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Енергетичні витрати на перевезення вантажів і пасажирів залізничним 

транспортом, що виконує більшу частину перевезень у внутрішньому і 

міжнародному сполученні України, є основними при формуванні собівартості 

перевезень. При цьому оцінка ведення поїзда по перегону в основному 

зводиться до визначення витрати енергії з урахуванням виконання графіка 

руху. 

Для визначення енергії, що витрачається на рух, варто знати такі 

параметри як: маса поїзда, швидкість, прискорення (сповільнення), профіль 

колії. При цьому слід зазначити, що профіль колії відомий для кожної ділянки 

перегону, маса поїзда приймається або заданим значенням, або може бути 

визначена в процесі руху шляхом розрахунку по обмірюваних параметрах 

електропередачі.  

 У роботі пропонується використовувати наступний алгоритм визначення 

витрати енергії: у процесі руху аналізується зміна швидкості руху поїзда 

(траєкторія руху), на підставі якої виконується визначення прискорення, а 

також середньої швидкості. Використовуючи ці параметри визначається 

величина тягового (гальмового) зусилля для конкретної ділянки: 

])1([ 0waKGF  ,   

де )1(   – коефіцієнт інерції обертових мас, а – прискорення, 0w  – основний 

опір руху. Далі виконується розрахунок потужності на тягових осях з обліком 

к.к.д. електропередачі та по універсальної характеристики дизеля визначається 

витрата палива [1, 2].  

При цьому даний підхід може бути застосований для визначення 

параметрів накопичувача енергії, що може бути використаний у схемі 

електропередачі з метою акумулювання гальмової потужності й подальшому її 

використанні в режимі тяги. 
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