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РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ
УДК 629.4.077
Сили інерції при гальмуванні пасажирського вагона / Водянніков
Ю.Я., Шелейко Т.В., Макеєва Є.Г. // Залізничний транспорт України. –
2014. – №4. – С. 3
Наведені результати дослідження гальмівних процесів пасажирського
вагону з колодковим гальмом при екстреному пневматичному гальмуванні.
Представлені основні особливості і відмінності кінематичних параметрів
при гальмуванні вагону на чавунних і композиційних колодках. Приведена
формула для визначення гальмівного коефіцієнта з урахуванням наповнення гальмівного циліндра стислим повітрям. Показано, що на характер
розподілу уповільнення впливає перехідній режим гальмування. Встановлено, що максимальні сили інерції при гальмуванні реалізуються в момент
зупинки вагона.
УДК 620.179.1:629.4.023
Дослідження втомних пошкоджень рами кузова вагона швидкісного електропоїзда / Дьомін Р.Ю., Константіді В.С., Гріндей П.А., Ліщинський О.В., Назаренко В.С., Смірнов В.В., Яценко Л.Ф. // Залізничний
транспорт України. – 2014. – №4. – С. 9
Статтю присвячено дослідженню методами неруйнівного контролю
рами кузова вагона швидкісного електропоїзда на наявність можливих в
ній втомних пошкоджень. З застосуванням неруйнівної металографії (метод реплік) у шворневій та хребтовій балках виявлено мікротріщини розміром від 50 до 300 мкм, які в подальшій експлуатації рухомого складу
можуть призвести до розвитку макротріщин.
УДК 656.2:681.51:007.51
Забезпечення надійності «людського чинника» на залізничному
транспорті України: як є і як треба / Самсонкін В.М., Карбивський
Ф.А., Петренко Р.Б., Петинов Я.П. // Залізничний транспорт України. –
2014. – №4. – С. 12
Розглядається вдосконалення системі забезпечення безпеки залізничного транспорту Україні за рахунок людського чиннику. Виділені три
складові забезпечення надійності і працездатності людині-оператора: професійній відбір, навчання, контроль стану здоров'я. Вперше систематизовано заподій зростання вини "людського чинника" в транспортних подіях.
Передбачені окремі елементі автоматизації функцій людині-оператора при
аварійних ситуаціях, втраті працездатності конкретною людиною-оператором.
УДК 656.224.072
Економіко-математична модель оптимізації кількості зон на приміській дільниці в умовах реформування / Яновський П.О. // Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С. 19
В роботі наведена економіко-математична модель оптимізації кількості
зон на приміській дільниці в умовах реформування залізничного транспорту України.
УДК 656.07: 658
Впровадження логістичних підходів на пасажирські перевезення в
ході структурної реформи залізничного транспорту України / Петренко О.О. // Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С. 25

Розглянуто питання впровадження логістичних підходів у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті України, що призведе до оптимізації перевізного процесу, створенню науково обґрунтованого графіка руху
рухомого складу, розвитку інноваційно-логістичної системи залізничного транспорту, формування комплексного інформаційного супроводу систем управління пасажирськими перевезеннями, а також підвищення економічно обґрунтованих сфер конкурентної діяльності компаній-перевізників у різних сегментах.
УДК 625.143
Про необхідність внесення змін до діючого державного стандарту
України ДСТУ 4344:2004 на рейки звичайні для залізниць широкої колії / Даніленко Е.І., Велінець В.П. // Залізничний транспорт України. –
2014. – №4 – С. 30
В статті розглядається проблема наявності помилок і неточностей у
державному стандарті України ДСТУ 4344:2004 на рейки звичайні для
залізниць широкої колії. Особлива увага приділяється впливу цих неточностей і помилок на розрахунок залізничної колії на міцність і стійкість.
Надаються практичні пропозиції щодо виправлення помилок і визначення
правильних технічних характеристик рейок.
