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Будівництво високошвидкісних магістралей являє собою досить витратний 

спосіб підвищення пропускної здатності пасажирських перевезень. Менш 

витратною технологією є використання рухомого складу з кузовами, що 

нахиляються. Застосування цієї технології на залізничному рухомому складі 

має вже 40-річну історію. В даний час поїзди з кузовами, що нахиляються 

експлуатуються в багатьох країнах світу. Чисельність їх парку вимірюється 

сотнями одиниць. Створення таких поїздів освоєно багатьма найбільшими 

компаніями – постачальниками рухомого складу, що використовують при 

цьому різні технічні рішення.  

Разом з тим, недостатньо матеріалів, що стосуються теоретичного 

обґрунтування того чи іншого технічного рішення, що ускладнює вибір і 

розробку таких систем для залізниць України. У зв'язку з цим, формулювання 

передумов для комп'ютерного моделювання динаміки руху по рейковому 

шляху швидкісного пасажирського екіпажу, обладнаного пристроями для 

нахилу кузова, представляється актуальним завданням. 

Зокрема, одним з шляхів визначення раціональності застосування поїздів з 

нахиляються кузовами є вирішення тягової задачі по визначенню часу руху 

рухомого складу на ділянці шляху і витраті енергії на цей рух. При постановці 

цієї задачі з позицій рухомого складу в першу чергу необхідно визначитися як з 

обмеженнями по швидкості на всьому протязі шляху, так і з обмеженнями по 

швидкості нахилу кузова. 

У роботі запропоновано за допомогою оцінки мінімального часу руху 

екіпажу ділянкою рейкової колії обґрунтувати доцільність максимального куту 

нахилу кузова. Розраховано обмеження швидкості руху.  
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