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У сучасних умовах конкурування різних видів транспорту, як на державному, так і на світовому рівнях, для 

залізничного транспорту все більшої значущості набуває проблема підвищення його ефективності. Розв’язання 
такої проблеми вимагає вирішення низки науково-технічних завдань, серед яких пріоритетне місце займає вдо-
сконалення несучих систем вантажних вагонів. Представлено особливості розробленого основного алгоритму 
універсального програмного комплексу, орієнтованого на вирішення завдань з визначення та використання уза-
гальнених математичних моделей, що описують зміну головних показників складових елементів несучих сис-
тем вантажних вагонів від варіювання їх геометричних параметрів. Інтегральну розробку орієнтовано на вирі-
шення задач дослідження несучих систем вантажних вагонів у експлуатації та застосування оптимізаційних 
процедур при їх проектуванні і модернізації. Наведено приклад використання вже розробленої програми для 
оптимізаційного пошуку, яка оперує трьохфакторними моделями та буде складовою програмного комплексу, 
що проектується. Розроблення програмного комплексу передбачає можливість його оперативного перестрою-
вання для вирішення аналогічних завдань для інших систем і засобів транспортного машинобудування. 
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

А. В.Фомин 
Донецкий институт железнодорожного транспорта  
Украинской государственной академии железнодорожного транспорта 
ул. Артема 184, г. Донецк, 83018, Украина. E-mail: fomin1985@list.ru 
В современных условиях конкурирования разных видов транспорта, как на государственном уровне так и на 

мировом, для железнодорожного транспорта все большей значимости приобретает проблема повышения его 
эффективности. Развязывание такой проблемы требует решения ряда научно-технических заданий, среди кото-
рых приоритетное место занимает усовершенствование несущих систем грузовых вагонов. Представлены осо-
бенности разработанного основного алгоритма универсального программного комплекса ориентированного на 
решение заданий по определению и использованию обобщенных математических моделей, которые описывают 
изменения главных показателей составных элементов несущих систем грузовых вагонов от варьирования их 
геометрических параметров. Интегральная разработка ориентирована на решение задач исследования несущих 
систем грузовых вагонов в эксплуатации и применения оптимизационных процедур при их проектировании и 
модернизации. Приведен пример использования уже разработанной программы для оптимизационного поиска, 
которая оперирует трехфакторными моделями и будет составляющей проектируемого программного комплек-
са. Разработка программного комплекса предусматривает возможность его оперативной адаптации для решения 
аналогичных заданий для других систем и средств транспортного машиностроения. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В сучасних умовах 

конкурування різних видів транспорту, як на держа-
вному, так і на світовому рівнях, для залізничного 
транспорту все більшої значущості набуває пробле-
ма підвищення його ефективності. Розв’язання такої 
проблеми вимагає вирішення низки науково-
технічних завдань, які визначені у відповідних ці-
льових Державних програмах. Так, для України – це 
основні положення Стратегії розвитку залізничного 
транспорту на період до 2020 року, яку схвалено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 
грудня 2009 року №1555-р. При цьому ефективність 
перевезення вантажів залізничним транспортом  
значною мірою залежить від ефективності його ру-
хомого складу. Тому проведення робіт, спрямованих 
на поліпшення техніко-економічних та експлуата-
ційних показників вантажних вагонів як найбільш 
вагомої частини рухомого складу можна охаракте-
ризувати як своєчасне та актуальне. 

При вирішенні завдання з розроблення нових і 
модернізації вже існуючих конструкцій вантажних 
вагонів, з метою підвищення їх ефективності, особ-
ливе місце займають питання покращення їх несу-
чих систем, як найбільш матеріалоємної частини. 
При цьому розв’язання такої складної проблеми 
вимагає урахування значної кількості діаметрально 
протилежних, за спрямуваннями покращення, кри-
теріїв. Так наприклад важливий та пріоритетний 
напрямок підвищення ефективності вагонних конс-
трукцій – це зниження їх матеріалоємності, у пере-
важній більшості випадків буде призводити до зміни 
показників надійності. Тому для успішного прове-
дення науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт необхідно оперувати значним інформативним 
масивом даних, який формується: цілеспрямуваннями, 
описаннями та обмеженнями об’єкту проектування. 
На сьогоднішній день багатокритеріальність зазна-
ченої проблеми та складність відповідних обчислю-
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вальних процедур вимагають для її вирішення залу-
чення сучасних комп’ютерних засобів. Сказане об-
ґрунтовує актуальність і важливість розроблення та 
використання відповідних автоматизованих програм-
них комплексів.  

