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ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КОМПЛЕКСУ 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КТСМ 

Мета. Під час обслуговування апаратури виявлення перегрітих букс постала проблема витрат часу на 

заміри вручну температури колійних камер, що в епоху використання електронних програмових пристроїв 

є недоцільним. У цій статті автори мають за мету вдосконалити схему контролю обігріву колійних камер 

комплексу технічних засобів КТСМ, а саме субблока мікропроцесорного терморегулятора ТРМ, що призна-

чений для підтримання стабільної температури всередині колійних камер. Методика. В основу досліджень 

покладено статистичні дані, отримані в результаті експлуатації апаратури виявлення перегрітих букс. 

У статті застосовано методи схемотехнічного моделювання для отримання мікроелектронної схеми. 

Результати. У роботі розглянуто проблему обслуговування апаратури виявлення перегрітих букс вручну. 

Визначено потребу в автоматизації процесів заміру, обробки та передачі даних про температуру колійної 

камери. Розроблено електронну схему на базі мікроконтролера, яка дозволяє швидко реагувати на можливі 

температурні зміни поза встановленими межами. Виконані розрахунки показують, що запропонована схема 

значно скорочує час обслуговування апаратури та виключає людський фактор, що може впливати на досто-

вірність вимірів температури. Наукова новизна. У роботі вперше запропоновано вдосконалену схему конт-

ролю обігріву колійних камер на базі мікроконтролера, яка дозволяє автоматично налаштовувати й підтри-

мувати температуру в колійній камері від 21 до 40 °С, подавати сигнал «несправність» у вападку відмови 

терморезистора та коливання температури поза наведеними межами. Практична значимість. Застосування 

схеми контролю обігріву дозволяє автоматизувати вимірювання температури всередині колійної камери. Це 

значно скорочує час обслуговування апаратури виявлення перегрітих букс, адже повністю виключає як здій-

снення перевірки температури ртутним термометром вручну в перерві між рухом поїздів, так і необхідність 

ручного коректування температури в разі виявлення її невідповідності нормам. 
Ключові слова: автоматика; перегріта букса; обігрів; колійна камера 

Вступ 

Буксовий вузол є складовою ходової части-

ни рухомого складу і призначений для передачі 

радіальних та осьових навантажень від корпуса 

вагона на колеса. У процесі експлуатації відбу-

вається нагрівання підшипників, що викликає 

температурні деформації, унаслідок чого роли-

ковий буксовий вузол може навіть зруйнувати-

ся [10]. Тому одним із показників технічного 

стану підшипників є температура буксового 

вузла. Також важливу роль відіграє температу-

ра повітря, залежно від якої здійснюється коре-

кція температурного налаштування приймачів 

інфрачервоного випромінювання. Проблема 

нагрівання букс є досить актуальною, адже за 
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статистикою кожен третій вагон робочого пар-

ку цієї причини щорічно потрапляє в ремонт. 

Несвоєчасне виявлення несправних букс є за-

грозою виникнення відмов, що можуть спричи-

нити аварії та зупинки, які не передбачені гра-

фіком руху поїздів. 

Для виявлення перегрітих букс на мережах 

залізниць країн СНД широкого застосування 

набув пристрій виявлення аварійно нагрітих 

букс ПОНАБ–3 та дистанційна інфосистема 

контролю букс ДИСК–Б [8]. ПОНАБ–3 викори-

стовують із 80-х років, ця система була розроб-

лена для контролю стану букс на одноколійних 

та двоколійних ділянках. Вона включає колій-

не, станційне та постове обладнання. Принцип 

її роботи полягає у прийнятті сигналу, який на-

дходить від букси вагона у вигляді інфрачерво-

ного випромінювання, його обробці та передачі 

на станцію [1]. До особливостей цієї системи 

можна віднести: роботу апаратури в режимі 

очікування за відсутності рухомого складу; за-

безпечення підвищеної завадостійкості шляхом 

використання амплітудно-модульованого сиг-

налу та апаратури контролю, яка передає інфо-

рмацію про нагрів букси лише в момент її ви-

явлення; можливість реєстрації даних про зага-

льну кількість вагонів у поїзді та кількість пе-

регрітих букс у цьому рухомому складі; 

наявність обігрівачів колійних камер та відбій-

ників (засобів захисту від механічних пошко-

джень). Але в сучасних умовах стрімкого зрос-

тання швидкостей та збільшення обсягів пере-

везень система ПОНАБ–3 є застарілою, унаслі-

док чого за швидкостей вище 150 км/год 

спостерігається некоректна робота апаратури. 

Також суттєвим її недоліком є великі габарити 

постового обладнання. Тому на зміну ПОНАБ–

3 було впроваджено систему ДИСК–Б, принцип 

роботи якої полягає у фіксації теплового ви-

промінювання, що надходить від буксового ву-

зла під час руху поїзда. У подальшому це ви-

промінювання перетворюється в електричні 

сигнали, які підсилюються і нормуються за 

тривалістю. Також ДИСК-Б передає на станцію 

інформацію про проходження осей та вагонів 

і відповідно до певних критеріїв виділяє сигна-

ли саме від перегрітих букс із фіксацією їх міс-

цезнаходження. Безперечною перевагою апара-

тури є її реалізація на базі цифрових інтеграль-

них мікросхем. 

Обидві системи, як ПОНАБ–3, так і 

ДИСК–Б, є досить застарілими, тому з метою 

модернізації апаратури в експлуатацію була 

введена мікропроцесорна система контролю 

технічного стану рухомого складу КТСМ, тех-

нічні засоби якої впроваджені на зміну елект-

ронних блоків, що знаходяться у перегінній 

стійці. При цьому перегінний силовий відсік 

стійки та колійне обладнання залишилися без 

змін. Лише конструкція колійної камери та її 

кріплення до рейки в системі КТСМ дещо від-

різняються від ПОНАБ–3 та ДИСК–Б. Зміне-

ний спосіб кріплення є характерною особливіс-

тю апаратури КТСМ, у результаті таких змін 

значно скорочується відстань від букси як дже-

рела інфрачервоного випромінювання до каме-

ри як приймача, що посприяло підвищенню 

чутливості та завадостійкості апаратури [14]. 

Фіксація наявності перегрітої букси здійсню-

ється оцінюванням теплового рівня від букси 

порівняно з тепловим рівнем від боковини візка 

[2]. Також для підвищення достовірності інфо-

рмації застосовують додаткову ознаку – спів-

відношення інфрачервоного випромінювання 

корпуса букси і рівнів інших букс для кожної 

сторони вагона. 

Крім того, КТСМ дає можливість здійснен-

ня безперервного контролю й діагностики ста-

ну вузлів апаратури на перегонах. Система ви-

являє дефекти буксових вузлів на ранній стадії 

їх розвитку [12], що забезпечується завдяки но-

вим методам обробки, які застосовано у систе-

мі. Також у КТСМ застосовується більш зава-

достійкий спосіб передачі інформації (частотна 

маніпуляція). Апаратура системи забезпечує 

сповіщення машиніста поїзда по радіозв’язку 

про наявність перегрітих букс у конкретних 

вагонах та підключення додаткових пристроїв 

сигналізації. 

Згідно зі статистикою, правильність отри-

маної від КТСМ інформації про наявність пере-

грітих букс складає понад 90 %, що було пере-

вірено в експлуатаційних умовах шляхом від-

чеплення від рухомого складу конкретних ва-

гонів і перевірки їх передаварійних станів. Це 

досить вагомий показник, адже випадки гаря-

чого зламу шийки осі колісної пари можуть 

призвести до вкрай негативних наслідків. Як 

зазначалося вище, старе колійне обладнання 

було збережено, але незважаючи на це кількість 
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відмов на одиницю обладнання знижено майже 

у два рази, а час простою в несправному стані – 

у 5–7 разів. У результаті впровадження системи 

КТСМ витрати на обслуговування апаратури 

скоротилися у 1,5–2 рази. Та попри велику кі-

лькість переваг апаратура має ряд недоліків, 

серед яких можна виділити необхідність про-

водити заміри температури колійних камер 

з використанням ртутного термометра, які здій-

снюють вручну. На сьогоднішні такі методи 

експлуатації колійного обладнання є застаріли-

ми, і їх необхідно усунути шляхом автоматиза-

ції процесу із застосуванням сучасної мікрое-

лектронної бази. 

Мета 

Основною метою статті є вдосконалення 

схеми контролю обігріву колійних камер ком-

плексу технічних засобів КТСМ, а саме суб-

блока мікропроцесорного терморегулятора 

ТРМ, що призначений для підтримання стабі-

льної температури всередині колійних камер. 

Методика 

В основу досліджень покладено статистичні 

дані, отримані в результаті експлуатації апара-

тури виявлення перегрітих букс. У статті засто-

совано методи схемотехнічного моделювання 

для отримання мікроелектронної схеми. 

Результати 

Для підтримки стабільної температури все-

редині колійних камер застосовують субблоки 

мікропроцесорного терморегулятора ТРМ 

(рис. 1), що знаходяться всередині силової 

стійки. До складу субблока входить генератор, 

реалізований на транзисторі VT3 і трансформа-

торі Тр, кола управління генератором на базі 

транзисторів VT1, VT2, силові кола на тиристо-

рах VS1, VS2 та сигнальні кола на світлодіоді 

VD6. 

Схема працює наступним чином. У разі па-

діння температури всередині камери нижче но-

рми опір терморезистора R3 в колійній камері, 

ввімкненого між контактом В9 з’єднувача 

Ш субблока і загальним проводом, збільшуєть-

ся. У результаті цього збільшується падіння 

напруги на дільнику «змінний резистор 

R2 – терморезистор R3» в колійній камері, яке 

подається на базу транзистора VT1, останній 

переходить у режим відсічки. У такому ж ре-

жимі працюватиме і транзистор VT2, база якого 

підключається до колектора VT1 [5, 7]. Далі 

спрацьовує генератор, і залежно від полярності 

імпульсів на вторинній обмотці Тр поперемінно 

відкриватимуться тиристори VS1 та VS2, уна-

слідок чого замикається коло живлення нагрі-

вачів колійної камери від джерела змінної на-

пруги частотою 50 Гц. 

Якщо температура всередині камери досяг-

не значення норми, у результаті роботи обігрі-

вачів транзистори VT1 і VT2 відкриватимуться, 

при цьому VT3 і, відповідно, вихідні тиристори 

VS1 та VS2 закриються. 

Виходячи з вищесказаного, момент уві-

мкнення та вимкнення обігріву визначається 

відкриттям або закриттям транзисторів VT1 

і VT2. Режим роботи останніх визначається 

дільником «змінний резистор R2 – терморезис-

тор R3» колійної камери і регулюється, у свою 

чергу, величиною змінного резистора R2. 

У субблоці світлодіод VD6 є індикатором відк-

ритого стану тиристорів, а отже, і ввімкненого 

обігріву колійних камер. Резистор R10 обмежує 

струм через VD6, а діод VD5 обмежує зворотну 

напругу світлодіода. 

Унаслідок тривалої експлуатації силових 

стійок ДИСК–Б і субблоків ТРМ між повзун-

ком змінного резистора і резистивним шаром 

втрачається контакт, що в результаті роботи 

схеми призводить до зміни температури в ко-

лійній камері. Оскільки в попереднього підси-

лювача приймальної капсули колійної камери 

відсутня корекція коефіцієнта підсилення під 

час зміни температури [4], то можливі виявлен-

ня помилкових нагрівів або навіть пропуск ава-

рійно нагрітих букс. Під час обслуговування 

апаратури ДИСК–Б і КТСМ–01д потрібно здій-

снювати систематичну перевірку роботи обігрі-

ву колійних камер, вимірювати температуру 

в камері і в разі її невідповідності потрібним 

рівням здійснювати підлаштування. Наразі іс-

нує проблема обслуговування апаратури вияв-

лення перегрітих букс, адже технологією вимі-

рювань температури передбачена ручна переві-

рка, тобто у перерві між поїздами потрібно 

вставити ртутний термометр у колійну камеру,  
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тримати його 10–15 хв, а потім зняти його по-

казання. У разі невідповідності температури 

нормам потрібно здійснити регулювання [9]. За 

наявності 4 колійних камер вимірювання тем-

ператури тривають 40 хв і більше. На сьогод-

нішні існує потреба в автоматизації процесів 

заміру, обробки та передачі даних про темпера-

туру колійної камери. 

Рис.1. Принципова схема терморегулятора ТРМ 

Figure 1. Schematic diagram of the microprocessor thermostat 

Тому було розроблено принципову електри-

чну схему контролю обігріву колійних камер 

мікропроцесорного комплексу технічних засо-

бів КТСМ (рис. 2) на базі мікроконтролера [11], 

яка дозволяє швидко реагувати на можливі те-

мпературні зміни поза встановленими межами. 

Алгоритм роботи мікроконтролера наведено на 

рис. 3. На платі індикації та управління знахо-

дяться мікроконтролер DD1 типу PIC16F876, 

кнопки налаштування S1 і S2, світлодіодний 

тризначний індикатор типу BT–N325RD, стабі-

лізатор живлення мікроконтролера SR1, тран-

зистор VT3 для управління схемою ввімкнення 

силових тиристорів, світлодіод індикації не-

справності ТРМ HL1 з оптопарою U1 для виве-

дення інформації про несправність на автома-

тизоване робоче місце лінійного поста контро-

лю (АРМ ЛПК) через контакт КОНТРОЛЬ 

і світлодіоди VD6, VD7, які призначені для кон-

тролю відкритого та закритого стану тиристо-

рів VS1, VS2. Плата управління силовими тири-

сторами є частиною діючої схеми ТРМ. 
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Рис. 2. Принципова схема контролю обігріву колійних камер 

Fig. 2. Schematic diagram of heating control of track chambers

11

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  

національного університету залізничного транспорту, 2019, № 6 (84) 

АВТОМАТИЗОВАНІ ТА ТЕЛЕМАТИЧНІ СИСТЕМИ НА ТРАНСПОРТІ 

Creative Commons Attribution 4.0 International 

doi: https://doi.org/10.15802/stp2019/196015 © К. І. Ящук, С. С. Петровський, 2019 

Рис. 3. Алгоритм роботи мікроконтролера 

Fig. 3. The functionality algorithm 

of the microcontroller 

Для забезпечення роботи двох типів ТРМ 

у колійній камері терморезистор обирають типу 

СТ1–17–4,7кОм. Нова розроблена ТРМ забез-

печує налаштування й підтримання температу-

ри в колійній камері в межах від 21 до 40 °С. 

Значення температури висвічується на індика-

торі. Налаштування гістерезису відбувається 

між вмиканням і вимиканням нагріву в межах 

5 °С із кроком у 0,1 °С. За досягнення темпера-

тури в колійній камері нижче 21 °С і вище 

40 °С або, наприклад, за відмови терморезисто-

ра внаслідок обриву чи за наявності інших не-

справностей відбувається передача інформації 

у вигляді сигналу «несправність» АРМ ЛПК. 

Запропонована схема значно скорочує час об-

слуговування апаратури та виключає людський 

фактор, що може впливати на достовірність 

вимірів температури. 

Наукова новизна та практична 

значимість 

У статті на основі емпіричного досвіду об-

слуговування апаратури ДИСК–Б, зокрема її 

модернізованої системи КТСМ–01Д було за-

пропоновано вдосконалити схему субблока мі-

кропроцесорного терморегулятора ТРМ через 

трудомісткі незручні заміри температури. Ав-

торами вперше запропонували вдосконалену 

схему контролю обігріву колійних камер на 

базі мікроконтролера, яка дозволяє автоматич-

но налаштовувати й підтримувати температуру 

в колійній камері від 21 до 40 °С, подавати сиг-

нал «несправність» у випадку відмови терморе-

зистора та коливання температури поза наведе-

ними межами.  

Практична значимість результатів роботи 

полягає в застосуванні схеми контролю обігрі-

ву для здійснення автоматичного вимірювання 

та регулювання температури всередині колійної 

камери [13]. Це значно скорочує час обслугову-

вання апаратури виявлення перегрітих букс, 

адже повністю виключає як здійснення переві-

рки температури ртутним термометром вручну 

в перерві між рухом поїздів, так і необхідність 

ручного кориктування температури в разі вияв-

лення її невідповідності нормам. 

Висновки 

У статті проведено аналіз роботи наявних 

систем контролю перегрітих букс, а саме 

ПОНАБ–3 та ДИСК–Б, а також їх модернізова-

ної апаратури КТСМ. Наведено переваги та не-

доліки [6]. Визначено потребу в автоматизації 

процесів заміру, обробки та передачі даних про 

температуру колійної камери. Також доведено 

необхідність вдосконалення наявної схеми мік-

ропроцесорного терморегулятора ТРМ. Здійс-

нено опис його роботи та проаналізовано недо-

ліки на основі досвіду проведення вимірювань 

температури колійної камери в перервах між 

рухом поїздів. Доведено необхідність вдоско-

налення схеми вимірювання температури, яку 

наразі використовують на залізниці. Наявна 
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схема була модернізована мікропроцесором та 

рядом допоміжних електронних елементів, що 

забезпечують автоматичні заміри та передачу 

інформації про рівні температур у колійній ка-

мері. Розроблена електронна схема дозволяє 

швидко реагувати на можливі температурні 

зміни поза встановленими межами, вона значно 

скорочує час обслуговування апаратури, а та-

кож виключає можливість впливу на достовір-

ність вимірів температури людського фактора. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО 

КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КТСМ 

Цель. При обслуживании аппаратуры обнаружения перегретых букс возникла проблема затрат времени 

на замеры вручную температур путевых камер, что в эпоху использования электронных программирован-

ных устройств является нецелесообразным. Целью данной статьи является усовершенствование схемы кон-

троля обогрева путевых камер комплекса технических средств КТСМ, а именно субблока микропроцессор-

ного терморегулятора ТРМ, который предназначен для поддержания стабильной температуры внутри путе-

вых камер. Методика. В основу исследований положены статистические данные, полученные в результате 

эксплуатации аппаратуры обнаружения перегретых букс. В статье применены методы схемотехнического 

моделирования для получения микроэлектронной схемы. Результаты. В работе рассмотрена проблема об-

служивания аппаратуры обнаружения перегретых букс вручную. Определена потребность в автоматизации 

процессов измерения, обработки и передачи данных о температуре путевой камеры. Разработана электрон-

ная схема на базе микроконтроллера, которая позволяет быстро реагировать на возможные температурные 

изменения вне установленных пределов. Выполненные расчеты показывают, что предложенная схема зна-

чительно сокращает время обслуживания аппаратуры и исключает человеческий фактор, который может 

повлиять на достоверность показаний при измерении температуры. Научная новизна. В работе впервые 

предложена усовершенствованная схема контроля обогрева путевых камер на базе микроконтроллера, кото-

рая позволяет автоматически настраивать и поддерживать температуру в путевой камере от 21 до 40 С, по-

давать сигнал «неисправность» при отказе терморезистора и колебаниях температуры вне установленных 

пределов. Практическая значимость. Применение схемы контроля обогрева позволяет автоматизировать 

измерения температуры внутри путевой камеры. Это существенно сокращает время обслуживания аппара-

туры обнаружения перегретых букс, поскольку полностью исключает как осуществление проверки темпера-

туры ртутным термометром вручную в перерыве между движением поездов, так и необходимость ручной 

корректировки температуры в случае обнаружения ее несоответствия нормам.  
Ключевые слова: автоматика; перегретая букса; обогрев; путевая камера 
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IMPROVEMENT OF MICROPROCESSOR COMPLEX SCHEME USING 

MICROPROCESSOR HARDWARE COMPLEX  

Purpose. During the maintenance of equipment for overheated axleboxes detecting, the problem of the time 

consumption for manual measurement of the trackside chambers temperature appeared. This is impractical in the era 

of using electronic programmable devices. The purpose of this article is to improve the heating control scheme for 

trackside chambers of the microprocessor hardware complex, namely the subunit of the microprocessor thermostat, 

which is designed to maintain a stable temperature inside the trackside chambers. Methodology. The studies are 
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based on statistical data obtained as a result of the operation of overheated axleboxes detection equipment. In the 

article the methods of circuit simulation to obtain a microelectronic scheme have been applied. Findings. The work 

has considered the problem of manual servicing overheated axlebox detection equipment. The necessity of automa-

tion measurement procedure, processing and transmission of data on the temperature of the trackside chamber has 

been determined. An electronic scheme based on a microcontroller has been developed, which allows you to react in 

case of appearance of possible temperature changes outside the specified limits. The performed calculations show 

that the proposed scheme significantly reduces the time for servicing the equipment and eliminates the human fac-

tor, which can influence the reliability of the readings during the temperature measuring. Originality. For the first 

time, an improved scheme for controlling the heating of trackside chambers based on a microcontroller has been 

proposed, which allows automatical adjusting and maintains the temperature in the trackside chamber from 

21 to 40°C, and gives the alarm signal when the thermistor fails and temperature fluctuates outside the set limits. 

Practical value. The heating control scheme applying allows automation of temperature measurements inside the 

trackside chamber. This significantly reduces the maintenance time for overheated axlebox detection equipment, 

since it completely eliminates both the necessity for manual check of the temperature with a mercury thermometer 

between trains traffic and the necessity for manual adjusting the temperature in case of its discrepancy to the stand-

ards. 
Keywords: automation; overheated axlebox; heating; trackside chambers 
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RISK ASSESSMENT WITH THE USE OF THE MONTE-CARLO 

METHOD 

Purpose. This work involves the development of a numerical model for the calculation of chemical contamina-

tion zones in the event of ammonia accident at the pumping station, as well as a model for assessing the risk of dam-

age and wound depth in the body in case of fragments scattering formed during the pipeline explosion at the pump-

ing station. Methodology. To solve this problem, we used the mass transfer equation for the ammonia propagation 

in the air. A potential flow model is used to calculate the air flow velocity field in the presence of buildings at the 

ammonia pumping station. The numerical solution of the three-dimensional equation for the velocity potential is 

derived by the cumulative approximation method. When using this numerical model, the irregular field of wind flow 

velocity, the change in vertical atmospheric diffusion coefficient with altitude, the ammonia emission intensity, the 

emission point of the chemical substance were taken into account. A differential splitting scheme was used to nu-

merically solve the ammonia transfer equation in the air. Physical splitting of the three-dimensional mass transfer 

equation to a system of equations describing the contaminant transfer in one coordinate direction is carried out be-

forehand. At each step of splitting, the unknown value of ammonia concentration is determined by an explicit 

scheme of point-to-point computation. A mathematical model for calculating the fragments scattering in case of 

emergency at the pumping station is considered. Findings. On the basis of the developed numerical model, a com-

putational experiment was conducted to estimate the level of air pollution at the ammonia pumping station. The area 

of possible damage of people during the fragment scattering during the explosion at the ammonia pumping station 

was determined. Originality. A numerical model has been developed that allows calculating the chemical 

contamination zones in case of emergency ammonia emission at the pumping station. The model is complemented 

by assessment of impact zones in case of fragment scattering during the pumping station explosion. 

Practical value. Based on the developed mathematical model, a computer program was created, which allows per-

forming serial calculations for determining the impact zones during emergency situations at the chemically hazard-

ous objects. The mathematical model developed can be used to perform serial calculations during the development 

of emergency response plan for chemically hazardous objects. 
Keywords: atmosphere chemical pollution; emergency emission; mathematical modeling 
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Introduction 

The emission of chemically hazardous sub-

stances during industrial accidents poses a threat to 

the lives of employees of these enterprises and the 

population at all. In this regard, an extremely im-

portant problem is the injury risk assessment in the 

event of such man-made accidents. To solve the 

problems of this class, a number of parameters are 

essentially plausible, such as the intensity of the 

chemical substance emission. This forces to use the 

models representing the probability of one or an-

other parameter, in addition to deterministic math-

ematical models. Therefore, the scientific direction 

of the mathematical models development for pre-

dicting the environmental pollution level in case of 

emergency emission of chemically dangerous sub-

stances is of practical interest. This makes it possi-

ble in a certain way to take into account the proba-

bility of a number of parameters that affect the 

formation of chemical contamination zones. 

To assess the risk of human injury at chemical-

ly hazardous objects [1, 2, 4, 6–9], as a rule two 

approaches are used. They are a Gaussian model or 

a normative technique used in the State Emergency 

Service of Ukraine (SES). Based on these ap-

proaches, one can quickly determine the extent of 

chemical contamination zones, but they have 

a number of significant disadvantages, for exam-

ple, they do not take into account the influence of 

buildings. In connection with this creation of 

mathematical models that allow quick determining 

the dimensions of chemical contamination zones 

and the risk of damage to humans is an urgent task 

[10-13]. The chemical damage risk is defined as an 

area where the concentration of a chemically dan-

gerous substance exceeds the maximum allowable 

concentration (MAC). 

Purpose 

The main purpose of the work is the develop-

ment of a numerical model for quick prediction of 

chemical contamination zones in case of accidental 

ammonia emission at the pumping station, as well 

as the development of a model for the damage risk 

assessment and the depth of wound in the event of 

fragments scattering formed during the pipeline 

explosion. 

Methodology 

Emission of chemically hazardous substances 

can lead to extremely negative consequences – 

death of people (staff at the industrial site, popula-

tion). The risk of lethal injury to humans depends 

on many factors, among which the mass of a chem-

ically dangerous substance entering the atmosphere 

is determinative. As it is known, this value is of 

probabalistic nature. However, emission limits for 

certain objects can be set based on the analysis of 

available statistical data. One can use the Monte-

Carlo method to determine the mass of a chemical-

ly dangerous substance at an industrial site (for 

example, an ammonia pumping station). In this 

case, the methodology for assessing the risk of in-

jury will be as follows: 

1. To set the limits for possible release of

a chemically dangerous substance at industrial site 

known from expert judgment (M1 is the minimum 

known mass of the substance; M2 is the maximum 

known mass of the substance). 

2. To determine the most likely mass of

a chemically dangerous substance 0Q  that can get 

into atmospheric air in the event of a possible 

emergency. 

3. To determine the air pollution zone in the

event of the release of a chemically dangerous sub-

stance in the amount 0Q . In this zone, there is 

a subzone where the concentration of a chemically 

dangerous substance exceeds the limit value (for 

example, a lethal concentration). 

4. To determine the number of people N  who

were in a subzone where a lethal concentration of 

a chemically dangerous substance was predicted. 

Thus, solving a problem consists of two main 

steps: 

– the first is the calculation of the possible

emission intensity of a chemically dangerous sub-

stance by the Monte-Carlo method; 

– the second is the calculation of the zones of

chemical contamination with the definition of sub-

zones of lethal injury. 

To estimate the level of chemical pollution of 

the atmospheric air we will use the three-

dimensional mass transfer equation [2, 3, 5]:  
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 gw w CC uC vC
C

t x y z

   
     

   
 

 div gradC  

       0

1

,
N

i i i

i

Q t x x y y z z


        (1) 

here C  – is ammonia concentration; , ,u v w  – vec-

tor components of the wind flow velocity; 

     i i ix x y y z z       – Dirac delta function;

 , ,x y z     – turbulence diffusivity coeffi-

cients; , ,i i ix y z  – ammonia emission source coor-

dinates; – coefficient taking into account the 

chemical decay of impurity, precipitation scaveng-

ing; Q  –ammonia emission rate; gw  – the rate of 

gravity sedimentation of the impurity; t  – time. 

Boundary conditions for the mass transfer 

equation are considered in the work [5]. 

During the calculations, we will take into ac-

count unevenness of the vertical diffusion coeffi-

cient and the air velocity in height: 
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where 0.15p  ; 1m  ; 1 0.2k  ; 0 0.1 1k   . 

For numerical integration of equation (1) we 

will use finite-difference methods [5]. We perform 

preliminary splitting of equation (1) into the se-

quence of solving the following equations: 
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For numerical integration of equations (3), we 

use an alternating-triangular difference scheme [5] 

and the Euler method. 

For mathematical modeling of the wind flow 

field at an industrial site, we use the model of poten-

tial flow. The calculation is based on equation [5]: 

2 2 2

2 2 2
0

P P P

x y z

  
  

  
, (4) 

where Р – is the velocity potential. 

The air flow velocity components are defined 

as follows: 

;
P

u
x





;
P

v
y





P
w

z





. (5) 

The boundary conditions for equation (4) are as 

follows: 

1) 0
P

n





 on impermeable boundaries and on 

the upper surface of the calculation area; 

2) n

P
V

n





 at the boundary where the flow en-

ters the calculation area, nV  – known air velocity; 

3) P = const – at the outflow boundary of the

calculated area. 

For the numerical solution of equation (4), we 

use the method of total approximation, so we re-

duce this equation to the form:  

2 2 2

2 2 2

P P P P

t x y z

   
  

   
, (6) 

where t  – time dummies. 

The calculated dependence for determining the 

velocity potential is written in the following form 

in two steps of splitting: 
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The calculation according to this formula is 

terminated if the following condition is fulfilled: 

1
, , , , εn n

i j k i j kP P   , 

where n – iteration index (number of steps in 

time); ε – small number. 

We determine the components of the velocity 

vector on the edges of the difference cells as fol-

lows: 

, , 1, ,

, ,

i j k i j k

i j k

P P
u

x





; 

, , , 1,

, ,

i j k i j k

i j k

P P
v

y





; 

, , , , 1

, ,

i j k i j k

i j k

P P
w

z





. (8) 

Based on the difference equations considered, 

a computer program was created that includes sev-

eral subprograms: 

1) subprogram for calculation of velocity po-

tential field; 

2) subprogram for calculation of air velocity

field in the conditions of building; 

3) subprograms for calculation of impurity con-

centration in the air for different time points after 

emergency emission. 

For ease of use, the initial data file has been 

separated. The user adds to this file data on the 

location of buildings at the pumping station, the 

location of emergency emission, the intensity of 

the emission and other parameters. 

FORTRAN was used to encode the difference 

equations.  

Findings 

The developed numerical model was used to 

calculate the zone of chemical contamination in 

case of accidental ammonia emission at the pump-

ing station located near the Bashmachka settlement 

(Fig. 1). Based on expert data analysis, it has been 

determined that ammonia emission can range from 

200 to 500 kg. Based on the Monte-Carlo method, 

it is estimated that, within this range, the highest 

probability of accident ammonia emission (19%) 

corresponds to a 300 kg emission. Therefore, this 

emission was taken for the computational experi-

ment. Since there is some inertia at the pump stop, 

it is clear that the emission will occur within 

a short time, so it is assumed that it will last 3 sec., 

that is, we have a semi-continuous emission. 

The calculation is based on two approaches. 

The first is a calculation based only on the kine-

matic model (1). The second is a calculation based 

on two models: aerodynamics (4) and mass trans-

fer models (1). That is, for the first calculation, the 

location of buildings at the pumping station is not 

taken into account. For the second calculation, the 

presence of buildings at the pumping station is tak-

en into account. 

Fig. 1. Computational scheme:  
1 – the place of emission of the chemically dangerous sub-

stance at the pump station; 2 – receptor position 

Fig. 2. Chemical contamination zone of atmospheric air 

(building influence on forming the contamination zone 

is not taken into account, level z = 2.5 m, t = 35 sec) 

Fig. 2 shows a chemical contamination zone of 

atmospheric air at the pumping station where am-

monia emission takes place; the calculation is per-

formed only based on the kinematic model. We see 

that chemical contamination zone has the form of 

“drop”, no deformation of this zone is found. 

Fig. 3 shows the predicted zone of chemical 

contamination, to determine which the location of 

buildings at the pumping station is used.  
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Fig. 3. Chemical contamination zone  

of atmospheric air, the calculation is made taking 

 into account the buildings at the pumping station 

(level z = 2.5 m, t = 35 sec) 

Comparing Fig. 3 and 2, we see a significant 

difference, namely the deformation of chemical 

contamination zone due to the influence of build-

ings on the process of toxic substance spread in the 

air. 

Fig. 4. Changing the concentration of chemically  

dangerous substance at the receptor location point 

Fig. 4 shows the dynamics of changes in the 

ammonia concentration at the industrial site near 

the building (Fig. 1, position of the receptor 2). 

As we can see from Fig. 4, in the event of 

emergency ammonia emission, its concentration at 

the industrial site, near the industrial building, will 

be substantially higher than the MAC (MAC = 20 

mg/m3), i.e. there will be a risk of toxic damage to 

people at the site. Let us note that the computation 

time is 5 sec. 

At the second stage of the study, the risk of in-

jury to humans in case of fragment scattering due 

to explosion at the ammonia pumping station was 

assessed. For example, such an explosion may oc-

cur on the pipelines located at the pumping station 

(Fig. 5). 

Fig. 5. Pipelines at the ammonia pumping station 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Аммиакопровод) 

Fig. 6. Scheme of fragment scattering 
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The impact zone is defined by the range of the 

pipeline fragments. To simulate the process of 

fragment scattering in the air, Newton's second law 

of motion dynamics of material point was used. In 

vector form for a fragment having mass m, motion 

dynamics is modeled by the equation:  

,R g

dV
m F F

dt
   (9) 

where V  – is the vector of fragment scattering 

speed; gF mg  – is gravity force; 

2

2

в
R x

V
F C S


   – resistance force; xC  – re-

sistance coefficient; в  – air density; S  –  frontal 

area. 

The fragment formed during explosion has 

a complex geometric shape. To apply model (9), 

we perform the following procedure. First, we de-

termine the volume of fragment. Next, suppose 

that a “reduced sphere” with a radius R  has such 

a volume. Then knowing that the volume of frag-

ment is equal to W , we find the radius of the “re-

duced sphere” using the expression 

34

3
W R   : 3

3

4

W
R 


. 

Further, knowing the mass of the fragment ma-

terial and its initial velocity, we make calculations 

based on the model (9). Preliminary vector equa-

tion (9) is written in the projections on the X, Y 

axis (the Y axis is directed vertically up):  

2

;
2

в
x

Vdu
m C S u

dt


     (10) 

2

2

в
x

Vdv
m C S v mg

dt


     . (11) 

The weight of fragment is determined as fol-

lows: стm W  , where ст  – is the density of 

the fragment material. 

Euler method was used for numerical integra-

tion of equations (10) – (11). The midsection is 

calculated as follows: 

2

4

d
S


 , 

where 2d R . 

The angle of fragment scattering is  the initial 

data (Fig. 6, angle  ). 

Below the figure shows the area of possible 

human injury in case of ejection of steel fragment 

having a reduced diameter of 1 cm. The fragment 

ejection is assumed to be at 2 m height. The initial 

fragment velocity is taken at 150 m/sec. An im-

portant parameter for assessment of the impact 

zones in case of fragment scattering is to determine 

the angle at which the fragment leaves the explo-

sion zone (Fig. 6, angle  ). The range of the scat-

tering angle may be different. The work deals with 

the range of fragment scattering 0 90 . The 

Monte-Carlo method determined that the fragment 

scattering range  15 30    corresponds to the

highest probability – 37%. Fig. 7 presents the re-

sults of the calculation for the scattering angle 

30  .  

Fig. 7. Impact zone in case of fragment scattering after 

the explosion at the ammonia pumping station 

As we can see from Fig. 7, this fragment may 

reach the boundaries of Bashmachka and Kalyniv-

ka settlements. That is, there is a threat of damage 

to people at a sufficiently large distance from 

pumping station. 

In addition to this model, a model of fragment 

movement in the body of the animal, which ap-

peared to be in the impact zone, was also devel-

oped  (Fig. 8).  
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Fig. 8. Scheme of damage to the animal by fragment: 

1 – a fragment in flight 

The velocity of fragment before the “obstacle,” 

that is, the body, is determined based on solving 

equations (10) – (11). The fragment “meets” the 

body of the animal (human) at an angle   (Fig. 8), 

which can be calculated in the process of solving 

equations (10) – (11), based on the determined 

values of the movement velocity components u, v 

and for a specific height H of fragment above the 

earth surface. We set the height H. Then the 

movement of fragment in the body begins. We 

model this process with the following equation of 

material point motion (Newton's second law): 

R

dV
m F

dt
  , (12) 

where V  – the velocity motion vector of the 

fragment in the body of an animal (human); RF  – 

resistance power: m  – fragment weight. 

Choosing the coordinate axis ОХ in the direc-

tion of fragment movement in the body, one can 

write the equation of movement (12) in projection 

on this axis:  

2

2

m
x

VdV
m C S

dt


   , (13) 

where xC  – resistance coefficient; m  –density of 

the meat; s  – frontal area. For calculations it is 

taken that 31066m kg m  . 

We numerically solve this equation by the Euler 

method. The calculated dependence for determin-

ing the fragment velocity value in the body (at a 

new time step 1n  ), is determined as follows by 

the Euler method: 

2
1

2

n n m
x

V
V V dt C S

m

 
    . (14) 

Using this difference dependency, we deter-

mine the fragment velocity in the animal body at 

each time step. The depth of fragment penetration 

into the body  x t  (Fig. 8), at each time step, is

determined as follows: 

  0x t x dt V   , (15) 

where 0 0x   – corresponds to the starting point of 

the animal body, i.e. the place where the fragment 

enters the body (Fig. 8);  x t  – is the new position

of the fragment in the body as a result of its 

movement. 

It should be noted that dependence (15) makes 

it possible to estimate the wound size in the body 

that is to determine the damage severity to the an-

imal or person in the first approximation. 

Table 1 shows the data for determining the 

depth of fragments penetration into the body of the 

animal for the damage area of 1239 m. To calcu-

late the wound size in the body the height 

1.6H m  is taken as the calculated one. That is, 

the data on the fragment penetration and its flight 

speed at this height were initial to calculate the 

fragment movement in the body. Let us note that 

time 0t   corresponds to the moment of fragment 

impact on the body. 

Table  1  

Penetration depth of the fragment into the body 

(distance 1239 m from the place of explosion  

of the gas-air mixture) 

Time 
0.001 

sec 

0.003 

sec 

0.007 

sec 

0.020 

sec 

0.030 

sec 

x 0.09 m 0.24 m 0.43 m 0.77 m 0.92 m 

From Table 1 we see that in about 0.03 sec., the 

animal's body will be wounded through. 

Originality and practical value 

A mathematical model has been developed that 

allows calculating the zones of chemical contami-

nation in case of accidental ammonia emission at 

the pumping station. The model allows making 

predictive calculations taking into account the in-
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fluence of buildings on the formation of chemical 

contamination zones. We also proposed a model to 

calculate the size of the damage area in case of 

fragment scattering generated during the explosion 

of ammonia+air mixture. This model is comple-

mented by the model of fragment movement in the 

body of an animal (human). 

The model can be used to design an emergency 

response plan (ERP) to identify the risk areas. 

Conclusions 

1. A numerical model for the prediction of

chemical contamination zones at industrial sites in 

case of emergency emission of chemically hazard-

ous substances is proposed. 

2. Express model of damage risk assessment in

case of explosion at the industrial site is developed. 

3. Assessment of the level of air pollution in

case of emergency ammonia emission at the pump-

ing station. 
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ОЦІНКА РИЗИКУ УРАЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ 

МОНТЕ-КАРЛО 

Мета. Ця робота передбачає розробку чисельної моделі для розрахунку зон  хімічного забруднення у ра-

зі аварійної емісії аміаку на території насосної станції, що здійснює перекачування, а також розробку моделі 

оцінки ризику ураження та глибини рани в тілі у випадку розлітання уламків, що утворюються під час вибу-

ху трубопроводу. Методика. Для розв’язання поставленої задачі – визначення зон поширення аміаку в ат-

мосферному повітрі – використано рівняння масопереносу. Для розрахунку поля швидкості  повітряного 

потоку за наявності будівель на території насосної станції, що перекачує аміак, використано модель потен-

ціальної течії. Чисельне розв’язання тривимірного рівняння для потенціалу швидкості проведено за допомо-

гою методу сумарної апроксимації. Під час використання цієї чисельної моделі враховано нерівномірне поле 

швидкості вітрового потоку, зміну вертикального коефіцієнта атмосферної дифузії з висотою, інтенсивність 

емісії аміаку, місце викиду хімічно небезпечної речовини. Для чисельного розв’язання рівняння переносу 

аміаку в атмосферному повітрі використано різницеву схему розщеплення. Попередньо здійснено фізичне 

розщеплення тривимірного рівняння масопереносу на систему рівнянь, що описують перенос забруднювача 

в одному координатному напрямку. На кожному кроці розщеплення невідоме значення концентрації аміаку 

визначено за явною схемою біжучого рахунку. Розглянуто математичну модель розрахунку розлітання ула-

мків під час вибуху на території насосної станції. Результати. На основі розробленої чисельної моделі про-

ведено обчислювальний експеримент для оцінки рівня забруднення атмосферного повітря на території насо-

сної станції, що перекачує аміак. Визначено зону можливого ураження людей у разі розлітання уламків під 

час вибуху на території станції. Наукова новизна. Розроблено чисельну модель, що дозволяє  розраховува-

ти зони хімічного зараження в разі аварійної емісії аміаку на території насосної станції. Модель доповнено 

оцінкою зон ураження у випадку розлітання уламків під час вибуху. Практична значимість. На базі розро-

бленої математичної моделі створено комп’ютерну програму, що дозволяє проводити серійні розрахунки 

для визначення зон ураження під час надзвичайних ситуацій на території хімічно небезпечних об’єктів. Роз-

роблена математична модель може бути використана під час складання плану ліквідації аварійної ситуації 

(ПЛАС) для хімічно небезпечних об’єктів. 
Ключові слова: хімічне забруднення атмосфери; аварійна емісія; математичне моделювання 
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ОЦЕНКА РИСКА ПОРАЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

МОНТЕ-КАРЛО 

Цель. Данная работа предусматривает разработку численной модели для расчета зон химического за-

грязнения в случае аварийной эмиссии аммиака на территории насосной станции, осуществляющей пере-

качку, а также разработку модели оценки риска поражения и глубины раны в теле при разлете осколков, 

образовавшихся во время взрыва трубопровода. Методика. Для решения поставленной задачи – определе-

ния зон распространения аммиака в атмосферном воздухе – использовано уравнение массопереноса. Для 

расчета поля скорости воздушного потока при наличии зданий на территории насосной станции, перекачи-

вающей аммиак, использовано модель потенциального течения. Численное решение трехмерного уравнения 

для потенциала скорости проведено с помощью метода суммарной аппроксимации. При использовании этой 

численной модели учтено неравномерное поле скорости ветрового потока, изменение вертикального коэф-

фициента атмосферной диффузии с высотой, интенсивность эмиссии аммиака, место выброса химически 

опасного вещества. Для численного решения уравнения переноса аммиака в атмосферном воздухе использо-

вана разностная схема расщепления. Предварительно осуществлено физическое расщепление трехмерного 

уравнения массопереноса на систему уравнений, описывающих перенос загрязняющего вещества в одном 

координатном направлении. На каждом шагу расщепления неизвестное значение концентрации аммиака 

определено по явной схеме бегущего счета. Рассмотрена математическая модель расчета разлетания облом-

ков на территории насосной станции. Результаты. На основе разработанной численной модели проведен 

вычислительный эксперимент для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории насос-

ной станции, которая перекачивает аммиак. Определена зона возможного поражения людей при разлетании 

осколков во время взрыва на территории станции. Научная новизна. Разработана численная модель, позво-

ляющая рассчитывать зоны химического заражения при аварийной эмиссии аммиака на территории насос-

ной станции. Модель дополнена оценкой зон поражения при разлетании осколков во время взрыва. 

