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на дисертацію Гололобової Оксани Олексіївни
«Удосконалення технології обслуговування автоматичної локомотивної
сигналізації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних
наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Пріоритетним

завданням

в

сучасних

умовах

функціонування

залізничного транспорту є підвищення швидкостей руху поїздів та
вантажообігу вагонів при забезпеченні належного рівня безпеки руху та
максимальному заощадженні коштів. Системи інтервального руху поїздів
разом з автоматичною локомотивною сигналізацією (АЛС) забезпечують
безпеку руху на залізницях, але треба зазначити, що на даний час системи
АЛС мають технічно застарілу базу і дуже вагомий ряд недоліків. Цей факт
значною мірою впливає на похибки у роботі системи, що робить її
неприйнятною для використання в умовах підвищення швидкості руху
поїздів. Тому досягнення поставлених автором задач з використанням
існуючої системи АЛС можливе лише за умови впровадження новітніх
засобів та методів, що автоматизують процеси обслуговування системи АЛС,
підвищують надійність та безвідмовність її роботи та максимально
виключають вплив людини на неї в процесі експлуатації. Саме на вирішення
цього завдання і спрямована тема дисертації Гололобової О. О.
Крім цього, важливим є те, що дисертаційна робота виконана
відповідно до пріоритетних напрямків розвитку залізничної галузі, які
визначені положеннями Стратегії розвитку залізничного транспорту України
до 2020 року, та обраний напрям дослідження відповідає Концепції
комплексної програми розвитку залізничного транспорту України на 20072020 р. Також дана робота пов’язана з планом виконання науково-дослідних
робіт у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту

імені

В. Лазаряна

з

номерами

державної

реєстрації

0110U000330,

0114U005164, 0115U300280, у яких автор був виконавцем та автором звітів.
Таким чином тема дисертації Гололобової О.О. є актуальною.
СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ І ДОСТОВІРНОСТІ НАУКОВИХ
ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукове
автоматичної

завдання

удосконалення

локомотивної

технології

сигналізації

обслуговування

вирішувалось

за

рахунок

використання сучасних методів математичного моделювання, статистичного
та кореляційного аналізу, числових і вимірювальних методів, натурного
випробування, цифрової обробки сигналів, спектрального аналізу за
допомогою комплексного перетворення Фур’є та вейвлет-перетворення.
Обґрунтованість та достовірність наукових положень, розроблених у
дисертаційній роботі Гололобової О. О. підтверджується комплексним
системним підходом до вирішення поставленої задачі, ефективністю
використання

сучасного

математичного

апарату

та

задовільною

відповідністю результатів математичного моделювання з результатами
експериментальних досліджень.
З аналізу результатів дослідження, яке виконано Гололобовою О. О.,
можна зробити висновок, що дисертаційна робота достатньо обґрунтована і
підтверджена теоретично та експериментально, має наукову новизну та
практичну значущість, які в сукупності повною мірою вирішують наукове
завдання

удосконалення

технології

обслуговування

автоматичної

локомотивної сигналізації шляхом розробки методу моніторингу сигнального
струму з використанням спектрального вейвлет-аналізу для своєчасного
виявлення

дефектів

кодового

струму

АЛС

та

методу

і

засобу

автоматизованого контролю технічного стану локомотивних пристроїв АЛС
на контрольному пункті.

НАУКОВА НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дисертаційна робота містить нові результати, які полягають у розробці
нових

науково-обґрунтованих

методів

удосконалення

технології

обслуговування АЛС та подальшого розвитку існуючих засобів автоматизації
виконання технічного огляду системи на контрольному пункті. Як наукову
новизну необхідно відмітити таке.
Вперше запропоновано метод для моніторингу сигнального струму
локомотивної

сигналізації,

який

базується

саме

на

використанні

спектрального вейвлет-аналізу. На відміну від існуючих методів (наприклад,
класичне перетворення Фур’є), він дозволяє виявляти дефекти кодового
струму більш оперативно та навіть тоді, коли частота завади співпадає з
основною частотою сигналу.
Автором

