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АНОТАЦІЯ 

 

Гейко Г.В. Моделі, методи та програмні компоненти бортової 

комп’ютерної системи дизель-поїзда. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти. – 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Харків, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі, 

яка полягає в розробленні та дослідженні моделей, методів та програмних 

компонентів бортової комп’ютерної системи керування дизель-поїзда з 

метою уточнення метода тягових розрахунків. 

Метою дисертаційної роботи є розроблення та дослідження моделей, 

методів та програмних компонентів бортової комп’ютерної системи 

керування дизель-поїзда для уточнення метода тягових розрахунків. 

Об’єкт дослідження – процеси керування дизель-поїздом.  

Предмет дослідження – комп’ютерна система керування дизель-поїзда 

ДЕЛ-02.     

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи; 

сформульовано мету та задачі дослідження; наведено зв’язок дисертації з 

науковими темами та програмами; визначено об’єкт та предмет дослідження; 

висвітлені положення, які визначають практичне значення отриманих 

результатів та їх наукову новизну; висвітлено особистий внесок здобувача в 

одержаних результатах, їх апробацію та публікації.  

У першому розділі проведено аналіз сучасних комп’ютерних систем 

керування (КСК) тяговим рухомим складом, виявлено їх переваги та 

недоліки для вдосконалення тягових розрахунків дизель-поїзда.  

Сучасні комп’ютерні системи знаходять широке застосування в різних 

галузях науки і техніки при побудові систем керування, регулювання, 
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контролю та діагностики параметрів різних об’єктів. На перших вітчизняних 

дизель-поїздах серії ДЕЛ-02 з тяговим асинхронним приводом (ТАП) 

використовується КСК, особливістю якої є те, що це система реального часу і 

задачі, які вона вирішує, спрямовані як на мінімізацію споживання 

енергоресурсів, так і на забезпечення безпеки руху. Внаслідок того, що 

придбання дорогих закордонних програмно-апаратних продуктів приводить 

до зменшення конкурентоздатності розроблюваних вітчизняних поїздів, 

розроблення і модернізація існуючої КСК є актуальною задачею.  

Підвищення якості роботи бортової КСК дизель-поїзда ДЕЛ-02 в режимі 

реального часу може бути здійснено за рахунок автоматизації процесів 

керування, контролю та діагностики на основі застосування широкого 

спектру апаратних засобів, зокрема, комп’ютерів, які оснащені необхідними 

пристроями вводу-виводу та спеціалізованим програмним забезпеченням. 

Поєднання перспективних апаратних засобів та сучасного математичного 

апарата дозволяє вдосконалити існуючу КСК дизель-поїзда з метою 

отримання придатних для комп’ютерної обробки даних про параметри 

процесів, результати яких можуть бути використані для оцінки ефективності 

роботи як усього дизель-поїзда, так і його окремих вузлів. Таким чином, 

науково-практична задача розроблення та дослідження моделей, методів та 

програмних компонентів бортової комп’ютерної системи керування дизель-

поїзда ДЕЛ-02 для уточнення метода тягових розрахунків є актуальною та 

визначила напрямки досліджень дисертаційної роботи. 

Другий розділ присвячено питанню розроблення програмних 

компонентів для підсистеми керування рухом, яка є частиною КСК дизель-

поїзда ДЕЛ-02. Запропоновано метод ідентифікації параметрів моделі 

дизель-поїзда, який, на відміну від відомого, що використовує для 

розрахунків постійні параметри, які відомі перед початком руху, враховує під 

час руху поїзда зміну параметрів електропривода та моменту опору руху та 

виконує їх підстроювання в реальному часі, це дозволяє точніше 

розраховувати керуючі впливи для системи керування об’єктом. 
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Запропоновано метод, який реалізує розрахунок величини струму статора 

кожного тягового асинхронного двигуна (ТАД) не по середньому, а по 

діючому значенню його першої гармоніки, що дозволило точніше 

розраховувати керуючі впливи для керування об’єктом. 

Третій розділ присвячено питанню вдосконалення протибоксувальної 

підсистеми, яка є частиною КСК дизель-поїзда ДЕЛ-02. Розроблена 

математична модель, яка дозволяє проводити дослідження процесів в 

електропередачі, що виникають при боксуванні, та запропоновано метод 

виявлення боксування колісних пар дизель-поїзда, який, на відміну від 

відомих, побудовано на основі нечіткої логіки, що дозволило виявляти 

синхронне та індивідуальне боксування. Застосування програмного 

компонента, який реалізує запропонований метод на реальному об’єкті, 

дозволило скоротити час виявлення боксування, зменшити кількість хибних 

спрацювань, зменшити зношування бандажів колісних пар та підвищити 

тягові властивості дизель-поїзда. 

Четвертий розділ присвячено питанню вдосконалення підсистеми 

контролю та діагностики, яка є частиною КСК дизель-поїзда ДЕЛ-02. 

Розроблено програмний компонент, який реалізує алгоритм роботи 

рекурентної нейронної мережі, яка, на відміну від відомої нейронної мережі, 

що контролює тільки повільний відхід параметрів об’єкта керування від 

номінальних значень, забезпечує оперативний контроль перевищення 

граничних значень параметрів дизель-поїзда та визначає процеси, що 

пов’язані з його вузлами, які працюють в позаштатному режимі.  

