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ВСТУП 

Характерними рисами та вимогами до сучасних залізничних переве-

зень являються підвищення їх ефективності, безпеки руху поїздів і процесів 

експлуатації технічних систем, збільшення пропускної спроможності пере-

гонів і станцій, а також зниження впливу транспорту на навколишнє середо-

вище. Важливим фактором забезпечення стійкості процесів залізничних пе-

ревезень являється підвищення надійності технічних засобів залізничної ін-

фраструктури. Підвищення ефективності процесів експлуатації, зменшення 

експлуатаційних витрат не можливе без розвитку комунікаційних та інфор-

маційних технологій, формування комплексних систем автоматизації у сфері 

експлуатації парків технічних систем, зокрема удосконалення експлуатації 

парків електродвигунів (ЕД) залізничних стрілочних переводів (СП).  

Актуальність теми. В теперішній період в Укрзалізниці (УЗ) на осно-

ві планово-попереджувального методу експлуатується близько 30 тис. ЕД, з 

них на Південно-Західній залізниці – понад 6800, експлуатація яких здійс-

нюється шляхом нормування. При цьому дані про параметри ЕД не система-

тизуються, не використовуються при плануванні наступних процесів обслу-

говування, автоматизація технологій експлуатації - недостатня. Як цілісний 

специфічний об'єкт управління парки ЕД в діючих інструктивних докумен-

тах і системах автоматизації процесів експлуатації представлені  обмеженим 

чином. 

В дослідженнях проблеми експлуатації парків ЕД в останні роки 

отримані певні результати, призначені для створення елементів автоматизо-

ваних систем управління на основі дистанційного моніторингу і діагносту-

вання параметрів поточного стану ЕД (АЕПЕД). В них визначені фактори 

складності створення АЕПЕД і встановлюється, що сучасне вирішення за-

вдання із підвищення ефективності експлуатації парків стрілочних електро-

двигунів вимагає формування багатокритеріального управління експлуатаці-

єю парків ЕД на основі аналізу робочих струмів, а також обліку невизначе-

ності стану ЕД та інфраструктури процесів перевезень, враховуючи обмеже-
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ні ресурси. При цьому в системі АЕПЕД необхідно прогнозувати стани та 

встановити раціональну черговість оглядів та ремонту ЕД, розподілити ро-

боти з обслуговування між виконавцями тощо. Автоматизоване вирішення 

комплексу таких нових завдань визначає сутність організаційно-технічних 

заходів підвищення ефективності експлуатації парків стрілочних електро-

двигунів.  

Таким чином у теперішній час підвищення ефективності процесів ба-

гатокритеріальної автоматизованої експлуатації парків електродвигунів 

стрілочних переводів на основі оцінок їх поточного і прогнозованого стану, 

а також умов невизначеності параметрів інфраструктури процесу переве-

зень, являється актуальним науково-практичним завданням залізничного 

транспорту України.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконувалася відповідно до Комплексної про-

грами оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки 

(затверджена Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 

жовтня 2008 р. № 1259), Стратегії розвитку залізничного транспорту на пе-

ріод до 2020 року, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-

ни від 16 грудня 2009 р. №1555-р. 

Обраний напрямок досліджень пов'язаний з виконанням науково-

дослідних робіт в Дніпропетровському національному університеті залізни-

чного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Робота виконувалась в рам-

ках держбюджетної науково-дослідної теми «Інформаційно-аналітичні тех-

нології управління в інтелектуальних транспортних системах багатокритері-

альними і багатопродуктовими потоками в умовах неоднорідної невизначе-

ності параметрів процесів» (номер держреєстрації 0113U000695), де автор 

був співвиконавцем. Також він приймав участь у виконанні проекту 

«CITISET» програми TEMPUS «Комунікаційні і інформаційні технології для 

забезпечення безпеки та ефективності транспортних потоків: Європейсько-

Російсько-Українська магістерська і докторська PhD програми по інтелекту-
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альним  транспортним системам» (№ 517374-TEMPUS -1-2011-1-RU-

TEMPUS-JPCR ).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вирішення 

науково-практичного завдання щодо підвищення ефективності процесів 

експлуатації парків стрілочних електричних двигунів шляхом удосконален-

ня систем автоматизованого дистанційного моніторингу та діагностування 

їх поточного стану, а також урахування стану інфраструктури при плану-

ванні технічного обслуговування та ремонтів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні за-

дачі: 

 - провести аналіз методів і засобів експлуатації парків стрілочних 

електродвигунів, в тому числі на основі процедур дистанційного діагносту-

вання і обслуговування, визначити шляхи їх удосконалення; 

