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РЕФЕРАТИ

УДК 629.477.4
Сприяння інтеграції залізниць України в європейську тран-

спортну мережу шляхом впровадження AGCS-технологій / Дьо-
мін Ю.В. // Залізничний транспорт України. – 2015. – №3. – C. 
3-9.

В статті представлено короткий опис будови та досвіду вико-
ристання європейських систем автоматичного переходу рухомим 
складом з колії однієї ширини на іншу під загальною назвою AGCS. 
Надано відомості про науково-технічні проекти щодо забезпечен-
ня інтермодальних перевезень за технологіями, що передбачають 
використання систем AGCS. Обговорюються питання перспектив 
розвитку та впровадження в практику подібних систем з метою при-
єднання залізниць України до транспортної мережі країн Європей-
ського Союзу. 

Ключові слова: міжнародні перевезення, колії різного стандарту, 
інтероперабельні перевезення, системи AGCS, проекти застосуван-
ня, перспективи розвитку та впровадження.

УДК 629.423.3
Підвищення ефективності роботи бортового електромеханіч-

ного інерційного накопичувача енергії в тяговому приводі при-
міського електропоїзда / Омельяненко В.І., Овер’янова Л.В. // 
Залізничний транспорт України. – 2015. – №3. – C. 9-14.

Запропоновано один із шляхів підвищення енергії обміну між 
електромеханічним інерційним накопичувачем і тяговими двигу-
нами приміського електропоїзда ЕР2Т за рахунок схемотехнічних 
рішень. Розроблено схему і модельно-алгоритмічний комплекс ро-
боти тягового електроприводу з бортовим накопичувачем енергії 
та DC-DC перетворювачем. Шляхом комп'ютерного моделювання 
процесу обміну енергією показана ефективність роботи зазначених 
пристроїв.

Ключові слова: приміський електропоїзд, електромеханічний 
інерційний накопичувач енергії, DC-DC перетворювач, енергетична 
ефективність, модельно-алгоритмічний комплекс.

УДК 629.4.06:621.822.6
Застосування ефективного методу діагностування для досто-

вірного виявлення дефектів буксових підшипників рухомого 
складу / Равлюк В.Г. // Залізничний транспорт України. – 2015. 
– №3. – C. 15-20.

Розглянуто ефективний метод обробки вібраційного сигналу під-
шипників кочення рухомого складу на основі обвідної вібрацій. На-
ведено алгоритм виділення обвідної вібрацій підшипників кочення, 
запропоновано способи вибору смуги частоти фільтра, що виділяє 
високочастотну складову вібрації.

Запропонований метод обвідної вібрації дає змогу виявляти де-
фекти підшипників кочення рухомого складу на початкових та се-
редніх стадіях зародження дефектів із високою достовірністю на 
відміну від інших методів, що використовується при діагностуванні.

Ключові слова: буксовий вузол, вібродіагностування, модуляція, 
обвідна, підшипник, рухомий склад, спектр.

УДК 656.73.01.88
Оцінка ефективності функціонування об’єднаного тран-

спортного підприємства при міських пасажирських перевезен-
нях / Нагорний Є.В., Мосьпан В.М. // Залізничний транспорт 
України. – 2015. – №3. – C. 21-27.

В представленій науковій статті розглядається підхід до оцінки 
ефективності функціонування об’єднаного транспортного підпри-
ємства при міських пасажирських перевезень з урахуванням інтере-
сів учасників перевізного процесу на основі моделювання об’єкту 
дослідження в програмному середовищі ptv vision visum.

Ключові слова: об’єднане транспортне підприємство, комплек-
сний критерій ефективності, перевізний процес.

УДК 656.23
Методика визначення вартості та «справедливої ціни» до-

ступу до інфраструктури залізничного транспорту загального 
користування / Мироненко В.К., Мацюк В.І., Родкевич О.Г. // 
Залізничний транспорт України. – 2015. – №3. – C. 28-32.

