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ЗАСТОСУВАННЯ ГЛИБИННИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 
ОЦІНКИ СТАНУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ ПРИ НАБЛИЖЕННІ 
ПОЇЗДУ ДО СТАНЦІЇ  
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Як показав аналіз літературних джерел, значна увага приділяється 
підвищенню безпеки руху пасажирського залізничного транспорту [1]. 
Одним із джерел аварійних ситуацій є перешкоди на залізничних коліях 
станцій. Несподіване потрапляння людини або габаритних предметів на 
колії при наближенні поїзду до станції призводить до тяжких наслідків. 

Пропонується аналізувати стан залізничної колії із застосуванням 
глибинних нейронних мереж [2 – 4], які є популярними для оцінки 
зображень і забезпечують інваріантність до зміни масштабу, повороту, 
зсуву і просторовим спотворенням зображень [5]. Були обґрунтовані 
переваги глибинних нейронних мереж та виявлені кращі характеристики по 
точності і швидкості алгоритмів визначення об'єктів на зображенні. 

Запропонована та обґрунтована глибока архітектура нейронної 
мережі, визначений склад нелінійних щарів для вирішення поставленої 
задачі. 

У результаті застосування глибинних нейронних мереж при оцінці 
стану залізничної колії на станції під час наближення поїзду дає 
можливість оперативно виявити перешкоду та задіяти екстрене 
гальмування за для попередження аварійних ситуацій. 
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