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НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



- 8-

ВArAJIЬRA ХАР.um:РІІСТІІКА РОШ'І'К, AКI7.uьmctl 
1 mmma ІtОСіtАІЕШСТІ 1'fJIA11arJf 

Зкачvу ЧЗС'l'ииу wанеnро:воі роОоти из аааізниц1 1 -осІІQВИУ 
ІК)боі'f ві~ио пера:веаеІ!'ИЯ вавтаж1в на npo&>r.JCJZO.ВOWV 

аах1авИЧНОNУ траnспорті адіЙСІІІІІІТЬ теп.по:ао<!И а rідро,;;к

ваw1ІDЮЮ nередачею. КріМ :~иачноl р1;ииц1 в )'Маіах еКСПJІУа

тац11, ОСОСJJІИ111ОТЬ RОІЮТр')ІІЩії СtШОВО!. уСТ&ИСЗіО!, ЩО Btt.!IDЧile 

дизе~ ta rід~:ередачу 1 не доазаФАЄ г.ровоАИТИ вилроОойуван

ІЯ г оц1ию:ж:t технічного отааv оеа розробкИ uетодів та за

собів дJІя іх nроІ!едеиня. Р~ом а тим, досвід еІ(СП.ІІуатаціІ 

tеп.поІЮ3:іІІ ~ з.пектричноо nередачео лсжавує, IQP ефектuииw 

~acoGow <1а6езлгчення і:іа,ційnооті та економ1чнооtі тer..ztoaaaiв 

а еКСПJІуатац1 і є nроведении иаа~иих (реостатних) 

нnроеозуl>а4ь іх сn.пu.их уат.а/іОХІК. г іИJ(Ориотаишш wатод11 

та засобів 1'ехи1чиоrо д1sгиоотувааиа. 

на теІUD:воаах а r1дрсІ;1\ИJІёІІ,j1ЧЖІ) оередачер через особв

аіо'l'ІІ МІDІЮ'1'WІаt11 оuовоі уотмоВІСИ ,.ек1 випро6оауваанн ь

!JРОВОдА'DСІІ~ що nриеаодить до гишкевня фактичного і)еОУРСУ 

:вуu-і:а 1'& детааей і поr1ршениа tехніІ':О-еІСD:ном1чних nокаа

ІПІІКі:а. 

Значимі роакид rехн1~е~иом1чних покааник1:в, який 
часто досяrае аначяих веJUІЧИИ, прм 1онуDЧій сиотеw1 

технічноrо оСІс.ауговVІІа.ниЯ та nоточного реwоиту ( TD 1'а ПР ) 
аказvе иа иеаадов1льний рівень системи утримаина ~о~ 

тивіа. ЦІnІ 1 oevwoueнa неоОхідність орrанізац1і і :впрощ

хевая систеw дtа.гност~нв теІJJІовоаіа д.1111 оцІЯки ЯКІХІ'1'1 

проведення !О та DP, а ТЗІОІt nрове,nеяия відnовідиоrа EJЄWН'l'Y 

а урахуваяияw Іх технічного стану. 

ЯК в.1дw1чено у ИЗКЗ3і УJ.фаа.п1гниці 'lf 1В?Ц в1д 19.12;95 
роиу, кии1 не знакодять широкоrо вихориотаяни sзооби дtar~ 

яостувsинв .nокоwотивів 1, як ИЗСJJідок, tро:аеденwя ТО та ІІР 

;а lx ~ичwям стмом. Paaow з тим, отар1ин.я naph.y .іІОКОNО
тизів nриаво.nить до додатRОІІИХ трудових та матер1а.пьніsх вит

ра~ д.шо nідтримаинІІ пр.:щеадатиооті .nоЮJJ.Ютиь1:в, шР в1дnрац&

ва.пи св1й ресуРс:. 

TahИW ~поw, вnров~нн.я uетад1в та аасо61в виnро6ову-

•~ .. ··~-=~~· ··~ЮГ ~:;.~:.';;~] -
І Е<•,; ... ; ·-а"' х· ..:S; 
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тор1в, які д~ВОФЯDТЬ n1дв~ти 1х над1йн1сть та еио

ІЮІІ1чн1оть, а 11'~ амеНІІІ}J'l'И витра~ на то та ПР. 

ВИкориат~ня: в систе.uах д.іаrиостувания автоuатиаоJ$1011( 

І«JЮLІІGКСіВ д~во.пяє аІd100ват:~ nроцес контрщш, ноwеиКІІатуру 

та иайір коитроJІЬован;;х nараметрів, nрограмr! перевірок та 

пашу~ несnравностей, щр значно змгяшує витрати на проведен

ІІІІ д1агкоотування. 

РоаРООка 1 впровадженІ!R сис'l'ЕІwи ro та ПР г урахуваиІWІ 

реау~ТSТЇВ д1аrностувахня МОЖУfЬ Сути усц1mио ВИКDR8К1 

'f!nt.JoCИ ма осиові науковоrо ОСіrрун'fУвааия орrан1.аац11 poCiod 
омстеw дtаrоиос'fУВанRІІ та Іх nракоrичноrо аабеапечеикв. 

МЕТА t оаrовнt ЗАЩ{АННВ .-оолlАІЕШШ 

РоароОка теоретичних основ рОСіСІ'fИ азтоІІЗтиаова.ІІJІХ CJIOo' 

'l'eM д1аrиос'1'УВ&1ІИЯ: .ПОК0Іо!О1'ИВ1В ДU ВІ~~ рац1ШІЗІЬИО1 CIВC

'l&WII УТР:имаикя а ур.ахуваншш lx техн1ЧііОІ'о стану, О'ПОР8RІІІІ 

методів та 3ЗСОйів вn~ройавуааиия 1 КО!ТРОтD тепаавоа1в а 

r1драдииам1чиоо передачею д.пя n1двJЩЕІюш наді~1 в &JI:Do" 

nnyaтaцil 1 зuенmенnя :витрат на то та ІІР. 
д,ІSІ .цоояrвенки ці.єl мети нео(jхідио вир111Пr1'1'И '1'ак1 оо

ковкі Оtадач1: 

1, Правеати ана.п1а y.wo:s eJ<mL~~Ya'fS,Ц11 та РЕІІІОІІТУ wакав

роао--uроиио.пових .исжомо'1'И81:в, а '!'~ оцtнку Іх еК'ОІЦІ.уа-

7ац1ЙІі01 ивд1ЙІІООТ1. 

2. Роаробип Wfl'O~ ora аасааи д.а ХІРОИА&DІІ ~ 
ІЗЮІ 1 д1аrиОО'ІУUJППІ І"euoвoatJ! а rіхrюпередаче. 

з. РоароОип теоретичи1 основи вИбору 1 раарахувку оио
теw утримаця та ,ціаrноотуВSRия .ВОJ(О)l0'1'ИВ1:В. 

4.. Ро:ароСІJІти методику і rцюrрамне ааое:апечеиІDІ ;ц.м poa
PёiXVJJКY роботи eИO'l'ew д1агноотува.ивя. 

Б. РозрОСіити J<QNПJ!eкc wетодик тз anropИ'NiB д1аrиос"rУ

~риня вуздів 1 аrрегат1в коитро.пепрцдатиих теnховоа1:в 8 
r1дроnере,цачею. 

6. У:ааrаnьиити досвід створення, ре~n1'ати вищюаову

ваиь та е~«:ІІ.І!уатацН коитро.в.епридатних теuо:аоа1в. 
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ОІІl'РJІІ1'УВАЮІЯ n:DРЕГ.ІЧІІОЇ 1 ПРЛІС11(ІШ()І цtiOJ)CI't 
AUCJtltiEIOШ 1 НАУКОВОt lІОКИЗНИ 

ТеоретичНУ цінність дисертаці~hсї роботи скnадвють иау

ко:во-те~орет:ичиі ооневи вноору рвц1она.."ІЬноl систеии утримая.Іt:;~ 

локоиотив!» з урахуванияw 1х технічного стану, роарахунr.у 

ефективноі орrаиіз~l роботи сv.стем ді~~ноотувзння і методи 

іх вир1шеJІкя, методи;.:а оцінки влли.еу систем-А діагноотуваиня 

110КОUОТИВі:В ЯЗ. сист.::wу іХ УТрІОІЗННЯ. 

П!Щ!!'І')ІІ!На цінністr. роботи складається з розроСі'ки wетоду 

иавактшу;аа.m;них виnроСіоаувань і створення станЦі І д.пя nро

ведення nіСJІяреWОБтних та діаrнастичиик ВіІnрОСювува!Q '1'&1t110-

воа1в з rідродЮІамічнСІІ nередачею. 

1. Реауnтати і рекь~о~ендації виконано! роботи доавоu

ють nідв~ти надійність та ~конс~о~1чи1сть теn~авоаів а 

r1дРОдюtаw1чиою nередаче~~ .в уw02ак еІ«ШJІуатацн. 

2. ОтрИJІІаиі nри багаторічних спостерехевІІях характерІШ

тики над1йноо'1'1 ву«.аів та аrреrа.т1в теnnовоаів д~вОоІІШ'l'JІ 

оціАЮВати якtсть кал17ЗАЬНИХ рswонтів та ~ристоаую;-ьоя 

ДJІR :здосжои~ения Іх trонструкu11 та техиолоr11 реwоиту. 

З. РоароОлепний метод каваятаження сМАовоl установки 

теn.аовоа1в а гідропередачею доазаляє проводити іх п1олвре

монтн1 та діаrноотичн1 виnроСовуваина на всіх режишuс ро(Іо7н 

диаеи 1 дonow1uoro обJІа.цнання. 
4. Ро,роелен1 опоооби вивначевив ефективиоl ротужнеоті 

диае.u на те~овоа1 ДО8JЮJІЯХ)ТЬ оцінювати йоrо tехиічкий 

О!аи, а TSJ<O& J1р01Іодити уаrодхенки характеристик дини 1 
r1дроnередачі, ЩО ПіДJІИЩVЄ еКОИОN1ЧJІіОТ)) роСати ОИJІО:ВОІ уо

Та!іОВКИ. 

5. Вапроnоиована методика дц оцінки технічного ставу 

диае.tя по неріІноwір!ІОО'rі оСіертания КОJІ1ІNаотоrо JtaJrY, вка 

дозІЮJІяє вияВJІ.Rти ЦИJІіндри а nорушениw робочюІ npoцecow. 

6. ВИJ<Ориотаииа методики :виаору дtаrностичких пара

М&'l'рів ДОЗІІОІИ.ІО роаробИ'І'И &IU'OPИN Дi&rHQCТV:вaiOfll T81JJJOJIO

ay, йоrо систеw 1 arperafiв, який вмко~иоtовуs"ЖІІСR на випро
бовува.аьк1й стаиціі. 

7. Роаробsена методика проrиоаувавия аміни nіаrноотич· 

ких nареметрів в аааемиості в1д трвваиоот1 ексnауа'1'8Ц11 теп-
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.10808V WOU :ВииориD'.rОВуиапоа ,JI.IUI :ВІWІачеRІ!К ~ ре

сурсу вуа.а1:в та детuей. 

в. Роароб.аека іифорwвцt~д1аrвостичиа оиотеuа ~~~~~~ро

оовув8101, що BJCDJЧSS ECN~ пристро! перетворення 1 пооинJПІІ 
овrкаи1в в1JІ да'1'ЧИК1в, ик1 не uaюn аорwовен:оrо вих1ДJІОІ'О 

oиrs.uy, що дDUCWJEІ nроводити ревотрацію діаl'JІОQТИЧІІИХ na
pawerp1в 1 ад1йонuа.ти Іх КORTJ)QIЬ пра ПJІQ:аедеик1 пuроОову
UЮІ а JtOПOWOI'OII прuад1І ва ау,а'І'1 отанц11. 

Ро8робни1 1 вta"OIOIIaJii переПQрDМЧ1 доавоuиь нно
РJ&ОtОВУМІК nри д1arROCJI')'Dallll1 lll'la'fJfi w.uoaan1 PNІRL 

9. SaiiJ]OJIQIIOВU1 ~ uo,u.a1 083'НІІ Y'l'PI'JМIIRU 

.JOJaofDтвu д08JIOI:SIIm ~ aatp ....,ш. ефе~ивиоrо 

NP188'!'Y системи то та ПР а урахуUІІJІЯW Іх '1'ехк1чиоrо о'lаиу, 
10. ВИНйрит8ВВR меомд1в д.а роарахувку орrаи1авц11 po-

&rzк СИС'lем д1SI'JIOC'lYU8D ДOUOJDUШ :виавачии nep1QP nро

веденu д1аrвосТІІЧІРІХ пере:в1рок та оцівак ступ1вь аuааа

мвка ПVНК'!'У д1SI'JIOO!JIIQI, 

11. Роаро4&JІ1 ме'ІОДИ дп роарахувкt:в с:иотем д1ЗІ'ВОС'l'У
іаІІа при р18ІtИХ ВНХ1ЮІИХ давих waavn виmрисnову:вг:.ІІІСІ8 A1U1 
орrав1вацН poaou ик стаціоuрвих, так 1 ООртоаих OJIO'r81& 

JІІ1arJJOO'lYUIIИII, 
12. роароаМІРd иомuеко ме'ІОДИК, 8JП'ОРУ.'ВІ1:в д1аrвоаrу-

:вавви '1'& дода'1'КD:В1 приотроІ 1COR'fPWIO доа!fQJІИ.ІІИ ад1йснити 
1N1X0JtВ 11JJS1 JlllдD1~кaro 'NDQJI080Gyд1aвoro ааоду дu ство
ревu ~аuвх '!8ІUІ0воа1в. 

