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Одним із способів модернізації рухомого складу залізниць України є 

впровадження систем підтримки прийняття рішень машиніста.  

Керування поїздом за їх використання є не тільки більш економічним че-

рез менші енергетичні витрати, але й більш безпечним та комфортним для па-

сажирів.  

В існуючих системах керування здійснюється за маршрутними картами, 

що прораховуються заздалегідь за методом тягових розрахунків, який не до-
зволяє враховувати ряд параметрів, таких як погодні умови, стан об’єкту уп-

равління та рейок, якими рухається поїзд.  

Для врахування цих параметрів потрібно корегувати керуючі впливи вже 

на етапі руху поїзда.  

Це можливо реалізувати за допомогою доповнення існуючої комп’ютер-

ної системи керування моделлю об’єкта, на якій будуть прораховуватися керу-

ючі впливи [1]. 

У доповіді пропонується доповнити існуючі математичні моделі руху ди-

зель-поїзда рівняннями, що враховують небажаний коливальний рух вагонів 

та їх складових частин, який може призводити до серйозних інцидентів на за-

лізниці, зокрема сходів з рухомого складу з рейок за вкочування колеса на го-
ловку рейки, а також до пошкодження складових частин поїзда та залізничного 

полотна [2].  

В доповіді розглядаються основні види коливань вагонів, причини їх ви-

никнення та їх можливий вплив на рухомий склад.  

Наводиться розроблена математична модель, що включає в себе рівняння 

виляння та бокового виносу вагона та колісних пар, та імітаційна модель, по-

будована на її основі.  

Дані, отримані на імітаційній моделі, можуть бути використані для кори-

гування керуючих впливів комп’ютерної системи керування рухомим скла-

дом.  
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