до 0,9 фазного струму ЕМП СДПМ. Більші значення відповідають 

більшим значенням частот обертання та меншим значення коефіцієнта 

модуляції. Середнє значення струмів в режимі тяги лежить у межі від 0,1 до 0,55 

фазного струму, а в гальмовому режимі — від -0,1 до -0,42. Залежність близька 

до «гладкої». Максимальне значення струму в тяговому режимі досягається при 

частоті обертання 4000 об/хв і коефіцієнті модуляції 1, мінімальне — в 

гальмівному режимі при тих же значеннях. Максимальне значення струмів, що 

протікають через IGBT-транзистор лежить у межі від 1,6 до 2,7 фазного струму 

ЕМП СДПМ для тягового режиму, та від 1,2 до 1,56 в режимі гальмування. 

Максимальна напруга, що прикладається до транзистора, не перевищує 

дворазового значення лінійної напруги на ЕМП.  

 

3.4. Визначення втрат у тяговому двигуні 

Втрати в тяговому двигуні розділяються на 2 групи – втрати в сталі та 

втрати в міді. Для розрахунку величини втрат використовуються геометричні та 

електричні параметри тягового двигуна, а також форма та амплітудне значення 

фазного струму, отриманого в результаті моделювання різних режимів роботи 

тягового привода. 
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В результаті моделювання роботи тягового привода отримано графік 

фазних струмів, що показаний на рис. 3.18. На ньому чітко видно форму струму, 

близьку до синусоїди на основній частоті інвертора, а також невеликі коливання 

струму на частоті, близькій до тактової частоти ШІМ, що викликано імпульсною 

природою роботи інвертора напруги. 

Використовуючи вбудований у пакет Matlab-Simulink блок powergui 

здійснюється розкладання струму фази в ряд Фур’є. В такий спосіб визначається 

амплітуда струму на основній частоті інвертора, що безпосередньо бере участь у 

створенні електромагнітного моменту двигуна, та частоти і амплітуди вищих 

гармонійних складових фазного струму. Приклад розкладання в ряд Фур’є 

фазного струму наведено на рис. 3.19. 

 

 

Рисунок 3.18 – Фазні струми тягового двигуна 

 

На гістограмі розподілу амплітуд вищих гармонійних складових чітко 

виділяється колонка першої гармоніки, а також група гармонік від 34 до 37, що 

відповідають коливанням на тактовій частоті ШІМ. Останні дозволяють оцінити 

вплив обраного значення тактової частоти інвертора на втрати в двигуні. 
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Рисунок 3.19 – Результати розкладання в ряд Фур’є фазного струму двигуна 

 

На основі отриманих даних визначаються втрати в міді та сталі на основній 

частоті, а також на вищих гармонійних, амплітуда яких перевищує 0,3 % від 

амплітуди основної частоти. Сума втрат на основній частоті та вищих 

гармонійних визначає повні втрати. 

Розрахунок величини втрат здійснюється подібно до методики, описаної в 

[34], відмінністю методики є використання розкладеного на гармоніки фазного 

струму, отриманого в результаті імітаційного моделювання роботи тягового 

приводу. 

Втрати в сталі спинки статора двигуна визначаються за формулою 
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де Ba – індукція в спинці статора, mag – амплітуда розглянутої гармоніки 

відносно першої, ma – маса спинки статора, fn – частота перемагнічування, що 

дорівнює частоті розглянутої гармоніки. 

Індукція в спинці статора визначається виходячи з електромагнітного 

розрахунку двигуна в номінальному режимі в середовищі femm [73]. Визначення 

амплітуди та частоти гармонік описано вище, маса спинки статора обчислюється 

за виразом 

 2 2 2

1 1 1 эф1 ст( 2 ) ,
4

a a n c cm D h D n d l


          (3.17) 

 

де Da1 – зовнішній діаметр статора, м, hn1 – висота пазів статора, м,  

D1 – внутрішній діаметр статора, м, nc – число круглих вентиляційних каналів,  

dc – діаметр круглих вентиляційних каналів, м, lэф1 – ефективна довжина пакету 

статора, м, ρст – щільність електротехнічної сталі, кг/м3. 

Для електротехнічної сталі обирається ρст=7850 кг/м3 

Втрати в зубців статора дорівнюють 
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де Bz – індукція в зубцях статора, mag – амплітуда розглянутої гармоніки 

відносно першої, mz – маса зубців статора, fn – частота перемагнічування, що 

дорівнює частоті розглянутої гармоніки. 

Маса зубців статора дорівнює 
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           (3.19) 

де Da1 – зовнішній діаметр статора, м, hn1 – висота пазів статора, м,  

Sn1 – площа паза статора, м2, z – число пазів статора, lэф1 – ефективна довжина 

пакета статора, м, ρст – щільність електротехнічної сталі, кг/м3. 

Втрати в міді від основної частоти та гармонійних складових визначаються 

за виразом 
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2

ф ф ст13 ,m rP I k R t mag           (3.20) 

де Iф – струм фази основної частоти або гармоніки, А, kф – коефіцієнт Фільда, 

що відповідає розглянутій гармоніці, Rcт1 – опір  холодної пазової частини 

обмотки статора, tr –температурний коефіцієнт опору міді, дорівнює 1,58,  

mag – амплітуда розглянутої гармоніки відносно першої. 

Коефіцієнти Фільда визначаються відповідно до вираження 

 

   
2

1

1 1

1
1 1

3

эф

ф

s эф

lm
k

l l

   
          

   
,   (3.21) 

де m – число елементарних провідників у пазу, 1sl  – довжина лобової 

частини напіввитка статору; φ(ξ), φ(ψ) – функції, що враховують витиснення 

струму, визначаються згідно 
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де ξ – наведена висота провідника, її значення дорівнює: 
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де hпр – висота елементарного провідника в пазу статора. м, bпр – ширина 

міді в пазу, м, b`п – ширина паза в штампі, м, ω – кутова частота розглянутої 

гармонійної, рад/с, μ0 – магнітна проникність міді, Гн/м, λМ – питома провідність 

міді обмотки при очікуваному перевищенні температури, (Ом·м)-1. 

