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Робота присвячена дослідженню особливостей використання імпульсних перетворювачів постійної 

напруги в системах керування  тяговим приводом транспорту з індуктивною передачею енергії. У ході 

досліджень використовувалися методи варіаційного числення, математичної інтерполяції та топологічний 

метод направлених графів. Проведено дослідження впливу зміни параметрів П-подібного фільтра та робочої 

частоти перетворювача на пульсації струму приймального силового контуру. Отримано залежності рівня 

пульсацій струму від частоти комутації перетворювача та від параметрів елементів П-подібного фільтра 

безконтактного шахтного електровозу при використанні в схемі керування тяговим приводом широтно-

імпульсного перетворювача постійної напруги. Аналіз залежностей рівня пульсацій від частоти комутації 

широтно-імпульсного перетворювача показує на наявність у деякому частотному діапазоні резонансних явищ, 

які характеризуються різким зростанням струму приймального контуру електровоза. Виходячи з умов 

забезпечення мінімального рівня пульсацій струму приймального контуру, розраховано параметри  

П-подібного фільтра широтно-імпульсного перетворювача схеми керування тяговим приводом безконтактного 

електровозу. Показано, що зазначений LC-фільтр дозволяє ефективно знизити рівень пульсацій струму, які 

виникають при роботі широтно-імпульсного перетворювача в системі керування тяговим приводом 

безконтактного електровозу. При цьому вирішальний вплив на рівень пульсацій здійснює величина ємності 

другої ланки фільтру. Надано рекомендації щодо частоти комутації перетворювача. Втілення в практику 

отриманої аналітичної залежності дозволить уникнути резонансних явищ на елементах силового кола 

електровозу та підвищити надійність роботи електротехнічного обладнання тягового приводу 

електротранспорту в цілому. 

Ключові слова: шахтні безконтактні електровози, широтно-імпульсний перетворювач, П-подібний  

LC-фільтр, рівень пульсацій струму. 
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Целью работы является исследование особенностей использования импульсных преобразователей 

постоянного напряжения в системах управления тяговым электроприводом транспорта с индуктивной 

передачей энергии. В процессе исследований были использованы методы вариационного исчисления, 

математической интерполяции и топологический метод направленных графов. Исследовано влияние 

изменения параметров П-образного фильтра и рабочей частоты преобразователя на пульсации тока приёмно-

силового контура. Получены зависимости уровня пульсаций тока от частоты коммутации преобразователя и 

от параметров элементов П-образного фильтра бесконтактного шахтного электровоза при использовании в 

схеме управления тяговым приводом широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения. 

Анализ зависимостей уровня пульсаций от частоты коммутации широтно-импульсного преобразователя 

показал на наличие в некотором частотном диапазоне резонансных явлений, которые характеризуются резким 

возрастанием тока приемного контура электровоза. Исходя из условия обеспечения минимального уровня 

пульсаций тока приёмного контура, рассчитаны параметры П-образного фильтра широтно-импульсного 

преобразователя схемы управления тяговым приводом бесконтактного электровоза. Показано, что П-образный 

LC-фильтр позволяет эффективно снизить уровень пульсаций тока, которые возникают при работе широтно-

импульсного преобразователя в системе управления тяговым приводом бесконтактного электровоза. При этом 

решающее влияние на уровень пульсаций оказывает величина емкости второго звена фильтра. Даны 
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рекомендации по выбору рациональной частоты коммутации преобразователя. 

Практическое воплощение полученной аналитической зависимости позволяет предотвращать резонансные 

явления на элементах силовой цепи электровоза и, как следствие, повысить надёжность работы 

электротехнического оборудования тягового привода электротранспорта в целом. 