13. Реву.оtаrк ~ ~&JІPндa'l'JIIIIt 'Jеп.во-

воеtв tnІJA wаю 1 ТПІІВ ІЮЮІ s АСІСІВ!JІ lx ексuуа:rац11 
ДО8ВО.ІІUИ' 

oдepu'!'R aкaчeRJJil д1аrвоопчвюс параw87Р1в п W8Jit1 lx 
аа.! ки; 

- одерати aa~uвoct1 аміЮІ окреwих д1arИOO'l'tNJJИX napa
uetp1:в ІИ8U8 Від 'rP"N'Ю0\'1 81СОП.ІУ&ЖаціІ '1'8ПJІОВО81В. 

Пор1ввuьна оцінка кsд1Авоот1 КОН'1'ро.аеnридмних теІUо-

:воаt:в покааuа, ~ паа.а1док JIDPOВCIДjlt8HHя оиотеwи випроОо

вуваива 1 д1arНOOТVВSJDUІ cepe.J(JUI кj,nьк!сrrь відказів вуа.а1:в 

'l'a arperar1:в в 3ёLІМНОС:І'1'1 :а1д '1'РИІВJІQОТ1 ВКОJLІУ&Таці 1 аwев

ІІІІU8СЬ СІ1АІІ& .мі& :в два р&аJІ, 
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наУКова НО:в>:31@. 1. Сукуnя1~ТЬ ро~фо(ІJІеuих у дисеjУ1'аца 
яаукозих no.uOJsteнь 1 отриwsних резу.m.~·с.тіь є теоретичниІіІ уза· 
rа.пьнеяням і пр~тJJЧию.~ З>!р1m~ню\.w нayJ<.Osoi nро(jлени, що має 

В~ИJе народногосnод~рське гиаченнп і вв'&аана а вибором 

nеріодично! сиотеии утриv.аина .11оксwо~ив1в, ст:вореJU;яw ав~

маtиаов2НноІ сиотеми r::іс.ляремонтних та діа.rиоотиЧRих випро-

~айу!аиь 1enлoiuii3 ~ riAPDnepeдaчe~. 
2. Poapc(.Jteя1 нс,.;l ~а yaaram.н~i:1i іСИ"/ІО'-і1 ІІІ('.і'ОДІІ .:~н:;;po

~c.royi!aJ>II.'i 'l'S o1.:'IOJ!Qai і а :' j ;юп.зрєод.::Аею. РогІqжr.;, та npoq~ 

на.а1С!ОІІаи1 ре:«ИІАИ рс6отн гідро1'рзБ$рмаtср1:в np" Щ)~!едеmн 
•иrфсt:о:ву•ачь, ІЦР ДСіІіЮJІИJІО В#ІКDРИСТа'l'И ЇХ 1!.'1аС'l'ИВ~і ДJІі\ 

иаааи~·~ния дИі-~.іlа Оезnосер;дІІ:Ьо на т~n.1о:воаі. 

:З. Розроб.ІЕ'Иі сr.0800и ви>JНё.чениа ~~otrш::rol no~'i'} 

ди.1е.а;; на 'l'еп.ш:ЕООі, ІІКі .z;~aвo.vum. оціJІ&J.з&'l'.И fехаіЧБ~1 стан 
c&01Jol уотаиоnки 1 у;;і'ОД.'1t)'Вати J<'араї(':·еристики двatir.s J& 

r1дропередачі. 

4.. ~JJeRi t.!етодика, а:агоритw та npoг~aua оц~JІІ\М 

тeJ(Ri!Qi~ro стану АИгец no иер1а:юІd1рsаст1 oOep'laJUІI 

tїGЛ1Ь'Ч~tоrо ваnу. 

5. При c':'вupe;;ll~ ::..нфорwац1йно-Д1аrлостіїЧИОl скстеwи 

роз~вк1 меrодкка, а11горитw та програwа визна.чеу.иs onrи· 

wam.iloro часу onиtasиa ~в та v.оатроJІІІ А1агяосrИЧІЮІ 

1нфорwац1 і. 

6. Розроб.uеи1 иауRОві осиоsи вибоРУ СІІСJТеми y'l'fJИ)ItaНU 

.ІСЖDІІО'1'ІD1в а ураху:ааниsш lx технічвого от3Ву. 8aDpoDo8oUJI1 

математичні wоде.и1, які доаJЮJW:Ітr. вибирмх ІіаЙб1n• eфeJt

'1'1WfИЙ вар1аит оистеwи то та ПР. 

1. РозроО.лен1 '1'еоретІNН1 основи роаракункv раціоваJІЬхоl 
орrон1810Ц1l роботи систем д1аrносfу&зйнs: (СД), пр МJIINall'l'Ь: 

• методику роарахунку ед а wмсиwа.иьиао дастов1ри1оtD 

nТРІОІЗИНОl : l ифорwаці l ; 
· wетодину роарахункv цn а мів1w1аац1во. айkТКів від 

seoвae11a011oro отриwакІUі інфорwац11; 

• wетодику poapвxyJUtY ед при JladВDOт1 прирр1 те'І'ВИХ 

е.п~кт1•; 

• W8Тo,IUDCy РСJВРіі!ХУККV СД а NiИiuaiJIJІOIJ &JI'l'pQІiiell 

Qб•вкту; 

- uетодикv 
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МО'fИВіВ. 

а. Заnроnонавмо метод nараметризації частковооепара

оеnних аадач оnтимізацН роСіати ед. 

9. Розроб.nепі апrоритм та nрограма роарзхуику ор-

rаиізаціі рооот1~ ед теruювозів. 

Гі ІІЕНЬ РЕЛJШ3АЦЇЇ, ВЛ!'О~І!ННЯ ШlУКОВІІХ rозРОБО:~ 

Осио:вні рраробки, отримані. а:втором nри :еикомаикі иsуко

во-доапtцких робі~ згідно а цілевою nporpawoю 0.13.06 nункт 
1 "PoaPQI3И!l'R 1 :впрова,цкти уи1верса.пьиу а:вrоиатизо:ваву оиоте
/1.'1 rехаічиа! дtаrкоотики (СПО 'lеп.по.возів~ lllj:l ВN1щvе :вwоито-

вакий на теnпо!ОЗ1 т• стаціонарний nриотр1й", кка аат.ве~

на IIOOT8R01!0D ДКНТ СРСР »І01 :від 1Б.О7.1-982 р., а та~«»~ у 

кауJООВО-;J;ОС.Підвих ~тах, 1183 вw~наиі JI.ПS ЛDдІІк1воькоrо 

!trtзю:aoaoDyдiвяDrO ааводу, lf.. ТранопоРпоrо У1ФаU1ІІІDІ 

к1в1отерст:ва чорвоJ wsтaay-pril УкРаіни, ДИ1правськ:оrо wиа

.nург1йноrо мmаб1вату, ЦІІК":Бтраночериеrу, І<а.иу~коrо 1f811111110-

буд1ввоrо заводу. 

Реауn'l'ати роботи вииорисrову~~оnсtr Ка:/ІуаьІWW lfSIIIИКO-

fl~1:вRИW 1 JJІJДИИОВСЬІСИМ '1'еПJІОВО300~1:ВВИW 88DОДВWИ, 

Jtн1провськиw метапурr1ЙІDІW ко..!Оіиатом, Всвс011аюw на.уко.-

Іо-ДОQІ1дним '1'8Г.JІОІОЗІІИІІ інститутом. rOJIOBIODt Ynpaв.uiJWIIf 

nроwис.поаого аап1амичноrо траисnорту СРСР, ТрвнопортІЮІ Yn

puJІ1RІUШ ківчермиу УкраІни. ІЩКТВтраиочерwеток. 

Doкaui реауатати :rеоретичвих 1 екопериментаавик 

доо.11.-хевь в1добрахеа1 у проrрамах качаь-.и курсів "ЛоІао

тJІD ~OJIDrO ТJ)a80D0p'l'y". ''ОаІІоП W1йвоооr1 рухамоrо 

OJU~, "ОсвовІІ tехВ1чвоІ А18І'JІООtІІКІІ рухаюrо СХІЩІУ", 

JCypOODX та ,цJІUСІаІИХ DIJQelfi'Sj( аа ФВХСМ ".ІокоNотИВJІ" у 

диtпропt1'JІО:ВСЬКСІІІУ дepuuouy '1'ехи1чвому уЮвероИ'J'ет1 

еаа1•ничкоrо sopaнonoP'f'Y. 

АІІРСІlАЦІІ ТА JІУВІІщІв PESYAtATfl IIAJJa)IOro 

JP:JI_., CIPJIIJPA ТА ОGСІГ ~АЦІІІноІ R11DП 

Ооноаи1 рееуатац ,uюертац1ЬоІ робо!и доnовід&ІUІСЬ аа 
raayaea1i нараді а акоотt рековту теDJІОВОа1а М1кчермету СРСР 
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(м. Кушва, 1981), Всесооам1.й науково-технічвін коифереиц11 

"СОздание и техничеакое оОСJІУ;1оІвание .:~окомотивов ООАІіІОЙ 

wощнОС'l'И· (м. Луrа.ІІСЬкІ 1985), реоnуб.DікаисЬJtій ШКDJ.Іі nередо
вого досвіду nідnриємотв Мінчеwеоrу УкраІни "Организации 

техничеоиоrо ~~ия и те~ реwоитов теnаовоаов и 

nодвюwого состаза (м. Кризий Р1г,1986), ВОеоаови1й иаукq.

во-nрмтичиій коифереиціl еа vчастю фахівців ooц1ЗJІ10'fii1UIJtt 

держав ''Про6.І!еМЬІ nовwенма надежнос'l'и и безоnасности текни· 

чесЮОІ: средстз же.nеанодорожноrо транспорта" (w.Москва, 

1988), респуб.піканm.кій коифереиціі ••техиичесk.ВІІ диаrкос'1'JІК8 

и повwшеиие надежности средств транспорта" (w. ТЗІІІКеИ'1'. 

1988), ВСесоюаній конференцн ''ПробJІеww механики же.uе:5иодо

роJКНого 'l'рансnорта. ПоВЬІШение иаде&ос1'И 11 совеРІІІSнсrвование 

кокетрукцин nодвижного оостава" (м.ДиіпропетровС1>к, 1988.), 
Всееоювній з-й коифереицн "Проб.nеІІІЬІ раа:вwrия :nокомотквоот

роекия (м. Лугаиськ,1990), 8-й ВаеGОDаи1й конфереиц11 "Проб

JІемw механики же..пезкодорожного трансnорта" (м. Дяіnраnе....., 

ровськ,1992)., І-й Мі.JКнародкій конфереuцН "Автоwатиаации 

nроектировакия и nроизводства иаде.пий в ШІІі!ИИостровнии", 

(CompuPro-96)" (м. Лугансь~. 1996) 1 ІХ-й МеJІUГсЦЮдній конфе

ренції "Проб.пеми механіки еа.піанИЧІІоrо транспорту" (w. 

ДНіnропетроВС!>к, 1996), а такси иа наукоао-технічник конфе
ренціях професорсько-виющцацькаrо ск.паду Дніпроцетровськоrо 

державиого текиічиого уаіверсиrету ааи1аиичяаrо траиспорrу 

(w. Дніnропетровськ, 1986-1998). 
По 'lемі дисертації оnуй.піковаио З6 каукових робіr, :в 

тому tUІCJii 1 авторське свідоцтво і 19 ввітів е ІUІ.уко

во-дос..tідних робіт, що щюйпши державну ревстрац,111. 

QOoar 1а cтpYR'1'YJI!I JQ!ОеІ!ТаЦійної робоtИ. Диоерtаційна 
рооота cк.uaдasrt.cs і а вступу, n• яти роаді.аів, зисиоm<у, 

списку використаиоl .пітераrури, який вКDІІчав 201 иайwеиу:вак
НІІ, 1 доnовнень. Рукопис м1СтИТtІ З'і'Б сторінок, у т. ч. 227 
сторінок основиого тексту, 15 тай.пиць, 62 wuюиІtИ, а ТВКD11 
допо&иенна на 47 сторінках. 
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ІUПWРАЦІJІ IOl!JWE'IНOI'O OCOJII[CI'()1'0 ВІІЕСКJ J{ИСЕРТАШ.Л У 
I'OI9POВRJ ІЮ.ВИХ НАУІ<DВМХ PESJJJЬTATIB. ЩО ВИІІОСЯ'ІЬСЯ ВА 9AXIfC1' 

У дисеР'J'аційи1й роботі ооабиото автором О?РИІGИО тw 

кайСІ1аш гиачн1 терреТJNН1, nga,t-rичв1 "ra ~tау~ві реау.пьта'l'J1, 

ІІІ/З вииосятІІСS аа аахиотt 

1. Теоретичні оскови 11ибору системи У'fРима.ннІІ .псжоwо

тв1в ёа ypsxy:в8ИIItW Іх '!'ехнічноrо отаиу у виr.вяді wатеW&'l'ич

ивх wоде.аеі, ui дoaвOJUDin на ооІ!Ов1 ведоміваи'rвоt аа ІІаре
м миомви, ви<Jиражи найе1аш афективцfІ :aapiaa't DepiaJIIIIIROI 
о~еuи ТО '!'а ПР. 