 

3.5 Аналіз результатів дослідження по визначенню електричних втрат 

тягового приводу 

За описаною методикою було проведено моделювання роботи 

безредукторного тягового приводу електропоїзду на базі СДПМ потужністю 

80 кВт. Були отримані залежності втрат в тяговому інверторі та двигуні від 

тактової частоти просторово-векторної ШІМ та швидкості руху. 
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Адекватність отриманих результатів підтверджується застосуванням 

апробованих методик моделювання на основі пакету Matlab-Simulink та 

апробованих методик визначення втрат у тягових двигунах [34], а також втрат у 

елементах інверторів [35 – 37], що широко використовуються у розрахунках 

тягового електрообладнання. 

Втрати в тяговому інверторі зображено на рис. 3.20.  Їх величина лежить в 

інтервалі від 630 до 1955 Вт. Згідно з рис. 3.20, втрати в інверторі зменшуються 

з ростом обертів тягового двигуна, що пояснюється зменшенням фазного струму, 

який протікає через силові ключі та снаберний резистор, тобто статичної 

складової втрат. Динамічна складова втрат в інверторі збільшуються несуттєво в 

проміжку тактових частот від 200 до 750 Гц, при подальшому збільшенні частоти 

спостерігається зростання втрат, що пояснюється збільшенням кількості 

переключень в силових приборах та спрацювань снаберної ланки. 

 
Рисунок 3.20 – Втрати в тяговому інверторі 

 

Втрати в сталі тягового двигуна зображено на рис. 3.21. Величина втрат в 

сталі лежить в інтервалі від 70 до 1508 Вт. За графіком видно, що втрати 

збільшуються з ростом обертів тягового двигуна, що пояснюється збільшенням 
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частоти основної гармоніки фазного струму. Змінення тактової частоти майже не 

впливає на рівень втрат, що пояснюється відносно високою тактовою частотою 

просторово-векторної ШІМ на невеликими амплітудами вищих гармонік 

фазного струму. 

Втрати в міді тягового двигуна наведено на рис. 3.22. Величина втрат 

лежить в інтервалі від 1100 до 3470 Вт. Найбільші втрати спостерігаються на 

швидкостях від 0 до 40 км/год, що пояснюється споживанням значного струму 

тяговим двигуном. Зі збільшенням тактової частоти просторово-векторної ШІМ 

інвертора, втрати в міді зменшуються.  

 
Рисунок 3.21 – Втрати в сталі тягового двигуна  

Це можна пояснити зменшенням амплітуд вищих гармонійних фазного 

струму. Після зменшення фазного струму до номінального рівня втрати в міді 

стабілізуються. 
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Рисунок 3.22 – Втрати в міді тягового двигуна 

 

Сумарні втрати тягового приводу показано на рис. 3.23. 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 

пусковим струмом. При подальшому збільшенні частоти обертання сумарні 

втрати стабілізуються на рівні 2500...3000 Вт. Після збільшення швидкості 

більше 76 км/год знову спостерігається зростання втрат, що зумовлено 

збільшенням складової втрат в сталі. Від тактової частоти просторово-векторної 

ШІМ інвертора загальні втрати залежать несуттєво, знаходячись приблизно на 

одному рівні на інтервали 200...3000 Гц. При перевищенні тактовою частотою 

відмітки 3000 Гц спостерігається збільшення сумарних втрат, що зумовлено 

збільшенням складової втрат в інверторі. 

Був проведений розрахунок наведеної в контрольному колі кабельної лінії 

зв’язку напруги згідно з вимогами стандарту [89]. Визначено, що заважаюча 

напруга, або псофометричне значення напруги шуму, розраховане за методикою 

[89] не перевищує значення 1 мВ, яке є граничним для електропоїздів. За 

результатами розрахунку визначено, що при тактовій частоті ШІМ в межах 
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200…3000 Гц інвертор генерує вищі гармонічні струму на частотах, що не 

накладаються на частоти сигнальних пристроїв СЦБ та АЛСН, які 

використовуються для електропоїздів змінного струму. 

 

 
Рисунок 3.23 – Сумарні втрати тягового приводу 

 

Завдяки комплексному моделюванню тягового приводу та урахуванню 

залежності параметрів силових елементів інвертору від миттєвих значень струму 

через них забезпечено врахування взаємного впливу параметрів тягового 

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

Недоліком запропонованої методики є її відносна складність та великий 

час розрахунку. В подальшому розвитку цієї методики можливо врахування 

теплового стану як двигуна, так і інвертору, а також обчислення механічних 

втрат в елементах ходової частини електропоїзду. 

Розроблена методика може бути покладена в основу задачі аналізу 

параметрів безредукторного тягового приводу електропоїздів на базі СДПМ. 

Задача аналізу є основною складовою частиною комплексу оптимізації 
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параметрів тягового приводу за критеріями ефективності, які запропоновані 

авторами в [29, 30]. Її можливою сферою використання є системи керування 

безредукторним тяговим приводом приміських електропоїздів, трамваїв та 

рейкових автобусів. 

3.6 Висновки за розділом 3 

1. Розроблено імітаційну модель ланки  тяговий СДПМ – тяговий інвертор, 

особливістю якої є визначення миттєвих складових втрат інвертора за 

регресійними залежностями, які отриманні на основі паспортних даних 

напівпровідникових елементів. Такий підхід дозволяє визначити електричні 

втрати в інверторі 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, вона заснована на гармонійному аналізі фазних струмів та враховує 

втрати від вищих гармонійних струму. Визначені втрати в тяговому інверторі та 

двигуні є складовими енергоефективності ланки «тяговий інвертор-тяговий 

двигун». 

2. 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 

значення 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 %. 

Визначено, що раціональна тактова частота ШІМ для розглянутого інвертору 

лежить у межах 300...1500 Гц. 

Результати наукових досліджень, що наведені в розділі III, опубліковано в 

[88, 90 – 93].  
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4. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 4 QS-

ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ 

Метою розділу є визначення параметрів системи керування 4qs-

перетворювача, які забезпечують його високу енергетичну ефективність в 

режимах тяги і рекуперативного гальмування в широкому діапазоні робочих 

струмів. 