На основі наукового аналізу та з урахуванням досвіду залізниць 
країн Європейського Союзу проведено аналіз умов доступу до інф-
раструктури залізничного транспорту. Представлено розв'язок зада-
чі щодо збалансування величини тарифу плати за доступ до інфра-
структури залізничного транспорту та запропоновано методику, що 
може використовуватися для розрахунку ціни «нитки графіка».

Ключові слова: «нитка графіка», залізнична інфраструктура, ван-
тажовласник, залізничний транспорт, тарифно-цінова політика.

УДК  629.4.072.3
Тренажери для локомотивних бригад – важлива складова 

навчального процесу / Посмітюха А.А., Самсонкін В.М. // Заліз-
ничний транспорт України. – 2015. – №3. – C. 32-40.

У статті представлені відомості про існуючі тренажери маши-
ніста на магістральному залізничному транспорті України. На-
ведено характеристики і технічні можливості тренажерів. Запро-
поновано рекомендації щодо ефективного практичного навчання 
локомотивних бригад шляхом використання тренажерів та навчаль-
них локомотивів в умовах локомотивних депо і дорожніх навчаль-
них центрів.

Ключові слова: тренажер, локомотивна бригада, комп'ютер, нав-
чання, контроль, ефективність.

УДК  62.93; 656.01
Вплив технічного обслуговування на показники RAMS 

(Безвідмовність, Готовність, Ремонтопридатність, Безпека) / 
Мойсеєнко В.І., Петренко О.В., Чегодаєв Б.В. // Залізничний 
транспорт України. – 2015. – №3. – C. 40-47.

У статті відстежено залежність показників RAMS з технічним 
обслуговуванням пристроїв (систем, вузлів, агрегатів), вплив який 
розширюється на якість даного виду робіт (відносно ТО). Проаналі-
зовано шляхи та методи впливу на показники RAMS, які призводять 
до якісних поліпшень роботи систем автоматизації, зокрема і  сис-
тем залізничної автоматики. 

Ключові слова: системи залізничної автоматики, показники 
RAMS, технічне обслуговування, безпека руху, надійність.

УДК 621.3.01 
Про невідповідність схеми заміщення трансформатора його 

електромагнітним процесам / Придубков П.Я. // Залізничний 
транспорт України. – 2015. – №3. – C. 47-52.

Показана невідповідність відомих схем заміщення лінійних 
трансформаторів, що належать електричним системам залізничного 
транспорту, електромагнітним процесам даних трансформаторів, 
розглянута залежність складових векторного потенціалу від розпо-
ділу векторів щільності струмів обмоток трансформатора, доведе-
но, що використовувані для визначення магнітних потоків розсіян-
ня співвідношення приводять до негативних значень даних потоків, 
визначені формули, що виражають магнітні потоки і індуктивності 
розсіяння через просторові компоненти чотиривимірних потенціа-
лів, причому і потоки, і індуктивності в цьому випадку не можуть 
бути негативними величинами.

Ключові слова: Електротехнічні системи ж.д. транспорту, рів-
няння Максвелла, векторний потенціал, магнітний потік, теорема 
Стокса, потоки й індуктивності розсіювання, трансформатор і його 
схема заміщення.
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УДК 629.477.4
Содействие интеграции железных дорог Украины в европей-

скую транспортную сеть путем внедрения AGCS-технологий / 
Демин Ю.В. // Железнодорожный транспорт Украины. – 2015. – 
№3. – C. 3-9.

В статье представлено краткое описание устройства и опыта 
использования европейских систем автоматического перехода по-
движным составом с колеи одной ширины на другую под общим 
названием AGCS. Предоставлены сведения о научно-технических 
проектах обеспечения интермодальных перевозок по технологиям, 
которые предусматривают использование систем AGCS. Обсуждают-
ся вопросы перспектив развития и внедрения в практику подобных 
систем с целью присоединения железных дорог Украины к тран-
спортной сети стран Европейского Союза.

