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Проведено аналіз необхідності оцінки енергетичних процесів у системі контактна мережа змінного струму–

тяговий комплекс електровозу. На підставі аналізу питань електропостачання та специфіки перетворюючого 
агрегату синтезовано модель, в основу якої покладено тяговий електротехнічний комплекс візка секції електро-
возу ВЛ80р. У моделі реалізовано режими розгону та гальмування двигунів електровозу із зонним імпульсним 
регулюванням напруги секцій силового перетворювача у випрямних та інверторних режимах відповідно. Дода-
тково в модель уведено підсистему контактної мережі зі змінними за шляхом електровоза параметрами актив-
них та індуктивних опорів, що дозволяє дослідити якісні та кількісні показники режиму передачі електричної 
енергії по ланці: тягова підстанція, контактна мережа, візок електровоза. На підставі отриманих результатів до-
слідження встановлено необхідність використання фільтрокомпенсуючого пристрою для зниження коефіцієнта 
гармонік та підвищення загального коефіцієнта потужності. 
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Проведен анализ необходимости оценки энергетических процессов в системе контактная сеть переменного 

тока–тяговый комплекс электровоза. На основании анализа вопросов электроснабжения и специфики преобра-
зовывающего агрегата синтезирована модель, в основу которой положен тяговый электротехнический комплекс 
тележки секции электровоза ВЛ80р. В модели реализованы режимы разгона и торможения двигателей электро-
воза с зонным импульсным регулированием напряжения секций силового преобразователя в выпрямительных и 
инверторных режимах соответственно. Дополнительно в модель введена подсистема контактной сети со смен-
ными по пути электровоза параметрами активных и индуктивных сопротивлений, что позволяет исследовать 
качественные и количественные показатели режима передачи электрической энергии по цепи: тяговая подстан-
ция, контактная сеть, тележка электровоза. На основании полученных результатов исследования установлена 
необходимость использования фильтрокомпенсирующего устройства для снижения коэффициента гармоник и 
повышения общего коэффициента мощности. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Залізничний 

транспорт є однією з енергоємних галузей 
економіки України. Споживання електроенергії 
залізничним транспортом досягає 4,7 % від 
загального обсягу споживання електроенергії. 
Найбільше поширення на мережі залізниць 
отримали серійні магістральні електровози змінного 
струму ВЛ80 [1], які отримують живлення  
від системи електропостачання тяги змінного 
струму 27,5 кВ зі зворотнім (екрануючим) і 
посилюючим проводами, і відстанями між 
підстанціями 40–60 км [2]. 

Важливу групу електричних величин, які 
характеризують режим, складають показники 
напруги в тяговій мережі. Напруга на 
струмоприймачах електрорухомого транспорту 
змінюється в широких межах, що обумовлено як 
переміщенням транспортних одиниць, так і змінами 
споживаного ними струму. При використанні 
рекуперативного гальмування напруга на 
струмоприймачі рекуперуючого рушійного 
транспорту може перевищувати напругу холостого 

ходу тягової підстанції [3]. При цьому електровози з 
напівпровідниковими системами є потужними 
генераторами вищих гармонік, що проявляються як 
у тяговій мережі, так і в системі зовнішнього 
електропостачання [3, 4]. 

Інша група електричних величин – втрати поту-
жності в тяговій мережі. Цей чинник використову-
ють в економічних оцінках систем електропоста-
чання при виборі економічно найвигіднішого пере-
тину дротів тягової мережі й оптимальних відстаней 
між тяговими підстанціями. При цьому середня 
втрата потужності в тяговій мережі визначається як 
середнє значення відносно всіх практично реалізо-
ваних в експлуатації графіків при розрахункових 
траєкторіях руху [3, 4]. 

Таким чином, існуючі методи розрахунку пара-
метрів режиму системи контактна мережа змінного 
струму–тяговий комплекс електровозу є достатніми 
для проектних розрахунків та аналізу сталих режи-
мів. Для динамічних режимів (прискорення та галь-
мування) вказані методи є складними та трудоміст-
кими, а в результаті – не придатними для аналізу 
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миттєвих електричних та енергетичних параметрів 
режиму. 

Метою роботи є розробка моделі системи конта-
ктна мережа змінного струму–тяговий комплекс ма-
гістрального електровозу для дослідження розподі-
лу електричної енергії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Під 
час розрахунку систем електропостачання залізнич-
ного електротранспорту розглядають схему за стру-
ктурою, яка включає: навантаження (електровоз або 
декілька електровозів (EL)), контактну мережу (CN), 
тягову чи тягові підстанції (TS) (рис. 1) та районну 
мережу 110/220 кВ (PS). 