2. ТtоРе'l'НЧН1 ооиови роврахувку рац1онааво1 op-

ru1ІSЦ11 JЮОоти систем діsrВОО'l'Уваи:ия. яіd J!ІКІDІчвmь хоwв

JІекс аа.аач, ІІІ/З доаІЮПЯІІn ёа рівними вик1дРМИ даииuи отри

мувати Іх характериотики. ЗІЩІІОJ1Овоми1 мeroдtf ровр~в 

~ ВИКОРИОТОІува!'ИСJJ ЯК Д.U О'l'ЗЦ!ОRариюt, '!'SК j ,РЯ бор

'і'ОВИХ CJIO'I8W Ді 8МІ0Сту1ІЗJUJЯ. 

з. Методика оцінки :вn.пиву систе~~а~ д1аrносо:уванпJ1 на 

с~тещ утрииування .nокомотиві:в. 

4. Спосіб nраведенна :виnробоJуваиь теn.иоаоа11 а r1~ 
передачеn а иавант.меИИJШ CИJIOJIO:L установJОJ, RІОІЙ доаJЮJІяе 

оц1нuати '11 -rехві:чмий отак в УОJ>СІМУ д1аn~н1 s!dвtt потуж-

ВОС'І1, 

5. Нові опосоои МаRаЧеJІRв ефективвоl nотупооті диае.u 
на 7$11.101081 а r-ідрооередачео. 

8. Передаві ІІJ)ОМИО.ІІОВОО'Іі коиструкцо1 Р1118&ВІІ, ОХемІІ 

'16 .ДСІО.ІіДІІі 8РUКІІ AJU1 Опор&РВ ВJІІІІ)ОСоSУІІаІІ)ІІО! тенц11, 
оа.uадианоl 1нформац1йио-д1вrностичнQІО сиотеМОJD, аааQбааоІ 

:вmdІZІ8ЯНв та пеР&'J.'ІОІІ)ваввR 1нфорwзц1l, методики праведек
ня виnробовуиаш., 8JП'opwn.m та rrporP&fИ д1аrиоотув&ШІЯ. 

7. НоІ1 даи1 розрахувко:во-теоретичИJІХ та екоnеримеи

f&DИИХ Доо.І1.РtНЬ д.ІА G'!'ВОр&ВІІSІ КОВ'l'І)ОJІеnридатЮІХ 'f&JLІ.o-

10311 'Іа реауnтати Іх екоrцумац11. 
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ХАР.АКТЕІ'ІіСТИКА UEro;!!;Q.JiOГH, J.tGТOДiB 
ДОСJІЇД..'\ШlШІ Г.РЕДМЕТА і св•ек:rд 

Методологічною основою досді~ення, яка визначає його 

структуру та організацію, є rсанцеrщія цілаоного сис~еиного 

підходу до вирішення в~ивоі народиогооnодарськоі nроОле~А 

nідвищення ка.цtйності та ефе~:Т}Івності використання тen.no

вoa1s а гідроnереда~ею, що п&редбачає вnроііадхення ав-.·ома'!''1-

ІЮВSJ:іоі оиотеwи lx виnробовуваБіія та д1аrностувааия д.nя nе
реходу д.о систеІоІИ утримання .ІІокомотивів аа 1х техи1чииw ста

ноw. 

Теоретична частина Д}lоертs.ціl базується на киасичній 

теор1І иs,ц1йnос'і'1 та д1а.:•яостик;.r о:ех.и1чЮІА об'ЄІ-."'1'111. 

Ексnериментаnна частина роботи ок.вадавтьоя г RЗ'l'УРНИХ 

еспериwентів у лабораторних, стендових та есnиуажац1йних 

УWОВЗХ 1 nри ПРСІВ&ДеНН1 ЯIGDC ВИКОРИОТОВУJJ'1'110$1 Іоfе!l'ОДИ IL18JIY

I!ВJIIOI та. ОброСки резу.пЬ'І'атів eкonet:ІJІWeR'l'Y, ЧИCJIOJIOro аим1ау 

та wате~тичиоі статистики. 

Достовірність кауковик реаудьтат1в, як1 отримакі в ди

се()'J'аціl, nlдтверджУєтьса аsдов1.аьнао аQ1м1сТІІ розрахунко

вих та екоnериwеwrальимх даних, up обуwоuеиі ІІ1дпов1дн1сТІІ 
nрийиІІтих припущень характеров1 вмріmуваиих аадач, обrрувто

ваниw вибором ВІШробовуtІЗJІ:ЬНОГО об.ІІадИаКНJІ, ВІІМ1РІІІWІЬШІі 

апЩ)аТ'fРИ та методНІ обІЮбки 1нфоршІц11. 

DaiODii РеУJІЬТАТИ ТА ВИСІЮВІОІ, 1110 ВІІІ.ІІІВАІІ'1' 8 
НAYXDВDrD I{OCJII~ 

У IO'l'Y!!i пок.азано актуадьмість теми дисертац11, подано 

Заr'&ІІЬну характеристику роботи, окреСJJено ко.m аир1шуваних 

питань та сформуJПtова.и1 основні напряа.ооr вирішениІІ проб.пеат. 

Пер!!!ИІ рgаді.а nрИсвячено анu1 ау уwов екоПJІУ8'1'8ЦН та 

р&ііОНТV wane:apoaИA тец.;юаоа1в, nриведеііа nор1в:sя.пьаа харак

теристика надійності НОDИХ теu.Dовоа1в та піСJJІІ ІtSUi'l'a.Dвoro 

реwоиту. Проведено короткий оrлид м&тQД1в ~1агаостичних та 

піавяремонтиих випробовувань теnловозів. Перераховані ос

новні задачі дос.піджекня та послідоввіоть їх вирішеняя. 
Покагака, up в .иокоwотивиих депо промис.пових 
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nідnриємств ~1б1дЬШ nr;1Jpeиo використовуються теr~овоги а 

r1дро,цииаи1чиою nередачею. Умояи їк роботи СУ'!":оєво відріаuя

nт~ся від уwов екоnпуатаціl тепловозів на заді2nичиій каиіі 

Укза.п1аіІИЦ1. 

При зикоиа.нкі маневрової роботи диае.пі те:т.ловоз1в пра.

ЦІІІJТЬ nри част.ій зміні pe:.Jwy. І!роведsні дослідження Режі11іів 

роботи темовозів на Криворіаь~«>щ метЗJі1·рrійноh{'f ком~іиат1 

покааашІ, що реJІUШ таr.и ;адійсюоється переважно на пусковощ 

r1дро'l'ранеформа'l'орі, дизель nрацює па. 1-5 по.памнвях коитро
.и:ера ШІШИ'nіс'l'а з nеревагою хо.:постоrt>. ходУ. Викорис'l'аиШІ по

ту.Lчост1 дизелів теnховозів у режимі тяги но пере2ищvв 

16-20%. 1 серєдRЬоиу черва кожні 5 секунд роОоти зм1июеnся 

DОJJожеяяя І<ЮНТрй.ІІ'Вра маmииіота. 

часта зміна per.~ роботи диае~я викпикав неякісне 

горіння папива у ци.и:індрах, mp nризводить ро в1дкnаденнg на
гару на внутрішній поверхні корпусу, соnлових тз робочих ~о

патхах турбіни, що аиачно nог!рmує робочий nроцес дизе.ns. 

Такиw чином, екслериментвльно підтверджена чеобк1дніоть nраг 

ведення д1аrностичвих виnробовувань о;еn.лозог1:а а гідроди

намічною nередачею "' назmаа.У.еНJІЯІd Іх ОИJ:Іових установок. 
Локомотv.вні деnо nромис~ових nідnриємств ~ериау

сться неnостатньо розвинутоо ремонтною базою, що nризво;цить 

до апачних про~тоїв ~окомотивів на ремонті 1 великій його 
вар>rооті. 

Проведевий аиахіз трива~ості nеребування теnховоаів 

серій ТГМ4 1 тгме (yctx індексів) на ре..анті черва в1.цкааи 

Іх аrрегатів та систем показав, ПІР у аа.пе&Ност1 в1д Харак'l'е

РУ відказу трив&ІІіоть простоо на ремоиті аw1июєтьоя вЦt 20 
до 460 годин і б1.пьmе. 

Для оцінки надійності тепловозів а гідроnередаче~ про

тягом до 15 років nроводитьс~ збір статистично! івфо~1 

про відкази теnnовоа1в серій ТГМ4 1 ТГМ8 (усіх індексів), щр 

екоnr;атуютьса на nідnриємствах міністерства Трансnорту та 

ниац1 nіnриємств nромис~ового заа1аничного Тр&,спорту. 

Систематизація відказів та nошкоджень теп~овозів про~ 

дИJІась ~:~а спеціа.m:.но роороб.nеною ЮІасифікаційнОJО схеиою, що 

збудо:вё.Яа аа nрющиnом nод1.лу с&JІадІШХ снстем на nідсистеми 

та е~еwенти. Використання в схемі чисжових та буквених 
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індеІ'".сів до«илило nроводити оСічис.пения інформаці! на EuM з 

вИкористаннgм рuароІ')zеної системи управдін;.:я базою да.:mх 

(СУІ'Д) "Теnловоа". 

АJ;аліа інформації, отрІ:МаіІоі nри обро~Ці ст.;тистнчиик 

даник npo роботу і:)і.JlЬше 100 те!І.ІІовоаів (np;t оцінці 

нз.ційвості дизелів), та СІі.ІlЬше 200 теnдовоаів (nрп оціwц1 

надіі'жюті гіроnередач) ПОі\8Зав, ~.Q наді ;~:иість :вузлів n1o.nя: 

nрсведє:lІІ!t каnі таль ного ремонт~, t10Гj рши.дзсь nорівняно а до

ремонтнІШ періодом. НаприіtJІад, середній нароСІ і ток до першого 

відказу дизелів 211Д-1(Д2} теnловозі~ серії !ГМ4 до 

каnітаJJЬноrо ремонту (КР) скnадае 8800 rодин, а niCJIЯ КР -
4500 годин. 

Контраль технічнаго стану до чи п1сла проведепн~ ТО та 

ПР з.ційснrоsться, як правwю, аа реау.m.т&та).ш аовніПІНLаго оr

JШдУ та а :В5Ікористанняw Іtр>LІЩІtів, як1 устаяоВJІені иа nynт1 

в Кilti1k1 wашииіста т.а диае.пьному приw1ЩІЩ1. д.пя пошуку иесn

равностеі викорис'l'Свуать переиоаи1 припади, які тиwчасово 

УСТЗНОВЛDDТЬ на ~ОКОМОТИ81. 

Т~Ї nідхід цри аці~ техкічsоrо стаьу локоwотиаів 

приводить до аначних витрат nри 8ИRDиакні перевірок на ТО та 

ПР. що ~умо:в.т.еао високоо :варті сш сжремих перевірок 1 киаь .. 
кою достов1риістю контролю. 

суттєвий роакv~ техи1ко-екоио"1чних nокааннків теnио

ВОЗ1в в умовах .ІlОКОWОтv.вних депо nрою.tСJІовюt підпривwств до

сягав зяа.чнюс веn!ЧШі, 1а1,0 вкааув на. яеаадов1nний рівень 

nроведення то та ПР. Це й обуwоВЛDВ веойх1дн1сть впроваджен

ня методів та аасоОів технічйого діагностування теnnовоаів 

~ оцднки іх текнічного стану а метою пі.цв~ини Іх 

иа.ційиості, економічнос'.І'1 1 awel:ilileiПUl В};Трат иа ТО та ІІР, а 

т~-аж переходу до системи утримакиs аа іх теки і ЧНЮІ отавоu. 

~ аwенш~ння Битt~т sa. пошук веспрааиостей доці~но 

використовувати автйwатиаован1 систеwи ІІDВТрйJІІ), що ооуwов

люе нео6хідність створення коитрапеприд~иих теnuовоа1в, ик1 

~ладиуються сnеЦіа.пькЮdи w!сцяwи .ц.пя mви,цкоrо підКJІІІЧЄRНR 

UІІJ1рю:::..аm.ких прй.lІаДі» та .д~в. 