Пріоритетними напрямками підвищення ефекти-
вності використання несучих систем вантажних ва-
гонів є впровадження при їх проектуванні та модер-
нізації методів теорії оптимізації, нових підходів для 
діагностування несучих властивостей їх конструкцій 
в експлуатації (наприклад з метою визначення за-
лишкового ресурсу). Розглянуті вище обставини 
аргументують необхідність автоматизації відповід-
них проектувальних та діагностичних процедур, що 
на сучасному рівні доцільно робити шляхом розробки 
та впровадження відповідних програмних засобів. 

Досвід проведення проектувальних і дослідниць-
ких робіт [1–5] для несучих систем вантажних ваго-
нів указав на те, що зміну основних їх характерис-
тик зазвичай доцільно описувати двох-, трьох-, чо-
тирьох-, п’яти- та шестифакторними узагальненими 
математичними моделями. При цьому при прове-
денні оптимізаційних робіт найчастіше використо-
вуються двох і трьохфакторні математичні моделі, а 
для дослідження несучих систем в експлуатації ви-
користовуються чотири–шестифакторні моделі. 
Проте різноманітні задачі, залежно від поставленої 
мети, можуть вимагати розроблення та використан-
ня й різних (двох–шестифакторних) узагальнених 
математичних моделей. В рамках проведених рані-
ше робот були розроблені окремі програми для кон-
кретних досліджуваних випадків [2, 4, 5], у тому 
числі й узагальнений програмний комплекс визна-
чення та використання, при оптимізаційному прое-
ктуванні, трьохфакторних математичних моделей 
[6, 7], проте подальший розвиток наукових основ 
оптимізаційного проектування та діагностування 
несучих елементів вантажних вагонів визначає не-
обхідність створення універсального програмного 
комплексу, який буде оперувати двох-, трьох-, чоти-
рьох-, п’яти- та шестифакторними узагальненими 
математичними моделями. На першому етапі вирі-
шення визначеного актуального науково-технічного 
завдання необхідно розробити визначальні теорети-
чні основи такого комплексу. 

Метою статті є висвітлення розроблених теоре-
тичних основ створення універсального програмно-
го комплексу визначення та використання матема-
тичних моделей, які описують варіювання базових 
характеристик (показників із відповідними парамет-
рами) складових елементів несучих систем вантаж-
ного вагонобудування. Представлено розроблений 
узагальнений визначальний алгоритм відповідної 
програми та його особливості. Також наведено при-
клад використання вже розробленої програми, яка 
оперує трифакторними моделями та буде складовою 
програмного комплексу, що проектується.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 
загальному випадку до програмного комплексу, що 
планується до розроблення, висуваються наступні 
вимоги:  

– зазвичай, при дослідженні характеристик несу-
чих елементів вантажних вагонів доцільно розгляда-
ти їх міцнісні характеристики (як правило викорис-
товуються вісьові моменти інерції перерізу, напри-
клад: Wх та Wy для перерізу рис. 1,а) та масовий 
показник (погонна матеріалоємність mпог), які зале-
жать від геометричних параметрів перерізів (показ-
ники товщини чи/та ширини чи/та висоти), тому 
доцільно одночасне визначення, а, в подальшому, 
дослідження одразу трьох математичних моделей; 

 
 

                     а)                                       б) 

Рисунок 1 – Перерізи а) прямокутної труби та                   
б) швелеру гнутого 

 
– для контролю рівня адекватності математичних 

моделей обов’язково необхідно розраховувати та 
виводити на екран при їх визначенні також відпові-
дні значення середньоквадратичних відхилень; 

– для всіх розрахункових моделей повинні бути 
надані можливості ручного завдання змінних пара-
метрів та обмежень (границі варіювання), з метою, 
відповідно, визначення значень показників і пошуку 
оптимального рішення; 

– оптимальні рішення повинні визначатися авто-
матично (аналітичним шляхом [1]); 

– у зв’язку з можливістю та інформативністю ві-
зуалізації оптимізаційних робіт з використанням 
двох- і трьохфакторних математичних моделей, 
окрім аналітичного визначення оптимуму, 
обов’язково необхідна графічна інтерпретація [1] 
можливих рішень (з координатами відповідно на 
площині (приклад рис. 2) та у трьохвимірному (при-
клад рис. 3,б) просторі). При цьому необхідно ура-
хувати можливість оперативного варіювання пара-
метрами осей (наприклад абсцис та ординат), а та-
кож ізолініями/лініями рівнів; 

– програма повинна бути розрахована на сучасні 
найбільш розповсюджені комп’ютерні засоби та 
рівень користувача ЕОМ. 

З урахуванням вищезазначених вимог був розро-
блений загальний алгоритм програмного комплексу 
визначення та використання математичних моделей 
варіювання базових характеристик складових еле-
ментів несучих систем вантажного вагонобудуван-
ня, блок-схему якого наведено на рис. 4. 