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі задачі: 

– розробити методику ідентифікації параметрів системи керування 4qs-

перетворювачем, що забезпечує його високу енергетичну ефективність в 

режимах тяги та рекуперативного гальмування в усьому діапазоні робочих 

струмів; 

– розробити імітаційну модель 4qs-перетворювача в складі електропоїзду 

змінного струму; 

– визначити оптимальні значення коефіцієнтів модуляції та зсувів між 

мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом ШІМ для всього 

діапазону струмів в режимах тяги та рекуперативного гальмування 

електропоїзду; 

– дослідити залежність величини електричних втрат в елементах 

перетворювача та коефіцієнту нелінійних спотворень від тактової частоти 

перетворювача а також обрати її раціональне значення. 

 

4.1. Основні положення розробленої методики ідентифікації 

оптимальних параметрів та раціональної тактової частоти ШІМ 

перетворювача 

В якості силової частини 4qs-перетворювача пропонується найбільш 

поширена на практиці дворівнева конструкція, еквівалентна схема якої 

зображена на рис. 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Еквівалентна схема 4qs-перетворювача 

 

Для завдання параметрів системи керування, що зображені на рис. 4.2, 

пропонується таблична система. Така система використовує заздалегідь 

розраховані значення коефіцієнтів модуляції KM та зсувів між мережевим 

струмом та опорним синусоїдальним сигналом KS для всього діапазону струмів 

в ланці постійного струму та реактивних параметрів тягової мережі. 

 

 
Рисунок 4.2. – Параметри системи кервання перетворювача.  

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

3 – опорний синусоїдальний сигнал 

 

Запропонована методика складається з наступних кроків: 

Крок 1. Імітаційне моделювання перетворювача при різних значеннях 

коефіцієнту модуляції та коефіцієнту зсуву між мережевим струмом та опорним 

синусоїдальним сигналом. За результатами імітаційного моделювання отримано 

залежності коефіцієнту потужності в тяговій мережі від коефіцієнтів модуляції 
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KM та зсуву між мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом KS, 

при чому KM змінюється в діапазоні (0…1), KS – в діапазоні (0…1) для режиму 

рекуперативного гальмування та (–1…0) для режиму тяги. На цьому кроці 

частина моделі, що визначає електричні втрати в елементах перетворювача, 

відключена.  За результатами кроку 1 визначені коефіцієнти модуляції та 

коефіцієнти зсуву, що забезпечують максимальний за модулем коефіцієнт 

потужності в тяговій мережі за різних значень струму ланки постійного струму. 

Отримані пари значень вносяться до таблиці системи керування перетворювачем 

електропоїзду.  

Крок 2. Визначення електричних втрат в елементах перетворювача та 

величини коефіцієнту нелінійних спотворень мережевого струму при різних 

значеннях тактової частоти. Обрання раціонального значення тактової частоти. 

На цьому кроці використовується отримана на 1 кроці таблиця коефіцієнтів 

модуляції та коефіцієнтів зсуву, частина моделі, що визначає їх оптимальні 

значення, при цьому відключена. 

 

4.2. Опис розробленої імітаційної моделі 4qs-перетворювача в складі 

електропоїзду змінного струму  

Для ідентифікації параметрів системи керування розроблено імітаційну 

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

загальну будову наведено на рис. 4.3. 

В моделі використано описану в [57] методику формування керуючих 

сигналів IGBT-транзисторів. Застосовано порівняння пилкоподібного сигналу 

татової частоти з опорним синусоїдальним сигналом для керування 

транзисторами однієї стійки, та зі зворотним опорним синусоїдальним сигналом 

для керування транзисторами іншої стійки. На рис. 4.4 наведено діаграми 

формування керуючих сигналів при коефіцієнті модуляції, що дорівнює 1. 
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Рисунок 4.3 – Загальна будова імітаційної моделі 4qs-перетворювача, що 

дозволяє визначити параметри системи керування 

 

Блок генерації сигналів ШІМ перетворювача реалізовано за допомогою 

блоку Сontrol_block, вхідними параметрами якого є пилкоподібний сигнал 

тактової частоти, зсув між мережевим струмом та опорним синусоїдальним 

сигналом та коефіцієнт модуляції. Вихідними є сигнали на відкривання IGBT- 

транзисторів та режим роботи перетворювача (тяга або рекуперативне 

гальмування). Вихідні сигнали генеруються за методикою, що описана в [57], 

загальний вигляд блоку наведено на рис. 4.5. 

Для відображення електричних характеристик перетворювача, що були 

отримані в результаті моделювання, призначено блок Measurement_block, який 

зображено на рис. 4.6. 

Напруга та струм напруги ланки постійного струму Ud, Id передаються до 

фільтру Votage filter та Current filter відповідно, які виділяють з сигналу постійну 

складову та надають до індикатору U_DC_Link, IDC_Link.  
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Рисунок 4.4 – Формування керуючих сигналів IGBT-транзисторів.  

1 – пилкоподібний сигнал тактової частоти, 2 – опорний синусоїдальний 

сигнал, 3 – зворотний опорний синусоїдальний сигнал, Т1…Т4 – керуючі 

сигнали відповідних транзисторів 

 

 
Рисунок 4.5 – Система генерації сигналів ШІМ 4qs-перетворювача 
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Добуток постійних складових дорівнює потужності в ланці постійного 

струму та відображається на індикаторі DC_Power. Напруга та струм на 

вторинний обмотці трансформатору UN, IN передаються на фільтри UN_filter, 

IN_filter що виділяють з сигналу амплітуду першої гармоніки та її кут на 

векторній діаграмі. Діючі значення амплітуд першої гармоніки відображаються 

на індикаторах RMS_UN, RMS_IN. Блок THD вимірює коефіцієнт нелінійних 

спотворень струму тягової мережі, що кількісно характеризує 

несинусоїдальність струму, спричинену імпульсною природою роботи 

перетворювача. Величина визначеного коефіцієнту в відсотках відображається 

на індикаторі THD_%. 

 

 
Рисунок 4.6 – Система вимірювання та відображення характеристик  

4qs-перетворювача 

Різниця між абсолютними значеннями кутів на векторній діаграмі струму 

та напруги на вторинній обмотці трансформатору дорівнює куту зсуву між 
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напругою та струмом тягової мережі, косинус якого визначається блоком cos_fi. 

Перемноження діючих значень напруги та струму на вторинній обмотці 

трансформатору, отриманого в блоці cos_fi коефіцієнту потужності та 

коефіцієнту Set_mode, що враховує режим роботи перетворювача, дозволило 

отримати активну потужність, яку споживає або віддає в мережу 4qs-

перетворювач. Осцилоскоп best_fi I_DC_link відображає отримані струм ланки 

постійного струму та коефіцієнт потужності в тяговій мережі при заданих 

параметрах ШІМ: зсуві між мережевим струмом та опорним синусоїдальним 

сигналом та коефіцієнтом модуляції. 