Зважаючи на те, що серед транспортних одиниць 
серії ВЛ80 електровоз ВЛ80р має режим рекуперації 
та, відповідно, є найбільш складним електроспожи-
вачем серії, саме його прийнято як навантаження. 
Тягова частина секції електровоза складається з од-
нофазного тягового трансформатора (T) типу 
ОДЦЕ–5000/25АМ: S 4777 кВА; MU 25  кВ; 

98,3  %; TaxU 1230 В; випрямно-інверторного 
перетворювача (TC) ВІП2–2200М на тиристорах  
Т2–320–15; тягових двигунів (DCM1–4) типу  
НБ–418К6: P 790 кВт; U 950 В; I 880 А; 
n 890 об/хв; 94,5  %. 

Припустимо, що контактна мережа (CN), вико-
нана дротом МФ–100 з погонними параметрами 

0R 0,0177 Ом/км; 0X 0,0141 Ом/км, має однос-
тороннє живлення від трансформатора (TS) типу 
ТДНЖ 40000/110: S 40000 кВА; HVU 115 кВ; 

AVU 38,5 кВ; LVU 27,5 кВ; SCHAU 17 %; 

SCHLU 10,5 %; SCAHU 6 %. Районна мережа, що 
живить тягову підстанцію, є ідеальним джерелом 
живлення (PS). 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена структура системи  
контактна мережа змінного струму–тяговий  

комплекс магістрального електровозу  
(секція ВЛ80р) 

 
Задача дослідження процесу розподілу електри-

чної енергії в моделі вирішується шляхом розрахун-
ку зміни в часі наступних параметрів:  

–  струму електровоза, контактної мережі 
( EL CNi i ); 
–  коефіцієнта спотворення струму ( .I CNTHD ); 
–  падіння напруги в контактній мережі ( CNu ); 
–  напруги електровоза ( ELu ); 

–  коефіцієнта спотворення напруги ( .U ELTHD ); 
–  активної та реактивної потужностей тягового  

комплексу електровоза ( ,  EL ELP Q ); 
–  втрат активної та реактивної потужності в ко-

нтактній мережі ( ,  CN CNP Q  ); 
–  коефіцієнта потужності системи мережа–

тяговий комплекс електровозу за основною гармоні-
кою ( cos EL ); 

–  повного коефіцієнта потужності тягового ком-
плексу ( EL ). 

Двигуни постійного струму, які входять до скла-
ду тягового комплексу одного візка секції електро-
возу ВЛ80р, нехтуючи буксуванням та пружними 
зв’язками, механічно з’єднані між собою 
( 1 2    ) через рейку, а також попарно з’єднані 
електрично 1 2 TCu u u  , відповідно до [7, 9]: 

1
1 TC 1 1 1

1 FW 1

2
2 TC 2 2 2

2 FW 2

1 1 2 2 m

1 2 TC

di
L u k i R ;

dt
k k i ;

di
L u k i R ;

dt
k k i ;

dJ k i k i k ;
dt

i i i ,





   

 
   

 

  

 







 



 




  

          (1) 

де 1 2R ,R   і 1 2L ,L   – активний опір та індуктив-
ність машин, враховуючи послідовне з’єднання об-
моток якоря та збудження; 1 2i ,i  – струми машин; 
u – напруга на виході ВІП; 1 2,k k   – коефіцієнти 
потоку машин; J  – приведений момент інерції;  

mk  – коефіцієнт опору руху; FWk  – коефіцієнт пе-
редачі обмотки збудження. Модель, що відповідає 
системі рівнянь (1), зображена на рис. 2, зібрана в 
середі візуального програмування Simulink Matlab. 

Тягові двигуни електровоза працюють на випря-
мленому пульсуючому струмі. Перетворення одно-
фазного струму контактної мережі у випрямлений 
здійснюється за допомогою тягового трансформато-
ра Тр та ВІП, установлених у кожній секції. ВІП зіб-
раний на керованих вентилях (тиристорах) і має ві-
сім плечей, що утворюють мостову схему. Всі плечі 
ВІП мають по сім паралельних гілок з трьома послі-
довно з’єднаними вентилями (за винятком п’ятого й 
шостого плеча в кожної гілки, в яких по два послі-
довно з’єднаних вентиля). Плавне регулювання на-
пруги тягових двигунів досягається управлінням ти-
ристорами відповідних плечей двох перетворювачів. 
Результуюча напруга на двигуні визначається чис-
лом робочих груп і кутом відкриття тиристорів. 