Відповідно до представленого на рис. 4 алгорит-
му на першому етапі (крок 1) визначається (обира-
ється у діалоговому полі програми) запланована 
кількість змінних факторів математичних моделей 
(від двох до шести факторів), які в подальшому бу-
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дуть розроблюватись та використовуватись. На дру-
гому етапі планується присвоювання назв показни-
кам та параметрам, які у подальшому будуть вико-
ристовуватися. 

 
Рисунок 2 – Допоміжний графік до визначення  

оптимальних значень перерізу  швелеру гнутого  
при д=5 мм: 

 
 лінії рівних значень  

. ( , )погm f b h ; 

 
 лінії рівних значень ( , )xW f b h ; 

                       лінії рівних значень ( , )yW f b h  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Вікна програми: а) з визначеними уза-
гальненими математичними моделями; б) із харак-
теристиками оптимізаційного пошуку та просторо-

вим зображенням задовільних варіантів 

На третьому етапі запропонованої процедури 
планується проведення необхідних дослідів (кіль-
кість та особливості яких визначаються залежно від 
досліджуваного випадку [1, 8]) зі складанням відпо-
відних таблиць. Наприклад на рис. 5,а,б наведені 
відповідно фрагменти заповнених таблиць для роз-
рахунку двофакториних моделей для прямокутної 
труби (рис. 1,а) і трьохфакторних моделей для шве-
леру гнутого (рис. 1,б).  

Після цього сформовану таблицю інтегрують до 
програмного комплексу, де визначаються математи-
чні моделі (блок 4). При цьому, окрім отриманих 
математичних моделей, розраховуються та виво-
дяться відповідні значення їх середньоквадратичних 
відхилень у, на основі яких (крок 5) користувач 
приймає рішення щодо можливості їх подальшого 
використання.  

 

 
Рисунок 4 – Блок-схема визначального алгоритму 

програмного комплексу розрахунку та використання 
математичних моделей варіювання базових  

характеристик складових елементів несучих систем 
вантажного вагонобудування 

 
Так, якщо значення отриманого відхилення пе-

ревищує допустиме (встановлюється користувачем) 
значення (у >[у]) знов проводяться дії, визначені 
запропонованою процедурою від третього блоку з 
коректуваннями передбаченими [1, 8]. У разі задо-
волення умови     переходять до наступних 
кроків.  

Блок 6 залежно від поставленої мети:  
1) визначення дійсних значень показників дослі-

джуваного елементу чи  
2) пошук оптимального варіанту в заданих гра-

ницях варіювання передбачає направлення подаль-
ших робіт на виконання відповідних дій.  

Так, у разі варіанту 1 ручним вводом задаються 
існуючі значення параметрів досліджуваного елеме-
нту (блок 8.1) та визначаються відповідні значення 
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показників (блок 8.2). У разі розвитку подій по варі-
анту 2 задаються (крок 7.1) границі варіювання 
змінних і крок зміни, після чого програма автомати-
чно визначає оптимальний варіант і відповідні йому 
характеристики (показники та параметри). До того ж 
(крок 7.3) у разі застосування варіанту 2 для двох- та 
трьохфакторних моделей будуються відповідні гра-
фічні зображення (приклади рис. 2 і 3,б). 

На завершальному (дев’ятому) етапі запропоно-
ваної процедури передбачається формування уза-
гальнюючого заключного звіту, який буде містити 
інформацію про всі кроки проведеного дослідження.  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 – Фрагменти заповнених типових таблиць 
оформлення досліджень: а) для отримання двофак-
торних математичних моделей; б) для отримання 

трифакторних математичних моделей 
 
Так, наприклад, у разі проведення оптимізацій-

ного пошуку для двофакторних моделей він пови-
нен містити  

таблицю з даними отриманими та розрахованими 
при експериментах;  

отримані узагальнені математичні моделі з від-
повідними значеннями середньоквадратичних від-
хилень;  

границі обмеження пошуку та крок зміни величин;  
характеристики (показники та параметри) опти-

мального варіанту;  
графічну інтерпретацію пошуку – допоміжний 

графік до визначення оптимальних значень. 
А, наприклад, у випадку розроблення та дослі-

дження п’ятифакторних моделей: таблицю з даними 
отриманими та розрахованими при експериментах; 
отримані узагальнені математичні моделі з відпові-
дними значеннями середньоквадратичних відхи-
лень; введені значення параметрів; отримані зна-

чення показників з одиницями вимірювання. 
Для прикладу застосування запропонованого пі-

