
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна 
Львівська філія 

На правах рукопису 

 

ВОЗНЯК Олег Михайлович 

 

 

УДК 656.216.2:625.096(043.4) 

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ РУХОМИХ ОДИНИЦЬ  
У СИСТЕМАХ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДАХ 

 
 

Спеціальність 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту 
 

 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

 
 
 
 
 
 

Науковий керівник –  

доктор фізико-математичних наук, професор 

Гаврилюк Володимир Ілліч  

 

Дніпро – 2017 



2 

ЗМІСТ 

ЗМІСТ ................................................................................................................................ 2 

ВСТУП ............................................................................................................................... 4 

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДАХ 
ТА ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ ...................................................... 12 

1.1.  Показники стану безпеки ........................................................................................................ 12 

1.2.  Аналіз статистичних даних щодо безпеки на залізничних переїздах ............................. 18 

1.3.  Аналіз існуючих методів забезпечення безпеки на залізничних переїздах. ................... 26 
1.3.1.  Визначення довжини ділянки наближення та часу сповіщення існуючих систем 

автоматичної переїзної сигналізації (АПС) ......................................................................... 31 
1.3.2.  Існуючі вдосконалені методи і засоби функціонування  систем контролю 

наближення поїздів ................................................................................................................ 35 
1.3.3.  Методи контролю за рухом автодорожніх транспортних засобів через залізничний 

переїзд ...................................................................................................................................... 44 
1.3.4.  Принципи виявлення автотранспортних засобів за допомогою індуктивної-петлі ......... 49 

1.4.  Висновки до розділу .................................................................................................................. 50 

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗАТРИМКИ НА СПРАЦЮВАННЯ 
ПЕРЕЇЗНОЇ АВТОМАТИКИ ТА КООРДИНАТИ, ШВИДКОСТІ І 
ПРИСКОРЕННЯ ПОЇЗДА ПРИ НАБЛИЖЕННІ ДО ПЕРЕЇЗДУ ...................... 53 

2.1.  Визначення координати закриття переїзду та часу затримки на спрацювання 
переїзної автоматики ................................................................................................................ 53 

2.2.  Визначення швидкості та прискорення поїзда на вимірювальній ділянці ................... 55 

2.3.  Математична модель визначення режимів роботи рейкового кола ............................... 60 
2.3.1.  Інформативні ознаки знаходження рейкового кола у нормальному режимі роботи ....... 62 
2.3.2.  Інформативні ознаки знаходження рейкового кола у шунтовому режимі роботи ........... 64 
2.3.3.  Інформативні ознаки знаходження рейкового кола у контрольному режимі роботи ...... 66 
2.3.4.  Визначення інформативних ознак у різних режимах роботи ............................................. 69 

2.4.  Визначення режиму роботи рейкової лінії за її характеристичними параметрами .... 71 

2.5.  Визначення координати накладання шунта ....................................................................... 78 

2.6.  Визначення вторинних та первинних параметрів рейкової лінії .................................... 82 

2.7.  Висновки до розділу .................................................................................................................. 84 

РОЗДІЛ 3. ІНДУКТИВНІ ПЕТЛІ У ЯКОСТІ ДАТЧИКІВ КОНТРОЛЮ 
ПРОЦЕСУ ПЕРЕТИНУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПЕРЕЇЗДУ 
АВТОДОРОЖНІМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ..................................... 86 

3.1.  Математична модель індуктивної петлі, яка використовується у якості датчика 
перетину залізничного переїзду автодорожніми транспортними засобами .................. 86 

3.1.1.  Модель контуру індуктивної петлі ........................................................................................ 87 
3.1.2.  Модель з’єднувальних провідників між блоком петлею та електроніки .......................... 94 
3.1.3.  Виявлення транспортних засобів .......................................................................................... 96 



3 

3.2.  Вибір конфігурації та розмірів петлі для використання у якості датчика 
наявності автодорожнього транспортного засобу. ........................................................... 100 

3.3.  Висновки до розділу ................................................................................................................ 106 

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
ІНДУКТИВНИХ ПЕТЕЛЬ ........................................................................................ 108 

4.1.  Схема вимірювань та прилади ............................................................................................. 108 