Практическая значимость. На базе разработанной математической модели создана компьютерная про-

грамма, позволяющая проводить серийные расчеты для определения зон поражения при чрезвычайных си-

туациях на территории химически опасных объектов. Разработанная математическая модель может быть 

использована при составлении плана ликвидации аварийной ситуации (ПЛАС) для химически опасных объ-

ектов. 
Ключевые слова: химическое загрязнение атмосферы; аварийная эмиссия; математическое моделирова-

ние 
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ФАКТОР ЕМІСІЇ ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ  

В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВІТРЯ ВЕЛИКИХ МІСТ 

Мета. Підвищення інтенсивності руху автотранспорту у великих містах потребує впровадження планів 

поліпшення якості атмосферного повітря згідно з «Порядком здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря». Для розробки і обґрунтування заходів зі зниження забруднення повітря та 

негативного впливу на довкілля й здоров’я населення в інформаційних системах ухвалення рішень необхід-

но обробляти великі масиви наявної різнорідної інформації та використовувати математичні моделі прий-

няття рішень. Метою роботи є розробка математичної моделі прийняття рішень для оцінки ефективності 

планів управління якістю повітря в містах із високим рівнем викидів пересувних джерел забруднення. 

Методика. Для класу задач управління якістю повітря в містах застосовують методику побудови математи-

чних моделей прийняття рішень в умовах невизначеності емісійних параметрів, зумовлених неповними да-

ними щодо викидів автотранспорту та їх розподілу по території міста. Розглянуто структуру потоків даних 

в інформаційній системі відповідно до вимог сучасних систем підтримки прийняття екологічних рішень, під 

час чого керівні органи та особи мають можливість враховувати різні критерії соціального та економічного 

характеру. Результати. Аналіз даних державної статистики показав посилення впливу пересувних джерел 

на структуру забруднення повітря великих міст. Розглянуто інформаційні технології та оптимізаційні моде-

лі, що дозволяють оперативно оцінювати вплив автотранспорту інтенсивності його руху на якість атмосфе-

рного повітря у містах та приймати стратегічні рішення щодо планування заходів її поліпшення. 

Наукова новизна. Запропоновано структуру інформаційної системи та модель прийняття рішень для уп-

равління якістю повітря на основі методів багатокритеріальної оптимізації емісійних параметрів за допомо-

гою побудови матриці «джерело – рецептор» у сітковій області моделювання забруднення території міста 

викидами автотранспорту. Практична значимість. Модель може бути застосована на етапі проектування 

муніципальних систем екологічного моніторингу та під час вибору планів поліпшення якості атмосферного 

повітря в міських агломераціях. 
Ключові слова: забруднення повітря автотранспортом; прийняття рішень; математичне моделювання; 

управління якістю повітря в містах 

Вступ 

Для великих міст України характерні під-

вищені рівні забруднення повітря, зумовлені 

збільшенням кількості автотранспорту та, від-

повідно, інтенсивністю транспортних потоків. 

Важливим класом екологічних задач є уп-

равління якістю навколишнього середовища, 

а для міського середовища особливо актуальні 

задачі управління якістю повітря, направлені на 

впровадження планів поліпшення якості атмо-

сферного повітря згідно з «Порядком здійснен-

ня державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря» [10]. Розв’язання таких 

задач потребує розробки комплексних інфор-

маційних систем обробки даних моніторингу 

стану довкілля, моделювання процесів надхо-

дження та поширення шкідливих речовин, об-

ґрунтування заходів зі зниження забруднення 

та його впливу [12–16, 23]. Оскільки одна з фу-

нкцій інформаційної системи для управління 

якістю повітря (ІСУЯП) – це забезпечення осо-

би, що ухвалює рішення, необхідною інформа-

цією та рекомендаціями щодо варіантів знижен-

ня небезпечних впливів забруднення на екосис-

теми та здоров’я населення, то для створення 

подібних систем доцільно розробляти відповідні 

моделі підтримки прийняття рішення [12–15, 

17]. 

На першому етапі формування стратегії уп-

равління якістю повітря в регіоні, виявлення 
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загальних тенденцій необхідно оцінювати дов-

готермінові середні рівні забруднення повітря, 

його просторові характеристики, проводити 

детальну інвентаризацію джерел викидів за-

бруднювальних речовин (ЗР). На другому етапі 

слід вивчати небезпечні ситуації забруднення з 

використанням методів математичного та 

комп’ютерного моделювання [3, 4]. Лише після 

цього на основі розроблених імітаційних моде-

лей можна проводити прогнозування небезпеч-

них ситуацій забруднення та розробку рекоме-

ндацій щодо запобіганню їм.  

ІСУЯП повинна забезпечувати користуваче-

ві доступ до моделей і даних у процесі прий-

няття рішень стосовно вибору варіантів зни-

ження шкідливих впливів. Таким чином, за 

структурою інформаційна система повинна 

відповідати структурі сучасних систем підтри-

мки прийняття рішень. Основним призначен-

ням інформаційної системи є обслуговування 

осіб, що приймають рішення стосовно екологі-

чної безпеки, нормування викидів ЗР та поліп-

шення якості міського довкілля, – органи вико-

навчої влади, органи місцевого самоврядуван-

ня, суб’єкти систем екологічного моніторингу 

та їх територіальні органи.  

Мета 

У цій роботі передбачено розробити модель 

прийняття рішень для задачі управління якістю 

повітря великих міст відносно оптимізації па-

раметрів емісії автотранспорту в умовах непов-

них даних щодо викидів ЗР.  

Методика 

Задачу прийняття рішень стосовно управ-

ління якістю повітря розглянуто як пошук оп-

тимальних сценаріїв (планів) зниження антро-

погенного навантаження (автомобільних вики-

дів) для досягнення встановлених нормативів 

якості повітря гранично допустима концентра-

ція ((ГДК), допустимі ризики) на всій території 

міста за мінімальних витрат. При цьому в зада-

чах прийняття комплексних управлінських рі-

шень керівні органи та особи завжди мають 

можливість враховувати інші критерії соціаль-

ного та економічного характеру.  

Задачі, які розглядають у системах управ-

ління якістю повітря, поділимо на такі підзада-

чі: 

1) задачі моніторингу шкідливих домішок та

їхніх джерел; 

2) задачі моделювання та прогнозування за-

бруднення; 

3) задачі визначення залежностей між рівня-

ми забруднення та здоров’ям населення; 

4) задачі планування заходів щодо зменшен-

ня ризику негативного впливу шкідливих речо-

вин та інформування населення. 

Для класу задач управління якістю повітря 

в містах застосовують методику побудови ма-

тематичних моделей прийняття рішень в умо-

вах невизначеності емісійних параметрів [2, 

20], зумовлених неповними даними щодо вики-

дів автотранспорту та їх розподілу по території 

міста. 

Прийняття управлінських рішень на основі 

великих масивів даних сьогодні є пріоритетним 

напрямом упровадження інформаційних техно-

логій. Оскільки для оцінки переважної більшо-

сті екологічних ситуацій важливо враховувати 

просторове положення або розвиток у просторі 

викидів, то суттєву роль у прийнятті обґрунто-

ваних рішень відіграють засоби відображення, 

просторового аналізу та моделювання можли-

вого розвитку ситуацій із використанням геоі-

нформаційних систем (ГІС).  

Результати 

Аналіз статистичної інформації. Значне 

скорочення загального обсягу викидів шкідли-

вих речовин в атмосферне повітря в Україні 

відбулося в 1985–2000 рр. внаслідок падіння 

економіки. Обсяг викидів стаціонарних джерел 

скоротився в 3 рази у 2000 порівняно з 1985 р. 

(на 8 203,6 тис. т). і становив 3 959,4 тис. т [1]. 

Від пересувних джерел обсяг викидів скороти-

вся з 6 613,9 тис. т у 1985 до 1 949,2 тис. т 

у 2000 році. З того часу в масштабах країни ці 

показники, згідно з офіційною статистикою, 

мало змінювались, натомість проявилась тен-

денція зростання кількості автотранспорту, 

особливо легкових автомобілів.  

Якщо з 1990 до 2005 року, за даними ДП 

«ДержавтотрансНДІпроект» [6], чисельність 

автомобілів коливалась навколо позначки 
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3 млн, то вже у 2010 році вона перевищила 

4 млн і досягла у 2015 році 4,6 млн одиниць, 

серед яких 3,5 млн легкових автомобілів [7, 18].  

У наш час автомобільна транспортна систе-

ма України налічує більше ніж 9,2 млн транс-

портних засобів, у тому числі [11]: 

– 6,9 млн легкових автомобілів;

– ≈ 250 тис. автобусів;

– ≈ 1,3 млн вантажних автомобілів;

– понад 840 тис. одиниць мототранспорту.

Це зумовило посилення впливу пересувних 

джерел на структуру забруднення повітря вели-

ких міст. Наприклад, у м. Київ у 2018 році, за 

даними органів статистики, на 142,48 тис. т ав-

томобільних викидів приходилось 29,2 тис. т 

викидів стаціонарних джерел (тобто лише 17 % 

від загального обсягу емісії ЗР у місті). 

Статистичні дані про викиди стаціонарних 

та пересувних джерел забруднення повітря ро-

зміщено на сайтах органів державної статисти-

ки. Проте обсяги викидів забруднювальних ре-

човин пересувними джерелами з 2016 року ре-

гіональні органи статистики не розраховують.  

Організація потоків даних підсистем 

(СППР–ГІС) в інформаційних системах управ-

ління якістю повітря. Розглянемо структурну 

схему основних потоків даних, які треба забез-

печити в ході проектування сучасних ІСУЯП. 

Згідно з вимогами до структури Систем підт-

римки прийняття рішень (СППР) [17], ІСУЯП 

повинна містити [9]: підсистему інтерфейсу 

користувача; підсистему керування базою да-

них; підсистему керування базою моделей та 

підсистему керування повідомленнями. 

У разі застосування ризик-орієнтованого 

підходу до регулювання якості повітря доціль-

но виділити блок оцінки та аналізу ризиків [13]. 

Блок прийняття рішень повинен містити засоби 

багатокритеріальної оптимізації стосовно виб-

раних цільових функціоналів та вектора пере-

ваг користувача [2, 17]. Для аналізу просторо-

вих залежностей та візуалізації розподілів по-

казників по території необхідна підсистема 

просторового моделювання, для неї ефективно 

використовувати засоби геоінформаційних сис-

тем. ГІС можна розглядати як частину графіч-

ного інтерфейсу користувача. На рис. 1 показа-

но структуру потоків інформації інтегрованої 

СППР–ГІС [9], що потрібно передбачити на 

етапі проектування систем. 

Геоінформаційні системи здатні інтегрувати 

різноманітні просторові дані, необхідні в про-

цесі прийняття рішень: просторові характерис-

тики викидів ЗР, регіональні географічні, соці-

ально-економічні, екологічні та медико-

епідеміологічні характеристики. Поширеним 

є використання ГІС для відображення та аналі-

зу полів забруднення на електронних картах 

[23]. Геоінформаційні системи забезпечують 

візуальне зображення багатовимірної екологіч-

ної інформації. 

Постановка задачі управління якістю пові-

тря в містах. Для пошуку оптимальних рішень 

необхідно провести оцінку затрат на реалізацію 

планів поліпшення якості повітря – сценаріїв 

(w) зниження антропогенного навантаження від 

автомобільних викидів для досягнення екологі-

чних стандартів сдоп . 

Отже, запишемо постановку оптимізаційної 

задачі управління якістю міського повітря 

в сітковій області  :hG L H  моделювання 

впливу викидів автотранспорту, розподілених 

по вузлах сітки rі (i = 1,2,…, n), як вибір {𝑤, 𝐹} 

оптимальних планів дій щодо зниження рівнів 

забруднення в нормативно-допустимих межах 

за встановленим критерієм оптимальності:  

    *

1

    ;
n

i i i

i

F I w Q Q Q min


    

де 𝑄𝑖
∗ – початковий, а 𝑄𝑖 – досягнутий плано-

вий рівень емісії ЗР від автотранспорту; 𝜀𝑖 –

визначає вартість сценарію скорочення емісії 

(плану поліпшення якості повітря міської агло-

мерації) при заданій кількості t деяких техноло-

гічних обмежень параметрів: 

t t t
min i maxP P P  ; 

та обмеженнях нерівностях на допустиму кон-

центрацію j-ЗР, j = 1,2., m в кожній і-зоні: 

i = 1,2,…, n (комірках сіткової області hG ): 

доп( ) .j j
iY cQ   
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Рис. 1. Структура потоків даних підсистем СППР–ГІС ІСУЯП 

Fig. 1. Data flows structure of subsystems of DSS-GIS-information system for air quality management 

Рівні емісії ЗР є досить поширеними змін-

ними прийняття рішень у задачах управління 

якістю повітря поряд з іншими, які обирають 

залежно від характеру цільових функцій [21]: 

– відсоток скорочення викидів ЗР (за раху-

нок очищення або «не виробництва»); 

– емісії, рівні викидів ЗР;

– рівень продуктивності підконтрольного

джерела викидів; 

– координати джерел є параметрами управ-

ління в задачах оптимального розміщення 

й міського планування.  

У задачах управління якістю повітря можна 

виділити три типові підходи до вибору сценарі-

їв планів дій (w) зниження викидів ЗР [14]: 

1. Зміна поведінки, що знижує антропоген-

ний тиск, який спричиняє викид ЗР. 

Сюди належить регулювання інтенсивності 

руху в просторі (регулювання транспортних 

потоків, перекриття центральних вулиць тощо) 

і часі (уникнення ранкових заторів шляхом 

уведення гнучкого графіку робочого часу). 

У багатьох містах світу набула поширення 

політика сталої мобільності, що зосереджується 

на двох основних напрямах [5, 8]: обмеження 

руху машин – вантажівок (виведення їх із міс-

та) і легкових автомобілів; розвиток альтерати-

вних способів мобільності – громадського тра-

нспорту, велосипедного руху та пішої ходьби. 

2. Структурні зміни, що забезпечують од-

наковий рівень сервісів і продукції з меншими 

рівнями забруднень.  

Тут можемо говорити про позитивні тенде-

нції збільшення кількості електротранспорту. 

Міська влада може сприяти процесам шляхом 

використання електротранспорту для міських 

перевезень та в комунальному господарстві [8]. 

3. Технологічні заходи на «кінці труби», що

затримують забруднення до їх надходження 

в довкілля. Заходи цього типу охоплюють нор-

мування та контроль вмісту токсичних речовин 

у вихлопних газах. У багатьох країнах світу 

викиди СО, NOx, пилу, летких органічних спо-

лук лімітують стандарти, що встановлюють 

норми гранично допустимих викидів. 

Варіанти контролю викидів для мобільних 

джерел у моделі RAINS [19] розділено на такі 

категорії: 

– зміни якості палива, наприклад, зменшен-

ня вмісту сірки. Зміни у специфікації палива 

можуть надати виробникам двигунів більшу 

гнучкість для використання нових технологій 

скорочень викидів; 

– зміни в конструкції двигуна, які призво-

дять до кращого контролю над процесами зго-

ряння палива; 
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– обробка димових газів після згоряння

з використанням різних типів концепцій улов-

лювачів та каталізаторів для перетворення або 

захоплення викидів на виході з вихлопної тру-

би; 

– кращий огляд та обслуговування: тесту-

вання на відповідність під час експлуатації, 

сервісний огляд та обслуговування, бортові діа-

гностичні системи. 

Математична модель прийняття рішень. 

Побудова елементів матриці «джерело – рецеп-

тор» (МДР) є важливою проміжною ланкою 

в розв’язанні оптимізаційних задач мінімізації 

негативного впливу ЗР на стан повітряного ба-

сейну міста і в розв’язанні задач ідентифікації 

параметрів джерел ЗР за даними натурних спо-

стережень. Моделі типу «джерело – рецептор» 

використовують [2, 22, 24] для моделювання 

залежностей та оцінювання чутливості критері-

їв локальних концентрацій ЗР від характерис-

тик джерел викидів для заданих метеоумов. Їх 

будують за допомогою чисельних моделей за-

бруднення повітря, використовуючи техніку 

прямого й оберненого моделювання процесів 

поширення забруднень в атмосфері.  

Особливо складні для моделювання процеси 

фотохімічної трансформації ЗР в атмосфері 

[16,18, 24] – у них беруть участь тисячі реакцій 

між сотнями органічних та неорганічних реаге-

нтів з утвореннями різних шкідливих сполук, 

зокрема тропосферного озону. 

Для нелінійного випадку, що враховує нелі-

нійні хімічні перетворення, МДР визначають 

частинними похідними /y x   функції чутли-

вості концентрації в k-зоні до зміни емісії i-

джерела (комірки):  
f k

ik

i

c
m

Q





. Модель може 

бути розрахована для j-ЗР за допомогою фото-

хімічної дифузійної моделі:

:  ;j j
i kM Q c    

 1  2  , . , ,j j j
k k nkМДР m m m  

Усі інші процеси, що супроводжують атмо-

сферне перенесення, є лінійними: адвекція, ди-

фузія, конвективне перемішування, сухе й во-

логе осадження та хімічні реакції першого по-

рядку, із заданою швидкістю перетворень. У 

цьому випадку залежність «джерело – рецеп-

тор» зводиться до простого виразу y/x і може 

бути розрахована за допомогою дифузійної мо-

делі M: x → y. 

У такому наближенні розв’язок задачі іден-

тифікації емісійних параметрів на заданій сіт-

ковій області можна шукати за допомогою век-

торної релаксації, змінюючи покроково шукані 

значення пропорційно впливу джерела на кон-

центрацію  k kc Y Q : 

*
i i ikQ Q m  ; 

де  – величина кроку на ітерації, ikm – відпо-

відний компонент МДР. 

Важливо оцінити ризики підвищеного рівня 

забруднення повітря, який виникає в регіоні під 

час погодних умов, що сприяють цьому. Ме-

теорологічні параметри ( v ) можуть бути обчи-

слені в метеорологічних моделях із певним 

ступенем точності, їх вимірюють лише в конк-

ретні часові періоди в окремих точках регіону. 

Для кожних атмосферних метеоумов sv v

можна оцінити ймовірність їх реалізації за пев-

ний період часу в регіоні. 

Поставимо умову досягнення безпечної 

концентрації для всіх, навіть несприятливих, 

погодних умов. З метою мінімізації ризику 

шкідливого впливу на екологічно чутливі райо-

ни (дитячі садки, школи) доцільно застосовува-

ти гарантовану оцінку критерію для усунення 

невизначеності метеоумов в песимістичному 

емісійному сценарію: 

𝑌 (𝑄) = 𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑠∈𝑣,𝑞∈𝛺 

 𝑌 (𝑄, 𝑞, 𝑣𝑠);

де q – випадковий параметр, який характеризує 

неповноту даних емісії ЗР. 

Розв’язок задачі багатокритеріальної 

оптимізації побудуємо на основі методу 

зовнішньої точки, для якого штрафні функції 

запишемо у вигляді: 

     F Q f Q H Q  ;

     f Q I Q J Q  ;

або за наявності вектора переваг (p1,p2) 

     1 2f Q p I Q p J Q  ;
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    k j k

k

H Q Q   ;

( )
( )

j
k

kj j
kдоп

Y Q
Q

с
  , 

0, ( ) 1
( ) ,

, ( ) 1

kj

k
kj

якщо Q
Q

якщо Q

   
   

    

 ( ) ( 1)max 0;n n
k k kjr     , 

де 0r  – деяка константа. 

Ітераційний алгоритм обчислення 

оптимально знижених сіткових параметрів 

викидів за критеріями витрат I (wi(Q)) на 

реалізацію планів поліпшення якості повітря та 

інших цільових критеріїв J (wi(Q)), що можуть 

бути додатково задані особами, що приймають 

рішення, має вигляд: 

 
1

1

0,

max
, ,

i i

i

n I J
i Q Q

n
i

Q k n

k

Q I J

Q
Q Q



     
 

     
 
 


 

Використовуючи елементи МДР, матимемо: 

1 max 0, n n I I J J
i i i i ik

k

Q Q m m m  
     

 
  

Наукова новизна та практична 

значимість 

У статі запропоновано структуру інформа-

ційної системи та модель прийняття рішень для 

управління якістю повітря на основі методів 

багатокритеріальної оптимізації емісійних па-

раметрів за допомогою побудови матриці 

«джерело – рецептор» у сітковій області моде-

лювання забруднення території міста викидами 

автотранспорту.  

Модель може бути застосована на етапі про-

ектування муніципальних систем екологічного 

моніторингу та під час вибору планів поліп-

шення якості атмосферного повітря в міських 

агломераціях. 

Висновки 

Аналіз даних державної статистики показав 

посилення впливу пересувних джерел на струк-

туру забруднення повітря великих міст. Розгля-

нуто інформаційні технології та оптимізаційні 

моделі, що дозволяють оперативно оцінювати 

вплив автотранспорту, інтенсивності його руху, 

на якість атмосферного повітря у містах та 

приймати стратегічні рішення щодо плануван-

ня заходів її поліпшення.  
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ФАКТОР ЭМИССИИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА 

БОЛЬШИХ ГОРОДОВ 

Цель. Повышение интенсивности движения автотранспорта в крупных городах требует внедрения пла-

нов улучшения качества атмосферного воздуха согласно «Порядку осуществления государственного мони-

торинга в области охраны атмосферного воздуха». Для разработки и обоснования мероприятий по сниже-

нию загрязнения воздуха и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения в инфор-

мационных системах принятия решений необходимо обрабатывать большие массивы имеющейся разнород-

ной информации и использовать математические модели принятия решений. Целью работы является 

разработка математической модели принятия решений для оценки эффективности планов управления каче-

ством воздуха в городах с высоким уровнем выбросов передвижных источников загрязнения. 

Методика. Для класса задач управления качеством воздуха в городах применяют методику построения ма-

тематических моделей принятия решений в условиях неопределенности эмиссионных параметров, обуслов-

ленных неполными данными о выбросах автотранспорта и их распределении по территории города. Рас-

смотрена структура потоков данных в информационной системе в соответствии с требованиями современ-

ных систем поддержки принятия экологических решений, во время чего управляющие органы и лица имеют 

возможность учитывать различные критерии социального и экономического характера. Результаты. Анализ 

данных государственной статистики показал усиление влияния передвижных источников на структуру за-

грязнения воздуха больших городов. Рассмотрены информационные технологии и оптимизационные моде-

ли, позволяющие оперативно оценивать влияние автотранспорта и интенсивности его движения на качество 

атмосферного воздуха в городах и принимать стратегические решения по планированию мероприятий его 

улучшения. Научная новизна. Предложена структура информационной системы и модель принятия реше-

ний для управления качеством воздуха на основе методов многокритериальной оптимизации эмиссионных 

параметров с помощью построения матрицы «источник – рецептор» в сетевой области моделирования за-

грязнения территории города выбросами автотранспорта. Практическая значимость. Модель может быть 

использована на этапе проектирования муниципальных систем экологического мониторинга и при выборе 

планов улучшения качества атмосферного воздуха в городских агломерациях. 
Ключевые слова: загрязнение воздуха автотранспортом; принятие решений; математическое моделиро-

вание; управление качеством воздуха в городах 
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MOBILE POLLUTION SOURCES EMISSION FACTORS IN THE TASKS 

OF AIR QUALITY MANAGEMENT OF LARGE CITIES 

Purpose. Increasing the traffic intensity in large cities requires the implementation of plans to improve the air 

quality in accordance with the Procedure for the implementation of state monitoring in the field of atmospheric air 

protection. To develop and justify the measures to reduce air pollution and negative impact on the environment and 

public health in decision-making information systems, it is necessary to process large amounts of available hetero-

geneous information and use mathematical decision-making models. The paper proposes a mathematical decision-

making model for evaluating the effectiveness of air quality management plans in cities with high emissions of mo-
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bile pollution sources. Methodology. For air quality management problems in cities, a methodology is used for con-

structing mathematical models of decision-making under emission parameters uncertainty due to incomplete data on 

vehicles` emissions and their distribution over the city. The structure of data flows in the information system is con-

sidered in accordance with the requirements of modern environmental decision support systems, during which the 

management bodies have the opportunity to take into account different social and economic criteria. 

Findings. Analysis of national statistics showed an increase in the contribution of mobile sources to the structure of 

urban air pollution. Information technologies and optimization models are considered that make it possible to quick-

ly assess the impact of vehicles and their traffic on atmospheric air quality in cities and make strategic decisions on 

planning measures to improve it. Originality. The structure of an information system and a decision-making model 

for air quality management are proposed based on the multi-criteria optimization of emission parameters using the 

construction of “source – receptor” matrix in the network area for modelling air pollution of a city’s territory with 

motor vehicle emissions. Practical value. The model could be used at the stage of designing municipal environmen-

tal monitoring systems and developing plans for improving atmospheric air quality in urban agglomerations. 
Keywords: vehicle air pollution; decision-making; mathematical modelling; air quality management in cities 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИСТКИ ВОДИ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ 

ВІДСТІЙНИКУ 

Мета. Підвищення ефективності роботи очисних споруд у системах водопостачання та водовідведення 

є важливою технічною задачею. Для аналізу ефективності очищення води конкретної споруди, на етапі про-

ектування, потрібно мати спеціальні математичні моделі. Метою роботи є побудова математичних моделей 

для оцінки ефективності роботи відстійників з додатковими конструктивними елементами, які використо-

вують у системах очищення стічних вод. Методика. Процес розповсюдження забруднювача в очисній спо-

руді (відстійнику) розраховують за допомогою рівнянь гідродинаміки течії в’язкої, нестисливої рідини. До-

датковим рівнянням є рівняння поширення забруднювача у вертикальному відстійнику. Рівняння, що вико-

ристовуються для розрахунку вертикального відстійника, враховують найбільш суттєві фізичні фактори, що 

впливають на ефективність роботи відстійника. Для чисельного інтегрування моделювального рівняння пе-

реносу домішки в споруді використовують різницеві схеми розщеплення. Чисельний розв’язок рівняння, що 

описує процес руху забруднювача у вертикальному відстійнику, базується на розщепленні цього рівняння на 

рівняння більш спрощеної структури. Для чисельного інтегрування моделювальних рівнянь течії нев’язкої 

рідини використовують неявні різницеві схеми розчеплення. Чисельний розрахунок здійснюють на прямо-

кутній різницевій сітці. Результати. На базі розроблених чисельних моделей створено пакет прикладних 

програм. Цей пакет дозволяє оперативно, методом обчислювального експерименту, визначати ефективність 

роботи відстійника. Наведено результати проведеного обчислювального експерименту з визначення ефекти-

вності роботи відстійника з двома пластинами. Наукова новизна. Розроблені математичні моделі дають 

можливість визначити поле швидкості та процес переносу домішки з урахуванням геометричної форми від-

стійників та використання в них пластин, що впливають на гідродинаміку потоку в споруді, а значить – на 

ефективність очищення води. Практична значимість. Час розрахунку одного варіанта завдання на базі по-

будованих математичних моделей складає кілька секунд. Моделі можна використовувати для отримання 

експертної оцінки роботи очисних споруд, які проектуються. 
Ключові слова: очищення стічних вод; чисельне моделювання; вертикальний відстійник 

Вступ 

Відстійники відіграють дуже суттєву роль 

у системах водопостачання та водовідведення. 

На практиці використовують різні типи відс-

тійників, але в системах очищення стічних вод 

найчастіше вертикальні, у які вода потрапляє 

після аеротенків. Для оцінки ефективності ро-

боти відстійників за різних навантажень, потрі-

бно мати математичні моделі, що дозволяють 
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визначати ступінь очищення забруднених вод 

від різних споживачів, в тому числі підпри-

ємств [1–3, 5, 7–12].  

Для розв’язання задач з оцінки ефективності 

роботи очисних споруд використовують різні 

математичні моделі, зокрема емпіричні [4, 13] 

й аналітичні [3, 7–11]. Недоліком цих моделей 

є неможливість врахування нерівномірного по-

току в споруді та її геометричної форми. Тому 

більш ефективними є чисельні моделі [1, 2, 6, 

14], що дозволяють проводити розрахунки 

з урахуванням геометричної форми споруд. 

Проте на їх практичну реалізацію потрібні 

у деяких випадках, значні затрати 

комп’ютерного часу [14]. 

Мета 

Зважаючи на викладене, метою цієї статті 

є побудова математичної моделі для розрахун-

ку гідродинаміки течії та переносу забрудню-

вача у відстійнику, що має складну геометрич-

ну форму. 

Методологія 

Дослідження процесу очистки води у відс-

тійниках відноситься до задач масопереносу 

в областях зі складною геометричною формою. 

Для проведення таких досліджень будемо ви-

користовувати фундаментальні рівняння гідро-

динаміки та переносу забруднюючих речовин. 

Модель гідродинаміки. Надважливою зада-

чею під час розрахунку очисних споруд систем 

водопостачання та водовідведення є визначен-

ня поля швидкості водного потоку. Це 

пов’язано з тим, що рух домішок у споруді ви-

значають, переважно конвекцією. Тому для 

створення моделей оцінки ефективності роботи 

очисних споруд розв’язання задачі гідродина-

міки постає на першому місці. У роботі будемо 

використовувати модель рівнянь Нав’є–Стокса. 

Моделювальні рівняння мають вигляд [2]: 

2 21
;

2 2Re

u v

t x y x y

         
    
      

 (1) 

2 2
,

2 2x y

   
  

 
 (2) 

де  – функція потоку; Re = V0L/x – критерій 

Рейнольдса; ω = ∂v/∂x – ∂u/∂y – вихор; 

u = ∂/∂y, v = –∂/∂x – компоненти вектора 

швидкості водного потоку. Для використання 

рівняння (1) потрібно визначити характерні ве-

личини V0, L для відстійника. 

Постановку граничних умов для системи рі-

внянь (1)–(2) розглянуто в праці [2]. 

Для загального розуміння запропонованої 

математичної моделі, потрібно привести осно-

вні апроксимуючі залежності, що створюють 

основу для чисельного інтегрування рівнянь 

гідродинаміки. Виконаємо наступні перетво-

рення, щоб перейти до чисельного інтегрування 

рівнянь течії в’язкої рідини: 

2 2

u u u u
u u u   
    ; 

2 2

       
       . 

Далі здійснюється наступна апроксимація 

[2]: 

 

 

 

 

1, , , 1,

1, 1, , ,

, 1 , , , 1

, 1 , 1 , ,

,

,

,

.

x i j i j i j i j

x i j i j i j i j

y i j i j i j i j

y i j i j i j i j

u
u u x

x

u
u u x

x

y
y

y
y
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Заміна інших похідних здійснюється так [2]: 

2

2 xx xxL L
x

  
   



   2 2
, 1, 1, , ,i j i j i j i jx x        
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2

2 yy yyL L
y

  
   



   2 2
, 1 , , 1 , .i j i j i j i jy y         (4) 

При практичному використанні різницевих 

залежностей (4) будуть задіяні як нижній, так 

і верхній часовий шар. Для розрахунку будуть 

використовуватися наступні різницеві залежно-

сті [2]: 

1
, ,

n n
i j i j

t

 




 x x y y
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        (6) 

Слід відзначити, що за рахунок зміни пара-

метру ξ можна змінювати порядок точності різ-

ницевої схеми, наприклад: за ξ = 1/2 має другий 

порядок точності за часовою координатою. 

Далі записуємо різницеву схему розщеплен-

ня [2]: 
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На базі залежностей (7) визначається зна-

чення вихору всередині очисної споруди. При 

цьому використовується явна формула розра-

хунку. 

У випадку чисельного інтегрування рівнян-

ня для функції потоку використовують метод 

ітерацій. Для цього рівняння Пуассона зводимо 

до вигляду: 

2 2

2 2
,

x y

    
   

  
(8) 

де η – фіктивний час. Функція ψ (x, y, η), 

будучи розв’язком нестаціонарного рівняння 

(8), буде розв’язком рівняння Пуассона за 

η →∞. 

Використовувана різницева схема має ви-

гляд [2]: 
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Схема розщеплення має вигляд: 
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3
1 4

2

ll  
    (10) 

Значення функції потоку ψl+2/4, ψl+3/4 визна-

чаємо за методом біжучого рахунку на другому 

та третьому кроках розщеплення.  

Компоненти вектора швидкості визначаємо 

так: 

 , 1 ;ij i j ij iju y     

 1, .i j ij x      

Для формування вигляду розрахункової об-

ласті використовуємо маркери. 

Модель масопереносу у відстійник. Після 

розрахунку нерівномірного поля швидкості по-

току у відстійнику необхідно розрахувати рух 

домішки. Для математичного описання перено-

су домішки в очисній споруді будемо викорис-

товувати рівняння балансу маси [1, 2, 6, 14]: 

( )
0,

C uC w C
C

t x y

    
    

  
(11) 

де С – кількість забруднювача в об’ємі рідини; 

u, v – швидкість течії по координатам х, у; w – 

гідравлічна крупність забруднювача; σ – емпі-

ричний коефіцієнт, що враховує додаткові про-

цеси окислення та ін. в очисній споруді. 

Крайові умови для рівняння (11) розглянуто 

в [1, 2]. 

Для чисельного інтегрування рівняння (11) 

використовуємо неявну змінно–трикутна схему 

розщеплення [1, 2]. 

Результати 

Для практичного використання розробленої 

математичної моделі була виконана її програм-

на реалізація. Розроблено програму, що вклю-

чає в себе декілька підпрограм, що вирішують 

окремі специфічні задачі: 

1. SUBROUTINE EVORZ – визначення зна-

чення вихору всередині відстійника; 

2. SUBROUTINE EFUZ – визначення функ-

ції току всередині відстійника; 

3. SUBROUTINE ECOZ – визначення кон-

центрації забруднювача в очисній споруді; 

4. SUBROUTINE ЕPRZ – презентація поля

швидкості та концентрації в очисній споруді. 

Розроблена комп’ютерна програма була ви-

користана для визначення розподілу концент-

рації забруднювача в вертикальному відстійни-

ку, що характеризувався наявністю додаткових 

пластин, що були встановлені на бокових сто-

ронах очисної споруди. Використання цих до-

даткових елементів значно ускладнюють про-

цес математичного моделювання гідродинаміки 

течії та переносу забруднювача в очисній спо-

руді. Розглянута задача відноситься до класу 

модельних задач, розв’язок яких дозволяє ви-

значити працездатність розробленої математи-

чної моделі. Рис. 1 ілюструє зону забруднення 

в очисній споруді. Концентрацію забруднювача 

наведено у безрозмірному вигляді. 

Рис. 1. Концентрація домішки 

у вертикальному відстійнику 

Fig. 1. Impurity concentration in the vertical settler 

Як бачимо з рис. 1 ефективність очищення 

води в цій споруді становитиме близько 90 %.  

Відзначимо, що час розрахунку склав приб-

лизно 15 сек. 

Наукова новизна та практична 

значимість 

Автори розробили чисельну модель, що ба-

зується на рівняннях Нав’є–Стокса та рівнянні 

переносу домішки у вертикальному відстійни-

ку. Побудовані розрахункові залежності дозво-

ляють швидко визначати розподіл забруднюва-

ча у вертикальному відстійнику з урахуванням 

його форми. 

Розроблена методологія розрахунку може 

бути використана для експертної оцінки ефек-

тивності роботи відстійників, що використову-

ються в системах каналізації. 
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Висновки 

У статті розглянуто чисельну модель, що 

дозволяє оперативно оцінювати ефективність 

роботи вертикальних відстійників. Побудовані 

розрахункові залежності використовують зако-

ни збереження для потоку рідини та домішки.  

В подальшому цей науковий напрям слід 

проводити в галузі створення 3D–моделей оці-

нки ефективності роботи очисних споруд. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Беляев, Н. Н. Математическое моделирование массопереноса в отстойниках систем водоотведения /

Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная. – Днепропетровск : Новая идеология, 2012. – 112 с.

2. Беляев, Н. Н. Математическое моделирование массопереноса в горизонтальных отстойниках /

Н. Н. Беляев, В. А. Козачина. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2015. – 115 с.

3. Горносталь, С. А. Аналіз результатів моделювання процесу біологічного очищення стічних вод /

С. А. Горносталь, О. А. Петрухов // Науковий вісник будівництва. – ХНУБА, 2014. – № 1. – С. 112–114.

4. ДБН В.2.5-75-2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ

: Мінрегіон України, 2013. – 128 с.

5. Епоян, С. М. Особливості роботи пористої полімербетонної перегородки водопровідного горизонталь-

ного відстійника і її регенерація / С. М. Епоян, Д. Г. Сухоруков // Науковий вісник будівництва. – Хар-

ків : ХНУБА. – 2012. – Вип. 69. – С. 327–331.

6. Козачина, В. А. Моделирование процесса массопреноса в отстойнике при импульсной подаче примеси

/ В.А. Козачина // Науковий вісник будівництва. – ХНУБА, 2015. – № 1 (79). – С. 162–165.

7. Олійник, О. Я. Моделювання очистки стічних вод від органічних забруднень в біореакторахаеротенках

зі зваженим (вільно плаваючим) і закріпленим біоценозом / О. Я. Олійник, Т. С. Айрапетян // Доповіді

НАН України. – 2015. – № 5. – С. 55–60. doi: 10.15407/dopovidi2015.05.055

8. Олійник, О. Я. Підвищення ефективності біологічного очищення стічних вод в аеротенках за рахунок

зваженого та закріпленого біоценозу / О. Я. Олійник, Т. С. Айрапетян // Науковий вісник будівництва.

– Харків : ХНУБА, 2015. – № 3 (81). – С. 106–109.

9. Олійник, О. Я. Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого і зва-

женого біоценозу / О. Я. Олійник, Т. С. Айрапетян // Проблеми водопостачання, водовідведення та гід-

равліки : наук.-техн. зб. – Київ, 2016. – Вип. 26. – С. 123–130.

10. Олійник, О. Я. Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах

/ О. Я. Олійник, О. А. Колпакова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук.-техн. пр. –

Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 68–86.

11. Олейник, О. Я. Повышение эффективности роботы аеротенков / О. Я. Олейник, Т. С. Айрапетян // Віс-

ник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса : Optimum, 2015. – № 59. –

С. 214-222.

12. Олійник, О. Я. Розрахунок кисневого режиму при біологічному очищенні стічних вод в аеротен-

кахзмішувачах з закріпленим і зваженим біоценозом / О. Я. Олейник, Т. С. Айрапетян // Науковий віс-

ник будівництва. – Харків : ХНУБА, 2018. – № 4 (98). – С. 187–191.

13. Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення: навч. посіб. / О. А. Василен-

ко, П. О. Грабовський, Г. М. Ларкін та ін. – К.: ІВНВКП «Укргеліотек», 2010. – 272 с.

14. Griborio, A. Secondary Clarifier Modeling: A Multi-Process Approach / A. Griborio // Dissertation and The-

ses (for the degree of Doctor of Philosophy in The Engineering and Applied Sciences Program). – University

of New Orleans : USA, 2004. – 440 p.

41

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  
національного університету залізничного транспорту, 2019, № 6 (84) 

ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

Creative Commons Attribution 4.0 International © В. Д. Петренко, М. І. Нетеса, 

doi: https://doi.org/10.15802/stp2019/195294 О. Л. Тютькін, О. В. Громова, В. А. Козачина, 2019 

В. Д. ПЕТРЕНКО1, Н. И. НЕТЕСА2, А. Л. ТЮТЬКІН3, Е. В. ГРОМОВА4, 

В. А. КОЗАЧИНА5* 

1Каф. «Мосты и туннели», Днипровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика 

В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днипро, Украина, 49010, тел. +38 (056) 373 15 53, эл. почта petrenko.diit@gmail.com, 

ORCID 0000-0003-2201-3593 
2Каф. «Строительное производство и геодезия», Днипровский национальный университет железнодорожного  

транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днипро, Украина, 49010, тел. +38 (067) 195 50 27,  

эл. почта andreynetesa@meta.ua, ORCID 0000-0003-1730-7642 
3Каф. «Мосты и туннели», Днипровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика 

В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днипро, Украина, 49010, тел. +38 (056) 373 15 53, эл. почта alexeytutkin@gmail.com,  

ORCID 0000-0003-4921-4758 
4Каф. «Архитектурное проектирование, землеустройство и строительные материалы», Днипровский национальный  

университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днипро, Украина, 49010,  

тел. +38 (095) 304 73 33, эл. почта Gromova_Elen_upbbm_diit@i.ua, ORCID 0000-0002-5149-4165 
5*Каф. «Гидравлика и водоснабжение», Днипровский национальный университет железнодорожного транспорта имени 

академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днипро, Украина, 49010, тел. +38 (056) 273 15 09,  

эл. почта v.kozachyna@gmail.com, ORCID 0000-0002-6894-5532 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ВЕРТИКАЛЬНОМ 

ОТСТОЙНИКЕ 

Цель. Повышение эффективности работы очистных сооружений в системах водоснабжения 

и водоотведения является важной технической задачей. Для анализа эффективности очистки воды конкрет-

ного сооружения, на этапе проектирования, нужно иметь специальные математические модели. Целью рабо-

ты является построение математических моделей для оценки эффективности работы отстойников 

с дополнительными конструктивными элементами, которые используют в системах очистки сточных вод. 

