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1

Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan

Вступ
Питання виправки і перевлаштування плану залізничної колії давно хвилюють
інженерів-колійників.
Проблема не була такою гострою, поки не з'явилася необхідність підвищення
швидкостей руху, моніторингу, впровадження САПР і ГИС і отримання більш-менш точної
інформації про план (будову) колії.
Багато способів зйомки і методів розрахунку плану як і колись орієнтовані на підходи,
засновані на ручному розрахунку. При виправці плану основна увага приділяється
вирівнюванню колії на коротких відстанях. Будова плану із забезпеченням заданих
параметрів замінюється утриманням колії із згладжуванням нерівностей. При оцінці стану
плану в голову кута ставиться балльность колії, а не експлуатаційні показники, наприклад
допустима швидкість руху поїздів. Застосування евольвентной моделі в розрахунках
приводить до неточного визначення як зсувів, так і параметрів плану.
Окрім цього в середовищі фахівців існує ряд сталих помилок. Великі надії
покладаються на систему реперів, при цьому передбачається створення системи реперів,
яка практично нічого не дасть колійникам. При виконанні розрахунків передбачається, що
виконувана зйомка є точною. В результаті крива після рихтування у ряді случев ще гірша.
Зйомку кривих ведуть по одній з рейок, а визначувані в розрахунку параметри вважають
такими, що належать осі колії. Прямі ділянки колії практично не знімаються і не рихтуються.
При побудові математичної моделі існуючого плану використовується неточна модель, при
якій вважається, що три сусідні точки кривої лежать на колі.
Велика кількість проблем виникає також із-за нерозуміння геометрії багаторадіусних
кривих і при визначенні габаритів для сусідніх колій.
Пропонована програма RWPlan дозволяє уникнути вказаних помилок і дає в руки
інженерові могутній інструмент для вирішення будь-яких завдань проектування або
виправки плану існуючих або нових залізниць.
Програма RWPlan забезпечує:
- всі методи зйомки плану, зрівнювання зйомки;
- розрахунок не окремих кривих, а ділянок колії, що складаються з прямих і кривих
різних напрямів;
- сплайнова модель плану існуючої колії, що дозволяє точніше визначати значення
кривизни і напрям векторів нормалей, вводити в модель додаткові точки;
- точне координатне представлення багаторадіусних кривих;
- використання ефективних авторських моделей плану і алгоритмів оптимізації;
- застосування як критерій оптимізації грошових витрат на перевлаштування плану,
що дозволяє оцінити і понизити витрати на виконання робіт;
- широкі можливості роботи з координатною зйомкою, включаючи її перенесення на
вісь колії, на сусідню колію, введення додаткових точок, тощо;
- єдиний підхід до розрахунків кривих для проектних організацій і дистанцій колії;
- визначення швидкостей, що допускаються, для існуючої і проектованої колій з
підбором раціональної комбінації підвищень зовнішньої рейки;
- облік обмежень на величину і напрям зсувів, на пікетажні положення окремих
елементів;
- вирішення практично будь-яких задач проектування плану;
- розрахунок плану сусідніх колій з перевіркою габаритів;
- побудова різних креслень, включаючи паспорт кривої для дистанції колії.
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2.1

Традиційні способи зйомки
Для отримання інформації про стан плану залізничної колії тривалий час
використовувалися два способи зйомки - спосіб стріл і спосіб Гонікберга (його ще називають
інструментальним або способом Ленгіпротрансу).
Зазвичай спосіб стріл використовують експлуатуючі організації, а Гонікберга проектні.

Спосіб стріл
У способі стріл, як правило, ділянку, що знімається, розбивають на відрізки завдовжки
10 м по робочій грані зовнішньої рейки. Потім натягують струну (наприклад рибальську
волосінь) і посередині вимірюють відстань від струни до робочої грані рейки на рівні 13 мм
нижче за поверхню катання. Так послідовно проходять всю вимірювану ділянку.
Починати і закінчувати вимірювання треба на прямих за 40-60 м від видимого початку
кривої.

Спосіб дозволяє достатньо точно оцінити кривизну двох сусідніх точок, але має
істотний недолік - помилку, що швидко накопичується, у визначенні просторового положення
кривої. Ця помилка викликана тим, що кут повороту визначається інтеграцією по кривизні
(аналог - сума стріл), а просторове положення, яке традиційно визначалося через
евольвенту, подвійною інтеграцією кривизни. Розрахунки показують, що помилка
визначення планового положення колії при зйомці способом стріл може досягати 5 м на
кілометр колії. В результаті розрахунків по неточній зйомці і подальшого рихтування крива
може стати гірше, ніж була до рихтування.
До недоліків цього способу слід віднести і те, що проектні параметри визначаються не
для осі колії, а для однієї з рейок. У традиційних методах розрахунку по зйомці способом
стріл прямі на початку і в кінці ділянки задаються першою і останньою парами точок,
відповідно. Це приводить до неточності у визначенні прямих підходів, кута повороту і
проектних параметрів.
Дещо підвищити точність способу можна виконавши декілька незалежних вимірювань
стріл. У розрахунку в цьому випадку використовуються середні значення зміряних стріл.
Зрівнюванням стріл, що рекомендується в літературі, по відомому куту повороту
скористатися, як правило, не вдається із-за похибок у визначенні прямих на початку і в кінці
ділянки, а також із-за низької достовірності кутів повороту, нанесених на поздовжніх
профілях.
Помилковою є думка, що точність зйомки можна підвищити, якщо брати точки частіше
(наприклад через 5 м). Абсолютна похибка вимірювання стріли в цьому випадку
залишається та ж, а відносна відразу знижується в 4 рази із-за зменшення значення самої
стріли. Так само наростає похибка подвійної інтеграції із-за збільшення кількості точок.

Спосіб Гонікберга
У цьому способі ділянка розбивається по рейці (як правило зовнішній) на відрізки
рівної довжини (як правило 20 м). Розбиття починають і закінчують на прямих за 40-60 м від
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видимого початку кривої. У першій, останній і в частині проміжних точок (як правило через
100 м) встановлюється теодоліт, яким вимірюють кути між напрямами на точки стояння. У
першій і останній точках кут вимірюється між напрямами на точку стояння і прямими
підходів. Паралельно з вимірюваннями кутів бічною нівеляцією визначаються відстані від
променя візування до рейки. Для цих вимірювань, як правило, використовують звичайну
нівелірну рейку, яка встановлюється горизонтально. Нуль рейки розміщується або по осі
рейки, або по робочій грані, залежно від центрування теодоліта.

Чисто геометрично способи стріл і Гонікберга можуть бути перераховані один в іншій,
але з урахуванням точності кутових і лінійних вимірювань мають ряд відмінностей.
Кут повороту в способі Гонікберга визначається істотно точніше за рахунок відсутності
інтеграції стріл, за рахунок вищої точності кутових вимірювань в порівнянні з лінійними і за
рахунок орієнтування теодоліта в першій і останній точках ходу на середній напрям прямих
підходів. В той же час кривизна окремих точок вимірюється менш точно із-за неточності
узяття відліку по горизонтальній рейці і більшої відстані між точками.
Для підвищення точності даного способу слід (як це і було передбачено при створенні
цього способу) замикати теодолітний хід і зрівнювати зміряні кути. Відліки бічної нівеляції
слід брати в кожній точці двічі з двох стоянок. Рейку при вимірюваннях слід похитувати в
горизонтальній площині для отримання перпендикулярності між променем візування і
рейкою.
До недоліків цього способу слід також віднести те, що проектні параметри
визначаються не для осі колії, а для однієї з рейок.

2.2

Сучасні способи зйомки
Сьогодні існує безліч пропозицій по використанню сучасних технологій і приладів для
зйомки плану залізничної колії.
Сюди відносяться:
- зйомка із застосуванням електронних тахеометрів;
- супутникова геодезія на основі GPS-систем або аналогічних;
- обробка результатів заїздів сучасних колієвимірювальних вагонів;
- зйомка плану колієрихтувальними машинами;
- зйомка з використанням системи реперів.
Кожен з цих способів має свої переваги і недоліки.
Тахеометрична зйомка із застосуванням електронних приладів реально дозволяє
визначити координати точок, що знімаються, з похибкою близько 20 мм. Це призводить до
неточності оцінки кривизни шляху в сусідніх точках, але дає достатньо точне положення
плану на великій відстані. Така зйомка є достатньо трудомісткою і доцільна при зйомці
плану одночасно з тахеометрією прилеглих об'єктів.
Використання приладів супутникової геодезії дозволяє уникнути достатньо
трудомісткої операції по створенню базисних теодолітних ходів. Найдоцільніше супутникові
приймачі використовувати для визначення координат базисного ходу або при зйомці
окремих точок колії. Основні недоліки супутникової геодезії стосовно зйомки плану лінії
полягають в тому, що необхідну точність можна отримати лише при тривалому стоянні на
одній точці і хорошій видимості супутників з точки стояння. Застосування візків, обладнаних
GPS-приймачами і гіроскопами, не дасть бажаної точності, оскільки, по-перше, похибка GPS
при русі може досягати 0,5 м, а, по-друге, при нахилах штанги з приймачем виникає
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невизначеність з перенесенням знятих координат на вісь колії або рейки, оскільки напрям
вектора перенесення є невідомим.

При зйомці плану лінії колієвимірювальними вагонами на точність впливає два істотні
чинники. По-перше, довжина лінії вимірюється з украй низькою точністю (в кращому разі
1:500). По-друге, зйомка ведеться по схемі з великою асиметрією, що вносить істотну
невизначеність при розрахунках кривизни в точках колії. Асиметрична схема приводить до
того, що на графіці кривизни положення перехідних кривих зміщується щодо істинного, а
прямі вставки завдовжки до 50 м можуть взагалі зникати. Це приводить до необхідності
застосування згладжуючих методів, які не гарантують правильної оцінки плану лінії. Похибка
вимірювання стріли прогину на рівні 1 мм не дає практично ніяких переваг такої зйомки в
порівнянні із звичайною зйомкою способом стріл. Таким чином, використання результатів
заїздів колієвимірювальних вагонів для оцінки параметрів плану лінії є украй неточним.
Істотно кращі результати по точності зйомки дають колієрихтувальні машини.
По-перше, вони обладналися достатньо точними системами вимірювання пройденого
шляху; по-друге, на таких машинах використовується схема з невеликою асиметрією і,
по-третє, точність вимірювання стріли на таких машинах складає 0,1 мм. Безумовно, на
таких машинах проблемною залишається оцінка просторового положення плану колії із-за
необхідності подвійної інтеграції кривизни.
Сьогодні багато говорять про створення системи реперів і використання її для
підвищення точності зйомки і утримання колії. Виходячи з цих завдань, така система
повинна мати достатньо точне геодезичне обгрунтування і дозволяти використовувати її для
контролю положення колії в плані.
Як приклад розглянемо використання системи реперів в деяких європейських країнах.
У такій системі на протилежних опорах контактної мережі встановлюються спеціальні
датчики, координати яких постійно повіряються і корегуються. При приведенні колії в
проектне положення в створі між датчиками встановлюються спеціальні візки.
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Установка двох таких візків на відстані 200-300 м дозволяє визначити з достатньою
точністю координати осі колії в місці їх установки і закоординувати пряму поміж ними.

Спеціальна система, яка встановлена на колієрихтувальній машині, дозволяє за
допомогою лазерного променя, що сполучає два візки, визначити координати осі колії в
місці установки машини.

Порівнюючи координати осі колії з їх проектними значеннями, можна визначити
величину і напрям рихтування.
Постановка ж колії в проектне положення без наявності системи реперів лише на
підставі вимірювань з невисокою точністю стріл в окремих точках колії неможлива. Мова
може йти тільки про згладжування кривої за наслідками вимірювань.
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Підвищення точності зйомки
Для підвищення точності традиційної зйомки способом стріл, окрім перерахованих
раніше прийомів, рекомендується декілька змінити схеми зйомки. Перша пропозиція полягає
у використанні незаслужено забутого способу зйомки, запропонованого Гофером в 1930 г.

В цьому випадку абсолютне значення стріл не зменшується, а зйомка ведеться
частіше. Точність визначення просторового положення в цьому випадку не підвищується,
але за рахунок частіших вимірювань точніше відстежується положення колії в плані. При
обробці результатів таких вимірювань виникає деяка невизначеність, але все таки
результати виходять краще. Для обробки такої зйомки в програмі RWPlan використовуються
спеціальні методи обробки результатів вимірювань.
Істотно підвищити точність зйомки способом стріл можна при використанні
спеціального, розробленого автором, модифікованого способу.