Ключевые слова: международные перевозки, пути разного стан-
дарта, интероперабельные перевозки, системы AGCS, проекты при-
менения, перспективы развития и внедрения.

УДК 629.423.3
Повышение эффективности работы бортового электро-меха-

нического инерционного накопителя энергии в тяговом приводе 
пригородного электропоезда / Омельяненко В.И, Оверьянова 
Л.В. // Железнодорожный транспорт Украины. – 2015. – №3. – C. 
9-14.

Показан один из путей повышения энергии обмена между элек-
тромеханическим инерционным накопителем и тяговыми двигате-
лями пригородного электропоезда ЭР2Т за счет схемотехнических 
решений. Разработана схема и модельно-алгоритмический комплекс 
работы тягового электропривода с бортовым накопителем энергии 
и DC-DC преобразователем. Путем компьютерного моделирования 
процесса обмена энергией показана эффективность работы предла-
гаемых устройств.

Ключевые слова: пригородный электропоезд, электромеханический 
инерционный накопитель энергии, DC-DC преобразователь, энергети-
ческая эффективность, модельно-алгоритмический комплекс.

УДК 629.4.06:621.822.6
Применение эффективного метода диагностирования для 

достоверного выявления дефектов буксовых подшипников по-
движного состава / Равлюк В.Г. // Железнодорожный транспорт 
Украины. – 2015. – №3. – C. 15-20.

Рассмотрен эффективный метод обработки вибрационного сигнала 
подшипников качения подвижного состава на основе огибающей ви-
браций. Приведен алгоритм выделения огибающей вибраций подшип-
ников качения, предложены способы выбора полосы частот фильтра, 
который выделяет высокочастотную составляющую вибрации.

Предложенный метод огибающей вибрации позволяет выявлять 
дефекты подшипников качения подвижного состава на начальных и 
средних стадиях зарождения дефектов с высокой достоверностью в 
отличие от других методов, которые используется при диагностике.

Ключевые слова: буксовий узел, вибродиагностирование, модуля-
ция, огибающая, подшипник, подвижной состав, спектр.

УДК 656.73.01.88
Оценка эффективности функционирования объединенного 

транспортного предприятия при городских пассажирских пере-
возках / Нагорный Е.В., Мосьпан В.Н. // Железнодорожный тран-
спорт Украины. – 2015. – №3. – C. 21-27.

В представленной научной статье рассматривается подход к оцен-
ке эффективности функционирования объединенного транспортного 
предприятия при городских пассажирских перевозках с учетом инте-
ресов участников перевозочного процесса на основе моделирования 
объекта исследования в программной среде ptv vision visum.

Ключевые слова: объединенное транспортное предприятие, комп-
лексный критерий эффективности, перевозочный процесс.

УДК 656.23
Методика определения стоимости и «справедливой цены» 

доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта обще-
го пользования / Мироненко В.К., Мацюк В.И., Родкевич О.Г. // 
Железнодорожный транспорт Украины. – 2015. – №3. – C. 28-32.

На основе научного анализа и с учетом опыта железных дорог 
стран Европейского Союза был проведен анализ условий доступа к 
инфраструктуре железнодорожного транспорта. Представлено ре-
шение задачи уравновешивания величины тарифа плати за доступ 
к инфраструктуре железнодорожного транспорта и предложена ме-
тодика, которая может быть использована для расчета цены «нитки 
графика». 

Ключевые слова: «нитка графика», железнодорожная инфраструк-
тура, грузовладелец, железнодорожный транспорт, тарифно-ценовая 
политика.

УДК  629.4.072.3
Тренажеры для локомотивных бригад – важная составляю-

щая учебного процесса / Посмитюха А.А., Самсонкин В.Н. // Же-
лезнодорожный транспорт Украины. – 2015. – №3. – C. 32-40.