Для моделювання трансформатора та ВІП (рис. 3) 
використано елементи бібліотеки SimPower System 
Simulink Matlab. З урахуванням різного типу сигна-
лів, які використовуються в системі Simulink та 
SimPower System, уведені блок VSTS та програмоване 
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джерело струму (PCS). Модель, зображену на рис. 2, 
введено як підсистему (DCM1-2) (рис. 3) з портами 
напруги перетворювача TCu , струму перетворювача 

TCi  та частотою обертання   електричних машин. 
Кожен із блоків TC (рис. 3) має одне плече, ано-

дні та катодні виводи блоків з’єднані паралельно, а 
середні точки підключені до відповідних виводів тя-
гового трансформатора (T), керуючі виводи підклю-
чено до відповідних виходів системи імпульсно-
фазового управління (PPSC), яка по входу su  через 
датчик напруги (VSEL) синхронізована з мережею. 
Параметри трансформатора T та TC розраховані на 
підставі номінальних даних за відомою методикою 
[7]. Напруга в точці під’єднання пантографа елект-
ровозу до контактного проводу  задається  через  ви- 
 

води CNFi , CNNi . Опір місця приєднання пантографа 
до контактного проводу покладено нульовим. 

Систему імпульсно-фазового управління (PPSC) 
(рис. 4) побудовано за вертикальним принципом 
управління, з урахуванням специфіки зонного регу-
лювання груп перетворювача електровоза ВЛ80р 
[3]. Для реалізації зонного регулювання окрім тра-
диційних блоків: задатчика напруги управління 
(VRef), детектора початкової фази напруги мережі 
(Detect), генератора пилкоподібної напруги, реалізо-
ваного на інтеграторі із зовнішнім скиданням 
(RIntegr), компаратора (Comp) та формувача трива-
лості імпульсу управління (PSh) – введено блок за-
вдання зони регулювання напруги – задатчик групи 
(GrRef), який забезпечує перемикання груп  
тиристорів.  

 
Рисунок 2 – Модель дводвигунного приводу 

 

 
Рисунок 3 – Підсистема тягового комплексу одного візка секції електровоза ВЛ80р 
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Рисунок 4 – Підсистема СІФУ 

 

 
Рисунок 5 – Підсистема контактної мережі з елементами вимірювання 

 
Для оцінки режиму контактної мережі та впливу 

режиму електроспоживання тягового комплексу на 
неї в модель уведено підсистему контактної мережі 
(CN) (рис. 5). 

Зважаючи на зміну за шляхом параметрів конта-
ктної мережі, в модель додатково введені блоки та 
зв’язки, що реалізують визначення поточного зна-
чення шляху ( ELs ), який пройшов електровоз, від-
повідно до рівняння 

        r
EL init mec init

r

v
s s k dt s dt     


,          (2) 

де meck  – коефіцієнт передачі механічної частини; 

r , r  – номінальні лінійна швидкість електровозу 
та кутова частота двигуна відповідно; inits  – почат-
кова відстань від тягової підстанції. 

Контактна мережа надається схемою заміщення з 
двох послідовних елементів – активного опору та 
індуктивності [6], напруга та струм в яких пов’язані 
рівнянням 

 EL TS CN EL CN EL CN EL
du u u u L i R i ,
dt

      (3) 

де ELu  – напруга, що надходить до електровоза; 

TCu  – напруга тягової підстанції; CNu  – падіння 
напруги в контактній мережі; ELi  – струм електро-

воза; CNL , CNR  – індуктивність та активний опір 
контактної мережі: 

CN 0 EL CN 0 ELR R s ;  L L s ,                 (4) 

де 0 0,L R  – погонні значення індуктивності та опору 
відповідно. Враховуючи зміну місця підключення 
електровоза до контактної мережі відповідно до (2), 

CNu  матиме вигляд: 

    
 CN 0 EL EL 0 EL EL

EL
0 mec EL 0 EL 0 EL EL

du L s i R s i
dt

di
L k i L s R s i .

dt

  

  




 (5) 

Таким чином, у моделі враховано, що втрати на-
пруги в контактній мережі залежать не тільки від 
поточного положення електровозу, а й від швидкос-
ті його руху (перша складова рівняння). 

Для оцінки викривлення струму та напруги вве-
дено блоки (THD calc1, THD calc2): 

2 2 2
CN .d CN( 0 ) CN( 1 )

I .CN
CN( 1 )

I I I
THD

I

 
 ;             (6) 

2 2 2
EL.d EL( 0 ) EL( 1)

U .EL
EL( 1 )

U U U
THD

U

 
 ,             (7) 
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де CN .dI , CN( 0 )I  – діюче та середнє значення струму 

контактної мережі; CN( 1 )I  – діюче значення першої 

гармоніки струму контактної мережі; EL.dU ,  

EL( 0 )U  – діюче та середнє значення напруги елект-

ровоза; EL( 1 )U  – діюче значення першої гармоніки 
напруги електровоза. 