У цьому способі (на відміну від способу Гофера) стріли вимірюються не тільки в
середині хорди, але і в двох інших точках. В результаті практично кожна точка вимірюється
тричі. Надмірність вимірювань дозволяє використовувати при обробці такої зйомки
спеціальні методи геодезичного зрівнювання. Це у свою чергу дозволяє оцінити точність
вимірювань в кожній точці і отримати планове положення колії з більшою точністю.
При зйомці коротких кривих малого радіусу істотно підвищити точність зйомки можна,
якщо використовувати координатну зйомку від базису.
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В якості базису може використовуватися або розтягнута поблизу кривої рулетка, або
рейка прямої ділянки. При зйомці достатньо за наугольником виміряти відстані від базису до
вимірюваних точок.
При зйомці плану із застосуванням електронних тахеометрів достатньо точні
результати можна отримати, застосовуючи модифікований інструментальний спосіб,
розроблений автором.
У цьому способі зйомка ведеться по осі головки рейки. Частина знімальних точок (на
рис. точки 1, 6, 10, 13, 14, 15) складають базисний хід. Лінії 1-2 і 13-14 фіксують початкову і
кінцеву прямі ділянки. Відстані між точками базисного ходу призначається орієнтовно в
межах 50-150 м, залежно від видимості і кривизни ділянки. У цих точках вимірюються ліві
кути b і двічі з двох точок - відстані L.

При обробці зйомки спочатку зрівнюються кути, а потім відстані. Після зрівнювання
розраховуються координати базисних точок. Одночасно з базисним ходом вимірюються
проміжні точки. Проміжні точки призначаються на відстані 5-50 м залежно від кривизни
ділянки. Вимірюються проміжні точки, як вперед, так і назад.

На рисунку показано, як з точки 6 до проміжних точок 7, 8, 9 вимірюються вперед кути
g і відстані А, а з точки 10 - назад кути a і відстані В. За координатами базисного ходу двічі
обчислюються координати проміжних точок і зрівнюються обернено пропорційно до
відстаней від базисних до відповідних проміжних точок. Результати зрівнювання
порівнюються із заданими допусками і повідомляються користувачеві. Порядок введення
такої зйомки описаний далі.
Координати, отримані в результаті обробки такої зйомки, можуть бути зрівняні по
відомих координатах окремих точок.
Максимального ефекту з підвищення точності зйомки можна добитися, якщо
використовувати точність визначення планового положення колії на великій відстані при
застосуванні тахеометрів або GPS-приймачів і точність визначення кривизни в сусідніх

© 2005-2012 Корженевич І. П.

10

Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan
точках колії в методі стріл.
У програмі RWPlan такий підхід реалізований у вигляді комбінованої зйомки.
Будь-який з традиційних способів зйомки, включаючи спосіб Гофера і модифікований, може
бути зрівняний з відомими координатами окремих точок колії. В результаті такого
зрівнювання визначається не тільки уточнене положення колії в плані, але і похибки
вимірювань в окремих точках колії і відстаней між ними.

2.4

Використання наявних реперів при зйомці та розбитті плану
Відомі реперні системи
На сьогодні відомо декілька типів систем реперів для контролю положення колії в
плані.
Найбільш точна, але достатньо дорога і складна, - європейська система. У ній на
опорах контактної мережі встановлюються спеціальні знаки реперів, які регулярно
повіряються геодезичною службою.
При вимірюваннях спеціальний візок встановлюється в створі між двома такими
знаками, внаслідок чого через відстані до знаків визначаються координати візка. На відстані
близько 200 м встановлюється другий такий же візок. Після їх позиціонування промінь
лазера прямує від центру одного візка на центр іншого. Зчитуючий пристрій на
колієрихтувальній машині дозволяє визначити по променю або координати стояння машини,
або стрілу відхилення від променя. За проектними даними для даної точки визначається
необхідне рихтування.
Аналогічні знаки встановлюють на деяких дорогах Росії. Але відсутність технології їх
використання в процесі виконання робіт, істотний відхід координат реперів від початкових
із-за нахилу опор і зсуву земполотна, неможливість створових вимірювань із-за підняття
колії не дозволили отримати від такої (достатньо дорогої) системи майже ніякого
практичного результату.
У пресі з'являлися пропозиції створення реперів, які закріплюватимуть характерні
точки кривої. Такі репери мають просто інформативний характер і ніяк не впливають на
точність вимірювань і рихтування кривих.
Пропонувалася також звичайна геодезична система реперів, яка влаштовується
уздовж залізничної лінії і дозволяє виконувати тахеометричні або висотні вимірювання в
тому або іншому місці без повторного створення опорної мережі. Така система вимагає
високоточних геодезичних приладів і не може використовуватися в поточній роботі.

Зрівнювання зйомки
Зростання похибки способу стріл на відстані і недостатня точність координатної
зйомки на сусідніх точках може бути компенсована зрівнюванням зйомки. Суцільні
вимірювання плану колії виконуються способом стріл (рекомендується модифікований
спосіб, розроблений автором). Для компенсації похибки, що накопичується, через певну
відстань зміряні стріли зрівнюються по координатах окремих точок. Такий підхід дозволяє
використовувати переваги і ліквідувати недоліки, властиві координатному і стріловому
способам зйомки.
Експерименти показали, що координати окремих точок при звичайному способі стріл
досить визначати через 100-150 м. При точніших суцільних вимірюваннях відстань між
закоордінірованнимі точками може прийматися навіть більшою.
В результаті зрівнювання отримуємо координати точок колії, відповідні виконаним
вимірюванням з урахуванням їх точності. При цьому відразу визначаються точки з
найбільшими відхиленнями, які в окремих випадках слід зміряти повторно.

Спеціальна система реперів
Для зрівнювання зйомки або виконання координатної зйомки слід створити спеціальну
систему (може використовуватися і існуюча) реперів, яка повинна задовольняти наступним
вимогам:
1. Вимірювання від системи реперів повинні виконуватися простими вимірювальними
приладами (наприклад, рулетками або лазерними рулетками), щоб зйомку або зрівнювання
міг виконувати навіть бригадир колії
2. На заданій відстані, яка залежить від точності стандартних вимірювань,
встановлюються пари реперів (краще 3-4 репери), так, щоб від них лінійною зарубкою
можна було визначити координати точки на колії
3. Щоб уникнути похибки, які викликаються нахилом стрічки, рівень репера повинен
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приблизно відповідати рівню головки рейки
4. Відстань між цими реперами і відстань від них до вимірюваних рейок повинні
забезпечувати натягнення без провисання стрічки рулетки. При використанні лазерних
рулеток ця вимога відпадає
5. Репера повинні встановлюватися в місцях, які забезпечують їх стабільність.
Конструкції реперів повинні забезпечувати технологічні ремонтні процеси на колії.
6. Система реперів повинна регулярно повірятися шляхом вимірювання реперів
супутниковими геодезичними системами або електронними тахеометрами. Періодичність
перевірки встановлюється контрольними вимірюваннями при початку експлуатації системи
За наявності такої системи будь-які вимірювання - як ручні, так і машинні, можуть
зрівнюватися на координати точок, що дозволить отримувати надійніші результати для
довгих ділянок колії.
Спеціальна система реперів, доповнена точнішими вимірюваннями окремих точок
колії, дозволить на новому якіснішому рівні вирішувати питання виправки, проектування,
перевлаштування плану колії і наповнення геоінформаційних систем і САПР.

Прямокутні і створові вимірювання від реперів
Наявність системи реперів з достатньо частими реперами (наприклад на опорах
контактної мережі) з відомими плановими координатами дозволяє також виконувати
координатну зйомку і розбиття.
При розбитті в RWPlan визначаються відстані до проектного положення колії по
створах між реперами або як прямокутні відстані від створових ліній.
Зйомка також може виконуватися вимірюванням відстаней до колії лінійними
зарубками, по створах між реперами або прямокутних відстаней від створових ліній.
Для зйомки або розбиття прямокутних відстаней можна використовувати наступну
конструкцію

2.5

Традиційні математичні моделі плану
При розрахунку плану залізничної колії використовуються дві математичні моделі:
модель існуючого плану і модель проектного плану.
Практично всі сучасні методи (навіть ті, які виконують основні розрахунки в
координатних моделях) використовують як модель існуючого плану відрізки кругових кривих,
що проходять через три сусідні точки.
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Така модель спрощує розрахунки, але приводить до похибок, особливо в місцях
стиковки прямих або кругових кривих з перехідними кривими.
Як модель проектного плану абсолютна більшість сучасних методів розрахунків
використовують евольвентну модель. Ця модель була запропонована на початку минулого
сторіччя Зубовим і Гофером.
У даній моделі зсув визначається через різницю довжин евольвент у відповідній точці
для існуючого і проектного варіантів плану. Такий підхід істотно спростив методику
виконання розрахунків, що дозволило виконувати розрахунки плану без використання
обчислювальних пристроїв.
В той же час евольвентний підхід не дозволяє достатньо точно визначити параметри
кривої, а при великих значеннях зсувів і самі зсуви.

2.6

Рекурентна евольвентна модель плану
Найбільш складним при застосуванні евольвентной моделі для ділянок з
багаторадіусними і різноспрямованими кривими є побудова евольвенти для проектного
варіанту.
Автором була отримана рекурентна евольвентная модель плану, яка дозволяє
отримувати проектну евольвенту при будь-яких кількості і поєднанні кругових кривих.
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Координатна модель плану
При побудові координатної моделі існуючого плану автором створена сплайнова
модель, яка з високою точність описує положення плану існуючої колії.

Побудова такої моделі дозволяє вводити на існуючій кривій додаткові точки,
формувати зйомку з постійним кроком, точніше визначати напрям вектора нормалі до точок
існуючої колії.
При побудові координатної моделі плану проектної колії використовувалися підходи,
що забезпечують високу точність моделі для розрахунків довгих ділянок і при використанні
цієї моделі в САПР і ГИС.
Для розрахунків перехідних кривих у вигляді радіоїдальной спіралі використовувалося
високоточне розкладання радіоіди в ряд.

При побудові моделі плану кривих багаторадіусів враховувалася повна довжина
проміжних перехідних кривих.

© 2005-2012 Корженевич І. П.

14

2.8

Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan

Відображення плану ділянки на поздовжньому профілі
При побудові поздовжнього профіля виникає проблема відображення багаторадіусних
кривих. З однорадіусними кривими все відносно просто, а для багаторадіусних виникає
неоднозначність тлумачення традиційних креслень. Якщо розглянути план ділянки, на якому
дві кругових кривих радіусами R1 і R2 поєднані перехідною кривою L12, то побачимо, що
назначення будь-якої однієї точки, що розділяє дві кривих, буде завжди необгрунтованим.
Тим більше не обгурнтоване назначення якихось кутів для першої і другої кривих.
В зв'язку з цим пропонуэться план на поздовжньому профілі зображувати одним з
двох способів
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На першій схемі точка поєднання двох кривих показується умовно, без фіксації
пікетажу. Кут повороту приводиться тільки для всієї кривої. Довжини К приводяться тільки
для кругових кривих. Друга схема більш докладна. На цій схемі показуються окремо
перехідні і кругові криві. Для кожної з цих кривих приводяться пікетажи крайніх точок і кути
повороту.
Необхідні дані для побудови таких планів є в файлах Результатів евольвентної і
координатної моделей для друку (меню Файл-Зберегти).

Слід відзначити, що таке представлення кривих тлумачиться однозначно і не викликає
проблем при виконанні різноманітних розрахунків плану.
Лінію плану для поздовжнього профілю у форматі файлу AutoCAD можна отримати у
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відповідному пункті меню.

2.9

Оптимізаційні процедури
Враховуючи багатоекстремальність заачі і складність процедури обчислення значення
критерію оптимізації, в програмі передбачено використання для пошуку оптимального
вирішення глобального випадкового пошуку. Глобальна оптимізація передбачена тільки для
евольвентной моделі, зважаючи на простоту роботи з нею.
В процесі оптимізації розглядається шість проектних варіантів, які постійно
заміщаються перспективнішими.

Для кожного з варіантів здійснюється локальний випадковий пошук.

