
УДК 656.22.001.57 

Нерубацький В.П. 

РОЗРОБКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ РІВНЯННЯ 

РУХУ ПОЇЗДА  

Українська державна академія залізничного транспорту 

 

В роботі розглядається питання розробки в середовищі MatLab 

імітаційної моделі для вирішення рівняння руху поїзда.  
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На рис. 1 представлена розроблена в програмному пакеті MatLab 

імітаційна модель вирішення рівняння руху поїзда, яка дозволяє отримувати 

лінійну швидкість руху електровоза, час проходження і визначити спожиту 

енергію на рух. При імітаційному моделюванні рівняння руху визначається 

блоком вибору машиністом режиму руху і вирішується для кожного поїзда 

окремо з урахуванням координат і швидкостей попереду і позаду прямуючих 

поїздів. У загальному вигляді вирішуване рівняння руху має вигляд: 
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де  – перевідний коефіцієнт, що враховує одиниці виміру величин, 

(км/год
2
)/(Н/кН); 

k
f  – питома сила тяги електровоза, Н/кН;  – питома сила 

опору поїзда, Н/кН; b  – питома гальмівна сила, Н/кН. 
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де 
k

F  – сила тяги електровоза, Н; P  – маса електровоза, кН; Q  – маса состава, 

кН. 

Питома сила основного опору складається з основного опору руху 

електровоза 
0
 та складу

0
. Для електровозів при руху під струмом по 

ланковому (стиковому) шляху: 
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Основний опір руху для навантажених чотиривісних вагонів на роликових 

підшипниках: 
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де 
0

q  – навантаження на вісь вагона, приймаємо 20
0

q  кН. 

Робота сили тяги електровоза визначається виразом: 
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Рис. 1. Імітаційна модель для вирішення рівняння руху поїзда 

  

В блоці Sila tjagi задається сила тяги тягового двигуна, в блоки Masa sklady 

і Masa elektrovoza задаються відповідно маса складу і електровоза. Сила тяги 

двигуна домножається на кількість тягових двигунів електровоза і ділиться на 

масу всього складу. З отриманої питомої сили 
k

f  віднімаються питомі сили 

тяги основного опору руху електровоза 
0
 та складу

0
. Далі відбувається 

інтегрування рівняння руху і на виході визначається залежність швидкості руху 

V від часу. В блок Potygnist надходять значення сили тяги та швидкості, 

добуток яких інтегрується для отримання значення енергії, витраченої тяговими 

двигунами на рух. 


