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(72) РИБАЛКА РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, ГАВ-
РИЛЮК ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ, ЗАВГОРОДНІЙ ОЛЕ-
КСАНДР ВІКТОРОВИЧ 
(73) ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА 
(57) Спосіб визначення параметрів рейкової лінії, 
при якому на її вхід подають гармонійний сигнал 
певної частоти, вимірюють напругу на живильному 
та релейному кінцях, за значеннями яких визна-
чають параметри рейкової лінії, який відрізняєть-
ся тим, що для безперервного контролю парамет-
рів використовують ідентифікацію за перехідною 
характеристикою з додатковим визначенням час-
тотних характеристик лінійного фільтра, призначе-
ного для перетворення вхідного оригінального 
сигналу, виміряного на вхідному кінці рейкової 

лінії, на вхідний змінений сигнал, який достатньо 
точно апроксимує необхідний ступеневий тестовий 
сигнал, за формулою:  

МаgРл.ф. = МаgХзмін./МаgХориг., АrgРл.ф. = 
АrgХзмін. - АrgХориг., 
де Mag, Arg - амплітудна та аргументна частини 
оператора перетворення Фур'є відповідно; 
МаgРл.ф., АrgРл.ф. - амплітудно-частотна та фазо-
частотна характеристики створюваного лінійного 
фільтра відповідно; МаgХзмін., АrgХзмін. - амплітуд-
ний та фазовий спектр сигналу заданої форми 
відповідно; МаgХориг., АrgХориг. - амплітудний та 
фазовий спектр тестового сигналу відповідно, ви-
мірюють вихідний оригінальний сигнал на вихід-
ному кінці рейкової лінії, після чого обчислюють за 
відомим співвідношенням вихідний змінений сиг-
нал, який використовують для ідентифікації за 
перехідною характеристикою для визначення па-
раметрів рейкової лінії за відомими співвідношен-
нями.

 
 

 
Корисна модель відноситься до галузі залізни-

чної автоматики а саме до систем залізничної ав-
томатики, в яких у якості первинних датчиків стану 
колії використовують рейкові кола. 

Способи вимірювання параметрів рейкової лі-
нії, які існують сьогодні, полягають в проведенні 
обслуговуючим персоналом певних вимірювань, як 
правило з відключенням апаратури живлячого та 
релейного кінців, що не дозволяє використовувати 
ці способи для автоматизованого безперервного 
вимірювання параметрів, а також пов'язані з вели-
кою кількістю ручних операцій, а саме - відключен-
ня апаратури, переключень в схемі вимірювання, 
що приводить до впливу на результати вимірю-
вань людського фактору і як наслідок зменшенню 
точності вимірювань. 

Відомий спосіб визначення первинних параме-
трів рейкової лінії з використанням трьох вольт-
метрів, при якому на її вхід подається гармонійний 
сигнал певної частоти, вимірюється напруга, струм 
і зсув фаз між ними на живлячому та релейному 
кінці, за значеннями яких визначаються вторинні і 
первинні параметри рейкової лінії (Дмитренко 

И.Е., Сапожников В.В., Дьяков Д.В. Измерения и 
диагностирование в системах железнодорожной 
автоматики, телемеханики и связи. Учебник для 
вузов ж.-д. транспорта. М: Транспорт, 1994. - 
263с). 

Недоліками цього способу є неможливість ав-
томатизованого вимірювання на діючих рейкових 
колах в процесі експлуатації без відключення апа-
ратури. 

Найбільш близьким аналогом корисної моделі, 
що заявляється, є спосіб визначення опору балас-
ту, що реалізується приладами ИСБ-1 та ИСБ-2 
(Дмитренко И.Е., Сапожников В.В., Дьяков Д.В. 
Измерения и диагностирование в системах желез-
нодорожной автоматики, телемеханики и связи. 
Учебник для вузов ж.-д. транспорта. М: Транспорт, 
1994. - 263с). Даний спосіб вимірювання враховує, 
що при питомому опорі ізоляції від 1 до 5Ом

.
км та 

частоті струму 5кГц та 7кГц рейкова лінія довжи-
ною не менше 150-200 метрів являє собою елект-
ричну довгу лінію. При цьому припущенні можна 
вважати, що її вхідний опір дорівнює хвильовому 
опору, зі значення якого визначають опір баласту, 
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вважаючи значення опору рейок нормативним. 
До недоліків цього способу слід віднести не-

можливість автоматизованого вимірювання на 
діючих рейкових колах в процесі експлуатації з 
одночасним вимірюванням всіх параметрів та ха-
рактеристик рейкової лінії. 