Після знаходження евольвентной моделі близької до оптимальної формується і
оптимізується локальним випадковим пошуком координатна модель.
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Слід відмітити, що оптимізація може тривати достатньо довго. Крім того процедура
зупинки випадкового пошуку є достатньо невизначеною. У ряді випадків можна не чекати
програмної зупинки процесу оптимізації і переривати її натисненням на кнопку "Стоп".
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Загальна інформація про програму RWPlan
Загальні відомості
Зміни у версіях
Основні особливості програми
Головне вікно програми
Основне меню програми
Рекомендації щодо проведення розрахунків
Реєстрація програми
Швидкий старт
Типи файлів і їх розширення

3.1

Загальні відомості
Програма RWPlan (свідоцтва про реєстрацію авторського права Корженевіча І. П. № 22739
від 15.11.07 та № 2008612564 від 23.05.08) є основним програмним продуктом торгової
марки
"Інтелектуальні рейкові системи"
(свідоцтво на знак № 101323 від 25.12.2008)
Під цією торговою маркою виходять також програми побудови поздовжнього профілю
CadRW, тягових розрахунків MoveRW, розрахунку захрестовинних кривих Zakrest,
укладення скорочених рейок UkorRels, побудови тестів та проведення тестування Tester.
Останні зміни в програмі RWPlan можна побачити на сайті http://brailsys.com/RWPlan_V.htm.
Зареєстровані користувачі можуть викачувати нові версії на сторінці
http://brailsys.com/Files_P.htm.
У версії 3.1 додано:
- змінений спосіб формування даних для друку вдосконаленого паспорта кривої.
Тепер немає потреби в налаштуванні коефіцієнтів відображення;
- при розрахунку міжколій окрім діапазонних обмежень на рихтування реалізований
запис файлів з габаритними обмеженнями до сусідньої колії;
- для координатної зйомки представлена можливість завдання в точках зйомки
габаритного обмеження до сусідньої колії;
- при завданні ваги точок q=1 для всіх точок при редагуванні координатної зйомки
можна задавати таку вагу лише точкам з вагою, що задається, або всім точкам, в яких
вага відрізняється від заданої;
- при завданні обмежень для групи точок можна відмовитися від змін для точок, в
яких були обмеження;
- при збереженні параметрів моделі автоматично створюється текстовий файл
*_DL.txt, у якому записані зміни довжини в процесі рихтування по всіх відрізках між
точками зйомки;
- реалізовано читання файлу ведомости розбиття осі Civil-GeoniCS (csv) із записом
файлу параметрів координатної моделі RWPlan і розрахунком підвищень. Координати
основних точок осі записуються в текстовий файл з координатами Civil_CRD.txt;
- при завданні інформації про поїздопотоки автоматично розраховуються
середньозважені швидкості по кожній кривій. Також передбачена можливість ручного
введення-редагування цих швидкостей;
- створення при розрахунку міжколій файлу "різаних" пікетів двох колій, в якому
записані відмінності в довжині лівої і правої колій;
- на прохання деяких дистанцій колії змінено відображення колійного пікетажа.
Тепер в ньому показується на якому кілометрі знаходимося і скільки пікетів пройшло;
- додана можливість при розбитті ділянки на частини по прямих проектного
рішення точки розбиття брати не лише з проектних прямих (псевдокрапки), але і з
точок зйомки;
- при збірці координатної моделі з частин на сполучних прямих можна фіксувати
лише крайні точки;
- при введенні обмежень для координатної зйомки з файлу реалізована можливість
заблокувати зміну деяких видів обмежень (фіксовані і габаритні) для окремих точок;
- при побудові вдосконаленої форми паспорта кривої можливе використання не
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лише проектного, але і колійного пікетажа;
- при відкритті евольвентної моделі по частинах з автоматичним читанням
файлів можна задавати різні види читаних файлів;
- при формуванні обмежень за результатами розрахунку міжколій величина
допустимих рихтувань з боку, який не обмежений, збільшена з 10 м до 100 м;
- gри відкритті файлу підвищень для ділянки з вже наявними підвищеннями
видається звідна таблиця змін підвищень;
- при збірці координатної моделі по частинах можлива фіксація проміжних прямих із
завданням ваги;
- при видачі креслення плану (DXF) додані зарубки пікетів на початковій і кінцевій
прямих;
- кількість категорій поїздів при завданні поїздопотоку збільшена до 100;
- реалізовано створення параметрів координатної моделі і файлу підвищень з
файлу плану *.cur тягових розрахунків MoveRW;
- при введенні параметрів плану з поздовжнього профілю реалізована можливість
завдання в текстовому файлі зламів;
- в розрахунок підвищень додана таблиця ухил-швидкість з ЦП-0236;
- при оптимізації підвищень реалізована можливість фіксації підвищення для
якої-небудь кривої;
- при розрахунку допустимих швидкостей для вантажних поїздів додано у
відповідності з нормативними документами зниження цієї швидкості на 10-20% при
складному плані;
- при оптимізації проектного рішення врахування відведення підвищення можливе не
лише за швидкістю опускання колеса, але і по таблиці ухил-швидкість;
- при розрахунку підвищень додана кнопка "Table", що дозволяє редагувати і
записувати таблицю допустимих ухилів-швидкостей;
- при розрахунку підвищень задаються граничний радіус, при якому ще
влаштовується підвищення, і порядок обліку довжини відведення підвищення при
визначенні допустимої швидкості по ухилу відведення і короткій довжині перехідної кривої.
Можливе завдання довжини відведення або нульовою, або по довжині бази вагону;
- в якості критерія оптимізації додана сума корнів квадратних з модулів зсувів;
- для можливості збереження координатної зйомки в потрібному користувачеві
форматі реалізована така можливість при редагуванні координатної зйомки;
- при завданні пікетажних обмежень для окремих елементів плану можливе
завдання двох типів обмежень - обов'язкове розташування елементу усередині або зовні
обмежень;
- при редагуванні координатної зйомки можливе подовження початкової і кінцевої
прямих з додаванням точок;
- при редагуванні координатної зйомки надана можливість відключення контролю
впорядкованості точок по довжині (для серпантинових ділянок плану);
- при склеюванні ділянок координатної зйомки з різними системами координат
реалізована можливість розбиття довгих сполучних прямих на коротші відрізки;
- при вставці сплайн-точок в процесі редагування координатної зйомки надана
можливість вставки точки після заданої не по сплайну, а як точки на прямій;
- при редагуванні координатної зйомки реалізована можливість створення
псевдоточок зйомки, що забезпечують для початкової і кінцевої прямих задані дирекційні
кути або координати;
- реалізована можливість відкриття параметрів моделі без зйомки для розрахунків
підвищень;
- для зйомки способом стріл додано зрівнювання на кут повороту;
- при обліку відведення підвищення для забезпечення максимальної швидкості
пасажирських поїздів у процесі оптимізації додана мінімальна швидкість вантажних
поїздів;
- у полегшеній версії відкрита можливість розбивати зйомку у вигляді стріл на
частини і в подальшому відкриття параметрів эвольвентной моделі частинами;
- при записі координатної моделі додатково зберігаються її координати і кути, а
також установки швидкості оптимізації. При відкритті моделі ці параметри читаються,
що дозволяє краще зрівнювати модель, особливо при збірці моделі по частинах;
- при редагуванні координатної зйомки надана можливість завдання одночасно для
всіх точок зйомки питомої ваги рівної 1;
- при оптимізації координатної моделі надана можливість виконувати лише
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згладжування (зручно використовувати на завершуючих етапах);
- при виведенні DXF з ниткою плану надана можливість показу зламів як зламів або
кругових кривих;
- при читанні параметрів плану з подовжнього профілю додана можливість
задавати підвищення зовнішньої рейки;
- у Відомості кривих і прямих додана колонка з укороченням внутрішньої нитки в
кривих;
- за відсутності в теці C:\Program Files\RWPlan призначеного для користувача
набору розрахункових значень (RasZnac.baz) набір з постачання (_RasZnac.baz)
записується на місце призначеного для користувача;
- при видачі масштабного плану ділянки у файл DXF надана можливість відмови від
виводу пікетних штрихів і номерів, а також виводити лише кожен 5-й або 10-й
кілометрові знаки;
- на екранному масштабному плані ділянки можна по клавіші Ctrl-F8 відмінити
виведення номерів точок;
- для пасажирських поїздів можна задавати два типи з різними нормативами
непогашеного прискорення, відповідні типи поїздів додані в інформацію по поїздопотоку;
- обмеження швидкості по відведенню підвищення можна контролювати або за
швидкістю опускання колеса, або по таблиці ухил-швидкість. Таблиця Table_I_V.txt при
запуску програми створюється автоматично. Згодом її можна редагувати;
- у Розрахункових значеннях прибрані рідко використовувані обмеження (їх можна
редагувати прямо у файлі RasZnac.baz або в параметрах координатної (евольвентної)
моделі;
- змінена структура файлів параметрів евольвентної або координатній моделі.
Файли версії 3.1 не читаються в раніших версіях;
- нормативи прискорень і швидкостей додані в Розрахункових значеннях і в
параметрах евольвентної-координатної моделі;
- у вікні параметрів в рядку з перехідною кривою по правій кнопці додана можливість
установки не лише нульову, але і мінімальну довжину перехідної кривої. Тепер при
повідомленнях про неможливість влаштувати радіоіду можна спочатку спробувати
мінімальну довжину, а лише потім її обнуляти;
- при розрахунку підвищень і допустимих швидкостей в таблицю додана колонка з
максимально-можливою швидкістю для другої категорії пасажирських поїздів;
- вдосконалений розрахунок зносу і прискорень при завданні поїздопотоку. Як знос
тепер розраховується додатковий приведений знос, включаючий вертикальний і бічний
У версії 3.0 додано:
- можливе завдання початкового варіанту не лише як S-образного зламу, але і
однобічного;
- при завданні підвищень в координатну зйомку з проектних підвищень додана
можливість завдання випадкових відхилень;
- при читанні файлів зйомки КАПРЕМ, які починаються із слова FALSE, про це
видається повідомлення, але читання продовжується;
- при розрахунку критерію у вигляді суми квадратів або модулів зсувів додане
врахування відстані між точками;
- при відкритті проектної моделі по частинах додана можливість фіксувати
радіуси і довжини перехідних кривих, а також зафіксувати всі довжини кривих і прямих
окрім декількох початкових, кількість яких задається;
- при розбитті ділянки на частини по проектних прямих на вікні виводиться
кількість частин, на які розбивається ділянка;
- у таблиці зсувів на головному вікні точки, що мають питому вагу 0,
відображуються на сірому фоні, а точки з вагою більшою за 1 - на блакитному;
- у файл *_FR.txt і на графік виводяться дані про знос і прискорення (максимальні і
для кожної категорії поїздів);
- при розрахунку підdboень в разі наявності даних про по]здопоток виводиться не
умовна робота бічних сил, а значення додаткового бічного зносу. На вікні показується
середнє значення зносу по ділянці, а у файлі *_FR.txt і на графіці зносу - по всій ділянці для
існуючої і проектної колії;
- при редагуванні координатної зйомки надана можливість зміни розмірів і
масштабу вікна з планом ділянки, що робить набагато зручнішим коректування зйомки і
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видалення бракованих точок;
- створення відомости для укладання колії з відстанями від точок з відомими
координатами (репера, точки на іншій колії тощо) до проектного положення колії;
- оптимізація підвищень по умові мінімуму прискорень при розрахунку відповідно до
ЦПТ 44.20;
- розрахунок підвищень і прискорень відповідно до ЦПТ 46.20 РЖД;
- можливість при розбитті ділянки на частини збереження і читання текстових
файлів з точками розбиття;
- при редагуванні координатної зйомки доданий пошук точок по питомій вазі;
- при критерії оптимізації у вигляді суми витрат можна вивести вікно орієнтовних
об'ємів робіт. Ці ж дані виводяться в результати моделей для друку;
- читання проектних файлів КАПРЕМ *.elm з додаванням в зйомку пар точок, які
отримані по прямих на початку і кінці ділянки;
- розбиття довгих ділянок на фрагменти не лише по точках зйомки, але і по прямих
проектного рішення в координатній моделі;
- для точок зйомки введена питома вага q. При значенні 0 точка не враховується
при розрахунку критерію, при 1 - звичайний облік, при 2-255 - облік з цим коефіцієнтом;
- у вікні редагування приміток та обмежень до точки додано редагування питомої
ваги;
- при перенесенні зйомки на другу колію допускається задавати міжколійя не в усіх
точках;
- по правій кнопці у вікні параметрів можлива вставка не лише S-образних зламів,
але і однобічних;
- по правій кнопці у вікні параметрів можна фіксувати довжини елементів плану і
знімати фіксацію;
- у вікні плану додана можливість повороту креслення;
- читання файлів координатній зйомці стало можливим по комбінації Ctrl-O.
У версії 2.2 додано:
- зрівнювання зйомки на координати точок, отримані лінійними зарубками від
реперів;
- створення розбивочного файлу, що містить відстані по створах від реперів до
проектного положення колії;
- створена версія RWPlan RP, яка відрізняється від LE можливістю роботи з
реперами;
- у вікні План реалізоване масштабування та показ точок;
- введене масштабування графіків колесом миші у вікнах План, Кривизна ділянки та
Кутограма;
- реалізована прямокутна зйомка і розбиття від ліній створів реперів;
- реалізований підбір підвищень з умови мінімальної роботи бічних сил;
- визначення максимально допустимих швидкостей для вантажних поїздів;
- при читанні координатної зйомки з текстових файлів додана можливість
збереження приміток;
- реалізований вдосконалений паспорт кривої із зберіганням і виведенням даних за
декілька років і розширеними графічними можливостями;
- виведення нитки плану у вигляді DXF для побудови поздовжнього профілю;
- можливість вставки точок з кутограми або графіка кривизни безпосередньо в