В статье представлены сведения о существующих тренажерах ма-
шиниста на магистральном железнодорожном транспорте Украины. 
Приведены характеристики и технические возможности тренажеров.  
Предложены рекомендации эффективного практического обучения ло-
комотивных бригад с использованием тренажеров и учебных локомо-
тивов в условиях локомотивных депо и дорожных учебных центров.

Ключевые слова:  тренажер, локомотивная бригада, компьютер, 
обучение, контроль, эффективность.

УДК  62.93; 656.01
Влияние технического обслуживания на показатели RAMS 

(Безотказность, Готовность, Ремонтопригодность, Безопасность) 
/ Моисеенко В.И., Петренко А.В., Чегодаев Б.В. // Железнодорож-
ный транспорт Украины. – 2015. – №3. – C. 40-47.

В статье отслежена зависимость показателей RAMS с техниче-
ским обслуживанием устройств (систем, узлов, агрегатов), влияние 
оказываемое качеством данного вида работ (относительно ТО).Проа-
нализированы пути и методы воздействия на показатели RAMS, при-
водящие к качественным улучшениям работы систем автоматизации, 
в частности и в системах железнодорожной автоматики.

Ключевые слова: системы железнодорожной автоматики, пока-
затели RAMS, техническое обслуживание, безопасность движения, 
надежность.

УДК 621.3.01 
О несоответствии схемы замещения трансформатора его элек-

тромагнитным процессам / Придубков П.Я. // Железнодорожный 
транспорт Украины. – 2015. – №3. – C. 47-52.

Показано несоответствие известных схем замещения линейных 
трансформаторов, принадлежащих электрическим системам же-
лезнодорожного транспорта, электромагнитным процессам данных 
трансформаторов, рассмотрены зависимости составляющих вектор-
ного потенциала от распределения векторов плотностей токов обмо-
ток трансформатора, доказано, что используемые для определения 
магнитных потоков рассеяния соотношения приводят к отрицатель-
ным значениям данных потоков, определены формулы, выражающие 
магнитные потоки и индуктивности рассеяния через пространствен-
ные компоненты четырёхмерных потенциалов, причём и потоки , и 
индуктивности в этом случае не могут быть отрицательными вели-
чинами.

Ключевые слова: Электротехнические системы ж.д. транспорта, 
уравнения Максвелла, векторный потенциал, магнитный поток, те-
орема Стокса, потоки и индуктивности рассеяния, трансформатор и 
его схема замещения.
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UDC 629.477.4
Promoting the integration of Ukrainian railways into the European transport 

network by implementing of the AGCS-technologies / Diomin Yu. // Railway trans-
port of Ukraine. – 2015. – №3. – P. 3-9.

This article provides a brief description of the structure and experience using of Eu-
ropean automatic gauge changeover systems for adjusting rolling stock wheel sets to 
different track gauge widths. In particular the Spanish systems TALGO and BRAVA, 
Bulgarian system BT, Polish SUW2000 and German DB AG / Rafil are considered. 
Available information on the R & D projects to provide intermodal transport for technol-
ogies that involve the use of AGCS. First of all it is the implemented project Intergauge 
and the results of Joint UIC/OSJD Group activities. In addition, the project proposal by 
UZ on feasibility study for implementation of AGCS for interoperable and intermodal 
transportation between Ukraine and the European Union is prepared to implement. The 
prospects of development and introduction of such systems in order to join the railways 
of Ukraine to the EU transport network are discussed.

Keywords: international transportation, way different standard, interoperable trans-
port systems, AGCS, application projects, prospects of development and implementation.
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UDC 629.423.3
Improving the efficiency of on-board electromechanical inertial energy storage 

in electric traction drive of local train / Omelyanenko V., Overyanova L. // Railway 
transport of Ukraine. – 2015. – №3. – P. 9-14.