дходу, у разі пошуку оптимальних рішень, нижче 
представлено фрагмент застосування раніше розро-
бленого програмного комплексу для трифакторних 
математичних моделей [6, 7]. Так, у якості дослі-
джуваного випадку обрано оптимізаційний пошук 
упровадження швелеру гнутого (див. рис. 1,б) з мі-
німальною матеріалоємністю ( погm ) для верхнього 
поясу стін торцевих однієї із розповсюджених моде-
лей універсальних напіввагонів [3]. Основними об-
меженнями міцності обрано значення отримані у 
роботі [3], і це будуть: 322,92XW см    , 

322,69ZW см    , а у якості геометричних констру-
кційних обмежень наступні інтервали варіювання 
керованих змінних (рис. 1,б): b=5…10 см; h=5…10 
см; д=0,4…0,9 см. З урахуванням вищевизначених 
вимог математичний запис задачі оптимізаційного 
проектування верхнього поясу стін торцевих прийме 
вид:  

 
min( *, *, *)пог погm b h m   

*, *, * xb h Д Д    

  ;   ;  , ,  0,4см 0,9см 5см b 10см 5см h 10смД b h        

3 3         ;  ;
;  ; 

, ,  
x z

x W 22,92см W 22,62см
0,4см 0,9см 5см b 10см 5см h 10см

Д b h
 

    

    
  

 

(1) 

 
де погm  – маса верхньої стійки стіни торцевої 

(основний критеріальний показник); 
д*, h*, b* – оптимальні значення керованих змін-

них/параметрів д, h і b, інтервали варіювання яких 
визначають область можливих рішень Д, в якій фун-
кціональними обмеженнями [Wx], [Wz] виділяється 
область допустимих рішень Дх. 

Нижче представлені вікна програми, у якій про-
водився розрахунок відповідних узагальнених мате-
матичних моделей та визначення оптимального ва-
ріанту. Так на рис. 5,а наведено вікно програми з 
розрахованими узагальненими математичними мо-
делями які отримані на основі даних представлених 
на рис. 5,б, а на рис. 3,б показано фрагмент програ-
ми з проведеними розрахунками. 

З’ясовано, що оптимальним параметрами, які за-
безпечать 322,92XW см , 322,69ZW см  у заданих 
обмеженнях пошуку зазначених у формулі (1) є:           
д*= 0,4см, b*= 5,5см, h*=5см при значенні погонної 
маси погm 4,34кг . Упровадження запропонованого 
технічного рішення дозволить суттєво зменшити 
матеріалоємність кузовів досліджуваної моделі на-
піввагонів, що з урахуванням масовості їх парку 
дозволить отримати значний економічний ефект. 

ВИСНОВКИ. Наведені матеріали є визначаль-
ною теоретичною основою для розробки універса-
льного програмного комплексу визначення та вико-
ристання математичних (двох–шестифакторних) 
узагальнених моделей, які будуть описувати зміну 
основних показників складових елементів несучих 
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систем вантажних вагонів залежно від варіювання 
головних геометричних параметрів. При цьому та-
кий комплекс можливо буде використовувати при 
взаємному дослідженні розроблених узагальнених 
математичних моделей та пошуку оптимальних ва-
ріантів. 

При розроблені відповідної програми необхідно 
її адоптувати до сучасних загально розповсюджених 
параметрів ЕОМ (операційні системи, вимоги до 
пам’яті та ін.) та рівня користувачів, а також перед-
бачити можливість її оперативного перестроювання 
для вирішення аналогічних завдань для інших сис-
тем і засобів транспортного машинобудування. 
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THEORETICAL BASES OF PROGRAMMATIC DETERMINATION COMPLEX  

AND USE OF MATHEMATICAL MODELS OF WAGON ELEMENTS  
O. Fomin 
Donetsk Institute of Railway Transport of the Ukrainian State Academy of Railway Transport  
vul. Artema 184, Donetsk, 83018, Ukraine. E-mail: fomin1985@list.ru  
Nowadays, in the competitive environment between the different types of transport, the most important transport 

problem is how to increase the railway efficiency. It needs to aim the certain scientific and technical targets, particular-
ly, improving the frame construction of the freight wagons. The article describes the features of complex algorithm di-
rected on how to determine and use the common mathematical models displaying the changes in the key indexes of the 
components of the freight wagons’ framework in accordance with varying their geometrical parameters. The presented 
integral working-out is focused on the research of wagon bodies in their maintenance and also on applying the optimi-
zation procedures in their design and modernization. Also, it is given the example of already developed program which 
operates by three-factor models and is going to be a part of the program complex that is in the project. The development 
of this complex allows for fast adaptation to solve similar tasks for other systems and units in transport engineering. 

Key words: automated planning, frame constructions, wagons. 
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