таблицю розбиття довгої ділянки;
- пересування мишкою ліній розбиття на кутограмі або графіці кривизни з
автоматичним занесенням результату в таблицю розбиття довгої ділянки;
- запуск програми по подвійному клацанню на файлі зйомки шляхом пов'язання
розширення файлу з програмою;
- вдосконалено вікно завдання нових параметрів;
- при редагуванні координатної зйомки доданий пошук точки по імені, примітці,
пікетажу або відстані;
- фіксація довжин кругових кривих і прямих по правій кнопці в таблиці параметрів;
- відомість кривих і прямих на ділянці;
- вказівка сторонності точки через знак відстані при лінійних зарубках від двох
реперів;
- при експорті плану в DXF додані пікетні і кілометрові мітки, точки з обмеженнями
по зсувам винесені в окремий шар;
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- можливість створення зведеного креслення DXF з планом лінії, рихтуваннями і
допустимими швидкостями;
- реалізована сезонна 150-денна версія програми;
- створення DXF креслення з міжколійними відстанями і даними по двох коліях;
- у креслення DXF плану для поздовжнього профілю додані ухили відведення
підвищень;
- при введенні даних про поїздопотоки реалізована можливість читання
результатів тягових розрахунків для визначення швидкостей;
- для координатної зйомки реалізована можливість завдання і забезпечення в
процесі оптимізації габаритних відстаней до споруд;
- відомість габаритних відстаней до споруд уздовж лінії;
- у вікно редагування координатної зйомки додані колонки пікетажу;
- при побудові креслень DXF міжколій і допустимих швидкостей доданий вибір
показу на кресленні сторонності лінії зсівів;
- додана можливість створення по сплайну додаткової точки зйомки із заданим
пікетажем;
- при створенні креслення DXF з планом лінії можливе завдання розмірів написів і
кілометрових знаків;
- при розрахунку підвищень додана можливість обліку вимог ЦПТ 46/2;
- при відкритті файлу зйомки можна встановити черговість пошуку проектних
моделей: евольвентної і координатної;
- у розрахункові значення додано значення мінімальної довжини кругової кривої для
багаторадіусних кривих;
- реалізовано округлення радіусів до міліметрів;
- введений експорт-імпорт обмінних файлів *.csv с новою версією Robur Rail;
- при редагуванні координатної зйомки додана можливість зміни математичної
системи координат на геодезичну;
- реалізовано створення DXF-файлов із зображенням блоку стрілочного переводу,
який влаштовується на проміжній прямій ділянки;
- як основне вікно для аналізу результатів запропонований суміщений графік,
об'єднуючий графіки кривизни і зсувів;
- при подвійному клацанні мишею в рядках з обмеженнями на зсуви в таблиці зсувів
головного вікна програми з'являється вікно введення або редагування обмежень на зсуви,
імені точки і примітки до точки;
- при клацанні мишею на графіці зсувів у вікні суміщеного графіка з'являється вікно
введення або редагування обмежень на зсуви, імені точки і примітки до точки;
- при подвійному клацанні в таблиці параметрів в рядку з круговою кривою або
прямою з'являється вікно редагування або введення примітки до параметра і обмежень
по пікетажу;
- при читанні файлів GeoniCS допускається для читання тільки зйомки відсутність
проектних параметрів;
- додано округлення радіусів до мікрон;
- на графіці початкової кривизни зроблено детальніше відображення значень на
шкалі кривизни;
- реалізовано автоматичне формування проектних підвищень для точок
координатної зйомки;
- при зміні системи координат з математичної на геодезичну автоматично
міняється сторонность кривих в проектному рішенні;
- покращена робота з примітками до зйомки і з габаритними обмеженнями. Тепер
по подвійному клацанню у вікні редагування координатної зйомки відкривається вікно з
можливістю редагування приміток і обмежень до точки. У це вікно, яке відкривається
також при клацанні в таблиці зсувів головного вікна і на графіці зсувів у вікні проектного
рішення, для координатної зйомки додано редагування габаритних обмежень. Відомості
про габаритні обмеження заносяться також в таблицю зсувів головного вікна програми;
- при підвантаженні результатів тягових розрахунків в таблицю поїздопотоків
автоматично додаються бракуючі ділянки на початку і в кінці;
- доданий пікетаж з врахуванням різаних при експорті координатної моделі в Excel;
- при розрахунку підвищень додана можливість зміни нормативу непогашених
прискорень для вантажних поїздів і використовувати поїздопотоки без оптимізації
підвищень;
- введено нагадування про наявність різаних пікетів при розбитті на частини і
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склеюванні моделі;
- при формуванні псевдозйомки по параметрах в повній версії РВПлан на прямих
ділянках точки беруться з таким же кроком, як і в кривих
У версії 2.1 додано:
- формування DXF файлів з проектною координатною моделлю і з габаритними
лініями до опор і платформ;
- у повній версії істотно розширені можливості по обробці файлів з асиметричною
зйомкою;
- додана можливість задавати обмеження відразу для груп точок;
- введено ранжирування обліку різних обмежень;
- операції редагування проектних параметрів додані у вікно параметрів по
натисненню правої кнопки миші;
- виведення у файл DXF імен точок існуючого та проектного планів;
- новий модифікований інструментальний спосіб зйомки плану;
- при роботі з кутограмою або графіком кривизни по лівій кнопці миші виводяться
імена найближчих точок і вертикальні лінії, що проходять через них, імена можна
скопіювати в буфер;
- розширені можливості правої кнопки миші у вікні параметрів;
- реалізована безкоштовна програма введення і аналізу даних зйомки;
- експорт-імпорт координатної моделі і точок з GeoniCS;
- реалізоване автоматичне розбиття ділянки на фрагменти;
- додано читання файлів координатної зйомки AquXXX.dan з КАПРЕМУ;
- додана можливість об'єднання параметрів плану окремих кривих в одну ділянку, у
тому числі і для версії LE;
- додана можливість об'єднання будь-яких способів зйомки в одну координатну
зйомку;
- при читанні координат з текстового файлу доданий контроль на мінімальну
відстань між точками.
У версії 1.3 додано:
- можливість вставки у зйомку додаткової точки на відстані, що задана, від
існуючої;
- змінене зафарбування обмежень на допустимі діапазони зсувів, зараз червоним
кольором показується зона, куди не повинна попадати лінія рихтувань;
- можливість зміни знаку у всіх стріл і підвищень при редагуванні зйомки;
- перетворення зйомки способом Гофера у звичайну зйомку способом стріл із
зрівнюванням;
- розширені можливості читання координатної зйомки з текстових файлів;
- читання асиметричної зйомки стріл, яка виконується колієвимірювачами або
колієрихтувальними машинами;
- можливість докладного обліку витрат на розширення земляного полотна при
критерії оптимізації у вигляді витрат;
- можливість введення параметрів плану безпосередньо з поздовжнього профілю;
- кнопка ""Оптимізація" на головному вікні відтепер запускає оптімизацію не тільки
евольвентної, аде й координатної моделі;
- у процесі оптимізації можливо забезпечення підвищення не тільки для
середньозваженої, але й для максимальної швидкості;
- змінений вигляд графіку допустимих швидкостей для проектного вариінту;
- при округленні радіусів можлива фіксація довжин перехідних кривих;
- при зборці моделі частинами автоматично вставляються і контролюються
мінімально-допустимі довжини прямих вставок;
- побудова креслення рихтувань і допустимих швидкостей;
- визначення нормативних габаритних розширень не тільки за ГОСТ, але і по
теоретичній моделі;
- реалізований двосторонній стековий відкат з автоматичним зберіганням до 9
варіантів плану;
- реалізована багатомовна система програми і файлу допомоги;
- передбачено створення паспорту кривої за декілька років;
- реалізована зйомка від базису с перетворенням її в зйомку способом стріл;
- додано визначення проектних габаритних відстаней до опор і платформ після
розрахунку підвищень;
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- при побудові креслень допустимих швидкостей і міжколій додана можливість
завдання горизонтального масштабу;
- надана можливість створювати і зберігати набори розрахункових значень та
показників витрат;
- реалізована бюджетна версія для колійного майстра RWPlan DM;
- реалізована полегшена версія RWPlan LE;
- для версії LE надана можливість роботи з файлами колієвимірювача КВЛ та з
прямокутною зйомкою від базису.
Версія RWPlan LE не працює з координатним представленням.
Версія RWPlan DM на відміну від LE працює тільки зі зйомками способом стріл та від
базису і не дозволяє розраховувати швидкості, підвищення зовнішньої рейки та будувати
паспорт кривої.
Версія 1.1 не працює з файлами інших версій.
У версії RWPlan 1.2 порівняно з попередньою додано:
- різні діапазони довжин перехідних кривих для кінцевих (що поєднують кругову криву
з прямою) і проміжних (що поєднують дві кругові криві) кривих;
- завдання можливості нульових довжин перехідних кривих (при цьому довжина
перехіднїй кривої може бути чи нульовою, чи в заданому діапазоні);
- забезпечення при необхідності симетричних кінцевих перехідних кривих;
- завдання діапазону допустимих зсувів, що знаходяться зліва чи справа від колії (в
попередній версії діапазон задавався тільки від лівого зсуву до правого);
- повноцінне геодезине зрівнювання модифікованої зйомки;
- округлення радіусів як до цілих метрів, так і до цілих сантиметрів;
- введення координатної зйомки з якого завгодно структурованого текстового
файлу;
- введення зйомки за результатами вимірювань колієвимірювальним вагоном КВЛ;
- зрівнювання результатів вимірювань КВЛ на вісь колії;
- введення нормативів на допустимі швидкості для початкового стану, доповнення
допустимих швидкостей обмеженням на швидкість опускання колеса;
- автоматичний пошук раціональної комбінації проектних підвищень зовнішньої
рейки;
- розрахунок кривизни і векторів нормалей для існуючої ділянки за сплайнами;
- поєднання декількох файлів координатної зйомки в один;
- розвернення файлу координатнїй зйомки і файлів з параметрами у зворотньому
напрямку;
- перерахунок координатної зйомки за опорними точками;
- перенесення координатної зйомки на вісь колії;
- перенесення координатної зйомки на вісь сусідньої колії;
- зрівнювання усіх видів зйомки за відомими координатами;
- можливість для координатної зйомки додавати сплайнові точки псевдозйомки
поміж існуючими чи рівномірно розподілені по довжині;
- можливість запису координатної зйомки при постійному кроці у вигляді зйомки
способом стріл;
- розрахунок міжколій поміж двома коліями: початкове положення лівої колії проектне положення правої колії; початкове положення правої колії - проектне положення
правої колії; проектне положення лівої колії - проектне положення правої колії;
- проектування плану нової другої колії відносно відомої існуючої з забезпеченням
габаритних уширень;
- формування обмежень на зсуви, виходяи з необхідних значень міжколій, з
наступним введенням цих обмежень в розрахунок;
- збільшена допустима кількість точок (до 50000) і параметрів (до 1000);
- кожна точка може мати ім'я (до 8 символів) з любого поєднання цифр і букв;
- на графіку проектного рішення надана можливість виведення точок з заданим
кроком;
- потримання рівняння для розрахунку витрат на рихтування за своїми даними
безпосередньо у програмі;
- завдання проектного рішення у вигляді прямої;
- завдання початкового варіанту у вигляді S-образної кривої (зламу);
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- при відсутності зйомки є можливість створити файл псевдозйомки за відомими
параметрами існуючого плану для подальших розрахунків перебудови плану чи
допустимих швидкостей;
- можливість редагування розповсюджені і на координатну модель;
- значення критерію оптимізації записується у файли з параметрами плану і з
результатами розрахунків;
- вдосконалені алгоритми оптимізації проектного рішення;
- змінений порядок реєстрації програми;
- вихід на сайт чи E-mail автора безпосередньо з програми.
Програма призначена для виконання розрахунків виправки і перебудови плану
залізничної колії, що кладається з прямих і кривих різних напрямків, з різноманітними
обмеженнями на проектне рішення, а також для контролю міжколій поміж двома коліями.
Програма розрахована на застосування в усіх закладах, що займаються питаннями
виправки чи перебудови плану. Таким чином забезпечується єдина база і єдиний підхід у
почтоному утриманні колії, при капітальному ремонті і проектуванні залізниць.
Абсолютна більшість сучасних методів розрахунків виправки кривих базується на
визначеені зсувів в окремих точках колії через різницю довжин евольвент для існуючого і
проектного варіантів (у даній програмі - евольвентна модель). При довгих кривих, великих
значеннях зсувів і значних коливаннях кривизни існуючої колії евольвентна модель може
давати суттєві похибки. Більш точно зсуви можуть визначатися в системі координат шляхом
геометричного представлення проектного варіанту і знаходженні відстані на площині від
початкової точки до її проектного положення (в даній програмі - координатна модель).
В основі програми лежать оригінальні авторські методи представлення плану лінії у
вигляді евольвентної і координатної моделей, за рахунок чого програма дозволяє
розраховувати ділянки колії, що мають фрагменти постійної кривизни (прямі і криві різних
напрямків), як для традиційного, так і для координатного представлення плану.
Кількість фрагментів постійної кривизни у програмі обмежено - до 1000. Максимальна
кількість точок зйомки - 50000.
Програма найкращим чином працює під Windows® XP. Обсяги місця на диску і
оперативної пам'яті для роботи програми не критичні, хоч при зрівнюванні зйомки (особливо
КВЛ) оперативної пам'яті бажано мати якомога більше. Швидкодія програми визначається в
основному процесором. Роздільна здатність екрану для роботи програми краще за все
встановлювати максимальною (не менше 800х600 пікселів).
Після старту програми рекомендується розгорнути головне вікно на весь екран, а
графіки розміщувати на пустому полі справа.