Оne of the ways to improve the energy exchange between the inertial electromechanical 
energy storage and traction motors due to hardware solutions are shows. Scheme and the 
model-algorithmic complex operation traction drive with on-board energy storage and a DC-
DC converter are designed. It allows to extend the range of operating voltages of traction 
motor and electromechanical energy conversion system drive. The efficiency of the proposed 
device for acceleration and deceleration of local trains are shows. The effectiveness of the 
scheme can be improved through the use of more efficient power flow control law.

Keywords: local train, electromechanical inertial energy storage, DC-DC converter, 
energy efficiency, model-algorithmic complex.
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UDC 629.4.06:621.822.6
The using of effective methods of diagnosis for reliable detection of defects of 

axle-box bearings rolling stock / Ravlyuk V. // Railway transport of Ukraine. – 2015. 
– №3. – P. 15-20.

We consider efficient method of processing the vibration signal of rolling bearings 
the rolling stock from of envelope of vibration. The algorithm selection envelope vi-
bration of rolling bearings the suggested ways to choose the bandwidth of the filter that 
identifies high-frequency component of the vibration.  

At the time of diagnosis of rolling bearings rolling stock type of defect is determined by 
the frequencies of the identified components, and size of defect  the  on modulation depth. 
When changing the type of the defect bearing of the modulation frequency is changed. 
The than higher  degree of development of the defect, the greater the depth of modulation. 
Therefore, all information about the technical condition of the rolling bearing is contained 
in the envelope of a high frequency signal. The modulation frequency determines the type 
of defect  on and the depth of modulation is the degree of its development.

The proposed method of envelope of vibration allows to detect defects in rolling 
bearings the rolling stock from on the primary and secondary stages of the birth defects 
with high reliability in contrast to other methods used in the diagnosis. 

Keywords: axles boxes of freight, carriages, vibrodiagnostics, modulation, bypass, 
bearing, rolling stock, range.
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Evaluation of joint transport enterprise operation in urban passenger transpor-

tation / Nagorny E., Mospan V. // Railway transport of Ukraine. – 2015. – №3. – P. 
21-27.

In the conditions of transitional period and economical crisis in Ukraine the leading 
aim of majority of enterprises is an adaptation to the conditions of promoted dynamic 
of external and internal. Consequently, the enterprises need the proper strategy of de-
velopment, which would become the basis of effective administrative decision-making.

 the enterprise needs technological, economical and social prognostication to react 
on the changing flexibly and timely, keeping the course and competitive positions at the 
market.

The main activity of joint transport enterprise is a complete and timely satisfaction of 
passenger needs in transportation, and the main indicator becomes the amount of public 
conveyance plan execution expressed in passengers.

The given scientific article deals with the method of evaluation of joint transport 
enterprise operation in mass transit taking into account transportation participants’ inter-
ests. The analysis of application of the rolling stock formation methods, the integrated 
transportation schedule and the unified rate, that were determined on the basis of the 
joint transport enterprise operation model developed by ptv vision visum (Karlsluhe, 
Germany), is provided. The received simulation results of the urban mass passenger 
transportation in the given option and the joint transport enterprise operation can be used 
as the main reason in the process of the decision-making about the feasibility of the joint 
transport enterprise creation in ukrainian cities.

Keywords: joint transport enterprise, integrated efficiency criterion, transportation 
process. 

Literatura
1. Nahornyi Ye.V. Vyznachennia ratsionalnoi kilkosti OTP v misti ta zon yih obsluh-

ovuvannia / Ye.V. Nahornyi, V.M. Mospan // Avtomobilnyi transport. – 2014. – vyp.34. 
– Р.55-60.

2. Mospan V.M. Obgruntuvannia kompleksnoho kryteriiu efektyvnosti funktsionu-
vannia OTP. / V.M. Mospan // Avtomobilnyi transport. – 2013. – vyp.32. – P. 104-108.

3. Mynaer У. Informatsyonnye systemy upravlenyia obschestvennym transportom / 
У. Mynaer // Public Transport International. – 2005. – №6. – Р.16-19. 

