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Вступ. Стан електричного обладнання тролейбу-
са оцінюють за двома показниками: опір ізоляції 
(характеризує працездатність ізоляції електричних 
машин, апаратів і провідників) та струм витоку тро-
лейбуса (інтегральна характеристика електробезпе-
ки транспортного засобу) [1]. Під струмом витоку 
розумітимемо струм, який протікає через тіло лю-
дини, яка стоїть на землі і контактує з корпусом 
тролейбуса, штанги якого під’єднанні до контактної 
мережі. Для забезпечення безперервного контролю 
струму витоку необхідно проводити вимірювання 
під час руху тролейбуса, що значно ускладнює зада-
чу (відсутнє стаціонарне заземлення корпуса), і тому 
найчастіше вимірювання проводять тільки в певних 
контрольних точках: на кінцевих зупинках та депо. 
Дана ситуація не дає достовірну оцінку стану висо-
ковольтного обладнання. 

Аналіз попередніх досліджень. У роботі [2] за-
пропонований безпосередній метод вимірювання 
струму витоку, тобто приєднання провідника через 
міліамперметр (або струмове реле) до корпуса, дру-
гий кінець якого заземлений (з допомогою спеціаль-

них заземлюючих пристроїв). При досягненні стру-
мом витоку аварійного значення, яке дорівнює 
струму уставки, останнє спрацьовує і замикає свої 
контакти в колі аварійної сигналізації.  

Проте при даному методі контролю струму вито-
ку вимірювання проводиться на секційній ділянці 
системи живлення з певними параметрами, а під час 
живлення від іншої тягової підстанції показники 
можуть значно різнитися, а в даних точках вимірю-
вання не проводяться. Тому постає задача, знаючи 
виміряне значення струму витоку в контрольних 
точках, спрогнозувати його значення на всіх ділян-
ках руху тролейбуса. 

Мета роботи. Дослідити взаємовплив стану ізо-
ляції електрообладнання тролейбуса та системи жи-
влення з ізольованими полюсами на струм витоку 
тролейбуса. 

Матеріал і результати дослідження. Під час 
живлення тролейбуса від системи з ізольованими 
полюсами, струм витоку протікатиме по колу діаго-
налі моста (еквівалентному опору людини), який 
утворений опорами ізоляції тролейбуса і опорами 

Рисунок 1 – Розрахункова схема заміщення ізоляції тролейбуса та системи живлення з ізольованими полюсами  
при контакті людини з корпусом 
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ізоляції системи живлення (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Схема заміщення ізоляції тролейбуса та 
системи живлення з ізольованими полюсами при 
контакті людини з корпусом: R1k – опір ізоляції по-
зитивного кола тролейбуса, R2k – опір ізоляції нега-
тивного кола тролейбуса, R10 – опір ізоляції позити-
вного полюса системи живлення відносно землі, R20 
– опір ізоляції негативного полюса системи живлен-

ня відносно землі, Rd – опір людини 
 
Для визначення струму витоку використаємо ме-

тод контурних струмів [1]. 
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де U12 – напруга живлення. 
Промоделюємо схему заміщення ізоляції тро-

лейбуса та системи живлення з ізольованими полю-
сами при контакті людини з корпусом з метою ви-
значення струму витоку, який протікатиме через 
тіло пасажира при різних варіантах ізоляції. Для 
цього складемо комп’ютерну модель, яка представ-
лена на рис. 2. Напруга прийматиме три значення: 
мінімальне, номінальне та максимальне. Опір ізоля-
ції: номінальне і мінімальне значення. Опір людини 
залежить від факторів: площі дотику з електроуста-
новкою, стану поверхні шкіри, стану навколишньо-
го середовища (вологості, температури), шляху 
струму і біоелектричних факторів. Отже, опір лю-
дини може змінюватись в широких межах і зале-
жить від багатьох факторів, тому розглядатимемо 
його мінімальне значення для розрахунків [3]. Тоді 

вихідні умови моделювання: 480U min
12 =  В, 

600U nom
12 =  В, 720U max

12 =  В, 10 62 5nomR ,=  кОм, 

10 0 9minR ,=  кОм, 20 62 5nomR ,=  кОм, 20 0 9minR ,=  кОм, 

200Rnom
k1 =  кОм, 26Rmin

k1 =  кОм, 200Rnom
k2 =  кОм, 

26Rmin
k2 =  кОм, 1Rd =  кОм. 

 
Рисунок 3 – Графік струму витоку при напрузі min

12U  

 

 
Рисунок 4 – Графік струму витоку при напрузі nom

12U  

 

 
Рисунок 5 – Графік струму витоку при напрузі max

12U  

 
На рис. 3-5 показаний струм витоку, який розби-

тий на  сім ділянок. На ділянці 0-1 – всі параметри в 
нормі, 1-2 – опір ізоляції позитивного полюса сис-
теми живлення приймає мінімальне значення 

( min
10R ); 2-3 – всі параметри в нормі; 3-4 – опір ізоля-

ції негативного полюса системи живлення приймає 

мінімальне значення ( min
20R ); 4-5 – всі параметри в 

нормі; 5-6 – опір ізоляції позитивного і негативного 
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полюсів системи живлення приймають мінімальне 

значення ( min
10R , min

20R ); 6-7 – всі параметри в нормі. 

