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Аңдатпа: Жоғары жылдамдықты темір жол көлігі жүйелерінің сенімділігі мен істен 

шықпауын арттыру сегментіндегі көптеген зерттеулер ЖЖТК-нің жылжымалы құрамының, 

сондай-ақ инфрақұрылымның техникалық объектілерінің жай-күйін бағалаудың ұтқыр 

диагностикалық кешендерін құруға және енгізуге бағытталған. 

 

Түйінді сөздер: жоғары жылдамдықты темір жол көлігі, технологиялық үрдістер, 

автоматтандыру, жылжымалы құрамы.   
 

Жоғары жылдамдықтағы теміржол кешені қалалар мен мемлекеттер арасындағы 

темір жол қатынасының классикалық тұжырымдамасын нақты өзгерте отырып, әуе 

тасымалына бәсекелестік туындатып және саяхат жасауға уақытты барынша азайтуға 

мүмкіндік береді [1].  

Күрделі иерархиялық жүйе болып табылатын заманауи жоғары жылдамдықты 

теміржол көлігі (бұдан әрі - ЖЖТК) көптеген күрделі шағын жүйелерден құрылған. 

Оларға техникалық компоненттер (инфрақұрылым, жылжымалы құрам және т.б.); 

ұйымдастырушылық компоненттер; табиғи және адам факторлары жатады.   

Алайда ЖЖТК-нің барлық жүйелерінің сенімді және тоқтаусыз жұмысын 

қамтамасыз ету бұрынғысынша осындай жоғары технологиялық кешендерді енгізуге, 

пайдалануға және жаңғыртуға қатысты ғылыми әзірлемелер сегментіндегі басым 

міндеттердің бірі болып қала береді. 

Атап айтқанда, ЖЖТК жүйелерінің сенімділігі мен істен шықпауын арттыру 

сегментіндегі көптеген зерттеулер ЖЖТК-нің жылжымалы құрамының, сондай-ақ 

инфрақұрылымның техникалық объектілерінің жай-күйін бағалаудың ұтқыр 

диагностикалық кешендерін құруға және енгізуге бағытталған. 

Бұл ретте зерттеулердің басым бағыттары болып: ЖЖТК үшін темір жолдардың 

геометриялық параметрлерін бақылау және бағалау жүйелерін; ЖЖТК темір жолдарының 
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ақауларын контактісіз көзбен шолып анықтауды; ЖЖТК жылжымалы құрамының 

ақауларын контактісіз көзбен шолып анықтауды; ЖЖТК үшін темір жолдарға жанасатын 

құрылыстардың габариттерін динамикалық автоматтандырылған бағалауды; және 

басқалары осы міндеттер болып табылады.  

ЖЖТК жылжымалы бірліктері санының өсуіне қарай оның компоненттері мен 

түйіндерінің функционалдық тиімділігі мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 

айтарлықтай өсті. Сондықтан ЖЖТК-нің агрегаттары мен тораптарының үздіксіз 

функционалдық диагностикасын ұйымдастыру үлкен маңызға ие. Сонымен қатар, 

дәстүрлі әдістерді қолдану диагностикалық белгілердің көп өлшемділігіне және ЖЖТК-де 

көптеген кіші жүйелерінің функционалды күйлерінің қиылысына байланысты жеткілікті 

тиімді функционалды диагностиканы қамтамасыз етпейді. 

Осыған байланысты технологиялық үрдістерді басқарудың автоматтандырылған 

жүйесінің функционалдық тиімділігін арттырудың перспективалық тәсілдерінің бірі 

ЖЖТК жүйелерінің жай-күйін анықтау үшін технологиялық үрдістерін машиналық оқыту 

және бейнелерді тану негізінде оларға зияткерлік компонент беру болып табылады [2-4]. 

Тіпті ЖЖТК жүйелерінің күйін контактісіз анықтаудың автоматтандыру 

саласындағы зерттеулерге алдын ала жүргізілген шолуда ЖЖТК жүйелерінің күйін 

контактісіз анықтаудың автоматтандыру құралдары үшін математикалық әдістер мен 

модельдерді дамытудың өзекті ғылыми міндеті бар екенін көрсетті [3-5]. 

Атап айтқанда, мұндай автоматтандырылған кешендерде ЖЖТК жүйелерінің 

ақаулық белгілерін жүздеген анық емес кластеризациялау алгоритмдері бар модельдерді 

анықтаудың ұқсас автоматтандырылған кешендерінде қолдануға негізделіп, болашағы бар 

шешім болып табылады. 

Біздің зерттеуімізде шешілген мәселенің математикалық тұжырымдамасын келесідей 

тұжырымдауға болады: жалпы жағдайда анықталған кемшіліктердің немесе анықтау 

объектілерінің (АОб)  ,,10 HhOBh   анық емес алфавит кластарының, мұнда, Н- ЖЖТК – 

де анықталған ақаулар кластарының саны (немесе АОб – OB ). Олардың әрқайсысы 

диагностикалық (анықталған) жүйелердің және ЖЖТК түйіндерінің функционалдық күйін 

сипаттайды. Машиналық оқыту нәтижесінде матрицалар қалыптастырылады. 

Матрицалардың түрі "анықтау объекті-қасиеті". Сонымен қатар ЖЖТК түйіндерін 

анықтау жүйесі әліпбиден тұрады ,,1;,1, njNiAL j

ih   мұндағы, N  ЖЖТК ақауларын 

автоматты анықтау жүйесіндегі диагностикалық функциялардың саны; векторлар санын - 

іске асыру кластарын анықтау; Сондай-ақ анықтау жүйесін оқыту сатысында 

параметрлердің құрылымдық векторы берілген, машиналық оқытудың нәтижелілігіне әсер 

етеді: 
,,,  ihhh diobq   мұнда, hdi  кодтық қашықтық, анықтау класы контейнерінің 

анықтайтын радиусы o

hOB . (Бұдан әрі класқа екілік оқыту матрицасымен берілген деп 

ойлаймыз) [4, 5], i жұмыс уақыты мi   диагностикаланатын ЖЖТК жүйелерінің жай-

күйін анықтайтын белгісі. Біздің зерттеулер мынадай бағыттарда жүргізіледі: машиналық 

оқыту кезінде қажет: 1) вектор параметрлерін оңтайландыру 
hq ; 2) ЖЖТК жүйелерінің 

жай-күйін қарап автоматтандырылған жүйесінің тиімділік критерийлерін анықтау; 3) 

машиналық оқыту процесінде ақауларды анықтау үшін шешуші ережелерді 

қалыптастыру, атап айтқанда, анықтау кластары контейнерлерінің параметрлерін 

оңтайландыру жолымен жүргізілуде. 

Біз жоспарлаған зерттеулер ЖЖТК компоненттерінің ақаулықтары мен бұзылуды 

автоматты бағалау процедуралары нәтижелерінің дұрыстығын және тиісінше техникалық 
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қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру бойынша қабылданатын 

шешімдердің нақтылық дәрежесін арттыруға мүмкіндік береді деп ойлаймыз. 
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