Для визначення електричних втрат в елементах перетворювача розроблено 

імітаційну модель 4qs-перетворювача, що наведена на рис. 4.7. 

 

 

Рисунок 4.7 – Загальна будова імітаційної моделі 4qs-перетворювача,  

що дозволяє визначити електричні втрати на його елементах 

 

Електричні втрати в елементах перетворювача розраховуються блоком 

Powerloss_block, його зображено на рис. 4.8. Цей блок дозволяє визначити втрати 
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на IGBT-транзисторах перетворювача, снаберному резисторі та на паразитних 

опорах елементів фільтрів. З метою зменшення часу моделювання 

розраховуються втрати тільки на одному з чотирьох транзисторів 

перетворювача, сумарні втрати визначаються як втрати на одному транзисторі 

помножені на 4. 

 
Рисунок 4.8 – Блок визначення електричних втрат в елементах перетворювача 

 

Визначення втрат ґрунтується на обчисленні енергії, що була розсіяна 

протягом 1 с на IGBT-транзисторі, його антипаралельному діоді та снаберному 

резисторі. Обчислення розсіяної на транзисторі та антипаралельному діоді 

енергії проводиться згідно з миттєвими струмами через транзистор або 

антипаралельний діод за наведеною в [91] методикою.  

Для тестової задачі в якості силового елементу обрано IGBT-транзистор 

CM1200HC-66H фірми Mitsubishi Electric, довідникові залежності якого надані в 

графічному вигляді в [94]. При моделюванні використані регресії, що отримані в 

результаті апроксимації графічно відображених функцій. Температура кристалу 

транзистору при моделюванні прийнята постійною, та такою, що дорівнює 

100 ºС. Залежності падіння напруги на колекторно-емітерному переході 

транзистора в режимі прямого зміщеня та прямого падіння напруги на 
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антипаралельному діоді від струму через них наведені на рисунках 4.9 та 4.10 

відповідно. 

 

 

Рисунок 4.9 – Залежність падіння напруги на колекторно-емітерному  

переході транзистора від струму через нього 

 

Енергії втрат провідності розраховуються за (3.2), (3.3), (3.5), (3.6), при 

цьому використовуються залежності 

 
7 2 3(4.557 10 2.162 10 0.8039)f f f fU I I I         ,          (4.1) 

9 3 6 2 3(1.076 10 3.479 10 4.719 10 0.9)ce ce ce ce ceU I I I I             ,  (4.2) 

 

для антипаралельного діоду та колекторно-емітерного переходу відповідно. 

Енергії втрат на вмикання та вимикання транзистору розраховуються за (3.8) 

згідно з залежностями енергії, що розсіюються під час i-го такту перетворювача 

на вмикання та вимикання за виразами 

11 3 7 2 37.341 10 1.4305 10 1.1894 10 0.23241swon ce ce ceE I I I            , (4.3) 

Ic, A 

Vce, В 
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10 3 6 2 33.106 10 1.103 10 1.94 10 0.2666swoff ce ce ceE I I I            . (4.4) 

 

 

Рисунок 4.10 – Залежність падіння напруги на антипаралельному діоді від 

струму через нього 

 

Енергія втрат на зворотне відновлення антипаралельного діоду 

визначається за (3.11) згідно з залежностями енергії, що розсіюються під час i-го 

такту перетворювача на зворотне відновлення за виразом 

 
11 3 7 2 47.143 10 3.825 10 9.97 10 0.124rec f f fE I I I            .  (4.5) 

 

Наведені вище вирази (4.3 – 4.5) були отримані при апроксимації 

довідникових залежностей, що наведені на рис. 4.11. 

Втрати в снаберній ланці визначаються за виразами (3.13), (3.14), (3.15). 

Ic, A 

Vf, В 
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Рисунок 4.11 – Залежності втрат енергій на включення (Eon),  

відключення (Eoff) IGBT-транзистору та зворотне відновлення 

антипаралельного діоду (Erec) від струму через них 

 

Електричні втрати IGBT-транзистора складаються з втрат провідності 

транзистора та антипаралельного діоду, втрат на перемикання транзистору, втрат 

зворотного відновлення антипаралельного діоду та втрат снаберної ланки, якщо 

вона присутня. Блок визначення втрат IGBT-транзистора наведено на рис. 4.12. 

Для обчислення статичних втрат транзистора та антипаралельного діоду 

застосовані блоки IGBT_CONDUCTION_LOSSES та 

DIODE_CONDUCTION_LOSSES відповідно, їх улаштування наведено на 

рис. 4.13. До блоку voltage_drop закладено вирази (4.2) та (4.1) для транзистора 

та діоду відповідно. 

If, A 

Eon, Eoff,Erec, 

Дж/імп. 
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Рисунок 4.12 – Блок визначення втрат IGBT-транзистора 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.13 – Блоки визначення втрат провідності: а – транзистору; б – діоду 
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Динамічні втрати в транзисторі та антипаралельному діоді обчислюються 

в блоках IGBT_SWON_SWOFF_LOSS та DIODE_REEVERSE_RECOVERY_ 

LOSS, що зображені на рисунках 4.14 та 4.15 відповідно. В блоках Eswon, Eswoff, 

Err закладено вирази (4.3), (4.4) та (4.5) відповідно. 

 
Рисунок 4.14 – Блок визначення динамічних втрат в транзисторі 

 

 
Рисунок 4.15 – Блок визначення динамічних втрат антипаралельного діоду 

 

На рис. 4.16 наведено блок SNUBBER_RESISTOR_LOSS, що реалізує 

обчислення втрат на снаберному резисторі фіксуючого дисипативного снаберу, 
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параметри та методику обчислення втрат якого виконано за виразами (3.13), 

(3.14) та (3.15) згідно з [95].  

 
Рисунок 4.16 – Блок обчислення втрат на снаберному резисторі 

 

Для обчислення втрат на паразитних опорах фільтрів використано блок 

Filter_parasitic_resistance_loss, який показано на рис. 4.17. 

