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ВСТУП 

 

 

Актуальність роботи. В експлуатації залізниць України однією з основних 

задач є раціональна організація вагонопотоків у поїзди. Сучасна технологія орга-

нізації вагонопотоків у поїзди покликана забезпечити стабільне положення заліз-

ниць на ринку транспортних послуг. При цьому в першу чергу увага повинна 

приділятися гарантованому виконанню вимог власників вантажів до якості пере-

везень, скороченя обороту вагонів а також на скорочення витрат, пов'язаних з пої-

здоутворенням. 

Основу організації вагонопотоків складає план формування поїздів (ПФП), 

який включає в себе плани організації наскрізних поїздів між опорними техніч-

ними станціями залізниці, місцевих поїздів в районах місцевої роботи та переда-

точних у вузлах. Нормативний ПФП розробляється щороку на підставі середньо-

добових розмірів вагонопотоків і діє впродовж всього року. Але для перевізного 

процесу характерно те, що потужність вагонопотоків та інтенсивність їх надхо-

дження на технічні станції мають суттєві коливання. У зв'язку з цим ПФП викону-

ється в умовах відхилення фактичних вагонопотоків від планових. Нераціональна 

організація вагонопотоків є однією з основних причин невиконання термінів дос-

тавки вантажів, норм тривалості простою вагонів на станціях та обороту вагона. 

Оперативне коригування ПФП покликане усувати вплив нерівномірності на 

ефективність організації вагонопотоків та сприяє прискоренню обороту вагонів. 

Існуюча структура управління перевезеннями, яка оснащена комплексом 

автоматизованих інформаційно-довідкових систем, дозволяє істотно розширити 

горизонти та глибину оперативного управління вагонопотоками. Сучасний рівень 

достовірності вагонних моделей дозволяє точніше і детальніше оцінювати та про-

гнозувати варіанти поїздоутворення і оперативного управління вагонопотоками 

для станцій, вузлів, полігонів. 

Проте сучасний етап розвитку галузі характеризується значним ускладнен-

ням практики оперативного управління вагонопотоками. Посилюються вимоги 
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клієнтури по термінах доставки вантажів. Ці та інші причини вимагають удоско-

налення існуючих, а також розробку та впровадження в практику нових методів 

оперативного управління вагонопотоками. Таким чином, тема дисертації, яка при-

свячена рішенню задачі удосконалення організації вагонопотоків на залізничному 

напрямку в оперативних умовах за рахунок формування групових поїздів на базі 

одногрупних призначень, є актуальною. 

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана відповідно до пріоритетних напрямів розвитку залізнично-

го транспорту, які визначені у Стратегії розвитку залізничного транспорту на пе-

ріод до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 

№1555-р), а також пов'язана з НДР, яка виконана Дніпропетровським національ-

ним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна для Го-

ловного управління перевезень Укрзалізниці „Аналіз вагонопотоків та розробка 

рекомендацій до нормативу з уніфікації маси та довжини поїздів на основних на-

прямках залізниць України” (№ державної реєстрації 0108U010673), по якій автор 

є виконавцем та співавтором звіту. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є зменшення екс-

плуатаційних витрат, пов’язаних з організацією вагонопотоків у поїзди та просу-

ванням їх на залізничних напрямках, за рахунок удосконалення керування проце-

сом поїздоутворення в оперативних умовах. Засобом для досягнення вказаної ме-

ти є оперативне коригування ПФП за рахунок раціонального комбінування фор-

мування одногрупних та двогрупних поїздів попутних призначень. У зв'язку з цим 

в дисертації були поставлені та вирішені наступні задачі: 

– аналіз існуючих методів організації вагонопотоків та оперативного керу-

вання поїздоутворенням; 

– дослідження характеристик вагонопотоків, що переробляються на техніч-

них станціях, та аналіз процесу накопичення составів; 

– формалізація задачі організації вагонопотоків на залізничному напрямку в 

оперативних умовах; 

– розробка критерію та процедури оцінювання оперативного рішення щодо 
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формування двогрупного поїзда при застосуванні адаптивної технології його об-

робки та з урахуванням впливаючих факторів; 

– удосконалення системи імітаційних моделей роботи технічної станції та 

залізничного напрямку; 

– визначення умов ефективного застосування формування двогрупних поїз-

дів на базі одногрупних призначень в оперативних умовах. 

Об'єктом дослідження є процес поїздоутворення на технічних станціях за-

лізничних напрямків. 

Предмет дослідження – оперативне керування поїздоутворенням з викори-

станням групових поїздів, що формуються на базі попутних призначень нормати-

вного ПФП. 

Методи дослідження. Математична статистика та кореляційний аналіз для 

дослідження характеру надходження вагонів на окремі призначення ПФП; іміта-

ційне моделювання, теорія графів, теорія масового обслуговування, теорія скінче-

них автоматів для розробки імітаційної моделі роботи залізничного напрямку по 

формуванню та просуванню вагонопотоків; теорія ймовірності, математична ста-

тистика, регресійний аналіз для ідентифікації моделі роботи залізничного напря-

мку та оцінки її адекватності; імітаційне моделювання, математична статистика, 

планування факторних експериментів, техніко-економічний аналіз для визначення 

умов ефективного використання двогрупних поїздів в оперативних умовах. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в вирішенні наступних 

задач: 

– вперше розроблено процедуру оцінювання оперативного рішення щодо 

формування окремого двогрупного поїзда, що дозволило скоротити витрати, 

пов’язані з поїздоутворенням; 

