
X-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТЯГОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА 

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ-ДВИГАТЕЛ НА МЕТРОМОТРИСИ 
 

Тодор Йонов, Полина Петкова 
todyon@tu-sofia.bg, ppetkova@tu-sofia.bg 

 
ТУ “София”, ЕФ, кат. ЕЕЕ,  

бул. Кл. Охридски №8, София 1000,  
БЪЛГАРИЯ 

 
 

Ключови думи: метрополитен,  преобразуватели, асинхронни двигатели 
характеристики  

Резюме: В статията са изчислени характеристиките на системата честотен 
преобразувател – асинхронен двигател и са построени получените механични и 
електромеханични характеристики на двигателя и мотрисата тип 81-740/741, 
експлоатирани в Софийският метрополитен. Определен е лимитиращия по ток 
агрегат.  

 
Въведение 
Напоследък с ускореното строителство на метрото в София и пускането в 

редовна експлоатация на Втори метродиаметър, както и за по-нататъшното разширение 
се провеждат търгове за закупуване на нови метромотриси, за които производителите 
дават данни, касаещи предимно  експлоатацията и обслужването на 
електрообзавеждането, но данни за теглителните и спирачните характеристики не се 
дават. Тези данни са необходими за тягови изчисления, при проектирането на 
следващите участъци. Тези изчисления дават основните връзки между електрическите 
и механични величини при различните режими на движение на транспортно средство – 
теглене, свободно движение /по инерция/ и спиране. Те са необходими и за коректни 
тягови изчисления, касаещи правилното оразмеряване и минимизиране на използваната 
енергия за тягови нужди. За старите мотриси тип 81-717.4/714.4, произведени в 
Метровагонмаш /Русия/ данни за теглителните и спирачните характеристики има в [1]. 
Новите метромотриси 81-740.2/741.2 също са производство на Метровагонмаш /Русия/, 
но произведени специално за Софийския метрополитен с асинхронни тягови двигатели 
и тягови преобразуватели постоянен – трифазен променлив ток /честотни 
преобразуватели - ЧП/. Системата ЧП-АД е производство на фирмата Hitachi /Япония/.  

Най-разпространените тягови електродвигатели използвани за задвижване на 
транспортни средства са постояннотоковите двигатели с последователно възбуждане 
/ПТД с ПВН/. Това се дължи на техните предимства пред останалите – меки 
електромеханични /теглителни/ характеристики, голям пусков момент, голяма 
претоварваща способност и др. [2]. Затова и при използване на друга система за 
електрозадвижване, производителите се стремят към запазване на меките теглителни 
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характеристики. Това се доказва и от редица публикации [1,2,3,4]. АД като тягов 
двигател има безспорни предимства пред традиционно използваните ПТД с ПВН – по-
ниска цена, по-голяма мощност за еднакви маса и габарити, по-лесна експлоатация и 
ремонт. Основният недостатък на АД като тягов е трудното регулиране на честотата на 
въртене, свързана с регулиране на честотата на захранващото напрежение. С напредъка 
на силовата електроника използването на системата СП-АД в транспорта вече се налага 
с много бързи темпове. Това налага и необходимостта от наличието на тягови 
характеристики на системата СП-АД. 

 
1. Начални данни 
Като начални данни за изчисление на характеристиките се изхожда от 

номиналните данни на мотрисите дадени в придружаващата документация. С голяма 
степен на достоверност са и данните за най-големите натоварвания – по мощност и ток. 
Тези данни се взимат от измервателните апарати в различни тягови подстанции /ТПС/, 
измервани в обикновен час. Тогава съгласно графика на движение в участъците има 
само по една мотриса и данните измерени от пишещите апарати са само за нея. При 
тези измервания могат да се появят големи разлики в пусковия ток /мощност/ в 
зависимост от интензивността на пусковия процес, определян от отделния субект – 
машиниста. Поради тази причина се налага усредняване на данните на множество 
измервания. Пусковата мощност /или ток/ се дава и в документацията като коефициент 
на експлоатационно претоварване, като за метромотриси се препоръчват стойности 
около 1,5 - 2. Тогава при сравнение на токовете /мощностите/ получени по 
изчислителен път от номиналните данни и коефициентът на експлоатационно 
претоварване и данните от измерванията може да се даде оценка за достоверност или не 
на получените резултати. 