Методика. Процесс распространения загрязнителя в очистном сооружении (отстойнике) рассчитывают 

с помощью уравнений гидродинамики течения вязкой, несжимаемой жидкости. Дополнительным уравнени-

ем является уравнение распространения загрязнителя в вертикальном отстойнике. Уравнения, используемые 

для расчета вертикального отстойника, учитывают наиболее существенные физические факторы, влияющие 

на эффективность работы отстойника. Для численного интегрирования моделирующего уравнения переноса 

примеси в сооружении используют разностные схемы расщепления. Численное решение уравнения, описы-

вающего процесс движения загрязнителя в вертикальном отстойнике, базируется на расщеплении этого 

уравнения в уравнение более упрощенной структуры. Для численного интегрирования моделирующих 

уравнений течения невязкой жидкости используют неявные разностные схемы расщепления. Численный 

расчет совершают на прямоугольной разностной сетке. Результаты. На базе разработанных численных 

моделей создан пакет прикладных программ. Этот пакет позволяет оперативно, методом вычислительного 

эксперимента, определить эффективность работы отстойника. Приведены результаты проведенного 

вычислительного эксперимента по определению эффективности работы отстойника с двумя пластинами. 

Научная новизна. Разработанные математические модели дают возможность определять поле скорости 

и процесс переноса примеси с учетом геометрической формы отстойника и использования в них пластин, 

которые влияют на гидродинамику потока в сооружении, а значит – на эффективность очистки воды. 

Практическая значимость. Время расчета одного варианта задания на базе построенных математических 

моделей составляет несколько секунд. Модели можно использовать для получения экспертной оценки рабо-

ты очистных сооружений, которые проектируются. 
Ключевые слова: очистка сточных вод; численное моделирование; вертикальный отстойник 
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MODELING OF WASTE WATER TREATMENT IN VERTICAL 

SETTLER 

Purpose. Increasing the effectiveness of water treatment plants is an urgent technical problem. To obtain the 

efficiency analysis of certain facility of water treatment plant, at the design stage, it is necessary to have special 

mathematical models. In the paper, the development of mathematical models for assessing the performance 

of vertical settler having additional structural elements and used in wastewater treatment systems is considered. 

Methodology. The pollutant distribution in the settler has been computed using the hydrodynamics equation for the 

viscous incompressible fluid. Additional equation is the equation for the spread of contaminants in a vertical settler. 

The equations used to calculate the vertical settler take into account the most significant physical factors affecting 

efficiency of the settler. For numerical integration of the modeling impurity transfer equation in the water treatment 

plant, difference splitting schemes are used. The numerical solution of the equation describing the process of pollu-

tant movement in a vertical settler is based on splitting this equation into the equation of a more simplified structure. 

For numerical integration of the modeling equations of the inviscid fluid flow, implicit difference splitting schemes 

are used. Numerical calculation is performed on a rectangular difference grid. Findings. On the basis of the devel-

oped numerical models, a package of application programs was created. This package allows quick determining the 

settler efficiency using a computational experiment. The results of a computational experiment to determine the effi-

ciency of the settler with two plates are presented. Originality. The developed mathematical models make it possi-

ble to determine the velocity field and the impurity transfer process, taking into account the geometric shape of the 

settler and the use of plates, which affect the flow hydrodynamics in the water treatment plant, and therefore the 

efficiency of water treatment. Practical value. The calculation time for one version of the task based on the con-

structed mathematical models is several seconds. The models can be used to obtain an expert assessment of the op-

eration of water treatment plants that are being designed. 
Keywords: wastewater treatment; numerical simulation; vertical settler 
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ОЦІНКА РОБОТИ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРНОСТІ 

Мета. Основною метою роботи є скорочення часу на проведення аналізу та підвищення ефективності 

обробки статистичної інформації щодо оцінки роботи локомотивного парку за рахунок використання мето-

дів зниження розмірності даних. Методика. Для проведення дослідження обрано методику побудови індек-

са довільного процесу. Використання цієї методики дозволяє виділити із загальної множини параметрів ті 

складові, які є найбільш інформативними. За допомогою методу аналізу ієрархій на базі отриманих голов-

них компонент можна побудувати єдиний узагальнюючий показник. Результати. Виконано аналіз підходів 

до удосконалення сучасної системи показників обліку роботи локомотивів. Обґрунтовано доцільність вико-

ристання методів зниження розмірності для аналізу показників роботи локомотивів. За допомогою методу 

головних компонент визначено найбільш інформативні показники роботи локомотивів і ступінь їх впливу на 

загальний рівень безпеки руху в локомотивному господарстві, виконання системи утримання. Наведено 

приклади аналізу показників локомотивного господарства з використанням запропонованої методики, інде-

кса виконання системи утримання, індексів безпеки та експлуатаційної безпеки руху в локомотивному гос-

подарстві. Виконано аналіз роботи локомотивного господарства за допомогою спільного розгляду запропо-

нованих інтегральних індексів, а також кількісних і якісних показників використання локомотивів. Наявність 

різниці між значеннями цих показників свідчить про погіршення або поліпшення стану безпеки руху з ураху-

ванням обсягів виконаної роботи. Перевищення значення коефіцієнта експлуатаційної безпеки руху над індек-

сом безпеки свідчить про погіршення стану безпеки руху, попри зменшення абсолютних значень показників, 

які характеризують рівень безпеки руху в локомотивному господарстві. Наукова новизна. У роботі вперше 

запропоновано оцінювати стан безпеки руху в локомотивному господарстві за допомогою різниці індексів 

безпеки руху та експлуатаційної безпеки. Практична значимість. Для аналізу роботи локомотивного парку 

доцільно використовувати методи зменшення розмірності даних. Для оцінки стану безпеки руху більш доці-

льно використовувати індекс експлуатаційної безпеки, оскільки він враховує об'ємні показники роботи ло-

комотивного господарства. 
Ключові слова: показники використання локомотивів; зменшення розмірності даних, метод головних 

компонент; метод аналізу ієрархій; індекс процесу; система утримання локомотивів; індекси безпеки руху 
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Вступ 

Під час розв’язання задач інтелектуального 

аналізу даних у різних прикладних галузях час-

то доводиться працювати з великими масивами 

інформації або вибірками великого обсягу. Це 

вимагає істотних витрат часу на обробку даних, 

а також потребує наявності значних обсягів об-

числювальних ресурсів. Тому актуальною зада-

чею під час проведення аналізу є скорочення 

розмірності вибірок даних [17]. 

Для розв’язання цієї задачі використовують 

два види методів. Перший вид – методи відбору 

інформативних ознак, у яких із вихідного набо-

ру даних видаляються найменш інформативні 

ознаки. Другий вид – методи конструювання 

ознак, у яких їх вихідний набір замінюють но-

вим набором ознак, меншого розміру, що роз-

рахований на основі вихідних даних.  

Для вибору найбільш відповідної методоло-

гії необхідно враховувати специфіку звітів 

у локомотивному господарстві. Локомотивне 

господарство – це складна організаційно-

технічна система, завданням якої є виконання 

заданого обсягу перевезень із дотриманням ви-

мог безпеки та економічної ефективності. До 

функцій локомотивного господарства належать 

експлуатаційна робота, ремонт рухомого скла-

ду, дотриманням безпеки руху, планування те-

хнічного й організаційного забезпечень. Аналіз 

роботи парку локомотивів виконують на основі 

десятків різноманітних понять і показників 

(рис. 1). Для оцінки ефективності роботи локо-

мотивного господарства використовують сис-

тему кількісних та якісних показників (рис. 1) 

[2]. 

Рис. 1. Сучасна система показників роботи локомотивного господарства 

Fig. 1. Modern system of indicators of locomotive economy 

Для характеристики роботи тягового рухо-

мого складу показники об’єднують у групи. 

Для аналізу рівня безпеки та надійності техніч-

них об’єктів (локомотивів) відповідно до євро-

пейської класифікації використовують стандарт 

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability 

and Safety). Згідно з цим стандартом показники 

об’єднано в групи, які характеризують надій-
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ність, готовність, ремонтопридатність та безпе-

ку [21]. 

Наприклад, у [5] наведено 70 понять і пока-

зників використання локомотивів, які 

об’єднано в 4 групи – технічного обслугову-

вання, напрацювання й терміну служби, готов-

ності й використання локомотивів. 

Розвиток інформаційних систем управління 

локомотивним господарством, які складаються 

з автоматизованих робочих місць (АРМ) за різ-

номанітними напрямами роботи, призводить до 

збільшення номенклатури показників, що знач-

но ускладнює процес аналізу.  

Аналіз показників роботи є складовою части-

ною процесу управління локомотивним госпо-

дарством. Питанням удосконалення оперативно-

го управління локомотивним парком присвячено 

роботу [14], а підвищення безпеки, надійності, 

ефективності технологічних та експлуатаційних 

процесів локомотивного господарства за рахунок 

упровадження інтелектуальних систем наведено 

в роботах [3, 5–10, 13, 19, 20, 22, 23, 25]. Підви-

щення ефективності управління локомотивним 

парком може бути досягнуто за рахунок упрова-

дження аналітичних та інформаційних систем, 

що сприятиме скороченню часу на прийняття 

управлінських рішень, поліпшенню процесів 

планування. Упровадження інформаційних сис-

тем вимагає формалізації процесів прийняття 

рішень, створення алгоритмів аналізу та обробки 

інформації. Виконання аналізу показників робо-

ти локомотивного господарства вимагає викори-

стання системного підходу, сучасних методів 

аналізу великих обсягів даних із метою швидко-

го отримання результатів. Також необхідно за-

безпечити доступність сприйняття й інтерпрета-

ції результатів аналізу. Потрібно розуміти, що 

спроби вдосконалити процес аналізу показників 

роботи локомотивного господарства шляхом 

уведення нових додаткових показників (які част-

ково дублюють або мають високу кореляцію 

з уже наявними) призведуть до створення ще 

більших масивів даних, аналіз яких стандартни-

ми методами буде складним. 

Із метою підвищення надійності й ефектив-

ності тягового рухомого складу, попередження 

прийняття помилкових рішень у разі викорис-

тання сервісної системи технічного обслугову-

вання й ремонту в роботі [17] запропоновано 

впровадження методів теорії імовірності, мате-

матичної статистики та ощадливого виробниц-

тва в управлінні локомотивним господарством. 

Автор виконав багатофакторний аналіз інфор-

мативності даних про технічний стан та екс-

плуатацію тягового рухомого складу, запропо-

нував поняття «вага інциденту» з метою враху-

вання впливу кожного з інцидентів на техніч-

ний стан локомотивів. Під час виконання 

аналізу вплив факторів на технічний стан ло-

комотивів оцінюють за коефіцієнтом кореляції.  

У роботі [19] виконано статистичний аналіз 

даних про експлуатацію локомотивів, обґрун-

товано порядок використання цих даних у мо-

делі системи моніторингу їх технічного стану. 

У більшості розглянутих робіт автори вико-

ристали методи класичного кореляційного та 

регресійного аналізу. При цьому в модель 

включали максимально можливу кількість фак-

торів. Ці фактори часто характеризувалися зна-

чною корельованістю (мультилінеарністю). 

Прогноз за змінними з такими характеристика-

ми, як правило, буває не достатньо точним. 

Таким чином, значна кількість показників як 

вихідних даних ускладнює оцінку загального 

рівня організації роботи в локомотивному гос-

подарстві, наявна статистична інформація являє 

собою величезний обсяг даних, який досить 

складно аналізувати.  

У зв’язку з цим виникає задача заміни вхід-

них взаємопов’язаних змінних (показників) на 

сукупність некорельованих параметрів із метою 

формалізації аналізу та зменшення часу на його 

проведення. Для розв’язку цієї задачі необхідно 

розробити методику визначення загального по-

казника (або групи показників), який характе-

ризує рівень організації роботи локомотивного 

господарства.  

У такому випадку доцільно застосовувати 

методи редукції даних, які засновані саме на за-

міні великої кількості вихідних взаємо-

пов’язаних параметрів на меншу кількість но-

вих, побудованих на їх основі і не пов’язаних 

між собою. Поставлену задачу можна розв’язати 

за допомогою методів зниження розмірності да-

них. Як робочі були обрані методи головних 

компонент (РСА, principal component analysis) 

і метод аналізу ієрархій. Використання цих ме-

тодів дозволяє визначити індекс розвитку «дові-

льного процесу». Математичне обґрунтування 

побудови індексу процесу наведено в роботі [4]. 
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Популярність МГК викликана його здатніс-

тю до зменшення розмірності (редукції) даних 

із мінімальними втратами інформації. Мета ме-

тоду головних компонент – виділити із загаль-

ної множини параметрів складові, які є най-

більш інформативними. Це виконують шляхом 

лінійних перетворень вхідних змінних до но-

вих, нормованих і некорельованих між собою. 

Мета 

Основною метою роботи є скорочення часу 

на проведення аналізу та підвищення ефективно-

сті обробки статистичної інформації щодо оцінки 

роботи локомотивного парку за рахунок викори-

стання методів зниження розмірності даних. 

Методика 

Нехай є деяка вибірка об’єктів  
1
,

N

n n
X x




D
nx R  . Задача зменшення розмірності поля-

гає в отриманні подання цієї вибірки у просторі 

меншої розмірності  
1

N

n n
G g


 , 

d
ng R . Тут 

d D . У деяких випадках d  може співпадати 

з D . 

На рис. 2.1. і 2.2 наведено графічну ілюст-

рацію роботи методу головних компонент. Оп-

тимальна пряма визначається власним векто-

ром матриці вихідних даних, який відповідає 

найбільшому власному значенню max [15].

На рис. 2.1 показана вихідна вибірка у дво-

мірному просторі (вхідні параметри 1x  та 2x ) 

разом із напрямком, обумовленим власними 

векторами вибіркової матриці кореляції. На 

рис. 2.2 показаний перехід до некорельованих 

ознак у редукованому просторі (головні компо-

ненти 1z  та 2z ). Характеристикою розкиду 

даних в одновимірному просторі є вибіркова 

дисперсія. 

Рис.2.1. Приклад вхідної вибірки 

Figure 2.1. An example of an input sample 

Рис. 2.2. Головні компоненти 

Fig. 2.2. The main components 

Якщо розглядати n-вимірний простір, то пі-

сля знаходження лінії, для якої дисперсія мак-

симальна, біля неї залишається деякий розкид 

даних. Тому після того, як перша головна ком-

понента визначена, визначають наступну лінію, 

яка максимізує остаточну варіацію (розкид да-

них навколо першої прямої), і т. д. 

Таким чином, ми визначаємо головні ком-

поненти послідовно, одну за одною. Кожну на-

ступну головну компоненту визначають так, 

щоб максимізувати інформативність, що зали-

шилася від попередніх головних компонент, 

тому головні компоненти виявляються незале-

жними одна від одної (некорельованими, орто-

гональними). 
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Алгоритм побудови індекса процесу полягає 

в таких кроках [4, 12, 18, 24]: 

1. На першому кроці використовують метод

головних компонент, щоб виділити із загальної 

множини параметрів складові, які є найбільш 

інформативними. Для цього виконують наступ-

ні дії: 

– нормування вихідних даних,

– знаходження кореляційної матриці r;

– знаходження власних чисел і власних век-

торів матриці r; 

– сортування власних векторів і власних чи-

сел за спаданням. 

2. На другому кроці застосовують метод

аналізу ієрархій [16]. За допомогою цього ме-

тоду на підставі отриманих головних компо-

нент будують єдиний узагальнюючий показник 

(індекс), який дозволить проводити оцінку різ-

них аспектів роботи локомотивного парку. 

Алгоритм знаходження єдиного узагальню-

ючого показника методом аналізу ієрархій по-

лягає у виконанні таких дій: 

– побудова матриці попарних порівнянь, де

кількість стовбців відповідає кількості голов-

них компонент; 

– визначення ваг компонент;

– визначення відносних значень ваг;

– визначення єдиного узагальнюючого по-

казника. 

Поєднання методів головних компонент та 

аналізу ієрархій дозволяє отримати індекс про-

цесу І  (1) як деяку функцію вихідних парамет-

рів цих методів [4]: 

1

,
k

i i

i

І w g


  (1) 

де iw  – відносна вага головної компоненти; ig

– значення параметра, який входить до складу

головної компоненти. 

Використання запропонованого підходу до-

зволяє перейти від аналізу абсолютних значень 

показників до більш точних та об’єктивних 

оцінок, при цьому автоматичне визначення ва-

ги компоненти виключає суб’єктивізм експер-

тів.  

Результати 

Запропоновану методику було використано 

для визначення таких індексів [12, 18, 24]: 

– індекс якості системи утримання локомо-

тивного парку; 

– індекс оцінки стану безпеки руху локомо-

тивного парку; 

– індекс ефективності експлуатації локомо-

тивного парку. 

Для отримання цих індексів виконано обро-

бку статистичних звітів Укрзалізниці за різни-

ми показниками роботи локомотивних госпо-

дарств. 

Під час визначення індекса якості системи 

утримання [12] використано статистичні дані 

про виконання ремонтів локомотивів. Основ-

ними параметрами системи утримання локомо-

тивного парку залізниці є міжремонтні пробіги, 

кількість і види (обсяги) планових ремонтів. 

після виконання спільного аналізу цих показ-

ників (кількість планових деповських ремонтів 

– ТО3, ПР1, ПР2, ПР3; простої на планових ре-

монтах; кількість і простої на позапланових 

ремонтах; вантажообіг брутто; відсоток не-

справних локомотивів) отримано єдиний узага-

льнюючий показник – індекс якості системи 

утримання локомотивів. 

Застосування цієї методики дозволило спо-

чатку скоротити кількість параметрів на 2/3 (із 

12 вихідних показників перейшли до 4 голов-

них компонент). При цьому було збережено 

87 % значимої вихідної інформації. Далі мето-

дом аналізу ієрархій 4 головні компоненти було 

згорнуто до єдиного інтегрального показника – 

індекса якості системи утримання локомотивів 

депо (рис. 3.). 

Цей показник може бути корисний під час 

проведення аналізу роботи ремонтної служби, 

а також роботи парку тягового рухомого складу 

залізниці. 

Для визначення наступного показника – ін-

декса оцінки стану безпеки руху локомотивно-

го парку – було зібрано статистичну звітність 

щодо динаміки за 33 показниками – це показ-

ники транспортних подій, причин транспорт-

них подій та несправностей основного облад-

нання тягового рухомого складу [18]. 
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Рис. 3. Зміна індекса якості системи утримання локомотивів у депо за роками 

Fig. 3. Changing the quality index of the locomotive maintenance system in the depot by years 

Попередній аналіз показав, що статистичні 

дані про аварійність на залізничному транспор-

ті перевантажені абсолютними показниками, 

які мають тенденцію до зниження (рис. 4), але 

не дозволяють зробити об’єктивних висновків 

щодо стану безпеки руху. Коефіцієнт кореляції 

між цими величинами становить 87 %.  

На рис. 5 наведена динаміка зміни серед-

ньодобового парку локомотивів та індекса яко-

сті системи їх утримання. Коефіцієнт взаємної 

кореляції наведених величин становить 0,82. Як 

видно з рисунка, незважаючи на зниження се-

редньодобового парку локомотивів значення 

індекса якості системи їх утримання зменшу-

ється. Це свідчить про зниження якості прове-

дення деповських ремонтів, збільшення кілько-

сті позапланових ремонтів, простоїв локомоти-

вів у позапланових ремонтах та ін. 

Рис. 4. Середньодобовий парк локомотивів і кількість транспортних подій у локомотивному господарстві 

Fig. 4. The average daily locomotive fleet and the number of traffic accidents in locomotive economy  
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Рис. 5. Середньодобовий парк локомотивів та індекс виконання системи утримання 

Fig. 5. Average daily locomotive fleet and performance index of the maintenance system 

У роботі [18] для оцінки стану безпеки руху 

в локомотивному господарстві методом голов-

них компонент 33 початкові показники, згорну-

то до 8 головних компонент. При цьому було 

збережено 89 % вихідної інформації. 

Як вхідні змінні використано такі показни-

ки: транспортні події (5 показників); причини 

транспортних подій (5 показників); несправно-

сті основного обладнання тягового рухомого 

складу (23 показники). 

Найбільш вагомими є перші три головні 

компоненти, їх структура наведена на рис 6. 

Разом вони містять у собі 58,3 % вихідної інфо-

рмації. Кожна компонента має у структурі без-

пекову й технічну складові. Перша компонента 

показує, що безпеку руху в локомотивному го-

сподарстві найбільш інформативно описано 

значенням такого показника, як незадовільний 

деповський ремонт. До складу технічної скла-

дової увійшли гальмівне обладнання та елект-

ричні кола управління. 

Рис. 6. Структура головних компонент під час аналізу безпеки руху в локомотивному господарстві 

Fig. 6. Structure of the main components during the traffic safety analysis in locomotive economy 
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Методом аналізу ієрархій дані 8 показників 

були об’єднані в єдиний показник – індекс брI , 

який характеризує стан безпеки руху в локомо-

тивному господарстві. 

Запропонований індекс враховує весь обсяг 

статистичної інформації щодо стану безпеки 

руху, також одночасно дозволяє визначити сту-

пінь впливу кожного з показників на загальний 

індекс безпеки руху. Зростання значень індекса 

свідчить про погіршення стану безпеки в локо-

мотивному господарстві. I , навпаки, зменшен-

ня значень індекса показує загальне поліпшен-

ня стану безпеки руху (рис. 7). 

Наступний індекс – індекс ефективності 

експлуатації локомотивного парку – є логічним 

розвитком підходу до визначення індекса стану 

безпеки руху в локомотивному господарстві. 

Цей показник використовує у своїй структурі 

відносні показники, що враховують обсяги ви-

конаної роботи і стан безпеки руху. Кожен із 

вихідних показників визначають як відношення 

безпекової складової до кількісних або якісних 

показників використання локомотивів [24]. 

Оскільки вихідні показники враховують кі-

лькість транспортних подій, віднесених на оди-

ницю роботи або чисельність персоналу, то ін-

декс експлуатаційної безпеки 'брI за своїм зміс-

том є питомим показником. 

Досить зручно й інформативно проводити 

аналіз із використанням саме відносних показ-

ників, ураховуючи обсяги перевезень. Отрима-

ний інтегральний показник дозволяє проаналі-

зувати стан експлуатаційної безпеки в локомо-

тивному господарстві (рис. 8). 

Для наочності на рис. 5, 7, 8 наведені зна-

чення середньодобового парку локомотивів. 

Порівняння запропонованих індексів наведено 

на рис. 9 і 10. На рис. 9 значення середньодобо-

вого парку локомотивів наведено у зменшено-

му масштабі. Як бачимо з ілюстрацій, на розг-

лянутому інтервалі часу відбулось скорочення 

середньодобового парку локомотивів. Запропо-

новані індекси оцінки роботи локомотивного 

господарства можуть бути використані для спі-

льного аналізу з іншими показниками роботи 

локомотивів. 

Рис. 7. Зміна індекса стану безпеки руху в локомотивному господарстві за роками 

Fig. 7. Changes in the index of traffic safety in locomotive economy by years 
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Рис. 8. Зміна індекса стану експлуатаційної безпеки руху в локомотивному господарстві за роками 

Fig. 8. Change in the index of operational traffic safety in locomotive economy by years  

На рис. 10 наведено приклад спільного ви-

користання індексів безпеки руху брI  та екс-

плуатаційної безпеки руху 'брI для аналізу ро-

боти локомотивного господарства. 

Рис. 9. Порівняння індексів стану безпеки руху та експлуатаційної безпеки 

Fig. 9. Comparison of traffic safety and operational safety indexes 
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Рис. 10. Порівняння інтегральних показників, які характеризують роботу локомотивного господарства 

Fig. 10. Comparison of integral indicators characterizing the operation of locomotive economy 

Наявність різниці між значеннями показни-

ків стану безпеки руху та експлуатаційної без-

пеки характеризує стан безпеки руху з ураху-

ванням обсягів виконаної роботи. Перевищення 

значення індекса експлуатаційної безпеки руху 

над індексом безпеки руху свідчить про погір-

шення стану безпеки руху попри зменшення 

абсолютних значень показників, які характери-

зують рівень безпеки руху в локомотивному 

господарстві.  

Наукова новизна та практична 

значимість 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що 

в ній у перше запропоновано оцінювати стан 

безпеки руху в локомотивному господарстві за 

допомогою різниці індексів безпеки руху та 

експлуатаційної безпеки. Запропонована мето-

дика дозволяє виключити з аналізу дублюючі 

показники та позбутися мультиколінеарності. 

Наведені приклади демонструють доцільність 

використання методів зменшення розмірності 

даних для аналізу роботи локомотивного парку. 

Для оцінки стану безпеки руху більш доціль-

ним є використання індекса експлуатаційної 

безпеки, оскільки він враховує об’ємні показ-

ники роботи локомотивного господарства.  

Висновки 

Застосування методів зниження розмірності 

для оцінки роботи локомотивного парку дає 

змогу виявляти фактори, які найбільше впли-

вають на такі аспекти господарства, як: стан 

безпеки руху, якість виконання системи утри-

мання. У роботі виконано аналіз показників 

технічної та безпекової складової експлуатації 

локомотивів за ступенем їх впливу на загальні 

індекси безпеки руху. Визначено вузли локомо-

тивів, які найбільше впливають на стан безпеки 

руху та надійність. З’ясовано, що інформатив-

ність аналізу показників використання локомо-

тивів і стану безпеки руху підвищується у ви-

падку спільного аналізу запропонованих інтег-

ральних показників (індексів).  
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ОЦЕНКА РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ 

Цель. Основной целью работы является сокращение времени для проведения анализа и повышения эффек-

тивности обработки статистической информации по оценке работы локомотивного парка за счет использова-

ния методов снижения размерности данных. Методика. Для проведения исследования выбрана методика по-

строения индекса произвольного процесса. Использование методики позволяет выделить из общего множества 

параметров те составляющие, которые являются наиболее информативными. С помощью метода анализа 

иерархий на базе полученных главных компонент можно строить единственный обобщающий показатель.  

Результаты. Выполнен анализ подходов к совершенствованию существующей системы показателей учета 

работы локомотивов. Обоснована целесообразность использования методов снижения размерности для анали-

за показателей работы локомотивов. С помощью метода главных компонент определены наиболее информа-

тивные показатели работы локомотивов и степень их влияния на общий уровень безопасности движения в ло-

комотивном хозяйстве, выполнение системы содержания. Приведены примеры анализа показателей локомо-

тивного хозяйства с использованием предложенной методики, индекса выполнения системы содержания, ин-

дексов безопасности движения и эксплуатационной безопасности в локомотивном хозяйстве. Выполнен анализ 

работы локомотивного хозяйства посредством совместного рассмотрения предложенных интегральных индек-

сов, а также количественных и качественных показателей использования локомотивов. Наличие разницы меж-

ду значениями этих показателей свидетельствует об ухудшении или улучшении состояния безопасности дви-

жения с учетом объемов выполненной работы. Превышение значения коэффициента эксплуатационной без-

опасности движения над индексом безопасности свидетельствует об ухудшении состояния безопасности дви-

жения, несмотря на уменьшение абсолютных значений показателей, характеризующих уровень безопасности 
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движения в локомотивном хозяйстве. Научная новизна. В работе впервые предложено оценивать состояние 

безопасности движения в локомотивном хозяйстве за счет разности индексов безопасности движения и экс-

плуатационной безопасности. Практическая значимость. Для анализа работы локомотивного парка целесо-

образно использовать методы уменьшения размерности данных. Для оценки состояния безопасности движения 

более целесообразно использовать индекс эксплуатационной безопасности, так как он учитывает объёмные 

показатели роботы локомотивного хозяйства.  
Ключевые слова: показатели использования локомотивов; уменьшение размерности данных; метод глав-

ных компонент; метод анализа иерархий; индекс процесса; система содержания локомотивов; индексы безо-
пасности движения 
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ASSESSMENT OF LOCOMOTIVE FLEET OPERATION USING 

THE METHODS OF DECREASING DIMENSIONS 

Purpose. The main purpose of the work is to reduce the time for analysis and increase the efficiency of pro-

cessing statistical information on assessing the locomotive fleet operation through the use of methods to reduce the 

data dimensionality. Methodology. To conduct the study, the methodology for constructing an arbitrary process 

index was chosen. Using the methodology allows selecting from the total set of parameters those components that 

are the most informative. Using the method of hierarchies analysis based on the obtained main components, it is 

possible to construct a single generalizing indicator. Findings. The approaches to improving the existing system of 

indicators for accounting the operation of locomotives were analyzed. The expediency of using dimensionality re-

duction methods to analyze the locomotive operation was substantiated. Using the method of main components, the 

most informative indicators of locomotive operation and the degree of their influence on the general level of traffic 

safety in locomotive economy, the implementation of the maintenance system are determined. The examples of the 

analysis of locomotive economy indicators using the proposed methodology, index of performance of maintenance 

system, traffic safety indices and operational safety in locomotive economy are given. The locomotive economy was 

analyzed through a joint review of the proposed integrated indices, as well as quantitative and qualitative indicators 

of the locomotive use. The difference between these indicators shows a deterioration or improvement in the traffic 

safety state, taking into account the volume of work performed. Increase in the operational traffic safety coefficient 

over the safety index shows a deterioration in the traffic safety state, despite a decrease in the absolute values of 

indicators characterizing the level of traffic safety in locomotive economy. Originality. For the first time, it was 

proposed to evaluate the traffic safety state in locomotive economy through the difference between the traffic safety 

and operational safety indices. Practical value. To analyze the operation of locomotive fleet, it is advisable to use 

the methods to reduce the data dimensionality. To assess the traffic safety state, it is more advisable to use the opera-

tional safety index, since it takes into account the volumetric performance indicators of locomotive economy. 
Keywords: locomotive use indicators; data dimensionality reduction; principal component method; hierarchy 

analysis method; process index; locomotive maintenance system; traffic safety indices 
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JUSTIFICATION OF CRITERIA FOR ROPEWAYS ENERGY 

EFFICIENCY 

Purpose. The article is aimed to form and justify the energy efficiency indicators of ropeways of traditional de-

sign and ropeways with self-propelled wagons based on the determination and comparison of their values. The sub-

stantiation of the energy efficiency criteria of ropeway wagons allows us to determine fully the direction of further 

research in the field of development of alternative transport mode. Methodology. To obtain initial data, the authors 

reviewed the world trends in the development of ropeway wagons, proposed analytical formulas for determining 

criteria for ropeways` energy efficiency used to compare traditional ropeways and ropeways with self-propelled 

wagons. Herewith, we took into account the influence of the loading degree and rated power on the electric motor 

efficiency. In order to take into account the energy dissipation in the haul rope through its elastic properties, the 

concept of the efficiency coefficient of the haul rope was introduced. Findings. The authors formed a methodology 

for calculating the efficiency of ropeways, developed formulas for determining energy efficiency. We assessed the 

influence of the ropeway characteristics on their calculated values; constructed dependence graphs of the self-

propelled ropeway efficiency coefficient on the rated electric motor power and the efficiency coefficient on the 

ropeway drive loading, as well as compared general efficiency coefficients for ropeways with self-propelled wagons 

and for ropeways of traditional design. The results are based on the averaged values of the electric motors parame-

ters at their different loads. Originality. The authors first proposed and justified the energy-efficiency criteria for 

ropeways that make it possible a comparative analysis of traditional ropeways and those with self-propelled wagons. 

We determined the dependence of these indicators on the ropeway parameters. Practical value. The results of the 

comparative analysis of traditional construction of ropeways and the ropeways with self-propelled wagons, based on 

the proposed energy efficiency indicators, can be used to substantiate the feasibility of using certain type of rope-

ways for the implementation of individual transport processes. The construction diagram of a self-propelled wagon 

can be used in the development of energy efficient passenger ropeway projects. 
Keywords: ropeway; energy efficiency; self-propelled wagons; alternative transport; specific energy consump-

tion; efficiency coefficient 

Introduction 

Throughout the world, ropeway is called the 

transport of the future. Modern transport complex-

es must fully meet the urban needs of passengers 

and freight traffic. Aerial ropeway for any terrain 

has low construction and operation costs. Ecologi-

cal cleanliness, safety, movement speed, consider-

able carrying capacity – these factors have become 

decisive for the use of ropeway transport not only 
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for tourist entertainment, but also for passenger 

transportation along with the traditional transport 

modes – by cars, railways, trams and so on. The 

use of aerial ropeways helps to reduce the traffic 

load on automobile roads. The ropeways can have 

a long distance between supports, pass over hous-

es, settlements, forest stands, and overcome long-

range water obstacles. 

Aerial ropeways are a versatile transport mode 

that has significant advantages over existing 

transport that provide transportation of goods and 

people. The volume of construction and mainte-

nance costs for ropeways is much lower than the 

corresponding values that characterize other modes 

of transport [6]. 

The use of modern technologies has made it 

possible to create reliable transport systems inte-

grated into the urban environment. Economic effi-

ciency is one of the main indicators of ropeway 

transport [15]. The use of rope haulage is ex-

plained by the lower power consumption due to the 

combination of end (and intermediate) destination 

points over the shortest distance. There is also  

a possibility to adjust the number of cars on the 

route depending on the line congestion and the 

possibility of work automation on the sections be-

tween the city districts. When designing a rope-

way, one searches for an optimum-compromise 

solution that meets the requirements of economic 

efficiency, manufacturability and safety. 

Comparative evaluation of the effective intro-

duction into operation of wagons and energy-

saving technologies, productivity and economic 

efficiency of machines and units is carried out us-

ing the operating and reduced costs [12]. 

The rules for the construction and safe opera-

tion of aerial ropeways of the Labor Safety Laws 

and Regulations 60.2-1.02-14 set safety require-

ments for the equipment of ropeways for transpor-

tation of passengers and apply to economic entities 

regardless of ownership and organizational and 

legal forms involved in its manufacture, installa-

tion, dismantling, adjustment, operation, repair, 

maintenance and modernization [9]. 

Let us compare the types of passenger rope-

ways by the number of ropes. 

In single-rope ropeways, the rope performs 

both traction and carrying functions at the same 

time. When passing the pick-up and drop-off 

zones, it is possible to stop the wagons; at the same 

time, the system has high carrying capacity. Sin-

gle-rope ropeways are becoming more widespread 

in today's urban mobility. The main characteristics 

of this type of ropeway are as follows [1]:  

– carrying capacity – up to 4,500 people/hour; 

– wagon movement speed – up to 6 m/sec; 

– wagon capacity – up to 10 people. 

Two- and multi-rope ropeways have one haul 

rope and move along one or two carrying ropes. 

Ropeways of these types allow changing the num-

ber of wagons on the track. They also have high 

capacity, guarantee extraordinary stability of 

movement in case of significant increase in wind 

speed [7]. The main features of this type of rope-

way are as follows: 

– carrying capacity – up to 6,000 people/hour; 

– wagon movement speed – up to 8.5 m/sec; 

– wagon capacity – up to 35 people. 

The ropeway classification by wagon types is 

presented in Fig. 1 [8]. 

      a           b             c               d                      e 

 

Fig. 1. Passenger ropeways by types of wagons: 
а) single-rope dismantable; b) two-rope dismantable,  

c) multi-rope dismantable; d) group reversible wagons; e) aerial tram 
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The advantages of ropeways over other 

transport modes are as follows: 

1. Small capital investment and operating costs. 

The cost for implementing the ropeway system is 

about half the cost for the tram and about 1/10 of 

the cost for underground [16]. 

2. Constant transportations – ropeways guaran-

tee uninterrupted travel time, do not impede the 

traffic of other transport modes. 

3. Fast creation – ropeways can be built in  

a short period of time, immediately after ordering. 

This is mainly due to the use of modular structures. 

4. Low space requirements – when designing 

ropeways, the location of all possible obstacles is 

considered, which is particularly relevant in dense-

ly populated urban areas. Supports and stations 

occupy a relatively small space, and cable lines are 

conveniently integrated into the cityscape. 

5. Environmentally friendly – ropeways have 

no harmful emissions because the type of system 

drive is electric. 

6. Separate track that does not cross the existing 

transport routes. 

7. Insignificant dependence on terrain and ele-

vation differences – ropeways can run on steeper 

slopes than any land roads and are suitable for use 

in any terrain [1]. 

8. Architecture – architects and designers have 

many creative possibilities for designing stations, 

supports and interiors and exteriors of ropeways. 

Given the benefits of ropeways, it is obvious 

that they can be widely used to solve the transport 

problem of metropolitan areas. 

Purpose 

The main purpose of the article is to formulate 

and substantiate the energy efficiency indicators of 

ropeways of traditional design and those with self-

propelled wagons based on comparison of their 

values. 

Substantiation of energy efficiency indicators 

of ropeways allows determining in full the direc-

tion of further research in the field of development 

of alternative mode of urban transport. 

Methodology 

The concept of energy efficiency was intro-

duced in the draft Law of Ukraine «On Energy Ef-

ficiency» and is formulated as follows: energy ef-

ficiency is the ratio between the volume of pro-

duced benefits (results of activity (functioning), 

products (goods, works, services) and energy) and 

the volume of energy used for production of such 

benefits [11]. A similar concept is presented in the 

current Law of Ukraine «On Energy Efficiency of 

Buildings,» which states that the energy efficiency 

of a building is a property of a building, character-

ized by the volume of energy required to create the 

proper living and/or life conditions of people in 

such a building [4]. It should also be noted that it is 

advisable to compare the structures of different 

size according to specific indicators – the ratio of 

absolute values to the basic design indicator (for 

example, productivity). Considering this, we will 

assume that the energy efficiency of ropeway is a 

property of the road, which is characterized by the 

volume of energy required to carry out the 

transport process. 

To compare the ropeways, it is necessary to de-

termine the energy efficiency parameters for each 

type. 

To obtain the initial data, an overview of the 

world trends in the ropeways development was 

conducted. Analytical formulas are proposed to 

determine the energy efficiency indicators by 

which traditional ropeways design and the rope-

ways with self-propelled wagons are compared. 

Herewith the effect of the load degree and rated 

power on the motor efficiency coefficient was tak-

en into account. In order to take into account the 

energy dissipation in the haul rope due to its elastic 

properties, the concept of efficiency coefficient of 

the haul rope was introduced.  

Findings 

Instead of the traditional ropeway design, we 

propose the use of ropeways with self-propelled 

wagons as one of the possible solutions to the 

transport problem of large cities. The following 

advantages are expected from the use of such  

a transport system: high mobility, reduced energy 

costs due to the use of electric motors of lower 

power than in traditional ropeways, and the design 

of a fundamentally new wagon drive structure with 

modern electric motors. 

The use of modern software systems for engi-

neering calculations and the creation of models 

with high reliability of the obtained results allow 

62

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  

національного університету залізничного транспорту, 2019, № 6 (84) 

 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ 

Creative Commons Attribution 4.0 International 

doi: https://doi.org/10.15802/stp2019/195601 © S. V. Raksha, O. S. Kuropiatnyk, O. L. Krasnoshchok, 2019 

us to confirm the expediency of using innovative 

ideas, as well as to clearly present the results of 

engineering and design solution. During the mod-

eling of the self-propelled system design, the engi-

neers used the principle the simpler the system, the 

higher the reliability, as well as the principles of 

partial and complete interchangeability. 

The task of the research is to compare two 

ropeway designs: traditional (with haul rope) and 

self-propelled wagons, based on the need to mini-

mize the reduced energy costs. Unlike traditional 

ropeways (with haul or load-haul rope), decentral-

ized haul ropeways have self-propelled wagons or 

a group of locomotive-driven trolleys. A distinc-

tive feature of such roads is also the horizontal or 

gently inclined, mainly rail ropeway, as well as the 

ability to equip self-propelled cars with lifting 

mechanisms. These ropeways have electric traction 

[1]. 

A self-propelled vehicle is a vehicle equipped 

with a propulsion device that enables it to move 

itself without the external forces, in the presence of 

batteries – devices for the accumulation of energy 

for its further use. 

The basis for the creation of a new system of 

alternative transport (ropeway with self-propelled 

wagons) is its following advantages:  

1. compactness of vehicles; 

2. movement interval of 50 meters; 

3. automated control system; 

4. self-propelled movement principle; 

5. separate path integrated into complex urban 

development. 

The purpose of using a self-propelled aerial 

transport system instead of traditional ropeway is 

to increase energy efficiency and the degree of au-

tomation of the transport process. 

Low energy costs can be achieved through the 

use of a self-propelled transport system:  

– innovative technical solutions; 

– individual drive for each wagon; 

– energy recovery during braking; 

– possibility of using renewable energy. 

The ropeway design with self-propelled wag-

ons involves the use of drive motors on each unit 

of rolling stock instead of a single centralized drive 

located at one of the stations. 