– вперше отримано функціональну залежність для визначення сумарної 

економії вагоно-годин простою вагонів на головній станції при формуванні двог-

рупного поїзда, та залежності для визначення сумарної економії вагоно-годин 

простою вагонів на станції обміну груп при застосуванні різних технологій обро-

бки двогрупного поїзда. Дані залежності дозволяють в оперативних умовах ви-
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значати вплив оперативного керування поїздоутворенням на окремі показники 

роботи технічної станції; 

– вперше визначено зони раціонального застосування варіантів технології об-

міну груп вагонів на попутній технічній станції в залежності від впливаючих факто-

рів, що дозволило підвищити ефект від оперативного керування поїздоутворенням; 

– удосконалено імітаційну модель роботи залізничного напрямку за рахунок 

включення до її складу моделі оперативного керування поїздоутвроенням, яка на 

відміну від існуючих дозволяє приймати рішення щодо формування двогрупних 

поїздів на базі окремих попутних одногрупних призначень з урахуванням опера-

тивної ситуації та прогнозу надходження вагонів; 

– удосконалено імітаційну модель роботи технічної станції, яка на відміну від 

існуючих дозволяє застосовувати раціональну технологію обміну груп вагонів в 

двогрупному поїзді з урахуванням складу поїзда та оперативної ситуації на станції. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові положення, висно-

вки та рекомендації, отримані в дисертаційній роботі, а також розроблені проце-

дури і алгоритми можуть бути використані при створенні автоматизованих систем 

підтримки прийняття рішень для оперативного коригування плану формування 

поїздів, при розробці АРМ диспетчерського персоналу оперативно-розпорядчих 

відділів дирекцій та залізниць. 

В даний час отримані результати використані: 

– для удосконалення автоматизованого робочого місця поїзного диспетчера 

та автоматизованого робочого місця маневрового диспетчера на Придніпровській 

та Одеській залізницях; 

– при розробці нормативів по уніфікації маси та довжини поїздів на основ-

них напрямках залізниць України; 

– в учбовому процесі при підготовці спеціалістів та магістрів спеціальності 

8.100403 „Організація перевезень та управління на залізничному транспорті” і 

підвищенні кваліфікації слухачів факультету підвищення кваліфікації ДНУЗТу. 

Відповідні акти впровадження роботи наведені у Додатку А. 
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Особистий внесок здобувача. Всі результати теоретичних і експеримента-

льних досліджень, які приведені в роботі, отримані автором самостійно. Статті 

[114] та [132] опубліковані без співавторів. У роботах, опублікованих в співавтор-

стві, особистий внесок автора полягає в наступному. У статті [121] обґрунтовано 

доцільність впровадження раціонального поєднання формування одногрупних та 

двогрупних поїздів з метою прискорення доставки вантажів та визначено еконо-

мічний ефект від впровадження оперативного керування. У  статті [126] запропо-

новано вирішення задачі визначення економії вагоно-годин простою вагонів у со-

ртувальному парку при формуванні окремого двогрупного поїзда у порівнянні з 

формуванням одногрупних поїздів та отримано залежність для визначення скоро-

чення простою вагонів під накопиченням на станції формування. У статті [127] 

запропоновано вирішення задачі визначення економії вагоно-годин простою ва-

гонів у сортувальному парку при застосуванні можливих варіантів технології ро-

боти з двогрупним поїздом на станції обміну груп. Отримано залежності для ви-

значення скорочення простою вагонів під накопиченням при застосуванні кожно-

го з варіантів виконання обміну груп вагонів у двогрупному поїзді. У статті [131] 

розроблено імітаційну модель роботи залізничного напрямку по організації та 

просуванню вантажних вагонопотоків та виконано дослідження з визначення 

ефекту від застосування оперативного формування двогрупних поїздів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної ро-

боти доповідалися та були схвалені на 68-й, 69-й, 70-й та 71-й Міжнародних нау-

ково-практичних конференціях «Проблеми та перспективи розвитку залізничного 

транспорту» (Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2008, 2009, 2010, 2011 рр.); IV Міжнаро-

дній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку транс-

портних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, 

економіка і технології» (Київ, ДЕТУТ, 2008 р.); ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблемы и перспективы развития транспортных си-

стем и строительного комплекса» (Гомель, БелГУТ, 2008); 3-й Міжнародній нау-

ково-практичній конференції «Проблеми економіки та управління на залізнично-

му транспорті» (Київ, ДЕТУТ, 2008 р.); 5-й Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті» 

(Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2010 р.); 2-й та 3-й Міжнародній науково-практичній 

конференції «Интеграция Украины в международную транспортную систему» 

(Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2010, 2011 рр.); 71-й науково-технічній конференції 

«Підвищення ефективності роботи та безпеки транспортних систем» (Дніпропет-

ровськ, ДНУЗТ, 2011 рр.); Міжнародному науково-практичному форумі 

International black sea transport forum (Одеса, Морський вокзал, 2011 р.) та на нау-

кових семінарах кафедри «Станції і вузли» ДНУЗТ 2007-2011 рр. У повному обся-

зі дисертація доповідалась і була схвалена у Дніпропетровському національному 

університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна на міжкафедра-

льному науковому семінарі (2012 р.). 

Публікації. За результатами дисерта ції опубліковано 19 наукових праць, з 

них 6 науково-технічних статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 

1 науково-технічна стаття у інших фахових виданнях та 12 тез доповідей на нау-

кових конференціях. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, 

висновків і 7 додатків. Повний обсяг роботи складає 208 сторінок; з них основний 

текст на 151 сторінці, 3 рисунка та 2 таблиці на 5 сторінках, список використаних 

джерел зі 132 найменувань на 13 сторінках, додатки на 39 сторінках. 
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