 
Рисунок 4.17 – Блок обчислення втрат на паразитних опорах фільтрів 
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В зв’язку з тим що фільтри підключені безпосередньо до ланки постійного 

струму, втрати в них визначаються простим перемноженням напруги на струм 

через них. 

4.3 Ідентифікація оптимальних значень параметрів системи 

керування для тестової задачі 

Для визначення параметрів системи керування, при яких реалізується 

оптимальний за критерієм мінімізації величини реактивної потужності в системі 

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

методикою проведено тестове моделювання 4qs-перетворювача. Основні 

параметри силового кола пасажирського електропоїзду змінного струму, що 

використано при вирішенні тестової задачі, наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Основні параметри силового кола 4-qs 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 тягового двигуна, В 2400 

Приведена індуктивність тягового двигуна, Гн 1·10-3 

Приведений опір тягового двигуна, Ом 0,05 

 

Результати моделювання наведені на рис. 4.18. Значення коефіцієнту 

потужності для режиму рекуперативного гальмування та коефіцієнту зсуву для 

режиму тяги наведено по модулю задля наочності зображення.  
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а 

 
б 

Рисунок 4.18 – Результати моделювання роботи перетворювача:  

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

KM – коефіцієнт модуляції, KS – зсув між мережевим струмом та опорним 

синусоїдальним сигналом 

 

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

коефіцієнт потужності максимальний для режиму тяги та мінімальний для 

режиму рекуперативного гальмування при різних значеннях струму ланки 

постійного струму. Отримані залежності наведено на рис. 4.19. Цифрами 

позначено: 1 – зсув між мережевим струмом та опорним синусоїдальним 

, в. о. 
, в. о. 

в. о. 
, 

в. о. 
, 

, в. о. 

, в. о. 
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сигналом, 2 – коефіцієнт модуляції, 3 – коефіцієнт потужності (cosϕ) тягової 

мережі. 

 

 
а)            б) 

Рисунок 4.19 – Залежності параметрів системи керування перетворювача  

від струму ланки постійного струму:  

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

 

Отримані залежності мають досить просту форму, тому можуть бути 

апроксимовані. Після апроксимації отримано вирази 

 

7 2 3 45.4 10 1.22 10 1.127 10st d dK I I           ,  (4.6) 

6 2 41.23 10 1.26 10 0.782mt d dK I I        ,      (4.7) 

7 2 3 35.7 10 1.21 10 5.05 10sr d dK I I           ,   (4.8) 

7 2 58.59 10 4.78 10 0.7789mr d dK I I        .   (4.9) 

 

Вирази (4.6), (4.7) були покладені в основу системи генерації керуючих 

сигналів транзисторів при роботі електропоїзду в режимі тяги, вирази (4.8), (4.9) 

– в основу системи генерації керуючих сигналів транзисторів при роботі 

електропоїзду в режимі рекуперації. Модифікована таким чином модель 

Km, 

Ks, 

cosφ 

в. о. 

Km, 

Ks, 

cosφ 

в. о. 
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перетворювача реалізує оптимальний коефіцієнт потужності в широкому 

діапазоні робочих струмів.  

Визначено, що перетворювач здатний підтримувати коефіцієнт потужності 

близько 1 в режимах тяги та рекуперативного гальмування в діапазоні 

потужності електропоїзду 10…100%, що значно перевершує існуючі вимоги для 

електропоїздів з тяговими двигунами змінного струму [96]. 

На рис. 4.20 наведено графіки струмів, напруг та коефіцієнту потужності 

тягової мережі, що їх отримано при роботі модифікованого перетворювача з 

навантаженням 80 % та коефіцієнтом потужності 1 в режимах тяги та 

рекуперативного гальмування.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.20 – Струми та напруги, отримані при моделюванні роботи 

перетворювача: а – в режимі тяги; б – в режимі рекуперативного гальмування 
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Цифрами позначено: 1 – напруга тягової мережі, 2 – струм тягової мережі, 3 

– струм ланки постійного струму, 4 – напруга ланки постійного струму, 5 – 

коефіцієнт потужності, помножений на 1000. 

4.4 Визначення залежності величини електричних втрат в елементах 

перетворювача та коефіцієнту нелінійних спотворень від тактової частоти 

перетворювача 

В результаті моделювання отримані залежності втрат та коефіцієнту 

нелінійних спотворень від тактової частоти перетворювача. На рис. 4.21 ці 

залежності наведено для режимів тяги та рекуперативного гальмування при 

номінальній потужності перетворювача.  

 
а 

 
б 

Рисунок 4.21 – Параметри перетворювача  

при роботі з номінальною потужністю:  

а – електричні втрати перетворювача; б – коефіцієнт нелінійних спотворень 

 

КНС, % 



 

 

110 

При моделюванні роботи перетворювача в режимі з найменшими 

можливими електричними втратами, тобто з тактовою частотою 900 Гц, 

отримано залежності ККД від струму в ланці постійного струму (рисунок 4.22) 

та розподіл електричних втрат по його елементах (рисунок 4.23).  

 
Рисунок 4.22 – Максимальний ККД перетворювача, що реалізовується при 

роботі з тактовою частотою 900 Гц 

 

 
Рисунок 4.23 – Розподіл втрат при роботі з номінальною потужністю 

з тактовою частотою 900 Гц:  

1 – статичні втрати IGBT-транзистору та антипаралельного діоду, 2 – динамічні 

втрати IGBT-транзистору та антипаралельного діоду, 3 – втрати на снаберному 

резисторі, 4 – втрати на паразитних опорах фільтрів. 
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Визначено залежність електричних втрат в перетворювачі від типу 

використаних IGBT-транзисторів та тактової частоти. Визначено залежність 

коефіцієнту нелінійних спотворень фазного струму від тактової частоти. 

Встановлено, що раціональна тактова частота лежить в проміжку 900…2000 Гц. 

При такій тактовій частоті ККД перетворювача дорівнює 95…98 %, коефіцієнт 

нелінійних спотворень складає 5…12 % в діапазоні навантажень 10…100 % від 

номінального. При навантаженні менше 10 % ККД знижується через виникнення 

реактивної складової мережевого струму та відносного збільшення втрат в 

силових ключах. Визначено, що для такого перетворювача виключення з 

конструкції снаберної ланки може істотно зменшити електричні втрати. Тому 

вважаємо, що використання регенеративних снаберів, або новітніх SiC-MOSFET 

транзисторів, які можуть працювати з підвищеною частотою в умовах жорсткої 

комутації без снаберів, може підвищити енергетичні характеристики 

перетворювача. Встановлено, що втрати на паразитних опорах фільтрів незначні, 

тому їх можна не враховувати при моделюванні подібних перетворювачів. 