вперше

розроблено

метод

автоматизації

контролю

працездатності пристроїв АЛС на контрольному пункті з кабіни машиніста,
що значно підвищує якість технічного обслуговування системи.
Удосконалено математичну модель каналу зв’язку між рейковим колом
і вхідними пристроями АЛСН шляхом врахування характеристик системи і
зміни параметрів рейкової лінії та створення імітаційної моделі за допомогою
інструментів програмного середовища Simulink пакету MatLAB, яка дозволяє
більш ефективно досліджувати систему та оперативно виявляти причини
виникнення збоїв АЛСН.
Окрім того, у дисертації отримав подальший розвиток метод контролю
впливу електромагнітних завад від ЛЕП на роботу локомотивних пристроїв
АЛСН.
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Метод та пристрій, які розроблені у дисертації, можуть бути
використані

для

удосконалення

технології

перевірки

працездатності

локомотивних пристроїв АЛС на контрольному пункті, а також при розробці
цифрового

дешифратора

АЛС

з

покращеними

характеристиками

завадозахищеності. Результати роботи використані в Запорізькій дистанції
сигналізації

та

зв’язку

(АТ

«Укрзалізниця»

регіональна

філія

«Придніпровська залізниця»), а також в навчальному процесі Дніпровського
національного університету

залізничного

транспорту імені

академіка

В. Лазаряна.
Практичне

впровадження

результатів

роботи

підтверджується

відповідними документами, що наведені в додатках до дисертації.
ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Дисертація у повному обсязі відповідає поставленій меті та задачам.
Основні результати дисертаційних досліджень викладені у 33 наукових
працях, з них: 1 наукова стаття у закордонному електронному виданні, що
входить до наукометричної бази Web of Science, 1 наукова стаття в іноземному
фаховому виданні (без співавторів), 10 наукових статей у фахових виданнях,
які входять до переліку Міністерства освіти і науки України та включені до
міжнародних наукометричних баз (з них 2 без співавторів), 2 патента на
корисну модель, 14 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях,
4 тези доповідей на всеукраїнських конференціях студентів та молодих вчених
та 1 теза доповіді на всеукраїнській науково-практичній конференції молодих
вчених, спеціалістів, аспірантів. З аналізу змісту наукових праць можна
зробити висновок щодо достатньої повноти викладення у них основних
положень дисертації. У дисертації та авторефераті чітко визначений особистий
внесок здобувача в роботах зі співавторами. Зміст дисертації, її основні
положення, результати та висновки повною мірою відображені в авторефераті.
Зміст автореферату та дисертації ідентичний.
ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ
Науковий та методичний рівні викладання дисертації відповідають
вимогам Міністерства освіти та науки України. Назва дисертації адекватно
відображає її зміст.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано
мету та задачі дослідження, показано зв’язок роботи з науковими
програмами, планами і темами, а також сформульовано наукову новизну та
практичне значення результатів роботи.
У першому розділі автором виконано аналітичний огляд систем
безпеки руху поїздів, які експлуатуються на сьогодні в Україні і закордоном.
Наведено статистику відмов пристроїв сигналізації та системи АЛС за
останні п’ять років. Приведено огляд статистики збоїв та відмов швидкісних
поїздів, який показав, що в умовах підвищення швидкості руху поїздів
вирішення завдання покращення завадозахищеності системи стає ще більш
актуальним. Класифіковано основні причини існування завад у роботі АЛС
відповідно до джерела їх появи. Зроблено висновок, що для удосконалення
технології обслуговування АЛС необхідно розробити нові методи та засоби
моніторингу сигнального струму та автоматизованого контролю технічного
стану системи з використанням комп'ютерно-інтегрованих технологій для
підвищення ефективності технічного обслуговування та зменшення впливу
завад.
У другому розділі автором проведено експериментальні дослідження
впливу високовольтних ліній електропередач (ЛЕП) на роботу системи АЛС.
Наведено виміри напруженості електромагнітного поля в реальних умовах
експлуатації в діапазоні промислової частоти вздовж залізничної колії на
дільниці зближення з ЛЕП на перегоні Пришиб-Бурчацьк в Запорізькій
області та на перегоні Привільне-Єлізарове Придніпровської залізниці.
Виміри проведено засобами вагон-лабораторії і безпосередньо на рейкових
лініях з наступним проведенням спектрального аналізу. Ці дослідження
підтвердили, що рівень завад на даних дільницях колії визначається в
основному непрямим впливом ЛЕП, і потребує удосконалення методів
захисту від нього.
У розділі наведено комплексну математичну модель каналу зв’язку між
рейковим колом та вхідними пристроями АЛСН і побудовано імітаційну