4.2.  Експериментальне визначення індуктивності петлі за відсутності та наявності 
автомобіля у її межах .............................................................................................................. 112 

4.3.  Експериментальне визначення зміни індуктивності по мірі наїзду 
автотранспортного засобу на петлю та покинення ним меж петлі ............................... 119 

4.4.  Висновки до розділу ................................................................................................................ 128 

РОЗДІЛ 5. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ НА 
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДАХ ШЛЯХОМ КОНТРОЛЮ ЗА РЕЙКОВИМИ 
ТА АВТОДОРОЖНІМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ............................ 130 

5.1.  Структура комплексної системи підвищення безпеки на залізничних переїздах ...... 130 
5.1.1.  Алгоритм роботи підсистеми проведення обчислень та управління автоматичною 

переїзною сигналізацією і роботою сигнальної установки ділянки наближення до 
залізничного переїзду ........................................................................................................... 132 

5.1.2.  Опис роботи підпрограм підсистеми проведення обчислень та управління 
автоматичною переїзною сигналізацією і роботою сигнальної установки .................... 135 

5.2.  Макети комплексної системи ............................................................................................... 137 

5.3.  Підвищення безпеки на залізничних переїздах при використанні комплексної 
системи підвищення безпеки на залізничних переїздах .................................................. 140 

5.4.  Висновки до розділу ................................................................................................................ 144 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ............................................................................................ 145 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................ 148 

ДОДАТКИ ..................................................................................................................... 165 
 
 



4 

ВСТУП 

Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах є однією з найгостріших 

задач загальної проблеми безпеки на залізничному транспорті. Залізничні переїзди, 

хоча є зонами підвищеної небезпеки для руху як залізничними коліями, так і 

автомобільними дорогами, досі залишаються вкрай необхідними на мережі залізниць 

України. Влаштування замість них розв’язок на різних рівнях вимагає значних 

капітальних затрат. При порівняно незначних та середніх обсягах руху заміна переїздів 

перетинами на різних рівнях переважно не може бути доцільною, насамперед з 

економічної точки зору, тому переїзди ще тривалий час залишатимуться у 

інфраструктурі залізниць. У зв’язку з цим особливого значення набуває забезпечення 

на них вимог безпеки руху. 

Основними технічними засобами, які забезпечують безпеку функціонування 

залізничних переїздів є: автоматична світлофорна сигналізація, автоматичні 

шлагбауми, неавтоматичні шлагбауми із ручними механічними чи електричними 

приводами, захисні бар’єрні установки, оповіщувальна сигналізація. Ці пристрої 

постійно вдосконалюються, адже їх надійна робота дає змогу забезпечити безпеку 

руху як автомобільного, так і залізничного транспортів, ритмічність процесу 

перевезень, запобігти аваріям та катастрофам. 

Актуальність задачі досліджень.  

На даний час ситуація із забезпеченням безпеки функціонування транспортних 

перетинів залишається вкрай гострою. Згідно із статистичними даними [1–8], на 

залізничних переїздах мережі залізниць України, у середньому, щорічно у 125 

дорожньо-транспортних пригодах гине близько 35 осіб. Кількість аварій на 100 

переїздів в Україні залишається високою у порівнянні із їх кількістю на переїздах 

країн з розвиненими залізничними мережами. Однак навіть і у цих країнах проблема 

підвищення безпеки на залізничних переїздах настільки актуальна, що з 20 січня 

2014 року регулярно, три рази у рік у Швейцарії, в Женевському офісі Об’єднаних 

націй (UNOG), представниками країн–членів UNECE (Європейської економічної 

комісії Організації Об’єднаних Націй), а також країн – не членів UNECE – 

Австралії, Індії, Нової Зеландії, Республіки Південної Африки проводяться сесії 
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групи експертів UNECE з безпеки на залізничних переїздах [9]. До участі у сесіях 

також запрошуються різні науковці та незалежні дослідники. На сесії виносяться 

питання заходів та засобів підвищення безпеки на залізничних переїздах у світі. 