Також проведений розрахунок наведеної в контрольному колі кабельної 

лінії зв’язку напруги згідно з вимогами стандарту [89]. Визначено, що заважаюча 

напруга, або псофометричне значення напруги шуму, розраховане за методикою 

[89] не перевищує значення 1 мВ, яке є граничним для електропоїздів. За 

результатами розрахунку визначено, що при тактовій частоті ШІМ 

перетворювача в межах 900…2000 Гц він генерує вищі гармонічні струму на 

частотах, що не накладаються на частоти сигнальних пристроїв СЦБ та АЛСН, 

які використовуються для електропоїздів змінного струму. 

 

4.5 Аналіз результатів дослідження 4QS-перетворювача 

Розроблена методика ідентифікації параметрів системи керування 4qs-

перетворювачем має наступні особливості: 

– підтримання коефіцієнту потужності тягової мережі більше 0,95 в 

широкому діапазоні струмів електропоїзду як в режимах тяги, так і 

рекуперативного гальмування; 
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– визначення впливу тактової частоти на ККД перетворювача та коефіцієнт 

нелінійних спотворень; 

– врахування нелінійних характеристик IGBT-транзисторів 

перетворювача.  

Як видно з рисунків 4.19 й 4.22, різке зниження коефіцієнту потужності та 

ККД перетворювача відбувається при навантаженні 0…10 %. Вплив погіршення 

енергетичних параметрів в режимах малих струмів на інтегральне значення – 

незначний, тому вважається недоцільним використання додаткових систем, що 

покращують енергетичні показники цих режимах, таких як активні фільтри або 

вольтододатки. 

Як видно з рисунка 4.18, зберігається досить високий коефіцієнт 

потужності при невеликому коливанні параметрів системи керування 

перетворювача KM та KS в зоні значень, близьких до оптимальних. Це можна 

пояснити досить малим відхиленням значення коефіцієнта потужності поруч із 

оптимальною точкою, тобто при невеликих розузгодженнях поточних 

параметрів системи керування з оптимальними.  

Таким чином, перетворювач з найпростішою розімкненою системою 

керування, що реалізує залежності (4.6)…(4.9) може забезпечити порівняно мале 

значення реактивної складової потужності в тяговій мережі. 

Визначено, що перетворювач при роботі з оптимальними параметрами 

системи керування та на раціональній тактовій частоті ШІМ, відповідає нормам 

електромагнітної сумісності. 

Особливості роботи запропонованого перетворювача потребують тягового 

трансформатора з суттєвим значенням індуктивності розсіяння, яка 

використовується в якості робочої індуктивності самого перетворювача. Такий 

підхід може обмежити використання тягових трансформаторів рухомого складу 

змінного струму із зонно-фазним методом регулювання. 

Наведена модель тягового перетворювача не враховує можливі коливання 

частоти та величини напруги в тяговій мережі, а також зміну приведених 

параметрів тягового двигуна при зміні навантаження. Розробка системи 
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керування, що реалізує отримані за запропонованою методикою оптимальні 

параметри 4qs-перетворювача та враховує вищезазначені фактори, вважається 

предметом для подальших досліджень. 

4.6 Концепт електропоїзда змінного струму 

В роботі запропоновано концептуальний проект приміського 

електропоїзду змінного струму, що розроблений виходячи з принципів 

модульності. Базовий електропоїзд складається з двох вагонів, обладнаних 

кабінами з одного боку, обмотореними візками та усім необхідним електричним 

обладнанням. Для рівномірного розподілення навантаження від тягового 

електричного устаткування, а також уникнення дублювання, воно розташовано 

нерівномірно. Так, на двовагонному електропоїзді використано один тяговий 

трансформатор, зблокований з вхідним 4qs-перетворювачем. Завдяки 

використанню 4qs-перетворювача електропоїзд здатен рекуперувати в тягову 

мережу значну частку енергії, яку отримано від тягових двигунів в режимі 

рекуперативного гальмування, що значно покращує енергоефективність 

електропоїзду.  

Силовий блок з тягового трансформатора та вхідного перетворювача 

розташовано на першому вагоні електропоїзду, який обладнано 

струмоприймачем, що показано на рис. 4.24. Акумуляторна батарея та більшість 

допоміжного обладнання знаходяться на другому вагоні, схему розташування 

обладнання наведено на рис. 4.25.  
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Рисунок 4.24 – Розташування основного електричного обладнання 

електропоїзду на першому вагоні електропоїзду:  

1 – струмоприймач, 2 – система HVAC, 3 – тягові інвертори, 4 – обмоторений 

візок, 5 – силовий блок з тягового трансформатору та вхідного перетворювача 

 
 

 

Рисунок 4.25 – Розташування основного електричного обладнання 

електропоїзду на другому вагоні секції 

1 – система HVAC, 2 – перетворювач власних потреб, 3 – тягові інвертори,  

4 – акумуляторна батарея, 5 – обмоторений візок 
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При необхідності збільшення пасажиромісткості між двома головними 

моторними можливо включення додаткових причіпних необмоторених вагонів. 

Зовнішній вигляд причіпного вагону наведено на рис. 4.26, можливі варіанти 

складу – на рис. 4.27. 

 

Рисунок 4.26 – Зовнішній вигляд причіпного вагону 

 

Рисунок 4.27 – Можливі варіанти складу електропоїзду:  

а) – базовий електропоїзд з двох головних моторних вагонів, б) – електропоїзд з 

додатковим причіпним немоторним вагоном, в) – електропоїзд з додатковими 

причіпними моторним та немоторним вагонами 

 

В якості базового для електропоїзда запропоновано використати візок 

моделі 68-7090 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. У візку 

реалізовано принцип «мотор-колесо», тобто на кожне колесо припадає 

індивідуальний тяговий двигун. Таким чином, один обмоторений візок має 

чотири тягових двигуна. Таке технічне рішення є порівняно простим для 

реалізації при використанні тягових двигунів оберненого типу, також 

індивідуальний привід коліс поліпшує процес вписування в криві малого 

радіусу. Для синхронізації частот обертання правого та лівого коліс однієї 

колісної пари при русі на прямолінійній ділянці колії запропоновано 

використовувати електронну синхронізацію осей (режим з’єднання осей 

а) 

б) 

в) 
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«Master/Slave»). До задніх підшипникових щитів двигунів однієї осі приєднано 

тягу, що забезпечую опорно-осьове підвішування тягових двигунів, а також 

частково передає силу тяги на візок. 