To improve the safety of transportation, pas-

senger comfort and energy efficiency in a funda-

mentally new design of the passenger wagon of the 

ropeway, air conditioning systems, regenerative 

braking, energy storage, automatic control of wag-

on movement, temperature control inside and out-

side the cabin, and air speed, as well as integrated 

security system (cabin return to the station in case 

of any emergency) are provided. 

The following basic parameters of the self-

propelled system are provided: maximum wagon 

movement speed, diameter and type of rope, max-

imum operating temperatures of the rope system, 

maximum wind speed, maximum carrying capacity 

(number of passengers carried per hour), specific 

energy consumption, capacity of the battery sec-

tion, power consumption, loading factor, the track 

length in the plan, reduced wagon movement re-

sistance factor. 

The new self-propelled wagon scheme (Fig. 2) 

contains accumulator batteries for the subsequent 

accumulation of energy during the journey from 

the initial station to the destination. 

While moving the car down (descent), it is pos-

sible to accumulate energy – recharging the bat-

tery, which is realized through the use of regenera-

tive braking. Full charging must occur at the sta-

tion.  

 

Fig. 2. Construction diagram  

of self-propelled wagon: 
1 – carrying rope; 2 – cabin fastening to the running equip-

ment; 3 – cabin; 4 – accumulator batteries; 

5 – solar panel; 6 – drive wheels 

The ropeway with self-propelled wagons is 

provided a single-rope type; herewith the rope is 

not haul but only load one. The individual drive of 

the self-propelled wagon gives the cabin move-

ment relative to the support rope, and the cabins 

move in the desired direction. 
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It is provided recharging the batteries from so-

lar energy, as well as to store it for future use. 

A significant advantage of this scheme is the 

ability to stop one wagon at a pick-up and drop-off 

station. 

The utility model «Aerial over-ground transport 

system» by E. M. Kublanov (Fig. 3) was taken as  

a prototype of the aerial self-propelled transport 

system (Fig. 3) [10]. 

Indicators of the ropeway efficiency are the 

specific energy consumption and the increase of 

the efficiency coefficient. 

 

Fig. 3. Aerial over-ground transport system: 
1 – support; 2 – lower rail; 3 – moving element of transverse 

movement confinement; 4 – wagon, 

5 – platform; 6 – live cable; 7 – upper rail; 8 – power compo-

nent; 9 – rollers; 

10 – electric motor; 11 – current collector, 

12 – clutch elements; 13 – foldaway doors; 

14 – power struts 

Specific energy consumption is the amount  

of energy consumed by a ropeway for transporting 

a unit of a transported cargo (or one person for  

a ropeway) [2]. 

The specific energy consumption of the rope-

way can be defined as the ratio of the output power 

of its drive to the ropeway performance (carrying 

capacity): 

 ,
P

D
e 

 where e  – energy consumption; D – drive output 

power; P – ropeway productivity (carrying capaci-

ty). 

 

Such a criterion allows us to estimate the ener-

gy costs for transporting passengers and cargo (by 

weight, volume, quantity, etc.) [6]. 

Drive output power: 

 0 12 ( ) ' λ,D m m g L v w         

where m0 – wagon weight (empty); m1 – total 

weight of passengers with luggage; g – accelera-

tion of gravity; L – track length in the plan; v – 

wagon movement speed; w' – reduced wagon 

movement resistance factor; λ – wagon hanging 

spacing. 

Carrying capacity of the passenger ropeway:  

 1λ ,P m v    

Then the energy consumption of the drive: 

 2 (1 ) '.me k g L w       

The analysis of the obtained dependence shows 

that the factors that influence the specific energy 

consumption are: 

– track length in the plan L; 

– wagon loading coefficient 

0
m

1

;
m

k
m

  

– reduced wagon movement resistance factor 

w'. 

Specific energy consumption for traditional 

design (with haul rope): 

 

 Т
HR m

1

λ
2 1 ,

q
e k f L H g

т

 
        

   

where f – resistance factor of wagon movement 

and haul rope; qТ – distributed load taking into ac-

count the weight of rope and wagons. 

Specific energy consumption for self-propelled 

wagons (without haul rope): 

 
 w m

HR

2 1 '.e k g L w     
 

Since the factor f takes into account the move-

ment resistance of wagons and haul rope and the 

coefficient w’– only the wagon movement re-

sistance, it can be stated that:  

 
   w m m

HR

2 1 ' 2 1e k g L w k g L f           
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Let us transform the expressions to determine 

еHR to bring it to correspondence with the formula 

for еw/HR: 

    Т
HR m m

1

λ
2 [ 1 1

q
e g k f L H k

m


        

 

 ];fL H   

   HR m m2 1 2 [ 1e k g f L g k H        
 

 Т

1

λ
].

q
f L H
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Let w' ≈ f, then: 

 
HR w

HR

,e e е  
 

where Δe – excess specific energy consumption 

caused by the energy consumption for lifting wag-

ons and moving the haul rope for a ropeway of 

traditional design; 
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m

1

λ
2 1 .

q
е g k H f L H

т

 
          

   

The last expressions show that the specific en-

ergy consumption for ropeways of traditional de-

sign (with haul rope) exceeds that for ropeways 

with self-propelled wagons. 

The absence of traction rope will reduce the 

specific energy consumption. However, the use of 

an individual drive leads to an increase in the wag-

on weight (m0), which can cause increase in re-

duced energy consumption.  

As it is known, the efficiency coefficient of  

a mechanical system is the product of all the com-

ponents of efficiency coefficient that are part of 

this system [3]. Let us consider the schematic dia-

grams of drives of a self-propelled wagon (Fig. 4) 

and aerial ropeways of traditional design (Fig. 5). 

 

Fig. 4. The drive scheme of self-propelled wagon 

Overall drive efficiency of the self-propelled 

wagon: 

 ov1 mot1 mech1η η η , 
 

where ƞmot1 – efficiency coefficient of electric mo-

tor of self-propelled wagon; ƞmech1 – efficiency co-

efficient of mechanical transmission.
 

 

Fig. 5. The drive scheme of the traditional type  

of ropeways 

The overall efficiency of traditional ropeways: 

 ovn mot n mechn HRη η η η ,  
 

where ƞmot.n – efficiency coefficient of electric mo-

tor of traditional ropeway; ƞmech.n – efficiency coef-

ficient of mechanical transmission; ƞHR – efficiency 

coefficient of haul rope – a value that characterizes 

energy dissipation due to the damping properties of 

the rope. 

The efficiency coefficient concept of the haul 

rope was introduced conditionally to take into ac-

count its energy dissipation properties during 

transportation. 

Let us find the increase in efficiency 

coefficient: 

 ov1 ovnη η η .  
 

If Δƞ > 0, then the ropeway with self-propelled 

wagons is more energy efficient than that of tradi-

tional design. 

The motor efficiency coefficient may vary de-

pending on the following parameters:  

1) rated power; 

2) loading degree; 

3) rated shaft speed. 
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The dependence of the motor efficiency coeffi-

cient on the rated power can be represented in the 

form of a graph (Fig. 6), based on the analysis of 

efficiency coefficients of motors of different rated 

power in the catalogs of their manufacturers [5]. 

Fig. 6. The dependence of efficiency coefficient on the 

rated power of electric motor 

The dependence of the efficiency coefficient on 

the motor loading is presented in Fig. 7. In case of 

overload of electric motor, the efficiency coeffi-

cient is lower than the design value [13]. 

Fig. 7. The dependence of efficiency coefficient on the 

loading of electric motor 

The analysis showed that the effect of the rated 

shaft speed on the motor efficiency coefficient is 

negligible (within 0.5%). 

The power range of motors for traditional type 

of ropeways is 20… 250 kW. Efficiency of motors 

of corresponding power is 0.91… 0.93. For self-

propelled cars, the capacity of the engines is 

3…10 kW. The efficiency of these engines varies 

significantly: 0.81… 0.87. 

The range of power levels of electric motors for 

traditional ropeways is 20…250 kW. Efficiency 

coefficient of motors of corresponding power is 

0.91… 0.93. For self-propelled wagons, the power 

is 3… 10 kW. The efficiency coefficient of these 

motors varies significantly: 0.81… 0.87. 

Since the transmission mechanisms in both cas-

es (self-propelled wagon, traditional ropeway type) 

are structurally composed of the same components, 

we will assume their efficiency coefficients are the 

same. 

Let us consider the case when a traditional 

ropeway motor is loaded at 25% power. Such 

a case is possible if 75% of the wagons are re-

moved from the track due to their underload. At 

the same time, for self-propelled wagons, the elec-

tric motor is 100% loaded. In both cases, we be-

lieve that the wagons remaining on the track are 

fully loaded. 

The increase in the efficiency coefficient is de-

fined as: 

mot1 mot2 mech1 mot n mot n mech n HRη η' η'' η η' η'' η η ,       

where ƞ'mot1, ƞ'mot.n – the values that take into ac-

count the effect of electric motor power on its effi-

ciency coefficient for a self-propelled wagon and 

a ropeway of the traditional type; ƞ''mot1, ƞ''mot n – 

values that take into account the effect of the load-

ing of electric motor on its efficiency coefficient 

for a self-propelled wagon and a ropeway of the 

traditional type, respectively; 

Then the haul rope`s efficiency coefficient can 

be defined as: 

mot1 mot1 mech1 mot1 mot1
HR25%

mot 25 mot 25 mech 25 mot 25 mot 25

η' η'' η η' η''
η

η' η'' η η' η''

  
  

  

0.94 0.84
1.07 1.

0.83 0.89


  



Efficiency coefficient cannot be greater than 

one, which means that in case of 25% loading of 

both ropeways, the ropeway with self-propelled 

wagons has an advantage over the overall efficien-

cy of the system. 

Let us consider the case when a motor of the 

traditional ropeway is loaded at 100% power. At 

the same time for self-propelled wagons, the elec-

tric motor remains loaded at 100%. Under the fol-

lowing conditions, the haul rope efficiency is as 

follows: 

mot1 mot1
HR100%

mot100 mot 100

η' η'' 0.94 0.84
η 0.94.

η' η'' 0.94 0.89
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The haul rope`s efficiency coefficient is less 

than one, which means that there is a limit value of 

the number of wagons nlim, for which the total 

ropeway efficiency coefficient of traditional rope-

way and self-propelled wagons is the same, despite 

the relatively low motor efficiency of the latter. 

To check the accuracy of the calculation, let us 

draw up a mathematical block diagram of finding 

the efficiency coefficient of the haul rope, depend-

ing on the loading of electric motors (Fig. 8). 

The data given above we take as the output, as 

well as take the efficiency coefficient of transmis-

sion mechanisms 0.9 [14]. For the efficiency coef-

ficient of traditional ropeways, depending on the 

loading (25-100%), we form the matrix of the ini-

tial data. The haul rope efficiency matrix is ob-

tained as a result of mathematical actions. 

As a result of mathematical actions, it follows 

that in the case of loading of traditional ropeway 

motor of less than 50% self-propelled wagons will 

be guaranteed an advantage, despite the low effi-

ciency coefficient of electric motors of relatively 

low power. This indicates that there are certain 

conditions in which the use of ropeways with self-

propelled wagons instead of traditional ropeways is 

appropriate and justified in terms of energy effi-

ciency.  

Fig. 8. Mathematical block diagram of determining the 

efficiency coefficient of the haul rope in the Simulink 

software application 

Under real conditions, the efficiency coefficient 

of the haul rope is always less than one. 

Originality and practical value 

The authors first proposed and substantiated 

energy efficiency indicators that allow for 

a comparative analysis of ropeways of traditional 

ropeways with self-propelled wagons. The depend-

ency of these indicators on the ropeway parameters 

was determined. 

According to the proposed indicators of energy 

efficiency, the results of the comparative analysis 

of traditional ropeways with those containing self-

propelled wagons can be used to justify the feasi-

bility of using certain types of ropeways for im-

plementing certain transport processes. 

The developed design scheme of the self-

propelled wagon can be applied during the devel-

opment of energy efficient projects of passenger 

ropeways. 

Cocnclusions 

Specific energy consumption for traditional 

ropeways (with haul rope) exceed those for the 

ropeways with self-propelled wagons. The absence 

of haul rope will reduce the specific energy con-

sumption. However, the use of an individual drive 

leads to increase in the wagon weight, which can 

cause an increase in reduced energy consumption. 

Using a specific example, the traditional rope-

ways were compared with self-propelled wagons 

by the criterion of increasing energy efficiency. 

The concept of the efficiency coefficient of the 

ropeway`s haul rope, which takes into account en-

ergy dissipation, was introduced. There is no haul 

rope`s efficiency coefficient for calculating rope-

ways with self-propelled wagons, since the rope is 

a supporting one. 

It is established that the total efficiency coeffi-

cient of traditional ropeway can be comparable to 

the efficiency coefficient of a ropeway with self-

propelled wagons due to the expedient loading of 

the electric motors of the latter. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

КАНАТНЫХ ДОРОГ 

Цель. Основной целью статьи мы ставим формирование и обоснование показателей энергоэффективности 

канатных дорог традиционной конструкции и дорог с самоходными вагонами основе сравнения их величин. 

Обоснование показателей энергоэффективности канатных дорог позволяет в полном объеме определиться 

с направлением дальнейших исследований в области развития альтернативного вида городского транспорта. 

Методика. Для получения исходных данных проведен обзор мировых направлений развития канатных дорог. 

Предложены аналитические формулы для определения показателей энергоэффективности, по которым выполне-

но сравнение канатных дорог традиционной конструкции и дорог с самоходными вагонами. При этом учтено 

влияние степени загруженности и номинальной мощности на коэффициент полезного действия электродвигате-

ля. С целью учета рассеяния энергии в тяговом канате из-за его упругих свойств было введено понятие коэффи-

циента полезного действия тягового канату. Результаты. Сформирована методика подсчета коэффициента по-

лезного действия канатных дорог. Разработаны формулы для определения энергоэффективности и оценено влия-

ние характеристик канатной дороги на их расчетные значения. Построены графики зависимости коэффициента 

полезного действия самоходной канатной дороги от номинальной мощности электродвигателя и коэффициента 

полезного действия от загруженности привода подвесной канатной дороги. Также сравнены общие коэффициен-

ты полезного действия для канатных дорог с самоходными вагонами и для дорог традиционной конструкции. 

Приведенные результаты основываются на усредненных значениях параметров электродвигателей при их разной 

нагрузке. Научная новизна. Авторы впервые предложили и обосновали показатели энергоэффективности, кото-

рые позволяют осуществлять сравнительный анализ канатных дорог традиционной конструкции и дорог с само-

ходными вагонами. Определили зависимость этих показателей от параметров канатной дороги. 

Практическая значимость. Результаты проведенного сравнительного анализа канатной дороги традиционной 

конструкции с дорогами, которые используют самоходные вагоны, по предложенным показателям энергоэффек-

тивности могут быть использованы для обоснования целесообразности применения определенных видов канат-

ных дорог с целью реализации отдельных транспортных процессов. Разработанную конструктивную схему само-

ходного вагона можно применять при разработке энергоэффективных проектов пассажирских канатных дорог. 
Ключевые слова: канатная дорога; энергоэффективность; самоходные вагоны; альтернативный транс-

порт; удельные энергозатраты; коэффициент полезного действия 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

КАНАТНИХ ДОРІГ 

Мета. За основну мету статті ми ставимо формування та обґрунтування показників енергоефективності 

канатних доріг традиційної конструкції та доріг із самохідними вагонами на основі порівняння їх величин. 

Обґрунтування показників енергоефективності канатних доріг дозволяє в повному обсязі визначитися з на-

прямом подальших досліджень у сфері розвитку альтернативного виду міського транспорту. Методика. Для 

отримання вихідних даних проведено огляд світових напрямів розвитку канатних доріг. Запропоновано ана-

літичні формули для визначення показників енергоефективності, за якими виконано порівняння канатних 

доріг традиційної конструкції та доріг із самохідними вагонами. При цьому враховано вплив ступеня заван-

таженості й номінальної потужності на коефіцієнт корисної дії електродвигуна. З метою врахування розсію-

вання енергії в тяговому канаті через його пружні властивості було введено поняття коефіцієнта корисної дії 

тягового канату. Результати. Сформовано методику підрахунку коефіцієнта корисної дії канатних доріг. 

Розроблено формули для визначення енергоефективності й оцінено вплив характеристик канатних доріг на 

їх розрахункові значення. Побудовано графіки залежності коефіцієнта корисної дії самохідної канатної до-

роги від номінальної потужності електродвигуна та коефіцієнта корисної дії від завантаженості приводу 

підвісної канатної дороги. Також порівняно загальні коефіцієнти корисної дії для канатних доріг із самохід-

ними вагонами та для доріг традиційної конструкції. Наведені результати ґрунтуються на усереднених зна-

ченнях параметрів електродвигунів за умови їх різного завантаження. Наукова новизна. Автори вперше 

запропонували та обґрунтували показники енергоефективності, які дозволяють здійснювати порівняльний 

аналіз канатних доріг традиційної конструкції та доріг із самохідними вагонами. Визначили залежність цих 

показників від параметрів канатної дороги. Практична значимість. Результати проведеного порівняльного 

аналізу канатної дороги традиційної конструкції з дорогами, які містять самохідні вагони, за запропонова-

ними показниками енергоефективності можуть бути використані для обґрунтування доцільності застосуван-

ня певних видів канатних доріг з метою реалізації окремих транспортних процесів. Розроблену конструкти-

вну схему самохідного вагона можна застосовувати під час розробки енергоефективних проектів пасажир-

ських канатних доріг. 
Ключові слова: канатна дорога; енергоефективність; самохідні вагони; альтернативний транспорт; питомі 

енерговитрати; коефіцієнт корисної дії 
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REVIEW OF THE MODERN BALLASTED RAILWAY TRACKS’ 

SUBSTRUCTURE AND FURTHER INVESTIGATIONS 

Purpose. The authors’ aim is to summarize the results of relevant international publications and, based on these, 

to give a comprehensive review about the modern ballasted tracks’ substructure. Methodology. This article is a start 

of a PhD research, which means it was proceeded by a secondary research. At first, the substructure and its protec-

tion layers were summarized, after that the geosynthetic cementious composite mat materials, especially the Con-

crete Canvas are discussed. Findings. The experiences of the geosynthetics’ and other protection layers’ functions, 

show that a possible using of the GCCM (geosynthetic cementious composite mat) under the ballast can be a good 

solution for renewing short sections in the railway tracks. Originality. One of the authors – namely Balázs Eller – is 

a PhD student at Szechenyi Istvan University in Gyor (Hungary). His research topic is the reinforcement possibili-

ties of railway substructure with the usage of special (mainly cement-bonded) layers. This article was written to col-

lect and summarize the up to date knowledge related to modern ballasted railway tracks’ substructure to be able to 

determine the following research ways and possibilities at this topic. The research plan will be sentenced in the near 

future, as well as the required laboratory and field tests will be prepared. Practical value. As expectation, after hav-

ing executed the related research, the advantages and disadvantages of GCCM layers in the railway substructure will 

be able to defined, as well as factual deterioration process can be determined related to the ballasted tracks and their 

geometrical stability. 
Keywords: substructure; subgrade; ballasted track; protection layer; concrete canvas 

Purpose 

The aim of this paper to summarize the experi-

ences about the connection between the substructure 

and superstructure, and the railway protection layers 

at relevant international publications to make 

a comprehensive review about the adequate tech-

nologies of nowadays. After that a new possibility is 

being showed, which could help to reduce future 

maintenance costs. This paper deals with the bal-

lasted tracks, because this is what was established 

almost in Hungary, and because of the weaker and 

flexible base, the substructure fouling is more sig-

nificant here. 

Methodology 

The basis of this paper is the research in sci-

ence education, and study current state-of-the-art 

technologies. The authors studied the different ma-

terials, the investigations with them and their be-

haviour from usability aspect. Both laboratory and 

in situ tests are being studied. The different tech-

nologies are being compared, for study the better 

and cost effective ways to use. 

The railway substructure 

In general 

The degradation process of the railway track is 

a natural process. The ageing of the different types 

and different materials of elements is not the same. 

For example, from a bad (insufficient) rail welding 

or rail joint, there can be increased dynamical ef-
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fect which leads to more pumping effect and con-

taminated ballast. From another aspect, the conse-

quence is the same if the problem comes from the 

weak soil properties or inadequate drainage. In this 

complex system, all the elements influence all the 

other elements. The degradation has to be main-

tained, but while a welding or a rail can be 

changed relative easily, the subgrade could only be 

renewed after the established of the whole super-

structure. So the superstructure of the railway 

needs permanently and adequate support from the 

subballast, subgrade. 

If the substructure has not got enough bearing 

capacity or it has got weak soil mechanical proper-

ties, a new protection layer is needed. Otherwise, 

the many speed limits that caused by the obsoleted 

faults, need more excess energy that could cost bil-

lions in every year [15], furthermore the maintain-

ing of these faults also costs a lot. If the axle load 

is increased by 2.5 tons, the total maintenance cost 

increased by 4.2% too [28]. If the substructure has 

not got enough bearing capacity and other appro-

priate soil mechanical properties, soil replacement 

or new protection layer is needed. That improves 

the bearing capacity, drainage and other significant 

tasks that are indispensable. 

On the other hand, the ballast layer is the other 

important element because it connects to the sub-

structure and distributes the load to there. Ballast 

and subballast contribute to protect the subgrade 

from overstressing [39]. However, subballast, 

which is always needed, is preferred for complet-

ing the total granular layer thickness beyond the 

minimum ballast layer thickness required for ful-

filling the other ballast functions. Thanks to this, 

the track deformation is closely related to the 

quality of ballast. Fouling causes accumulation of 

fines between ballast particles and consequently 

increases the permanent deformation within the 

ballast layer and results in increased surface devia-

tion of railway track [8]. Fouling can also inhibit 

drainage and may lead to deterioration in the me-

chanical properties of the medium. In the worst 

case, mud pumping effect occurs. If the fine parti-

cles from the subgrade is mixed with the ballast, 

the way out of the water is ended (Fig. 1). This can 

be a straight way for a water pocket (or in other 

words: ballast pocket or water bag) to being 

formed. This problem can be hard to solve, be-

cause the simple ballast exchange is not enough, 

very ineffective [36]. 

Fouling 

The major causes that may contribute to the de-

velopment of subgrade problems can be catego-

rized into three groups [29]: 

 load factor,

 soil factor,

 environmental factor (soil moisture, soil

temperature). 

There are two types of loads in the railways: 

 the deadweight of the railway structure,

 the dynamic loads of the traffic.

The deadweight occurs less problem than the 

dynamical effects, but a badly constructed or de-

signed embankment could cause stability or shear 

failure problems. The dynamical traffic loading is 

a repeated, cyclic loading. The effect of the static 

and dynamic loads are different on the subgrade, 

even if the magnitude of the axle load is the same 

[29]. 

The soil factor means soils with poor 

(mechanical and geotechnical) characteristics, like 

the fine graded soils (clay and silt). In these soils, 

the moisture content could occur change in the 

strengthening and the permeability. Furthermore, 

the dynamical loads on the weak soil with large 

moisture level occur higher and faster (or in other 

words: more extensive) degradation on the plane of 

the subgrade. Besides that, the coarse-grained ma-

terials drain well, so the moisture in the subgrade is 

also lower. 

The environmental factor contains the earlier 

mentioned soil moisture and the temperature, too. 

The water comes by infiltration from the surface 

and from the groundwater, as well. The moisture 

level in the substructure is different in every sea-

son. If the temperature is below zero, the freeze 

can cause more problems and faster degradation 

process. The frost sensitivity depends on the capil-

larity, the degree of irregularity and the sum of the 

multiplied frost days [30]. 

The adequate drainage is another important part 

that needs well-formed substructure crown (i.e. top 

surface), appropriate material for water spillage 

and (relative) clean ballast. For a longer life-time, 

protection layer is recommended which can guar-

antee the drainage and the bearing capacity, as 

well. 
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Fig. 1. The fouling of the ballast 

and the substructure [42] 

Improving technologies 

The generally requirements related to the sub-

ballast and the protection layer on it [40, 44]: 

 stress reduction,

 separation (preventing the mix of the fine

particles and the ballast), 

 drainage,

 filtration,

 increase bearing-capacity (it is very

important according to the growing axle loads), 

 frost protection,

 damping vibration.

These requirements are not featured on every 

protection layers. It can be talked about more pos-

sibilities that are used for various work or work 

steps, because of their different thicknesses, mate-

rial properties or the technological instructions. Es-

sentially, the best protection layer can solve the 

perfect separation and drainage functions. The 

technologies of the mechanical life are being de-

veloped continuously, in this way the protection 

layers are being developed also. 

The most mentionable protective layers are: 

 coarse grained materials, sandy gravel, etc.,

 geosynthetics (geogrid, geotextile, 

geocomposit, geomembrane), 

 asphalt concrete layer,

 extruded polystyrene (XPS) foam layer.

In this paper only the extraordinary technolo-

gies are being discussed. 

Geosynthetics 

The application of geosynthetics is technologi-

cal solution that used in the building industry to re-

inforce structures, create the appropriate drainage 

or other problems to solve. There are many types 

of geosynthetics with many functions that can be 

applied in many different ways. The most 

important geosynthetic products are the following: 

 geotextile (separation, filtration, dewatering

in the level of the textile), 

 geogrid (reinforcement),

 geocomposite (combined tasks),

 geomembrane: dewatering, separation.

According to [23], if any type of geosynthetics 

are laid in the fresh or the recycled ballast, the set-

tlement and the degradation will be decreased, 

however the fresh material has always better char-

acteristics than the recycled ones. The most rec-

ommended variation, if adequate chosen geocom-

posite (e.g. geogrid + geotextile) is being laid, be-

cause it increases the bearing capacity while the 

separation function also happens. 

Geotextiles 

Because of the many producers, there are many 

types of geotextiles. The classical usage of these to 

reduce the settlement in the embankments and in-

crease the slope stability [26]. With geotextiles, 

significant increasing of bearing capacity is not ex-

isted [45]. In railway construction, geotextiles are 

a good solution to separate the fine particles of the 

subgrade and the ballast’s particles. On the other 

hand, in [35] was described that if the geotextile is 

being installed in the embankment, the depth 

should be between 200-300 mm below the sleeper 

base and until the ballast spreading tamping is pro-

hibited. 

The experimental study [41] describes the fil-

tration of the geotextiles. It is turned out that the 

filtration is very influenced by the vertical or hori-

zontal orientation of the geotextile. The best filter-

ing characteristics can be achieved with a well-

graded soil. On the other hand, it has «worth re-

sults for the configuration consisting of a vertical 

filter filtering a horizontal flux of clayey sludge». 

Because of their synthetic base, the geotextiles 

have very long lifetime which helps to reduce the 

life time cost. In [35], experiences showed from an 

American railway track which influenced by very 

physically harsh environment, that the geotextiles 

are still showing excellent durability after 18 years 

of service life. At the railways, where the track di-

agnostics are continuous, at many cases the geotex-

tiles can get an aluminium sensor strip, for exam-

ple in every 5 meters (Fig. 2.) [18]. These alumini-

um strips are detected by the georadar, so after an 

analysis, experiences can be drawn about the 
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thickness of the layers, the deformations of the 

substructure etc., which help in the further mainte-

nance designs [19, 20]. 

 

Fig. 2. Geotextile with radar detected  

aluminium strip [18] 

Geogrids 

The geogrids are synthetic nets for strengthen-

ing a soil structure or the railway ballast. There are 

monoaxial, biaxial, triaxial (Fig. 3.), etc. geogrids. 

The first is oriented in just one direction, the sec-

ond is oriented into both perpendicular main direc-

tions. The principle of the triaxial geogrid is that 

the triangular shapes can take the load from any di-

rection. Thanks to this, it has the highest the rein-

forcement effect [9]. The better geogrids are 

evolved by welding-thawing, because the orienta-

tion of the loads passes through the intersections of 

the geogrid. In these intersections the tensile 

strength is nearly the same like at the crossings. 

These are called rigid intersections. 

 

Fig. 3. Geocomposit from Triax geogrid  

and geotextile [34] 

These have separate function and thanks to 

their formation, the bearing capacity is being in-

creased, too. On the other hand, there is no filtra-

tion, and it has no effect on drainage. Laboratory 

tests have been conducted, which are related to 

such application of geogrids in railway construc-

tions where the subgrade/subsoil was not rein-

forced, but the ballasted bedded railway super-

structure was. In these structures geogrids were 

placed under – and in some cases into – the ballast 

material. It was expected that the geogrid would 

clamp particles of ballast material at the bottom of 

the ballast; in this way the railway track would be 

floating in the ballast material and exposed to dy-

namic effects. For other vibrations the structure 

would be more resistant to the deformation of the 

tracks. This phenomenon is the so-called interlock-

ing effect (Fig. 4.) [43]. 

The interlocking effect has three different 

zones: 

 unconfined zone, 

 transition zone, 

 fully confined zone. 

There is the unconfined zone in the top zone 

where the reinforcement effect is not considerable. 

The middle zone is a transition zone. The inter-

locking effect is increasing in non-linear way. The 

last, lower zone is directly at the geogrid, which is 

the fully confined zone. On the upper 10 cm above 

the plane of the geogrid the interlocking effect is at 

maximum value. The particles can not move easi-

ly, so the internal shear stress resistance is really 

high [15, 43]. Furthermore, based on the results of 

the presented multi-level shear box tests it can be 

seen that a geogrid with a correct aperture size can 

radically increase the inner shear resistance of the 

soil mass with an influence even 20 cm from the 

level of the reinforcement layer due to the effective 

interlocking effect [15]. This aperture size of the 

geogrid is very important if the best effective rein-

forcement should be reached. For a max. 50 mm 

size ballast the best aperture size was 60-80 mm 

[4]. A part of this is tried to confirm in [9], where 

“SmartRocks” were used in the ballast box to mon-

itor individual ballast particle movement. In this 

experiment, ballast box with and without geogrid 

was investigated under 500 cycles, and the result 

of the comparison was that the “SmartRock” in the 

box without geogrid had much more noticeable 

movement and rotation were noted. 
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Fig. 4. The interlocking effect in the ballast [43] 

In [3] also a large-scale direct shear testing was 

made under low normal stresses. A generalised 

empirical formulation was developed from the 

measurement of the interface shear resistance be-

tween subballast and the different types of geosyn-

thetics. Although, the results showed that the dif-

ferent types of geosynthetics provide different in-

terface shear resistance values. 

In this way, in the ballast floating, dynamic 

loaded railway track will geometrically be more 

stable and more resistant against evolving of set-

tlement faults. Stresses arise in the ribs and junc-

tions of the geogrid due to vehicle load, the ge-

ogrid can offer resistance against these stresses 

with tensile strength and low strain. Tensile 

strength should be adequate high, but failure strain 

should be acceptable low, because of the load bear-

ing capacity with low strain. The latter property is 

important because the geogrid should bear ade-

quate magnitude load [21]. 

On the other hand, literature [4] described that 

the reinforcement effect is larger if the subgrade 

had soft soil, than stiff one. Nevertheless, based on 

[15] the ballast particles can connect to the geogrid 

the best way if there is sandy layer below the ge-

ogrid, because it helps the indentation and save the 

lower geotextile if it is existed. 

Geocomposite 

The geocomposite is two or more geosynthetics 

that are attached together (Fig. 3). The combina-

tions can be made from all earlier mentioned geo-

synthetics. For example, the geogrid and the geo-

textile make correct geocomposite, cause the ge-

ogrid provides more bearing capacity, while the 

geotextile provides the better separation, filtration, 

etc. Because of the geogrid aperture size, the mud 

could mix with the ballast, but the geotextile can 

prevent that. The attach (assembly) of the materials 

can be in factory or at the construction site too [45, 

34]. This structure called sandwich structure. 

According to the [23] research’s results, the ge-

ocomposits occurs less vertical settlement in the 

recycled ballast, even less than the fresh ballast 

which does not contain geocomposite. Further-

more, the brakeage index was also decreased like 

the fresh ballast. These results are considerable 

consequence at the railway maintenance, because it 

can make longer the life-time of the ballast and the 

whole superstructure. 

Geomembrane 

The geomembranes are continuous, elastic and 

water tight synthetic plates which ensures very 

good drainage. The tensile strength is also appro-

priate. The most important function of the ge-

omembrane is the perfect drainage, because the 

water sensitive substructures can be defending 

from the rainfalls, and the moisture content in the 

embankment could be effected only by the capil-

larity, and the volume change of the soil could be 

minimized [27]. The particles of the ballast can 

tear the interface of the geomembrane so a min.  

10 cm coarse-grained layer is needed above the 

plane. The thickness is normally between  

0.15-3.00 mm [45]. 

Other protection layers 

Asphalt protection layer 

Asphalt concrete is an alternative or supple-

ment to sand/gravel subballast materials, but the 

economics will probably limit asphalt to special 

cases [39]. It is a good alternate solution to save 

the homogeneity, increasing the bearing capacity 

and protecting the crown of the substructure (Fig. 

5). The technology is also a good solution in bal-

lastless tracks. Because of its elasticity, the sup-

porting is not so rigid like at the concrete slabs. 

The previous experiences showed that this type 

of protection layers can be fully adequate at the 

forming requirements of the railway track. The 

bearing capacity and the separation are solved 

equally. At case of soils that have low E2 modulii, 

considerable bearing-capacity growing happens, 

that is thanked to the better distribution of trains’ 

static and dynamic loads. The bituminous binders 
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are perfectly watertight and separated, so the em-

bankment’s soil and the ballast do not connect to 

each other. It prevents many unfavourable events. 

In this case the fine materials cannot pump up to 

the ballast so the drainage is not blocked [45]. Ac-

cording to Peter Veit, who is an expert of the life-

time cost research, the need of the leveling-lining-

tamping (LLT) works were delayed by 67%. From 

the connection of life-time cost and the working 

life, the lifetime of the superstructure was in-

creased by 17% [37]. Furthermore, the noise levels 

of slab tracks are higher than tracks on asphalt 

pavement under train running [31]. The various hot 

mix asphalt is also good in damping vibrations [6, 

45]. 

With this technology, there are very convincing 

international experiences from Germany, Italy, 

Spain, Japan, USA, etc. [10]. In Germany, there 

are many technological solutions in the creation of 

a hot mix asphalt based railway track like system 

Sato, Getrac, etc. [16, 17], which give very good 

solutions at high speed railways. These technolo-

gies are in ballastless tracks. Investigations in liter-

ature [17] showed that at the Getrac system the as-

phalted section has 50% better results than the con-

trol section from the aspect of longitudinal and 

transversal movements. The continuous line walks 

and investigations showed that the track has no 

sign of fatigue and the connective cylinders were 

in good condition. The maintenance experiences 

were positive, too. In the case of unexpected fail-

ures like the indentation, it was easy to access the 

faulty part. It was enough to elevate the track, be-

cause there is no ballast to dredge it down. 

In the literature [2] asphalt and concrete base 

were compared to each other under turnouts, and 

the asphalt layered turnout showed better results, 

because it is elasticity. The article [32] described 

that in Japan the asphalt is used in ballastless and 

ballasted tracks, too. In ballasted tracks 50 mm of 

asphalt subballast is being used, while in every 

other country 100-120 mm are the minimum thick-

ness. This solution is applied for 30-40 years. In 

Hungary the experience of using 60 mm of asphalt 

layer is inadequate, the protection layer cracked 

soon. The solution of this contradiction has to be 

searched at the foundations of these layers. In the 

USA until 2008, quality investigations were made 

at eight sections between the age of 12 and 29. The 

measurements were repeated in every 2-3 years, so 

the little failures and fatigue signs can be seen easi-

ly. By these tests the fatigue life-time of the asphalt 

was proved scientifically and officially. It was seen 

also squarely that the failures of the roads do not 

exist under the ballast [38]. 

 

 

Fig. 5. Ballasted track with asphalt subballast [10] 

Summarized, it can be noted that the applica-

tion of the asphalt protection layer can be very 

multiple. The adequate support and the perfect de-

watering provide the sustainability; the increasing 

of the axle loads or the velocity in the substructure 

aspect. 

Another important aspect is the changing cli-

mate that results short and large intensity rains. 

This factor will be accentuated in the sooner fu-

ture, because the rain damages more the top of the 

substructure. The asphalt layer gives perfect drain-

age, so it can be a very efficient solution [10]. 

XPS polystyrene slabs 

Another technology which is used because of 

its insulation ability is the XPS polystyrene slab. 

Extruded polystyrene (XPS) foam was utilised 

several times in Finland, Austria and other Europe-

an countries, too. First of all, the XPS boards has 

frost protection function, but it has separation and 

drainage function as well. It has very good insula-

tion properties thanks to its good strength and wa-

ter resistance, which has to be adequate after the 

ballast particles’ mechanical damages. After  

40 years of service life, the materials were exam-

ined with sufficent results [33]. 

This material has high compressive and bend-

ing strength. The hydration is negligible, so the 

frost resistance of the slabs is adequate for their 
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application. Because of the long lifetime, the aging 

and the dry-rotting are not important in this case. 

The dead load is weak and it makes the polysty-

rene slabs easily workable. It can be built in the 

track structure, while the ballast cleaning 

(screening) machine is working. The boards can 

move, but with serious technological discipline, the 

failures can be eliminated. These factors make the 

expanded polystyrene applicable for the building 

into or below the superstructure. Previous investi-

gations show that 1 cm thick polystyrene is equal 

to approx. 10 cm thick original frost protection 

layer [34]. 

 

 

Fig. 6. XPS specimens from the railway  

track after 5-10 years [33] 

Several investigations were made that showed 

the mechanical damage of the ballast stone was 

maximum 10 mm (Fig. 6), the compressive defor-

mation was adequate, and the maximum moisture 

content was 10-12% during their expected service 

life of 40 years [33]. This material can significant-

ly reduce the frozen depth and frost under the track 

structure, and compressive degradation was also 

less under a high-speed railway [11]. 

Other technologies to use under investigation 

The most applied technologies were discussed 

in the previous chapters. Using the railway experi-

ences of these, the following new ideas are com-

ing. 

Nowadays a relative new technology, the under 

ballast mats (UBM) are being applied which in-

creases the elasticity. Thanks to this, vibration and 

the secondary noise is being reduced, while the 

ageing of the ballast particles also decreased [34]. 

 

From this, other technologies like this are the 

geosynthetic cementious composite mats (GCCM). 

This GCCM and textile reinforced concretes 

(TRC) are based of using cement impregnated fab-

ric. From functioning aspect, it is nearly the same 

like the shotcrete, but easier to install, and needs 

less time for application. These are comprised of 

the geotextile layers and cement powder [14]. 

These can be used for many geotechnical applica-

tions like ditch covering, retaining walls, soil ero-

sion control, slope protection, etc. [1, 5, 7, 14]. 

Concrete Canvas 

One of these technologies is the Concrete Can-

vas (CC for short), which was invented by Brewin 

and Crawford in 2004, in the UK. The types of the 

product showed in Table 1. The material was uti-

lised like a soft cloth in civil (slope protection,  

a trackway for vehicles, pedestrians or protection 

layer for pipe and lining) and in military engineer-

ing (prefabricated shelter) [18, 43]. The CC is 

barely investigated in the professional literatures 

yet; the only varied investigations were showed in 

[1, 7, 13, 22, 24, 25]. 

Table 1  

The types of the Concrete Canvas [12] 

 
 

As it is already discussed, Concrete Canvas is  

a geosynthetic cementitious composite mat and 

barrier for use in a range of geotechnical applica-

tions, with minimum 50 years’ life time [12]. It is a 

flexible cement powder impregnated fabric (Fig. 7) 

that hardens on hydration to form a thin, durable, 

water proof and fire-resistant concrete layer. The 

mat is easy to install, because the material in non-

bound form is easy to lay and spray by water. The 

only problem to solve is the access to water, if the 

work area is difficult to access. At non-bound form 

its density is 1300-1500 kg/m3 because of the dry 

cement powder. After the spraying with water, the 

final density is around 1700-2000 kg/m3 which is 

nearly 70-80% of the ordinary concrete (2200-

2400 kg/m3) [5, 13]. 

Product 

type

Concrete 

thickness 

(mm)

Bulk roll 

size (m
-2

)

Roll 

width (m)

Mass 

(unset) 

(kg*m
-2

)

Concrete 

mean 

density 

(unset) 

(kg*m
-3

)

Change in 

density when 

set (%)

CC5 5 200 1 7 1430-1540 +30 to 35

CC8 8 125 1,1 12 1430-1540 +30 to 35

CC13 13 80 1,1 19 1430-1540 +30 to 35
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Fig. 7. The structure of the Concrete Canvas [12] 

Similar material is the shotcrete layer. Com-

pared to this, the CC is not just faster (shorter con-

struction) and easier to install, it is more cost-

effective too, and the environmental impact is also 

reduced [7]. 

As described in the literature [22, 24, 25] the 

mechanical strength and volume stability depend 

on the geometric patterns of the material, the type 

of fibre and the type of the cement matrix.  

The effective usage was examined in [7] with 

good results. Comparing to the shotcrete, the CC’s 

properties were faster and better or nearly the 

same, so it is more suitable to be used for slope 

protection. On the other hand, the layer is protect-

ing the slope from rainfall, so the stability of the 

slope also in safe. In [1] the application design in 

soil reinforced structure was discussed. The whole 

construction process is considerably shorter, be-

cause after the CC wall reached the 70% of the fi-

nal strength. It is nearly 24 hours [5]. After the wa-

ter spraying the backfill can be filling back in few 

days.  

Application in railway layer structures 

The CC may also have potential application as 

a rigid railway protective layer. Summing the ad-

vantages of the geosynthetics, it is seen that their 

functions in the railway structure is nearly the 

same what the geosynthetic cementitious compo-

site mats can provide under the ballast. If it is used 

under the superstructure, it can function like geo-

textile, geomembrane and geogrid at the same 

time. Furthermore, if the mat hardens after that the 

ballast was already replaced, the deformed mat will 

become rigid while taking the shape of the parti-

cles. Thanks to this, it is hypothesized that inter-

locking effect is being achieved – more or less. 

