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В Україні розрізняють три види швидкісного пасажирського руху: зі 

швидкостями від 140 до 160 км/год, від 160 до 200 км/год та зі 

швидкостями понад 200 до 300 – 350 км/год. Швидкості руху до 160 км/год 

вдається забезпечити без поділу пасажирського та вантажного руху по 

звичайних коліях. Швидкості руху до 200 км/год вимагають 

реконструювання залізничних ліній, постійного контролю та діагностики 

колії, моніторингу земляного полотна, рухомого складу та контактної 

мережі тощо. Всі ці профілактичні заходи забезпечують високу безпеку 

руху при швидкостях до 200 км/год. Так за 36 років з 1964 року (коли в 

Японії за проєктом "Сінкансен" почався регулярний швидкісний рух 

поїздів) по 2000 рік у Європі сталася лише одна катастрофа, коли в 1998 

році в Німеччині через розрив бандажа одного з коліс відбувся сход з рейок 

поїзда ICE1, що призвело до загибелі та травм 188 пасажирів. 

Швидкості руху поїздів понад 200 км/год потребують спеціально 

збудованих високошвидкісних магістралей (ВСМ) та певної 

інфраструктури для забезпечення безпеки руху на залізницях. Наскільки це 

складно і дорого говорить хоча б те, що такі індустріальні гіганти, як США 

та Великобританія, не мають ВСМ. Для України зараз не реально 

забезпечити регулярні швидкості руху пасажирських поїздів до 200 км/год. 

Хоча ще наприкінці 1972 року вчені Дніпропетровського відділення 

інституту механіки АН України та ДІІЖТ провели випробування на ділянці 

станції Новомосковськ-Дніпровський – ст. Балівка Придніпровської 

залізниці вагона-лабораторії з реактивною тягою зі швидкістю до 250 

км/год на прямій ділянці колії. 

Однак і збільшення регулярної швидкості руху пасажирських поїздів 

до 200 км/год на відстані в сотні км потребує вирішення комплексу 

проблем. 

Однією з таких є розробка нових математичних моделей залізничної 

колії, моделей визначення необхідних характеристик земляного полотна і 

верхньої будови колії при швидкісному русі поїздів [1-3]. Необхідно також 

уточнення моделей процесів руху поїздів і моделей різних, серйозних 

інцидентів, що найчастіше зустрічаються, які виникають на залізницях 

України. До таких інцидентів належать, зокрема, сходи з рейок рухомого 

складу як при вкочуванні гребеня колеса на головку рейки, так і при 

розпиранні колії колісними парами вагонних візків [4, 5]. Це призводить до 
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того, що одне з коліс провалюється всередину колії. У 1994, 1995 рр. 

кількість таких подій на Львівській залізниці була відповідно 144 і 175. 

Розроблені наприкінці минулого – початку цього століття математичні 

моделі сходів із рейок поїздів та систематичне використання 

вимірювальних вагонів та поїздів дозволяють практично запобігати таким 

інцидентам при швидкостях руху до 160 км/год. Безумовно, це потребує 

великих витрат часу та припинення руху на час проведення 

профілактичних та ремонтних робіт. На деяких ВСМ при швидкостях до 

350 – 400 км/годину вона сягає 5 – 6 годин на добу. 

У доповіді розглядаються нові та вдосконалені математичні моделі, 

що дозволяють моделювати основні процеси руху рухомого складу при 

швидкостях до 200 км/год., проводити діагностику рухомого складу, оцінку 

стану залізничної колії за даними вимірювальних вагон-лабораторій, 

оцінювати безпеку руху складів за отриманими вимірами. 
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