 - дослідити питання достовірності інформаційного та ефективності 

організаційного забезпечення процесів технічної експлуатації парків стріло-

чних електричних двигунів, а також критерії ефективності діючих процесів 

управління; 

- розробити удосконалену структуру системи автоматизованого бага-

токритеріального управління експлуатацією парків стрілочних електродви-

гунів, яка враховує невизначеність станів ЕД та інфраструктури у виробни-

чих процесах, сформулювати комплекс науково-технічних завдань що за-

безпечують її реалізацію;  

- розробити систему індивідуальних інтелектуальних моделей, які  за-

безпечують автоматизацію завдань експлуатації парків електричних двигу-

нів за параметрами поточного стану, з урахуванням діючих технологічних 

процесів;  

- розробити багатокритеріальні моделі і процедури для автоматизації 

розрахунків черговості діагностування, обслуговування та ремонту парку 

електричних двигунів, які ураховують різну форму невизначеності даних 

про стан парку та інфраструктури процесів перевезень; 
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- сформувати моделі управління процесами експлуатації парків стрі-

лочних електричних двигунів з урахуванням  статистичних і нечітких вихід-

них даних;  

- розробити нечіткі моделі планування розподілу електричних двигу-

нів парку між ремонтними  базами  з урахуванням спеціалізації та коопера-

ції; 

- обгрунтувати та дослідити технолого-економічну ефективність впро-

вадження системи автоматизованої експлуатації парків стрілочних електри-

чних двигунів.  

Об'єкт дослідження – процеси експлуатації парків технічних систем 

залізниць. 

Предмет дослідження – процедури експлуатації парків стрілочних 

електричних двигунів на основі оцінок параметрів поточного стану за умов 

невизначеності параметрів інфраструктури перевезень.  

Методи дослідження. Результати дисертації отримані за допомогою 

прикладних методів системного аналізу та теорії оптимізації, методів моні-

торингу та  спектрального аналізу робочого струму електродвигунів, ней-

ронного та нечіткого моделювання та управління, методів математичної ста-

тистики і процедур прогнозування. Завдання моніторингу технічного стану 

електродвигунів реалізовано методами спектрального аналізу на основі 

швидкого перетворення Фур'є. Нейронні мережі Кохонена використані для 

діагностування несправностей електродвигунів, а також формування загаль-

них моделей експлуатації парку ЕД. Методами теорії нечітких величин ви-

рішувались завдання формування моделей діагностики станів електродвигу-

нів, автоматизованого планування процесів діагностування і обслуговування 

парку ЕД. Методом аналізу ієрархій визначено пріоритети об’єктів інфра-

структури. Методи векторної оптимізації застосовані для формування бага-

токритеріального управління експлуатації парку електродвигунів. Прогно-

зування оцінок параметрів стану двигунів виконано методами екстраполяції 
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та класифікації. Перевірка адекватності розроблених моделей виконана ме-

тодами математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у новому вирішенні 

науково-прикладного завдання щодо підвищення ефективності експлуатації 

парків електричних двигунів стрілочних переводів на основі оцінки їх пото-

чного стану в умовах невизначеності параметрів інфраструктури перевезень.  

При цьому  

вперше: 
- визначені відмінності та специфіка комплексу завдань багато-

критеріального управління експлуатацією парків стрілочних електричних 

двигунів в умовах невизначеності параметрів інфраструктури перевезень;  

- розроблено векторну модель управління технічною  експлуата-

цією  парків стрілочних електродвигунів «по поточному стану» без вилу-

чення із технологічних процесів, яка базується на комплексі індивідуальних 

інтелектуальних моделей окремих технічних систем і загальній моделі пар-

ку, що забезпечує раціональний розподіл ресурсів при експлуатації парку;  

удосконалено: 
- нейронно мережеву модель Кохонена, призначену для класифі-

кації окремих індивідуальних процесів експлуатації електродвигунів «по по-

точному стану», що забезпечує прогнозування розвитку несправностей і 

підвищує точність та ефективність управління процесами моніторингу, діаг-

ностування і планування ремонтів двигунів; 

- індивідуальні моделі окремих процесів експлуатації (діагносту-

вання, ремонт ін.) парків стрілочних електродвигунів, призначені для визна-

чення  черговості технічного обслуговування, які враховують поточні та 

очікувані стани як окремих, так і груп систем (станція ін.), що підвищує 

ефективність порядку обслуговування; 

- метод визначення пріоритетів стрілочних переводів (двигунів) в 

завданнях технічного обслуговування, який відзначається формуванням 

комплексних оцінок поїздоділянок з використанням процедур аналітичних 
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ієрархій та кластеризації, що забезпечує багатокритеріальну оцінку інфра-

структури перевезень;  