Further investigations will be made, to confirm 

the usability of the GCCMs, particularly the CC 

under railway loads. The examination of Concrete 

Canvas’ (three-point static and dynamic bending 

laboratory tests) are in progress. If it is used under 

the ballast, the mat can have deformed before the 

rigid state. The technology could be used at local 

failures, while the ballast is being exchanged 

(screened, cleaned), even by manual or machine 

ballast replacement technologies. 

In the case of 210 kN axle load, approximately 

10 N/cm2 could be the loading on the surface of the 

hardened CC [10, 34]. The question that has to be 

investigated is the CC’s behaviour in the railway 

structure, because the significant loads are trans-

missioned from the ballast particles dynamically. 

On the rigid CC layer, the loads would be distrib-

uted in larger zone, so the loads could be absorbed 

easier. 

If the CC would be used with XPS polystyrene 

slabs, the dynamical impacts could be more ab-

sorbed, so the CC layer could be more in safe. At 

this solution, the thickness of the frost protection 

layer could be reduced, while the structure could 

get extra bearing capacity by the rigid CC layer. 

This version could be more effect at the local fail-

ures. 

Findings 

The adequate support is a fundamental part of 

the railway tracks. Because of it, there are many 

good technologies to use, while others are under 

development. The authors’ main purpose is to in-

vestigate the GCCM technology, how it can be ap-

plied on the railway substructure to earn more life 

time to the sub- and superstructure.  

From the experiences which was drawn in the 

article, it is hypothesized that the CC and other 

GCCM layer could be even or better than the geo-

synthetics, and the local track failures (moisture 

problems in the substructure, muddy ballast, etc.) 

could be solved. 

Originality and practical value 

As the authors introduced, there are a lot of 

possible technologies that are or can be adequate 

for improving the insufficient railway substruc-
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tures, i.e. solve some of the problems related to e.g. 

railway embankments. These problems can be load 

bearing capacity problems due to dewatering or 

material (soil) property inadequacies (e.g. density, 

strength, stress state, shearing characteristics, etc.). 

These problems have to be solved. 

One of the authors – namely Balázs Eller – is  

a PhD student at Széchenyi István University in 

Győr (Hungary). His research topic is the rein-

forcement possibilities of railway substructure with 

the usage of special (mainly cement-bonded) lay-

ers. This article was written to collect and summa-

rize the up to date knowledge related to modern 

ballasted railway tracks’ substructure to be able to 

determine the following research ways and possi-

bilities at this topic. The research plan will be sen-

tenced in the near future, as well as the required 

laboratory and field tests will be prepared. As ex-

pectation, after having executed the related re-

search, the advantages and disadvantages of 

GCCM layers in the railway substructure will be 

able to defined, as well as factual deterioration 

process can be determined related to the ballasted 

tracks and their geometrical stability. 
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ОГЛЯД НИЖНЬОЇ БУДОВИ СУЧАСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ  

З БАЛАСТНИМ ШАРОМ І ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Мета. Основна мета цього дослідження – узагальнити результати відповідних міжнародних публікацій  

і на їх основі дати вичерпний огляд нижньої будови сучасних залізничних колій з баластним шаром.  

Методика. Ця стаття є початком аспірантського дослідження; відповідно існує друга частина дослідження. 

Спочатку автори підводять підсумки досліджень про нижню будову колії та її захисні шари, після чого  

аналізують матеріали геосинтетичного цементного складеного мата, особливо – бетонне полотно.  

Результати. Досвід використання функцій геосинтетичних та інших захисних шарів показує, що можливе 

використання геосинтетичного цементного складеного мата (ГЦСМ) під баластним шаром може стати хо-

рошим рішенням для поновлення коротких ділянок залізничних колій. Наукова новизна. Один з авторів,  

а саме Балаш Еллер, є аспірантом в Університеті Іштвана Сечені у Дьєрі (Угорщина). Тема його досліджен-

ня – можливість зміцнення нижньої будови залізничної колії з використанням спеціальних (переважно це-

ментних) шарів. Ця стаття була написана для збору та узагальнення нових знань про нижню будову сучас-

них баластних шарів залізничних колій, щоб можна було визначити наступні шляхи та можливості дослі-

дження цієї теми. План досліджень буде сформульовано найближчим часом, також будуть підготовлені не-

обхідні лабораторні та польові випробування. Практична значимість. Як і очікувалося, після проведення 

відповідних досліджень можна буде визначити переваги й недоліки використання шарів ГЦСМ у нижній 

будові залізничних колій, а також визначити фактичний процес зносу, пов’язаний із баластними коліями та 

їх геометричною стабільністю. 

Ключові слова: нижня будова колії; земляне полотно; колія з баластним шаром; захисний шар; бетонне 

полотно 
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ОБЗОР НИЖНЕГО СТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ С БАЛЛАСТНЫМ СЛОЕМ  

И ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель. Основная цель данного исследования – обобщить результаты соответствующих международных 

публикаций и на их основе дать исчерпывающий обзор нижнего строения современных железнодорожных 

путей с балластным слоем. Методика. Данная статья представляет собой начало аспирантского исследова-

ния; соответственно существует вторая часть исследования. Сначала авторы подводят итоги исследований  

о нижнем строении пути и его защитных слоях, после чего они анализируют материалы геосинтетического 

цементного составного мата, в особенности – бетонное полотно. Результаты. Опыт использования функций 

геосинтетических и других защитных слоев показывает, что возможное использование геосинтетического 

цементного составного мата (ГЦСМ) под балластным слоем может стать хорошим решением для обновле-

ния коротких участков железнодорожных путей. Научная новизна. Один из авторов, а именно Балаш  

Эллер, является аспирантом в Университете Иштвана Сечени в Дьере (Венгрия). Тема его исследования – 

возможность укрепления нижнего строения железнодорожного пути с использованием специальных  

(преимущественно цементных) слоев. Данная статья была написана для сбора и обобщения новейших  

знаний о нижнем строении современных балластных слоёв железнодорожных путей, чтобы можно было 

определить следующие пути и возможности исследования этой темы. План исследований будет сформули-

рован в ближайшее время, также будут подготовлены необходимые лабораторные и полевые испытания. 

Практическая значимость. Как и ожидалось, после выполнения соответствующих исследований можно 

будет определить преимущества и недостатки использования слоев ГЦСМ в нижнем строении железнодо-

рожного пути, а также определить фактический процесс износа, связанный с балластными путями и их гео-

метрической стабильностью. 
Ключевые слова: нижнее строение пути; земляное полотно; путь с балластным слоем; защитный слой; бе-

тонное полотно 
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SUPPLEMENTARY LABORATORY INVESTIGATIONS OF MODERN 

PLASTIC-POLYMER FISHPLATES FOR RAIL JOINTS 

Purpose. The authors’ goal is to determine the behavior of insulated rail joints with polymer-composite fish-

plates without glueing in the consideration of dynamic loadings regarding to own laboratory tests. In this paper they 

introduce the applied measurement opportunities. Methodology. Dynamic (fatigue) bending tests were performed 

by insulated rail joints assembled with plastic-polymer fishplates. The special laboratory measurements are related 

to digital picture/video measurement technique and assessment method executed by GOM hardware and software, 

as well as computer tomography according to laboratory bending tests. Findings. In previous papers the authors 

published the results of glued-insulated rail joints, in this period they continued their research with the investigation 

of rail joints with plastic-polymer fishplates without glueing. They tested two different types of rail fishplates made 

of plastic-polymer material. For the rail joints with fishplates but without glueing, the authors applied special meas-

urement techniques by GOM products (Tritop, Aramis) that enable high precision digital measurement techniques 

with spectacular visualization results. The computer tomography records ensure the opportunity to be able to receive 

information about inner crackings and faults of plastic-polymer fishplates, with also high precision measurements. 

The assessment method has to be developed for these specific measurement methodologies to be able to compare 

the results and define scientific statements. Originality. Up to now any researcher and research group have been 

dealing with insulated rail joints with special plastic-polymer fishplates without glueing applied mentioned special 

techniques, no one determined the exact deterioration process of these joints, as well as the crack growing phenom-

enon in the cross section of the fishplates. Practical value. The research team of the authors had the possibility to 

see into the details of glass-fibre reinforced resin bonded plastic fishplates during laboratory tests, as well as they 

publish timely information in the consideration of their laboratory tests’ results. This result can be applied in railway 

engineering at all stages: design, construction, maintenance&operation in the future. 
Keywords: laboratory tests; glass-fibre reinforced plastic; fishplate; rail joint; glue 

Purpose 

The authors’ aim is to define the behavior of 

insulated rail joints with glass-fibre reinforced 

plastic fishplates, as well as with and without glue 

material (between rails and fishplates) regarding to 

static and dynamic loadings in the consideration of 

own laboratory tests. 

In the authors’ previous article [43] the purpose 

and working mechanism of glued-insulated rail 

joints were determined. 

Now the special information related to plastic-

polymer material and structures is shortly 

summarized. 

Composite materials or composites are useful 

materials produced from two or more components 

with very different physical and chemical 

characteristics. New material can be made with 

compound of these parts. Therefore individual 

characteristics are able to be guaranteed by 

combination of these components [30]. From other 

viewpoint: composite material can be given as 

a combination of a matrix and a reinforcement, 

which when mixed enable properties better to the 

properties of the individual parts. In the case of 

a composite, the reinforcement is the so called 

fibres and is applied to strenghten the matrix in 

terms of strength and stiffness [49]. 
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In the aspect of composite materials several 

structures can be differentiated [33]: 

 particle-reinforced,

o large particle, 

o dispersion-strengthened, 

 fibre-reinforced

o continuous (aligned), 

o discontinuous (short), 

 aligned,

 random oriented,

 structural

o laminates, 

o sandwich panels. 

Fibre material can be the followings [19, 31]: 

o glass, 

o carbon, 

o aramid, 

o basalt, 

o etc. 

In case of the authors’ research the material of 

railway fishplates is glass-fibre reinforced resin-

bonded plastic, in that the reinforcement is glass-

fibre, the matrix is resin. 

The advantages of glass-fibre reinforced plastic 

are the followings (compared to other materials): 

 high strength [11, 26],

 high specific modulus of elasticity [11, 33],

 low weight [10, 11, 26, 33],

 high strength to weight ratio [19, 28],

 high stiffness to weight ratio [28],

 better impact characteristics [28],

 high damping [12],

 low thermal expansion [12],

 good corrosion resistance [13, 19, 28, 33],

 good moisture resistance [19],

 good resistance to heat and cold [19],

 good electrical insulation [15, 19, 21],

 nonmagnetic [21],

 good thermal insulation [15, 19],

 resistance to chemical and microbiological

attacks [10], 

 good dimensional stability [12, 19],

 design flexibility [28],

 recyclable [45, 46],

 cost-effectiveness [10, 18, 19, 26].

There are some disadvantages: 

 more expensive than traditional materials

[13], 

 weakness (in case of unidirectional glass-

fibre reinforced plastic) [21], 

 anisotropic and non-homogeneous direction-

al qualities [47], 

 brittle behaviour [47],

 it needs special machining technology [10,

19, 26, 30] and special tools because of e.g. lami-

nating problems during boring, milling, grinding 

and cutting: 

o CVD (chemical vapor deposition) dia-

mond coated tools and milling tools [32], 

o water jet cutting, CO2 jet cutting [32], 

o high speed cutting [32], 

o laser cutting [19], carbon dioxide (CO2) 

laser, neodymium-doped yttrium aluminium 

garnet (Nd:YAG) laser fibre and disk lasers for 

cutting [19], 

o CNC milling [52], 

o HSS and carbide drill bit [52], 

o PCD (poly crystalline diamond) [33], 

o making holes with fine blanking proce-

dure instead of boring [12], 

o ultrasonic drilling, laser drilling and wa-

ter-jet drilling [12], 

o grinding with CBN wheel in dry condi-

tion, and with synthetic and emulsion coolants 

[18]. 

Glass-fibre reinforced plastic materials can be 

applied in many fields: 

 car (vehicle) industry [13],

 aircraft industry [13, 30],

 aerospace industry [13, 15, 32],

 marine application [15, 52], naval industries

[9], 

 machine industry [30, 47],

 oil industries [33]

 defense indusrty [15],

 electrical industry [15],

 electronic industry [15],

 in seawater and sea sand concrete environ-

ment [31], 

 subsea and offshore application [29],

 transport sector [15],

 agriculture and food industries [15],

 medical devices [13],

 sport goods [33], sport equipments [12],

 public health [15],

 housing [15],

 pipes [23],
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 surveillance equipment [21],

 other special structures:

o lightweight footbridge [21], 

o military footbridge [22], 

o asphalt pavements [25], 

o orthotropic steel bridge surfacings [25], 

o composite floor system [14], 

o rotor blades of wind turbine [16], 

o wind power plant [52], 

o railway bogies [27], 

o many civil engineering applications [8, 

13], 

o etc. 

Here are some methods applied during research 

related to glass-fibre materials: 

 laboratory tests (mechanical tests 

with/without accelerated corrosion tests, etc.): 

o accelerated corrosion tests, different pH 

and temperatures, different durations [31] to 

test the long-term durability of basalt- and 

glass-fibre reinforced polymer bars in seawater 

and sea sand concrete (SWSSC) environment, 

o scanning electron microscope [31], 

o X-ray tests [31], 

o energy dispersive X-ray spectroscopy 

(EDS) [31], 

o tensile and Differential Scanning Calo-

rimetry (DSC) testing [8], 

o tension, shear tests [24, 38, 42, 43, ] 

o ‘fracture’ tests [51, 54], 

o micrographic fracture analysis [54], 

o electrical conductivity tests [11], 

o acoustic emission tests, Active NDT (non-

destructive testing) methods, like ultrasonic or 

radiographic testing, need an active external 

source, which introduces energy into the sys-

tem in the form of an acoustic wave [17], 

o Cooper fatigue tests (asphalt pavements) 

[25], 

o tests with riveted joints [47], 

o ultrasonic C scan testing and image analy-

sis [12], 

o bending and hygrothermal aging [20], 

o moisture absorption (Fickian diffusion 

stage) [20], 

o bending tests of composite slab [14], 

 FEM modelling [27],

 FEM: predict the anisotropy and non-linear

behaviour of glass fibre reinforced plastics [9], 

 FEM and Digital Image Correlation (DIC)

and strain maps in the test samples [47], 

In previous research period the authors pub-

lished their results related to the areas below [24, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]: 

 laboratory tests:

o static shearing tests of glue material, 

o static 3-point bending tests of glued-

insulated rail joints with steel and polymer-

composite fishplates, as well as with plastic 

fishplates but without glueing, 

o dynamic (fatigue) tests of glued-insulated 

rail joints with steel and polymer-composite 

fishplates, 

o axial pulling tests of glued insulated rail 

joints with polymer-composite fishplates, 

 field tests in real railway tracks:

o evaluation of diagrams of track geometry 

recording car, 

o straightness tests executed by 

STRAIGHT-EDGE tool. 

In this new research period the authors deal 

with only plastic-polymer fishplates in insulated 

rail joints, i.e. without glueing. There will be tests 

related to not only fishplates, but material tests 

with the cut specimens from the fishplates. 

Two types of glass-fibre reinforced fishplates 

(fit to 54E1 rail profile) are available for laboratory 

tests: 

 type I: structural, laminated polymer (Fig. 1),

 type II: combination of fibre-reinforced pol-

ymer with continuous (aligned) and discontinuous, 

random oriented structure (Fig. 2). 

In this paper the authors summarize the up-to-

date laboratory measurement possibilities and their 

initial results of plastic-polymer fishplates that are 

detailed in following sections. Material tests have 

not been introduced, yet, only in the following 

publications in 2020. 

This paper is the continuation of the authors 

previous papers [24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]. 
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Fig. 1. Laboratory test assembly with fishplate type I 

Fig. 2. Laboratory test assembly with fishplate type II 

Methodology 

Dynamic (fatigue) bending tests were per-

formed by insulated rail joints assembled with 

plastic-polymer fishplates. The auhors applied spe-

cial laboratory measurements that are related to 

digital picture/video measurement technique and 

assessment method executed by GOM hardwares 

and softwares, as well as computer tomography ac-

cording to laboratory bending tests. 

In the following the details of used methodolo-

gies and connecting characteristics, parameters are 

described. 

The parameters of investigated fishplates 

(where type I and II are not specified the data are 

related to both): 

 length: 900 mm,

 height 108 mm,

 width: 40 mm,

 number of holes: 6,

 geometrical patterns of bolt (screw) holes:

according to the Hungarian regulations (40-190-

150-140-150-190-40 mm from the end of the fish-

plate), 

 diameter of holes: 28 mm,

 reinforce material: glass-fibre,

 matrix material: resin,

 material structure:

o type I: structural, laminated polymer, 

o type II: combination of fibre-reinforced 

polymer with continuous (aligned) and discon-

tinuous, random oriented structure. 

 bolt (screw) characteristics:

o diameter: 27 mm (for fishplate type I), 24 

mm (for fishplate type II), 

o material property: 8.8 (i.e. tensile strength 

is min. 800 MPa, yield strength is min. 640 

MPa). 

Properties of endpost material: 

 thickness: 4 mm,

 material: glass-fibre reinforced plastic,

 for rail profile: 54E1 (UIC54).

Properties of applied rails: 

 profile: 54E1 (UIC54),

 length: approx. 2×750 mm,

 steel grade: R260 (900A),

 hardness: 260 HBW.

Characteristics of 3-point dynamic bending 

tests: 

 actuator type: BiSS 300 kN,

 bay length: 1200 mm,

 supports: 2 inelastic steel supports with

knuckles, 

 rail fasteners: Vossloh Skl24 type,

 Fmin: 10 kN,

 Fmax: 136 kN,

 loading frequency: 2 Hz,

 registered values:

o elapsed time in sec unit, 

o force in kN unit, 

o deformation in vertical plane in mm unit, 

o number of loading cycles. 

As mentioned earlier, special modern meas-

urement techniques were applied: 

 digital picture/video recording and connect-

ing data processing methods: 

o GOM Tritop, 

o GOM Aramis, 

 computer tomograpgy.
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The authors planned test series with the follow-

ing steps: 

i) initial state recordings (i.e. before fatigue),

a. make 3D computer tomography (Fig. 3)

models of the middle section of fishplates 

(between two middle holes), 

b. assemble the rail joints,

c. record the force vs. vertical displacement

(or deformation, stress, strain, etc.) functions 

with load cell and LVDT, GOM Tritop 

(Fig. 4), GOM Aramis (Fig. 5) with static 

and short dynamic tests, 

ii) fatigue test with 500,000 loading cycles (or

until failure),

iii) state recordings after fatigue,

a. disassemble the rail joint,

b. make 3D computer tomography models of

the middle section of fishplates (between 

two middle holes), 

c. reassemble the rail joints,

d. record the force vs. vertical displacement

(or deformation, stress, strain, etc.) functions 

with load cell and LVDT, GOM Tritop, 

GOM Aramis with static and short dynamic 

tests, 

iv) fatigue test with 500,000 loading cycles (or

until failure),

v) etc.

Fig. 3. Computer tomography machine (type: Yxilon 

Modular) and the measured fishplates 

The steps ‘iii’…’iv’ should be repeated until al-

together 3.5 million loading cycles (plan) for 3-3 

pieces of rail joints (i.e. 3 specimens with fishplate 

type I and other 3 with type II). 

The results from the initial stage (before fa-

tigue), as well as after each 500,000 loading cycles 

(after fatigue stages) can be compared together. In 

this way the crack/failure growing processes are 

able to be determined and recorded related to the 

two different fishplates as a function of loading cy-

cles. 

In the Findings chapter the authors detail their 

relevant results. 

Fig. 4. Test assembly, measurement with GOM Tritop 

Fig. 5. Test assembly, measurement with GOM Aramis 

Findings 

In previous papers [24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44] the authors published the results of glued-

insulated rail joints, in this period they continued 

their research with the investigation of rail joints 

with plastic-polymer fishplates without glueing. 

They tested two different types of rail fishplates 

made of plastic-polymer material. For the rail 

joints with fishplates but without glueing, the au-

thors applied special measurement techniques by 

GOM products (Tritop, Aramis) that enable high 

precision digital measurement techniques with 

spectacular visualization results. The computer to-

mography records ensure the opportunity to be 

able to receive information about inner crackings 

90

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.15802/stp2019/158471


ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  

національного університету залізничного транспорту, 2019, № 6 (84) 

ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ ТА АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 

Creative Commons Attribution 4.0 International 

doi: https://doi.org/10.15802/stp2019/1952121 © A. Nemeth, I. Fekete, S. Szalai, S. Fischer, 2019 

and faults of plastic-polymer fishplates, with also 

high precision measurements. The assessment 

method has to be developed for these specific 

measurement methodologies to be able to compare 

the results and define scientific statements. 

By this time the following results were 

obtained with 1-1 pieces of rail joints: 

 a pre-fatigue tests, i.e. step ’i’,

 post-fatigue tests, i.e. step ’ii’…’iii’, until

approximately 10,000 loading cycles. 

The reason of only approx. 10,000 loading 

cycles were applied the fact the fishplates partly or 

full failured: 

 fishplate type I: partly failure after 10,000

cycles (one of the fishplate pair is damaged in the 

middle cross section at the top line), 

 fishplate type II: failure after 7,331 cycles.

Figures 6-7 illustrate the rail joints after 1st 

loading period. 

Fig. 6. Insulated rail joint with fishplate type I after 

10,000 loading cycles (the seeable failure was only 

one fishplate, in the other not) 

Fig. 7. Insulated rail joint with fishplate type II after 

7,331 loading cycles (both fishplates damaged) 

In Figures 8-9 the typical loading curves 

(hysteresis) can be seen recorded by original 

software of BiSS hydraulic actuator. 

Fig. 8. Typical hysteresis curves of insulated rail 

joint with fishplate type I 

Fig. 9. Typical vertical displacement curves 

of insulated rail joint with fishplate type I 

Fig. 10. Typical hysteresis curves of insulated 

rail joint with fishplate type II 
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Fig. 11. Typical vertical displacement curves 

of insulated rail joint with fishplate type II 

Figures 8-11 show that the higher the number 

of (elapsed) loading cycles, the higher the 

measurable vertical displacement. It is a very 

trivial behaviour of engineering structures during 

(and/or after) fatigue test. 

The authors demonstrate some of the special 

measurement results obtained by GOM technology 

and computer tomography (Fig. 12-15). 

Fig. 12. Measured displacement (in vertical plane)  

of insulated rail joint’s middle with fishplate type I 

before fatigue at 10 kN vertical loading – recorded 

by GOM Aramis (the picture is upside down) 

Fig. 13. Measured displacement (in vertical plane)  

of insulated rail joint’s middle with fishplate type I  

before fatigue at 136 kN vertical loading – recorded 

by GOM Aramis (the picture is upside down) 

Fig. 14. Measured Mises strain (in vertical plane)  

of insulated rail joint’s middle with fishplate type I 

before fatigue at 10 kN vertical loading – recorded 

by GOM Aramis (the picture is upside down) 
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Fig. 15. Measured Mises strain (in vertical plane) of in-

sulated rail joint’s middle with fishplate type I before 

fatigue at 136 kN vertical loading – recorded by GOM 

Aramis (the picture is upside down) 

It can be stated – regarding Fig. 12-15 – that 

measurement technique ensured by GOM Aramis 

is adequate to determine e.g. displacement and 

strain values very high precision compared to 

a reference status (so called ’0’ stage, i.e. non-

loaded stage). Every diagram recorded by this 

method shows the differences. The measurements 

were executed by 10 Hz sampling while the short 

dynamic loading was 0.1 Hz. It means that in 

10 seconds there was only one full sinus loading 

cycle, during which 100 pictures were taken. The 

apparatus of applied, assembled GOM Aramis 

hardwares and software were able to offer approx. 

900 shoots. Because of this fact one measurement 

took approx. 90 seconds. Fig. 12-15 are typical 

pictures from the 900 ones. In the future the ’after 

fatigue’ stages have to be recorded to be able to 

compare the results. (Next to the showed values, 

the software is able to give not only the vertical, 

but the horizontal measurements, as well as 

Epsilon X and Y parameters – so called specific 

strain values.) 

Figures 16-17 demonstrate some 3-D 

recordings of computer tomography tests. 

Fig. 16. Inner failures of fishplate type II (sign ‘a’) in 

the middle part before fatigue (yellow surfaces), as well 

as after 7,331 loading cycles (red surfaces) – recorded 

by computer tomography 

Fig. 17. Inner failures of fishplate type II (sign ‘b’ in the 

middle part before fatigue (yellow surfaces), as well as 

after 7,331 loading cycles (red surfaces) – recorded by 

computer tomography 

Referring Fig. 16-17 the authors state that 3-D 

computer tomography is also adequate for 

definition inner faults (e.g. crackings, inclusions, 

etc.) with very high accuracy. The recordings are 

able to be compared to each other and the 

deterioration process can be determined by this 

methodology.  

Originality and practical value 

Up to now any researcher and research group 

have been dealing with insulated rail joints with 

special plastic-polymer fishplates without glueing 

applied mentioned special techniques, no one de-

termined the exact deterioration process of these 

joints, as well as the crack growing phenomenon in 

the cross section of the fishplates. The research 
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team of the authors had the possibility to see into 

the details of glass-fibre reinforced resin bonded 

plastic fishplates during laboratory tests, as well as 

they publish timely information in the considera-

tion of their laboratory tests’ results. This result 

can be applied in railway engineering at all stages: 

design, construction, maintenance&operation in 

the future. 

Up to now the laboratory measurements with 

GOM Tritop procedure and the data from those 

have not been processed yet, but the authors would 

like to execute it in the future, as well as publish 

these results. 

The authors think that the largest challenge will 

be the development the data processing and 

evaluation procedure for both techniques (GOM 

techniques: Tritop and Aramis, as well as computer 

tomography). 

E.g. in case of GOM Aramis some special 

points have to be marked before the short dynamic 

loading during this kind of measurements, after 

that data have to be filtered/determined from the 

database and diagrams, figures should be drawn. It 

means that the change of the behaviour of the 

fishplated joints can be assessed by usage of the 

trend functions related to the results from the 

measurements at different time, i.e. steps (from i) 

to v), see Section ’Methodology’). These special 

marked points can be the following on the 

fishplates: 

 one point (or more points) from the above

zone of the fishplate, 

 one point (or more points) from the middle

zone of the fishplate, 

 one point (or more points) from the below

zone of the fishplate. 

The authors have to mention that in case of 

GOM Aramis the ’points’ can be ranges (see Fig. 7 

and Figures 12-15). The only requirement to have 

to be fulfilled: these points or ranges should be 

able to localized/seen in every recorded picture to 

be able to define the changes of the parameters 

related to them. 

The second possibility is the GOM Tritop (see 

Fig. 4). It is a technique with usage of reference 

points (i.e. without movements/displacements 

during the measurements), as well as measured 

points (i.e. they have movements/displacements 

during the measurements compared to reference 

points). GOM Tritop gives the opportunity to be 

able to define the displacement vectors without 

usage of e.g. Matlab programming. As the authors 

mentioned, up to now the data processing and 

assessment have not been performed. 

The third possibility is the computer 

tomography. The recorded 3-D models from 

computer tomography measurements, the evolution 

of the crackings or any irregularities inside (or 

naturally on the surfaces) of the fishplates can be 

localised and determined. It means that e.g. the 

length values or maybe the volume (in mm3 unit) 

of the faults (i.e. air inside the fishplates), or the 

number and location of the broken glass fibres are 

able to be defined. It should be mentioned that 

computer tomography machine at Széchenyi István 

University is able to make recordings with limited 

dimensions, it is the reason the authors focus on 

the middle part of the fishplates (remark: the 

highest stress and strain values are in this zone due 

to the static model and the supports of the ’beam’). 

The authors have an initial result with this 

procedure. The volume of the faults (air) related to 

the Figures 16-17 are the followings: 

 at the initial stage (i.e. before fatigue test):

3,000 mm3, 

 after 7,331 loading cycles: approx.

18,000 mm3. 

It means that the volume of the faults increased 

the sixfold of the initial after 7,331 loading cycles 

(after this quantity of loading cycles the fishplates 

– type II – went broke).

There are some aspects the authors have to 

consider in the continuation of their research: 

 specimens should be cut from the fishplates

and bending, tensile tests have to be executed (ac-

cording to the European standards), 

 from these measurements the material char-

acteristics can be defined, 

 the performed bending tests with full scale

fishplates (see steps in the Methodology chapter) 

are able to ensure the change of the vertical dis-

placement (deformation) of the rail joints as 

a function of loading cycles, the elasticity parame-

ters can be calculated (maybe E×I and/or G×A 

values, Poisson ratio, sigma-epsylon – stress-strain 

–, etc.), 

 the results will be adequate to compare the

behaviour of insulated rail joints with and without 

glueing, as well as the insulated rail joints with 
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glass-fibre reinforced fishplates and traditional 

steel fishplates, 

In the following research – mainly in the 

preparation of PhD thesis of Attila Németh – the 

below techniques, methodologies and aspects, have 

to be considered related to insulated and glued 

insulated rail joints with glass-fibre reinforced 

fishplates: 

 evaluation of geometrical deterioration of

ballasted railway tracks [34, 35, 36, 37], 

 dynamic effects of the railway track (and e.g.

turnouts) and vehicles, as well as irregular move-

ments of rail vehicles [3, 4, 5, 6, 7, 48, 50, 53], 

 calculation method of stress-strain rate in the

railway layer structures [1, 2]. 

 This paper is the continuation of the authors

previous papers [24, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]. 
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ДОДАТКОВІ ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 

ПЛАСТИКОВО-ПОЛІМЕРНИХ НАКЛАДОК ДЛЯ РЕЙКОВИХ 

З’ЄДНАНЬ 

Мета. У цій статті передбачено визначити поведінку ізольованих рейкових з’єднань із полімер-

композитними накладками без склеювання під час розгляду динамічних навантажень щодо власних лабора-

торних випробувань. Автори представляють прикладні можливості вимірювання. Методика. Динамічні 

(втомні) випробування на вигин було проведено за допомогою ізольованих рейкових з’єднань, зібраних 

із пластикових полімерних рейкових накладок. Спеціальні лабораторні випробування пов’язані з технікою 

ви-мірювання та методом оцінки цифрового зображення/відео, що виконані апаратними і програмними 

засоба-ми GOM, а також з комп’ютерною томографією відповідно до лабораторних випробувань на вигин. 

Резуль-тати. У попередніх роботах автори публікували результати дослідження клейових рейкових стиків, 

зараз вони продовжують дослідження рейкових стиків із пластиково-полімерними накладками без 

склеювання. Було випробувано два різних типи рейкових накладок, виготовлених із полімерно-пластикового 

матеріалу. Для рейкових стиків із накладками без склеювання автори використали спеціальні методи 

вимірювання, ро-зроблені GOM (Tritop, Aramis), які дозволяють застосовувати високоточні цифрові 

вимірювання з вражаю-чими результатами візуалізації. Записи комп’ютерної томографії забезпечують 

можливість отримувати інформацію про внутрішні тріщини та пошкодження пластиково-полімерних 

рейкових накладок, а також про вимірювання з високою точністю. Метод оцінки повинен бути розроблений 

для цих конкретних методик вимірювання, щоб мати можливість порівнювати результати і визначати 

наукові твердження. Наукова новизна. До цього часу дослідники й дослідницькі групи займалися 

вивченням ізольованих рейко-вих стиків зі спеціальними пластиково-полімерними накладками без 

склеювання, застосовуючи згадані спе-ціальні методи; ніхто не визначав точний процес руйнування 

цих з’єднань, а також явище збільшення трі-щин у поперечному перерізі рейкових накладок. 

Практична значимість. Дослідницька група авторів мала можливість ознайомитися з деталями рейкових 

накладок, посилених скловолокном, склеєних смолою під час лабораторних випробувань, а також 

опублікувати своєчасну інформацію про результати лабораторних випробувань. Ці результати 

в майбутньому можна застосовувати в залізничному машинобудуванні на всіх етапах: проєктування, 

будівництво, технічне обслуговування й експлуатація. 

Ключові слова: лабораторні випробування; армований склопластик; рейкові накладки; рейковий стик; 
клей 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПЛАСТИКОВО-ПОЛИМЕРНЫХ НАКЛАДОК ДЛЯ 

РЕЛЬСОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

Цель. В данной статье предусмотрено определить поведение изолированных рельсовых соединений 

с полимер-композитными накладками без склеивания при рассмотрении динамических нагрузок в отноше-

нии собственных лабораторных испытаний. Авторы представляют прикладные возможности измерения. 

Методика. Динамические (усталостные) испытания на изгиб были проведены с помощью изолированных 

рельсовых соединений, собранных из пластиковых полимерных рельсовых накладок. Специальные лабора-

торные испытания связаны с техникой измерения и методом оценки цифрового изображения/видео, выпол-

няемыми аппаратными и программными средствами GOM, а также с компьютерной томографией в соответ-

ствии с лабораторными испытаниями на изгиб. Результаты. В предыдущих работах авторы публиковали 

результаты исследования клеевых рельсовых стыков, сейчас они продолжают исследования рельсовых сты-

ков с пластиково-полимерными накладками без склеивания. Были испытаны два различных типа рельсовых 

накладок, изготовленных из полимерно-пластикового материала. Для рельсовых стыков с накладками без 

склеивания авторы использовали специальные методы измерения, разработанные GOM (Tritop, Aramis), ко-

торые позволяют применять высокоточные цифровые измерения с впечатляющими результатами визуализа-

ции. Записи компьютерной томографии обеспечивают возможность получать информацию о внутренних 

трещинах и повреждениях пластиково-полимерных рельсовых накладок, а также об измерениях с высокой 

точностью. Метод оценки должен быть разработан для этих конкретных методик измерения, чтобы иметь 

возможность сравнивать результаты и определять научные утверждения. Научная новизна. До настоящего 

времени исследователи и исследовательские группы занимались изучением изолированных рельсовых сты-

ков со специальными пластиково-полимерными накладками без склеивания, применяя упомянутые специ-

альные методы; никто не определял точный процесс разрушения этих соединений, а также явление увеличе-

ния трещин в поперечном сечении рельсовых накладок. Практическая значимость. Исследовательская 

группа авторов имела возможность ознакомиться с деталями рельсовых накладок, усиленных стекловолок-

ном, склеенных смолой во время лабораторных испытаний, а также опубликовать своевременную информа-

цию о результатах лабораторных испытаний. Эти результаты в будущем можно применять в железнодорож-

ном машиностроении на всех этапах: проектирование, строительство, техническое обслуживание и эксплуа-

тация. 
Ключевые слова: лабораторные испытания; армированный стеклопластик; рельсовые накладки; рельсо-

вый стык; клей 
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DISCRETE ELEMENT MODELLING OF PARTICLE DEGARDATION 

OF RAILWAY BALLAST MATERIAL WITH PFC3D SOFTWARE 

Purpose. It is a very important issue to be able to determine the accurate particle degradation of railway ballast 

material. There are three different – but connecting – methodology for that: 1) full scale field tests, 2) full scale or 

reduced scale laboratory tests, 3) computer modelling, mainly with discrete element method (DEM). Options no. 

1 and no. 2 need a lot of time and money, but for option no. 3 sophisticated software is needed that can consider the 

accurate micromechanical characteristics of ballast bed material. Methodology. In this paper the authors summarize 

their results related to modelling, having applied a software that uses DEM for calculation, as well as laboratory 

tests, namely uniaxial compression tests with reduced scale and computer tomography. Findings. The authors ob-

tained the results that the uniaxial compression test in laboratory was able to be modelled by DEM software with an 

initial precision but in the future should be specified. The results are certified by measurements performed by com-

puter tomography method. Originality. It is a very complicated issue to model the particle breakage of railway bal-

last not only particle movements in DEM software. There are many available software packages at the ‘market’, e.g. 

PFC, EDEM, YADE. Some of them are quite expensive, the others can be controlled by significantly difficult man-

ner (special programming technique is needed, command line, etc.) The authors applied not only laboratory loading 

tests, but sophisticated computer tomography for their research. Practical value The results can be useful for rail-

way engineering area. This article is a part of a PhD research at Szechenyi Istvan University, the PhD student is Eri-

ka Juhász. Her aim is to develop a method to be able to determine the more accurate ballast breakage, as well as 

develop assessment methodology related to special measurement techniques (e.g. GOM techniques, computer to-

mography, etc.). The publishing of this paper was supported by ÚNKP–19-3–I–SZE–13 project. 
Keywords: discrete element modelling; particle degradation; breakage; laboratory test; static pressing test; 

CT-equipment

Purpose 

Construction of the conventional railway tracks 

have the highest proportion of crushed stones. The 

crushed stone is responsible for the solid but flexi-

ble support of the track. Besides they include im-

portant load bearing, drainage and stability func-

tions [6]. 

The authors’ research has focused on laboratory 

tests, whereas other scientific research like com-

puter modelling in the field of technical sciences 

are the focus of the 21st century. 

In this article, the authors present computer 

modelling and its capabilities, and attempt to com-

pare its results with laboratory results. From sever-

al computer modelling the discrete element model-

ling is suitable for analysing the effects of railway 

crushed stone bed degradation according to the 

state of the art. In the aggregation, the deformation 

of the structure of the grains can be used to qualify 

the changes, so it is possible to examine the whole 

aggregate and the behaviour of the individual 

grain. In any case, the physical parameters of the 

models can be determined. The latter aspect is – if 

not the only one – one of the most important parts 

of discrete element modelling, that is more precise-

ly the adjustment and refinement of the microme-

chanical parameters of the model. So the model 

can be validated using the results of the modelled 

test in the laboratory. 
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Methodology 

About Discrete Element Modelling. The dis-

crete element method is used to simulate particu-

late or granular modelled material and processes. 

Granular material is for example sand, soil or in 

this paper: railway crushed stone. In addition, it is 

a numerical method in which the set to be simulat-

ed is made up of discrete elements with independ-

ent displacements and degrees of freedom of mo-

tion. Relationships between elements can be estab-

lished and terminated. In addition, it is possible to 

specify relationships between predefined grains, 

which can be characterized by the addition of 

strength properties to the «small» grains that form 

«large» grains; and even models of larger struc-

tures can be constructed in this way, e.g. geogrids, 

engineering structures, etc. 

Computer simulations can significantly reduce 

the number of laboratory tests that need to be per-

formed if the parameters of the computer model 

and the laboratory test and also the results can be 

prepared (this is the ‘model validation’ mentioned 

earlier). In this way in DEM simulation (discrete 

element method) by modifying individual parame-

ters, more extensive research can be done, avoid-

ing and minimizing costly and time-consuming 

laboratory tests. 

Discrete element simulations do not work as 

usual with finite element methods (FEM simula-

tion): due to the random location of discrete parti-

cles, the same result cannot be obtained for all 

samples with the same parameters. However, in 

finite element simulations the same mesh resolu-

tion will always have the same result. 

Introduction of the used computer software. 
For the purpose of this article, the authors applied 

PFC3D (Particle Flow Code in 3 Dimensions), 

a software developed and marketed by Itasca Con-

sulting Group Inc. (the authors’ software version is 

4.0, released around 2009 – currently the latest 

version is 6.0). The software is used for three-

dimensional micromechanical analysis of particu-

late material systems: mainly to determine particle 

motions and particle shape changes (fractures, 

fragmentation, etc.) and the occurring forces-

stresses during these processes. It offers analytical 

and investigative capabilities to characterize the 

interaction between individual (granular) compo-

nents by friction, modelling of cohesion relation-

ships, and considering material continuity when 

examining engineering structures. In this way, e.g. 

three-dimensional load simulation of a reinforced 

concrete beam (naturally with steel reinforcement) 

can also be solved with the software by replacing 

both concrete and reinforcing bars with discrete 

elements, and working together can be defined. 

The software is also capable of modelling the 

dynamic behaviour of the particulate set, which 

may be important in the future due to the vibration 

effect of the passing railway units. The shape of 

the granules may be different from the ideal sphere 

shape (so-called ‘ball’). So formed of contact 

and/or intersecting spheres, modelling of complex 

particles (so-called ‘clumps’) is also solved. De-

pending on the particle size distribution of the re-

quired particulate material, the particle set to be 

modelled can be generated either as a single parti-

cle set or as a Gaussian distribution, or it can be 

used to generate a predetermined specific particle 

size distribution. 

PFC is a general-purpose framework for model-

ling discrete elements, available in two- and three-

dimensional programs [16, 17]. It is applied for 

modelling synthetic materials of variable size, stiff 

particles that form particulate and solid materials. 

PFC models simulate the independent motion 

(translation and rotation) and interaction of many 

stiff particles that can interact with each other 

based on internal force and torque. Particle shapes 

can include 2D plates or 3D spheres, nodes of stiff-

ly connected plates in 2D, convex polygons in 2D, 

or 3D polyhedra. The PFC includes twelve built-in 

contact models with the ability to even create 

a custom C++ user-defined contact model (UDM). 

Since its first release in 1994, PFC has been 

successfully used by a number of scientific institu-

tions and private companies in a variety of high-

level research, ranging from basic micro-size to 

specific applications including hydraulic fracture, 

soil mechanical interactions, slope stability, bulk 

material flow / mixing and cavern mining, but was 

also used to simulate a number of other activities. 

Thermal Analysis: The PFC thermal module al-

lows simulations of transient heat conduction and 

storage in PFC particle materials and the develop-

ment of heat-induced deformations and forces. The 

PFC supports both thermal and coupled thermome-

chanical analysis. 

C++ Contact Models: Enables users to add 

new contact models (particle force-displacement 
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relationship) to the PFC using C++ scripts. This 

option provides a high degree of freedom of appli-

cation and the ability to individually program in 

the software the physical properties and operating 

mechanisms relevant to each problem. 