УДК 656.25: 621.318
Параметричний генератор частоти – для живлення та захисту навантаження від потужних завад / Разгонов А.П., Ящук К.І., Разгонов С.А. //
Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С. 38
У статті обґрунтовується необхідність у нових захисних засобах пристроїв СЦБ. Запропоновано пристрій – параметричний генератор (ПГ)
частоти на неколінеарних магнітних полях, що захищає від дії потужної
імпульсної завади. Розроблено математичну модель, що описує роботу ПГ,
зокрема визначає параметри схеми генератора, що призводять до порушення стійкості рівняння ПГ, до стійкої генерації вихідних коливань і отримання найкращих енергетичних показників роботи генератора. Розроблено діючий зразок конструкції ПГ та підтверджено роботу запропонованої
математичної моделі експериментальними даними.
УДК 656.212.5:681.3
Техніко-економічне обґрунтування удосконалення конструкції
паркової гальмівної позиції / Таранець О.І. // Залізничний транспорт
України. – 2014. – №4 – С. 42
У статті розглянуто техніко-економічне обґрунтування удосконалення
конструкції паркової гальмівної позиції. Виконано аналіз експлуатаційних
витрат та капітальних вкладень, пов’язаних із реконструкцією. Розраховано показники економічної ефективності.
УДК 629.463.001.63
Комплексний аналіз економічного ефекту від життєвого циклу сучасного на піввагону / Макаренко М.В., Кельріх М.Б., Фомін О.В. //
Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С. 47
У роботі представлено отримані результати проведеного комплексного
аналізу економічного ефекту від життєвого циклу сучасного залізничного
напіввагону. У представленому досліджені аналізуються дохідні та розхідні частини формування вартості продукту та послуг на всіх стадіях життєвого циклу напіввагону, з поглибленим розглядом формування витрат на
створення відповідних матеріалів та комплектуючих.

РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ
УДК 629.4.077
Силы инерции при торможении пассажирского вагона / Водянников Ю.Я., Шелейко Т.В., Макеева Е.Г. // Залізничний транспорт України. – 2014. – №4. – С. 3
Приведены результаты исследования тормозных процессов пассажирского вагона с колодочным тормозом при экстренном пневматическом
торможении. Представлены основные особенности и отличия кинематических параметров при торможении вагона на чугунных и композиционных
колодках. Приведена формула для определения тормозного коэффициента
с учетом наполнения тормозного цилиндра сжатым воздухом. Показано,
что на характер распределения замедления оказывает влияние переходной
режим торможения. Установлено, что максимальные силы инерции при
торможении реализуются в момент остановки вагона.
УДК 620.179.1:629.4.023
Исследование усталостных повреждений рамы кузова вагона скоростного електропоезда / Демин Р.Ю., Константиди В.С., Гриндей П.А.,
Лещинский А.В., Назаренко В.С., Смирнов В.В., Яценко Л.Ф. // Залізничний транспорт України. – 2014. – №4. – С. 9

60

Статья посвящена исследованию методами неразрушающего контроля
рамы кузова вагона скоростного электропоезда на наличие возможных в
ней усталостных повреждений. С применением неразрушающей металлографии (метод реплик) в шкворневой и хребтовой балках обнаружено
микротрещины размером от 50 до 300 мкм, которые в дальнейшей эксплуатации подвижного состава могут привести к развитию макротрещин.
УДК 656.2:681.51:007.51
Обеспечение надежности «человеческого фактора» на железнодорожном транспорте Украины: как есть и как нужно / Самсонкин
В.Н., Карбивский Ф.А., Петренко Р.Б., Петинов Я.П. // Залізничний
транспорт України. – 2014. – №4. – С. 12
Рассматривается совершенствование системы обеспечения безопасности
железнодорожного транспорта Украины за счет человеческого фактора. Выделены три составляющие обеспечения надежности и работоспособности
человека-оператора: профессиональный отбор, обучение, контроль состояния
здоровья. Впервые систематизированы причины возрастания вины «человеческого фактора» в транспортных событиях. Предусмотрены отдельные элементы автоматизации функций человека-оператора при аварийных ситуациях, потере работоспособности конкретным человеком-оператором.
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ
УДК 656.224.072
Экономико-математическая модель оптимизации количества зон
на пригородном участке в условиях реформирования / Яновский П.А.
// Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С. 19
В роботе приведена экономико-математическая модель оптимизации
количества зон на пригородном участке в условиях реформирования железнодорожного транспорта Украины.
УДК 656.07: 658
Внедрение логистических подходов на пассажирские перевозки в
ходе структурной реформы железнодорожного транспорта Украины /
Петренко Е.А. // Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С. 25
Рассмотрены вопросы внедрения логистических подходов в сфере
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте Украины, что
приведет к оптимизации перевозочного процесса, созданию научно обоснованного графика движения подвижного состава, развития инновационно-логистической системы железнодорожного транспорта, формирования комплексного информационного сопровождения систем управления
пассажирскими перевозками, а также повышения экономически обоснованных сфер конкурентной деятельности компаний- перевозчиков в различных сегментах.
УДК 625.143
О необходимости внесения изменений в действующий государственный стандарт Украины ДСТУ 4344:2004 на рельсы обычные
для железных дорог широкой колеи / Даниленко Э.И., Велинец В.П. / /
Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С. 30
В статье рассматривается проблема наличия ошибок и неточностей
в стандарте Украины ДСТУ 4344:2004 на рельсы обычные для железных дорог широкой колеи. Особое внимание уделяется влиянию этих
неточностей и ошибок на расчет железнодорожного пути на прочность и
устойчивость. Даются практические предложения по исправлению ошибок и определению правильных технических характеристик рельсов.

УДК 656.25: 621.318
Параметрический генератор частоты – для питания и защиты нагрузки от мощных помех / Разгонов А.П., Ящук К.И., Разгонов С.А. //
Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С.3 8
В статье обосновывается необходимость в новых защитных средствах
устройств СЦБ. Предложен прибор – параметрический генератор (ПГ)
частоты на неколлинеарных магнитных полях, который защищает от
воздействия мощной импульсной помехи. Разработана математическая
модель, описывающая работу ПГ, в частности определяющая параметры
схемы генератора, которые приводят к нарушению устойчивости уравнения ПГ, к устойчивой генерации выходных колебаний и получению
наилучших энергетических показателей работы генератора. Разработан
действующий образец конструкции ПГ и подтверждена работа предложенной математической модели экспериментальными данными.
УДК 656.212.5:681.3
Технико-экономическое обоснование совершенствования конструкции парковой тормозной позиции / Таранец О.И. // Залізничний
транспорт України. – 2014. – №4 – С. 42
В статье рассмотрено технико-экономическое обоснование совершенствования конструкции парковой тормозной позиции. Выполнен анализ
эксплуатационных расходов и капитальных вложений, связанных с реконструкцией. Рассчитаны показатели экономической эффективности.
УДК 629.463.001.63
Комплексный анализ экономического эффекта от жизненного цикла современного полувагона / Макаренко М.В., Кельрих М.Б., Фомин
А.В. // Залізничний транспорт України. – 2014. – №4 – С. 47
В работе представлены полученные результаты проведенного комплексного анализа экономического эффекта от жизненного цикла современного
железнодорожного полувагона. В представленном исследовании анализируются доходные и расходные части формирования стоимости продукта и
услуг на всех стадиях жизненного цикла полувагона, с углубленным рассмотрением формирования расходов на создание соответствующих материалов
и комплектующих.

ABSTRACTS
UDC 629.4.077
Inertial force at braking of a passenger car / Vodyannikov Y.Y.,
Sheleiko T.V., Makeeva E.G. // Railway transport of Ukraine. – 2014.
– №4. – P. 3
Most important part of calculation and experimental researches of the rolling
stock units, cars in particular, is determination of the braking efficiency and
brake system parameters for conformity to normative requirements. In these
circumstances not enough attention is paid at kinematic parameters of a car at
braking, which determine occurrence of inertial forces which affect cargoes and
passengers. Meanwhile inertia forces provoke appearance of longitudinal forces
in electric coupling and have a negative impact on passengers that is why they are
one of characteristics for assessing passengers comfort. In this respect tasks aimed
at determination and analysis of the inertia forces and kinematic parameters at a
passenger car braking are important.