4. Shvetsov V.L. Upravlenye transportnoi systemoi na osnove kompiuternoi modely 
PTV VISION® VISUM. / V.L. Shvedov, E.A. Andreeva // Sbornyk dokladov 7-y mezh-
dunar. konf. "Orhanyzatsyia y bezopasnost dorozhnoho dvyzhenyia v krupnykh horoda-
kh". – SPb : SPb hos. arkhyt.-stroyt. un-t. – 2006. – Р.190-192. 

5. Schnabel W. Grundlagen der Strassenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung/ 
W. Schnabel // Band2 Verlag fur Bauwesen. – Berlin, 1997. – 432р. 

6. Caprasse A. Verkehrs gemeinschaft. Ve kehrsverbund / A. Caprasse / B. P.: – Ber-
lin. 1993. –  214 p.  

7. Kirchhoff P. Stadtische Verkehrsplanung. Konzepte, Verfahren, Manahmen. 
– Stutgart / Leipzig / Wiesbaden : B. G. Teubner GmbH, 2002. – 208р. 

8. Bulycheva N.V. Raschet passazhyropotokov y optymyzatsyia parametrov marshrut-
nykh skhem. / N.V. Bulycheva, V.P. Fedorov // V kn.: Matematycheskye metody v up-

ravlenyy horodskymy transportnymy systemamy. Ynstytut sotsyalno-уkonomycheskykh 
problem. – L.: Nauka, 1979.  – Р.65-90

9. Olkhovskyi S.Yu. Yssledovanye y razrabotka metodov sovershenstvovanyia pas-
sazhyrskoi transportnoi systemy horoda : dys. ... kand. tekhn. nauk / S.Yu. Olkhovskyi 
// – M, 1982. – 289р.

10. Rea J.C. Designing Urban Transit Systems : An Approach to the Route Tech-
nology Selection Problem. In Highway Research Record 417, HRB, National Research 
Council, Washington, D.C, 1972. – 49-61pp. 

11. Nahornyi Ye.V., Mospan V.M. Teoretychni osnovy pidvyschennia efektyvnosti 
funktsionuvannia OTP na konkurentnykh rynkakh miskykh pasazhyrskykh perevezen / 
Ye.V. Nahornyi, V.M. Mospan // Vestnyk «VHLTA». – 2014. – Р.237-241.

12. Nahornyi Ye.V. Komertsiina robota na avtomobilnomu transporti / Ye.V. Na-
hornyi, N.Yu. Shramenko: pidruchnyk. – Kharkiv: KhNADU, 2010. – 324р.

13. Beckman K.-J. Verlag und Leitfaden fur Verkehrsplanungen. – FGSV Verlag 
GmbH. – 2001. – 56р. 

UDC 656.23
Method of determining the value and «fair price» for access to railway infra-

structure of common use / Myronenko V., Matsiuk V., Rodkevych O. // Railway 
transport of Ukraine. – 2015. – №3. – P. 28-32.

On the basis of scientific analysis and taking into account the experience of railways 
in the European Union the conditions of train operators’ access to rail infrastructure were 
studied. To solve the problem of balancing the charge for access to rail infrastructure a 
method is proposed that can be used to calculate "pathway" prices.

The method is aimed to balance the conflicting economic interests of delivery par-
ties (consignor, operator, transportation operator and infrastructure operator) that can be 
referred to as "the principle of equality of benefits/costs ratios", which is appropriately 
mathematically formulated, then transformed into a set of cubic equations.

In theory, these equation can be the basis for the establishment of a "fair" rate, which 
would take into account and balance the "external" in respect of rail transport conditions 
(prices on commodity markets and costs associated with shipping by other modes of 
transport) and "internal" economic conditions of its operation (costs of transportation 
and infrastructure maintenance).

In practice, the level of tariffs if established only by means of these formulas, it will 
be a purely theoretical recommended value. It should be also taken into account the ef-
fective demand for transportation, and rates of competing carriers (when available) that 
are relating to the "external" conditions and factors.