Як видно з рис. 3-5 (ділянка 0-1, 2-3, 4-5, 6-7), 

якщо ізоляція тролейбуса ( nom
k1R , nom

k2R ) та системи 

живлення ( nom
10R , nom

20R ) номінальні, то струм витоку 

dI  дорівнює нулю. 

Проте під час експлуатації системи живлення з 
ізольованими полюсами її опір ізоляції знижується 
за рахунок вологості та забруднення ізоляторів кон-
тактної мережі, дотик віток дерев до контактних 
проводів. Тому пробій або зниження одного з опорів 
(позитивного чи негативного полюса) спричинить 
появу струму витоку (ділянки 1-2, 3-4 на рис. 3-5) 

відмінного від нуля. При напрузі живлення min
12U  він 

набуватиме значення 2,3 мА, nom
12U  – 2,9 мА, max

12U  – 

3,3 мА (гранично дозволений струм 3 мА [4]). Як 
видно, значення струму при мінімальній та макси-
мальній напрузі живлення можуть відрізнятися 
майже на 44 %. 

Отже, можна зробити висновок, що на покази 
струму витоку матиме досить значний вплив зна-
чення напруги контактної мережі, тобто місце зна-
ходження тролейбуса на лінії. Тому перевірку тро-
лейбуса необхідно проводити при максимальній 
напрузі контактної мережі чи корегувати значення 
струму. 

Причому необхідно зазначити, що при мінімаль-
ному значенні опору ізоляції позитивного полюса 
системи живлення, струм витоку буде висхідний, що 
є більш небезпечним [3], ніж якщо він протікає у 
зворотному напрямку при мінімальному значенні 
опору ізоляції негативного полюса системи живлен-
ня. 

Як видно з ділянки 5-6, одночасне зниження 

опорів min
10R і min

20R  ніяк не впливає на струм витоку.  

На рис. 6-8 показані графіки струму витоку (з та-
кими як і на попередніх рисунках ділянками) за но-
мінальної напруги живлення, при зміні значення 

опорів ізоляції самого тролейбуса ( min
k1R і min

k2R ). 
 

 
Рисунок 6 – Графік струму витоку при min

k1R  

 
Рисунок 7 – Графік струму витоку при min

k2R  
 

 
Рисунок 8 – Графік струму витоку при min

k1R і min
k2R  

 
Як видно з рис. 6−8, можливий варіант (ділянка 

1-2 на рис. 6, ділянка 3-4 на рис. 7), коли під час ви-
мірювання можна отримати хибні результати  
(2,5 мА), оскільки струм витоку знаходитиметься в 
межах дозволеного діапазону. Але якщо накладуть-

ся умови несправного тролейбуса ( min
k1R , min

k2R ) та 

несправної системи живлення ( min
10R , min

20R ), струм 

витоку перевищуватиме допустимий (ділянка 3-4 на 
рис. 6, 8; ділянка 1-2 на рис. 7, 8) приблизно в сім 
раз і становитиме 20 мА. 

Слід зазначити, що при симетричному зниженні 

опорів ізоляції тролейбуса ( min
k1R , min

k2R )  та системи 

живлення ( min
10R , min

20R )  індикатор вимірювання 

струму витоку покаже нульове значення ( ділянка  
5-6 на рис. 8). 

Висновки. Як видно з графіків, струм витоку за-
лежить від напруги живлення (струм витоку може 
відрізнятися майже на 44 %), від стану ізоляції елек-
трообладнання тролейбуса (струм 2,5 мА), від стану 
опорів ізоляції системи живлення (струм 2,8 мА). А 
при накладанні умов: мінімальне значення опору 
ізоляції позитивного кола тролейбуса і мінімальне 
значення опору ізоляції негативного полюса систе-
ми живлення, отримаємо більше ніж у сім раз пере-
вищення допустимого значення струму витоку (3 
мА). 
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Тому досить актуальною постає задача, знаючи 
виміряне значення струму витоку в контрольних 
точках, спрогнозувати його значення на всіх ділян-
ках руху тролейбуса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРОЛЛЕЙБУСА 
И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПОЛЮСАМИ НА ТОК УТЕЧКИ 
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Представлено исследование взаимовлияния состояния изоляции троллейбуса и системы питания на ток 
утечки, промоделирована схема замещения изоляции троллейбуса и системы питания с изолированными полю-
сами при контакте человека с корпусом. 
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THE INVESTIGATION OF INTERACTION A STATE OF ISOLATION A TROLLEYBUS 
AND POWER SYSTEMS WITH AN ISOLATED POLE TO LEAKAGE CURRENT 
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In the work presented the investigation of interaction a state of isolation a trolleybus and power system to leakage 
current, simulated equivalent circuit of isolation a trolleybus and power systems with an isolated pole over contact a 
human body with case. 
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