Among the PFC software – in the authors’ re-

search – the authors worked with PFC3D 4.0. ver-

sion (as it has been already mentioned), which be-

sides the previously mentioned granular elements, 

it also works with wall elements (‘walls’), which 

can be finite and infinite flat plates, and other walls 

of other geometry (cylinder, cone, etc.). 

In general, the program should specify the me-

chanical properties of the particles and the parame-

ters of the grain-grain or grain-wall relationship. 

The PFC program considers the particles as infi-

nitely stiff and compresses all the mechanical 

properties of the material into a relationship be-

tween the particles, which can also be deformed. 

Since the crushed stone bedding has no internal 

bond, it is not necessary to define tensile strength 

in contact bonds in this case. 

In addition, the authors have a wide range of 

applications, e.g. the software can also be used to 

build geogrids (providing tensile strength and 

bending stiffness properties). 

The calculations are based on the combined cy-

clical application of Newton's laws of motion and 

the force-displacement law. 

Generic Adhesive Contact Model. The Adhe-

sive Rolling Resistance Linear Model is a new 

contact model now available in PFC 6 to represent 

a simple cohesive granular material. The cohesion 

arises from a short-range attraction, which is a lin-

ear approximation of the van der Waals force law. 

For these materials, the attraction force is always 

present when the contact surfaces fall within a spe-

cific range of attraction force. Assemblies of cohe-

sive grains exhibit much larger variations in their 

equilibrium densities than do corresponding as-

semblies of non-cohesive grains, because the cohe-

sive grains may form loose, solid-like cohesive 

granulates. Such granular systems can stay in me-

chanical equilibrium at lower solid fractions (down 

to 25-30%) than cohesionless granular systems 

(with typical solid fractions of 58-64%). Cohesive 

granular materials have much less frequently been 

investigated by numerical simulation than cohe-

sionless ones. The new contact model in PFC en-

compasses both types of materials and could be 

used to study macroscopic behaviour of a variety 

of cohesive granular materials including cohesive 

powders such as xerographic toners (in which co-

hesion stems from van der Waals interaction) and 

wet bead packs (in which cohesion stems from liq-

uid bridges joining neighbouring particles) [17]. 

Soft-Bond Contact Model. The soft-bond 

model can be used to simulate both unbonded and 

bonded systems.  

In an unbonded state, it behaves essentially 

similar to the contact model, providing the ability 

to transmit both a force and a moment at the con-

tact point, with frictional strength parameters limit-

ing the shear force, bending moment, and twisting 

moment. 

In its bonded formulation, the behaviour is sim-

ilar to that of a linear parallel bond model, with 

a frictional strength parameter limiting the shear 

force, and the possibility for the bond to fail if the 

bond strength is exceeded either in shear or in ten-

sion. However, contrary to the linear parallel bond 

model, the bond is not removed upon failure. In-

stead, it may enter into a softening regime until the 

bond stress reaches a threshold value at which the 

bond is removed and considered broken. The slope 

and tensile breakage strength during softening can 

be specified by the user (via the softening factor 

and the softening tensile strength factor, respec-

tively). Another difference with the linear parallel 

bond model is that only one set of stiffnesses is 

used for both the unbonded and bonded formula-

tions. This behaviour is essentially similar to that 

proposed, with the difference that the bond elonga-

tion used to update the normal stress in the soften-

ing regime accounts for both the normal displace-

ment and bending increments [17]. 

Behaviour Summary. A soft bond can be en-

visioned as a set of elastic springs with constant 

normal and shear stiffnesses, uniformly distributed 

over a {rectangular in 2D; circular in 3D} cross-

section lying on the contact plane and centred at 

the contact point. Relative motion at the contact 

causes a linear force and moment to develop, that 

act on the two contacting pieces. If the bond is in-

active, frictional strength parameters cap the shear 

force, bending and twisting moments. If the bond 

is active, the force and moment can be related to 

maximum normal and shear stresses acting within 

the bond material at the bond periphery. If either of 

these maximum stresses exceeds its corresponding 
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bond strength, the bond may enter a softening re-

gime to a specified failure criterion. After failure, 

the behaviour reverts to the unbonded formulation 

[17]. 

As balls, clumps, rigid blocks, and walls (i.e., 

pieces) are rigid in PFC, all deformation between 

surfaces of adjacent pieces occurs at contacts. Spe-

cific contact models (i.e., particle-interaction laws) 

can be inserted to represent different physical situ-

ations using a soft contact representation where the 

pieces do not deform but and piece overlaps are 

allowed. Forces and moments are computed based 

on the degree of overlap. Contact models can use 

the piece properties to determine the resulting in-

teractions. Contacts are created and deleted auto-

matically during model cycling. PFC uses the null 

model contact model by default and therefore the 

user is required to explicitly specify which contact 

model(s) should be used in each PFC model. Each 

contact is assigned a single contact model manual-

ly or via the Contact Model Assignment Table 

(CMAT). [16] 

Built-in Contact Models. [16] 

Null. The null contact model is the default con-

tact model with no mechanical interaction. No 

force or moment is generated. 

Linear. The linear model reproduces the me-

chanical behaviour of an infinitesimal, linear elas-

tic and frictional interface that carries a point force. 

The interface does not resist relative rotation and 

optional viscous dashpots may be activated. 

Linear Contact Bond. The linear contact bond 

model provides the behaviour of an infinitesimal, 

linear elastic, and either frictional or bonded inter-

face that carries a point force and does not resist 

relative rotation. 

Linear Parallel Bond. The linear parallel bond 

model provides the force-displacement behaviour 

of a finite-sized piece of cementitious material de-

posited between two pieces in the vicinity of the 

contact location, acting in parallel with a linear 

model. 

Soft-Bond.  Similar to the linear parallel bond 

with the addition that a softening parameter can be 

specified to modify the stiffness in the post tensile 

failure regime, allowing for a degradation of the 

tensile stiffness as a function of increasing bond 

elongation. 

Rolling Resistance Linear. Based on the linear 

model but incorporates a torque acting on the con-

tacting pieces to resisting rolling motion for granu-

lar applications. 

Adhesive Rolling Resistance Linear. Based on 

the rolling resistance linear model to which an ad-

hesive component is added. The cohesion arises 

from a short-range attraction, which is a linear ap-

proximation of the van der Waals force law. 

Flat joint. A flat joint contact simulates the be-

haviour of an interface between two notional sur-

faces, each of which is connected rigidly to a ball 

or pebble. The notional surfaces are called faces, 

which are lines (PFC2D) or disks (PFC3D). 

Smooth Joint. The smooth joint model simu-

lates the behaviour of an interface regardless of the 

local particle contact orientations along the inter-

face. The behaviour of a frictional or bonded joint 

can be modelled by assigning smooth-joint models 

to all contacts between particles that lie on oppo-

site sides of the joint. 

Hertz. The Hertz contact model in PFC consists 

in a non-linear formulation based on an approxi-

mation. 

Hysteretic. The Hysteretic contact model in 

PFC consists in a combination of the elastic por-

tion of the Hertz model, combined an alternate 

dashpot group consisting in a nonlinear visco-

elastic element in the normal direction. 

Burger’s. Simulates creep mechanisms by us-

ing a Kelvin model and a Maxwell model connect-

ed in series in both the normal and shear directions. 

Walking around the topic, computer program-

ming (and discrete element modelling within it) 

already allows assembled elements to be built on 

not just from a sphere or multiple spheres 

(‘clumps’), but polyhedra [4]. This method is al-

ready used by many Hungarian researchers. This 

also gives us a more accurate picture of the move-

ment and relationship of the particle shapes with 

each other, but the authors were not able to model 

the authors’ laboratory analysis with the mesh 

shapes built into this system (due to the fact that 

only PFC3D 4.0 software is available at Széchenyi 

István University). For example, the YADE soft-

ware, which is an open source, programmable 

software, with its problems and difficulties, is also 

suitable for simulation with polyhedra. The au-

thors’ model is made up of several larger spheres 

(balls) made up of smaller spheres (balls). The test 

principles are very similar, so in the first approach 

the authors found PFC3D 4.0 perfectly suitable for 
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‘testing’ discrete element modelling and getting to 

know the method. Since the modelling of crushed 

stone granules as spherical granules can lead to 

incorrect behaviour (singularities in the calcula-

tions), it was necessary to use composite granules 

for realistic results of the simulations [2]. 

About the simulation and the built model, 

the basics of the model. The authors would like to 

illustrate the basics of the simulation: let's take 

a particle that produces displacements under the 

influence of a contact (even it can be considered as 

a set of grains). The displacements cause the dis-

appearance of existing contacts and the formation 

of new contacts, but at these points of contact, 

forces awaken. This is called ‘cycling,’ which is 

performed by the software up to the specified limit, 

and finally this process is called ‘cycling’ leading 

to equilibrium. 

Fragmentation of railway crushed stone bed 

granules was observed in laboratory tests in 

a 160 mm external diameter HDPE (hard polyeth-

ylene tube). The tube was lined with 1200 g/m2 

geotextile. The tube was filled to a standard height 

of about 15 cm with a standard 31.5/50 mm rail 

crushed stone (with two types of andesite from 

mines). This is how the authors achieved the ap-

proximately equal height-to-width ratio determined 

by the CT device used in the study. A set of rock 

material consisted of approximately 16 to 20 indi-

vidually measured and photographed rock particles 

[6]. 

The authors could create a slightly different 

model with using DEM. While in reality (meas-

urement in laboratory) the authors crushed it in the 

form of a cylinder with an inside diameter of ap-

proximately 14 cm – filled at a height of 15 cm 

with two dozen rocks which have sharp corners 

and oblong-cubic shape; in the DEM simulation 

the authors loaded three dozen spherical macro-

spheres into a rectangular container. The size of 

the container is 2-2.5 cm. 

The PFC3D 4.0 version is capable of working 

with significantly fewer elements in the fracture 

calculations and exponentially increases the time 

required for running number of items (compared to 

either 5.0 or 6.0). 

The authors also experimented with small 

granular (crushed) laboratory tests. Components 

suitable for garden watering systems (HDPE 

25 tube – outer diameter 25 mm, wall thickness 

2.3 mm – and HDPE 25 end cap) were assembled 

into several test tube pieces, in which NZ 4/8 ande-

site material filled – approx. 25-25 pieces – the 

specimens are shown in Fig 1. Rock physical pa-

rameters of the fraction 10/14: LA – 13.2%, mDE – 

23.4%. Small granular DEM simulations were 

made with these laboratory tests in mind. 

Fig. 1. Test specimens for NZ 4/8 

Fig. 2 shows the load design, the loading of the 

samples carried out with a ZD-40 type crusher. 

Fig. 2. The laboratory test assembly 
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A total of 6 samples were tested with unidirec-

tional (vertical) pressure: 3 samples with max. 

300 kPa (samples no. 1, no. 2 and no. 4), 3 more 

samples max. 900 kPa (samples no. 3, no. 5 and 

no. 6) with a single-stage load (see [6]). 

The authors performed a CT x-ray on each of 

the crushed samples as described in the authors’ 

previous article [6] with the help of Imre Fekete 

department engineer on the pre- and post-workout 

states, as shown in Figures 3-4 (mainly the dis-

placements could be observed). For this measure-

ment, we did not separate numbering, weighing, 

and one-by-one photography of the particles, as the 

authors did with the 31.5/50 crushed stone bed. 

The loading graphs of the laboratory samples 

are presented together with the DEM modelling in 

the ‘Originality and practical value’ Paragraph. 

Fig. 4. X-ray CT scans of uniaxial compression tests 

with NZ 4/8 material by axonometric representation 

(red for pre-load and blue for post-load; sample  

numbering: sample no. 1 in the bottom row; from left 

 to right no. 2, no. 3 in the middle row; from left  

to right no. 4, no. 5, and no. 6 in the top row) 

Fig. 4. X-ray CT scans of our uniaxial compression tests 

with NZ 4/8 material from top view (red for pre-load 

and blue for post-load; sample numbering: sample no.  

1 in the bottom row; from left to right no. 2, no. 3  

in the middle row; from left to right no. 4, no. 5,  

and no. 6 in the top row) 

Presentation of the macroparticle fragment-

ed aggregation. The authors’ aim with the DEM 

test was to get to know the simulation first and to 

identify possible directions of the research. 

During the creation of the DEM model, the au-

thors generated a set of macroparticles, which con-

sisted of the following steps: 

 the microparticles were produced by random

distribution which fills the range defined by the 

diameter of the macroparticles, 

 the properties of certain inhomogeneous mi-

crostructures of the macroparticles (the individual 

macroparticles, which consisted of the same num-

ber of microspheres, were not completely similar 

in microstructure) were also important aspects in 

the random distribution of the microparticles. 

The geometric properties of the macroparticles 

for the numerical study performed are summarized 

in Table 1. 

Table 1  

The geometric properties of the macroparticles 

Diameter of the 

macro-grains 

[mm] 

Number of the 

macrograins in 

the aggregation 
[piece] 

Number of micro-

particles within a 

macroparticle 
[piece] 

4.0 17 51 

6.0 12 148 

8.0 7 322 

There are two types of contacts that can be 

identified in the macroparticle aggregation model 

for fragmentation. The first type of contact is non-

bonded, described by the Hertz-Mindlin contact 

model. This is also relevant along the macro par-

ticulate aggregate and microparticulate cracks. The 

second type of contact is based on a contact model 

defined by the microparticles inside the same mac-

roparticle, which are linked by the normal and 

shear properties of parallel bonds. The diameter of 

the microparticles were selected to the resulting 

macroparticles contain sufficient microparticles to 

perform a proper simulation of the fragmentation 

process. As can be seen in Table 1, one of these 

macroparticles (so-called ‘clumps’) contains 51-

322 microparticles, which significantly increased 

the run time. 
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The mechanical properties of the ‘clumps’ used 

in the simulations were the same as those of the 

spheres. 

The assumed contact properties in this article 

are summarized in Table 2. 

Table 2  

Micromechanical properties 

Contact bond (parallel contact bond) 

Normal and shear stiffness [N/cm] 4.7×105 

Normal and shear strength [N/cm2] 7.9×103 

The ratio of the ‘bond radius’ to the 

microparticle radius 
0.5 

Friction factor in particle-particle Con-

tact 
0.55 

Friction factor in the particle-wall con-

tact 
0.55 

Container (crucible) size: 19.0 (width) × 19.0 

(long) × 26.5 (height) [mm]. 

Odometer examination of the aggregate. All 

of the macroparticles (build from the micrograins) 

were randomly placed at one point and then al-

lowed to gravitationally enter into the receiving 

container. 

When the sample was completed (the first bal-

anced status was formed) and the top sheet was in 

place, the ‘pressing process’ began, consisting of 

small steps. The pressure plate (on the top of the 

set) moved downward in 0.16 mm increments at a 

constant speed of 8 mm/s (10 to 6 seconds). In all 

cases, this was sufficient to allow the set to reach a 

state in which the initial macroparticles (as the en-

capsulating ‘spherical particles’) almost complete-

ly disintegrate into microparticles. 

Here it is important to mention the fact that the 

simulation ran until the authors crushed all the 

macroparticles into microparticles. Of course, this 

is not possible and realistic conditions, as any 

loaded material will eventually become incom-

pressible. However, the simulation has been able to 

compress each particle over and over again. So 

some of the authors’ resulting values were ignored 

as they would not give a realistic picture of the 

load. This ‘over-compression’ is illustrated in 

Fig. 5. 

Fig. 5. Excessive compression in simulation 

(state of cycle 3280) 

Pictures of the simulations are shown in Fig-

ures 6-8. Fig. 6 shows the state for 45th, 1115th, 

1520th and 1960th cycle with modelled walls and 

microparticulate macroparticles. In Figures 7-8 the 

authors could see the direction of the forces in the 

contact and the parallel bond between the micro-

particles. In Fig. 6 the authors could also see the 

awaken forces in the contact bonds for the used 

cycles. 

Fig. 6. The gradual compression, in which  

the macroparticles are reduced to microparticles 

(from left to right and from top to down: after  

a given 45th, 1115th, 1520th and 1960th cycle) 
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Fig. 7. Contact forces in particle-particle and  

particle-wall contact bonds (line thickness is consistent 

with force, line direction is same as force vector)  

(from left to right and from top to down: after  

a given 45th, 1115th, 1520th and 1960th cycle) 

Findings 

In Fig. 8, the ‘parallel bonds’ (indicated by red 

lines in the pictures) gradually disappear as the 

number of cycles increases, that is, the macroparti-

cles disintegrate into microparticles; so the macro-

grains become degraded. 

As a first approximation (without taking into 

account the results of laboratory tests), the condi-

tion that may be the limit of real behaviour can be 

put into about 1960th cycle of the authors’ simula-

tion. So up to this point, the authors could actually 

compress the aggregate. Until this data (as a limit), 

the authors have created load diagrams for the fol-

lowing parameters as a function of the number of 

cycles (Figures 9-10): 

 position of the horizontal load plate of the

Odometer load (initial value 26.5 mm), 

 vertical normal voltage (voltage applied to

the load plate), 

 void ratio (calculated in the usual way in ge-

otechnics, i.e. the volume ratio of air to particles in 

relation to the reference volume). 

Fig. 8. Contact forces in parallel bonds between  

microparticles (from left to right and from top  

to down: after a given 45th, 1115th, 1520th, 1960th, 

2180th, 2290th, 2400th and 2510th cycle) 

Fig. 11 shows the magnitude of the vertical 

loading of sample compression (this type of repre-

sentation was required for consistency with labora-

tory measurements). 
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Fig. 9. Loading diagram 1 

Fig. 10. Loading diagram 2 
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Fig. 11. Loading diagram 3 

In Figures 9-11 it is interesting to observe that 

the void ratio decreases from an initial value of 4.8 

to a value of 2.0 in the 1960th cycle. Both the 4.8 

and 2.0 void ratio are unrealistic in a real circum-

stance. Nevertheless, it should be noted that the 

software also includes the volume of air between 

the microparticles, which of course is not true. 

Figures 9 and 11 show that, according to the 

simulation, about the 1960th cycle the compression 

is 12.9 mm, which is still an unrealistic data for 

a 25.6 mm initial tall jar filled with macrograins. 

Because of this reason, the results of the laboratory 

samples, which are plotted in Fig. 12, are also re-

quired. 
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Fig. 12. Loading diagram 4 

Analyzing some of the result lines in Fig. 12, it 

can be concluded that the simulation was a good 

approximation, despite that the authors’ laboratory 

samples were in 20.4 mm diameter cylinder and 

in the DEM simulation the authors used 

a 19.0 x 19.0 mm cuboid. According to the Fig. 8 

the consideration of the 1960th cycle is an exces-

sive approximation. For the 2.0 mm compression 

(see Fig. 12) belongs to the 459th cycle (see Fig. 

13) in the DEM model. The authors need to men-

tion that the 6-series samples measurement data 

(see Fig. 12) is too stairy to the applied force 

measuring cell: that because in the Structure Test-

ing Laboratory of Széchenyi István University the 

authors are mainly equipped to measure multi-ton 

loads. For example, in the range of forces below 1 

kN, the applied measuring cells can produce simi-

lar phenomenon – regardless of the movement and 

fracture of the particles. This must be taken into 

account in the future, meaning that smaller measur-

ing cells may be required with higher precision 

design. 

Fig. 13. Condition according to load cycle 459  

(from left to right: linkage forces between 

macroparticles of microparticles, particle-particle 

 and particle-wall; parallel bonds) 

When comparing the graphs in Fig. 12 with the 

Figures 3-4 and the Fig. 13., it can be stated that 

the minimal degradation observed is realistic ac-

cording to the results – the actual degradation was 
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negligible in the laboratory measurements based on 

the CT X-ray images. 

In DEM simulation, – although spherical mac-

roparticles were used, in real circumstances the 

authors utilized amorphous, sharp and fractured 

particles – the fragmentation occurs in around the 

1000th cycle, which comes with 6 mm compres-

sion. This deformation is probably including 2 kN 

load (see Fig 11) which means that the HDPE tube 

with its ending cap would not bear this load with-

out failure. So the authors would need to use dif-

ferent measurement setup to investigate. 

Originality and practical value 

With the discrete element modelling presented 

above, the authors proved that the method is capa-

ble of numerically calculating of the degradation of 

the ballast particles in up to even 3 dimensions, but 

in the future the authors need to fill in the gaps de-

scribed below and refine the used parameters. Dur-

ing the authors’ modelling, the authors were aware 

of the limitations of the authors’ calculations and 

results: 

1. The particles should be taken into account in

the real grain size corresponding to the crushed 

stone bed of the railway, so the 31.5/50 mm or 

31.5/63 mm fraction instead of the currently used 

4/8 mm fraction. 

2. In accordance with the 1st point, it is also

necessary to refine the particle shapes to the real 

one [4, 15, 18], which will require the application 

of a DEM program more advanced than PFC3D 

version 4.0. 

3. The approximately 20-30 grains will be too

small for a more accurate simulation, but with 

higher item number, the authors will also encoun-

ter obstacles to more than 10 years of PFC3D ver-

sion 4.0 (unmanageable runtime – the authors’ pre-

sented results required about 2 months of computer 

runtime, which is unacceptably in 2019). 

4. The authors need to specify micromechanical

parameters for validation of the DEM model by 

laboratory measurements, which requires easy-to-

use, relatively fast-running software (free, open 

source, programmable DEM software available on 

the Internet, such as costly professional advances 

software: PFC3D version 6.0, EDEM, etc.). 

5. Among the refinements that can still be made

in PFC3D version 4.0 are: 

a. validation of the DEM model accord-

ing to laboratory measurements, 

b. quantify and record the number of

terminated/broken parallel bonds, 

c. by changing the micromechanical and

geometric parameters of the validated model 

the authors can obtain further important re-

sults from the runs. 

6. In the future, instead of static loads (with

properly managed DEM software), dynamic loads 

should be considered which are closer to real cir-

cumstances. 

7. Sophisticated software (like EDEM) can be

used to model manual/machine bedding and bed 

screening as well as the bed’s degradation effect. 

8. Complemented with CT X-ray records [13],

although limited in geometry and with a jar of ma-

terial limited in translucency, the method can be 

improved and the cracks and deformations meas-

ured under laboratory load can be more accurately 

controlled. 

9. Ignoring fragmentation, it is also possible to

calculate the deformation of the granular assem-

blies, in which case it is possible to calculate the 

‘only’ particle displacement (3D shifts and 3D ro-

tations) and the resulting voltage trajectories [1, 

14] – static and/or dynamic loads – which may be 

sufficient under certain modelling frameworks. 

10. The authors would mention that other in-

teresting research methods like measurement and 

evaluation capabilities based on digital image and 

video processing, which have already been suc-

cessfully used in another university research 

(GOM Atos, Tritop and Aramis [5]) as a research 

of fiberglass-reinforced plastic composite rail joint. 

(The Széchenyi István University’s Faculty of Au-

di Hungária Vehicle Engineering has these tools.) 

This would require loading the particles in a trans-

parent plexiglass tube or plexiglass column while 

taking digital pictures/videos of the aggregate (and 

the particles). The tools and their evaluation soft-

ware are capable of accurately locating displace-

ments fields up to a hundredth of a millimetre – in 

this case, the rotation of the particles can cause 

problems in the application of the method, which 

affects accuracy and actual behaviour. 

All in all, discrete element modelling can be a 

very useful method to reduce the cost of expensive 

laboratory and/or field tests, but you should also be 

aware of the limitations of DEM simulations. 
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These include the fact that simulations can give 

unrealistic results if configuration is not properly, 

like for example the used structure in the simula-

tion can be ‘overloaded’ unlike in real circum-

stances. To do this, the authors need to have proper 

engineering thinking and to be able to judge the 

correctness of the results and to adjust the parame-

ters of the model. 

This paper is the continuation of the authors 

previous papers [2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 
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ДИСКРЕТНО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУЙНУВАННЯ 

ЧАСТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО БАЛАСТНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PFC3D 

Мета. Визначення точного руйнування часток залізничного баластного матеріалу є досить важливою 

проблемою. Для цього існують три різні, але пов’язані між собою методики: 1) повномасштабні польові ви-

пробування; 2) повномасштабні або скорочені лабораторні випробування; 3) комп’ютерне моделювання, 

в основному з використанням методу дискретних елементів (МДЕ). Перший і другий варіанти вимагають 

багато часу і грошей, а для третього варіанта потрібне складне програмне забезпечення, яке може врахову-

вати точні мікромеханічні характеристики матеріалу баластного шару. Метою цієї роботи є розробка методу, 

який дозволяє визначати більш точне руйнування баласту, а також розробка методології оцінки, пов’язаної 

зі спеціальними методами вимірювання (наприклад, методами GOM, комп’ютерною томографією тощо). 

Методика. У цій роботі автори підводять підсумки проведеного моделювання з використанням програмно-

го забезпечення, що застосовує для розрахунку МДЕ, а також лабораторних випробувань, а саме скорочених 

випробувань на одновісне стискання, і комп’ютерної томографії. Результати. Автори отримали результати, 

згідно з якими лабораторні випробування на одновісне стискання можна було змоделювати за допомогою 

програмного забезпечення МДЕ з початковою точністю, що в подальшому потребує вдосконалення. Резуль-

тати підтверджені вимірюваннями, виконаними методом комп’ютерної томографії. Наукова новизна. Мо-

делювання руйнування часток залізничного баласту, а не тільки їх руху, у програмному забезпеченні МДЕ 

є складним завданням. Сьогодні на ринку є багато доступного програмного забезпечення, наприклад, PFC, 

EDEM, YADE. Одні програми досить дорогі, іншими складно управляти (необхідна спеціальна методика 

програмування, командна лінія тощо). Для своїх досліджень автори застосували не тільки лабораторні нава-

нтажувальні випробування, але й складну комп’ютерну томографію. Практична значимість. Результати 

цього дослідження можна застосовувати в галузі залізничного будівництва. Дана робота є частиною дослі-

дження в аспірантурі Університету Іштвана Сечені, виконана аспіранткою Ерікою Юхас. Її метою є розробка 

методу, що дозволяє визначити більш точне руйнування баластного шару, а також розробка методології оцін-

ки, пов'язаної зі спеціальними методами вимірювання (наприклад, методами GOM, комп'ютерною томогра-

фією і т. д.). Публікація цієї статті підтримана проектом ÚNKP–19–3–I–SZE–13. 
Ключові слова: дискретно-елементне моделювання; руйнування часток; розлом; лабораторні випробуван-

ня; випробування на статичне пресування; КТ-обладнання 
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ДИСКРЕТНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ 

ЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО БАЛЛАСТНОГО МАТЕРИАЛА 

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PFC3D 

Цель. Определение точного разрушения частиц железнодорожного балластного материала является 

крайне важной проблемой. Для этого существует три разные, но связанные между собой методики: 

1) полномасштабные полевые испытания; 2) полномасштабные или сокращенные лабораторные испытания;

3) компьютерное моделирование, в основном с использованием метода дискретных элементов (МДЭ). Пер-

вый и второй варианты требуют много времени и денег, а для третьего варианта требуется сложное про-

граммное обеспечение, которое может учитывать точные микромеханические характеристики материала 

балластного слоя. Целью этой работы является разработка метода, позволяющего определять более точное 

разрушение балласта, а также разработка методологии оценки, связанной со специальными методами измере-

ния (например, методами GOM, компьютерной томографией и т. д.). Методика. В данной работе авторы под-

водят итоги проведенного моделирования с использованием программного обеспечения, использующего для 

расчета МДЭ, а также лабораторных испытаний, а именно сокращенных испытаний на одноосное сжатие, 

и компьютерной томографии. Результаты. Авторы получили результаты, согласно которым лабораторные 

испытания на одноосное сжатие можно было смоделировать с помощью программного обеспечения МДЭ 

с первоначальной точностью, что в дальнейшем требует усовершенствования. Результаты подтверждены 

измерениями, выполненными методом компьютерной томографии. Научная новизна. Моделирование раз-

рушения частиц железнодорожного балласта, а не только их движения, в программном обеспечении МДЭ яв-

ляется очень сложной задачей. Сегодня на рынке есть много доступного программного обеспечения, напри-

мер, PFC, EDEM, YADE. Одни программы довольно дорогие, другими сложно управлять (необходима 

специальная методика программирования, командная линия и т. д.). Для своих исследований авторы 

применили не только лабораторные нагрузочные испытания, но и сложную компьютерную томографию. 

Практическая значимость. Результаты данного исследования можно быть применять в области железнодо-

рожного строительства. Данная работа является частью исследования в аспирантуре Университета Иштвана 

Сечени, выполненная аспиранткой Эрикой Юхас. Ее целью является разработка метода, позволяющего опре-

делить более точное разрушение балластного слоя, а также разработка методологии оценки, связанной со спе-

циальными методами измерения (например, методами GOM, компьютерной томографией и т. д.). Публикация 

данной статьи поддержана проектом ÚNKP–19–3–I–SZE–13.  

Ключевые слова: дискретно-элементное моделирование; разрушение частиц; разлом; лабораторные ис-

пытания; испытание на статическое прессование; КТ-оборудование 
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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

МОВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

Мета. Автори ставлять за мету встановити відмінності функціональних мов програмування, з`ясувати 

можливості найбільш популярних мов шляхом їх порівняння та аналізу. Для виявлення основних можливос-

тей мов потрібно розглянути їх структури даних, а також сфери застосування. Виконати аналіз та порівнян-

ня прикладів із різних сфер використання мов за метриками складності текстів програм. Методика. Відібра-

но п’ять найпопулярніших спеціалізованих функціональних мов програмування: Erlang, Lisp, F#, Scala та 

Haskel. Для отримання інформації про можливості кожної мови вивчено їх структури даних, а також сфери 

застосування, проведено огляд офіційної документації. Експериментальну базу дослідження сформовано 

з текстів сучасних програмних систем, отриманих із відкритого джерела та підібраних за схожими напряма-

ми застосування й однаковим обсягом тексту. Порівняльний аналіз прикладів програм виконано за метрика-

ми Холстеда, які розраховують за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Аналіз 

отриманих оцінок якості виконано графічним способом. Результати. Розроблено програмне забезпечення, 

яке дозволяє отримати метрики Холстеда для вхідних текстів програм на таких мовах функціонального про-

грамування, як Erlang, Lisp, F# та Scala. Складність синтаксису мови програмування Haskel не дозволила 

використати метрики для оцінки тексту, тому було проведено тільки огляд можливостей за документацією. 

За допомогою порівняльного аналізу показано відмінність мов та окреслено сфери їх використання. Викона-

но порівняння прикладів різного об’єму з таких сфер використання, як задачі системного програмування, 

робота з графікою, математичні розрахунки, системи штучного інтелекту, веб-програмування тощо. 

Наукова новизна. Автори вперше провели порівняльний аналіз спеціалізованих мов за допомогою метрик 

складності текстів, який дозволив встановити, що мова Lisp має найменший словник і довжину коду, текст 

на Scala має найбільш структурований вигляд, а F# та Erlang відзначаються зайвою багатослівністю. 

Практична значимість. Отримані висновки та виміри допоможуть під час вибору найбільш ефективної 

мови функціонального програмування для вирішення конкретних завдань з урахуванням відмінностей 

у сферах застосування. Розроблене програмне забезпечення дозволяє виконувати виміри для різних текстів 

програм під час розробки та супроводу складних програмних систем. 

Ключові слова: функціональне програмування; метрики Холстеда; можливості мов; порівняння мов; спе-

ціалізовані функціональні мови; Erlang; Haskel; Lisp; F#; Scala 

Вступ 

Мови програмування класифікують за сти-

лями, які утворюють парадигмами програ-

мування. Загалом поширені такі парадигми, як 

процедурна, об’єктно-орієнтована та функціо-

нальна [14]. Процедурні та об’єктно-

орієнтовані парадигми мутують або змінюють 

дані під час виконання програми. Об’єктно-

орієнтована парадигма також заснована на 
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представленні програми у вигляді сукупності 

об’єктів, кожен із яких є екземпляром певного 

класу, а класи утворюють ієрархію спадкування 

[10]. Це дозволяє проектувати і створювати до-

сить складні системи.  

З іншого боку, у чистому функціональному 

стилі дані не існують самі по собі або незалеж-

но [7, 12]. Композиція функціональних викли-

ків із набором аргументів генерує кінцевий ре-

зультат. У цілому, функціональне програму-

вання розглядає функції й дані як незмінні 

об’єкти. Функції приймають дані й повертають 

їх перетвореними або якийсь інший тип даних. 

У функціональному програмуванні функція 

ніколи не змінює вхідні дані або стан програми, 

функції повинні перетворювати дані [11, 13]. 

Такі властивості дозволяють складати надійні 

програми, з меншим об’ємом тексту. Структура 

функціональних програм дозволяє простіше 

виконувати їх у паралельному та розподілено-

му режимі. 

Мета 

Таким чином, виникає проблема аналізу ме-

ханізмів функціональних мов та порівняння їх 

можливостей і ефективності в тій чи іншій сфе-

рах застосування. Автори ставлять за мету про-

аналізувати тексти програм на обраних функці-

ональних мовах, виконати їх порівняння за ме-

триками Холстеда. Джерелом для прикладів 

програм обрано систему збереження відкритого 

програмного забезпечення GitHub [8].  

Методика 

Для порівняльного аналізу було обрано 

п’ять найпопулярніших мов функціонального 

програмування, для них розглянуто структуру 

та виконано розрахунок метрик: 

– Haskel – стандартизована функціональна

мова програмування загального призначення. 

Є однією з найбільш популярних мов програ-

мування з підтримкою відкладених обчислень 

[1, 13]; 

– Erlang – функціональна мова програму-

вання з сильною динамічною типізацією, приз-

начена для створення розподілених обчислюва-

льних систем [6]; 

– Lisp – сімейство мов програмування, про-

грами й дані в яких представлено системами 

лінійних списків символів. Для порівняння ви-

користано діалект Common Lisp [3]; 

– F# – це мультипарадигмальна мова про-

грамування з сімейства мов NET Framework, 

що підтримує функціональне програмування 

разом з імперативним (процедурним) та 

об’єктно-орієнтованим програмуванням [5]; 

– Scala – мультипарадигмальна мова про-

грамування, спроектована короткою й безпеч-

ною до типів, для простого і швидкого ство-

рення компонентного програмного забезпечен-

ня, що поєднує можливості функціонального 

й об’єктно-орієнтованого програмування [2].  

Розглянемо порівняння функціональних 

можливостей представлених мов (табл. 1). 

Таблиця 1  

Порівняння функціональних можливостей мов 

Table 1  

Comparison of language functionality 

Функціональна можливість 
Мова 

Haskell Erlang Lisp F# Scala 

Декларації чистоти функцій + – – – – 

Функції першого класу + + + + + 

Анонімні функції + + + + + 

Лексичні замикання + + + + + 

Часткове застосування + – – + + 

Каринг + – – + + 
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Типи, структури даних і функціональні мо-

жливості мов: 

1. Декларації чистоти функції. У мовах про-

грамування чиста функція – це функція, яка: 

– є детермінованою – має можливість по-

вернення різних значень незважаючи на те, 

що їй передаються на вхід однакові значення 

вхідних аргументів; 

– не володіє побічними ефектами – наді-

лена можливістю в процесі виконання своїх 

обчислень до модифікації значення глобаль-

них змінних, реагування на виняткові ситуа-

ції та виклик їх обробників. 

2. Функції першого класу – це об’єкти пер-

шого класу, тобто елементи, які можуть бути 

передані як параметр або повернуті з функції. 

3. Анонімні функції – особливий вид функ-

цій, які оголошують у місці використання. Во-

ни не отримують унікальний ідентифікатор для 

доступу до них, тобто не можуть бути виклика-

ні за посиланням або на ім’я. 

4. Лексичні замикання – це можливість ви-

користовувати локальну або лямбда-функцію за 

межами функції-контейнера з автоматичним 

збереженням контексту (локальних змінних) 

останньої. 

5. Часткове застосування – можливість у ря-

ді мов програмування зафіксувати частину ар-

гументів багатомісної функції і створити іншу 

функцію з меншою кількістю аргументів. 

6. Каринг – перетворення функції від бага-

тьох аргументів на набір функцій, кожна з яких 

є функцією від одного аргумента. 

Із табл. 1 видно, що декларації чистоти фун-

кцій підтримує тільки Haskell. Функції першого 

класу, анонімні функції та лексичні замикання 

підтримують усі представлені мови, у той час 

як часткове застосування й каринг не підтри-

мують тільки Erlang та Lisp. 

Розглянемо типи і структури даних які підт-

римують мови (табл. 2). 

Таблиця 2  

Типи і структури даних функціональних мов 

Table  2  

Types and structures of functional languages data 

Типи і структури даних 
Мова 

Haskell Erlang Lisp F# Scala 

Кортежі + + + + + 

Алгебраїчні типи даних + – – + + 

Багатовимірні масиви + – + + +/– 

Динамічні масиви – – + +/– + 

Цикл foreach + +/– + + + 

Спискові включення + + + + + 

Цілі числа довільної довжини + + + + + 

Цілі числа з контролем границь – – + – – 

Знак «+/–» означає, що підтримка здійсню-

ється за допомогою додавання сторонніх біблі-

отек, модулів або інших механізмів. 

1. Кортежі передбачають можливість повер-

нути з функції / методу кортеж (tuple) – неіме-

нований типу даних, що містить кілька безі-

менних полів довільного типу. 

2. Алгебраїчні типи даних – в інформатиці

це найбільш загальний складовий тип, який 

представляє собою тип-суму з типів-творів. 

3. Багатовимірні масиви – так звані «масиви

з масивів», тобто масив, який містить у собі ще 

один або кілька масивів. 

4. Динамічні масиви характеризуються тим,

що масив здатний змінювати свій розмір під 

час виконання програми. 
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5. Цикл foreach – спеціальний цикл для зру-

чного перебору всіх елементів колекції (списку, 

масиву, словника та ін.). 

6. Спискові включення (абстракція списків,

або спискові включення) у синтаксисі деяких 

мов програмування – це спосіб компактного 

описання операцій обробки списків. 

7. Цілі числа довільної довжини – підтримка

цілих чисел необмеженої розрядності, тобто 

можливість записати як завгодно велике ціле 

число за допомогою літерала. 

8. Цілі числа з контролем границь – можли-

вість визначити тип, значеннями якого можуть 

бути цілі числа тільки певного інтервалу, на-

приклад, –10–20, при цьому привласнення 

змінній значення, що виходить за зазначені ра-

мки, має викликати помилку. 

Виходячи з табл. 2, кортежі, цикл foreach, 

спискові включення й цілі числа довільної до-

вжини підтримують усі представлені мови. 

Erlang і Lisp не підтримують алгебраїчні типи 

даних, тому що в динамічних мовах цей меха-

нізм не має сенсу. 

Багатовимірні масиви не підтримує тільки 

Erlang. Динамічні масиви не підтримують 

Haskell та Erlang. Цілі числа з контролем гра-

ниць підтримує тільки Lisp, що трохи виділяє 

цю мову серед інших. 

Розглянемо, для яких завдань застосовують 

вибрані мови (табл. 3). 

Таблиця  3  

Класи завдань, які вирішують функціональні мови 

Table  3  

Classes of tasks that functional languages solve 

Класи завдань 

Мова 

Haskell Erlang Lisp F# Scala 

Системне програмування + – + – – 

Робота з графікою + +/– +/– +/– –/+ 

Веб-програмування + +/– –/+ + + 

Математичні розрахунки + +/– +/– ++ + 

Завдання штучного інтелекту +/– ++ ++ +/– +/– 

Багатопотокове програмування + ++ + + + 

Робота з текстом + – + + + 

Робота з базами даних + + + + + 

Розробка ігор + + + – +/– 

Мови й компілятори + – – + – 

Кросплатформеність –/+ – +/– –/+ +/– 

Знак «+/–» означає, що мова підтримує цей 

напрям завдань, але практично не застосовуєть-

ся в ньому через складність реалізації або не-

популярність. Знак «–/+» означає, що мова не 

підтримує обраний напрям завдань, але за до-

помогою сторонніх бібліотек і фреймворку, це 

стає можливим. Знак «++» означає, що мова 

є найбільш ефективною в цій категорії. 
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Знаки «+/–» і «–/+» указують на те, що ви-

користання вибраної мови не рекомендовано 

в цьому напрямі завдань, тому варто вибрати 

більш відповідну мову. 

З усіх мов тільки Haskel та Erlang є строго 

функціональними мовами, решта ж мов є муль-

типарадигмальними, тобто вони підтримують 

функціональний, об’єктно-орієнтований та інші 

підходи програмування, що робить їх більш 

універсальними. 

Під час аналізу виявлено, що загалом усі 

мови підтримують описані в табл. 2 структури 

даних, у деяких випадках за допомогою сто-

ронніх бібліотек або механізмів. 

Хоча мова Haskellі є строго функціональ-

ною, її використовують у досить багатьох обла-

стях, від роботи з базами даних і графічними 

інтерфейсами до ігор, інтернет–додатків і сис-

темного програмування. Вона також досить 

популярна в області фінансового програмуван-

ня, аналізу ризиків, а також у системах підтри-

мки прийняття рішень. 

Мову Erlang, хоча й розроблену в основно-

му для застосування в розподілених, стійких до 

відмов і паралельних системах реального часу, 

активно використовують в інтернет технологі-

ях, зокрема під час створення серверів, також 

вона має популярність під час розробки хмар-

них систем. 

Для порівняння прикладів програм викорис-

тано прості й інформативні метрики Холсте-

да[9], які належать до кількісних метрик і мет-

рик складності. Обчислюють їх на підставі ана-

лізу числа рядків і синтаксичних елементів ви-

хідного тексту програми. 