Результати дисертаційної роботи були впроваджені: 

– в моторвагонному депо «Христинівка» регіональної філії «Одеська 

залізниця» при вдосконаленні бортової комп’ютерної системи дизель-поїздів 

серії ДЕЛ-02 з електроприводом змінного струму; 

– в навчальному процесі НТУ «ХПІ» на кафедрі обчислювальної техніки 

та програмування при викладанні учбових дисциплін: «Системний аналіз та 

математичне моделювання», «Бортові системи керування», «Контроль та 
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діагностика комп’ютерних систем», а також в курсових, дипломних та 

наукових роботах студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». 

Ключові слова: комп’ютерна система керування, програмний компонент, 

тяговий асинхронний двигун, нейронна мережа. 
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ABSTRACT 

 

Heiko H. V. Models, methods and software components of the diesel-train 

onboard computer system. Manuscript. 

There is the dissertation of the obtaining the scientific degree of the technical 

sciences candidate in specialty 05.13.05 – computer systems and components – 

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2019. 

The dissertation solves the scientific and practical problem of development and 

researching models, methods and software components of the diesel-train onboard 

computer control system to clarify the traction calculations method. 

The purpose of the dissertation is the development and researching of models, 

methods and software components of the diesel-train onboard computer control 

system for clarification of the traction calculations method. 

The object of study is the processes of control of the diesel-train.  

The subject of study is the computer control system of the diesel-train DEL-02. 

The introduction substantiates the relevance of the dissertation work topic; the 

purpose and tasks of research are formulated; the connection of the dissertation 

with scientific themes and programs is given; the object and the subject of the 

research are determined; the provisions, that determine the practical value of the 

obtained results and their scientific novelty, are highlighted; the personal 

contribution of the applicant in the obtained results, their approbation and 

publication are highlighted. 

In the first section the analysis of the modern computer control systems (CCS) 

was carried out by the traction rolling stock, their advantages and disadvantages 

were revealed to clarify the diesel-train traction calculations. 

Modern computer systems are widely used in various fields of science and 

technologies during the construction of control systems, regulation, control and 

diagnostics of various objects parameters. CCS was used on the first domestic 

diesel-trains of the series DEL-02 with a traction asynchronous drive. Its feature is 

that it is a real-time system and the tasks that it solves are aimed at both 
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minimizing energy consumption and at a traffic safety. Due to the fact that the 

purchase of expensive foreign software and hardware products leads to a decrease 

in the competitiveness of the developed domestic trains, the development and 

modernization of existing CCS is an urgent task.  

Improving the quality of the onboard CCS diesel-train DEL-02 in real time can 

be accomplished by automating the processes of management, control and 

diagnostics on the basis of the usage of a wide range of hardware, in particular, 

computers that equip the necessary input-output devices and the specialized 

software. The combination of a promising hardware and a modern mathematical 

device makes it possible to improve the existing CCS diesel-train in order to obtain 

suitable for computer processing of the parameters of the processes, the results of 

which can be used to evaluate the performance of both the whole diesel-train and 

its individual nodes. Thus, the scientific and practical task of development and 

research models, methods and program components of the onboard CCS of the 

diesel-train control DEL-02 for the purpose to clarify the traction calculations 

method is actual and has determined directions of the dissertation work research. 

The second section is devoted to the development of software components 

for the traffic control subsystem, which is part of the CCS of the diesel-train 

DEL-02. A method of the identification of the parameters of the diesel t rain 

model is proposed, which, unlike the known ones that uses constant parameters 

that are known before the start of calculations, takes into account during the 

movement of the train the changes in the parameters of the electric drive and the 

moment of the movement resistance and performs their adjustment in real time, 

this allows you to calculate the control impacts for the object management 

system more accurately. A method that implements the calculation of the stator 

current value of the each traction asynchronous motor is proposed, not on the 

average, but on the effective value of its first harmonic, which allowe d to 

calculate the control influences to control the object more accurately. 

The third section is devoted to the issue of the improvement of the anti-slipping 

subsystem, which is part of the CCS diesel-train DEL-02. A mathematical model 
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which allows conducting research on the processes in the electric drive, which 

arise during slipping of the wheelsets, is developed. It proposes a method for 

detecting the wheelsets slipping of a diesel-train, which, unlike the known ones, is 

based on a fuzzy logic that allowed to detect synchronous and individual slipping 

of the wheelsets. Application of the software component that implements the 

proposed method on a real object, has reduced the time of detection of the 

wheelsets slipping, reduced the number of false positives, reduced wastage of 

bandages of wheelsets and increases traction properties of diesel-trains. 

The fourth section is devoted to the improvement of the subsystem of control 

and diagnostics, which is part of the CCS of the diesel-train DEL-02. A software 

component that implements the algorithm of the recurrent neural network, which, 

in contrast to the known neural network, which controls only the slow departure of 

the parameters of the control object from the nominal values, provides operational 

control of exceeding the limit values of the parameters of the diesel-train and 

defines the processes associated with its nodes, which operate in abnormal mode, 

has been developed. 

The results of the dissertation work are introduced:  

– in the motorwagon depot «Khrystynivka» of the regional branch «Odessa 

railway» with the improvement of the onboard computer system of the diesel-

trains of series DEL-02 with the electric drive; 

– in the educational process of the NTU «KhPI» at the department of computer 

engineering and programming during the teaching of the academic disciplines: 

«System analysis and mathematical modeling», «Onboard control systems», 

«Control and diagnostics of computer systems», and also in courses, thesis and 

scientific works of students of the specialty 123 «Computer engineering». 

Keywords: computer control system, software component, traction 

asynchronous motor, neural network.  
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