модель в середовищі Simulink пакету MatLAB, за допомогою якої досліджено
поведінку системи під дією різних за походженням завад. Автор
проаналізував фізичні процеси в системі індуктивного зв'язку приймальних
котушок і рейок і розрахував значення взаємоіндуктивності між ними. Це
забезпечило створення адекватної математичної моделі, що підтвердилося
задовільною

відповідністю

результатів

математичного

моделювання

результатам експериментальних досліджень. Дану модель автор пропонує
використовувати для подальших віртуальних випробувань, що мають на меті
підвищення завадостійкості системи АЛС.
Третій

розділ

дисертації

присвячено

розробці

та

науковому

обґрунтуванню нового методу моніторингу сигнального струму для
оперативного виявлення дефектів кодового струму АЛС. Вперше автором
запропоновано проводити моніторинг сигнального струму, використовуючи
спектральний вейвлет-аналіз. Було відмічено, що вейвлети з більш високою
точністю представляють локальні особливості довготривалого сигналу та
чітко визначають наявність і локалізацію у часі електромагнітних завад.
Автором було проведено експериментальні дослідження сигнального
струму АЛС коду зеленого вогню за наявності завад від ЛЕП і стаціонарної
випадкової завади за допомогою вейвлет-перетворення та показано графіки
вейвлет-коефіцієнтів для обох випадків. Дані дослідження підтвердили
оптимізацію і ефективність процесу обробки сигнального струму за
допомогою запропонованого методу спектрального аналізу. Автором
дисертації було зазначено, що використання вейвлет-аналізу дозволить
своєчасно виявляти проблемні ділянки колії і запобігати виникненню
небезпечних ситуацій під час руху поїзда, що є особливо важливим в умовах
підвищення швидкості руху поїздів.
У четвертому розділі проводилась розробка способу і пристрою
контролю технічного стану локомотивних пристроїв системи, на які автором
отримано відповідні патенти. Було проведено випробування дослідного
зразку

пристрою

автоматизованого

контролю

технічного

стану

локомотивних пристроїв АЛС в умовах спеціалізованої лабораторії
кафедри «Автоматика та телекомунікації» Дніпровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та в
експлуатаційних

умовах

контрольно-вимірювальної

ділянки

локомотивного депо Дніпро-Головний. Даний пристрій безпомилково
реєстрував зміни та відображав правильність показань локомотивного
світлофора, точно вимірював тривалість та інтенсивність горіння ламп
світлофора, що наочно підтвердило змогу забезпечити автоматизацію
процесу перевірки без участі людини та зменшити загальний час,
витрачений на виконання перевірки, що призводить до значного
підвищення

рівня

технічного

обслуговування

локомотивів

на

контрольному пункті. Таким чином, в роботі запропоновано дієві методи
удосконалення технології обслуговування автоматичної локомотивної
сигналізації,
пристроїв,

які

покращують

збільшують

якість

обслуговування

продуктивність

праці

та

локомотивних
вдосконалюють

завадозахищеність системи, позитивно впливаючи на безпеку руху на
залізниці.
Висновки дисертації відповідають меті та задачам дослідження, що
поставлені в роботі.
У

додатках

наведено

довідки

про

впровадження

результатів

дисертаційної роботи, список публікацій автора дисертації, а також дані з
розподілу збоїв АЛС швидкісних поїздів по залізницях та службах.
Оформлення дисертації відповідає усім вимогам, що пред’являються до
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Зміст

автореферату

включає

основні

дисертаційної роботи й повністю їй відповідає.