Активну та реактивну потужності електровоза й 
відповідні втрати в контактній мережі визначаються 
блоками (PQcalc1, PQcalc2): 

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

cos ;

sin ;

cos ;

sin ,

EL EL EL

EL EL EL

CN CN CN

CN CN CN

P I U
Q I U

P I U
Q I U





  

  









              (8) 

де CN( 1)U  – діюче значення першої гармоніки па-

діння напруги в контактній мережі; 1  – різниця фаз 
між першими гармоніками напруги ELu та струму 

ELi ; 1  – різниця фаз між першими гармоніками на-
пруги CNu  та струму CNi . 

У результаті для дослідження доступні коефіці-
єнт потужності за першою гармонікою та повний 
коефіцієнт потужності: 

   
EL CN

TS 2 2
EL CN EL CN

P P
cos ;

P P Q Q




 




  
       (9) 

TS TS I .CNcos THD .                 (10) 
 

Узагальнена схема моделі наведена на рис. 6. 
Проведено ланку експериментів для дослідження 
електроенергетичних режимів роботи контактної 
мережі змінного струму – тягового комплексу візка 
секції електровозу за прийнятих умов, зокрема ре-
жими розгону та гальмування. 

Прийнято, що електровоз знаходиться на почат-
ковій відстані inits 25  км, для зниження машинно-
го часу розрахунку, зважаючи на незначний влив на 
характер досліджуваних процесів, приведений мо-
мент інерції знижено до рівня DMJ 10J  . 

 

 
Рисунок 6 – Схема системи контактна мережа  

змінного струму–тяговий комплекс 
магістрального електровозу 

 
Зміну в часі електричних та енергетичних пара-

метрів наведено на рис. 7, 8.  

 

Рисунок 7 – Зміна в часі енергетичних параметрів режиму: 
а) швидкість електровоза; б) коефіцієнт потужності за першою гармонікою, загальний коефіцієнт потужності 

тягової підстанції, коефіцієнт гармонік струму та напруги контактної мережі 
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Рисунок 8 – Зміна в часі енергетичних параметрів режиму: 

а) активна та реактивна (за першою гармонікою струму) потужності електровоза; б) активна та реактивна 
(за першою гармонікою струму) потужності втрат у контактній мережі  

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено модель для дослі-
дження розподілу електричної енергії в системі кон-
тактна мережа змінного струму–тяговий комплекс 
магістрального електровозу, яка дозволяє реалізува-
ти режими розгону, сталого руху та гальмування 
електровоза.

 2. Введено в модель блоку випрямно-
інверторного перетворювача із системою управлін-
ня, а також блоків та зв’язків для визначення енер-
гетичних параметрів електроспоживання комплексу 
в часі. 

3. У результаті дослідження режимів розгону та 
гальмування встановлено, що втрати активної та ре-
активної потужностей переважно формуються за ра-
хунок споживаної активної потужності, а графік 
зміни реактивної потужності має коливання, викли-
кані зміною кута управління та групи вентилів пере-
творювача. 

4. Коефіцієнт потужності за першою гармонікою 
під час руху на високих швидкостях змінюється в 
діапазоні 0,8–0,85, на відміну від діапазону швидко-
стей 0–30 км/год (швидкості маневрування), де 
приймає значення 0,35–0,8. 

5. Несинусоїдальність струму та втрати напруги 
в мережі призводять до зниження загального коефі-
цієнта потужності до рівня 0,25–0,6. 

6. Зважаючи на коефіцієнт потужності за пер-
шою гармонікою та повний коефіцієнт потужності, 
компенсація реактивної потужності недостатня для 
підвищення енергетичних показників. 
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MODEL FOR THE DISTRIBUTION RESEARCH OF ELECTRIC POWER SYSTEM CONTACT 
AC POWER-TRACTION COMPLEX OF MAIN ELECTRIC LOCOMOTIVES 

O. Bialobrzeski, T. Sukhonos, L. Kurys  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: seemAl@kdu.edu.ua 
In the work lead is analysis of necessity an estimation of power processes in system a contact alternating current 

main – a traction complex of electric locomotive. Based on the analysis of power supply issues and the specific unit 
converting synthesized model which is based on traction electrotechnical complex of cart section electric locomotive 
VL80r. Model realizes a dispersal and braking action the engine an electric locomotive with zone a pulse potential regu-
lation section of the power converter in AC–DC and DC–AC modes accordingly. In addition into model it is entered a 
subsystem of a contact network with variables on a way an electric locomotive parameters of active and inductances. It 
is allows to explore the qualitative and quantitative measures of transmission electricity mode on link: traction substa-
tion, contact network, electric cart. Based on the results of the study identified the need to use a filter-compensating de-
vice to reduce the harmonic content and improve the overall power factor. 

Key words: mathematical model, an electric locomotive, a contact network, parameters mode. 
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