 
2. Теоретични предпоставки 
Един от най-важните параметри на АД е хлъзгането, определено от 

зависимостта  

( ) ( )
1

211
n

nns −
=  

( ) fp πω 22 =  
където р са чифтовете полюси; 
             f – честотата на захранващото напрежение;  
             n – честотата на въртене.  
С индекси 1 и 2 са означени захранващата честота на напрежението и въртенето 

на статорното магнитно поле и ротора.  
При работа на АД неговото хлъзгане се променя от 1 /при скорост на въртене 

нула/ до s = 0 /при изравняване на скоростта на ротора с тази на въртенето на 
статорното магнитно поле/. Работната област /устойчивата част/ на характеристиката 
въртящ момент – хлъзгане M(s) е при стойности на хлъзгането 0 ≤ s ≤ sкр В останалата 
област на изменение на хлъзгането до s = 1 АД работи неустойчиво. За използването на 
системата ЧП-АД като тягова параметърът хлъзгане не дава пълна информация за 
състоянието: при движение е необходима промяна на честотата на захранващото 
напрежение 1f и, съответно на ротора 2f , в много широк диапазон – от 0 до max

1f , по-
голяма от номиналната, за режими на работа на двигателя със скорост над синхронната. 
Тук трябва да се има в пред вид, че още на етап проектиране АД за транспорта се 
предвижда те да работят при скорости над синхронните, при увеличени честотата и 
захранващото напрежение. По данни на производителя, в нашите метромотрисите се 
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предвижда работа с честоти на захранващото напрежение, повече от 120 Hz, при 
номинална честота 60 Hz.  

Моментът на АД зависи от много показатели, но най-общо е пропорционален на 
хлъзгането и квадрата на напрежението и обратно пропорционален на честотата на 
захранващото напрежение [1]: 

( )
f

sUCM ..3
2

=  

В (3) константата на машината С е:  

( ) '
2

11

..2
..81,94

r
mpC

π
=  

където '
2r  е приведеното към първичната страна съпротивление на ротора. 

Зависимостта (3) е в “компактна форма” при определени допускания, а именно, че 
напрежението и ЕДН на първичната страна са приблизително равни 11 EU ≈  и, че при 

нормална работа на АД, хлъзгането е малко и  произведението 0.. '
21 ≈rrs .  

Тъй като натоварването на АД при движение на транспортното средство се 
изменя в много широк диапазон, е много важно да се търси минимизация на 
изразходваната за тягови нужди енергия. От това условие следва че се търси режим на 
работа с минимизиране на загубите на мощност ∆Р. Тези загуби имат три съставки – 
загуби в медта на статора, загуби в ротора и магнитни. Загубите в статора и магнитните 
загуби не зависят от натоварването. Тогава задачата за минимизиране на загубите се 
свежда до минимизация само на загубите в ротора. Или 

( ) ( ) ( ) fM
p

ffM
p

MP ∆=−=−=∆ ...2...2.5 21212
ππωω  

Или условието за минимум е  
( ) constfff =−=∆ 21)6(  

При разглеждане на два режима при различни напрежение и честота се получава 

( ) '
1
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=  

За нуждите на транспортното средство са важни не моментът и честотата, а 
скоростта на движение и теглителната сила. Лесно е да се премине от момент и честота 
в скорост след преобразуване може да се запише:  

( ) '
1

1
'
1

1
'
1

1 .8
F
F

v
v

U
U

=  

Характерните закони на регулиране са представени на фиг. 1 
От условието за пускане на АД с постоянна теглителна сила F следва, че трябва 

въртящият момент на двигателя М който зависи от взаимодействието на статорното 
магнитно поле и тока на ротора, приведен  към статора constI ='