Основу метрик Холстеда складають шість 

вимірюваних характеристик програми: 

– NUOprtr (Number of Unique Operators) –

число унікальних операторів програми, що 

включає символи-роздільники, імена процедур 

і знаки операцій (словник операторів); 

– NUOprnd (Number of Unique Operands) –

число унікальних операндів програми (словник 

операндів); 

– Noprtr (Number of Operators) – загальне

число операторів у програмі; 

– Noprnd (Number of Operands) – загальне

число операндів у програмі; 

– TNUOprtr (Theoretical Number of Unique

Operators) – теоретичне число унікальних опе-

раторів програми; 

– TNUOprnd (Theoretical Number of Unique

Operands) – теоретичне число унікальних опе-

рандів програми. 

З огляду на введені позначення можна ви-

значити такі формули: 

– словник програми:

    PD NUOprtr NUOprnd  ; 

– теоретичний словник програми:

    TPD TNUOprtr TNUOprnd  ; 

– довжина програми:

    PL Noprtr Noprnd  ; 

– теоретична довжина програми:

2log ( )TPL NUOprtr NUOprtr    

2log ( )NUOprnd NUOprnd  ; 

– об’єм програми:

2 logPS PL PD ; 

– теоретичний об’єм програми:

2 log  TPS TPL TPD ; 

– рівень якості програми:

(2 )NUOprnd
Pml

NUOprtr Noprnd



; 

– рівень якості програмування:

TPS
PnQL

PS
 ; 

– складність розуміння програми:

PS
DUP

PnQL
 ; 

– трудомісткість кодування програми:

1
CCP

PmQL
 ; 

– оцінка необхідних інтелектуальних 

зусиль: 
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2   log ( )
PD

ANI TPL
PnQL

 . 

Результати 

Для обчислення метрик Холстеда розробле-

но спеціальне програмне забезпечення. Прик-

лади програм узяті з інтернет-ресурсу GitHub 

[8] – це найбільший веб-сервіс для хостингу 

IT-проектів, який налічує тисячі проектів із від-

критим вихідним кодом. 

Аналіз метрик проведено тільки для чоти-

рьох із вищеописаних мов, мова Haskell має 

дуже специфічний синтаксис, який важко під-

дається обробці. Отримані результати предста-

влено за допомогою діаграм, які розбиті на два 

блоки. Приклади коду не наведено, оскільки 

вони мають великий об’єм.  

Результати проведеного порівняння коду 

програм для обчислення числа Фібоначчі наве-

дено на рис. 1 і 2. 

Рис. 1. Характеристики програм об’ємом менше 30 рядків коду 

Fig. 1. Program features with less than 30 lines of code  

Рис. 2. Розраховані метрики для програм об’ємом менше 30 рядків коду 

Fig. 2. Calculated metrics for programs less than 30 lines of code  
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Із наведених діаграм видно, що найменшим 

за обсягом є код на мові Lisp. Довжина і слов-

ник у нього найменші з усіх, із цього випливає, 

що значення інтелектуальних зусиль і тру-

домісткості кодування для нього найменші. 

Розглянемо порівняння текстів програм за 

різними сферами застосування. Як приклади 

вибрано найбільш схожі програми, тобто на 

різних мовах було реалізовано подібний 

функціонал. 

Перша сфера – це робота з графікою, 

(рис. 3, 4). Для порівняння взято приклади для 

роботи з анімацією і SVG. Кількість рядків ко-

ду більша за 80, але менша за 120. 

Рис.3. Характеристики програм об’ємом від 80 до 120 рядків коду 

Fig. 3. Program features with a volume of 80 to 120 lines of code

Рис. 4. Розраховані метрики для програм об’ємом від 80 до 120 рядків коду 

Fig. 4. Calculated metrics for programs with a volume of 80 and 120 lines of code 

Із наведених результатів видно, що словник 

усіх програм практично однаковий, але за дов-

жиною і за обсягом у явному відриві виступа-

ють два приклади – на мові Scala й Erlang. До-

вжина в них менша порівняно з іншими й май-

же однакова, якщо порівнювати їх між собою, 
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але за обсягом код Scala трохи менший ніж 

у Erlang. В одночас код на Scala у 2 рази посту-

пається за складністю розуміння коду на мові 

Erlang, на це вплинув рівень якості програму-

вання, який у Scala трохи нижчий ніж у Erlang. 

Код на мові Erlang виглядав більш структуро-

вано, був розбитий на блоки, а код на мові 

Scala, як уже зазначалося вище, виглядав більш 

громіздко і мав довгі однорядкові конструкції.  

Далі виконано порівняння прикладів веб-

програмування. Усі приклади реалізовують ро-

боту веб-сервера. Діаграми представлені на 

рис. 5 і 6. Кількість рядків коду більше 100, але 

менше 150. 

Рис. 5. Характеристики програм об’ємом від 100 до 150 рядків коду 

Fig. 5. Features of programs with a volume of 100 to 150 lines of code  

Рис. 6. Розраховані метрики для програм об’ємом від 100 до 150 рядків коду 

Fig. 6. Calculated metrics for 100 to 150 lines of code 
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Для реалізації веб-сервера, приклад на мові 

Lisp налічує найменшу кількість рядків коду. 

Це видно з діаграм: словник, довжина й обсяг 

у нього найменші. Але за складністю розуміння 

приклад на мові Scala трохи виграє у прикладу 

на мові Lisp, на це вплинув рівень якості про-

грами, який у Scala, виходячи з графіків, вищий 

ніж у Lisp. Наймісткішим у цьому завданні ви-

явився приклад на мові Erlang, у нього найбі-

льша кількість рядків коду. Хоча словник про-

грами у нього не найбільш об’ємний, але такі 

показники, як довжина й обсяг у нього найбі-

льші. Разом із низьким показником рівня якості 

програми це вивело Erlang на останнє місце за 

складністю її розуміння.  

Далі розглянуто реалізацію задач штучного 

інтелекту, результати наведено на рис. 7 і 8. 

Для розрахунку метрик використано приклади 

з реалізацією алгоритмів із книги про штучний 

інтелект [4]. Кількість рядків коду – від 100 до 

150. 

Рис. 7. Характеристики програм об’ємом від 100 до 150 рядків коду 

Fig. 7. Features of programs with a volume of 100 to 150 lines of code 

Рис. 8. Діаграма з розрахованими метриками, від 100 до 150 рядків коду 

Fig. 8. Diagram with calculated metrics with a volume of 100 to 150 lines of code 

Із діаграм видно, що приклади на мовах Lisp 

та F# сильно відрізняються від інших. Lisp має 

найменші показники довжини, обсягу та склад-

ності розуміння коду. Приклад на Lisp також 

має найменшу кількість рядків коду. Сам код 

розбито на невеликі блоки, і він досить читабе-

льний. Найбільші показники виявилися у про-

грамі на мові F#. У ній також найбільша кіль-
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кість рядків коду. Вона має багато об’ємних 

конструкцій, які ускладнюють читання коду 

програми. Крім того, конструкції переповнені 

характерними для мови F# символами.  

Далі розглянуто програми, які використо-

вують роботу з базами даних. Для розрахунку 

метрик обрані приклади з CRUD – запитами до 

баз даних, результати наведено на рис. 9 і 10. 

Кількість рядків коду – від 100 до 120.  

Рис. 9. Характеристики програм об’ємом від 100 до 120 рядків коду 

Fig. 9. Features of programs with a volume of 100 to 120 lines of code

Рис. 10. Розраховані метрики для програм об’ємом від 100 до 120 рядків коду 

Fig. 10. Calculated metrics for 100 to 120 lines of code 

Приклад на мові F# є найбільш об’ємним. 

Довжина програми, її об’єм і складність розу-

міння набагато вищі ніж в інших. Під час аналі-

зу коду з’ясовано, що F# використовує багато 

громіздких конструкцій порівняно з іншими 

прикладами, це суттєво знизило читабельність 

коду. Найменш громіздким виявився приклад 

на мові Lisp. Майже за всіма показниками він 

обходить інші приклади. Хоча він і мав кілька 

об’ємних запитів, але їх було мало, в основно-

му запити були акуратно розбиті на блоки 

і зручні для читання. 

Наукова новизна та практична 

значимість 

У цій роботі вперше представлено методику 

порівняння функціональних мов програмування 

за допомогою аналізу прикладів програм, 

отриманих із відкритих джерел. Розроблено 

автоматизовану систему, яка виконує розраху-

нки за допомогою метрик Холстеда.  

Отримані висновки та виміри допоможуть 

під час вибору найбільш ефективної мови фун-
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кціонального програмування для вирішення 

конкретних завдань з урахуванням відміннос-

тей у сферах застосування. Розроблене програ-

мне забезпечення дозволяє виконувати виміри 

для різних текстів програм під час розробки та 

супроводу складних програмних систем. 

Висновки 

У роботі розроблено програмне забезпечен-

ня, що дозволяє порівнювати приклади програм 

на різних мовах функціонального програму-

вання. Проведене порівняння дає можливість 

окреслити такі висновки:  

– тексти програм на мові Erlang мають зай-

ву багатослівність, що збільшує об’єм програм 

і призводить до зниження читабельності коду; 

– мова Lisp у більшості прикладів має най-

менший словник, об’єм і довжину коду. І май-

же у всіх випадках приклади на мові Lisp налі-

чували найменшу кількість рядків коду, ця про-

грама більш компактна порівняно з іншими мо-

вами програмування; 

– мова F#, як і Erlang має проблеми із зай-

вою багатослівністю записів і великим об’ємом 

програм, що приводить до зниження читабель-

ності коду; 

– мова Scala має досить непогану структуру

коду, функції не нагромаджені й загалом зручні 

для читання. Лише в деяких випадках приклади 

на мові Scala поступалися за обсягом складніс-

тю розуміння коду, написаному на мові Lisp. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫХ ЯЗЫКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Цель. Авторы ставят целью определить отличия функциональных языков программирования, выявить 

возможности наиболее популярных языков путём их сравнения и анализа. Для выявления основных воз-

можностей нужно рассмотреть их структуры данных, а также сферы применения. С помощью метрик слож-

ности текстов программ провести анализ и сравнение примеров из различных сфер использования языков. 

Методика. Отобраны пять самых популярных специализированных функциональных языков программиро-

вания: Erlang, Lisp, F #, Scala и Haskel. Для получения информации о возможностях каждого из языков изу-

чены их структуры данных, а также сферы применения, проведен обзор официальной документации. Экспе-

риментальная база исследования сформирована из текстов существующих программных систем, получен-

ных из открытого источника и подобранных по схожим направлениям применения и одинаковым объемам 

текста. Сравнительный анализ примеров программ выполнен по метрикам Холстеда, которые рассчитывают 

с помощью специально разработанного программного обеспечения. Анализ полученных оценок качества 

выполнен графическим способом. Результаты. Разработано программное обеспечение, которое позволяет 

получить метрики Холстеда, для входных текстов программ на таких языках функционального программи-

рования, как Erlang, Lisp, F # и Scala. Сложность синтаксиса языка программирования Haskel не позволила 

использовать метрики для оценки текста, поэтому было проведено только рассмотрение возможностей по 

документации. С помощью сравнительного анализа показано различие языков и очерчены сферы их исполь-

зования. Выполнено сравнение примеров разного объема из таких сфер использования, как задачи систем-

ного программирования, работа с графикой, математические расчеты, системы искусственного интеллекта, 

веб-программирование и т. п. Научная новизна. Авторы впервые провели сравнительный анализ специали-

зированных языков с помощью метрик сложности текстов, который позволил установить, что язык Lisp 

имеет самый меньший словарь и длину кода, текст на Scala имеет наиболее структурированный вид, а F # 

и Erlang отмечаются излишней многословностью. Практическая значимость. Полученные выводы и изме-

рения помогут при выборе наиболее эффективного языка функционального программирования для решения 

конкретных задач с учётом различий в сферах применения. Разработанное программное обеспечение позво-

ляет выполнять измерения для разных текстов программ при разработке и сопровождения сложных про-

граммных систем. 
Ключевые слова: функциональное программирование; метрики Холстеда; возможности языков; сравне-

ние языков; специализированные функциональные языки; Erlang; Haskel; Lisp; F#; Scala 
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ANALYSIS OF MECHANISMS AND EFFICIENCY OF SPECIALIZED 

LANGUAGES OF FUNCTIONAL PROGRAMMING 

Purpose. The authors aim to determine the differences between functional programming languages, to identify 

the capabilities of the most popular languages by comparing and analyzing them. To identify the main features, it is 

necessary to consider their data structures, as well as the application scope. The authors also aim to analyze and 

compare examples from various fields of language application using metrics of the program texts complexity. 

Methodology. The five most popular specialized functional languages are selected: Erlang, Lisp, F #, Scala and 

Haskel. An overview of the official documentation was conducted to obtain information on the capabilities of each 

language; their data structures and the application scope were studied. The experimental research base is formed 

from texts of the existing open source software systems and matched by similar applications and equal volume of 

text. Comparative analysis of sample programs is performed using Halsted metrics, which are calculated using spe-

cially designed software. The analysis of the received quality assessments is done graphically. Findings. Software 

has been developed to obtain Halsted metrics for program input texts in functional programming languages such as 

Erlang, Lisp, F # and Scala. The complexity of the Haskel programming language syntax did not allow the use of 

metrics to evaluate the text, so only a documentation review was performed. Benchmarking shows the differences 

between languages and outlines their use. The examples of different volumes from such areas of application as sys-

tem programming tasks, graphing, mathematical calculations, AI systems, web programming, etc. were compared. 

Originality. The authors first conducted a comparative analysis of specialized languages using text complexity met-

rics, which made it possible to establish that Lisp has the smallest vocabulary and code length, Scala text has the 

most structured form, and F # and Erlang are marked with extra verbosity. Practical value. The findings and meas-

urements will help in selecting the most effective functional programming language for solving specific problems, 

taking into account differences in applications. The developed software allows making measurements for various 

program texts when developing and maintaining complex software systems. 
Keywords: functional programming; Halstead metrics; language capabilities; language comparison; specialized 

functional languages; Erlang Haskel Lisp; F #; Scala 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПУНКТІВ 

НАВАНТАЖЕННЯ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ РАЦІОНАЛЬНИМ 

ВИКОРИСТАННЯМ МОСТОВИХ КРАНІВ 

Мета. Ураховуючи необхідність вдосконалення транспортно-складських процесів навантаження заліз-

ничних вагонів мостовими кранами, за мету дослідження ми ставимо аналіз фактичних зон роботи кранів, 

розробку імітаційних моделей їх функціонування та встановлення найбільш ефективної технології наванта-

ження. Реальний об’єкт дослідження – склад готової продукції металургійного підприємства, – формалізо-

вано у вигляді лінійного фронту навантаження. Методика. Для аналізу роботи досліджуваного об’єкта за 

різними варіантами робочих зон кранів використано метод імітаційного моделювання. Враховано, що кож-

ний мостовий кран може завантажувати залізничні вагони, які знаходяться в різних зонах навантажувальної 

колії. Розглянуто ситуації, коли крани в ході виконання вантажних операцій знаходяться на одній 

підкрановій колії, і зона обслуговування групи вагонів частково співпадає. За таких умов крани можуть 

заважати один одному, що ускладнює виконання транспортно-технологічного процесу відвантаження. 

Результати. Розроблено імітаційну модель, у якій елементи обслуговування, що є окремими вантажними 

місцями, переміщуються за визначеними маршрутами. Вантажопотоки задають за визначеними законами 

розподілу випадкової величини, що враховує стохастичний характер реальних транспортних процесів. Роз-

роблена модель роботи лінійного фронту навантаження вагонів мостовими кранами дозволяє аналізувати 

показники ефективності різних варіантів закріплення навантажувальних засобів за зонами обслуговування. 

Виконано аналіз таких показників, як: середній час переміщення елементів обслуговування, відсоток часу 

простою та роботи кранів, витрати часу на окремі операції просування вантажопотоку. На основі імітаційної 

моделі розроблено процедуру визначення найбільш ефективної стратегії управління роботою вантажного 

фронту. Апробована на складі готової продукції металургійного підприємства методика дозволяє знизити 

загальні витрати в процесі відвантаження металопрокату. Наукова новизна. Новим у нашій роботі є теоре-

тичне дослідження та вдосконалення моделей роботи транспортно-складського комплексу металургійного 

підприємства за рахунок раціонального закріплення кранів до зон розташування транспортних засобів, які 

навантажують. Практична значимість. Отримані результати дозволяють підвищити ефективність роботи 

транспортно-складського комплексу за рахунок скорочення часу перебування вагонів у системі в разі раціо-

нального використання навантажувальних ресурсів. 
Ключові слова: металопродукція; мостовий кран; пункт навантаження; імітаційне моделювання 
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Вступ 

У наш час форми взаємодії виробництва та 

транспорту недостатньо ефективні, потребують 

удосконалення системи прийняття управлінсь-

ких рішень [5, 9, 10]. Окрім цього, важко розме-

жувати їх сфери. Так, під час відвантаження про-

дукції металургійного підприємства задачею 

транспорту є організація своєчасної постановки 

та прибирання рухомого складу, а за виробницт-

вом закріплена функція виконання нормативів на 

вантажні операції. Внутрішньоцехові перемі-

щення вантажів теж є частиною транспортного 

процесу, але їх оптимізація не входить до перелі-

ку основних функцій виробничих підрозділів. 

Визначення факторів, які впливають на про-

цес внутрішньоцехових перевезень, зокрема, 

у прокатному виробництві [1], є початковою 

ланкою в загальному ланцюзі досліджень у цій 

сфері. Після такого визначення можливе вста-

новлення шляхів підвищення ефективності тра-

нспортування вантажів зокрема за рахунок 

прийняття диспетчерським персоналом обґрун-

тованих рішень [13]. 

Одним із показників ефективності функціо-

нування вантажних фронтів металургійних під-

приємств є простій вагонів під вантажними 

операціями [1]. Це підкреслює актуальність до-

сліджень у логістичному ланцюзі відвантажен-

ня металопродукції в транспортно-вантажному 

комплексі [3, 4].  

Окрім оптимізаційних задач транспорту, не-

обхідно забезпечити безперервність виробни-

чих процесів, раціональне використання склад-

ських площ за рахунок зменшення запасів ван-

тажів [2, 8]. 

Таким чином, задачі ефективної організації 

взаємодії прокатних цехів і транспорту [6, 7], 

зокрема за рахунок раціонального використан-

ням мостових кранів, є актуальними та потре-

бують подальших досліджень. 

Мета 

Ураховуючи необхідність вдосконалення 

транспортно-складських процесів навантажен-

ня залізничних вагонів мостовими кранами, за-

мету дослідження ми ставимо аналіз фактичних 

зон роботи кранів, розробку імітаційних моде-

лей їх функціонування та встановлення най-

більш ефективної технології навантаження. 

Методика 

Об’єктом дослідження є склад, який працює 

за технологією навантаження вагонів мостови-

ми кранами.  

Предметом дослідження є транспортно-

технологічні процеси переміщення вантажу 

кранами.  

Реальним об’єктом, на базі якого виконано 

дослідження, є дільниця відвантаження цеху 

холодного прокату ПАТ «Запоріжсталь», яка 

працює цілодобово в яку обслуговують мостові 

крани.  

Характерними рисами роботи пунктів нава-

нтаження металопродукції є значна площа те-

риторії, де зберігається вантаж, та використан-

ня мостових (козлових) кранів. 

Так, у цеху холодного прокату № 1 (ЦХП–1) 

металургійного комбінату «Запоріжсталь» 

площа, зайнята під зберігання металопрокату, 

складає більше ніж 1 0000 м2. Для обслугову-

вання складів готової продукції задіяно понад 

20 мостових кранів, а довжина прогонів складає 

від 90 до 250 м. За таких умов постає питання 

раціонального використання кранів, зокрема за 

рахунок визначення зон їх відокремленої та 

спільної роботи. 

На рис. 1 схематично показано один із ван-

тажних фронтів відвантаження готової продук-

ції ЦХП–1, узятий для дослідження. Кожна по-

дача вагонів на вантажний фронт складає 

21 одиницю 

Вантажний фронт можна розглядати як сис-

тему масового обслуговування, а транспортні 

засоби – це вхідні потоки вимог [11, 12]. У цій 

системі апаратами обслуговування є технічні 

засоби виконання вантажних робіт. Наванта-

ження виконують одночасно групи вагонів: мо-

стові крани обслуговують вхідні та вихідні по-

токи. 

Рулони або пачки металопрокату з ділянки 

пакування передаються між прогонами мосто-

вих кранів трансферкарними візками. 

Після подачі на вантажний фронт металоп-

рокат укладають у зоні видачі складу готової 

продукції або мостовим краном завантажують 

у вагони. Це залежить від даних формувальних 

карт, які складають на кожен вагон. 
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Рис. 1. Схема фронту відвантаження металопрокату 

Fig. 1. Scheme of the rolled metal shipment point 

Процес завантаження металопрокату на лі-

нійному фронті було досліджено за умови ви-

користання двох мостових кранів. Навантажен-

ня виконують одразу в декілька вагонів у різ-

них точках колії навантаження.  

За наявною технологією роботи чітко не ви-

значені зони роботи кранів. Один мостовий 

кран може завантажувати вагони, які знахо-

дяться в різних зонах навантажувальної колії. 

Оскільки крани, які виконують вантажні опера-

ції, знаходяться на одній підкрановій колії, ви-

никають ситуації, коли зона обслуговування 

вагонів співпадає. У такі моменти крани мо-

жуть заважати один одному. 

Таким чином, реальний об’єкт дослід- 

ження – це лінійний фронт навантаження міст-

кістю 21 вагон, який обслуговують два мостові 

крани, розташовані на одній крановій колії.  

Ураховуючи значну кількість параметрів 

роботи складів металопрокату та стохастичний 

характер надходження продукції, яку відванта-

жують, доцільним є використання методу імі-

таційного моделювання. 

Імітаційна модель дозволяє автоматично ви-

значити значення параметрів розглянутої сис-

теми, міняючи при цьому умови протікання 

процесу й випадкові події, облік яких за тради-

ційних підходів викликає істотні ускладнення.  

Результати 

Аналіз функціонування вантажних фронтів 

показує, що в разі збільшення їх переробної 

спроможності збільшується кількість навантажу-

вально-розвантажувальних машин, що призво-

дить до значних капітальних витрат та збільшен-

ня експлуатаційних витрат на їх обслуговування. 

Однак у разі збільшення потужності технічного 

оснащення вантажного фронту зменшується про-

стій вагонів у процесі виконання вантажних опе-

рацій, а також і обумовлені простоєм витрати. 

Відповідно до технології роботи дільниці 

відвантаження ЦХП–1, металопрокат у пачках 

та рулонах завантажують у залізничні вагони 

мостовими кранами із зони зберігання. 

Під час дослідження транспортно-

складських процесів дослідним шляхом були 

отримані дані щодо відвантаження готової про-

дукції із зони зберігання в залізничні вагони.  

Для подальшого моделювання необхідно 

знати середні значення ваги одного вантажного 

місця та їхньої кількості у вагоні.  

Середню вагу вантажного місця визначаємо 

за формулою: 

1 1сер
вант.м

p r

p r

i i
M R

Q
n m

 
 




, (1) 

де M – вага кожної пачки металу, т; R – вага 

кожного рулону металу, т; np – кількість пачок 

металу, од.; mr – кількість рулонів, од. 

За результатами обробки статистичних да-

них, відвантаження металопрокату в пачках та 

рулонах отримали середню вагу одного ванта-

жного місця 9,89 т. 

Середню кількість вантажних місць, які за-

вантажують в один вагон, розраховуємо за фо-

рмулою: 

ваг
сер
вант.м

q
n

Q
 , (2) 

де qваг – середнє завантаження залізничного ва-

гона, т; qваг = 62,8 т. 
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На підставі зібраних статистичних даних 

будуємо гістограму (рис. 2) для визначення за-

кону розподілу випадкової величини кількості 

вантажних місць у вагонах. 

Fig. 2. Distribution histogram of the number 

of cargo packages in cars  

Рис. 2. Гістограма розподілу кількості 

вантажних місць у вагонах 

Метал відвантажують із зони складування 

у певний час. Для спостережень узято обсяги 

відвантаження за інтервал часу. За тривалість 

цього інтервалу взято час, протягом якого 

практично завжди виконують навантаження 

хоча б однієї партії – 20 хв. 

Моделювання роботи вантажного фронту 

відвантаження металопрокату виконуємо за до-

помогою програмного забезпечення Service 

Model, розробленого спеціально для поліпшен-

ня процесів обслуговування. Використання йо-

го дає можливість зменшити витрати на опера-

ції обслуговування, час очікування в системах 

обслуговування, поліпшити використання різ-

них ресурсів і якості обслуговування. 

Кількість варіантів спільного обслуговуван-

ня вантажного фронту мостовими кранами зна-

чна, тому для моделювання обираємо три варі-

анти: 

– модель «7 – 4 – 3 – 7», коли зона спільно-

го обслуговування складає 7 вагонів; 

– модель «9 – 1 – 1 – 10», коли зона спіль-

ного обслуговування складає 2 вагони; 

– модель «3 – 8 – 7 – 3», коли зона спільно-

го обслуговування складає 15 вагонів. 

Для базового моделювання створюємо мо-

дель «7 – 4 – 3 – 7», за якої обидва крани обслу-

говують групи по 14 вагонів, а групу із 7 ваго-

нів завантажують двома кранами (рис. 3). 

Рис. 3. Схема базової моделі обслуговування вантажного фронту мостовими кранами 

Fig. 3. Scheme of the basic model of cargo point servicing by bridge cranes 

У програмному середовищі Service Model 

блок «Елементи обслуговування» (Entity) пред-

ставляє собою деякий предмет, що підлягає об-

слуговуванню. У нашому випадку це окремі 

вантажні місця – пачки з металом та рулони 

металу. Кожний елемент обслуговування має 

ім’я, графічне зображення, швидкість руху, ро-

зміри та атрибути. Елемент обслуговування пе-

реміщується у моделі за визначеним маршру-

том, який передбачений логікою моделі та 

встановлений її розробником. 

Контрольні точки (Locations) являють собою 

фіксовані місця моделі, через які проходять ма-

ршрути руху елементів обслуговування, утво-

рюються черги з цих елементів чи приймаються 

рішення щодо їх подальшого руху. Кожна кон-

трольна точка має визначену обмежену міст-

кість, значенням якої можна керувати, тобто 

у визначений момент часу в контрольній точці 

може знаходитися один чи декілька елементів 

обслуговування.  
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Контрольні точки представляють на робо-

чому полі моделі у вигляді графічних елемен-

тів. На вході й виході кожної контрольної точ-

ки встановлюють порядок вибору й сортування 

елементів обслуговування. 

Усього в моделі розташовуємо 10 контроль-

них точок, що відповідають шести зонам ділян-

ки відвантаження, куди надходить металопро-

кат на трансферкарах (рис. 4), та чотирьом гру-

пам вагонів (CarriagesGroup). 

Схема розташування контрольних точок ба-

зової моделі на фронті відвантаження наведена 

на рис. 5. 

Рис. 4. Робоче поле моделі у вікні 

Layout із контрольними точками 

Fig. 4. Model workspace in Layout window 

with control points 

Місткість контрольних точок, що відповіда-

ють групам вагонів, розраховуємо за формулою: 

ваг подЕ c п q   , (2) 

де сваг – кількість вагонів у визначеній групі, 

ваг.; qпод – кількість подач вагонів на вантаж-

ний фронт за добу, подач. 

Для контрольних точок 7–10, які відповіда-

ють групам вагонів, місткість, згідно з розраху-

нками за формулою (2), становить відповідно: 

89; 50; 39; 89 вантажних місць. Загальна єм-

ність – 267 місць. 

Визначення потоків прибуття. За допомо-

гою блоку «Потоки прибуття» (Arrivals) визна-

чають, у яких контрольних точках первісно ви-

никають елементи обслуговування (тобто точки 

входу елементів обслуговування у модель). Для 

кожного елемента обслуговування встановлю-

ють точку входу в модель, кількість, інтервал 

між надходженням, момент першого надхо-

дження, загальну кількість елементів обслуго-

вування, що надходять до моделі. 

У базовій моделі місця розподілено між зо-

нами складу випадковим чином, а інтервал часу 

між послідовними надходженнями еле- 

ментів обслуговування задано нормальним 

законом розподілу із середнім інтервалом 

0,18 вант. од./хв і стандартним відхиленням 

0,088 вант. од./хв. 

Встановлення операційної логіки. Блок 

«Операційна логіка» (Processing) визначає по-

рядок та послідовність обслуговування елемен-

тів у контрольних точках моделі.

Рис. 5. Схема розташування контрольних точок базової моделі «7 – 4 – 3 – 7» 

Fig. 5. Control points layout of the base model «7 – 4 – 3 – 7» 
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У вікні Process указують операції, які вико-

нуються з елементами обслуговування в конт-

рольних точках моделі. У вікні Routing встано-

влюють логіку подальшого переміщення еле-

ментів обслуговування після закінчення опера-

цій у відповідній контрольній точці. Таким 

чином, кожному рядку в таблиці вікна Process 

відповідають один чи декілька рядків таблиці 

вікна Routing. 

У базовій моделі встановлюємо таку логіку 

(рис. 6). 

Рис. 6. Визначення операційної логіки моделі «7 – 4 – 3 – 7» 

Fig. 6. Definition of operational logic of model «7 – 4 – 3 – 7» 

Перший рядок таблиці вікна Process визна-

чає дії, які виконуються з елементом обслуго-

вування Metal у контрольній точці 

WarehouseArea_1. Дані у стовпчику Operation 

відсутні, тобто ніяких додаткових дій у контро-

льній точці WarehouseArea_1 з елементом об-

слуговування Metal не відбувається. Цьому ря-

дку таблиці вікна Process у таблиці вікна 

Routing відповідають два рядки, у яких вказано, 

що після виконання операцій з елементом об-

слуговування Metal у контрольній точці 

WarehouseArea_1 з неї виходять елементи об-

слуговування Metal, що слідують до контроль-

них точок CarriagesGroup_I та 

CarriagesGroup_II, випадковим порядком 

(RANDOM) із краном № 1 після його звільнен-

ня (MOVE WITH Crane_1 THEN FREE). 

Рядки з другого по шостий вікна Process та 

відповідні рядки вікна Routing заповнюємо ви-

щенаведеним порядком відповідно до схеми 

переміщення вантажних місць. 

Визначення мережного шляху. Для визна-

чення шляхів руху елементів обслуговування та 

ресурсів між контрольними точками моделі ви-

користовують мережні шляхи (Path Networks). 

Рух між точками мережного шляху може ви-

значатися тривалістю чи швидкістю та відстан-

ню між ними. 

Схема мережі моделі, виконаної в середо-

вищі Service Model, наведена на рис. 7. 

Рис. 7. Схема мережі імітаційної моделі: 
1 – повзунець управління швидкістю моделювання;  

2 – кнопка управління масштабом відображення часу;  

3 – поточний час моделювання; 4 – переміщення ресурсу 

Crane_1 з елементом обслуговування Metal від контроль-

ної точки Warehouse-Area_3 до контрольної точки  

CarriagesGroup_I мережним шляхом Net;  

5 – переміщення ресурсу Crane_2 з елементом  

обслуговування Metal від контрольної точки  

Warehouse-Area_5 до контрольної точки 

CarriagesGroup_IV мережним шляхом Net 

Fig. 7. Network diagram of the simulation model: 
1 – slider of simulation speed control; 2 – control button of the 

time display scale; 3 – current simulation time; 4 – moving the 

Crane_1 resource with the Metal service element from the 

Warehouse-Area_3 control point to the l CarriagesGroup_I 

control point via the Net network path; 5 – moving the 

Crane_2 resource with a Metal service element from the 

Warehouse-Area_5 control point to the CarriagesGroup_IV 

control point via the Net network path 

Поточний час моделювання (у встановлено-

му форматі) виводиться у верхньому рядку вік-

на моделі. Формат представлення часу можна 

135

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online) 

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського  

національного університету залізничного транспорту, 2019, № 6 (84) 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

Creative Commons Attribution 4.0 International © С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, 

doi: https://doi.org/10.15802/stp2019/195757 О. О. Падченко, Г. О. Лебідь, 2019 

змінювати: пришвидшити чи уповільнити про-

цес моделювання. 

Процес моделювання в нашому випадку 

триває  24 год.. Після моделювання система за-

питає про необхідність виведення результатів 

на екран. 

Складання варіантів моделей. Для визна-

чення оптимального варіанта обслуговування 

ділянки відвантаження мостовими кранами 

приймаємо до моделювання ще дві схеми робо-

ти кранів: 

1. Схема «9 – 1 – 1 – 10».

За такої схеми кран № 146 завантажує метал 

у групу з 11 вагонів (9+2), а кран № 126 – 

у групу з 12 вагонів (2+10). Тобто два вагони за 

такої схеми зможуть завантажуватися двома 

кранами (рис. 8). 

2. Схема «3 – 8 – 7 – 3».

За такої схеми обидва крани завантажують 

метал у групи з 18 вагонів (3+15 або 15+3). 

Групу з 15 вагонів завантажують два крана 

(рис. 9). 

Рис. 8. Схема моделі обслуговування вантажного фронту мостовими кранами «9 – 1 – 1 – 10» 

Fig. 8. Scheme of servicing the model of freight point with bridge cranes «9 – 1 – 1 – 10» 

Рис. 9. Схема моделі обслуговування вантажного фронту мостовими кранами «3 – 8 – 7 – 3» 

Fig. 9. Scheme of servicing the freight point with bridge cranes «3 – 8 – 7 – 3» 

Створюємо нові моделі з ім’ям «9 – 1 – 1 – 

10» і «3 – 8 – 7 – 3».  

Елементом обслуговування є Metal з такими 

самими характеристиками. Контрольні точки 

проектних моделей показані на рис. 10, 11. 

Потоки прибуття розроблених моделей за-

лишаються ідентичними з базовою моделлю. 

В операційній логіці розроблених моделей 

змінюється кількість вантажних місць, що не-

обхідно акумулювати в кожній групі вагонів. 

Динамічні ресурси Crane_1 і Crane_2 ство-

рюємо без корегувань, адже в роботі кранів 

у моделях, які розроблюємо, змін не відбува-

ється. В аналізованих моделях мережний шлях 

залишається аналогічним з базовою моделлю, 

однак редагуємо відстані між вузлами відпо-

відно до фактичних відстаней. 
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Рис. 10. Схема розташування контрольних точок моделі «9 – 1 – 1 – 10» 

Fig. 10. Layout of the control points of the model «9 – 1 – 1 – 10» 

Рис. 11. Схема розташування контрольних точок моделі «3 – 8 – 7 – 3» 

Fig. 11. Layout of control points of the model «3 – 8 – 7 – 3» 

Отримані результати моделювання за різ-

ними параметрами залежно від зон роботи кра-

нів наведені в табл. 1 та 2. 

Таким чином, розроблена методика дозво-

ляє знизити загальні витрати в процесі відван-

таження металопрокату. 

Наукова новизна та практична 

значимість 

Наукова новизна роботи полягає в теорети-

чному дослідженні та вдосконаленні моделей 

роботи транспортно-складського комплексу 

металургійного підприємства за рахунок раціо-

нального закріплення кранів до зон розташу-

вання транспортних засобів, які навантажують.  

Практична цінність полягає в підвищенні 

ефективності роботи транспортно-складського 

комплексу за рахунок скорочення часу перебу-

вання вагонів у системі в разі раціонального 

використання навантажувальних ресурсів. 
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Таблиця 1  

Аналіз результатів використання  

мостових кранів 

Table 1  

Analysis of bridge crane use results 

Ім’я 

ресур-

су 

Кількість 

переміще-

них еле-

ментів 

обслуго-
вування 

Середній 

час пере-

міщення 

елементів 

обслуго-

вування, 
хв 

Відсоток часу, % 

перебу-

вання 

елемента 

обслуго-
вування 

прос-

тою 

Моделювання «7 – 4 – 3 – 7» 

Crane

1 

139 372 56,63 43,37 

Crane

2 

125 352 48,41 51,59 

Моделювання «9 – 1 – 1 – 10» 

Crane

1 

139 365 54,50 45,40 

Crane

2 

125 501 72,84 27,16 

Моделювання «3 – 8 – 7 – 3» 

Crane

1 

139 289 44,47 55,53 

Crane

2 

125 301 39,99 70,01 

Висновки 

У ході виконаних досліджень отримано такі 

результати: 

– розроблено імітаційну модель роботи лі-

нійного фронту навантаження вагонів мосто-

вими кранами, яка дозволяє аналізувати показ-

ники ефективності різних варіантів закріплення 

навантажувальних засобів за зонами обслуго-

вування; 

 на основі імітаційної моделі розроблено 

процедуру визначення найбільш ефективного 

управління роботою вантажного фронту; 

– розроблено методику, яка пройшла апро-

бацію на складі готової продукції металургій-

ного підприємства. Апробація підтвердила, що 

застосування цієї методики дозволяє знизити 

загальні витрати в процесі відвантаження мета-

лопрокату. 

Таблиця 2 

Поопераційний аналіз часу просування  

вантажопотоку металопрокату 

Table 2  

Operation analysis of the movimg time of rolled 

metal freight traffc volume 

Середній час, хв Відсоток часу, % 

перебу-

вання 

елемента 

Metal у 
моделі 

переб-

вання 

елемента  

Metal у 

стані ру-
ху 

очіку-

вання 

елемен-

та Metal 

на по-

дачу 
крана 

перебу-

вання 

елемен-

та 

Metal у 

стані 
руху 

очіку-

вання 

елемен-

та Metal 

на по-

дачу 
крана 

Моделювання «7 – 4 – 3 – 7» 

509,52 235,72 273,80 46,26 53,74 

Моделювання «9 – 1 – 1 – 10» 

540,98 228,49 312,48 42,24 57,76 

Моделювання «3 – 8 – 7 – 3» 

330,99 147,88 163,11 44,68 55,32 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПУНКТОВ ПОГРУЗКИ 

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОСТОВЫХ КРАНОВ 

Цель. Учитывая необходимость усовершенствования транспортно-складских процессов погрузки желез-

нодорожных вагонов мостовыми кранами, целью исследования мы ставим анализ фактических зон работы 

кранов, разработку имитационных моделей их функционирования и определение наиболее эффективной 

технологии нагрузки. Реальный объект исследования – склад готовой продукции металлургического пред-
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приятия, – формализован в виде линейного фронта погрузки. Методика. Для анализа работы исследуемого 

объекта по разным вариантам рабочих зон кранов использован метод имитационного моделирования. 

Предусмотрено, что каждый мостовой кран может загружать железнодорожные вагоны, находящиеся в раз-

ных зонах погрузочного пути. Рассмотрены ситуации, когда краны в ходе выполнения грузовых операций 

находятся на одном подкрановом пути, и зона обслуживания вагонов частично совпадает. При таких усло-

виях краны могут мешать друг другу, что усложняет выполнение транспортно-технологического процесса 

отгрузки. Результаты. Разработана имитационная модель, в которой элементы обслуживания, являющиеся 

отдельными грузовыми местами, перемещаются по определенным маршрутам. Грузопотоки задают по 

определенным законам распределения случайной величины, которая учитывает стохастический характер 

реальных транспортных процессов. Разработанная модель работы линейного фронта погрузки вагонов мо-

стовыми кранами позволяет анализировать показатели эффективности разных вариантов закрепления погру-

зочных средств за зонами обслуживания. Выполнен анализ таких показателей, как: среднее время переме-

щения элементов обслуживания, процент времени простоя и работы кранов, затраты времени на отдельные 

операции продвижения грузопотока. На основе имитационной модели разработана процедура определения 

наиболее эффективной стратегии управления работой грузового фронта. Апробированная на складе готовой 

продукции металлургического предприятия методика позволяет снизить общие затраты в процессе отгрузки 

металлопроката. Научная новизна. Новым в нашей работе является теоретическое исследование 

и усовершенствование моделей работы транспортно-складского комплекса металлургического предприятия 

за счет рационального закрепления кранов за зонами расположения загружаемых транспортных средств. 

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют повысить эффективность работы транс-

портно-складского комплекса за счет сокращения времени пребывания вагонов в системе при рациональном 

использовании погрузочных ресурсов. 
Ключевые слова: металлопродукция; мостовой кран; пункт погрузки; имитационное моделирование 
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INCREASING OPERATION EFFECTIVITY OF METAL PRODUCTS 

LOADING POINTS BY THE RATIONAL USE OF BRIDGE CRANES 

Purpose. Taking into account research and improvement of transport and storage processes for loading railway 

cars with bridge cranes the purpose of the study is the analysis of actual crane operation zones, development of sim-

ulation models of their functioning and determination of the most effective load technology. The real object of the 

study — the finished goods warehouse of a metallurgical enterprise — is formalized as a linear load point. 