Дас.J.і;цжаная, що виконані у вндrзт, М1tТ1, вюrrl, х!tті. 
Р11ЗТі. Пре»JТРаkондtnроек-r, Д11Т1 та. інmих nід керівиИЦ"J'80U 
Е. О. llaxowo:вa, В.Д. Куаьwича, 1.Ф. Ceui-чacrнoro, Ю.П. Трес-
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кова, в.в. Стрекоnитова, !.Ф. Пушкарьозз, Е.д. Тартаковсько

го, в.м. Кашнікова, г.д. Згбеліна, A.n. Белана, в.м. 

Тверітінз, ю. t. Лалотн1У~ва, Т.Ф. Кузаецр~а. А.А. Еосова, 
В,А. Федорця, М •• '1. Коротенко та інших, nрисвячені nитаюш 

n1дв~вня надійиост.1 !а nо~іnшення ефвкт>ffін~ст1 роботи теп

повов1в а гілравлічною nередачею, а т~~ дослідження no 
n1,ц:вищенюо ефект:Ішності маr1стра.л:;,них .покомот~1:в, що ВИІФ

иан1 nід керіRИИЦтвом є.л. Блохіна, o.t. Володіна, о.д. Глу
щенка, А.В. ГорсІ>кого, о.л. ГолубеиІЩ, в.д. Даковича, t.п. 
Jсае:ва., є. Є, Косова, В. д. Кармінського, М. U. JІукова, J).l). 

Мвrн1rокоrо, Н. О. МЗНашк1на, ld. О. Мз.воаьОJЮва, Є. С. ПаВJJови

ча, в.п. 1lapawa1иa, В.А. Четвергова. А.А. Черняиова 'l'a 1ИІІІИХ 

D11-tТНРджУІ)ТJІ иео0х1дн1сn впроаадження в сиотеt.су ТО та ПР 

uетодіІ та 880D61a Іх ;ціаrностунаия. 

В ро0от1 покааано, що оововою отворекия систем zиn;юбо

вуsаа.ия та д1аr:нос1'УШ!ВНІІ теІtJJовоs1в а rі;цроn~редащm е роз

роОка споообу проведення :вит.РQбовувания s иаванта~енняw ои

~воі установИ» та вихорпотаиия автомат~3оваиоl систеwи, 

ЯК& 'ВКІІDЧЗЄ даТЧИКИ ДJІЯ збору ПерВІ!ВИО1 іКфQрШЩН, ПJ)ИО'l'

роlв перетворекия та посИ3ения сиrиаn1в, а також оnец1ап1~ 

ІІSИУ ECJA, адатну .погічио оброб.пяти отримаІJу tифориац1ю та 

ВІ(Цева'l'И достові риі реау.иьтат:и контро.пn. 

Цри вnроваджея1 v.етод1:а та. ааооб1в а.втоtLs.тизо:вз.ноrо 

коктралю технічного отаиу тепловозів sивикав nPQ6~eиa ор

rак1аац11 РQОоти сиотеw ;ціагяос~ЗІіШІ. ~pimeнug ц1є1 ntюб

.аеwи wou sд1йсJШВа1'иоа :иа осиові наукового ооrруи~ та 
техвічвого аабеЩІечекна сиотеw :аипроОовуиаивя 1 ]:\1аrиооту-

1ІЗІ1НІІ 'f&ПJJCIJ!Oёl1 В , 

.J{pyrиl ро.'1.!!! .прис:вачевий д1arиoc'lJN18N :вІПфС)бо:вував:иRІІ 

теnnовоз1в з гідропередзчею. Ровrлядsют)оя литакия вийора 

методу каваятаження скпово! установки тепловозу 1 вигиаqеикя 
ефективно1 потужнОС1'1 дизец, аапроnоиоваиі методикк вийору 

діаrиостичиик параuетрів, виаиаиеняя межі та nроrноаувания 

1х аw1ьи. Приводиться 1нфорwа.ційио-д1агностична систеwз вид

роОовуаакь тепловозів а гідропередачею, методика вио~ачеиия 

часу оnитаииа датчиків та коитро.ІЖ поступаючоl інформаці~, а 

ТаІСІ:а розроСіка пристроlв перетворении та поси.пения сиrна.пів. 

Залропоиоваио варіант виnробовуваnьяоl станці і та вибрако 
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кеаохідне обладнан~я. 

,IVlя розроСSюt мото,ца навантаження си.повоі устанайю1 1'еn
.повозу з г~роnередачею, nроведено аналіз xapaкrepiSCтv..k 

Гі-дротрансформатора, що викорис'::.'овується ;;.!ІЯ створенна на

вантаження дизеля. 

Перевірка характеристик си:ювої установЮІ nроводилась 

ІІІJІЯКОN нааан'!'аження дизе.ІrЯ у режимах •істопу" 1 "вибіrу'1 

турбінного кавеса rідротр~~сформатора. 

Внас.nідок експер>а.rентальБих дсс.ліДJІtе:иь, nроведенних 'R4 

темовозах ТГШ і ТГМЄА, визначені 1 nобудовані параОО.vи на
вантаження ka всіх nалаженнях кантролера ~ііста, щр доа

во~ипо отримати характеристики уагадженої роботи диа&жа 1 
передачі названих теn.nовоаів. ВставоВJІено, щр peJІLИW ·~ибіrу" 

турсаниого колеса лусков:)ГО гідротраисфорwатора аа умов wе

хзаічноі міцності деталей і темnературиому peJQWY взйб1.D8 
сІІрWІт.ІІИВий 1 доазwrяв проводити реєо7раціІ.І .ціаrвоатичиих 

napaweтtJiв не тілью& .циаеJІR, а і rі~ропередачі. Заnро:понова

вий спосіб вІШробовува.ння си.повоl установки теn.ио:воау а 

гідропередачею в основао створеаня випробовувальних ставцій 

ДJIR цих теШІОВОа18. 

д.пя оціиЮІ nараwетрів узгодхеІПЮі роботи диае.u: 1 
Гідvunередачі необхідно гнатй nотужність дизеАR. Для 11 виз
начення роаро6~ево кілька спООООів. 

nерший сnосіб ви:t~начЄ>няя nотужності дизеля оазується JІа 

його короткочасномv навантажені гідрот~ансфорwатороw 1 
виwіру частоти обертання ко.111нчзстоrо валу Д(Іае.!Я '!'а тмску 

наддуву а контро~еw темnератури wасна гідропередачі. 

Другий епосі~ визначення nотужності диае.пя базується на 

обчис.nенн1 коефіцієпта wоменту нsсосиого ІФ.nеса пРИ роботі 

CWJOвoi установки у peжv.Ni "вие5ігу". 

Третій сnосіб вианацення nотужності диае.пя базується на 

використанні ~івияння теnлового баианоу шляхом вивиачекнs 

кі3Ькості теnла, е~іва.nеnтноrо ефективній nотvжності диаеая 

nри иа.ва.итажеиі його гідротрs.нсфорwаторсn.t. 

Четвертий ~nооіб визначення nотужuост1 дивеля баауєтьок 

на контро.пі nри nроведенні виnробовувань тиску: та темnерату

ри uас.па у КОJіі цирку.пяціі nускового rідротранофориа7ара. 

П'ятий сnосІб ви~начення nотужності дизе.n8 баауєтьаи на 
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реєотрац11 nри про:ве.цени1 випробовувань nок.заЯИІQ.:в робочого 

процесу диае.nя '1'а визначення його nотужності по фopwyJI1. 

trcp* n,~~? 
Ре • ----- ,.. а ,., kp '* р 

526.6 
( 1 ) 

де trcp - середня темnература виnускких газів и цк

JІіндрах диаеJІя, 0С; 

nд - частота обертання КDJІ1нчастого ваJІУ диае

.nя,х:в-1: 

а- коефіцієнт потужності; 

Р• pg• /Ри0- коефіцієнт, враховучий зu1ну тиску наддувоч
ного повітря з умовах &КСПJІУат~l у 

порівнянні в йоrо пасnортамw анач~нияu; 

k~·Рzср•/Рzсоа-ноефіцієи~, врзхазучий вм1яу ое~дяього ~~
сЮІа.пьиоrо тиску згораяня пзхи:ва :е ЦWІ1идрах 

диае.nя в уwовах експлуаі•аціl у оор1:виsrяиі в 

його паопортяJ~ значенням; 

Вс1 заnропоно:ва.и1 о~и вивначекия ПотужRОСі'1 ~иае.u 

nеревірені nри nроведенні виnробовувань на отенді ~івсь

коrо теn~овоаобуд1вного заводу та Е умовах ексnпvажац11 ири 

проведенні :виnробовувань контрОJ!8придатиих тєrr.JІDвoSi'8. Пер

ІІІИЙ спосНІ виакачеиия ЕІФ&К"rивноl потужнооті диаец аахИЩQний 

автороькиw св1дотцтвом. 

ВИбір .ціаrностичячх параметрів АJІЯ каитроJІЮ техн1чноrо 

отаку вуа.111в та аrреrатів теПJІовоаів здійоюо:вазсв на осиові 

теоретичних 1 екопернuентаJІЬних доо.дідж.еиь пшяхоu сКJІадеJІКИ 

фующіонаиьвих ІІІDдеuй Рб'вкта д1вrностуватur. 

Вибір кабару дiar&OO'l'JIЧIUIX аараuирі:в, JIOOR'rpGD яких 

дав припуотиwу JdaкicD 1ифоршщіl вро отав об'ектv. 

адійсІDJВаІІсІІ на ооио:в1 wодеф1коваиоrо а.вrоРИТU\L t.м. сии
.цеева. 

Д!я к1АЬК1сноі оцінки технічного стану зvах1в та аrре

rаті:в ~еПJІовоа1в аа реауататами виміру поточиих аиаче~. 

д1аrностичких nараметрів в період ексnпуатаціі, иеобк1дно 

знати .ц1аrностичп1 норwативи. nри порівиявяі nоточник зна

чень д1аrност;мшк параuетр1:в а нормативними nриймається 

рішення про технічний стаи теПJЮ:возу (справний, несnравиий), 
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аоо дається рекомендація про nроведення peмowry чи не-

обхідного реrу~~аимя. 

У роботі аалроnGНо:аана методика ви;::наt;:ення допусrо:еwс 

акачеиь діагнос~ичник параwетрів, яка доаво.пяє встаноВJІЮватtt 

нормативи іх аміни nри nроведеякі виnробm~у:в.3ИЬ. 

Праведен~ий аиаnіа про~с1в ~мі~л тех~ічного стану zо

І'іХЖОТйВів nсжа.аав, що відхИJІення параметрів в аа.пежиос-rі від 

неробітІ<У необхідно аnрокоимувати :випвдков010 функцією, яку 

с.и1д рааг.пядати ІІІ': моиотоину фунІЩіЮ в інтервапі від иу.u до 

rраиичиого зідхиnеиня пврзметру. 

Періодичні ВИІІ1()l)вання діагностичних nараметрів mнтро

.иеnридзтиик теп.повоаів в умовах Іх трива.по'l еJ':С1Цуатаці1 

доаво.mшн отриwати ваканоuЦ»;ост1 аwі.ІШ параwетр1!, икі ха

рак'l'ериауІDть робочий процео ди8е.ІІR у JІиr.цц1 ПОJ1ИНDWВ дPYro

ro С'JУЛ8НЯ. 
ДІя прогнозуванна беаперервиих аиачекь параиетру Z(t) в 

період Ct + 't) ІИКDРИОТОвуе'l'ЬОЯ вираз 

Z(t + 't) • З Z(t) - З Z(t-'t) + Z(t - 2't). ( 2 ) 

де 't - 1итерва.uи між сус1АИіUИ вМNірtОваииями діаrнос· 

тичних параметрів. 

Р1шеuя про працеадати1оть :вуаu чи агреrаі'г JІОІ<ОWОТИВЗ 

в wайбутньоuу nриймається nіс.ия nорівнавня ойчис.иениого аи&

чеІіня Z(t+'t) а граяичниw ZnP· 
д.пи виu1ркmаиня та реестрац11 діагностичних nараметрів 

при nроведеw.~1 діагностичних виnРQОовуваиь ?еп.повозів роа

роб.пена автоwатисюваиа іифорwаційио-д1агиоотична сиотеwа 

( !ДС) , яка абу,цо:ваsа а :вихориатанняw m.t, що доавОJІяе зміню
вати нowemt.JШтypy 1 об· єм коитро.ІІЬОваиих парвметрі:а, а :rакса 

nрограми nеревірок. 

Одною г основних причин, щр ватримують роsвиtок аааобів 

діаrностуваиия на ааnіаничноwу трансnорті, в відаутність 

уиіВЕрса.ш.нях датчиків Д.ІІSІ виміру фізичних :ве.ІЦNИН :в умовах 

lx ~ати иа JІОКDМОТИВ1, а такса засобів узгодження .иокоrю

ти:вних датчиків г nристронии обРQОки іифорwацН. !016 Іде 
роё:~роб.lІена а умовою ВJІХС>ристания штатних датчиЮ:а, які вста-

,..,f~~ нов.пеи1 на теп.повоаі, а такси дат 
Г'' ,·, .. •, 
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передбачено коїІструкцtєп вуц1.11 та !іГрегаrів т&nJtoвoay. Кр1·w 

~ого, при виконанні дОСJІіДJІІень розро6.пеи1, вигО'l'ов.пені та 

перев1реи1 в умовах &к.сІUуатаца слеціа.ш.иі да'І'ЧИЮ{ а nерQт-

1\Орювачвwн д;;д :вимірJ:заниа иерівиом1рност~. обертани 

ко.иіІічастого вщ д~зе.пя, датчИJ< nоJІожеnюІ гсдки :,Орсуики '\'а 

ряд 1tnпих. 