2  да остане постоянен. 
И следователно токът на статора constI =1 . Това условие се изпълнява ако за времето 
на пусковия режим се спазва условието 

( ) 19 '
1

1 =
F
F  

Или тогава от (8) и (9) следва, че 
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Следователно, за да се гарантира пусков процес с максимални енергийни 
показатели е необходимо напрежението подавано на статора да се повишава 
пропорционално на скоростта на движение на транспортното средство.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След излизане на естествена характеристика /фиг. 1, точка А при скорост vест/ за 

равномерното натоварване на всички съоръжения е необходимо да се спазва условието 
за постоянна мощност на АД или Р = const. След заместване и преобразуване и във 
връзка с (9) се получава, че  

( ) '
1

1
'
1

111
v
v

U
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=  

При движение с постоянна скорост от (8) следва, че е необходимо да се спазва 
условието  

( ) '
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F
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Теглителната характеристика F = F(v), се получава ако се положи, че 
отношението между напреженията е 1. Тогава се получава и характеристиката  

( ) ( )
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113
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=   

Следователно характеристиката е хипербола, такава както при ПТД с ПВН при 
ненаситена магнитна система. Това е показано на фиг.2. На нея АД работи в точка А, 
при съответните напрежение и честота. При повишаване на скоростта на транспортното 
средство нараства напрежението и честотата, а теглителната сила намалява съгласно (8) 
при запазване на условието ∆f = const, АД работи в нова т. В. При по-нататъшното 
увеличение на скоростта – т.С и т.н. Така се изписва характеристиката 1. Вижда се 
нейният характер – хипербола, повтаряща тяговата характеристиката на ПТД с ПВН. 
Ако се променя само захранващото напрежение при повишаване / или понижаване/ се 
получава характеристиката 3 /2/.  

Регулирането на въртенето може да се извърши при различни условия [3]. При 
поддържане на U1/f1 = const статорният ток и моментът зависят само от скоростта на 
въртене на ротора. Тогава моментът на двигателя е пропорционален на квадрата на 
статорния ток.  

 
 

А 

vmax vест 

v 

P 

Фиг. 1 

P=const 

F=const 
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ЧП може да се управлява така, че АД [3] да работи с управление по ток или 

напрежение. Като са възможни варианти с или без обратни връзки. В транспорта най-
често използваните обратни връзки са тези по скорост [3]. При управление по ток, 
лесно се вижда, че без обратна връзка по скорост теглителната сила е пропорционална 
на квадрата на тока в ротора. Или характеристиката е както на ПТД с ПВН.  

При наличие на обратна връзка по скорост са възможни две комбинации на 
променливите:  

1. Поддържат се постоянни напрежението и скоростта на въртене на ротора, 
а се променя честотата f1 . Лесно може да се провери, че в този случай 
характеристиките на разглежданата система – електромеханични и механична са като 
на ПТД с ПВН.  

2. При поддържане на постоянни статорен ток и скорост на въртене на 
ротора се вижда че за да е изпълнено условието I1 = const е необходима да се спазва 
условията  U1/f1 = const и ω2 = const. Тогава токът и моментът не зависят от честотата 
на въртене и се получават абсолютно меки характеристики.  

При управление по напрежение и наличие или отсъствие на обратна връзка по 
скорост се получават характеристики, сходни с тези при управление по ток – повтарят 
характеристиките на ПТД с ПВН. 

 
3. Характеристики на двигателя 
Съгласно теорията от т. 2,  използвани литературни източници [1,3,6] и 

проведени изчисления са получени характеристиките на АД. На фиг. 3 е показана 
механичната характеристика в работната област /зона на устойчива работа/, а на фиг. 4 
са показани получените електромеханични характеристики.  

 
4. Характеристики на метромотрисите  
За нуждите на тяговите изчисления са необходими не характеристики само на 

двигателя, а на системата ЧП-АД. При построяване на характеристиките трябва да се 
има в предвид, че електрическите  транспортни средства имат редица ограничения, 
които трябва да се спазват. Например ограниченията по сцепление, ток, скорост и 
максимално напрежение.  