В якості десяткового розподілювача у програмі використовується «точка». Пікетаж
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задається у вигляді відстані у метрах, яка показує відстань від нульового стовпа.

Наприклад, пікетна відстань 123244.23 показує, що від нульового стовпа пройшло 123
км, 2 пікети і 44.23 метри (колійники кажуть: "сто двадцять четвертий кілометр, третій пікет,
плюс 44.23 метри"). По різному може показуватись запис пікетажу точки. Проектувальники,
як правило запишуть "км 123 пк 2 + 44.23", колійники - "км 124 пк 2 + 44.23". Саме такі типи
записів передбачені у програмі, коли здійснюється запит типу пікетажу - проектний чи
колійний (тобто основна різниця у відображенні км). В той же час у практиці зустрічаються
записи "пк 1232 + 44.23"; "км 124 пк 2 + 44.23" та ін.
Всі текстові файли у програмі використовуються з кодуванням ANSI. Застосування
Юнікоду недопустимо.
Друк отриманих результатів і графіків (окрім паспорту кривої для ПЧ, креслення зсувів
та допустимих швидкостей і зведеного графіка) здійснюється зовнішними програмами. В
Microsoft® Office Word для вирівнювання стовпчиків рекомендується обрати шрифт Courier
New. Відомість кривих і прямих використовує в таблиці роздільник у вигляді табулятора, що
дозволяє в Microsoft® Office Word легко перетворити текст в таблицю.
Графіки проектного рішенння, кутів, кривизни, плана участка і зсувів визиваються чи
ховаються відміткою відповідного значення в пункті меню Вікна, причому графік проектного
рішення завжди визивається за промовчанням при відкритті файла зйомки. Графіки
допускаємих швидкостей для початкового і проектного варіантів показуються при обиранні
відповідного пункту в меню Сервіс і після анализу цих графіків вікна з ними (для
продовження роботи з програмою) повинні бути закриті.
Положення головного вікна програми, графіків проектного рішення і зсувів
записуються у файл RWPlan.frm і при повторному старті програми відновлюються. Якщо при
зміні розподільчої здатності екрану або після хбоїв системи вікна ведуть себе неадекватно,
видаліть цей файл і повторно запустіть програму.
Графіки масштабуються за розміром вікна. Крок видачі точок на вікні з графіком
проектного рішення задається правою кнопкою миші від 1 до 20. Вікно графічного завдання
початкового варіанта встановлюється на весь екран і розмір його не повинен змінюватися.
Вікно з планом ділянки при введенні даних у форматі *.top у випадку зміни його розмірів
перерисовується після натискання правої кнопки і обиранні масштабу. При масштабуванні
чи перетягуванні вікон з графіками проектного рішення, зсувів і плану ділянки у процесі
оптимізації у вікнах можуть виводитися тимчасові результати, які через деякий час
замінюються найкращими. Вікна з графіками можно копіювати (Alt+PrtSc), а потім
обробляти, в тому числі і друкувати, в будь-якому графічному растровому редакторі.
Наприклад, в Adobe® Photoshop® потрібно обрати New і потім по Ctrl+V вставити графіку з
Кліпборду. В Microsoft® Office Word графіки також після копіювання вставляються
комбінацією клавіш Ctrl+V. Результати розрахунків можуть бути експортовані у Microsoft®
Office Excel (якщо Microsoft® Office Excel встановлено) і потім оброблятися відповідними
засобами.
Програма передбачає можливість автоматичного запуску при клацанні на файлах
зйомки з розширеннями *.str, *.stm, *.ugl, *.tah, *.baz, *.crd. Для цього треба натиснути на
відповідному файлі правою кнопкою миші. Якщо є пункт "Відкрити з допомогою", то в ньому
вказати "Вибрати програму". У вікні, що відкрилося, натиснувши "Огляд", знайти RWPlan.exe
і встановити пташку "Використовувати її для всіх файлів цього типу". Якщо є тільки пункт
"Відкрити", то після його вибору вказати "Вибір програми із списку уручну" і виконати описані
вище дії.
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3.2

Зміни у версіях
У процесі експлуатації RWPlan в дистанциях колії і в проектних організаціях були
виявлені побажання користувачів щодо розвитку можливостей програми. У зв'язку з цим у
програму було внесено велику кількість змін і доповнень.
Вдосконалена робота алгоритмів оптимізації проектних рішень, як для евольвентної,
так і координатної моделей, значення критерія оптимізації зараз записується у файли
параметрів, що дозволяє використовувати цю інформацію у других розрахунках. уттєво
розширені можливості критерія оптимізації у вигляді витрат.
Для можливості обробки великої кількості точок, отриманих в результаті
автоматизованої зйомки колієвимірювачами чи новими приборами, збільшена допустима
кількість точок (до 50000) і параметрів (до 1000). У кожної точки замість номера тепер може
використовуватися ім'я, що складається як з цифр так і букв (до 8 символів).
Для підвищення точності реалізовано повноцінне геодезичне зрівнювання
модифікованої зйомки, додано також зрівнювання зйомки способами стріл і Гонікберга при
відомих координатах окремих точок.
За підтримки виробників колієвимірювачів КВЛ Науково-виробничого центру
інформаційних і транспортних систем «ИНФОТРАНС» реалізоване введення інформації
колієвимірювачів про план ділянки за результатами заїздів.
При виконанні розрахунків допустимих швидкостей чи перепроектуванні ділянок колії
без наявності зйомки за допомогою програми можно створити файл координатної
псевдозйомки за відомими параметрами існуючого плану для подальших розрахунків.
Враховуючи, що на поздовжніх профілях параметри плану можуть мати різну форму
запису, у програмі реалізована можливість формування параметрів координатної моделі на
основі текстового файлу з інформацією про план лінії з поздовжнього профіля. Можливо
також створення файлу псевдозйомки для нової другої колії.
Робота з координатною зйомкою і відповідною моделлю істотно розширена. В першій
версії редагувати параметри проекту було можливо тільки в евольвентній моделі, що
створювало ряд незручностей. Починаючи з другої версії можливості редагування
параметрів розповсюджені і на координатну модель. Реалізована можливість зрівнювання
зйомки при відомих координатах окремих знятих точок. В цьому випадку при двух відомих
точках ділянка розміщується по цих координатах зі зрівнюванням координат поміж цими
точками. Якщо ж задана більша кількість точок, то проводиться зрівнювання результатів всіх
вимірювань. При роботі з координатною моделлю будується сплайн, що проходить через всі
відомі точки ділянки. Кривизна і вектора нормалей в цьому випадку визначаються за
сплайнами.
Після розбиття ділянки на частини тепер можна поєднувати координатну зйомку
окремими частинами, поступово укрупнюючи рішення. У випадку, якщо зйомка виконана зі
зворотним пікетажем, можна програмно розгорнути зйомку і відповідні параметри рішення
для подальших розрахунків в прямому напрямі пікетажу. При відомих координатах окремих
точок кривої є можливість перерахувати координати. В тому випадку, якщо зйомка велася по
рейці, реалізована можливість перерахунку координатної зйомки на вісь існуючої чи
сусідньої колії. При необхідності збільшення гущини точок
координатної зйомки є
можливість додавання точок, отриманих за сплайнама. Также можливо створити
координатну зйомку з постійним кроком, яка може бити збережена як зйомка способом стріл
для побудови паспорту кривої.
У випадку, якщо координати точок містяться в якому-небудь текстовому файлі, їх
можна вичитати звідти і зберегти у вигляді координатної зйомки.
Частково змінений вид графіків. У разі великої кількості близько розташованих точок
графік проектного рішення достатньо складно аналізувати. У першій версії в таких випадках
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доводилося читати координати з якимсь кроком, щоб побачити графік кривизни. У другій
версії на графіку проектного рішення надана можливість виводу точок з заданим кроком.
Недоліком першої версії була неможливість завдання обмеження на діапазон зсувів,
якщо він розташовувався з однієї сторони колії. Наприклад, неможливо було задати допуск
на зсуви, якщо зсув повинен був здійснюватися обов'язково вліво в діапазоні 50-100 мм.
Перша версія у такому разі дозволяла задати тільки одну величину рихтування. У другій
версії надається можливість завдання чи фіксованих зсувів, чи діапазона допустимих зсувів,
який може бути як з однієї сторони, так і двостороннім.
Дуже зручним у першій версії було використання критерію у вигляді витрат на
рихтування. В той же час, формування своїх рівнянь для розрахунків визивало у
користувачів певні складності. У другій версії вбудований модуль, який дозволяє
автоматично сформувати рівняння для розрахунку витрат по двох, трьох чи більше відомим
сполученням рихтування-витрати.
При розрахунках багаторадіусних кривих з проміжними перехідними кривими
приходилося «вручну» задавати різні діапазони їх довжин. В другій версії розрахункові
значення діапазонів і кроку довжин перехідних кривих задаються окремо для кінцевих і
проміжних кривих.
В першій версії також виникала проблема з довжинами перехідних кривих при
допустимості нульової довжини і малому кроці зміни. В результаті допустимими ставали
малі довжини перехідних кривих. В другій версії допустимість нульових довжин задається в
розрахункових значеннях окремо для кінцевих і проміжних кривих. Тепер довжина
перехідної кривої може бути або нульовою, або знаходитись в заданому діапазоні.
В деяких випадках у проектувальника є бажання забезпечити проектне рішення з
однаковими довжинами перехідних кривих на кінцях кривої. В першій версії це не
забезпечувалося е в автоматичному режимі, що створювало певні складнощі. В другій версії
достатньо в розрахункових значеннях задати забезпечення симетричності кінцевих
перехідних кривих.
В першій версії в процесі оптимізації можна було контролювати достатність
підвищення тільки для середньозваженої швидкості. Зараз з'явилася можливість
забезпечувати такий контроль і для максимальної швидкості руху.
В другій версії округлення радіусів може виконуватися як до цілих метрів, так і
сантиметрів. При цьому у третій версії можна зафіксувати довжини перехідних кривих.
При дуже малому (практично нульовому) куті поворота ділянки тепер можна задати
рішення у вигляді прямої, що позволяє оцінити витрати на відновлення проектної прямої.
Зрозуміло, що ніяка оптимізація в таких умовах неможлива. Також надається можливість
завдання в якості початкового наближення S-образного зламу, що дозволяє швидше вийти
на початкове наближення на ділянках з малим кутом повороту.
Модифіковані і уточнені розрахунки допустимих швидкостей для початкового і
проектного варіантів. При визначенні допустимих швидкостей для початкового варіанту
надається можливість завдання нормативів непогашеного прискорення, зростання
прискорень, швидкості опускання колеса і поперечних коливань. График і файл видаються
для точок початкової кривої, додана лінія обмежень по швидкості опускання колеса.
Розрахунки допустимих швидкостей і підвищень для проектного варіанта рой версии
доповнені автоматичним пошуком раціонального сполучення підвищень на сусідніх кривих,
що суттєво прискорило ці розрахунки. Надана можливість побудови креслення, на якому
показані рихтування і допустимі швидкості.
Реалізована можливість розрахунку і контролю міжколій. При великій кількості
сполучених кривих правильно визначити нормативні міжколії практично неможливо, тому
автоматизація таких розрахунків безумовно допоможе підвищити якість проектів перебудови
плану і, що найбільш важливо, безпеку руху поїздів. Якщо є координатна зйомка двох колій,
їх координатні моделі і проектні підвищення, програма дозволяє виконати розрахунок
міжколій поміж двома коліями: початкове положення лівої колії - проектне положення правої
колії; початкове положення правої колії - проектне положення лівої колії; проектне
положення лівої колії - проектне положення правої колії; При цьому міжколії розраховуються
не по нормалі, а шукається мінімальна відстань до проектного рішення.
У випадку порушень габаритних обмежень при розрахунку міжколій можна
сформувати файл обмежень на зсуви по точках, для його наступного використання при
редагуванні координатної зйомки. Такий підхід дозволяє за 1-2 проходи знайти проектне
рішення по сусіднім коліям, яке забезпечує безпеку руху.
Результат розрахунків міжколій може бути записаний у файл і виведений на
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креслення, включаючи інформацію про план і рихтування двох сусідніх колій.
Як відомо, велику складність представляє забезпечення габаритних розширень при
проектуванні другої колії, якщо перша колія має складний план. Програма дозволяє
проектувати план нової другої колії відносно існуючої колії з забезпеченням габаритних
розширень.
Оскільки багато проектувальників працюють з AutoCAD, починаючи з версії 2.1
проектні рішення можуть експортуватися у файли DXF для подальшої роботи з ними в
AutoCAD.
Для ефективного використання системи реперів в колійній практиці у версії 2.2
реалізована можливість зрівнювання окремих точок звичайної зйомки на координати, що
отримані лінійними зарубками від реперів, які присутні на лінії.