При провед~нн1 дос.n1джеиь в JЮкоuот~о~"Вному депо 

ДНіпровського wеталургійиого коме1нату сnрое~тована ~а абу

дована виnроОовуважАна станція для nравадення nісляреwоит

иих 1 Аіаrиостичних випроt5овуваю. та вип~вуваиь при ада

аавн1 та прийивтт1 тещщщзів <І !'ідропере,цачою. 

Об.!аднаиНІІ виnроОову:вSJІЬноl станціl вкпючав ЕЄJ.І ди 

ревстраціі, обробки та nорівняння результатів діаrзостувnм

ВІІ, а таках комп.пеко nри.па,ців та аасоСі1в ДJІЯ аабевnечеикя 

роботи сИJІовоl установІGJ теn.по:еоау nри l! навантаженні т11 

коктрато технічного стану вуг~ів ~ агрегатів. 

Ддя ~~ивноl роботи tдс роароб.nеиа uетодика вианачев
ИІІ оптим.а.аьвоrо чаоу опитаиия датчиків, 11ка доаво.J.t:ав вмиіра

:ва\'И діагностичні параметри а веJШКDrІ час·щrою с!Іектру 

ревстровашuс щюцесів, а '1'SI0)11t аатtрОПововано апrоритм конт

tІОJІD 1ифорwац11, ЯКS ИQХОДИТЬ. 

В треnому роад1.и1 nриведені теоре'l'ИІШ1 освови 'la роз
рахунок р.ац1ояа.пьиоl ~еми утримаRІUІ '1'.=! д1аrвостува.виJ!: .ю

КDNОТИВіа. 

В роботі роаr.пяиут1 UСІJІUІИВі варіанти uаоrеwатичких моде

.ией CJ40'f9W утриwаtІИSІ .ІОКОІЮ'1'ИВіВ З М91'0Ю виаору рзціОІІВ,ІІЬRОІ 

системи утрИШІИВИ ~ урахувзюшu lx техн1ІШоrо стану 
Під сиотеwою утриwаиин Оудеw роаум!ти поаn1дови1о~ 

{ ~ijo X!j }, j • 1,2, ..• ; і • 1,m • (З) 

де ~"~ - варо01ток, п1с.пи иного аикавуеnся j-a пе

ревірка 1-ro е.иеиевту; 
х 1 ~ - караQі'lок, п1С.ІІЯ икоrо :в oOoв"RaJ':OBOI.fY порЦКу 

вииmrувтьоя З-й аа чергою реwоит i-ro е.иеwеиту; 
•m - к1.иьк1оть е.и~евт!в .покоwотива. 

ЯкІІІР ввести нескінчени1 wірні вектори 
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Т, • ( ~11, ~і~••••• ~ijo•••) 
Xt • ( Xt1t. Xt~•· .,, Xij, ••• ), 

'1'0д1 Clfcтeua утримахІШ буде яв.nятИ собоо cyкyrtнiC'l'I! І:Jар 

< т 1 • xl } • 1 • r;rn. 

( 4 ) 

В1даначиuо, що В:ВQДеkа такиw чикоw система утриwсшии 

nри Tt ) о:~, вироДJІ>Уєnся а ІUІаИову систему. 

При достаткьо ве.ІІИК'ОWУ наробітку х, ) "' ..aewo систеwу 

/ТРиwавJІИ т i.DJOS по стану, а nри Т 1 < о:~ та Х1 < • одеРІІ\ШЮ 

аwішаву ancт&wy утриwаииа. 

Для вибору систеwи утримання .асжоwотив1в о4ч-t;.ІІІОЄWО 

прИЬ'ЦИJ1 опт.има.пьност 1 сис'l'ем. 
Будемо зважати, що систе~а утр~иа tт1 ,, х1 1 > ~ 

системи утриwакнв <Т11 і, Х11 1 >, якщрt 
1. Витра1'и коштіІІ при упроввдuнні систеwи <Т1 і, •Х1 1 } 

11еиmі, иіх витрати nри уnроваджеииі системи <т11і• х11 1 >. 
2. Коефіцієнт r~овнооті локамотива nри системі 

<т1 ,,х1 .> більше, ні• nри онетемі ct111 , х1 1,>. 
nозна~ через Z • Z (< ! 1 , Х1 >) - витрати коштів ка 

одиницо нщюбіт!(V .асжоuо'l'ива nри упровадхен1 вибраио1 систе-

ІіИ У'l'РЮІаJПІЯ ( Tt, Ха }, 1 • r;iii, а Череа К • К(~ Tf, Xt }) 

- коеф1цієkт готовності nри цій же онетемі утриwаиня. 

Най1р будь-яких систем VТР•~ия .аокоwотивів nогначиwо 

череа n. тоді 

D • {{ Tt, Xt >~1•1: Т• > О; Ха > D~ ~tj < ~1~+1: 

Ktj < Хаj-І-1, 1 • г,ііі, j • 1,2 ... }. ( 5 ) 

Систему утр~ня < Tt, х, }m,.1 е Q будемо нааива!и 
ефективяою, якщр відхиаення 21д цієї систеuи приводить до 

861.Ь.mеивя витрат Z, або до амеиmеиин ~іцієвта rото:виостl 

к, чи до з01.nьmеяия z та зменшення К одночасно. 
ТаІОІW чиисм, ~здача вибору сист.еNИ утримання локоwо-
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ТИВ1В (!уде ПОJІЯГ2'1'Н І TDWY, lltQC ВИЗНS\ІИТИ таку Wo:«ИRY 

n• С n, JCOJieH &.ІІемеит .ІІКО1 в ефективиа CИC'l'ewa Y'fP:V.UЗНИR, 
Поаначюю затрати КОІІІ'1'1в ІІа одшrицю иа.ро01.оrку через 

u1 • ·Z, а коефіцієнт rотоввооті через u2 ,. К, тоді прІІИщш 

оnтИІІІ&!Ьнооті uажна описати ІНиврнЮІ :в1диСІІІІеИ!:яи Пз;>ето, пр 

вканачаsтьсs сп1вв1диоменняи 

1 1 11 11 1 U1(<~1i• x1t}) > u1({~.11t. х111}'} 
{Т і,Х t}Р{Т •t,X t} • 1 11 1• 

Щ~({'t•t, х j,}) ) Щ~({~ іІ х '"І.}) 

(6) 

Due. беu1 ч ефеК'J'И3ИИХ CИQ'l'tll Y'fPIOI8IUQI n• RIWiS ~ 
иеарівuаих по Пsрето сиотеu у,оришІНRЯ. 

Таким чииоu. в J,Щт;uатичнОJоІУ ІШІХі асщача :в~ ефек

тивиоl системи утрИNЗИИя sве.uюь до КІІОСИЧИО1 задачі побудо

аи недом1ианпо1 по Парето wкахини QP с n. 
Систеuу УТРІОlВИНЯ Судвмо :називати періодичною, якщо ьш

ІІТЬ юсще '1'ВКі сn1:вв1дноmешш 

( 7 ) 

Xij• ЗХt ' 3•1,2 ••• ; Хі ) о ' 1-1,m+1,2іії • 

Тут "Gt nеріод по иаро61'fкУ, через ций викоиуsnся 

nеревіsжа стеиу 1-ro е.иемевту JІОКОWО'l'ива, а х 1 - пер1о,ц no 
наробітку, а Я\Q!W і-й е.пемеиоr обов'язково проходить ПJІВНо:аий 

р&І40НТ. 

Таким чином, аадsі!Чи 1:1, "2• ••• , 'Cm, х1, х2 •••• xm. nиа

начавмо nеріодичну систеuу утримання. 

МиОІШНЗ 8JtЬТарнатив Q nредстав.пяє Е-н-2111 - ЗВКІІИ,Цовий 
nростір роаw1риоот1 2m, а.пе т1.пьки поа:wrивних хоwпонент, які 

ке дор1вRDJть нуJШ. 

Вектор покаавикіа u буде деякою функцівn від переwіииих 
't't, ..:2, ... , 'tm. Xt, х2, ... xm 1 в1АJЮІІІ8'НИЯ, яке формаи1ауе 
принцип оптИІІЗ.ІЬиост1 систем утриwаини .иокоwотиві:в, запи

шет~ся у ииr~ді 
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( в ) 

u : є++" ет- En. ( 9 ) 

Нехай Х с En s обрав є-2111 при а1дСІбрuеІПІ1 u, mбм 

Х • ц (Е++ 2m) и ха ІІНDJІtИН1 Х вивиачеио в1диошеИІUШ 

парето Р. 

Заотосовво до ІІSІІІDl аадач1 uaewo 

пРИ yWOD1 

ut (or:t .. ·"""· х,. ••• хм) - 111n; 

U2 (~1···tm• Xt ••• Xm) _. m1n, 

('Ct., "С2,, "·~ tm, Xto Х2, • .. ,Х..,) Е є+"" 2m, 

( 10) 

Цю аsдачу буаемо poarJUІДaТR кк а&Аацу поQу.цу:ванкs NИо

DИИ ПSІ;Іето. 

В uатеwатичиому wraи1 цк аsдача сФоРNУ.азеnоа тек: 
ИЕІСІОХ1ДИО ВRВЙ'l'И '-'~1 х. е G С Eem, щоС фующ!t 

U1 • rt(X) Та U2 • f2(X), буІШ IIКDUOra W&1ІВІ1. 
ЗgачаА: 

tt(x) - m1n ; 
f2(x) - m1n ; 

Х Е G. 

81АИОШЕІИКЯ Парето JИSH&ЧИWD ~ВИИW ЧИНОМ 

( 11 ) 

( 12 ) 
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причомv. принайwі в одн1й нер1вноот1 мав ніоц~ сувора 

нер1.ви1оть. 

З задачею А ав • язуеwо дв1 задач1 ха умовний зiOJтpewyu: 
Зцача U: 

ft(X) - m1n 
f2(X) • t2 Х Е G. 

( 13 і 

f1(X) • t1 

f2(x) -- m1n : х е G. 
( 14 ) 

В цих задачах ~а t.1 та t2 дов1ам1, ane так1, що 
Xt (tz) 'ІЗ X2Ct2) - Р1ІІениа еадач Af та А2 ві,цnовtдио, в не 
uyoт1lwиQ.1IQSIDI. 

ІІJІаначеиня: пари чиоu (tt. t2) ~sаиваюn.св уагоДІІІеІWи-
101, ІІІЩ) wав иісце Х1 Ct2) • Xє{tt). 

Поааачиw черее X(t.t, tє) • Х1 (tt) • X2Ct1), а череІІ Т 
- иас1 р узrоджевик пар Ctt. ta) . 

Теgрема: МІіоаиа Dapeto wau бУ'fи предстаааеиа у виr.ІІИді 

GP- u х Ctt. tє). 
{tt, t2)ET 

( 16 ) 

ЦІІ теорема даs WOUJI81oть коно'l'J)уктивноl nобудови wио

JІИІІИ Dарето r? черва рішевнн задач Аі та А2, що aВJIЯXJn co
oc.J задач! иа уwовкий &кo!'pewyw. 

При проведеu1 д1аrнооту:ваиия .ІІОАОNОтив1в та nо3рехо,ц1 

до сис'!'еNИ утриwаиия по іх ста.и:у, дуже В8JІJІИВОІО е ііадача 

раціонаnноі орrан1аацН робо'l'И систеw діаrиостуваннв, яІСЗ 

вкиочав в себе компвека nитакь ао вигнзченшо періодів nрове

дення діаrностичких перевірок, гайнятості пунктів ~1агиосту

ваннв, досrов1риосr1 1н~рwац1l і таке інша. 

В роботі роаr.пяиут1 питаіі.ня nобудови системи утриманнs 

.покоиотJІВів а урахуваиияw іх :-ехиі чного с.таиу, який виона

чається аа реау~татаwи д1аrностуnаnяя. 

Нехай лоКОNОтма складається в m в~ем~кті!, npo які в1до
ио середній наробіток до відказу, або середнє число аwіи 

стану і-го е.і1емвяту аа одиницо часу '-і· 1-г.rn. 
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Завакта:аеиик t.дс nроведенким бе8ЛООередиr.о д1аrвостv

ванинw р0 повинно бути р0 < 1, тому що веобх1~ио враховувати 
чао иа в.пасні nотреби систеwи. 