положення

і

результати

ЗАУВАЖЕННЯ ПО РОБОТІ
Разом з цим, дисертаційна робота має ряд недоліків:
1. У першому розділі наведено статистику відмов та збоїв системи АЛС
з аналізом причин їх появи. При цьому статистику збоїв АЛС, що вплинули
на рух швидкісних поїздів, надано лише у вигляді таблиці розподілу збоїв по
службах АЛС без зазначення причин, що призвели до цього. Доцільно було б
проаналізувати ці причини і надати порівняльну характеристику щодо
наявності відмінностей серед причин збоїв в системі АЛС в умовах
підвищення швидкості руху поїздів.
2. У другому розділі в описі виконання експериментальних досліджень
впливу ЛЕП на роботу локомотивних пристроїв системи АЛС не зазначено
клас точності пристроїв, якими проводилися вимірювання, що має значення
для формування висновку щодо вагомості впливу ЛЕП. Також варто було
провести

експериментальні

дослідження

впливу

завад,

викликаних

намагнічуванням кінців рейок і гостряків стрілок.
3. Розроблена математична модель каналу зв’язку між рейковим колом
та вхідними пристроями АЛСН (с. 100) дозволяє проводити моделювання
впливу на систему АЛСН тільки адитивних імпульсних завад, але не
враховує мультиплікативні завади.
4. У другому розділі автором підтверджується адекватність розробленої
математичної моделі каналу зв’язку між рейковим колом та вхідними
пристроями АЛСН (с. 110), але у роботі не наведено результатів оцінки
похибки моделювання.
5. У третьому розділі наведено приклад використання класичного
перетворення Фур’є і віконного перетворення Фур’є для виявлення дефектів
кодового струму. При цьому застосовувалось дослідження сигнального
струму АЛС з завадами, записаного в реальних умовах експлуатації, лише за
допомогою класичного перетворення Фур’є і вейвлет-аналізу. Було б
доцільно, для повноти порівняння різновидів спектрального аналізу, навести
результати віконного перетворення Фур’є для цього сигналу також.

6. Автор стверджує, що

запропонований метод моніторингу

сигнального струму АЛСН з використанням спектрального вейвлет-аналізу
«можна покласти в основу розробки динамічної моделі фільтра і
дешифратора АЛС з підвищеною вірогідністю прийому зашумленних
сигналів, в якій буде використовуватися модуль цифрової спектральної
обробки сигналу» (с. 154), але не показує, яким чином цей метод може бути
реалізовано.
7. На наш погляд у четвертому розділі необхідно було б привести не
тільки структурну схему пристрою контролю технічного стану системи
АЛСН (с. 167), але й загальну схему проведення експерименту.
8. У четвертому розділі не вказано тривалість всього заощадженого
часу, який можна видалити з графіка планового обслуговування локомотивів
при застосуванні запропонованого способу автоматизованого контролю
технічного стану АЛС на контрольному пункті.
9. У четвертому розділі було б доцільно привести економічний
розрахунок

впровадження

пристрою

контролю

технічного

стану

локомотивних пристроїв АЛС на контрольному пункті.
Вказані зауваження не є принциповими та не знижують цінності
дисертаційної роботи здобувача О. О. Гололобової.
ПІДСУМКОВИЙ ВИСНОВОК ПО ДИСЕРТАЦІЇ
В цілому дисертація Гололобової Оксани Олексіївни виконана на
достатньо високому рівні, є завершеною науковою роботою, в якій отримано
нові наукові результати в галузі залізничної автоматики, а наведені
зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Сукупність
отриманих результатів дозволяє вирішити наукове завдання удосконалення
технології

обслуговування

автоматичної

локомотивної

сигналізації.

Дисертація і автореферат викладені грамотно, з логічним та послідовним
поданням, науковою мовою. Оформлення виконано відповідно до вимог
МОН України.