Ключевые слова: шахтные бесконтактные электровозы, широтно-импульсный преобразователь,  

П-образный LC- фильтр, уровень пульсаций тока. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Масове 

застосування тиристорних перетворювачів в 

промисловості та на транспорті спричинило 

системне погіршення показників якості 

електроенергії в системах електропостачання. В 

умовах зношеності електричних мереж України 

електромагнітна сумісність досить часто порушена 

за декількома показниками [1]. Перспективним 

напрямом розвитку підземного транспорту для 

вугільних шахт, небезпечних з огляду на значну 

газонасиченість та пиловмісткість, є створення 

комплексу електрообладнання рейкового 

транспорту з індуктивною передачею енергії – 

транспорту змінного струму підвищеної частоти, в 

якому реалізовано принцип електромагнітної 

передачі енергії підвищеної частоти рухомим 

об’єктам [2–4]. Це дозволило б створити шахтні 

безконтактні електровози, які мають принципову 

відмінність від відомих підземних локомотивів  

[5, 6]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Система транспорту (рис. 1, 2) містить 

передавальний пристрій, виконаний у вигляді 

тягової мережі ТМ, яка підключена до 

стаціонарного джерела живлення – тягового 

перетворювача частоти ТПЧ.  

 

 

Рисунок 1 – Схема транспорту з індуктивною  

передачею енергії 

 

Приймач енергії (енергоприймач ЕП) 

встановлено на рухомому складі (електровозі Е) і 

відділений від тягової мережі повітряним зазором. 

Силове коло змінного струму безконтактного 

електровозу (приймально-силовий контур) являє 

собою коло резонансу напруг. 

Навантаження (тягові двигуни М1 і М2) 

підключено до приймально-силового контуру через 

двохнапівперіодний випрямляч UZ2 з вихідною 

фільтруючою ємністю 
1ф

C  . Такого роду силове 

коло визначає специфіку схем керування тяговим 

приводом безконтактного електровозу. Реалізація 

регулювання напруги на навантаженні (пуск, 

регулювання швидкості та сили тяги) можлива при 

застосуванні ширино-імпульсних перетворювачів 

змінного струму в колі приймально-силового 

контуру [7], або на підставі загальновідомих 

схемних рішень для тягових приводі (наприклад на 

базі тиристорного широтно-імпульсного 

перетворювача (ШІП) постійної напруги UZ3)  

[2, 5, 8]. 

 

 

Рисунок 2 – Електрична схема  

системи транспорту  

 

Такий спосіб тиристорного керування 

безконтактних електровозів дозволяє суттєво 

покращити техніко-економічні показники системи 

транспорту. Це досягається, зокрема, завдяки 

виключенню в процесі керування приводом 

реактивних опорів, що вносяться в тягову мережу 

[2]. Зменшення пульсацій струму приймально-

силового контуру й тягової мережі та забезпечення 
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нормальної роботи джерела живлення системи в 

процесі роботи ШІП досягається за допомогою П-

подібного LC-фільтра для імпульсного 

перетворювача. 

В даній роботі розглянуто вплив зміни 

параметрів П-подібного фільтра 
21 ффф

СLC  та 

робочої частоти перетворювача UZ3 на пульсації 

струму приймально-силового контуру. Прийнято 

припущення: фільтр включає ідеальні реактивні 

елементи; індуктивний опір приймально-силового 

контуру лінійний [9]. На рис. 3,а наведено заступну 

схему силового кола постійного струму 

безконтактного електровозу, який керується ШІП.  

 

 

Рисунок 3 – Заступна схема (а) та схема чотирьохполюсника (б)  

 

Індуктивність приймального контуру приведена 

до кола постійного струму [2]. Вхід схеми по 

живленню прийнятий закритим, тяговий двигун 

разом з ШІП є генератором гармонічних коливань 

струму, коло приймального контуру – 

навантаження. Цю схему доцільно досліджувати як 

навантажений чотириполюсник (рис. 3,б). 

В наведеній схемі опір генератора 
г

Z  

визначається індуктивністю кіл якоря та 

збудження тягового двигуна, а опір навантаження 

н
Z  – приведеною індуктивністю енергоприймача 

e
L . 

Робота навантаженого чотириполюсника у  

Y -параметрах для вибраних на схемі рис. 3,б 

напрямів струмів і напруг може бути описана 

системою рівнянь [2]: 
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 (1) 

Для аналізу пульсацій струму приймально-

силового контуру використано топологічний метод 

направлених графів [10]. За результатами рішення  

отримано: 
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Рівень пульсацій струму в колі приймально-

силового контуру 
1p

K (відношення 
1

2

I

I
) 

визначається виразом: 
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Для заступної схеми (рис. 3,б) з урахуванням 

прийнятих напрямів струмів і напруг: 

12

12
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Y


 ; 

1

2112

1

Z
YY  ; 

13

13

22
ZZ

ZZ
Y


 . 