- двохетапні статистичні моделі оптимізації та нечіткого управ-

ління процесами експлуатації парків на основі процедур прогнозування та 

діагностування стрілочних електродвигунів засобами інтелектуальних (ме-

тод Такагі – Сугено) і експертних систем, що дозволяє підвищити точність 

оцінки їх стану та виконувати розрахунки параметрів керувань при нечітких 

поточних і апріорних даних;  

знайшла подальший розвиток: 
- модель планування розподілу ремонтів електродвигунів у зале-

жності від виявлених несправностей з урахуванням спеціалізації виконавців 

робіт, а також формування компромісу для кооперації виконавців робіт що-

до процесів експлуатації, що дозволяє зменшити експлуатаційні витрати для 

парку електродвигунів.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати розробок 

представляють нове вирішення завдання із підвищення ефективності екс-

плуатації парків стрілочних електродвигунів на основі оцінки їх технічного 

стану та урахування параметрів інфраструктури залізничних перевезень. Ав-

томатизована технологія і система експлуатації парків ЕД АЕПЕД дозволяє 

перейти до обслуговування парку ЕД по фактичному та прогнозованому 

технічному стану. Перевагами системи АЕПЕД являються: моніторинг і діа-

гностика технічного стану двигуна в режимі робочого навантаження, бага-

токритеріальне управління експлуатацією парків ЕД, забезпечення прогно-

зування типу несправності і періоду до можливої відмови, що підвищує ефе-

ктивність технічного обслуговування.  

Отримані результати і висновки використані в підрозділах Південно-

Західної залізниці, в науково-дослідних роботах ДНУЗТ, що виконувалися 

для УЗ.  
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Результати роботи використовуються для підготовки магістрів за між-

народними TEMPUS-програмами з інтелектуальних транспортних систем та 

з інтероперабельності, сертифікації і безпеки на транспорті.  

Практичне значення результатів підтверджується актами впроваджен-

ня. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати теоретичних і 

експериментальних досліджень дисертації отримані особисто автором або за 

його безпосередньої участі. В написаних у співавторстві публікаціях здобу-

вачеві належать:  

[7] – розд. 9, 10; [65] – кооперативна векторна модель планування ро-

біт кількох  виконавців що узагальнює модель задачі «цілерозподілу»; [69] – 

формування інтелектуальних моделей для окремих процесів експлуатації 

електродвигунів (діагностування, ремонт);  [72] – векторна модель автома-

тизованого управління процесами експлуатації парків електродвигунів; [81] 

– двохетапна нечітка модель управління процесами експлуатації парків еле-

ктродвигунів. Роботи [66 – 68, 92] написані одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації доповідалися, обговорювалися і схвалені на науково-технічних 

конференціях: 

1. На 74, 75 Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» - 2014, 

2015, ДНУЗТ., - м. Дніпропетровськ.  

2. На 27, 28 Міжнародних конференціях «Інформаційно-керуючі 

системи на залізничному транспорті». –2014, 2015, УкрДУЗТ.  – м. Харків.  

3. XII Міжнародна наукова конференція «Проблеми економіки 

транспорту», – 2014, ДНУЗТ. – м. Дніпропетровськ. 

4. На III Міжнародній науково-практичній конференції 

«Современные проблемы развития интеллектуальных систем транспорта». 

27.01-31.01.2014 р., ДНУЗТ. – м. Дніпропетровськ.  
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5. На Міжнародній конференції «Коммуникационные и  

информационные технологии для обеспечения безопасности и 

эффективности транспортных потоков», TEMPUS-проект CITISET. МИИТ, 

- 2014. – м. Москва, Росія.  

6. На Міжнародній науково-практичній конференції «Комп’ютерне 

моделювання та оптимізація складних систем» – 2015. ДВЗ УДХТУ, - м. 

Дніпропетровськ.   

Дисертацію в повному обсязі розглянуто та схвалено на 

розширеному засіданні кафедри «Комп’ютерні інформаційні технології»  

ДНУЗТ.  

Публікації. Відповідно до теми дисертації опубліковано 17 наукових 

праць, з яких 1 монографія, 7 статей (з них 3 без співавторів), що опубліко-

вані у фахових виданнях затверджених Міністерством освіти і науки Украї-

ни (2 статті включені до міжнародних науковометричних баз, одна опублі-

кована за кордоном – Республіка Білорусь), 1 стаття додаткова;  отримане 

свідоцтво про реєстрацію авторського права; 8 праць апробаційного харак-

теру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить вступ, 4 

розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. Повний обсяг 

роботи становить 178 сторінок, обсяг основного тексту складає 143 сторінки 

друкованого тексту, 37 ілюстрацій, 11 таблиць, список використаних джерел 

інформації складається з 105 найменувань, в роботі також 5 додатків. 