Research results of braking processes of a passenger car equipped with
a tread brake at emergency pneumatic braking are given in this article. Key
features and differences of kinematic parameters at braking of a car equipped
with composite and cast iron brake shoes are represented. A formula
for braking coefficient determination with regard to filling of the brake
cylinder with compressed air is given. It is shown that nature of deceleration
distribution influences transient condition of braking. It is specified that
maximum inertia forces at braking are present at the moment of a car stop.
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Research of fatigue damages of the frame of the car body of the
high-speed electric train / Diomіn R.Y., Konstantіdі V.S., Grіndey P.A.,
Lіchinskiy O.V., Nazarenko V.S., Smіrnov V.V., Iatsenko L.F. // Railway
transport of Ukraine. – 2014. – №4. – P. 9
The article investigates the methods of non-destructive testing of the
frame of the car body high-speed train for possible fatigue damage in it. With
the application of non-destructive metallographic analysis (replica method)
in the pivot and the center sill were found microcracks from 50 to 300 μm,
which in further operation of rolling stock can lead to the development of
macro-cracks.
Literatura
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5. DSTU EN ISO 9934-3:2005 Nerujnіvnij kontrol'. Kontrol'
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9. Artamonov V.V. Nerazrushajushhij kontrol' mikrostruktury metala
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Providing of reliability of «human factor» on railway transport of
Ukraine: As I am and as needed / Samsonkin V.N., Karbivskiy F.A.,
Petrenko R.B., Petinov Y.P. // Railway transport of Ukraine. – 2014. –
№4. – P. 12
For the first time the growth of human factor’s impact on events in
transportation is justified in a systematic way. The developed system of
ensuring reliability of a human factor in Ukrainian public railways is described.
Three components of the system are allocated as follows: predisposition,
proficiency, and physical condition of the person. The "predisposition"
subsystem is subdivided by four components, namely: social-educational,
medical, psycho-physiological, social-psychological. In the «proficiency»
subsystem there are the following components: basic and personal training,
professional development, knowledge control, and special training. Within
the "physical state of health" subsystem there are the following components:
periodic medical examination, pre- and after-shift control, in-shift operator
control, and psychological support. Structural divisions of Ukrainian
railways and the organizations carrying out the corresponding tasks within
the reliability ensuring system are defined. The paper defines the directions
of the reliability ensuring system for the immediate period.
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Economic-mathematical optimization model of the number of zones
in restructuring of a suburban section / Yanovskyy P.O. // Railway
transport of Ukraine. – 2014. – №4 – P. 19
In the given economic and mathematical model to optimize the number
of zones on the site under conditions of suburban railway reform Ukrainy.
Pri reform commission of such a complex and important sectors of the
economy of our state, as railways, pressing issue is to achieve a high quality
of servicewhile providing commuter passengers ekonomieskoy efektivnosti
transportation process.The paper proposed an original method by which any
suburban area , you can determine the optimal number of technical areas and
to establish the order of their placement on the site, which is important in
conditions of prolonged instability of the economic situation in the country.
Use of economic-mathematical model makes it possible to take into
account all kinds of railway costs , which depend on the number of zones
on the railway line , which makes it possible to justify the more appropriate
number of zones based on actual traffic volumes . In addition, the technique
provides performance calculations for different accommodation options band
stations. After analyzing the results obtained minimum expenditure function
defines more economically viable system of organization of commuter traffic.
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Implementation of logistics approaches for passenger transport in
the structural reform of railway transport of Ukraine / Petrenko E.A. //
Railway transport of Ukraine. – 2014. – №4 – P. 25
The problems of logistics implementation approaches for passenger
services on railway transport of Ukraine, which will lead to the optimization
of the transportation process, the establishment of scientifically sound
timetable of rolling stock, the development of innovation and logistics of
the rail system, the formation of an integrated information support systems
for passenger traffic, and improve cost-spheres of activity-based competitive
carrier companies in different segments.
Feature of passenger transport in that it reflects the relationship flows of
material and human resources. Level of traffic associated with indicators of
"quality of life", with the achievement of various stages of post-industrial society
.
