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Реформування залізничного транспорту, що проводиться на залізницях 

України, ставить нові вимоги до процесу управління перевезеннями. Зокрема, 

підвищуються вимоги до виконання графіків доставки вантажів з метою 

забезпечення виконання термінів доставки. 

Однією з необхідних функцій для забезпечення функціонування контролю 

виконання умов договорів перевезення вантажів є прогнозування просування 

вагонопотоків [1]. Прогнозний графік руху необхідний на автоматизованих 

робочих місцях оперативних працівників залізниці (ДГП, ДНЦ тощо) і 

розраховується на сервері застосувань у двох варіантах: по нормативам 

операцій у складі поїзної, вагонної, локомотивної та бригадної моделей (ПГ1); з 

максимально можливим вирішенням протиріч по дислокації поїздів та їх 

ув’язці з локомотивами і бригадами (ПГ2). Задача вирішується шляхом 

покрокового моделювання руху поїздів з урахуванням пріоритетності поїздів. 

Вхідною інформацією служать дані поїзної, вагонної, локомотивної, 

бригадної моделей та моделі колій, а також нормативно-довідкова інформація. 

Укрупнений загальний алгоритм розрахунку прогнозного графіку руху 

поїздів має наступний вигляд: 

1. відбір поїздів з останніми фактичними операціями по своєму полігону 



на підставі даних АСК ВП УЗ(-Є); 

2. включення відібраних поїздів з останніми фактичними операціями до 

ПГ2; 

3. відбір поїздів на підході до свого полігона з останніми фактичними 

операціями; 

4. відбір пасажирських і приміських поїздів, що будуть відправлятися зі 

станцій курсування; 

5. відбір пасажирських і приміських поїздів, що будуть надходити зі стиків 

і відсутні у підході; 

6. розрахунок маршруту прямування поїздів; 

7. розрахунок переліку операцій на маршруті прямування поїздів; 

8. понитковий розрахунок операцій з кожним поїздом за нормативами часу 

виконання операцій; 

9. включення результатів розрахунку до ПГ1; 

10. формування списку прогнозних операцій з поїздами у порядку їх 

зростання за часом виконання на підставі даних ПГ1; 

11. відбір локомотивів у поїздах (у т.ч. і локомотиви резервом) і поза ними 

на станціях і локомотивних депо на час початку розрахунку прогнозного 

графіку; 

12. відбір локомотивних бригад у локомотивах і поза ними на станціях і 

локомотивних депо з актуальною операцією «явка»; 

13. відбір даних про зайнятість об’єктів управління: перегін-колія 

перегону, станція-парк-колія з даними про рухомі одиниці, що знаходяться на 

об’єкті; 

14. формування актуальних списків стану локомотивів, бригад, зайнятості 

об’єктів управління; 

15. розрахунок поїздоутворення. З новими поїздами виконується обробка 

за кроками 6-9, а також отримані прогнозні операції включаються у список 

прогнозних операцій з поїздами у порядку їх зростання за часом виконання; 

16. зі списку прогнозних операцій з поїздами (п. 10) вибирається перша і 



здійснюється перевірка можливості виконання. Якщо виконання операції 

можливе – здійснюється її запис до ПГ2, якщо – ні, то коригується прогнозний 

час її виконання у списку прогнозних операцій з поїздами зі зміщенням по часу 

всіх операцій з даним поїздом або (за необхідності) здійснюється відміна 

операції, що заважає виконанню поточної. Для відміненої операції та рухомої 

одиниці здійснюється зміщення по часу; 

17. якщо на обробку (перенесення в ПГ2) надійшла прогнозна операція 

розформування вантажного поїзда, то виконується розрахунок можливого 

поїздоутворення, за результатами якого уточнюється час розформування поїзда 

(поїздів) та надходить інформація про формування нових поїздів. З новими 

поїздами виконується обробка за кроками 6-9, а також отримані прогнозні 

операції включаються у список прогнозних операцій з поїздами у порядку їх 

зростання за часом виконання. 

До розрахованого прогнозного графіку надається можливість внесення 

змін (черговість розформування поїздів, черговість пропуску поїздів тощо) 

диспетчерському апарату відповідно до наданих повноважень. За результатами 

внесених змін здійснюється перерахунок прогнозного графіку. 

На підставі прогнозного графіку складається завдання на 4-6 годин вперед 

із зазначенням вузьких місць, тобто із приверненням уваги до найскладніших 

ділянок роботи з метою забезпечення виконання планових завдань у повному 

обсязі з великою ймовірністю. 
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