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Анотацiя—У данiй роботi розглядаються методи
оцiнки стiйкостi та критичної швидкостi руху залiзничного рухомого складу в системах пiдтримки
прийняття рiшень. Всi математичнi моделi розробленi для задачi керування в умовах невизначеностi.
За допомогою методiв теорiї ймовiрностей та теорiї
стiйкостi розглянуто залежностi мiж випадковими
значеннями коефiцiєнтiв рiвняння руху та значеннями швидкостi. Наведено приклад використання
iєрархiчної нечiткої системи для оцiнки критичної
швидкостi руху.
Ключовi слова–критична швидкiсть, теорiя стiйкостi, система пiдтримки прийняття рiшень, iєрархiчна
нечiтка система, нечiтке керування.

Вступ
Сучаснi бортовi комп’ютернi системи пiдтримки прийняття рiшень машинiстом на залiзничному транспортi мають багатокомпонентну структуру. Для кожної складової вченими створюються математичнi моделi, для забезпечення цiлiсностi та безпеки функцiонування системи. Математичнi моделi кожної компоненти
можуть бути як самостiйними, так i взаємопов’язаними одиницями – в залежностi вiд задачi, яка розв’язується. Розробка математичних
моделей має враховувати наступнi обмеження:
кiлькiсть iнформацiї та частота її обробки, режими керування системою в умовах невизначеностi,
оцiнка критичних значень стiйкостi та швидкостi
системи для забезпечення безпеки руху, синтез
оптимальних законiв керування. У роботi [1]
розв’язується задача керування тяговим асинхронним приводом за допомогою геометричної
теорiї керування, з розробкою нейронних мереж,
для створення бази знань. У працях [2,3] використовуються методи нечiткої логiки для задач
керування рухомими складними об’єктами. Iншi
дослiдники використовують нейроннi або нейронечiткi моделi для прогнозування оптимальних
параметрiв руху та визначення режимiв керування рухомим складом [4,5]. Однак, здебiльшого,
математичнi моделi створених компонент використовують сталi величини, що ускладнює процес керування в умовах невизначеностi та обчислення критичних значень швидкостi на певнiй
дiлянцi шляху.

Оцiнка ймовiрностей багатовимiрних
випадкових величин для оцiнки стiйкостi
руху
Основними методами, якi використовуються в
задачах дослiдження стiйкостi складних систем
є: метод функцiй Ляпунова, методи дослiдження абсолютної стiйкостi, методи математичного
моделювання та iншi [6]. Оцiнка стiйкостi руху
вагону, з урахуванням дестабiлiзуючих факторiв, може бути виконана шляхом оцiнки коефiцiєнтiв рiвняння характеристичного руху першої
колiсної пари та перевiрки його коренiв.
Рiвняння бокового вiдхилення та виляння колiсної пари є диференцiйними рiвняннями другого порядку. Таким чином, характеристичним
рiвнянням є полiном 4-ого ступеню:
𝑎1 𝑝4 + 𝑏1 𝑝3 + 𝑏2 𝑝2 + 𝑏3 𝑝 + 𝑎2 = 0,

(1)

де 𝑎1 , 𝑎2 – вектори сталих величин, якi залежать
вiд технiчних параметрiв рухомого складу (маса
колiсної пари, конуснiсть та радiус колеса, ширина колiї); 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 – багатовимiрнi випадковi
величини. Залежностi мiж технiчними параметрами руху, якi є складовими вектору сталих
величин та значеннями бокових коливань, розглядаються у роботi [7].
Нехай 𝑏1 – коефiцiєнт, який є добутком дискретних випадкових величин, значення яких залежить вiд швидкостi руху поїзда та нерiвностей
поверхонь колеса та рейки. Визначимо систему
дискретних величин таким чином:
𝑏1 = (𝑣𝑡 , 𝑦𝑣 , 𝑧𝑣 ),

(2)

де 𝑣𝑡 – значення швидкостi руху в певний момент часу 𝑡, 𝑦𝑣 – бокове вiдхилення колiсної
пари, 𝑧𝑣 – виляння колiсної пари. Для оцiнки
стiйкостi в системi пiдтримки прийняття рiшень
виконаємо перевiрку значень бокового вiдхилення та виляння. Необхiдно зменшити кiлькiсть
обчислень в системi (2), тому визначимо систему
двовимiрних випадкових величин:
{︃ 𝑦
𝑏1 = (𝑣𝑡 , 𝑦𝑣 )
,
𝑏1𝑧 = (𝑣𝑡 , 𝑧𝑣 )

(3)

𝑦

де 𝑏1 , 𝑏1𝑧 – двовимiрнi випадковi величини, з
функцiями розподiлу:
{︂
𝐹(𝑣𝑡* , 𝑦𝑣* ) = 𝑃 (𝑣𝑡 < 𝑣𝑡* ; 𝑦𝑣 < 𝑦𝑣* )
, ∀𝑣𝑡* , 𝑦𝑣* , 𝑧𝑣* ∈ 𝑅.
𝐹(𝑣𝑡* , 𝑧𝑣* ) = 𝑃 (𝑣𝑡 < 𝑣𝑡* ; 𝑧𝑣 < 𝑧𝑣* )

(4)