Зокрема окреслені основні напрямки подальших досліджень та розробок у цьому 

напрямі, які повинні бути спрямовані на: контроль швидкості наближення поїзда до 

переїзду, контроль перешкод у зоні переїзду, автоматичне передавання на 

локомотив інформації про стан переїзду, дистанційне управління пристроями, які 

знаходяться на переїзді. Розробка та удосконалення зазначених пристроїв як в 

Україні, так і у інших державах сприятиме підвищенню безпеки на залізничних 

переїздах, покращенню екологічної ситуації, а також мінімізації часу простою 

автотранспорту у зоні переїздів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами.  

Робота виконана на кафедрі транспортних технологій Львівської філії 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна відповідно до пріоритетних напрямків розвитку залізничної 

галузі, які визначені у Транспортній стратегії України до 2020 року (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р.), а також пов’язана з результатами 

п’яти науково-дослідних робіт (НДР), які виконувалися згідно з планами науково-

дослідних робіт у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз 

Міністерства юстиції України та у Дніпропетровському національному університеті 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Зокрема, у НДР "Дослідження 

систем залізничної автоматики і телемеханіки у судовій залізнично-транспортній 

експертизі", № ДР 0114U000612 (2014–2015 рр.) автор брав участь як керівник, у 

решті НДР –як виконавець. 

Мета і завдання дослідження.  

Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності контролю параметрів 

руху залізничних та автодорожніх транспортних засобів у межах дії систем 

забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

– проаналізувати стан безпеки на залізничних переїздах, причини виникнення 
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небезпечних ситуацій, існуючі методи та засоби контролю руху транспортних 

засобів у межах залізничних переїздів та їх ефективність; 

– удосконалити метод визначення часу затримки на спрацювання переїзної 

автоматики залежно від фактичної швидкості поїзда, з урахуванням впровадження 

на залізницях України прискореного руху поїздів зі швидкостями до 160 км/год.; 

– удосконалити метод визначення параметрів руху поїзда на вимірювальній 

ділянці та ділянці наближення, а саме: відстані від переїзду до поїзда, швидкості та 

прискорення шляхом вимірювання параметрів рейкової лінії; 

– удосконалити математичну модель рейкового кола та провести моделювання 

змін його електричних параметрів у різних режимах роботи з додатковим 

визначенням опору ізоляції баласту; 

– провести експериментальні дослідження змін електричних параметрів 

рейкового кола у різних режимах його роботи для перевірки адекватності 

розробленої моделі; 

– удосконалити математичну модель первинного індуктивного перетворювача з 

урахуванням впливу поверхневого шару землі та дорожнього покриття для 

визначення раціональних параметрів перетворювача; 

– провести експериментальні дослідження первинних індуктивних 

перетворювачів системи контролю для уточнення їх раціональних параметрів; 

– розробити метод, структуру та алгоритм роботи комплексної системи 

підвищення ефективності контролю за рухом залізничних та автодорожніх 

транспортних засобів у системах забезпечення безпеки на залізничних переїздах. 

Об’єкт досліджень – процеси у системах забезпечення безпеки руху на 

залізничних переїздах. 

Предмет досліджень – методи та засоби контролю за рухомими залізничними 

та автодорожніми транспортними засобами на залізничних переїздах. 

Методи дослідження. Для дослідження процесів у системах забезпечення 

безпеки руху на залізничних переїздах застосовано загальні (аналіз, порівняння та 

синтез) та спеціальні методи досліджень: метод найменших квадратів, теорія 

електричних кіл, теорія функцій комплексної змінної, теорія чотириполюсників, 
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теорія матриць, імітаційне моделювання, а також моделювання та експериментальні 

дослідження на лабораторних макетах та реальних об’єктах. 

Під час проведення експериментів використано сучасне вимірювальне 

обладнання: аналогово-цифровий перетворювач Е14-140 МD, шкала цифрова 

горизонтальна Мікротех ШЦГ-300-0,01-S1, осцилограф АТЕN ADC 1022 C, Датчики 

струму, цифровий мультиметр кліщевидного типу марки 266FT, цифровий 

мультиметр із функцією вимірювання індуктивності та ємності типу VC9805. 

Координата рухомої одиниці (голови поїзда) контролювалася за допомогою план-

шета на базі ОС Android 4.0.2 з програмним забезпеченням GPS-навігації Navitel. 