Технічна задача, що вирішується корисною 
моделлю, полягає в можливості безперервного 
автоматизованого вимірювання параметрів рейко-
вої лінії в процесі експлуатації без відключення 
апаратури, підвищенні точності вимірювання за 
рахунок зменшення впливу людського фактору, 
відмові від необхідності фільтрації шуму в тесто-
вому сигналі та спрощенні вимог до тестового сиг-
налу. 

Суть корисної моделі полягає в тому, що спо-
сіб визначення параметрів рейкової лінії, при яко-
му на її вхід подають гармонійний сигнал певної 
частоти, вимірюють напругу на живлячому та ре-
лейному кінці, за значеннями яких визначають 
параметри рейкової лінії, який відрізняється тим, 
що для безперервного контролю параметрів вико-
ристовують ідентифікацію за перехідною характе-
ристикою з додатковим визначенням частотних 
характеристик лінійного фільтру, призначеного 
для перетворення вхідного оригінального сигналу, 
виміряного на вхідному кінці рейкової лінії, на вхі-
дний змінений сигнал, який достатньо точно апро-
ксимує необхідний ступеневий тестовий сигнал, за 
формулою: 

МаgРл.ф = МаgХзмін./МаgХориг., АrgРл.ф. = 
АrgХзмін. - АrgХориг. 

де Mag, Arg - амплітудна та аргументна части-
ни оператору перетворення Фур'є відповідно; 
МаgРл.ф, АrgРл.ф - амплітудно-частотна та фазоча-
стотна характеристики створюваного лінійного 
фільтру відповідно; МаgХзмін., АrgХзмін. - амплітуд-
ний та фазовий спектр сигналу заданої форми 

відповідно; МаgХориг., АrgХориг  - амплітудний та 
фазовий спектр тестового сигналу відповідно, ви-
мірюють вихідний оригінальний сигнал на вихід-
ному кінці рейкової лінії, після чого обчислюють за 
відомим співвідношенням вихідний змінений сиг-
нал, який використовують для ідентифікації за 
перехідною характеристикою для визначення пер-
винних параметрів рейкової лінії за відомими спів-
відношеннями. 

Порядок дій при реалізації способу, що заяв-
ляється є таким. Подають на вхідний кінець рейко-
вого кола сигнал, який не містить нульових компо-
нентів у власному амплітудному спектрі в 
діапазоні від постійної складової до половини час-
тоти дискретизації. Шляхом оцифровування (за 
допомогою аналого-цифрового перетворювача) 
вимірюють поданий вхідний (оригінальний) сигнал 
на вхідному кінці рейкового кола та вихідний (ори-
гінальний) сигнал на вихідному кінці рейкового 
кола, що ідентифікується. Задають зразковий сиг-
нал для лінійного фільтру у виді дискретного ана-
логу ступеневої дії. Знаходять характеристики лі-
нійного фільтру, який для вхідного оригінального 
сигналу на власному вході отримує заданий зраз-
ковий сигнал (вхідний змінений сигнал) на власно-
му виході. Подають на вхід знайденого раніше 
лінійного фільтру виміряний вихідний оригінальний 
сигнал і отримують на виході знайденого раніше 
лінійного фільтру вихідний змінений сигнал. Після 
чого знайдений вихідний змінений сигнал викорис-
товують для ідентифікації за перехідною характе-
ристикою для визначення первинних параметрів 
рейкової лінії за відомими співвідношеннями 

Таким чином, рішення, що заявляється, до-
зволяє проводити безперервне автоматизоване 
вимірювання параметрів рейкової лінії на частоті 
сигнального струму. 
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