Methodology. To analyse various options for the crane operation zones of the investigated object, the simulation 

modelling method was used. It was taken into account that each bridge crane can load railway cars, which are locat-

ed in different zones of the loading track. Situations when the cranes are on the same crane ways during cargo op-

erations and the service area of cars partially coincides were considered. Under such conditions, cranes can interfere 

with each other; it makes it difficult to carry out the transport-technological process of loading. Findings. A simula-

tion model in which the service elements, which are the individual cargo packages, move along certain routes has 

been developed. Freight traffic volumes are set according to certain laws of random value distribution, taking into 

account the stochastic nature of real transport processes. A model of the linear loading point of railway cars with 

bridge cranes has been developed. It allows us to analyse the performance indicators of various options for assigning 

service areas to loading facilities. The analysis of such indicators as an average transporting time of service ele-

ments, a time percentage of cranes work and idle, time for separate movement operations of freight traffic volume is 

performed. Based on the developed model, a procedure has been developed to determine the most effective strategy 

for managing the loading point operation. The methodology, which has been tested on the example of a finished 
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product warehouse of a metallurgical enterprise, and allows reducing the total costs in the process of rolled metal 

products loading has been developed. Originality. Theoretical research and improvement of the operation models of 

the metallurgical enterprise`s transport and storage complex due to the rational assignment of vehicle loading areas 

to the cranes. Practical value. The results obtained make it possible to increase the efficiency of the transport and 

storage complex by reducing the time spent by railway cars in the system with the rational use of loading resources. 
Keywords: metal products; bridge crane; loading point; simulation modelling 
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ДИНАМІКА ПІВВАГОНІВ ВІД ДІЇ ПОЗДОВЖНІХ СИЛ 

Мета. Основною метою роботи є дослідження впливу поздовжніх квазістатичних розтягувальних та сти-

скних сил у піввагонах, що виникають за стаціонарних та перехідних режимів руху поїзда, на їх основні ди-

намічні показники та показники взаємодії рухомого складу з рейковою колією з урахуванням можливості 

збільшення швидкості руху. Актуальність цього дослідження пов’язана з необхідністю контролювати поз-

довжні сили, що виникають за стаціонарних та перехідних режимів руху поїзда, у разі збільшення швидкості 

руху, маси й довжини поїздів, особливо вантажних, підвищення потужності локомотивів. Методика. Осно-

вним методом вивчення динамічної навантаженості піввагона на типових трьохелементних візках є матема-

тичне та комп’ютерне моделювання взаємодії рухомого складу та колійної структури на основі моделі прос-

торових коливань зчепу вантажних вагонів. У теоретичному дослідженні розглянуто вплив квазістатичних 

поздовжніх розтягувальних та стискних сил залежно від зміни швидкості та значення сили від розтягання 

величиною 1 МН; 0,5 МН; 0 МН і до стискання 0,5 МН; 1 МН. Результати. У результаті теоретичних дослі-

джень та після проведення моделювання з урахуванням процесів коливання піввагонів під дією квазістатич-

них поздовжніх сил, обмежених нормами до ± 1 МН (100 тс), отримано залежності основних нормованих 

технічною документацією показників з урахуванням величини швидкості руху. Наукова новизна. Дослі-

джено вплив поздовжніх стискних та розтягувальних сил на динамічну навантаженість вантажного вагона 

з метою прогнозування динаміки рухомого складу, з урахуванням величини швидкості руху по криволіній-

них ділянках залізничної колії. Практична значимість. Застосування отриманих результатів може підви-

щити стійкість вантажного рухомого складу й міцність залізничної колії, що у свою чергу дозволить зняти 

деякі наявні обмеження допустимих швидкостей і збільшити технічну швидкість руху поїздів. Отримані 

залежності основних нормованих показників від поздовжньої квазістатичної сили дозволять прогнозувати 

розвиток відхилень і попереджати їх перетворення в небезпечні для руху поїздів. 
Ключові слова: піввагон; динамічні показники; криволінійні ділянки колії; поздовжні сили; швидкість руху 

Вступ 

Зі збільшенням швидкостей руху, мас і дов-

жин поїздів, особливо вантажних, підвищенням 

потужностей локомотивів, потрібно контролю-

вати поздовжні сили, що виникають за стаціона-

рних та перехідних режимів руху поїзда [13–17]. 

Із позиції безпеки руху небезпечними можуть 

виявитись поздовжні сили квазістатичного хара-

ктеру або сили ударного характеру, що містять 

такі квазістатичні складові. Такого роду сили за 

певних умов можуть викликати видавлювання 

(або витискання) вагонів зі складу поїзда [6–8]. 

Процес взаємодії рухомого складу та верх-

ньої будови колії визначається багатьма факто-

рами: наявністю ухилів і кривих ділянок колії, 

вагою, довжиною та швидкістю руху поїздів, 

потужністю локомотива або групи локомотивів, 

тобто максимальної гальмової сили. Концент-

рація великої гальмівної сили (до 80 % від мак-

симальної сили тяги) на короткій ділянці колії 

(довжині локомотива) в голові поїзда та набі-

гання незагальмованих задніх вагонів призво-

дять до встановлення вагонів першої третини 

поїзда в рейковій колії з перекосом. Останнє 

впливає на підвищене тертя гребенів колісних 
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пар вагонів об бокову поверхню рейок, підви-

щений угін колії та її розшивку, зростання бо-

кового зносу рейок, підріз бандажів колісних 

пар вагонів і навіть локомотивів. Збільшення 

ваги та довжини поїздів різко погіршує розгля-

нуту ситуацію [18–20]. 

У разі збільшення швидкості руху зменшу-

ється коефіцієнт зчеплення; крім того, у певні 

моменти в результаті вертикальних коливань 

надресорної будови колісна пара частково роз-

вантажується. Усе це призводить до зменшення 

сили тертя між колесом і рейкою в поперечно-

му напрямку та ударного навантаження рейки 

гребенем колісної пари. Тому навіть за малих 

значень поперечних складових стискних сил, 

які виникають через перекіс вагонів у рейковій 

колії в разі стиснення поїзда хвостовими ваго-

нами, відзначається різке зростання горизонта-

льних сил у колії, що сприяє не тільки її роз-

шивці, але й перекиданню (вивертанню) рейки 

на прямих ділянках колії [5, 9–11]. 

У моменти прикладання тягових зусиль або 

на початку гальмування поїзда можуть виникати 

короткочасні ударні сили значної величини. 

Найбільший інтерес для вивчення динамічної 

взаємодії рухомого складу та колійної структури 

представляють довготривалі сили, що виника-

ють у тяговому режимі на затяжних ухилах та 

під час гальмувань, особливо рекуперативних. 

Мета 

відповідно до викладеного метою цієї робо-

ти є дослідження впливу поздовжніх квазіста-

тичних розтягувальних та стискних сил у півва-

гонах на основні показники динаміки та взає-

модії рухомого складу з рейковою колією 

з урахуванням швидкості руху. 

Методика 

В основу математичної моделі просторових 

коливань зчепу вантажних вагонів покладені 

дослідження, описані в роботах [2, 3, 12] та до-

повнені параметрами, необхідними для вивчен-

ня динамічних процесів у поїзді. 

Розрахункова схема піввагона наведена на 

рис. 1, де також показані додатні напрямки для 

всіх переміщень і кутів повороту. 

Рис. 1. Розрахункова схема 4-вісного вантажного вагона 

Fig. 1. Design scheme of a 4-axle freight car 

Математична модель просторових коливань 

зчепу вагонів у складі поїзда (рис. 2), наведена 

в роботі [2], розглядає один рейковий екіпаж за 

найбільш повною розрахунковою схемою («ну-

льовий»), а розрахункові схеми сусідніх вагонів 

спрощують по мірі віддалення від нього в оби-

дві сторони. 

Розрахунковою схемою «нульового» екіпа-

жу є механічна система з 58 ступенями свободи 

[3]. Вагони, сусідні з «нульовим», представлені 

як механічні системи, що мають 12 ступенів 

свободи. Розрахункові схеми, які описують ко-

ливання цих вагонів, враховують забігання бо-

кових рам візка. 
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Рис. 2. Схема діючих поздовжніх навантажень в автозчепленнях вантажних вагонів 

Fig. 2. Scheme of operating longitudinal loads in automatic couplings of freight cars

Припущення, введені під час досліджень 

просторових коливань вагонів, сусідніх із «ну-

льовим», за спрощеними розрахунковими схе-

мами, описані в роботах [2, 20]. Крайні вагони 

зчепу розглядають за ще більш спрощеною 

схемою. У вагонах беруть до уваги тільки ко-

ливання кузовів, тобто ці вагони розглядають 

як механічні системи з 6 ступенями свободи. 

У процесі управління поїздом неминуче ви-

никають поздовжні сили в автозчепленнях. Си-

ли, які виникають під час взаємодії з рейками 

між сусідніми вагонами, у досліджуваному 

зчепі зображено на рис. 3 [2]. 

Рис. 3. Дія на вагон сил з боку сусідніх вагонів 

Fig. 3. Action of forces on the car from 

the neighboring cars 

У результаті динамічних процесів під час 

руху поїзда по криволінійних ділянках колії 

в режимах тяги та рекуперативного гальмуван-

ня вагон, під дією поздовжніх сил в автозчеп-

леннях, може зайняти різне положення віднос-

но осі колії, що в значній мірі визначить як ве-

личини бокових горизонтальних сил взаємодії 

коліс із рейками, сили тертя та знос коліс 

і рейок [20–22]. 

Результати 

За перехідних режимів руху, особливо під 

час гальмування, виникають довготривалі ква-

зістатичні поздовжні сили, обмежені норматив-

ною документацією до 1 МНS    (100 тс). 

У теоретичному дослідженні розглянутий 

вплив квазістатичних поздовжніх розтягуваль-

них та стискних сил залежно від зміни швидко-

сті в діапазоні від 50 до 90 км/год зі зміною 

значення сили від розтягання величиною 1 МН; 

0,5 МН; 0 МН і до стискання 0,5 МН; 1 МН. 

Графіки зміни досліджуваних показників під 

час руху завантажених вагонів по криволіній-

них ділянках колії середнього ( 600R   м) 

й малого ( 350R   м) радіусів наведені на 

рис. 4–8. 

Для вивчення динамічних сил, що діють на 

складові частини візка або кузова вагона, на 

рис. 4 наведені показники – максимальні кое-

фіцієнти динамічної добавки обресорених о
двК

і необресорених частин но
двК , максимальне від-

ношення рамної сили до статичного осьового 

навантаження дгК  та коефіцієнт стійкості від 

сходження колеса з рейок стК . 
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а – a б – b 

в – c г – d 

д – e е – f 

ж – g з – h 

Рис. 4. Залежності від поздовжньої сили: 
а, б – коефіцієнти динамічної добавки обресорених частин; в, г – коефіцієнти динамічної добавки 

необресорених частин; д, е – відношення рамної сили до статичного осьового навантаження;  

ж, з – коефіцієнти стійкості колеса від сходження з рейок 

Fig. 4. Dependencies on the longitudinal force: 
а, b – the coefficients of the dynamic additive of the sprung parts; c, d – the coefficients of the dynamic 

additive of the unsprung parts; e, f – the ratio of the frame force to the static axial load;  

g, h – derailment stability coefficients 
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Із рис. 4 видно, що за повздовжніх сил, які 

змінюються від розтягнення силою 1 МН до 

стискання силою 0,5 МН, показники о
двК

(рис. 4, а, б), но
двК  (рис. 4, в, г) практично не 

змінюються; помітний вплив на показники дгК

(рис. 4, д, е),та стК  (рис. 4, ж, з) чинить тільки 

стискна поздовжня сила величиною в 1 МН. 

Саме за поздовжньої стискної сили в 1 МН ви-

никають значні додаткові поперечні сили, ви-

кликані перекосом кузовів вагонів відносно їх 

хордового положення. Ці додаткові сили іноді 

перевищують горизонтальні поперечні сили, 

обумовлені тільки кривизною колії за хордово-

го розташування кузовів вагонів. Таким чином, 

можна зробити висновок, що додаткові попере-

чні сили, викликані перекосом кузовів вагонів, 

призводять до збільшення показників тільки за 

великих значень поздовжньої стискної сили, 

яка перевищує 1 МН. 

У всьому інтервалі швидкостей показники 
о
двК (рис. 4, а, б), но

двК  (рис. 4, в, г) та дгК

(рис. 4, д, е) в разі зміни поздовжніх сил не пе-

ревищують допустимих значень, установлених 

нормативною документацією, як у кривій 

600R   м, так і в кривій 350R   м. Розрахунки 

демонструють, що рівень оцінок о
двК , но

двК та 

дгК  становить «відмінно» [4]. 

Коефіцієнти запасу стійкості від сходження 

коліс із рейок стК  у кривих 350R   м та 

600R   м (рис. 4, ж, )) значно перевищують 

мінімально допустиме значення  ст 1,3К  . 

Коефіцієнти вертикальної вдкК  та горизон-

тальної динаміки гдкК  колії за силами взаємодії 

коліс із рейками, а також коефіцієнт стійкості 

рейко-шпальної решітки від зсуву   під час 

руху у відповідних кривих ділянках колії наве-

дено на рис. 5. Значення коефіцієнта вертика-

льної динаміки колії, що допускається чинною 

нормативною документацією, становить 

вдк 0,45К     [1]. Коефіцієнт вертикальної ди-

наміки колії вдкК (рис. 5, а, б) не перевищує 

допустимого значення в кривих обох досліджу-

ваних радіусів. 

Коефіцієнт горизонтальної динаміки колії 

гдкК  (рис. 5, в, г) також не перевищує допусти-

мого значення гдк 0,4К     в кривих як малого,

так і середнього радіусів. Тільки за швидкості 

руху 80 км/год та поздовжній стискній силі 

в 1 МН у кривій 350R   м гдкК  наближається 

до максимально допустимої величини, оскільки 

має значення у 0,39. 

Допустиме значення коефіцієнта стійкості 

рейко-шпальної решітки від угону (зсуву)   

(рис. 5, д, е) в колії зі щебеневим баластом ста-

новить   0,85   [1]. За результатами розраху-

нку значення коефіцієнта стійкості рейко-

шпальної решітки від дії поперечних сил   

в колії зі щебеневим баластом максимально 

становить 0,82 в кривій малого радіуса за шви-

дкості 90 км/год, що менше допустимої вели-

чини. У кривих середнього радіуса коефіцієнт 

  досягає максимального значення у 0,66 за 

швидкості 80 км/год. 

Аналіз отриманих результатів показує, що 

на криволінійних ділянках колії поздовжні сти-

скні сили великого рівня (0,9–1,0 МН), які при-

зводять до додаткового перекосу кузовів ваго-

нів, викликають збільшення впливу на колію 

в горизонтальному напрямку в середньому на 

25,5 % порівняно із силою 0,5 МНS   . 

На ділянках із дерев’яними шпалами істотно 

полегшене сходження через витискання екіпа-

жів унаслідок можливості нахилу рейки через 

відрив внутрішньої кромки підошви рейки від 

підкладок та відтискання внутрішніх обшивних 

костилів. На рис. 6 наведені бокові сили, що 

діють з боку колії на колесо, відтискання пі-

дошви пpy  та головки рейки гpy . 

Бокові сили, що діють з боку колії на колесо 

(горизонтальні сили) бY  (рис. 6, а, б), зростають  

залежно від швидкості руху та не мають пере-

вищень порівняно з допустимим значенням 

100 кН [1]. Отримані величини бY  у кривій 

350R   м в середньому на 43,8 % більші за ві-

дповідні значення у кривій 600R   м. 
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а – a б – b 

в – c г – d 

д – e е – f 

Рис. 5. Залежності від поздовжньої сили: 
а, б – коефіцієнти вертикальної динаміки колії за силами взаємодії коліс із рейками; в, г – коефіцієнти горизонтальної 

динаміки колії за силами взаємодії коліс із рейками; д, е – коефіцієнти стійкості рейко-шпальної решітки від зсуву 

Fig. 5. Dependencies on the longitudinal force: 
а, b –coefficients of the vertical track dynamics by the forces of wheel-rail interaction; c, d – coefficients of the horizontal track 

dynamics by the forces wheel-rail interaction; e, f – the ratio of the frame force to the static axial load;  

g, h – track panel stability coefficient 
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а – a б – b 

в – c г – d 

д – e е – f 

Рис. 6. Залежності від поздовжньої сили: 
а, б – бокової сили, що діє з боку колії на колесо; в, г – відтискання головки рейки; 

д, е – відтискання підошви рейки 

Fig. 6. Dependencies on the longitudinal force: 
а, b – of the lateral force acting on the wheel from the track; 

c, d – rail head pressing; e, f – rail base pressing

Чим більша швидкість руху, тим на більшу 

величину пpy  відтискаються внутрішні обшив-

ні костилі (рис. 6, д, е) та головки рейки гpy

(рис. 6, в, г). Показники гpy  мають максимальні 

значення в разі стискання поздовжньою силою 

в 1 МН. У кривих 600R   м найбільші відтис-

кання головок рейок відбуваються за швидкості 

80 км/год. На відтискання внутрішніх обшив-

них костилів пpy  найбільший вплив мають 

швидкості руху у 70 та 90 км/год. 

Вплив швидкості на показники взаємодії 

з колією рухомого складу – кромкового напру-

ження у підошві рейки р  та фактора зносу бо-

кової грані бандажа колеса Ф  – показано на 

рис. 7. 
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а – a б – b 

в – c г – d 

Рис. 7. Залежності від поздовжньої сили: 

а, б – кромкового напруження у підошві рейки; в, г – фактора зносу бокової грані бандажа колеса 

Fig. 7. Dependencies on the longitudinal force: 

а, b – edge tension in the rail base; c, d – the wear factor of the side edge of the wheel flange 

Зі збільшенням швидкості руху зростає ди-

намічний вплив на колію рухомого складу та, 

відповідно, збільшуються кромкові напруження 

підошви рейок р  (рис. 7, а, б). Максимальні 

напруження для рейок Р65 не повинні переви-

щувати 215 МПа до пропускання та 165 МПа 

після пропускання нормативного тоннажу. Ре-

зультати обчислень демонструють зростання 

кромкових напружень в разі підвищення швид-

кості руху та відсутність перевищення допус-

тимих значень для обох типів рейок [1]. 

Фактор зносу бокової грані бандажа колеса 

Ф  (рис. 7, в, г) значно зростає з підвищенням 

швидкості руху. За швидкості 80 км/год Ф  зна-

чно зростає в кривих обох досліджуваних раді-

усів, але у кривій 350R   м перевищує на 76 % 

відповідне значення у кривій 600R   м. Збіль-

шення Ф  за швидкості 80 км/год порівняно 

з іншими інтервалами швидкостей у кривій 

350R   м становить 75,1 %. Відповідне зна-

чення цього показника становить 82,7 % у кри-

вій 600R   м. 

Добуток кута виляння (набігання) кп  коле-

са вагона на напрямну силу нY  визначає фактор 

зносу бокової грані бандажа колеса Ф . Вплив 

швидкості на показники взаємодії з колією ру-

хомого складу – напрямної сили, що діє з боку 

колії на колесо, та виляння колісної пари пока-

зано на рис. 8. 
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а – a б – b 

в – c г – d 

Рис. 8. Залежності від поздовжньої сили: 

а, б – напрямної сили, що діє з боку колії на колесо; в, г – виляння колісної пари 

Fig. 8. Dependencies on the longitudinal forces: 

а, b – directing force acting on the wheel from the track; c, d – wheel set hunting 

Із підвищенням швидкості руху напрямні 

сили, що діють з боку колії на колесо нY

(рис. 8, а, б), у кривій 350R   м значно зрос-

тають. Отримані величини нY у кривій 

350R   м в середньому на 42,1 % більші за ві-

дповідні результати у кривій 600R   м. 

За швидкості 80 км/год у кривих малого та 

середнього радіуса кути виляння колісної пари 

кп  (рис. 8, в, г) значно відрізняються від іншо-

го діапазону розрахункових швидкостей. Під 

час руху у кривій 350R   м величини кп

в середньому на 71,3 % перевищують відповід-

ні значення у кривій 600R   м. 

На кут виляння колісної пари кп  значною 

мірою впливає швидкість руху, а не наявність 

квазістатичних поздовжніх стискних або розтя-

гувальних сил. 

Наукова новизна та практична 

значимість 

У роботі досліджено вплив поздовжніх сти-

скних та розтягувальних сил на динамічну на-

вантаженість вантажного вагона з метою про-

гнозування динаміки залізничного екіпажу. Ро-

зрахунки виконано з урахуванням можливого 

підвищення величини швидкості руху по кри-

волінійних ділянках колії малого й середнього 

радіуса. У результаті дослідження процесів ко-

ливання завантажених піввагонів під дією ква-

зістатичних поздовжніх сил отримано залежно-

сті основних динамічних показників, нормова-

них чинною технічною документацією. 

Застосування отриманих результатів дозво-

лить підвищити стійкість вантажного рухомого 

складу й міцність залізничної колії, що у свою 

чергу дозволить зняти деякі наявні обмеження 
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допустимих швидкостей і збільшити технічну 

швидкість руху поїздів. Отримані залежності 

основних нормованих показників від поздовж-

ньої квазістатичної сили дозволять прогнозува-

ти розвиток відхилень і попереджати їх перет-

ворення в небезпечні для руху поїздів. 

Висновки 

На підставі проведених теоретичних дослі-

джень динамічних якостей залізничного ванта-

жного екіпажу на прикладі піввагонів можна 

зробити наступні висновки: 

– стискні сили призводять до розташування

кузовів вагонів «ялинкою». За стискних сил, 

менших за 0,25 МН, впливом перекосу кузовів 

на величини горизонтальних поперечних сил 

можна знехтувати. Стискні сили з величинами 

0,5 МН слабо впливають на ці сили, а стискні 

поздовжні сили в 1 МН мають уже істотний 

вплив на величини поперечних горизонтальних 

сил, що діють на кузов вагона з боку його авто-

зчеплень; 

– додаткові поперечні сили, викликані пе-

рекосом кузовів вагонів, призводять до збіль-

шення динамічних показників та показників 

впливу на колію тільки за великих значень поз-

довжньої стискної сили, яка перевищує 1 МН. 

У вертикальному напрямку на означені показ-

ники більш істотний вплив має швидкість руху; 

– на ділянках із дерев’яними шпалами істо-

тно полегшене сходження через витискання 

екіпажів унаслідок можливості нахилу рейки 

через відрив внутрішньої кромки підошви рей-

ки від підкладок, а також унаслідок відтискання 

внутрішніх обшивних костилів. Найбільш небе-

зпечною швидкістю у кривих 600R   м та 

350 м за відривом внутрішньої кромки підошви 

рейки від підкладок є 70 км/год; 

– дозволена швидкість руху у кривих

600R   м 80 км/год є найбільш небезпечною 

для відтискання головок рейок; 

– за швидкості 80 км/год значно зростає фа-

ктор зносу бокової грані бандажа колеса Ф  

у кривих як малого, так і середнього радіуса. 
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ДИНАМИКА ПОЛУВАГОНОВ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ 

Цель. Основной целью работы является исследование влияния продольных квазистатических растяги-

вающих и сжимающих сил в полувагонах, возникающих при стационарных и переходных режимах движе-

ния поезда, на их основные динамические показатели и показатели взаимодействия подвижного состава 
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с рельсовой колеей с учетом возможности увеличения скорости движения. Актуальность данного исследо-

вания связана с необходимостью контролировать продольные силы, возникающие при стационарных и пе-

реходных режимах движения поезда, при увеличении скорости движения, массы и длины поездов, особенно 

грузовых, повышения мощности локомотивов. Методика. Основным методом изучения динамической 

нагруженности полувагона на типовых трехэлементных тележках является математическое и компьютерное 

моделирование взаимодействия подвижного состава и путевой структуры на основе модели пространствен-

ных колебаний сцепа грузовых вагонов. В теоретическом исследовании рассмотрено влияние квазистатиче-

ских продольных растягивающих и сжимающих сил в зависимости от изменения скорости и значения силы 

от растяжения величиной 1 МН; 0,5 МН; 0 МН и до сжатия 0,5 МН; 1 МН. Результаты. В результате теоре-

тических исследований и после моделирования с учетом процессов колебания полувагонов под действием 

квазистатических продольных сил, ограниченных нормами до ± 1 МН (100 тс), получены зависимости 

основных нормированных технической документацией показателей с учетом величины скорости 

движения. Научная новизна. Исследовано влияние продольных сжимающих и растягивающих сил 

на динамическую нагруженность грузового вагона для прогнозирования динамики подвижного состава 

с учетом величины скорости движения по криволинейным участкам железнодорожного пути. 

Практическая значимость. Применение полученных результатов может повысить устойчивость грузового 

подвижного состава и прочность железнодорожного пути, что в свою очередь позволит снять некоторые 

существующие ограничения допустимых скоростей и увеличить техническую скорость движения поездов. 

Полученные зависимости основных нормируемых показателей от продольной квазистатической силы поз-

волят прогнозировать развитие отклонений и предупреждать их преобразования в опасные для движения 

поездов. 

Ключевые слова: полувагон; динамические показатели; криволинейные участки пути; продольные силы; 

скорость движения 
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GONDOLA CARS DYNAMICS FROM THE ACTION OF 

LONGITUDINAL FORCES 

Purpose. The aim of the work is to study the influence of longitudinal quasistatic tensile and compressive forces 

in gondola cars arising at stationary and transient modes of train movement on their main dynamic indicators and 

interaction indicators of rolling stock with a rail track, taking into account the possibility of speed increasing. The 

relevance of this study is related with the need to control the longitudinal forces arising during stationary and transi-

ent modes of train movement, with increasing speeds, masses and lengths of trains, especially freight ones, increas-

ing the locomotives` power. Methodology. The main method for studying the dynamic loading of a gondola car on 

typical three-element bogies is mathematical and computer modeling of the interaction of rolling stock and track 

structure based on the model of spatial vibrations of freight cars` couplings. In a theoretical study, the influence of 

quasistatic longitudinal tensile and compressive forces is considered depending on the change in speed and the force 

value on the tension of 1 MN; 0.5 MN; 0 and before compression of 0.5 MN; 1 MN. Findings. As a result of theo-

retical studies and after modeling, taking into account the processes of oscillation of gondola cars under the action of 

quasistatic longitudinal forces limited by norms to ± 1MN (100 tf), the dependencies of the main parameters normal-

ized by technical documentation are obtained taking into account the value of the movement speed. Originality. The 

influence of longitudinal compressive and tensile forces on the dynamic loading of a freight car is studied in order to 

solve the problem of forecasting the dynamics of rolling stock, taking into account the value of the speed along 

curved track sections. Practical value. Application of the results obtained can increase the stability of freight rolling 

stock and the strength of the railway track, which in turn will remove some existing restrictions on permissible 

speeds and increase the technical speed of trains. The obtained dependencies of the main normalized indices on the 

longitudinal quasistatic force will make it possible to predict the development of deviations and prevent their trans-

formation into the dangerous ones for train movement. 
Keywords: gondola car; dynamic indicators; curved track sections; longitudinal forces; movement speed 
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Експлуатація та ремонт засобів транспорту 

Оцінка часу прибуття судна в порт 

С. П. Oнищенко, Ю. О. Коскіна 1 39 

Полісемічність понять «демередж» і «детеншен» у практиці лінійного  

й трампового судноплавства 

О. Л. Дрожжин, Ю. О. Коскіна 3 27 

Організація контролю технологічних процесів залізничних станцій на основі 

статистичних методів  

Д. М. Козаченко, Ю. М. Германюк, Е. К. Манафов  4 47 

Роль залізничного транспорту україни в сучасних логістичних процесах 

Д. В. Ломотько, Г. О. Примаченко, Є. І. Григорова 5 43 

Оцінка роботи локомотивного парку з використанням методів зменшення 

розмірності 

Б. Є. Боднар, О. Б. Очкасов, Т. С. Гришечкіна, Є. Б. Боднар 6 45 

Електричний транспорт, енергетичні системи та комплекси 

Гідроелектрична дорожня естакада 

A. Заркешев, C. Чісар 3 36 

Оптимізаційні тягові задачі на залізничній мережі 

М. Г. Притула, О. А. Пасечник 3 44 

Обґрунтування показників енергоефективності канатних доріг 

С. В. Ракша, О. С. Куроп’ятник, О. Л. Краснощок 6 60 

Залізнична колія та автомобільні дороги 

Особливості напружено-деформованого стану суміщеної залізничної колії 

М. Б. Курган, Д. М. Курган, М. Ю. Бражник, Д. Л. Ковальський 1 51 

Польові випробування клейових ізольованих рейкових стиків  

з використанням склопластикових і сталевих рейкових накладок 

A. Немес, С. Фішер 2 60 

Результати лабораторних випробувань клейових ізостиків із традиційними 

сталевими й посиленими склопластиковими накладками 

A. Немес, С. Фішер 3 65 

Вплив вагонів з осьовим навантаженням 25 тс/вісь на стан залізничної колії 

О. М. Патласов, Є. М. Федоренко 3 87 

Удосконалена методика оцінки руйнування часток залізничного  

баласту 

Є. Юхас, С. Фішер 3 96 
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Назва статті 
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Дослідження впливу динаміки рухомого складу на інтенсивність використання 

елементів конструкції колії  

І. О. Бондаренко, Л. О. Недужа  

 

 

4 

 

 

61 

Дослідження відмінностей української та європейської залізничної 

інфраструктури 

М. Б. Курган, В. Г. Вербицький, Д. М. Курган 5 52 

Огляд нижньої будови сучасних залізничних колій з баластним шаром  

і подальші дослідження 

Б. Eллер, С. Фішер 6 72 

Додаткові лабораторні дослідження сучасних пластиково-полімерних накладок 

для рейкових з’єднань 

A. Немес, І. Фекете, С. Салай, С. Фішер 6 86 

Дискретно-елементне моделювання руйнування часток залізничного баластного 

матеріалу за допомогою програмного забезпечення PFC3D 

Е. Юхас, Р. М. Мовахеді, І. Фекете, С. Фішер 6 103 

Інформаційно-комунікаційні технології та математичне моделювання  

Єдина цифрова інфраструктура сучасної наукової бібліотеки на основі  

web-технологій 

І. А. Клюшник, Т. О. Колесникова, О. С. Шаповал 1 64 

Розподілена динамічна pde-модель програмного керування завантаженнями 

технологічного обладнання виробничої лінії 

Г. К. Кожевнiков, О. М. Пiгнастий 1 81 

Інтелектуальний підхід до визначення маршрутів у мережі інформаційно-

телекомунікаційної системи залізничного транспорту 

В. М. Пахомова, Т. І. Скабалланович, В. С. Бондарева 2 77 

Моделювання процесу оптимізації інвестицій на розвиток підприємства  

з урахуванням випадкових витрат  

З. М. Гасанов  4 74 

Аналіз особливостей поїздок учнів і можливості здійснення шкільного 

автобусного перевезення  

А. Розанді, М. Агустієн, Д. Арліанся  4 82 

Формалізація технологічних процесів залізничних станцій на основі поетапного 

моделювання 

О. В. Горбова 5 71 

Визначення оптимального маршруту в інформаційній мережі залізничного 

транспорту з використанням нейронечітких моделей 

В. М. Пахомова, Є. С. Мандибура 5 81 

Аналіз механізмів та ефективності спеціалізованих мов функціонального 

програмування 

І. М. Сторчак, О. П. Іванов 6 117 

Матеріалознавство 

Знеміцнення під час нагрівання загартованої середньовуглецевої сталі 

І. О. Вакуленко, С. В. Пройдак, Л. І. Вакуленкo, М. А. Грищенко 1 94 

Прогнозування властивостей монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів 

О. А. Глотка, С. В. Гайдук 2 91 

Особливості формування структури та властивостей сталі 09Х3НМ3ФБч під час 

хіміко-термічного оброблення  

В. В. Клочихін, О. Б. Милосердов, О. С. Подорога, В. Г. Міщенко  4 92 
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Назва статті 
№ 
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Машинобудування 

Аналітичне визначення приведеного коефіцієнта опору обертанню механізмів 

повороту будівельних машин 

Л. М. Бондаренко, О. П. Посмітюха, К. Ц. Главацький 1 102 

Кінематичний синтез кривошипно-повзункового механізму захоплювального 

пристрою за енергетичним індексом передачі руху 

Р. П. Погребняк, М. Р. Погребняк 1 117 

Моделювання навантаженості та аналіз напружено-деформованого стану 

елементів порталу крана 

Ю. Г. Сагіров, В. В. Суглобов 3 110 

Підвищення ефективності роботи пунктів навантаження металопродукції 

раціональним використанням мостових кранів 

С. М. Турпак, Л. О. Васильєва, О. О. Падченко, Г. О. Лебідь 6 130 

Рухомий склад і тяга поїздів 

Оцінка напружено-деформованого стану рами візка дизель-поїзда ДПКР-2 під 

час дії розрахункових та експлуатаційних навантажень 

С. А. Костриця, С. Ю. Молчанов, М. В. Крамаренко, О. А. Гречкін,  

Д. В. Лактіонов 1 128 

Визначення стійкості контейнера-цистерни відносно рами вагона-платформи під 

час перевезення на залізничному поромі 

А. О. Ловська 1 139 

Вплив навантаження від осі піввагона на його динамічні показники та 

залізничну колію 

А. О. Швець, О. О. Болотов 1 151 

Поздовжні нестаціонарні рухи магнітолевітуючого 

В. О. Поляков, М. М. Хачапурідзе 2 101 

Дослідження особливостей дуального зносу колодок у гальмовій системі 

вантажних вагонів 

В. Г. Равлюк 2 111 

Дослідження динамічних показників платформи в разі зміщення центра тяжіння 

вантажу 

О. В. Шатунов, А. О. Швець 2 127 

Дослідження зносу коліс та рейок за несиметричного завантаження платформи 

О. В. Шатунов, А. О. Швець, О. А. Кирильчук, А. О. Швець  4 102 

Інтегральна оцінка стану безпеки руху поїздів на залізниці під час технічного 

аудиту 

А. М. Окороков, М. О. Булах 5 99 

Модернізація елементів гальмової важільної передачі візків вантажних вагонів 

В. Г. Равлюк 5 108 

Динаміка піввагонів від дії поздовжніх сил 

А. О. Швець 6 142 

Транспортне будівництво 

1 167 

2 144 

Перспективи використання ДБН В.2.6-161:2017 «Дерев’яні конструкції»

в проектній практиці 

Д. О. Банніков 

Раціональна конструкція покриття малопрогонової промислової будівлі для 

умов реконструкції 

Н. Г. Круглікова, Д. О. Банніков 

Аналіз і перспективи досліджень впливу нвч-випромінювання на будівельні 

розчини й бетони 

Г. П. Іванова, С. О. Барсукова, О. В. Халимендик, О. М. Чума 3 121 
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Название статьи 
Номер 

журн. 
Стр. 

Автоматизированные системы управления на транспорте 

Параметрический генератор частоты на неколлинеарных магнитных полях 

К. И. Ящук, А. Ю. Журавлев, В. И. Щека 2 7 

Усовершенствование схемы микропроцессорного комплекса технических 

средств КТСМ 

К. И. Ящук, C. C. Петровский 6 7 

Экология и промышленная безопасность 

Выявление зон химического загрязнения в городах и оценка рисков хронических 

заболеваний 

Н. Н. Беляев, Т. И. Русакова 1 7 

Исследование влияния химического состава конструкций высоковольтных цепей 

на возникновение пожаров на локомотивах 

В. В. Коваленко 1 17 

Минимизация уровня химического загрязнения в рабочих зонах на открытой 

местности с помощью экранов 

Н. Н. Беляев, Т. И. Русакова, В. И. Шинкаренко 2 17 

Очистка вод от пластика 

Л. Ф. Долина, О. П. Савина, Д. А. Долина 2 27 

Комплекс программ для оценки уровня загрязнения воздушной сред 

И. В. Калашников, В. А. Габринец, В. Н. Горячкин 2 41 

Защита атмосферы от загрязнения при экстремальных ситуациях на химически 

опасных объектах 

Н. Н. Беляев, И. В. Калашников, В. И. Шинкаренко, В. Н. Горячкин 3 7 

Метод прогноза параметров аэроионного режима в рабочих зонах на открытой 

местности 

Т. И. Русакова 3 16 

Численное моделирование загрязнения воздушной среды от отвалов 

Н. Н. Беляев, Т. И. Русакова, И. В. Калашников, И. А. Бондаренко, Е. Ю. Гунько 4 7 

Компьютерное моделирование загрязнения атмосферного воздуха при 

движущемся пылевом облаке в карьере 

В. В. Беляева, П. С. Кириченко, А. В. Берлов, В. А. Габринец, В. Н. Горячкин  4 18 

Технология и технологические схемы для очистки вод от остатков 

лекарственных препаратов и пластика 

Л. Ф. Долина, П. Б. Машихина, Д. А. Долина  4 26 

Оценка эффективности работы аэротенков за счет дополнительного устройства 

прикрепленного биоценоза 

А. Я. Олейник, Т. С. Айрапетян, С. Н. Курганская  4 37 

Расчет взрывоопасных зон при аварийной эмиссии аммиака 

Л. В. Амелина, А. В. Берлов, М. Г. Малюгин, З. М. Якубовская 5 7 

Прогнозирование загрязнения атмосферы в случае выбросов из основных 

шахтных вентиляторов 

Н. Н. Беляев, И. А. Бондаренко, Т. И. Русакова, В. И. Шинкаренко, В. А. Габринец 5 16 

Компьютерное моделирование вентиляции шахтной выемки 

В. В. Беляева, П. С. Кириченко, Е. Ю. Гунько, И. А. Бондаренко, П. Б. Машихина,  

З. М. Якубовская 5 26 

Моделирование очистки воды в горизонтальном отстойнике 

В. А. Козачина, В. И. Шинкаренко, И. А. Бондаренко, В. А. Габринец,  

В. Н. Горячкин 5 36 
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Название статьи 
Номер 

журн. 
Стр. 

Оценка риска поражения с использованием метода Монте-Карло 

Л. В. Амелина, Н. Н. Беляев, А. В. Берлов, Л. А. Чередниченко 6 16 

Фактор эмиссии передвижных источников загрязнения в задачах управления 

качеством воздуха больших городов 

В. И. Ночвай 6 27 

Моделирование очистки воды в вертикальном отстойнике 

В. Д. Петренко, Н. И. Нетеса, А. Л. Тютькин, Е. В. Громова, В. А. Козачина 6 37 

Экономика и управление 

Роль обновления операционной системы в оптимизации работы 

железнодорожной станции 

О. А. Ходоскина, Ю. В. Матюшкова 1 26 

Роль транспортной логистики в деятельности промышленного предприятия 

О. А. Ходоскина, В. Д. Анасович, А. И. Хилькевич 2 49 

Эксплуатация и ремонт средств транспорта 

Оценка времени прибытия судна в порт 

С. П. Oнищенко, Ю. А. Коскина 1 39 

Полисемичность понятий «демередж» и «детеншен» в практике линейного  

и трампового судоходства 

А. Л. Дрожжин, Ю. А. Коскина 3 27 

Организация контроля технологических процессов железнодорожных станций на 

основании статистических методов 

Д. Н. Козаченко, Ю. Н. Германюк, Э. К. Манафов  4 47 

Роль железнодорожного транспорта украины в современных логистических 

процессах 

Д. В. Ломотько, А. А. Примаченко, Е. И. Григорова 5 43 

Оценка работы локомотивного парка с использованием методов уменьшения 

размерности 

Б. Е. Боднарь, А. Б. Очкасов, Т. С. Гришечкина, Е. Б. Боднарь 6 45 

Электрический транспорт, энергетические системы и комплексы 

Гидроэлектрическая дорожная эстакада 

A. Заркешев, C. Чисар 3 36 

Оптимизационные тяговые задачи на железнодорожной сети 

М. Г. Притула, А. А. Пасечник 3 44 

Обоснование показателей энергоэффективности канатных дорог 

С. В. Ракша, А. С. Куропятник, А. Л. Краснощок 6 60 

Железнодорожный путь и автомобильные дороги 

Особенности напряженно-деформированного состояния совмещенного 

железнодорожного путь 

Н. Б. Курган, Д. Н. Курган, М. Ю. Бражник, Д. Л. Ковальский 1 51 

Полевые испытания клеевых изолированных рельсовых стыков  

с использованием стеклопластиковых и стальных рельсовых накладок 

A. Немес, С. Фишер 2 60 

Результаты лабораторных испытаний клеевых изостыков с традиционными 

стальными и усиленными стеклопластиковыми накладками 

A. Немес, С. Фишер 3 65 

Влияние вагонов с осевой нагрузкой 25 тс/ось на состояние железнодорожного 

пути 

А. М. Патласов, Е. М. Федоренко 3 87 

Усовершенствованная методика оценки разрушения частиц железнодорожного 

балласта 

E. Юхас, С. Фишер 3 96 
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Название статьи 
Номер 

журн. 
Стр. 

Исследование влияния динамики подвижного состава на интенсивность 

использования элементов конструкции пути  

И. А. Бондаренко, Л. А. Недужая  4 61 

Исследования различий украинской и европейской железнодорожной 

инфраструктуры 

Н. Б. Курган, В. Г. Вербицкий, Д. Н. Курган 5 52 

Обзор нижнего строения современных железнодорожных путей с балластным 

слоем и дальнейшие исследования 

Б. Эллер, С. Фишер 6 72 

Дополнительные лабораторные исследования современных пластиково-

полимерных накладок для рельсовых соединений 

A. Немес, И. Фекете, С. Салай, С. Фишер 6 86 

Дискретно-элементное моделирование разрушения частиц железнодорожного 

балластного материала с помощью программного обеспечения PFC3D 

Е. Юхас, Р. М. Мовахеди, И. Фекете, С. Фишер 6 103 

Информационно-коммуникационные технологии 

и математическое моделирование 
Единая цифровая инфраструктура современной научной библиотеки на основе 

WEB-технологий 

И. А. Клюшник, Т. А. Колесникова, А. С. Шаповал  1 64 

Распределенная динамическая PDE-модель программного управления загрузкой 

технологического оборудования производственной линии 

Г. К. Кожевников, О. М. Пигнастый 1 81 

Интеллектуальный подход к определению маршрутов в сети информационно-

телекоммуникационной системы железнодорожного транспорта 

В. Н. Пахомова, Т. И. Скабалланович, В. С. Бондарева 2 77 

Моделирование процесса оптимизации инвестиций на развитие предприятия с 

учетом случайных затрат 

З. М. Гасанов  4 74 

Анализ особенностей поездок учеников и возможности осуществления 

школьных автобусных перевозок  

А. Розанди, М. Агустиен, Д. Арлианся  4 82 

Формализация технологических процессов железнодорожных станций на основе 
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