Обробку експериментальних даних виконано на ПК із використанням 

спеціального програмного забезпечення: LGraph 2, "Українські вимірювальні 

системи Мікротех v.2.7 типу УИС-Р3-USB", вимірювальні прилади виконані у 

середовищі розробки для візуальної мови програмування LabVIEW 2012 компанії 

National Instruments, моделювання здійснювалось із використанням системи 

комп’ютерної алгебри Mathcad 15 та табличного процесора Microsoft Excel 2010. 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень підтверджуються 

застосуванням адекватного математичного апарату, відповідністю результатів 

теоретичних досліджень, обчислень, математичного моделювання результатам 

експериментальних досліджень у лабораторних умовах та на реальних об’єктах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці та науковому 

обґрунтуванні методів і засобів підвищення ефективності контролю залізничних та 

автодорожніх транспортних засобів у межах дії систем забезпечення безпеки руху 

на залізничних переїздах. 

Вперше:  

– визначено раціональні параметри первинного індуктивного перетворювача 

системи контролю за рухом автодорожнього транспорту на переїзді, що дозволяє 

підвищити його чутливість для всіх стандартних типів автодорожніх транспортних 

засобів, які рухаються автошляхами України. 

Удосконалено: 

– метод визначення часу затримки на спрацювання систем переїзної 

автоматики, що відрізняється від існуючого врахуванням швидкісних параметрів 
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прискорених залізничних транспортних засобів, які впроваджені на залізницях 

впродовж останніх років. 

– математичну модель електричних параметрів рейкового кола залежно від 

режиму його роботи, що відрізняється від існуючої врахуванням значення опору 

ізоляції баласту, який визначається з параметрів нормального режиму роботи. 

– метод визначення відстані від переїзду до поїзда на ділянці наближення та 

параметрів його руху, який відрізняється від існуючого періодичним контролем 

опору ізоляції баласту для корегування результату вимірювань, що дозволяє 

підвищити точність методу. 

– математичну модель первинного індуктивного перетворювача системи 

контролю за рухом автодорожнього транспорту на переїзді, яка відрізняється від 

існуючих врахуванням впливу на індуктивність та ємність перетворювача 

поверхневого шару землі та дорожнього покриття на переїзді. 

– метод та алгоритм роботи системи забезпечення безпеки руху на залізничних 

переїздах, що відрізняється від існуючих наявністю одночасного контролю параметрів 

руху поїзда ділянкою наближення до переїзду та автотранспорту у межах залізничного 

переїзду з аналізом ситуації і прийняттям рішення. 

Практичне значення одержаних результатів: 

Результати проведених досліджень використовуються при розробці методики 

Міністерства юстиції України "Попередження та дослідження залізнично-транспорт-

них пригод у межах залізничних переїздів", яка створена в межах держбюджетної теми 

"Дослідження систем залізничної автоматики і телемеханіки у судовій залізнично-

транспортній експертизі", № ДР 0114U000612 (2014–2015 рр.) та в даний час 

проходить апробацію (Рішення Секції судової інженерно-транспортної експертизи 

Науково-консультативної та методичної ради при Міністерстві юстиції України, яка 

відбулася 20–21 жовтня 2016 року на базі Київського НДІСЕ, протокол №46) і буде 

впроваджена в практику спеціалізованих установ та НДІ судової експертизи. 

Наукові результати, які отримані в дисертаційній роботі, а також розроблені 

методи можуть бути використані при модернізації існуючих залізничних переїздів. 

Математичні моделі та розрахункові дані можуть бути застосовані при визначенні 
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раціональних параметрів датчиків контролю за автодорожніми транспортними 

засобами у межах залізничних переїздів. 

Розроблений комплексний метод підвищення безпеки на залізничних переїздах 

та математична модель впроваджені в навчальний процес та використовуються в 

курсах лекцій із дисциплін "Автоматика і телемеханіка на перегонах" та 

"Автоматика, телемеханіка і зв’язок" Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту та його Львівської філії. 

Результати роботи використовуються судовими експертами лабораторії 

залізнично-транспортних досліджень Львівського науково-дослідного інституту 

судових експертиз при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз, 

пов’язаних із системами залізничної автоматики і телемеханіки. 

Результати роботи використані при виконанні держбюджетної теми 

"Дослідження систем залізничної автоматики і телемеханіки у судовій залізнично-

транспортній експертизі", № ДР 0114U000612 (2014–2015 рр.), яка виконувалась у 

Львівському інституті судових експертиз. 