Поаначиuо череа ~1 - періодичні~ апнтувакив 1-ro е~е
uеиту, а через ti час зайня:тост1 пуикта д1аrнОС!'УіІЗИИІІ 

оnитуванням 1-ro елементу. Тоді, якщр взяти достаткьо вехк

ки}z іnтервап трива.пост1 райати е.пеwевтів локомотива Т, то 

аайнят1сn пункта д1аrиостуванни вианачиwо по фора.Іу.и1 

Т ааи • ~ tt [..2._], ( 16 ) 
1·1 "Ct 

а 3ВЙRЯТ1сть (:гавантаженни ) t.дс DПИ7УJ!ЗИRІіІ" дВ1'ЧИК1ІІ буде 

( 17 ) 

при цьоt,q~ необхідно вико:иvвати уuову, ІІJ)б аавактuении 

!,де ке пере:RИJЦУІІ&ІШ иаперед ;щцаиоі веJІИЧИНИ, ~ro 

m t1 
1;- ( р. 

1•1 "Ct 

де р - аадане aaaaиnaeJUUІ tдс. 

( 18 ) 

ЯНЦо на wauewr nеревірЮ~: 1-й е.иеwем був працевдаткИІіІ, 

то в 1wов1риіо'1'11 

Pt - е 
-~t"tt. 

вів буде справІіІИW і ва иаотуuиоwу івтерва.nі доuикао -с 1 , 

тоді 

в 1wов1рн:ість того, що при аадаиих 'tt, 1•1,m, w uaвwo :аи
роr1дну tвфорwаціІІ npo став .хсжоwотива. 

Дпя рішення аздачі вибору раціоиа.пьноl періодичності 
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діаrиосту:ва.ини 'l'a оргаиівацН роботи пую~ів д1агиос'.!'икк, 

иеобхідяо, щрО імовірність, яка nредотав~ена виразоu (1Q), 
бу .па 15 маRОИ!dаJІЬнаю, а це еквів.!І.1.!ентно тому, щоб затребувати 
мінімуму функціі 

m 
• .r:.?.1'C1 .. min. 

1•·.&. 
( 20 ) 

Щ)іі цьому :аш.·ик.sє аБД,ача :алзпа.ченяя т.акм t 1 , i•r,iii, 

щоб :вm<ону:ва.пась умова ( 18 ) , а функці& ( 2й ) прийма.па б 

w1кіwахьие значения. дЯ ~ача nри різних вихідних даних 

розпадається на дек1.пьиа йаrа'l'ОМ1РВИХ аа,цач, що RВJІЯЮТЬ ІіІИr 

рсжий кпас екстреwа..пьиих задач, :в яких потрібно знайти зна

чения параметрів аоо функцій, як1 реа.а1зУJ)ть waкcиwyw ооо 

u1и1uyw деякоl веJІИЧИНИ, що аапехиn від них. 

При авахоДJ\Qи1 Шi!<Dиwyw1:a 'l'a. мініuуuів фуИІЩій баrажьох 

переміввих ода~'Ь оКJІадну оистеwу рівляІІЬ, р1mениІt яких 

чисе.авv..wи wero;цa.r.cи утруднено вбо немо.uиво. Тощ вииикпа 

необхідність виQора такого wе.тоду рішення, який Сіи доавОJJи:а 

аJІести баrа'1'0111рну задачу да Кінцево! ПDСJ.І1довност1 од

комірних. 

Для рішення nooтaaneнol задачі ~астосовуетьси метод па

раметризвцН а використаннни ииіЖИиків Лагранжа. 

У роботі приа~дені рі~ия та~ задач: 

t. задача А - перц(іачае :визяачеим періодів проведения 

.ціаrиоспчних nеревірах а wакою.~а.пьноо дОС'1'овірн1сТІІ отри-

8ІаНІЮ1 1иформаЦ11. Задача wаже вИІ<Dрло'rо:8)'Ва'l'иса иа початко

вому стані росttюбки ак отац:їоиариих, 'l'ак і СОртових систем 

д1агностуваяН$і д.nІt оцінки достов1ряост1 контрwrя !уа.п1в та 

arperaт1:a .поиомотивів. 

2. ~ча Р - nере~Сіачав визязч&ння періодів nроведения 

д1аrностичних nеревірок а ура.хуванням ;;rаданоі достовірнооті 

ДJІЯ приорітетних е.пеwент1в та Jdа!(СИІJЗJІЬІІСЖ> достовіриі:::тю для 

1КІІІИХ. Задача WGЖ& ВИ'.WРИС'l'О:ВУ:8аТЛJЯ Яrt Д.пІі стаціоНарНИХ, 

так 1 оорто:вих систем Аіаг.ностуваиня. 
До nриорітетних можуть Qу~и вjднеоені ті е.пе~о~~нти, 

нас.n1док :відкааів яких махе СіУ'l'И надто анач1:ий, ооо е.nеwаити 

від яких, :наnриклад, аа.пе.ІІіJІть 6еёОІJека руху. 
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~ча И - перед~ачаг визяачеивя періодів проведен~ 

діагностичних перевірок г уракувар..11ям мініма.пьвоl невивиа

ченості технічного ставу (ентроnії) контролювмих вуаиів. 

Задача NОЖе використовуватиси дпя рішення питань орrаиіа~ї 

~оти систе~.& д1агиоотувания у :випадку, ко.пи ИQ..МQJtJIИВO 

віддати nеревагу якомусь а е.пемеитів 1 разоw а циu, невиаи~ 
ченість технічного стану об'єкту nри цьоІ&У nовиива. Dути 

~ініма.пьною. 

Використs.ниа цівl задачі доці.иьво 'l'a.кoJІt, наприкпад, на 

отадіі проеК'l'у:ваиия оСІ'вту, КОJІИ відсутні екокоwічкі аСіо 

lиші показники. 

4. ~~ - передDачвs виана.t~екия періодів проведеИШІ 

діаrиоатичних перевірок а мівіuа.пьними збитками від нес

воєчаоиоrо одеркааиg івформаці~. 

Заотооуванни рішаиня цієl задачі дzя орrан1аац11 роGотй 

бортолаХ систеwи технічного иоитроJІІІ CTSRY BYВJliB та дета

.пей доаволяе визначати пері~~іоть коитраию еАеwектів а 

урахуван~чм ековоwічвих критеріlв. 

В роОот1 приведено апrоритu та чис.хове ріmеняІІ ва,цач1 С 

ка nрикцці увіфіковаиоі rідропере;цачі теп.павоаів 1'ГМ4 та 

!ГМ6 (Усіх ія.цексів) • ОДержаа1 рац1оиа.пьи1 періо.ци діаrиос

ту:вании вуа~ів rідрапередечі та х~ериотики пуикта діsr

иоотуваии~. 

Д.ІІя врахуваиия: :вп.nиву ;ціаr:я:ооту:ваивя на систему утри

мання докомотивів використовується йоrо 1-х~ериотика. 

sma яВJІЯє осХ\оо іwов1рніоть тоrо, up .покоwтив в1дwовцть ва 
в1др1аку НБробітку rt,At+tJ, при ~в1, mp ка ві~ріаку CO,tJ 
відказу ие 6у.11о 

>.(t,dt+t1 .. Ло(t) At + O(dt). ( 21 ) 

При цьому >.o(t))O, t)O прИЙWЗЄNО ЯК ОСНОВRУ харвктерис
'1'1&)' JIOКOilO'l'ИВS.. 

ДопустЮІО, п1СJІИ наробітку t1 окстеwа д1аrиосту&аИ.НSІ 

відп~ ~окомотив в ексnпуатацію, тоді його ~-характерис

тика буде ~o(t).t1(t, а іwов1рs1оть ц1єі nодіі поакачимо че

рез РСА1). У випв.цку, КОJІИ сиотеuа діаrиоотуваRня напр.uпяв 

~окоNОтив у ремонт, його >.-характеристика буде дорівнювати 

>.1(t), а імовірністю РСВ1). Очікувана >.-характеристика .по~ 
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woтna nісля пepmoro д1аrиоотува.ниа буде 

і1 (t) ,. ).o(t) Р(А1) .+ >.1 (t) РСВ1). ( 22 ) 

ООчиСJІемо імо:еір;оість nодИ Р(А1), де А1 nодія, яка 

~акпючається в тому, що rt1c .... 1я nершого діа..~ностуванnя .локомо
тив буде відпраз.nвно в е!ФlІJjуатацію. Пя nсді.я мохе ~<~ати два 

:виходи: 

1) за иа.робіто;,: ro, t1J .мокоwотиз не від:-:азsв 1 nри 

д1~нос~~і ~ імьв1рн1стп (1-~) це n!дтвердилося; 

2) іІа Н.аробі'rОК tO, t1J JІОКОМОТИ:а ПОГір:ііИ:і! СІС.81 

адатність вихонувати sадsн1 фуsкц11 1 nри д1агностувани1 г 
іwовірвіста J це ке внявжено. 

Тоді 

де 

P(At) • (1-а) Po(O,t1) + J(1- P(O,tt), ( 23) 

t1 
Р0 (0, t.1)·P0 (0,0) ехр { ~ >.0 (t) dt r - імовірність 

тоrо, що .nокомотив аа наробіток LO, t1J не за
губив :;щатність вакоьувати задані Ф"ІИІЩИ: 

P0 (0,D) - імовірність тоrо, щр на noчar~i екслуаrаціl 

JІОКОNОТИВ за СВОЇNИ ёоДібІІОО7ЯNИ ІІИї'СІі;'іЗ.ТИ 

гадані фующ11 аадово.льняє виwогзw иорматив

но-технічь'"О1 дсжуwентаціl. 

Анавоrічио вианачкwо іuовірвіоть FCEt) 

Р(В1) • а Po(O,t1) + (1-8)(1- Po(O;t1)). ( 24 ) 

ВИрази ( 22 24 ) ДОЗВО.ПЯІЗТ:Ь ОЦі НИТІf ВІШИJІ СИОТЄNИ 

д1аrиоотуван:ив niau проведеяки nервюl nеr~вірки, nроте nе

ред циu необхідно :визначити >.(t) аа фориу.n.:ш 

Vt 
де R - оператор реwонту, який є wатt~мг.т;.~чною мадаJUІІІ 

t1 
оцінІШ вп.nи:вv ремситу :в об'еwі Vt аіс.ІІЛ наро-
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б1тку t1 иа ~-харзктериотику. 

Продовжуючи по 1 н.цукцН, одержшю 

де 

P(Ak) • (1-«) Po(O,tk) + 8{1- Po(D,tk) 

P(Bk) ~ « P0 (D,tk) + (1~J){1- Po(O,tk)). 
.. k 

Po(O,tk)·P~(O,tk-1) ехр ~~ Ik-1(t) dt} 
tk-i. 

( 21 ) 

ВИрааи ( 21-27 ) ДOSJOJUШТII ІИР1ІІІИ'nІ ;тчачу Оц1ВКИ :ВD.ІІИ
ВУ систеюс АіаrиотуВЗИJUІ та Y'fpиwa!DUI ка иадійиіов ~о

тиву. 

в четиеQ1!?W рqз;цІлІ nриведена .методJ«& 1 uropитw 

д1аrаостування коиtроnеnридатяих TeniOВOsia сері! trМВ-А, 

:вКІІОчаючі мотодИЮІ д1мsшоrуJІаНКR ~иse.u, rідропередач1 та 

допоw1жиих сис~еw. 

При родробц1 методик 1 a.пropSJтwiв діаrиоотувакu коит
рахепридатн:~ теnиовоа1в а УrП врековані рееужьтати оаrа

тор1чних досліджень Іх иад.1йвоот1, уwов екmшуатsц11 та ре

ж.иwів РQСоти, а. ~~ роароОк:и, викона~t1 ка з~uеШІІ .псжо

мот~них деnо підприємотв промис~ового ВаJів~ного транс

ПОР'і'У УкраІни та СНД, икі JWІравJІен1 на п1двищеика 

иед1йиоот1 окреwих вуsп1в теn4о:воаів. 

ВапрООе>вування ко~nроJІеПрида'.t'ноrо темовазу на виnpo<5o-

8YJ!aDR1{f ст.аиц11, об.nади.аи1й t.цс, проводи.поси .в .IOJ<DWOТИD

иowy депо .ЦИ1про.вськоrо wетв.пурr1йиоrо КО!оtб1~ аа учаата 

Пі'сдставкиків ЛDдик1всьн:оrо теJUіОаоаоСуд1виоrо аав.оду, дt tту 
та .похоwотивиоrо деnо. 

ДJІИ одержаная та обробки д1аrиооfИЧио! 1иформацН npo 
став вуsr.1в та arperariв теnаовоа1в а r1дродинаw1ЧКОD nере

дачею, РQ8роС!.аеио aaropИ'l'W робспи tдс, який доаІО.ШІе автоwа
тиаува~и nроцес проаедеикя випроGоsувань. 

Проrрвма сКІUІДавться s окремих n1дnporpaw, вкі ВЮ<ОИV· 
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ють такі фур~~!: 

1. ВІ!Мірюза.иия та ana.ttia :аелИЧ!-'.ь наnруги, яка юtвить 

виwірювальиі АаВпюги та ЛБЕ[~Ги уnравzіная тепnрвозом. 

