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На підставі аналізу сучасних та досі експлуатованих тягових електротехнічних комплексів тролейбусів сфо-

рмовано задачу формування та реалізації траєкторії руху тягового двигуна з максимальним його коефіцієнтом 
корисної дії. Визначену траєкторію руху реалізовано з використанням напівпровідникового імпульсного перет-
ворювача. Сформовано режими комутації вентилів імпульсного перетворювача. У результаті досліджень режи-
му розгону та гальмування за визначеною для певного двигуна траєкторією за моделлю електротехнічного ком-
плексу сформовано висновки про необхідність використання замкнутої системи управління. 
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лейбусов сформирована задача формирования и реализации траектории движения тягового двигателя с макси-
мальным коэффициентом полезного действия. Определенная траектория движения реализована с использова-
нием полупроводникового импульсного преобразователя. Сформированы режимы коммутации вентилей им-
пульсного преобразователя. В результате исследований режима разгона и торможения по установленной для 
определенного двигателя траектории по модели электротехнического комплекса сформированы выводы о не-
обходимости использования замкнутой системы управления. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вимоги, що висува-

ються до тягового електротехнічного комплексу, з ко-
жним днем зростають. Це виражається в підвищенні 
оцінювання якості, простоти виконання, економічнос-
ті, надійності, оптимальності при виконанні необхід-
них критеріїв [1]. 

Тягові електротехнічні комплекси (ТЕТК) місь-
кого електротранспорту відрізняються  різноманіт-
ністю систем керування. Вони утворені силовими 
електричними колами, що включають у себе тягові 
двигуни постійного струму (ДПС), а також апарати, 
машини та перетворювачі, за допомогою яких від-
бувається живлення тягових двигунів, і допоміжні 
кола, в які входять допоміжні електричні машини та 
апарати, прилади опалення та освітлення.  

Значна частина тролейбусів, що експлуатуються 
в містах України, обладнані реостатно-
контакторними системами управління (РКСУ) тяго-
вим комплексом [2], спрощену структуру якого на-
ведено на рис. 1. 

Подібні системи управління тяговими електроте-
хнічними комплексами хоча мають певні переваги: 
простоту будови та ремонту, відносно високу керо-
вність – все ж таки характеризуються низкою недо-
ліків: значними масогабаритними параметрами, ви-

соким рівнем втрат електричної енергії в блоці рези-
сторів. 

 

 
Рисунок 1 – Структура електротехнічного ком-

плексу тролейбуса з РКСУ 

 
Розвиток силової напівпровідникової техніки до-

зволив створити якісно нові системи управління ре-
жимами роботи тягових електродвигунів: тиристор-
но-імпульсні, пізніше – транзисторно-імпульсні [3] 
системи регулювання, спрощена структуру якого 
наведено на рис. 2.  

Перехід на безконтактне імпульсне регулювання 
значно змінює схеми та умови роботи ТЕТК тролей-
буса, покращуючи його тягово-експлуатаційні якос-
ті та підвищуючи економічну ефективність електри-
чної тяги. Плавне управління здійснює автоматичне 
керування роботою двигуна, що дозволяє отримува-
ти будь-які тягові характеристики, безреостатний 

* стаття підготовлена під керівництвом к.т.н., доц. Бялобржеського О.В. 
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плавний пуск зменшує втрати енергії й дозволяє пі-
двищити прискорення тролейбуса при рушанні без 
збільшення потужності двигуна, спрощуються сило-
ві схеми тролейбуса. Такі системи керування забез-
печують роботу ТЕТК тролейбусів типу ЗИУ-683, 
14 Tr [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура електротехнічного ком-

плексу тролейбуса з імпульсною  
системою керування 

 
Аналіз існуючих систем регулювання роботою 

тягового електропривода показав, що використову-
ються різні способи підвищення ефективності робо-
ти ТЕТК. Наприклад,  змінюючи спосіб збудження 
двигуна [4], можна розширити його функціональні 
можливості, підвищити ККД та надійність. Викори-
стовуючи додаткові пристрої при роботі ТЕТК у ці-
лому, наприклад, акумуляторні батареї [5], можна 
отримати більш високі енергозберігаючі характери-
стики. В існуючих системах управління ці питання 
розглядаються окремо, але задачі розробки ефекти-
вних траєкторій руху за максимумом ККД двигуна в 
транзисторно-імпульсних системах регулювання ро-
зглянуто не достатньо. 

Метою роботи є аналіз енергетичної ефективнос-
ті реалізації траєкторії руху тягового транзисторно-
імпульсного електротехнічного комплексу тролей-
буса за максимумом ККД.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЬ. 
Аналіз режимів роботи ТЕТК тролейбуса розгляне-
мо на прикладі принципової схеми силової частини 
ТЕТК із транзисторно-імпульсною системою керу-
вання (рис. 3) [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Принципова схема ТЕТК  

з імпульсною системою керування 
 
Схема дозволяє реалізувати режими роботи за 

рахунок зміни комутації елементів схеми (табл. 1). 
Задача визначення раціонального управління по-

лягає у визначенні оптимальних динамічних режи-

мів роботи електротранспорту. Оптимальне керу-
вання електротехнічним комплексом тролейбуса до-
зволяє істотно поліпшити його робочі характерис-
тики. 