Результати досліджень, розроблені засоби та методи використані в монографії 

"Забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах", яка видана у межах 

держбюджетної теми «Дослідження і розробка інтегрованої комп’ютерної системи 

оптимізації перевезень, енергозбереження, безпеки руху та інтелектуалізації 

процедур управління залізничним транспортом України», № ДР 0114U005164 

(2014–2015 рр.). 

Особистий внесок здобувача.  

Формулювання мети і задачі дисертації, планування експериментів, 

обговорення результатів виконано разом з науковим керівником. Усі положення та 

результати теоретичних і експериментальних досліджень, які заведені у роботі 

отримані автором самостійно, або за його безпосередньої особистої участі. 

У публікаціях, де відображено основні результати дисертації та які написані в 

співавторстві, автор: у [10] – розглянув питання інформаційного огородження 

залізничних переїздів та обґрунтування розрахункової швидкості перетину 

автомобілями його меж; у [11] – дослідив залежність відносної похибки визначення 



10 

координати поїзда за вхідним імпедансом кодових рейкових кіл, яка зумовлена 

зміною опору ізоляції баласту; у [12] розглянув сучасний стан безпеки на 

залізничних переїздах, методи його оцінки, організаційні заходи та технічні методи і 

засоби щодо підвищення безпеки руху, а також економічні методи оцінки їх 

ефективності; у [13] – окреслив загальні підходи до економічної оцінки способів 

підвищення безпеки руху у межах залізничних переїздів, виконав підбір та аналіз 

статистичних даних; у [14] – здійснював метрологічне забезпечення вимірювання 

напруг і струмів датчиків у тому числі і для пристрою вимірювання та оцінки 

напружено-деформованого стану мостових конструкцій при змінних температурах і 

навантаженнях (ВНДСМК). Роботи [15–19] написані самостійно, без співавторів. 

Апробація результатів дисертації.  

Основні результати роботи доповідалися та отримали схвалення на: V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека та електромагнітна 

сумісність на залізничному транспорті» (Дніпропетровськ, лютий 2012 р.) [20]; 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку судової 

експертизи» (Сімферополь, вересень 2012 р.) [21]; VI Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в 

умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології» 

(Київ, квітень 2013 р.) [22]; 1-му науково-практичному семінарі пам’яті доктора 

технічних наук Едуарда Миколайовича Сокола «Наукові засади експертних 

досліджень транспортних пригод та інженерних споруд» (Львів, травень 2013 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Trwalosc napraw obiektow budowlanych» 

(Польща, Познань, листопад 2014 р.) [23]; 75-й Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта 

(Дніпропетровськ, травень 2015 р.) [24]; Міжнародній науково-практичній 

конференції імені засновника судової залізнично-транспортної експертизи, доктора 

технічних наук Сокола Едуарда Миколайовича «Безпека руху і наукові засади 

експертних досліджень транспортних пригод та інженерних споруд» (Львів, 

вересень 2015 р.) [25–27]; ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Современные информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в 
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промышленности и образовании» (Дніпропетровськ, грудень 2015 р.) [28]; VII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека та електромагнітна 

сумісність на залізничному транспорті» (с. Розлуч, лютий 2016 р.) [29; 30]. 

У повному обсязі дисертація доповідалась на семінарі кафедри «Транспортні 

технології» Львівської філії університету та міжкафедральному семінарі 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна (Дніпропетровськ, 27 грудня 2016 р.). 

Публікації. Результати дисертації опубліковано у 29 наукових працях, у тому 

числі 1 монографія, 10 наукових статей (9 у фахових виданнях Переліку, 

затвердженого Атестаційною комісією МОН України, або у міжнародних 

наукометричних базах Copernicus, РИНЦ), 11 – тез доповідей конференцій, 6 – 

патентів, 1 – свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та чотирьох додатків. 

Основний текст роботи викладено на 147 сторінках. Дисертація містить усього 

71 рисунок та 35 таблиць. 1 рисунок, розташований на окремій сторінці, займає 1 

сторінку. Список літератури із 149 найменувань викладено на 17 сторінках. 

Дисертацію оформлено в одному томі. Повний обсяг дисертації 179 сторінок. 

 