2. Виаиачаиня режиму ро~оту теnловозу. 
З. Регістрація парам~трів диsеля, яка в~чае з са~е: 

3.1. В.иwірюаанпя тv.ску ро(іочих рідин. 
З.2. Вимірювання темnератури вуаліз 1 робоч.~ рідии. 
З.З. ВианGчении иерівяомірвості а6ертаняя колінчас-

того aany диаели. 

З. 4.. ОбІDІСJtення потужкаоті дизеJІЯ. 

З. б. ВШІіJ;ІЮВЗНВІі І<ута ВЮІереджеRVІі ПОАЗЧі n.апива. 

3.6. ВИакачевия теШІератури rагі:в у ЦJUін.црах диаеJUІ. 
4. ВИW!рюваая швидкостей обероrаниs КОJJ1нчас~оrо Ва.JІУ 

диаев, тур6инного :ва.пу г1дРопередач1, ротора турбо

коuпреоора. 

5. Виwірозвннs nараметрів rідролереАаЧі. 

6. ВИдача nporoкo.ny :аиnроОовуваяь. 
В програмі вІШ1рІDвання та ревстраціl па;>аметрів перед

~ачеио аJГоритw контрото, sкий доавunиє вианачити, иаскі~ки 

врацопод1бва івфоршщів, що надходить в !де а теmrо:воау. 

Програма т~ доаао.nає кореюу:вати .виникаючі nоNИ.ПКИ, 

фіисувати технічний стан ,ца'І'ЧИКі:в, а також ураховувати айо1 

nри роСі0'1'1 ОО.иаднзиия. 

В работі проводиться wетодика оцінки т~хн1чноrо стану 

;ttиаеJІЯ по нерівномірності оі5е~таnня ІФ.ІІіК"..zастого ва.nу, яка 

доааоияе визначати цкnія,цри з nорушеним ~чим процесом. 

д.иs оцівюt иер1й~оw1рност1 ооертВЮія КDJІіІІчас'l'оrо :ва.пу 

,циае.ІUІ в Jдс перадбачеио :вимірюваанп иит1в:воl сжружноІ швид

кооті обертанав 91ицево1 ~гстерв1 ~~1ячастого ваnу npoтarow 

шести повких о6ерт1в а наступною r.роrрамиою обробкою реsу~

'1'ат1в вИІdі~ванвя. 

Такий підхід до рішення цієі задачі дозволяє ви~начити 

нері:виаwіряіоть ойертаннs ~і~частого »ану диз~ля з високим 

ступенем точнооті, а ~і поМИJІки та ёОоі, ксрек1v:вати 

Щ)ОГраt.ОІИW ІІLІІЯХОМ. 

Крива нер1аноміриості обертання ~zікчасто~о валу дизе

.пя, яка одержана в ході :виnробовувань, відо~раІ!\ЗЄться на ек

рані wон1тора 1 nодаеться у :аиrJІЯді параwетричноrо рівняння 
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~ St,x Bt,m(U); } 
1·0 

m 
l: St,v Ri,m(u). 

1·0 

де B1,m(u) - nаzіноми Бернштейна. 

( 28 ) 

si - вектори вершив хараКТеристичноrо баr~ 

І(уТНИК.S. 

Це рівнянкя, иа відміну від 1ишик, даотаткьо аруqяе ~ 

проJедення якісного аналіву кривої в ікфор~йи~ д1аrнос

жичних с•;стемах. 

Для икісноrо анш1ау кривих нері:вкаu1риосТ1 обертанІШ 

КDJІіичастоrо вазrу диае.пя nровадитlІои ДOCJliдqRІUІ по впана

ченНJ] схожості (ріанІЩі) w!ж "етаиоИВОІІ" та одержавао Іq)ИВИ

wи 1 внас.підок аиапіау ВИRВ.ІІІ!'nОИ ЦІ{Jlіндри а поруmениw ~ 

боЧИW DPQЦOOOW" 
При вииоизи1 робіт по створенню cnaтsw випробовуваннв 

тадіаrиостування теnповоаів а гідроnередачею роароО~еиа 

"Проrрама-ммо.цика дт1 проведенu випробову:ваиь тепловозів 

ТГ~А а ВИКLІРИС'l'аRЮШ іІ!форwаційко-діаrнос'l'ИЧИОl ОИСSМИ". 

Ця nрограма роароб.пеиа на осиові техн1ЧИЩ'О аавдекНІІ а ура

хуваииаи вимог ааводУ-виро6иика теnиовоаів, теnаавоаореwоит

ник sа.~~одів та темовеавих депо, я:кі викаиують поrочиий ре

монт в ао·єм1 ТРЗ. 

в n·ято~х рdалfл1 приводяться: резужьтатн ексnиуа-

таційsоі перевірки діагиостичиих випроОо.ву.вакь та оцінка Іх 

ефективиооті, метод~та та реву.пьтаrи оцінки каитро.nепридат

иост1 доапідхих теnпозоаів. 

ЕксПJІУа'l'аційна перевірка ОСНОВКИІ( розроОок ПО ОТВОр&ННІІ 

системи д1аrностичиих виnробовувань тепповоа1в а r1дponepe

дat>~D проводИШІСь в декі..иька етапів. 

На nершому етапі бу~о проведено комnnекс доап1~иь ~ 

до вивначекия иадійиост1 вуа~ів та детаnей теn3ово~1в, роа

роб~ево метод ваваиrаження сИJШвоl установки теПJІовоаа а 

гідропередачею, nроведена ексnерииентальна перевірка вибра

них рішень тз. .виконано ескігний nроект ВШІра0овува.пьІЮ1 

станц11. 
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На другому етвr:і вv.кои.sні дослідження а вибо;:;у д:!.аг

НОС'l'КЧИИХ nараметрів теn.nовов1в, ро<Jроблені алгоритми діаг

ностувания lx вyaJJi>J та агрегатів, ~.3JJJХІ:юнс.r..:.н1 та уеtгод

жені текн1чн1 ВЮІ.оги на вигетов.целня контролеnрщатннх теn

.по:аозів, ~ат;оерджено т~хнічяе ;;.;.вдаю;;. на г.лs.р.:.jно- програмні 

СІасо6и fдс. 

Третій етаn дос.nіджень і4Б • я«аний <:< t-СJ<.ЧJо6кою tдс, 

nристрсів nеретворання та nооиJІ&ІіJІ<і сигна.1ів від дз-:-чиків, 

nроведена оцінка МDЖJІ)!ВООТ1 :еикс.рнотання теnлоrю<Jни:-: дат

чиків, я~і яе м~ть нормованого вихідного сигн~у. виготов

ден1 та випробр~1 до~ков1 да1Чики для діагностування ди

аеля та r1ропе~дsч1. 

на четвертоиу етапі проведено каат.пеко JХІ(і1т щодо ство

реянв та об.uвднанна JЮ1робо:вуваано1 отанц1 І в локомотивноwу 

депо ДИ1nровоь~rо ме·l'а.JJУРГ1йиого ко~1на'!'у (ДМК) та роаJХІ(і

ки програwи-wетодики проведення виnро6овуаань. 

n•втиА етаn дос.иіджень nрисuчений щ·:.ове.ц~ню виnpoc5o-

BVUJD C'l'SIЩil, ака оСІ.вадиаиа tдс. та контро.;1еnридатних теn

.110В081а, які nостуnили niOJUI sиrотов.nеннss в ексn.nуатац1о на 

.nмк. 
Досвід роботи с1аиці! уааrальнfно та схза~ено Трано

nороцим Упра~~.и1ииям м1ичерwету Укра!ни. 

ка основі роароеок. виконаних ~ttтow рааом а Люд;mовсь
киw теП.801080буд1ВИ1ІN ааводоw, виготоuен1 J<Оитро.пеnри.цs.тиі 

теІtDОВОJИ серП. ТГМВ-А »2500 та тгмє-в ІЮ108. П1с.nя nроіІє-

декнs сері! ІИПробовуs~ ta нsкопw~ення доо.иідких даних, 

бу.во необхідно npoвecm аиu1а nрJ!отосуваиня названих теПJІо

ІSО81з АО діаrиоотуванц 8 118!010 розробКИ ПРОПОЗИЦ1Й, иаправ

.18НИХ ка удоскона.вениа !х JІtDИТрQJІеnридз~·иост1. Оцінка покаа

ників контро.веnридатиост1 теn.uо:воs1:в серії ТГМб nрово;ци.паоь 

ва оовов1 ота.тистичиоі 1нформац11, .rкз одержана в умов.sх 

8КСJLІІУ8'1'ЗЦН КDИтра.JІеприда':'НИХ 1'8МО:ВОВ1 L ТГІ/.8- А 1.'2500 та 
ТІ'МВ-8 ti0108, ф 8І<СІLJУЗтуJОТЬСSІ :В .ПОКО~!іІ:ВіІо.іУ .'ЦЕ-і/0 ДМК. 

в роботі nрИВедені реаультати роаракун~1в коефіціеита 

та иорwаrива ковтроиеnрцпатност1, nокааникь ааоеdnечения ти

по:виwи е.иемеитами, стуnівь аручкооті діагиостува.чмя та 1Hm1 
nокааиики як 1 цLaaWy д.nя теnловозу, так 1 для його оиотеw 

та агрегатів. 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т



- 11 -

Ака711а nоtса8ИІ!fК1ІІ ионтро.uеnрндатиоооr1 поІС88ув, ІІІР IIJQ'O

TOВJleili ва.nодом ковтроаеррид8!1'111 ТfІrшавоаи достатJВо вдаrо 

ПJ'ШО':'е>-::оваи1 ДО nроведеИИІІ ДіІ!U'ИОС'rНЧИИХ ОП&рац1Й, ~ 

nідтзерДІІУєтьоs ІИСОЮІUИ аиачеии~ C'fYJrt8D аручвооті діаr

нос:тувВJІИЯ і покааиика ааt!еапеченІUІ тJІІІОВ1'1WИ е.иеuоитВІDІ. 

Раз01о1. а цим, д.иsr поаіnшевия кmrorpoae~8'lROCТ1 теп.ио

воа1!1 аа реау.а:ьтажаLІИ проведевих AOCI1AQRЬ роароО.иено psrд 

реRОІІеидацій, m<1 передаі аааодУ !'а ураховані при розробці 

технічких ииwоr до I<DJI'lPQI&IJPQaтнoc!'1 'І&JШСШОа1в а r1lUХШ&

редаЧСіNИ. 

Ефекти:ви1сn І'IOJІ'l'po.XD е u1pc~~~ ДQц1.ІЬИОС'!1 йоrо азотосу

вании, тоато wipan ц1ІПКІС~1 1JІфорwщИ., ику одеркую'1'Ь прк 

КOJ!'lp0.111, та іІаІІ8JІИ'l'Ь Від ~ОО'ЮВ1РІІОС1'1 КOИ'l'po.!Dl, ПрйДУК'l'ИІ

RОСТ1, ресуроу 1 иарtост1 затрат :ва ODOJ)EIJIКЯ аааоб1:В ИDИтРQ

.!8 та йоrо DIIOII8дeRRR. 
~Л ІС1.ІЬк1ОИО1 оц1ІІІСИ ~ИВJШОТ1 Пf)CJaeД-&IDIR КОпрQІЯ 

nрИЙJШ'l& в1,цооиа ве.JИЧИНа за~. Реаvnтии oцiJDCJr ефе~ 

танаст1 коитроц псжвзuи, Ф NmOOfNИIUI tдс АІR ;ціаrиоо
'%УВЗІПШ иоurро.пеnри;цатиих т&UСІ8nа1в :1 vwo:aax депо доа:ваш~-
11'1'11 U;>иУТИ 8& збИТІ(1В У ПОР11ІНІПІН1 8 1Д88.1ІЬВОІJ СИО'J.'ІШОІІ 

ковтро.ш, що І%оJІертае усі е&rrкк. 

Реауnт&і'И вищюtюауuвь ~еприда'l'JІJІХ теJl.ІІОВОаів 

иа випройовуМ.ИЬи1й. спавц11, SD!:8 оацциа t.цс, та ДQСJІ1;ц lx 
емсrurуатац11 JXQ&ВOJOWC: 

- одеркати аа.иuатсті аw1ии !а ОІіtІ8дВ1 ан.ачениR діаr

иастичиИІ( параuетр1в, а таиоа wu1 lx вм1ви .ІtD всьоrо 

інтервалу роботи оихавоl установки; 

- ОД8рJ'.SТИ 88m!UOO't1 8М1ИИ Olq)ВWSIX Д1І!U'ИОС'!'ІАJІИХ П&ра
uир1JІ ;циаuв в1д иароl\1 тку теІUІовозу, RK1 WOJEY'l'Ь викорИО'l'о

!ІУМfІЮR д.ІR проrноаувания іх ам1ни та вигпачеJІвя гавиmко:во

rо ресурсу ІУІJЖ1І та srperar1в. 