З боку колеса використано буксовий підшипник візка пасажирського 

вагону, з протилежної сторони використано локомотивний підшипник 

підвищеного діаметру. Усі підшипники мають герметичне необслуговане 

виконання, що з одного боку дозволяє виконати тяговий двигун герметичним та 

не допустити попадання всередину металевого пилу, з іншого – збільшує 

міжремонтний пробіг візка. Ці дві властивості є істотними для СДПМ у 

порівнянні з іншими типами тягових двигуні. З одного боку, металевий пил має 

властивість налипати на магніти та утворювати «бороду», що може призвести до 

заклинювання двигуна, при цьому позбавитися цієї «бороди» вельми важко через 

неможливість відключення постійних магнітів. З іншого боку, двигун зі 

збудженням від постійних магнітів має складну процедуру розборки та збирання, 

що потребує спеціального технологічного обладнання. 

Зовнішній вигляд обмотореного візка наведено на рис. 4.28. Він 

складається з рами 1, надресорної балки 2, чотирьох тягових мотор-коліс 4, що 

опираються на раму візка через тягу 3. Візок обладнано буксовим 7 та 

центральним 6 ступенями підвішування. Візок обладнано дисковою гальмівною 

системою, яку на рисунку умовно не наведено. Завдяки оберненій конструкції, 

ротор двигуна охолоджується за рахунок набігаючого потоку зовнішнього 

повітря, що утворюється поєднанням потоків повітря від обертання та від 

прямолінійного руху поїзда. Двигун має бути герметичним, тому звичайне 

повітряне охолодження статора не може бути використане. Для охолодження 

статору використано рідинне охолодження, при цьому охолоджуюча рідина 

проходить через низку каналів всередині валу статора. Підведення та відведення 

рідини реалізується через штуцери 5.  
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Рисунок 4.28 – Зовнішній вигляд обмотореного візка  

приміського електропоїзда 

 

Розріз мотор-колеса наведено на рис. 4.29. Тяговий двигун складається з 

статора 11, ротора 6, переднього та заднього підшипникових щитів 14 та 9, 

обладнаних підшипниками 15 та 8. Статор має статорну обмотку 4 та буксовий 

адаптер 13. Охолодження статора рідинне, охолоджуюча рідина, що проходить 

по внутрішніх каналах 10, подається та відводиться за допомогою штуцерів 7. 

Ротор обладнано постійними магнітами 5, охолодження ротору повітряне за 

допомогою радіатора 3. Крутний момент тягового двигуна передається на колесо 

1 за допомогою повідців 2. Амортизація ударних прискорень, що виникають при 

проїзді нерівностей шляху та на стиках рейок, здійснюється за допомогою муфти 
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Рисунок 4.29 – Конструкція мотор-колеса на базі СДПМ 

 

Блок-схему тягової електропередачі електропоїзду наведено на рис. 4.30. В 

електропоїзді струм тягової мережі через струмоприймач 1 потрапляє до 

первинної обмотки 2 єдиного тягового трансформатору. Вторинна обмотка 3 

тягового трансформатору передає енергію на вхідний 4qs-перетворювач 4. 

Сукупно з 4qs-перетворювачем працюють основний фільтр 5 та додатковий 

фільт на частоту 100 Гц 6. Напруга ланки постійного оструму складає 2400 В, 

тому кожний з тягових інверторів стійки розраховано на вхідну напругу 600 В. 

Тягові інвертори однієї стійки 7 живлять тягові двигуни одного візка 8 для 

першого візка, тягові інвертори стійки 9 живлять тягові двигуни одного візка 10 

для першого візка. Завдяки такій схемі тягової електропередачі, комплекс 

електрообладнання електропоїзду є модульним, тобто при додаванні кожного 

1 

2 

3 4 5 6 

7 

8 

9 10 11 
12 

13 

14 

15 



 

 

119 

обмотореного візка додається стійка з чотирьох тягових інверторів, з’єднаних 

послідовно за входом, та чотирьох СДПМ з індивідуальним живленням. 

 

 

Рисунок 4.30 – Блок-схема тягової передачі електропоїзду 

 

Було розглянуто 3 варіанти складу електропоїзду: головний моторний та 

головний моторний; головний моторний та причепний немоторний та головний 

моторний, головний моторний та причепний немоторний та причепний 

моторний та головний моторний. Маса моторних вагонів прийнята рівною 50 т, 

маса причепного – 42 т. Отримані тягові характеристики та залежності спротиву 

руху від швидкості для 3 варіантів складу електропоїзду, вони наведені на 

рис. 4.31. 

Максимальні прискорення, що можуть бути реалізовані електропоїздами, 

наведені на рис. 4.32. 
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Рисунок 4.31 – Тягові характеристики та спротив руху  

електропоїздів запропонованих складів:  

1 – тягова характеристика електропоїзду з двома моторними вагонами,  

2 – тягова характеристика електропоїзду з трьома моторними вагонами 

 

Рисунок 4.32 – Максимальні прискорення, що можуть бути  

реалізовані електропоїздами запропонованих складів :  

1 – два головних моторних, 2 – два головних моторних та два причепних: 

моторний та немоторний, 3 – два головних моторних та причепний немоторний 
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Використовуючи результати наведених вище досліджень створено 

концептуальний проект обладнаного безредукторним приводом на базі СДПМ 

приміського електропоїзду, який задовольняє вимогам [89], [96] та має високий 

ККД. 

 

4.7 Висновки за розділом 4 

1.  Розроблено методику ідентифікації параметрів системи керування 4qs-

перетворювача приміського електропоїзду, що забезпечує його високу 

енергетичну ефективність в режимах тяги і рекуперативного гальмування в 

усьому діапазоні робочих струмів. Методика має два етапи.  