В результатi розв’язання характеристичного
рiвняння руху, ми отримаємо 4 коренi: 𝑝𝑟1 , 𝑝𝑟2 –
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дiйснi числа, 𝑝1 , 𝑝2 – комплекснi числа. За теорiєю стiйкостi О.М. Ляпунова перевiримо дiйснi частини коренiв характеристичного рiвняння. Визначимо значення [𝑏𝑖min , 𝑏𝑖max ], якi вiдповiдають мiнiмальному та максимальному значенню багатовимiрної випадкової величини. Дiйснi частини коренiв характеристичного рiвняння
мають бути вiд’ємними. У табл. 1 виконується
перевiрка умови стiйкостi. Для проектування системи пiдтримки прийняття рiшень використовується значення рiзницi реальних коренiв характеристичного рiвняння руху, дiйснi частини
комплексних коренiв, або значення коефiцiєнтiв,
якi є випадковими величинами.
Табл. 1
Значення коренiв характеристичного рiвняння
руху
Швидкiсть
(м/с)
𝑣1
𝑣2
...
𝑣max
...
𝑣𝑐

Коренi характеристичного рiвняння
𝑝𝑟1
𝑝𝑟2
𝑝𝑐1
𝑝𝑐2
𝑝𝑟1 (𝑣1 )
𝑝𝑟2 (𝑣1 )
𝑝𝑐1 (𝑣1 )
𝑝𝑐2 (𝑣1 )
1
2
1
𝑝𝑟 (𝑣2 )
𝑝𝑟 (𝑣2 )
𝑝𝑐 (𝑣2 )
𝑝𝑐2 (𝑣2 )
...
...
...
...
𝑝𝑟1 (𝑣max ) 𝑝𝑟2 (𝑣max ) 𝑝𝑐1 (𝑣max ) 𝑝𝑐2 (𝑣max )
...
...
...
...
𝑝𝑟1 (𝑣𝑐 )
𝑝𝑟2 (𝑣𝑐 )
𝑝𝑐1 (𝑣𝑐 )
𝑝𝑐2 (𝑣𝑐 )

Також виконується перевiрка наступної умови:
𝑣max < 𝑣𝑐 ,

(5)

де 𝑣max ,𝑣𝑐 – критична та конструкцiйна швидкiсть руху вiдповiдно.
Застосування iєрархiчних систем
нечiткого логiчного виводу
Для визначення оптимальних законiв керування у бортових системах пiдтримки прийняття рiшень використовують iєрархiчнi нечiткi системи.
Переваги та особливостi проектування таких систем розглянуто в роботах [8, 9]. Зокрема вiдзначається можливiсть використання бiльшої кiлькостi залежностей та меншої кiлькостi входiв.
Основною проблемою використання iєрархiчних
систем нечiткого виводу – є швидкiсть виконання
обчислень в iнформацiйно-вимiрювальних системах, особливо коли задача полягає в контролi
критичної швидкостi руху складного технiчного об’єкту. У роботi [10] авторами розроблено
моделi паралельного нечiткого логiчного виведення, якi розв’язують вищезгадану проблему
для iєрархiчних нечiтких систем, враховуючи
розмiрнiсть блоку нечiтких правил. Так як критичною є швидкiсть за якої система втрачає
стiйкiсть, розглянемо останню як лiнгвiстичну
змiнну. Базою правил є декартовий добуток значення швидкостi руху в певний момент часу та
значення бокового вiдхилення колiсної пари:
𝑀 = 𝑅𝑢𝑙𝑒𝑠(𝑣𝑡 ) × 𝑅𝑢𝑙𝑒𝑠(𝑦𝑡 ).

(6)

Для практичної реалiзацiї задачi визначення
критичної швидкостi та регулювання режимiв
ведення поїзда необхiдно враховувати значення
швидкостi у попереднi моменти часу, тому пропонується створення iєрархiчної системи нечi-

ткого виводу з розширеними значеннями швидкостi (6). Отримаємо такi залежностi:
𝑣𝑡+1 = 𝑆1(𝑦𝑡 , 𝑣𝑡 );
𝑋 = 𝑓 (𝑦𝑡+1 );
𝑣𝑓 = 𝑆2(𝑋, 𝑣𝑡+1 ),

(7)

де 𝑆𝑖 – значення входiв нечiткої системи, 𝑋 –
вектор значень бокового вiдхилення колiсної пари, з урахуванням нерiвностей в точцi контакту
колеса та рейки.
Висновки
Методи теорiї ймовiрностей та нечiткої логiки
дають можливiсть не лише визначити закони
розподiлу критичної швидкостi та виконати оцiнку стiйкостi руху залiзничного рухомого складу,
з урахуванням нерiвностей в системi «колесорейка», а й визначити оптимальнi режими ведення поїзда на певнiй дiлянцi шляху. За допомогою
iєрархiчної системи нечiткого виводу є можливiсть оцiнити запас стiйкостi та запас швидкостi руху, визначити функцiї розподiлу значення
швидкостi з урахуванням факторiв зовнiшнього
середовища. Для оцiнки впливу випадкових параметрiв на критичну швидкiсть руху можливе
використання 𝛼-рiвнiв – для коефiцiєнтiв випадкових величин (1). Для подальших дослiджень,
можливе використання iєрархiчної системи нечiткого виводу для збiльшення розмiрностi вектору випадкових величин, iдентифiкацiї нормальних та дотичних сил у точцi контакту колеса
та рейки, визначення вертикальних коливань та
перевiрки граничних значень коефiцiєнтiв характеристичного рiвняння руху.
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