ОСНОВНі РІ!9У.ІЬТА11 1 ІІІІСНОІІІСИ 

1. JІроведенний анап1е vwo- екамуuац11 та реtюяту теn

.ао:воа1в а rtponepe;aaчeo, а т~ дООJІ1д.'Сениа надійнооті lx 
вуз.n1в та агрегатів nокага.ии, що :в1д н&вдосхоиuоот1 W8'1'0:Іt1в 

та аесоб1в оцінки іх текн1чиоrо стаиу як при nроведенні n~ 
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точних. так 1 квn1та.1111иих реwонтів. теюнко-економічні nо

кааникн мають значний розJЩЦ. 

2. Роё.ІробJІена .система уnрав.аіння lіа.аою даних "ТеІUІо

аоа", вка доаволяє :в д1алоговоwу реж:w1 організовувати наг

ромар.uнц та оброОку отатиотичноі інформаці і npo nошкоДІІtеu
иа ауал1в та дета~ей теnловозів серій ТГМ4 та тгмв. 

з. РоароОлений метод проведения виnробовування та 

д1аrностувания тепловозів а гідроnередачею дозволяє nроводи

ти дОІf'О'tрива.ве навантаuнвs диае.u нг. теn.nовозі та оціяю

вати пapawetІ»J сn1.аьно1 роботи системи "дизель-гідроn~реда

ча". Запроnовоuкі сnособИ вие.вачення ефектийної потужнооті 

дизеля та метоДkКЗ оцінки його технічного отаку no 
нерівномірнооті обеР'!'ан!Ія ко.n1нчастого валу, дозволяє вияв

лати цка1ицри а nорувеним робочим процесом. Сnосіб визна

чеимя ефективно1 nотухності дизе~я захищений авторським 

овідоцтвоw. 

4. РЬвроблена, створена та випробовувана а умовах ехс

n.ауатацн отSІ:ЩlJІ д:.пя nраведення назаит&у:ва.nиик виnробо:ву

вакь теn.повоа1в з rідроnере-дачею, що оGJ::зднана інфор

маційао-діаrностичиою системСІJ;І (1.ДС). Дш1 nідвищення ефек

тивнооті роботи !ДС розроблена методк~ ви~начаин" оnт~~
ноrо часу оnитаиия датчиків, яка доаволv...nа ВУ.І.Іірювати ряд 

діагностичних nараметрів а вениКDD частотою сnектру реєстро-· 

ванних процесів. РоаІ)Є)Олено а.пгоритw контрото nостуnаючоі s 
lДС інфорwац11, ~ доеваляв автоматизувати nроцес nроведення 

ВІЩройозуІІВИЬ. Створені аЗDОСІи nеретворювания та лосКІlенни 

сиrнааів. детчиНів доваалили використовувати для ~ммірювання 

діаrностичиих параwетрі:в штатаі телловоані датчики, що знач

но скорочув виtрати коштів та tracy nри створенні коитро.пеn

ридатиих теп.пtя!оаів та іх аtmробову:ва.нні. 

~ Запроп~новаuа иатод~ вибору діагностичних nара

метрів, що бв.аувтьСІя на оцНщ1 іх інформативності, яка доа

водяе оптимізувати програму діагностув~ня вуа~ів та ~~ре

гатів теnnовоа1в. дхя прогнозування зміни діагностичних па

раметрів роаромеиа методюса, що доавошІе проводити оцінку 

параwетрів а маййутиьоwv, яку можна викарv.стовувати для виз

начення аапиmковоrо ресурсу вузлів та деталей. 
6. Роар00.пен1 наукові оонави вибору систеw утримааня 
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.иокомотив1в а ypaxyвaJUUІW :tx технtчиоrо отаку. ЗSПропоиоваи1 
wатематичні моделі, що доаво.пяють ка осноnі иедомінактиоІ аа 

Парето множини проводити вий1р иайОі.m.m ефектиsно:rо :варіакt"У 

періодичноі системи ТО та ПР. 

7, Розра6~емі теоретичні оспови розраху~~ ~оианьиаІ 

оргаиіаацП роІЮти систем діаrкостувзиия, що вкшЧВІІть: 

- wе~одику роарахур.ку ед з w1німіаац1єю ~битків від 

ИЕ!_СВОЄЧЗСНОГО отриманна .:і.нфорuа,цН; 

- ІіетодИК'/ розрахую<'; ед .а wаксима.иьвою досто:вірн1с\'Ю 

отримзнноі інформаці l, яка дm~вОJІяв вианачити ха~-те{:·Истики 
ед nри !х рсаробці; 

- иет0дику роар~v.уику СП при иаяв1 приор1t~тяих ~

ментів, яка ДQЗВОJІЯе: зизначат:а хзрактерисrки ед, JU<ЩO ~а JШ

коwотиві ви;ціJІЯІ)ТЬСSІ елемети, вІдпави ІІІОІХ ~ BIUIJII]!aorи 

на бевпеr.,у PYJ."Y, або М(И}'Т:Ь МВ1'И 'l'URi UСJІ1ДКІІ; 
• методику роар~уику QЦ а w1в1м1~SD в&виаввченоотl 

техиtчиоrо стану JJOi<DМO'l'JIВ8, sncв доаІ!О.ІІІ8 :вкавачати характе

ркотики ед, якпр в1дсутн1 економічні чи 1юв1 мритерН. 

Д;вя вир1.шевня аадач on~13sц1 І с;ц амроnоиоВЗІUІі wетод 

п~етриааціt, акий Д()8ВОJІgЄ sводити баrатоw1рні ;щцач1 до 

к1ице:во1 ПООJІ1довиоот1 одиОW1риих. Ро8роб.Іеиа wеrо,цика, що 

ДОЗВОІІЯЄ ПровоДИТИ оцінку JIJ'LПQY СД ИЗ CJICtewy У'1'РИМ8ИНR .JID

IOIO'l'IOI і !1. 

8. Розроб.пеио пporplWJiий КDWПJІека AJUІ вир1шеяия аадач 

орrаи1зацН ро6о'rн ед. абудозаний аа Osra'l'owoдyaиao схе-

111011, який дов:во.uве отрнwува1'И періоди д1аt'КОО7УВUІІВ ауu1в 

та аrреrат1в 1 отуnію. аазаита:uвна пуиК'!'У д1агиОQтувакн.в а 

w1в1w1аацJ.ею ВСіИ'1'1С1в в1д веоаоечаоноrо OТPIDI8IUUI 1нфорuаці!. 

9. На оонові !l'&оретичяих та акоперимевтаоиих 

доаа1р.ев:ь виконана оц1ІІК& та роароб.аеи1 nponoaнцil дц 

D1ДJІІІІЦ&DА КDІІі'fЮ.UПР~КООТ1 T8ПJJOJIOa1B 8 r1дРОП8ред&ЧІD, 

Ік1 ВКІІІ'ИІfі у tехи1 чв1 внwоrи на ODOpeJUUІ КOJI'fPOJI&Пpидu

nx tеrшаиоа1в JІDДинівоьІСІВІ теruовоаобуд1вниw зааодоu. 
10. Сnорений КІ:ІІІU8ИС WІіІ'!'ЩРІК д1ВГИОС~ІІ ВУІJІіВ, 

агрегатів та оиотеw fe~a доаВОJІИВ роароОити ''Пporpa

wy-we'l'OДИКV Ад nроаедевка в~ теn.иовоа1в оерН 

П'N6 в викорИС'rаиияw 1нфорwаційво-д1аrностИЧJІо1 сиотеwи", 

ика внкористовуеТІІсв nри nро~едеии1 випробовувань на 
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СІ'SІЩ11. 

11. РlІІІе!UіЯ з.sж.l!ИВО1 ИЗУ'Ю:в&-'l'е>СНіЧИОІ П~Jteшt дізr
ИОСТІfЧИОГО забеаnечгика теnnовоз1в а rі~ропередачею дозедеsо 

до nрактичних реау.~татів у вигАЯДі: 

- створенпп у ~камотивко~ деnо Дnіnровоькоrо м~та

·~'Рrійиоrо mІоІбіна.ту (ДМІ<) l!аnрс6оrу-за.льноі стшщії, яка оО

.rадиаяа tдс; 

!ІООУJ:(ОІ!И 1"ІЦІ(і!Ь"О30ЬJ<131 ТеП.'102СІ~аtуд1ВНИW За.іЮДОV. ДDОХ 

КOR~OZ:er;p~ёU'HИX. l'&.іШовоа1.&; ~р11 n'Мб, Яіtі i&npaь.r~li1 ,fi.U 
Щ)QteдellКS влпробоаутuа. ~ досиідпс:і еJ":~n.;:уатаціі в .всІ'Х»lt1-

тивие .1епо ~: 

- ~'01-.."У Цек:-р.авDШ ~;ю МУІtСі!О-тех~ічис.l itфopw:щil 

Шиt1ермету Yкpaln і1!фо;Jмац1іlзn оr>JІет~ні:в в pr-~reи,n:."!.~isJ.Іи 

д.u створева авщ:-оСJеовуваавої с:тsмц11 та ·вдо<жонаJІеиюа 

КL:Irl'PQ.ШO зуадів те!UІОІОёі.в а І'ідроа6редач~ю, що наr.~ен1 v 
~ТІІВКі деnо raxya1. 

12. Реау.пьтаrи :вкпDQОоаузаІUІ JІDвтрw:еn;щдатю·tх теп.по

зоаів 1'8 ДСС2ід iJt 8RCПJ:ya!l'aц11 Jj()ё!IO.IIP.JtiC OTPSI!.GTИ ~ереДJІі 

І&ачеRКІІ '!а weai aм1ldl ,1(1ЩOIIQO'rJIЧRИX IrapaNe'!'piв tеп.повоа1в, 

а 'l'SJD& 1х аміu ~· вuеХНОО'1'1 з1д трн::ааJЮСті есrшумацН. 

Порі:вкuьва сщіІ:ІКа JІВД1.йвост1 ковтро.пепридатиик 'l'&rшо.во:~ів 

шжааа..а, arp :авас.;!1,ІtОї<: 1!11POJЩ1t.'l&aнs cttcт&wи IJ.; виnрс.~оЕуван
RR та діаrяоотумния середна м:tак1оть. в1дк&~ів вуал1в та 

spгerat1в. у гs.вежност1 в1д три.ва.nс.ст1 еоплуатаціі, гJ.ІенІіІ;t

.авоь б1.ІЬШ8 В1.Х В два ра;и. 

13. Теоре~1 poapoбtot, wетодики рограхуюdв та. nрак

!'ИЧВ1 ремаwеидащІ DO стаореВJІD систеw :виnробову.ванНJІ та 

діаrJІСІСТуВания Т&П.."ІОВОЗ1:8 ВІОСDР~~'ЮТЬСЯ Р Rа&Ча.ЕЬОЩ Лро

Ц&С1 ~іnроnетровськоrо дерааиноrо техиічноrо уи1версист@ТУ 

sап1аиІІЧКоrо тракопорту. 

14. Р1чииіІ іІФJіDаІ1ЧЮІЙ ефе~"'l' від :влроіа,ЦJ(.;:иия » У'ІоfОіЗіС 

ексnиуатац1І систеw випробОвувВШІА та. д1аrносту.ваJІни те11Jlо

воа1в а r1JUIODapeдaчeJ:J ск:адаs 13822 кр!). на одпп Т@ІLІ'ІОВОЗ 

(у цінах 1900 року). 
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АННОТАДИН 

Боднарь Б.Е. Теоретичес~е основ~. о~ создания систем 

испьrrании и диагностирования теп.иовозов с гидродинаиической 

перед ачей. 

Диссертация на соис~Іие ученой степени доктора техни

ческих на:vк по специа.nьности 05.22.07 - подвижной состсm же

леаньtJ<: дорог и тяга поеадов. Диепропетровский гос. техн. 

ун-т ж.д. трrо~сnорта. д>нmроnеоrровск, 1996. 
На аащиту nwнесенн теоретические основw ра6о~ автома

тиаироnа1ІНІD( систем диаrностирования JІ.окомотивов д.пя ВЬІ~ора 

рациональной систеМЬІ содеркания с учетом их технического 

состояния, реаультатw ЗІ~перимента.пьНЬІХ исс.педоваиий по соз

даnию контродеnриrоднЬІх теnловоаов с гидроnередачей, авто~а

тиаирова~tиой сис'l'еМЬІ их исnwтаиия и диагноотирования, изJІо

женНЬІе в Зб научнЬІХ рабатах, в том чис.пе 1 авторское свиде
тельство. Установлено, что внедрение разработок nоnЬІШает на

дежность теn.повоаов в зксnлуатации 6о.пее чем в два рааа. 

ОСуществлено проМЬІШЛенное вне~рение рааработок. 

ABSTRACT 

Bodnaг В.Е. Theoretical Ьasics, an attempt of creat1n~ 
sys ... ems of tasting and probing of diesel lokamotives with 
hydrodynamic gearing. 

Disseгtation for the acduirement of the degтee of Doc
tor of Technical Scieces in speciality 05.22.07 Railway 
Roll1ng Stock and Train Traction. Dnepropetrovsk State Tech
nical Univeгsity or RaiJway Tгansport, ~lepгopetrovsk, 1995. 

The following theses are suЬmitted for the pгesentati-
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