Для реалізації закону управління транзисторно-
імпульсною системою за максимумом ККД двигуна 
згідно з [7] проведено аналіз та визначено парамет-
ри оптимального режиму руху тролейбуса,  а саме: 
пройдений шлях x, швидкість v та прискорення a 
мають змінюватися за наступними законами:  
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де T – час циклу; t – час паузи; S – шлях циклу. 
 

Таблиця 1 – Режими комутації напівпровідникових 
елементів схеми 
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Для оцінки рівня втрат та ККД у тяговому ком-
плексі при реалізації законів оптимального управ-
ління проведено моделювання ТЕТК з імпульсною 
системою управління.  

Для дослідження статичних та динамічних ре-
жимів роботи ТЕТК з електричними ДПС складено 
математичну модель у формі системи диференціа-
льних рівнянь (СДР). Математична модель електри-
чної машини (ЕМ) будь-якого типу складається з рі-
внянь електричної рівноваги всіх контурів ЕМ та рі-
вняння руху ротора. Узагалі опис об’єкту у вигляді 
СДР є найбільш загальним, оскільки з нього можна 
отримати рівняння для статичних режимів, прирів-
нявши похідні функції до нуля. 

СДР двигуна постійного струму послідовного 
збудження виглядає наступним чином: 
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де L  – сумарна індуктивність; U  – напруга двигу-
на; k  – коефіцієнт пропорційності;   – потік у за-
зорі електричної машини;   – кутова швидкість; I  
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– струм машини; R  – сумарний опір, J  – момент 
інерції, cM  – момент опору.  

На рис. 4 показано принципову схему та схему 
заміщення ДПС, на основі якої проведений розраху-
нок ДПС при розробці математичної моделі в сере-
довищі Matlab. 

У схемі моделі ТЕТК з імпульсною системою 
управління (рис. 5) блоком DC Machine зображено 
двигун постійного струму ДК-210 із номінальними 
параметрами: U = 550 В; Pгод  = 110 кВт; 

номn = 1500 об/хв; максn  = 3900 об/хв; годI  = 220 А; 

трI  = 185 А. 

Транзистори VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6, 
шунтовані діодами, входять до складу імпульсного 
перетворювача. Підсистема Definition KКD розрахо-
вує ККД двигуна за виразом: 

UI
M

P
P

ael

mech   , (3) 

де M – момент опору,  – кутова частота обертання 
двигуна; Ia  – струм якоря; U – напруга якоря. 

Відповідно до табл. 1 та визначених траєкторій 
зміни швидкості (1), підсистема Reference Signal ви-
конує формування керуючого впливу, широтно-
імпульсну модуляцію та розподіл імпульсів на ке-
руючі виводи транзисторів. 

 

 

 

 
а) б) 

Рисунок 4 – Принципова схема (а) та схема заміщення (б)  
двигуна постійного струму послідовного збудження, відповідно 
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Рисунок 5 – Схема моделі ТЕТК з імпульсною системою управління 
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а)

б)

в)

г)
 

Рисунок 6 – Характеристики двигуна при режимі 
 розгону: а) кутова частота обертання; б) струм якоря;  

в) момент опору; г) ККД двигуна 

Рисунок 7 – Характеристики двигуна при режимі 
гальмування: а) кутова частота обертання; б) струм 

якоря; в) момент опору; г) ККД двигуна 
 
У результаті проведення експерименту отримано 

характеристики перехідних процесів у ТЕТК тролейбу-
са при режимах розгону (рис. 6) та гальмування (рис. 7) 
за умови зміни керуючого сигналу імпульсного перет-
ворювача по параболічному закону (1). На рис. 6,г та 
рис. 7,г відмічено зони найвищого ККД з урахуванням 
паспортних даних ДПС ДК-210. 

На малих швидкостях руху (менше 40 рад/с) у ре-
жимі розгону та гальмування спостерігається малоефек-
тивний режим роботи ТЕТК (рис. 6, 7). На великих 
швидкостях, особливо в режимі гальмування, спостері-
гається зниження ефективності роботи ТЕТК (рис. 7,г) 

ВИСНОВКИ. 1. Проведено моделювання ТЕТК з 
імпульсною системою керування та отримано характе-
ристики перехідних процесів, які відбуваються в ТЕТК 
тролейбуса при режимах розгону та гальмування при 
оптимальному параболічному закону управління. 

2. Визначено порядок комутації вентилів напівпро-
відникового імпульсного перетворювача та режими для 
реалізації оптимального управління тяговим електроте-
хнічним комплексом тролейбуса. 

 

3. У режимах розгону та гальмування на малих 
швидкостях руху тягового електротехнічного комплек-
су тролейбуса спостерігається малоефективний режим 
роботи. 
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RESEARCH ENERGY EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION TRAJECTORIES MOVEMENT  
AN ELECTROTECHNICAL COMPLEX OF TROLLEYBUS WITH PEAK EFFICIENCY 

K. Losina 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: katice@mail.ru 
In this paper based on the the analysis of modern and still exploited electrotechnical traction complexes trolleybuses 

formed the task of forming and implementing the trajectory of the traction motor with its maximum efficiency. The spe-
cific trajectory of the implemented using semiconductor pulse converter. Formed modes switching valve pulse con-
verter. A result of researches acceleration and braking, at the statutory trajectory for a particular motor on the electro-
technical model of the complex formed conclusions about the need for a closed-loop control system.  

Кey words: impulse control system, optimal control, operating modes, traction electro technical complex.  
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