When organizing holistic logistics systems in transport there is a shift
in emphasis from the management of individual types of resources to an
integrated business process optimization. Principles of organization of
passenger transport logistics are transformed into account the peculiarities of
the railway complex of the country , which is characterized by: a significant
length of communications, the high proportion of social (loss) transport
difficulties organization "intraspecific" competition, the availability of
technical - technological and organizational barriers to entry in the industry
for small private capital.
An important condition for the effectiveness posed logistical rail system
is a set of measures of state regulation of the railway complex, including
activities in the field of tariff, tax, licensing, monetary policy. A promising
direction is the development of new forms of public enterprise, public-private
partnership, the various mechanisms of joint investment capital development
projects of railways.
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On the need for changes to the current State Standard of Ukraine
DSTU 4344:2004 on normal rails for full-gauge railway / Danilenko E.I.,
Velinets V.P. // Railway transport of Ukraine. – 2014. – №4 – P. 30
In calculating the railway line for strength and stability necessary to
know the correct calculation of the characteristics and structural elements,
including the calculated characteristics of the rail as the most important
element. The most important computational properties usually given in
reference technical literature and, above all, in the state standards. It is based
on state standard specifications apply technical reference books. Therefore,
it is clear that the specifications given in DSTU should not be errors and
inaccuracies. Particular attention is paid to the impact of these inaccuracies
and errors in the calculation of the railway line for strength and durability.
Provides practical suggestions for corrections of errors and determine the
right technical characteristics of the rails.
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Parametric oscillator frequency – to nourish and protect the load
from strong interference / Razgonov A.P., Yaschuk K.I., Razgonov S.A. //
Railway transport of Ukraine. – 2014. – №4 – P. 38
The necessity of new signaling, centralization and blocking protective
devices engineering has been founded in article. The offered device –
parametric generator of frequency with non-collinear magnetic fields can
be used as stabilized voltage source and reliable protector of electronic
devices against influence of different processes in traction network, that
can be caused by an influence of thunderous discharges and traction
network powerful switching impulse hindrances. The functioning example
of parametric generator construction has been developed. The input circuit
of generator has been equipped with additional power-consuming elements
to improve energy parameters of generator (the coefficient of efficiency,
active power, currents etc.). The mathematical model has been developed.
It contains nonlinear differential equations of generator dual circuit
scheme, that works in iteration frequency mode. Statistic characteristics
of generator have been explored by means of offered mathematical model.
The value of the main parameters of input and output generator schemes’
elements has been obtained. It provides steady generation of the output
fluctuations and the best energy data. The mathematical model functioning
has been proved by means of an experimental investigations.
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Feasibility study for improving the design of the park brake position /
Taranets O.I. // Railway transport of Ukraine. – 2014. – №4 – P. 42
The article describes the improved design of the park brake position.
Feasibility study of the proposed design park brake position. To determine
the total costs associated with the reconstruction of the park brake position,
the analysis of operating costs and capital investments. Discount rates are
calculated by the method of indicators of economic efficiency. The optimum
processing capacity hump at which it is advisable to upgrade the park brake
position.
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Comprehensive analysis of the economic effects of the life cycle of the
modern gondola / Makarenko M.V., Kelrih M.B., Fomin A.V. // Railway
transport of Ukraine. – 2014. – №4 – P. 47
The got results of the conducted complex analysis of economic effect are
in-process presented from the life cycle of modern railway freight gondolas.
In presented research profitable and expense parts of forming cost product
and services are analysed at all stages of life cycle freight gondolas, with
deep consideration of forming charges on creation the proper materials
and komplektuyuschikh. On the basis of such works potential directions of
increase useful economic effect are grounded from the system of life cycle
freight gondolas, including from: developments, applying in industry, making,
exploitations and utilizations. As examples of rightness and expedience
of application results the conducted research resulted is the generalized
determination of calculation value modern (taking into account modern are
costs of life cycle freight gondolas and features of term his exploitation)
leasing rate and economic evaluations of the offered perspective conception
implementations of the bearings systems freight gondolas.
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