Перший етап присвячено визначенню векторів вхідних параметрів системи 

керування 4qs-перетворювача, що оптимальні за критерієм мінімуму реактивної 

потужності тягової мережі при зміні коефіцієнту модуляції та коефіцієнту зсуву 

між мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом. Визначені 

вектори складають параметри обмежень в системі керування перетворювача.  

На другому етапі визначаються електричні втрати в перетворювачі, що 

єскладовими його енергоефективності, з використанням паспортних даних 

IGBT-транзисторів та урахуванням зміни параметрів в залежності від поточного 

струму та напруги на них. 

Створено імітаційні моделі 4qs-перетворювача тягового приводу 

приміського електропоїзду, що дозволяють проводити моделювання його роботи 

за двома етапами цієї методики.  

2. Вперше за результатами імітаційного моделювання для приміського 

електропоїзду 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. 

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

отримані залежності, здатна забезпечити близький до одиниці коефіцієнт 

потужності в діапазоні навантажень 10…100 % від номінального в режимах тяги 

та рекуперативного гальмування електропоїзду. В діапазонах навантажень 
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0…10 % від номінального коефіцієнт потужності знижується, що обумовлено 

особливостями роботи 4qs-перетворювача. 

3.  Визначено, що для 4qs-перетворювача тягового приводу приміського 

електропоїзду раціональна тактова частота лежить в проміжку 900…2000 Гц. 

ККД перетворювача за цих умов дорівнює 95…98 %, коефіцієнт нелінійних 

спотворень складає 5…12% в діапазоні навантажень 10…100 % від 

номінального. 

4. Запропоновано концептуальний проект приміського електропоїзду 

змінного струму на базі безредукторного тягового приводу з СДПМ, що 

живляться від автономних інверторів напруги та 4qs-перетворювача, який 

забезпечує живленням 16 ланок «тяговий двигун – тяговий інвертор». 

Використання запропонованого тягового приводу дозволяє підвищити його ККД 

до 0,93 при збереженні коефіцієнту потужності близьким до 1 при поточній 

потужності більше 10%. 

Результати наукових досліджень, шо наведені в розділі IV, опубліковано в 

[97]. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами дисертаційної роботи вирішена актуальна науково-

практична задача щодо підвищення енергоефективності приміських 

електропоїздів змінного струму на основі концепції перетворення енергії на тягу 

за рахунок використання безредукторного тягового приводу з СДПМ та вхідного 

4 qs-перетворювача. 

За результатами проведених теоретичних і експериментальних досліджень 

зроблені наступні висновки: 

1. Проаналізовано світові тенденції систем перетворювання енергії тягових 

приводів приміських електропоїздів змінного струму. Виявлено, що підвищення 

їх енергоефективності 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. 

2. На основі узагальненої математичної моделі ЕМП створено математичну 

модель безредукторного СДПМ приміського електропоїзду. Модель заснована 

на вирішенні рівняння Лагранжа для електромеханічної системи без внесення 

спрощення на лінійність магнітної системи, а також з урахуванням «зубчастості»  

статору та геометрії ротору.  

Розроблено методику попереднього вибору головних розмірів оберненого 

тягового СДПМ, що входить до складу безредукторного тягового привода. 

Методику засновано на розрахунку магнітного кола двигуна з урахуванням 

геометричних обмежень щодо компоновки колісно-моторного блоку у складі 

візка та технологічних обмежень щодо створення двигуна.  

Вперше за результатами цифрових експериментів з розрахунку магнітного 

поля методом скінчених елементів та регресійного аналізу цих результатів, 

проведено ідентифікацію параметрів математичної моделі безредукторного 

СДПМ для приміського електропоїзду.  
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За результатами розрахунків магнітного поля та наступного регресійного 

аналізу отримані поліноміальні залежності похідних потокозчеплень за струмом 

та кутовою координатою, які дають можливість ідентифікувати узагальнену 

математичну модель СДПМ.  

При проведені регресійного аналізу вперше  визначено раціональний 

порядок 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 

інвертор», особливістю якої є визначення миттєвих складових втрат інвертора за 

регресійними залежностями, які отриманні на основі паспортних даних 

напівпровідникових елементів. Такий підхід дозволяє визначити електричні 

втрати в інверторі 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 засновано на гармонійному аналізі фазних струмів та враховує 

втрати від вищих гармонійних струму. Визначені втрати в тяговому інверторі та 

двигуні є складовими енергоефективності ланки «тяговий двигун». 

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 

значення 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 %. 

Визначено, що раціональна тактова частота ШІМ для розглянутого інвертору 

лежить у межах 300...1500 Гц. 

4. Розроблено методику ідентифікації параметрів системи керування 4qs-

перетворювачем приміського електропоїзду, що забезпечує його високу 
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енергетичну ефективність в режимах тяги і рекуперативного гальмування в 

широкому діапазоні робочих струмів. Методика містить два етапи.  

Перший етап присвячено визначенню векторів вхідних параметрів системи 

керування 4qs-перетворювача, що оптимальні за критерієм мінімуму реактивної 

потужності тягової мережі при зміні коефіцієнту модуляції та коефіцієнту зсуву 

між мережевим струмом та опорним синусоїдальним сигналом. Визначені 

вектори складають параметри обмежень в системі керування перетворювача.  

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 поточного 

струму та напруги на них. 

Створено імітаційні моделі 4qs-перетворювача тягового приводу 

приміського електропоїзду, що дозволяють проводити моделювання його роботи 

за двома етапами цієї методики.  

Вперше за результатами імітаційного моделювання для приміського 

електропоїзду 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. 

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

отримані залежності, здатна забезпечити близький до одиниці коефіцієнт 

потужності 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 

живляться від автономних інверторів напруги та 4qs-перетворювача, який 

забезпечує живленням 16 ланок «тяговий двигун – тяговий інвертор». 

Використання запропонованого тягового приводу дозволяє підвищити ККД 
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тягового приводу до 0,93 при збереженні коефіцієнту потужності близького до 1 

в діапазоні навантажень електропоїзда 10%...100%.  

6. Результати дисертаційної роботи впроваджені в Структурному 

підрозділі «Служба приміських пасажирських перевезень» регіональної філії 

«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод», ТОВ «Науково-виробнича компанія «СПЕЦЕНЕГОСЕРВІС» та 

навчальному процесі в НТУ «ХПІ», що підтверджено актами, які наведено в 

додатках А-Г. 
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