3 

2 

C 

B 

A 

1 

∆f 

∆f 

∆f 

F3 

v, f 

F 
F2 F1 

Фиг. 2 
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Ограничение по сцепление: Сумарната теглителна сила F винаги трябва да е по-
малка от силата на сцепление Fψ  на мотрисата, зависещо  от силата на теглото G и 
коефициентът на сцепление ψ  [2,5]:  

( ) TFGF ≥= ψψ .14  
На полученото ограничение по сцепление Fψ отговаря ток Iψ. Ограничението по 

максимален ток /мощност/ зависи от възможностите за претоварване на системата СП-
АД. Тя се състои от три основни компонента – честотен преобразувател, реактор и 
тягов двигател. Токът при пряко пускане на АД е около 4-8 пъти номиналния, като при 
по-мощни двигателя, пусковият ток е по-голям. АД използвани в мотрисите са 160 kW. 
Затова и пусковите им токове трябва да се ограничават. Обикновено в транспортните 
средства пусковите токове на двигателите се ограничават до ( ) нП II .25,1ˆ ÷=  Или 
ограничението по максимален ток на двигателите е до 414 А. Тук ограничението по ток 
на преобразувателя е 512 А, а на реактора - 352 А. Ограничението по максимален ток 
тогава е най-малкия от получените токове. В случая най-малкият ток се получава по 
ограничение по максимален ток на реактора – 352А. 

 

 
Ограничението по скорост е конструктивната скорост на мотрисата. Съгласно 

данните на производителя vк = 90 km/h.  
Ограничението по напрежение се дава от данните за максимално напрежение на 

СП и АД. Тяговите двигатели за транспортни средства работещи в режим на 
рекуперативно спиране трябва да са оразмерени за напрежение до два пъти 
номиналното. Тук ограничението е от СП – до 800V.  
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фиг. 3. Механична характеристика на АД
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Теглителната сила на един двигател се определя от  

( )
Н

Н
Н v

PF =15  , 

Теглителната характеристика на системата ЧП-АД за един тягов двигател се 
получава при условието, че алгоритъмът на управление на преобразувателя се 
подчинява на:  

1. Законите за управление, представени в точка 2.  
2. В процеса на ускорение на мотрисата, токът на тяговите двигатели се 

поддържа постоянен и равен на ограничението по максимален ток.  
3. След излизане на естествена характеристика се търси максимално 

икономичен режим.  
Тогава характеристиката се построява съгласно (13), данните за номиналната 

теглителна сила (15) и ограничението по ток на системата /ток на реактора/.  Това е 
показано на фиг.5.  
 

 

 
За да се получи теглителната сила на мотрисата /или състава/ трябва получената 

теглителна сила да се умножи по броя на двигатели в една мотриса /състав/ - фиг. 6. 
 

 
 
5. Изводи 
От проведените изследвания и изчисления могат да се направят следните 

изводи:  
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фиг. 6 Тягова характеристика на СП-АД за състав
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фиг. 5 Тягова характеристика на СП-АД за един двигател
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- получени са по изчислителен път механични и електромеханични 
характеристики на АД и системата ЧП – АД, на метромотрисите тип 81-
740.2/741.2;  

- получено е ограничението по ток на системата ЧП – АД и е определен 
лимитиращият агрегат – реактора; 

- при анализа на резултатите се вижда, че пусковият ток на състава, получен 
по изчислителен път е в интервала 3000-3600А. Това до голяма степен се 
припокрива с данните от измерванията на тока в ТПС на спирка “Стадион 
Васил Левски”, като при измерванията токът варира от 2700 –3100А. 
Получените изчислителни резултати са малко по-високи, като разликата е от 
порядъка на 9-14 %.  
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Abstract: In the article are calculated characteristics of the system transducer- 

engineer consequent asynchronous motor and the resulting mechanical and 
electromechanical characteristics of the engine and metro trains 81-740/741 used in the 
metro of Sofia. The current limit aiding aigrette is chosen. 
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