(5) 

У виразі (5) параметри перетвореної заступної 

схеми при застосуванні до повної заступної схеми 
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(рис. 3, а) можна представити як: 

1 c фZ j L  ; 

2

2

1

c ф

Z j
C

 


; 

3

1

1

с ф

Z j
C

 


; 

н c eZ j L  . 

В цих виразах 
e

L  – приведене значення 

індуктивності енергоприймача [1]; 
eп

L  – дійсне 

значення індуктивності енергоприймача;  

c  – кутова частота комутації ШІП; 
1ф

C  – ємність 

першої ланки фільтра; 
2ф

C  – ємність другої ланки 

фільтра. 

Підставляючи вираз (5) у рівняння (4), 

знаходимо, що рівень пульсації струму 

приймального контуру визначається діючими 

значеннями струмів і розраховується як: 

  1

1

122

2

21

41



фeфeффcфффec

p
CLCLCLω-CCLLω

K . (6) 

При виконанні розрахунків доцільно рівняння 

(6) привести до вигляду: 

2 2

4 2

1 1 1 2 21c c

I K

I K K K K


     
, (7) 

де  

1

ф

e

L
K

L
 ; 

2

1

2

ф

ф

C

C
K  ; 

0

c

c


 


; 

0

1

e фL C
  . 

При виведенні рівняння (7) прийнято consteL   

та 1 constфC  . 

Згідно рівнянню (7) розраховані наступні 

залежності рівня пульсацій струму приймального 

контуру від: 

– індуктивності фільтра  
1

1

2 Kf
I

I
  при 

2 constK  , 0,5c
  ; 

– ємності другої ланки фільтра  
2

1

2 Kf
I

I
  при 

1 constK  , 0,5c
  ; 

– кутової частоти комутації ШІП  2

1

c

I
f

I
   

при 1 constK  , 2 constK  . 

Відповідні графічні представлення наведених 

залежностей подано на рис. 4. 

У всьому діапазоні зміни 
1

K  рівень пульсацій 

струму істотно не змінюється. Винятком є діапазон 

зміни 
1

K  при 
2 0,5 1,0K   в якому 

спостерігаються резонансні явища. В інтервалі 

20 0,6K  , тобто при виборі великих величин 

ємності другої ланки фільтру для всіх прийнятих 

значень індуктивності фільтру  ( 
1

K 0,1; 0,5; 1,0; 

2,0), рівень пульсацій струму істотно зростає та 

найбільш інтенсивно змінюється. 

З частотних характеристик фільтру (рис. 4) 

випливає, що при прийнятих значеннях 

індуктивності фільтру ( 
1

K 0,5; 1,0; 2,0) і ємності 

другої ланки фільтру ( 
2

K 0,01; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0) в 

частотному діапазоні 0 1,75c
    

спостерігаються резонансні явища, які 

характеризуються різким зростанням рівня 

пульсацій струму приймального контуру. Це 

вказує на необхідність вибору частоти комутації 

імпульсного перетворювача UZ3 вище значення 

власної частоти першої ланки фільтру приблизно у 

два рази. При реалізації широтно-імпульсного 

способу регулювання зазначеного перетворювача 

це легко досягається. 

Запропонований метод аналізу дозволив 

розрахувати параметри П-подібного фільтру 

широтно-імпульсного перетворювача схеми 

керування тяговим приводом безконтактного 

електровозу, виходячи з умов забезпечення 

мінімального рівня пульсацій струму 

приймального контуру. 

Виходячи з наведених частотних характеристик 

можна застосувати такі наступні варіанти 

параметрів П-подібного фільтру та частоти 

комутації імпульсного перетворювача UZ3: 

А. 
2

1
K ; 

2 0,01K  , 

при 0,25 1c
   ; 1,35c

  . 

Б. 
1 0,5K  ; 

2 0,01K  , 

при 0,3 1,5c
   ; 1,85c

  . 