It is interesting and useful that these equations contain only those variables, the magnitude 
of which can definitely be affected by transport operator and operator of infrastructure, but no 
"external" variables which cannot be affected by these operators. Therefore, these equations can 
be used to balance the tariff-price policy between the transportation operator and the operator of 
infrastructure within a single, indivisible system and technology of railway transport.

Keywords: patway, railway infrastructure, railway transport, tariff and pricing police.
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ABSTRACTS

The history of the development of training systems has more than 25 years. It was 
a period of intensive development of computer technology. Therefore, the level of hard-
ware and software depends upon the training system development time.

It's time to analyze the existing simulators for locomotive crews. The purpose of the 
analysis is the definition of common requirements and areas for further development in 
modern conditions.

Simulators can be considered only those control panels (cabin) locomotives, which 
are equipped with video recording region (s) handling. Before the driver sets up a special 
screen to display the train situation in the one-dimensional or three-dimensional format.

The article discusses three types of simulators used on the railways of Ukraine. They 
are "Training simulator driver», «ZDSimulator», training complex «Hyundai Rotem» 
company.

It was determined when to use the simulator driver in professional activities: the 
appointment, when switching to another type of locomotive, periodic monitoring, gross 
violations of technological discipline.

An analysis of the regulatory framework and experience in the use of simulators in 
the locomotive depots, authors have defined stages of learning locomotive crews on sim-
ulators: 1st stage is acquisition of knowledge of functional responsibilities, 2nd stage is 
testing of skills and skills for maintenance and management of the locomotive in regular 
situations, 3rd stage is the highest level of skills professional competence.

Keywords: trainer, locomotive brigade, computer, training, supervision, efficiency.
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UDC 62.93; 656.01
The impact of maintenance on the performance of RAMS (Reliability, Availabil-

ity, Maintainability, Safety) / MoiseenkoV., PetrenkoA., Chegodaev B. // Railway 
transport of Ukraine. – 2015. – №3. – P. 40-47.

The article traced the dependence of the indicators RAMS maintenance devices (sys-
tems, units, units), the effect rendered by the quality of this type of work (relatively). 
Analyzed the ways and methods of influence on the performance of RAMS, leading to 
quality improvements in the operation of the system, particularly in systems of railway 
automatics.

Consider the need to develop and implement a new approach (method) monitoring 
(forecasting), the essence of which lies in the detection of changes in the technical condi-
tion of the system (site, unit, element), transcription and signaling (data) on the approx-
imation of the functional failure, the storage of these data under specified conditions.

For maximum lifespan and maintain optimal standards of reliability of systems of 
railway automatics, the most effective strategy for ensuring health is the event for its 
high-quality maintenance and repair.

Keywords: systems of railway automatics, indicators RAMS, maintenance, safety, 
reliability.
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UDC  621.3.01 
About disparity of chart of substitution of transformer to his electromagnetic 

processes / Pridubkov P. // Railway transport of Ukraine. – 2015. – №3. – P. 47-52.
Disparity of the known charts of substitution of linear transformers belonging to the 

electromagnetic systems of railway transport is shown, to the electromagnetic processes 
of the given transformers, expressions of magnetic streams are described by victories 
potential of the magnetic field and the formulas   of their determination are set, correla-
tions equal to the magnetic streams of mutual inductions are found and related to those 
transformer puttees currents of which and create these streams,   dependences of constit-
uents of victories potential on distributing of vectors of closeness’s of currents of puttees 
of transformer are considered, it is proved, that the used for determination of magnetic 
streams of dispersion of correlation result in the negative values of the given streams, 
formulas expressing magnetic streams and inductance of dispersion through the spatial 
components of 4-measured potentials are certain, thus and streams, and to inductance in 
this case can not be minus quantity.

Keywords: Electrical railway systems transport, Maxwell's equations, vector poten-
tial, magnetic flux, Stokes theorem, flow and leakage inductance of the transformer and 
its equivalent circuit.
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