Необхідно, щоб відносна частота комутації UZ3 

c
  знаходилась у зазначених межах. Це може бути 

досягнуто як зміною частоти комутації 

імпульсного перетворювача, так і зміною власної 

частоти першої ланки фільтру шляхом варіювання 

величини ємності 
1ф

C  цієї ланки, оскільки 

величина індуктивності 
e

L  не може бути 

зміненою. Очевидно, що варіант «Б» є більш 

прийнятним, оскільки при цьому індуктивність 

фільтру в 4 рази нижче, ніж за варіантом «А». 
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Рисунок 4 – Розраховані частотні характеристики фільтра  

 

Для забезпечення рівня пульсацій струму 

приймального контуру 2

1

0,05
I

I
  необхідно, щоб 

частота комутації імпульсного перетворювача не 

знижувалася нижче 80 Гц. Тоді за варіантом «Б» 

заданий рівень пульсацій струму кола 

приймального контуру буде забезпечений в 

діапазоні зміни відносної частоти комутації 
3

UZ  

0,3 1,5c
   . 

Таким чином: 

min

0 1674,66
0,3

к    с
-1

; 

6

1 2

0

1
200 10ф

e

C
L

  


Ф; 

6

1
10900  KLL

eф
Гн; 

6

2

1

2
1020000 

K

C
C

ф

ф
Ф. 

ВИСНОВКИ. П-подібний фільтр дозволяє 

ефективно знизити рівень пульсацій струму, що 

виникають при роботі широтно-імпульсного 

перетворювача в системі керування тяговим 

приводом безконтактного електровозу. 

Вирішальний вплив на рівень пульсацій надає 

величина ємності другої ланки фільтру. 

Аналіз залежностей рівня пульсацій від частоти 

комутації ШІП показує на наявність у деякому 

частотному діапазоні резонансних явищ, які 

характеризуються різким зростанням струму 

приймального контуру. Необхідно, щоб частота 
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комутації ШІП не була нижчою за значення 

власної частоти контуру, що утворюється 

приведеною індуктивністю енергоприймача 

електровозу та ємністю першої ланки фільтру. Це 

дозволить уникнути резонансних явищ на 

елементах силового кола електровозу, що могло б 

привести до виходу їх із ладу.  
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PECULIARITIES OF USING THE PULSE DC CONVERTERS IN THE CONTROL SYSTEMS  

OF THE TRACTION DRIVE OF TRANSPORT WITH INDUCTIVE TRANSFER OF ENERGY 

M. Rogoza, Yu. Papaika, A. Lysenko 

National Technical University “Dnipro Polytechnic” 

prosp. Dmitra Yavornitskoho, 19, Dnipro, 49005, Ukraine. E-mail: rogozam@nmu.org.ua 

S. Yakimets  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: ysm_seem@meta.ua 

Purpose. The aim of the work is to study the special features of using DC voltage  pulse-width converter  in 

control systems of the traction electric drive of vehicles with inductive energy transfer. Methodology. In the process 

of research, the methods of the calculus of variations, mathematical interpolation, and the topological method of 

directed graphs were used. Results. The effect of changing the parameters of the U-shaped filter and the operating 

frequency of the converter on the ripple of the current of the power-receiving circuit is investigated. The dependences 

of the current ripple level on the switching frequency of the converter and on the parameters of the elements of the U-

shaped filter of a contactless mine electric locomotive are obtained when using a DC pulse voltage converter in the 

traction drive control circuit.  Analysis of the dependence of the pulsation level on the switching frequency of the 

pulse-width converter showed that resonance phenomena exist in a certain frequency range, which are characterized 

by a sharp increase in the current of the receiving loop of the electric locomotive. Originality. Proceeding from the 

condition of ensuring a minimum level of ripple current in the receiving circuit, the parameters of the U-shaped filter 

of the pulse-width converter of the traction drive control scheme of the contactless electric locomotive are calculated. 

It is shown that the U-shaped LC-filter allows to effectively reduce the level of current ripples that arise when the 

pulse-width converter is operating in the traction drive control system of the unconfined electric locomotive. In this 

case, the decisive influence on the level of pulsations is exerted by the capacitance of the second link of the filter. 

Recommendations are given for choosing a rational switching frequency of the converter. Practical value. Practical 

embodiment of the obtained analytical dependence allows to prevent resonance phenomena on the elements of the 

power circuit of an electric locomotive and, as a result, to increase the reliability of the electrotechnical equipment of 

the traction drive of electric transport as a whole. References 10, figures 4. 

Key words: mine non-contact electric locomotives, pulse-width converter, U-shaped LC-filter, current ripple level. 
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