3.3

Основні особливості програми
1. Єдина база і єдиний підхід до розрахунків кривих при поточному утриманні колії,
при капітальному ремонті і при проектуванні залізниць.
2. Повна незалежність від методів зйомки. програма дозволяє в якості початкової
інформації про стан колії використовувати практично всі відомі на сьогодні методи зйомки.
Можлива робота як з традиційною зйомкою (методи стріл, Гонікберга), так і координатним
представленням зйомки. Можливо використання в якості зйомки результатів заїздів
колієвимірювального вагону КВЛ. У випадку координатного представлення зйомки відстань
поміж точками зйомки може бути довільною. Запропонований модифікований спосіб стріл,
який суттєво підвищує якість зйомки і комбінована зйомка, що забезпечує найкращі
результати. Можливо також використання файлу з топографічними даннми TOP чи файлу
DCE з САПР-Credo (http://www.credo-dialogue.com).
3. При розрахунках може розгядатися не тільки окрема крива, але і відрізок колії, що
складається з любої допустимої комбінації прямих і кривих.
4. Реалізована можливість розрахунку зсувів для прямих ділянок.
5. В координатній моделі ліквідований основний недолік існуючих методів, коли прямі
підходів на початку і в кінці фіксувалися тільки першою і останньою парами точок.
6. В координатній моделі ліквідована неточність існуючих методів, визваний тим, що
кривизна існуючої кривої і вектор нормалі до існуючої колії в окремих точках визначалися
тільки у вигляді представлення кола, яке проходить через три сусідні точки.
7. Окрім звичайних кривих можливий устрій зламів (кругових кривих великих радіусів
без перехідних кривих).
8. Реалізована можливість врахування різноманітних обмежень на проектне рішення в
процесі оптимізації:
- забезпечення заданого напряму зсувів;
- неперевищення максимального зсуву по всій ділянці;
- вихід в кінці ділянки на фіксований зсув, в т.ч. і відмінний від нуля;
- обмеження на пікетажне положення початку і кінця проектуємої ділянки;
- обмеження на пікетажне положення початку і кінця окремих кругових кривих чи
прямих;
- забезпечення фіксованих зсувів в окремих точках;
- розташування окремої точки в заданому діапазоні зсувів: зліва-направо, тільки зліва
чи тільки справа;
- забезпечення обмежень на довжину кожної перехідної і кругової кривої чи прямої;
- забезпечення проектування сімметричних перехідних кривих;
- забезпечення обмежень на величину радіусів кругових кривих.
9. Оптимізація проводиться по одному з критеріїв: мінімум суми квадратів, модулів чи
витрат за вибором користувача.
10. Оцінка швидкості руху по існуючій ділянці і підбір підвищення зовнішньої рейки з
визначенням максимальної швидкості по запроектованій ділянці.
11. Розрахунок зсувів по традиційній евольвентній чи точній координатній моделі.
12. Можливість отримання рішення з округленими значеннями радіусів.
13. При координатній зйомці і розрахунку координатних моделей двох сусідніх колій
можливий розрахунок міжколій поміж цими коліями з визначенням мінімально-допустимих
значень і друком зведеного графіку.
14. Формування псевдозйомки для заданих параметрів, для другої колії, для
додаткових точок.
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14. Експорт проектного варіанту у вигляді моделі плану в систему Credo-Mix (файл
DCE) для подільшого проектування.
15. Експорт результатів розрахунків в таблиці Microsoft® Office Excel.
16. При використанні цієї програми і Credo-Mix з'являється можливість проектування
трас нових чи тих, що реконструюються, лінійних об'єктів в умовах жорстких обмежень на
планове положення.
17. Для дистанцій колії передбачена можливість формування і друку паспорту кривої.

3.4

Головне вікно програми
Головне вікно програми має наступний вигляд

На цьому вікні:
1 - Головне меню програми
2 - Назва ділянки, що розраховується
3 - Довжини ділянки за хордами, що поєнують зняті точки; з врахуванням кривизни
колії поміж точками і проектна
4 - Прапорець врахування обмежень на зсуви і пікетаж
5 - Проектна кількість ділянок постійної кривизни
6 - Номер ділянки постійної кривизни у таблиці параметрів
7 - Кнопка задання нових параметрів евольвентної моделі для нового розрахунка
8 - Номер точки в таблице зсувів
9 - Величина зсува в мм для даної точки. Зсув вліво по ходу зйомки зі знаком «мінус».
Редагування поля заборонено. При порушенні обмежень показується червоним жирним
шрифтом. Якщо точка має питому вагу 0, зсув показується на сірому тлі, при вазі більшій за
1 - на блакитному. При подвійному клацанні на точці відкривається вікно редагування
обмежень та питомої ваги.
10 - Обмеження зсува в ліву сторону в мм. Якщо значення одне, то необхідно
забезпечити безпосередньо це значення зсува.
Якщо значення два, то необхідно
забезпечити зсув в заданому діапазоні. Зміна обмежень, імені точки або примітки до точки
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можливі по подвійному клацанню або в пункті меню Редагування-Редагувати зйомку.
Враховується тільки при вмиканні прапорця 4.
11 - Обмеження зсува в праву сторону в мм. Якщо значення одне, то необхідно
забезпечити безпосередньо це значення зсува.
Якщо значення два, то необхідно
забезпечити зсув в заданому діапазоні. Зміна обмежень, імені точки або примітки до точки
можливі по подвійному клацанню або в пункті меню Редагування-Редагувати зйомку.
Враховується тільки при вмиканні прапорця 4.
12 - Округлене до метра значення пікетажу даної точки. Редагування поля заборонено
14 - Граничні зсуви, що забезпечуються в розрахунку. Потрібний зсув в кінці задається
у метрах і забезпечується при натисканні кнопки «Поновити» і в процесі оптимізації.
Враховується незалежно від положення прапорця 4. Задається з врахуванням напрямку
цього зсуву, тобто при необхідності забезпечити зсув в кінці вліво по ходу зйомки
застосовується знак «мінус». Максимальний зсув для всієї ділянки задається завжди
додатним і в міліметрах. Враховується тільки при вмиканні прапорця 4.
15 - Значення довжини перехідної кривої в метрах для відповідної кругової кривої.
Можливе редагування безпосередньо в таблиці
16 - Мінімально-допустима довжина відповідної перехідної кривої. Можливе
редагування безпосередньо в таблиці. Початкові значення для кінцевих і проміжних
перехідних кривих і можливість нульової довжини визначаються в розрахункових значеннях
17 - Максимально-допустима довжина відповідної перехідної кривої. Можливе
редагування безпосередньо в таблиці. Початкові значення для кінцевих і проміжних
перехідних кривих визначаються в розрахункових значеннях
18 - Крок зміни довжини відповідної перехідної кривої в процесі оптимізації. Можливе
редагування безпосередньо в таблиці. Початкові значення для кінцевих і проміжних
перехідних кривих визначаються в розрахункових значеннях
19 - Округлення радіусів з потрібною точністю
20 - Потрібний напрям зсувів. Можливий вибір «право», «ліво» чи пусте поле, якщо
зсуви можуть бути різносторонніми. Враховується незалежно від положення прапорця 4
21 - Напис, що повідомляє про те, що під час аналізу параметрів значення радіусів і
довжин кінцевих перехідних кривих (перехід з кривої на пряму) будуть корегуватися так, щоб
забезпечити ухил відведення підвищення таким, як задано в розрахункових значениях. При
завданні обліку по максимальній швидкості з'являється селектор її завдання.
22 - При натисканні цієї кнопки відновлюються діапазони радіусів, як правило ті, які
задані в розрахунковних значениях
23 - Граничні значення пікетажу початку і кінця проектування в метрах. Не можна
задавати тільки одне значення. Якщо значення задані, то вони враховуються тілько при
вмиканні прапорця 4
24 - Значення радіуса відповідної кругової кривої в метрах. Для прямих задається 0,
для кривої, що повертає вліво по ходу зйомки, задається знак «мінус». Можливе
редагування безпосередньо в таблиці. У таблиці показується значення з кількістю знаків
після точки, яка задана в розрахункових значеннях
25 - Мінімально-допустимий радіус відповідної кругової кривої в метрах. Можливе
редагування безпосередньо в таблиці. Початкове значення береться з розрахункових
значень
26 - Максимально-допустимий радіус відповідної кругової кривої в метрах. Можливе
редагування безпосередньо в таблиці. Початкове значення береться з розрахункових
значень
27 - Значення довжини відповідної кругової кривої в метрах. Можливе редагування
безпосередньо в таблиці. У таблиці показується значення з кількістю знаків після точки, яка
задана в розрахункових значеннях. Якщо значення показане червоним кольором, це
означає, що величина довжини зафіксована
28 - Мінімально-допустима довжина в метрах відповідної кругової кривої чи прямої.
Можливе редагування безпосередньо в таблиці. Початкове значення береться з
розрахункових значень. Якщо значення показане червоним кольором, це означає, що
величина довжини зафіксована
29 - При натисканні на цю кнопку поточні параметри проектного рішення запам';
ятовуються для можливого відкіта (кнопка 31)
30 - Кнопка, що дозволяє врахувати зміни, які були зроблені в таблиці параметрів. При
натисканні на цю кнопку зрівнюються кут повороту і зсув в кінці і вариант заноситься до
стеку
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31 - Поавернення до проектних параметрів, які були на момент натискання кнопки 29
32 - Перехід до проектних параметрів, які знаходилися у стеці (до 9 варіантів)
33 - Граничне значення пікетажу в метрах, раніше якого не повинна починатися
відповідна крива чи пряма. Враховується тільки при вмиканні прапорця 4. Можливе
редагування безпосередньо в таблиці або по подвійному клацанню
34 - Граничне значення пікетажу в метрах, після якого не повинна закінчуватися
відповідна крива чи пряма. Враховується тільки при вмиканні прапорця 4. Можливе
редагування безпосередньо в таблиці або по подвійному клацанню
35 - Розраховане значення пікетажу в метрах кінця відповідного елементу
36 - Розраховане значення пікетажу в метрах початка проектування на ділянці
37 - Кількість знятих точок на ділянці
38 - Подовження чи скорочення ділянки (м) в результаті проектування. це значення не
враховується в проектному пікетажі. Проектувальник повинен сам прийняти рішення про
введення «різаного» пікету в тому чи іншому місці. Детальніша інформація по довжині
ділянки автоматично записується у файл *_DL.txt при збереженні параметрів эвольвентной
або координатній моделі
39 - Кнопка запуску оптимізації активної в даний момент моделі (евольвентної чи
координатної)

3.5

Основне меню програми
Основне меню програми складається з пунктів Файл-Редагування-ОптимізаціяСервіс-Вікна-Допомога-Мова
Пункт Файл має наступні підпункти:

Підпункт Відткрити відповідно включає в себя наступне:
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В цьому підпункті можна відкрити файл з результатами зйомки способом стріл,
модифікованої зйомки стріл, Гонікберга (Ленгіпротранса), модифікованої інструментальної
зйомки, координатної (в тому числі від базису чи з декількох файлів); а також використати
координати знятої колії з КАПРЕМ Credo-Mix (файли DCE) з Credo-DAT (файли TOP) чи з
любого структурованого текстового файлу з координатами чи асиметричною зйомкою і
результати колієвимірювального вагона КВЛ.
В цьому ж підпункті можна відкрити файли з інформацією про «різані» пікети і про
проектні підвишення зовнішньої рейки, файли з параметрами евольвентної чи координатної
моделей. При розрахунку довгих ділянок в цьому підпункті відкриваються параметри
евольвентної чи координатної моделі частинамм. Можна створити координатну модель для
псевдозйомки з файлу плану програми тягових розрахунків або на базі даних поздовжнього
профіля.
Також є можливість прочитати параметри проектного рішення з програм КАПРЕМ і
ROBUR (обмінний формат осі колії RWPlan-Robur *.csv), а із САПР GeoniCS координати
точок і параметри проектного рішення.
Підпункт Створити відповідно включає в себя наступне:
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Цей підпункт використовується для створення в програмі нових параметрів
розрахунку, нових файлів зйомки чи нового файла «різаних» пікетів. Для вирішення завдань
перебудови плану лінії при відсутності зйомки можна створити файл з координатами
окремих точок за параметрами плану. Параметри плану окремих кривих на ділянці, які,
наприклад, отримані за паспортами кривих, можуть бути поєднані для виконання тягових
розрахунків у MoveRW або побудови профілю у CadRW через створення плану ділянки.
Одночасно з поєднанням параметрів відбувається поєднання і створення файлу підвищень
для ділянки.
Підпункт Зберегти відповідно включає в себя наступне:

Цей підпункт дозволяє зберегти для подальшого використання файли зйомки, файл
«різаних» пікетів, файли з параметрами і результатами відовідних моделей проектного
рішення, відомість кривих і прямих на ділянці, файл з відомістю відстаней для укладання
колії, відомість з габаритними відстанями до різних об'єктів уздовж траси, файл розбивки за
створами репрів і файл для проектування траси в CREDO. Файли з результатами
використовуються для аналізу і наступного друку.
Підпункт Експорт дозволяє експортувати в програму Microsoft® Office Excel
параметри і результати відповідних моделей або створити файл DXF з існуючими точками і
проектною моделлю або для побудови нитки плану на поздовжньому профілі. Також
передбачено створення файлу з існуючими точками і проектною моделлю для САПР
GeoniCS і проектної моделі осі колії (обмінний формат *.csv) ROBUR. Траса в GEONICS
створюється командами сегментації виправки.
Підпункт Розрахункові значення дозволяє змінити базові установки програми.
Пункт меню Редагування дозволяє редагувати результати зйомки і параметри
проектного рішення.
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Пункт меню Оптимізація служить для оптимізації параметрів проектного рішення

В цьому пункті обирається оптимізація евольвентної чи координатної моделей,
створюється координатна модель і задається швидкість оптимізації і ступінь врахування
обмежень. Можливий також переход від координатної моделі до евольвентної і навпаки.
Пункт меню Сервіс (не працює для версії DM) дозволяє вирішувати ряд додаткових
завдань

Тут можна оцінювати допустиму швидкість для початкового і проектного станів,
визначити підвищення зовнішньої рейки та нормативні габаритні відстані до опор і
платформ, створити і надрукувати паспорт кривої для дистанції колії, а також виконати
розрахунок міжколій і побудувати зведений графік
Пункт меню Вікна дозволяє вмикати чи вимикати вікна з графіками

Графіки проектного рішення, кутів, кривизни, плана ділянки і зсувів викликаються чи
ховаються відміткою відповідного пункту, причому графік проектного рішення завжди
викликається за умовчанням при відкритті файла зйомки. Графік зсувів відкривається
автоматично при наявності проектного рішення, а графіки кутів і кривизни ділянки - при
роботі з довгими ділянками. Положення і розмір вікон проектного рішення, зсувів і Головного
вікна програми запам'ятовуються і відновлюються при наступному старті програми.
Пункт меню Допомога включає цей файл допомоги, відомості про автора, дозволяє
відправити E-mail автору програми, зайти на сайт автора, скачати програми розрахунків
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захрестовинних кривих і скорочених рейок, а також виконати реєстрацію програми.

Пункт меню Мова дозволяє обрати мову діалогів та інтерфейсу програми.

3.6

Рекомендації щодо проведення розрахунків
Перш за все слід мати на увазі, що дана програма може використовуватися для
виконання розрахунків плану як в дистанціях колії, так і в проектних організаціях для яких
завгодно способів зйомки. При виконанні зйомки плану сліду виходити з того, як будуть
використовуватися результати. Якщо мова йде про поточне утримання колії, то для зйомки
можна використовувати стандартний спосіб стріл, спосіб Гофера чи модифікований спосіб.
При розрахунках намагаються забезпечити мінімальні зсуви, величина яких обумовлена
технологією виконання робіт. Як правило зсуви не повинні перевищувати 60 (100) мм. При
виконанні паспортизації колій важливим фактором є необхідність визначення параметрів
існуючого плану і, в першу чергу, кутів повороту і дирекційних кутів прямих ділянок. В цьому
випадку слід використовувати комбіновані способи зйомки, координатні чи, в крайньому
випадку, спосіб Гонікберга. Зйомку слід перетворювати в координатну і переносити на вісь
колії. При визначені параметрів плану намагаються отримаи рішення, яке наближається до
дійсного положення плану на величину похибки вимірювань (як правило 20-30 мм). При
вирішенні різноманітних проектних задач слід використовувати комбіновану чи координатну
зйомки. Зйомку слід перетворювати в координатну і переносити на вісь колії. В деяких
випадках можна створювати псведозйомку на основі відомих параметрів існуючого плану.
Величина зсувів в цьому випадку несуттєва, оскільки буде виконуватися укладання нової
колії чи переукладання існуючої.
Розрахунок рекомендується виконувати в наступній послідовності:
1. Перевірити і при необхідності відкорегувати установки розрахункових значень в
пункті меню Файл-Розрахункові значення.
2. Підготувати початкові дані в зовнішньому редакторі чи в пункті меню ФайлСтворити
3. Якщо початкові дані вже є чи підготовані в зовнішньому редакторі, то виконується
введення файла початкових даних (Файл-Відкрити) для методів стріл, модифікованого
способа стріл, Гонікберга, координатного, DCE чи TOP. Також можуть бути введені
результати вимірювань колієвимірювального вагону КВЛ, результати координатної чи
асиметричної зйомки з текстового файла.
4. При необхідності відредагувати дані зйомки, перерахувати координати чи задати
примітки до окремих точок зйомки, можна скористатися відповідними пунктами меню
Редагування (крім файлів DCE чи TOP). Якщо розрахунок раніше вже виконувався, то, при
відповідній установці розрахункових значень, автоматично читається файл параметрів для
евольвентної моделі з тим же им'ям (крім файлів new.* і tmp.*).
Для довгих ділянок з проміжними прямими може виявитися доцільним попереднє розбиття
ділянки на декілька частин, їх розрахунок і наступне поєднання файлів розрахункових
параметрів в один. При цьому можливо поєднувати зйомку і параметри кремих частин.
Завантаження окремих частин зі зйомкою виконується через пункт меню Файл-ВідкритиКоординатну зйомку частинамм, а з параметрами евольвентної чи координатної моделі через відповідний пункт меню Файл-Відкрити-Параметри моделі частинами.
Якщо раніше виконувався розрахунок координатної моделі, то файл з його параметрами
можна прочитати (Файл-Відкрити-Параметри координатної моделі). В цьому випадку
відпаде необхідність в розрахунках евольвентної моделі і створенні координатної моделі.
Також передбачене читання файла з параметрами проектного рішения з програми КАПРЕМ.
5. Якщо розрахунок виконується вперше чи виникла потреба принципової зміни
параметрів розрахунку, слід сформувати розрахункові параметри, натиснувши кнопку «Нові
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параметри».
6. Якщо кут повороту ділянки близький до нуля, а кількість параметрів вибрана «1», то
програма розраховуватиме зсуви для прямої
7. Якщо в таблиці з параметрами нового розрахунку вибрана опція графічної
побудови початкового варіанту (установлена за умовчанням), необхідно виконати його
побудову.
8. При необхідності відкорегуйте параметри проекту в таблиці. Особливу увагу слід
приділити правильному завданню структури кривої, тобто лівим і правим кривим і прямим.
Попереднє графічне відображення рішення можна отримати, користуючись для
відображення змін таблиці на графіку пунктом меню Редагування-Відрисовка без
зрівнювання зсуву в кінці. При цьому зрівнюється тільки кут повороту. Примітки до
окремих рядків параметрів можна задати, скориставшись відповідним пунктом меню
Редагування.
9. Після сформування орієнтовного контуру, натиснути кнопку «Поновити». При
цьому зрівнюється кут повороту і забезпечується заданий зсув в кінці. При натисненні
кнопки «Поновити» радіуси і довжини кругових кривих записуються в таблицю параметрів з
точністю, що задана в розрахункових значеннях.
10. !!! Кнопку «Поновити» слід натискати кожного разу при зміні яких-небудь
параметрів для їх врахування. Якщо кнопка виділена жирним шрифтом, її натиснення
обов'язкове.
11. При необхідності об'єднати дві ділянки постійної кривизни, розбити ділянку на дві
частини, влаштувати кругову криву в місці розташування перехідної кривої, видалити
кругову криву або пряму, а також влаштувати S-образну криву великого радіусу (злам)
можна скористатися відповідними пунктами меню Правка.
12. Запустити оптимізацію евольвентної моделі (кнопка на панелі чи в пункті меню
оптимізація). Потрібний критерій оптимізації можна вибрати в пункті меню ФайлРозрахункові значення.
13. У складних випадках запускати оптимізацію кілька разів. Не завжди слід чекати,
що програма сама закінчить оптимізацію. Якщо Ви бачите, що зсуви майже не міняються,
або хочете змінити що-небудь в параметрах, натискайте кнопку «Стоп».
14. За наявності обмежень слід включити прапорець врахування обмежень і знову
провести оптимізацію. При збереженні і наступному читанні параметрів евольвентної чи
координатної моделей положення перемикача врахування обмежень встановлюється у
відповідності зі збереженим розрахунком.
15. В кінці оптимізації при необхідності можна округлити значення радіусів і знов
провести оптимізацію для закруглених значень радіусів.
16. Результати розрахунків евольвентної моделі можна експортувати в Excel або
зберегти в текстовому файлі (розширення *.txt, кодування ANSI) для подальшого друку і
аналізу. Мова вихідних документів (російська, українська, англійська) вибирається в
розрахункових значеннях. Параметри евольвентної моделі (*.ras) необхідно зберегти для
подальшого використання. При цьому зберігаються положення перемикача врахування
обмежень і розрахункові значення (крім деяких пунктів).
17. Допустимі швидкості для початкового і проектного варіантів при необхідності
можна оцінити в пункті меню Сервіс.
18. Якщо необхідні точніші результати проектування плану або координатна модель,
слід після оптимізації евольвентної моделі створити координатну модель і провести її
оптимізацію
19. Бажано зберегти параметри координатної моделі в файл (расширение *.par). При
цьому зберігаються положення перемикача врахування обмежень і розрахункові значення
(крім деяких пунктів).
20. Результати розрахунків координатної моделі можна експортувати в Excel чи
зберегти у текстовому файлі з розширенням *_crd.txt для подальшого аналізу і друку, а
також виконати експорт моделі в систему Credo-Mix (http://www.credo-dialogue.com) для
подальшого проектування.
21. При наявності координатної зйомки і розрахунків координатної моделі двох
сусідніх колій можна виконати розрахунок міжколій і побудову зведеного креслення.
22. Мова вихідних документів (російська, українська або англійська) обирається в
розрахункових значеннях.
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3.7

Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan

Реєстрація програми
При наявності у Вас версії програми для USB ключа особливості його використання
вказуються при встановленні програми.
При спробі несанкціонованого використання ключа чи взлому програми ключ
переходить в заблокований стан.
Перед першим запуском програми слід встановити драйвер ключа-USB.
Установка драйвера ключа захисту "Алмаз"
Для установки драйвера ключа захисту «Алмаз» виконайте наступні дії:
1. Встановіть апаратний ключ «Алмаз» у вільний порт USB комп'ютера.
2. Дочекайтеся, поки операційна система виявить його.
3. Натисніть кнопку «Далі >».
4. Оберіть
«Провести пошук відповідного драйверу для пристрою» і натисніть
кнопку «Далі >».
5. Оберіть «розміщення буде вказане» і натисніть кнопку «Далі >».
6. Оберіть каталог, в який виконана установка програми RWPlan і де знаходиться
драйвер ключа захисту «Алмаз» натиснувши кнопку «Огляд». В каталозі повинні
знаходитися файли almaz.sys і almaz.inf. Натисніть кнопку «OK».
7. Натисніть кнопку «Далі >».
8. Якщо ви побачили повідомлення «Windows завершила установку програмного
забезпечення для цього пристрою», значить драйвер ключа захисту «Алмаз» успішно
встановлено. Натисніть кнопку «Готово».
У випадку успішної установки перезавантаження системи не потрібне.
Після правильної установки драйверів, ключ захисту «Алмаз» буде відображений у
Диспетчері пристроїв (тільки при підключеному ключі).
Після установки драйвера рекомендується протестувати ключ (aconfig.exe) і файл
конфігурації almaz.cfg. Для автоматичного пошуку файла конфігурації ключа в ярлику
програми RWplan, який з'явиться на робочому столі, слід вказати в якості робочої теки C:
\Program Files\RWPlan\ чи теку, в яку Ви установили програму.
Настройка системи захисту "Алмаз II"
Утіліта настройки системи захисту програмного забезпечення «Алмаз II» aconfig.exe
призначена для настройки параметрів системи захисту, визначення її працездатності і
діагностування стану апаратного ключа.
Утіліта дозволяє перевірити працездатність ключа, створити і редагувати
конфігураційний файл з описом параметрів доступу до ключа, перевірити правильність
настройок.
Для роботи програми з локальним ключем потрібен встановлений на локальному
комп'ютері драйвер ключа захисту «Алмаз II». Після запуску утіліти з'являється вікно:
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Для відкриття файлу конфігурації натисніть на кнопку в правій частині поля введення
«Использовать файл конфигурации». У вікні діалогу оберіть файл almaz.cfg в теці C:
\Program Files\RWPlan_1_2\ чи в тій, в яку Ви встановили програму, і натисніть кнопку «
Открыть». Після цього дані з файлу конфігурації будуть завантажені.
У вікні в полі «Тип используемой защиты» оберіть «Локальным ключом». В полі «
Номер серии ключей (HEX)» вкажіть номер серії ключів в шістнадцятеричному форматі. Цей
номер вказаний на наклейці ключа (000011). Можна також натиснути кнопку «Поиск». Якщо
ключ і драйвери встановлені правильно, то через деякий час програма сама знайде ключ.
Після введення цих параметрів, буде доступною кнопка «Тест». Після натискання на
цю кнопку програма спробує підключитися до ключа і визначити його стан. По закінченні цієї
операції буде видане відповідне діагностичне повідомлення. Якщо ключ знайдений і успішно
протестований, буде виданий його номер і стан. Якщо ключ не знайдено чи сталася помилка
при тестуванні - буде видане повідомлення про помилку та її номер.
Якщо у Вас варіант програми без USB ключа, то для можливості роботи з програмою
її необхідно зареєструвати у автора. Для реєстрації програми слід скористатися кнопкою
меню Допомога-Реєстрація програми. При роботі з операційною системою Windows Vista
та пізнішою слід здійснювати запуск програми від імені адміністратора.

При першому запуску програми на комп'ютері слід це вікно закрити кнопкою
"Залишити все без змін". Потім вийти з програми і знову її запустити. Після цього знову
викликати пункт меню Допомога-Реєстрація програми. Код обладнання, який видає
програма, необхідно передати автору. Для цього краще за все відправити листа (E-mail), в
якому вказати цей код і відомості про користувача. Можна також відправити SMS з кодом на
мобільний телефон +380-50-320-55-98.
Без реєстрації програма дозволяє знайомитися з пунктами меню і файлом допомоги
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до програми.
До моменту реєстрації програму можна закривати і потім відкрити для реєстрації.
У відповідь на Ваше повідомлення Ви отримаєте реєстраційне ім'я і реєстраційний
номер, які слід ввести у відповідні поля.
Реєстрація молива двох типів:
- постійна (кнопка «Зареєструвати»);
- тимачсова (після натискання кнопки «Тимачсова реєстрація (15 днів)» програма
буде нормально працювати на протязі 15 днів і дозволить зробити до 15 запусків).
Тимчасова реєстрація також вимагає отримання у автора і введеня імені і номеру.
Після успішної реєстрації програми не слід вводити інші реєстраційні дані і натискати
кнопки на формі, кріме кнопок «Написати листа автору» і «Залишити все без змін».
Якщо передбачається переставлення програми на інший комп'ютер, заміна чи
перестановлення операційної системи, материнської плати, процесора чи вінчестера, слід
попередньо зв'язатися з автором програми.
Після цього натискається кнопка "Вімінити реєстрацію" і отриманий код відміни
передати автору. Якщо інформація коректна, Ви отримуєте нове ім'я і новий реєстраційний
номер доступу до програми.
Попередні ім'я і номер після натискання кнопки "Вімінити реєстрацію"
перестають спрацьовувати.

3.8

Швидкий старт
1. Викликємо Файл-Розрахункові значення і при необхідності міняємо деякі значення

2. Для введення даних нової зйомки скористуємося спеціальним пунктом меню ФайлСтворити-Файл зйомки методом стріл. В результаті відкривається вікно введення
результатів зйомки
3. Заповнюємо верхні поля і натискаємо кнопку «Почати ввід»
4. Заповнюємо таблицю значеннями стріл і підвищень. В точках, які мають обмеження
на зсуви, вводимо значення обмежень
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5. Натиснувши кнопку «Готово», попадаємо у вікно зрівнювання зйомки за
координатами (при повній версії програми). Нічого не змінюємо в цьому вікні і, натиснувши
кнопку «Готово», потрапляємо у вікно запису файла. Задаємо ім'я файла і зберігаємо
зйомку (цей приклад записаний у файл СТАРТ.str).
Після запису файла отримуємо графік кривизни для введеної інформації.
Встановлюємо розмір вікна і його положення.
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6. Виконуємо оцінку допустимої швидкості для існуючої кривої (Сервіс-Допустимі
швидкості для початкового стану). Корегуємо при необхідності нормативи, зберігаємо
файл швидкостей і аналізуємо графік.

Графік показує, що існуюче положення кривої не дозволяє розвивати швидкість вище
за 60-70 км/год. Закриваємо вікно з допустимими швидкостями.
7. Аналіз кривизни ділянки на графіку проектних рішень показує, що крива явно
дворадіусна. Подивимось, які зсуви потрібні, щоб зробити її дворадіусною. Натискаємо
кнопку «Нові параметри», після цього натискаємо кнопку «Готово».
8. Натискаємо кнопку «Поновити» і отримуємо попередній варіант. Автоматично
вмикається вікно зсувів.
9. Натискаємо кнопку «Оптмізація методом евольвент» і післе оптимізації отримуємо
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10. Включаємо прапорець врахування обмежень і знову проводимо оптимізацію

11. Як бачимо, зсуви вийшли достатньо великими. Розглянемо дворадіусну криву.
Натискаємо кнопку «Нові параметри», відмовляємося від збереження файла,
натиснувши «Відміна», і задаємо 2 ділянки постійної кривизни і включаємо опцію «
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Виконати графічну побудову початкового варіанту». Виконуємо побудову.

Після закінчення побудови включаємо врахування обмежень і натискаємо
Поновити» і «Оптимізація методом евольвент»

«

12. Зсуви виходять суттєво меньшими. Задамо максимальний зсув 60 мм. Знову
проводимо оптимізацію. Отримуємо цілком задовільне рішення
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13. Округлимо отримані значення радіусів. Оберемо округлення кратне 1 м

Зсуви при цьому, природньо, змінюються.
14. Знову проведемо оптимізацію. При цьому не вдається доягнути заданого зсуву в
точці 27.
Приберемо округлення радіусів, знову проводимо оптимизацию і округлюємо радіуси
до 0,1 м, після чого знову оптимізуємо рішення. Отримане рішення не повністю забезпечує
заданий діапазон зсувів в точці 27, але з врахуванням точності вимірювань може бути
цілком прийнятним

15. Визначимо підвищення зовнішньої рейки і максимальні швидкості для проектного
варіанту. Задаємо середньозважену швидкість і натискаємо «Задати».
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Виконаємо підбір раціонального сполучення підвищень.

Після натискання «Готово» отримуємо
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Зберігаємо файл підвищень і отримуємо графік швидкостей, аналізуємо його і
закриваємо вікно з графіком допустимих швидкостей.
16. Створюємо паспорт кривої. Спочатку необхідино ввести дані для паспорту кривої.
Заповнюємо форму і натискаємо «Готово».
17. Зберігаємо файл зйомки з додатковою інформацією і отримуємо дві форми
паспорту кривої. При необхідності друкуємо форми. Після цього з'являється повідомлення,
яке вказує шлях до файла з даними для рихтування (розширення *.pch). Для подальшого
використання зберігаємо параметри і результати евольвентної моделі.

3.9

Типи файлів і їх розширення
Структура файлів, які використовуються і створюються в програмі, наступна:
Ім'я файла зйомки без розширення є базовим для створення всіх інших файлів
програми. Імена, що генеруються програмою, пропонуються користувачу за умовчанням. Всі
файли є текстовими (кодування ANSI) і легко читаються різноманітними текстовими
редакторами (Блокнот, WordPad, Word та ін.).
Щоб при роботі з програмою Ви могли легко ідентифікувати типи файлів
рекомендується в меню тек вибрати Сервіс-Властивості Теки-Вигляд і прибрати
прапорець в пункті Приховувати розширення для зареєстрованих типів файлів.
Не рекомендується використовувати в програмі імена “new” і “tmp”, оскільки це
службові імена.
Службові файли:
RasZnac.baz - файл з наборами розрахункових значеннь;
RWPlan.frm - файл з координатами положення деяких вікон програми;
RWPlanO.frm - файл з координатами положення вікна суміщеного графіка;
Stoim.baz - файл з наборами інформації для розрахунку витрат на рихтування;
Gabarit.txt - файл з інформацією для теоретичного розрахунку габаритів у кривій;
tmp.* - файл, в який записується інформація при відмові користувача від збереження;
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new.* - ім'я, яке пропонується користувачу при збереженні зйомки
Файли зйомки мають розширення, яке визначається типом зйомки:
*.str - зйомка способом стріл;
*.stm - модифікована зйомка стріл;
*.ugl - зйомка способом Гонікберга;
*.tah - модифікована інструментальна зйомка;
*.crd - координатна зйомка;
*.baz - зйомка від базису;
*.stx - текстовий файл (кодування ANSI) з результатами вимірювань колієвимірювача
КВЛ;
*.pik - файл з інформацією про «різані» пікети;
*.shk - файл (кодування ANSI) з інформацією про ширину колії по точках.
*.mpt - файл (кодування ANSI) з інформацією про величини міжколії по точках;
*.crt - файл (кодування ANSI) з інформацією про координати для зрівнювання по
точках;
*.otm - файл (кодування ANSI) з інформацією про робочі відмітки і ширину узбіч;
*.top - топографічний файл з Credo-Dat;
*.dce - спеціальний файл з Credo-Mix;
*.rpr - спеціальний файл з координатами реперів.
На основі імен файлів зйомки генеруються наступні файли:
*.spd - файл допустимих швидкостей для початкового стану;
*.spp - файл допустимих швидкостей і підвищень для проектного стану;
*.sppd - файл розрахунку підвищень згідно ЦПТ 46.20 РЖД;
*.gab - файл габаритних відстаней до опор і платформ;
*_rev.crd - розгорнутий в зворотному напрямку файл координатної зйомки;
*.ras - файл з параметрами евольвентної моделі;
*.txt - файл з результатами розрахунку евольвентної моделі;
*.par - файл з параметрами координатної моделі, може читатися як параметри
евольвентної моделі;
*_crd.txt - файл з результатами розрахунку координатної моделі;
*.mez - файл з результатами розрахунку міжколій;
*.mlay - файл з кресленням зсувів і міжколій;
*.slay - файл з кресленням рихтувань і допустимих швидкостей;
*.ogr - файл з обмеженнями зсувів по точках, сформований при розрахунку міжколій;
*.std - файл з результатами зрівнювання зйомки способом стріл;
*.ugd - файл з результатами зрівнювання зйомки способом Гонікберга;
*.imd - файл с результатами зрівнювання зйомки модифікованим інструментальним
способом;
*.smd - файл з результатами зрівнювання модифікованої зйомки стріл;
*.pch - спрощений файл з результатами розрахунків, що створюється автоматично
при формуванні паспорту кривої;
*.rps - файл з інформацією про лінійні зарубки, зроблені при зйомці від реперів;
*_rep_stv.txt - розбивочний файл з інформацією про відстані від реперів по створам:
*_DL.txt - файл з інформацією по подовженню-cкороченню колії при рихтуванні;
*_FR.txt - файл з бічними силами і роботою бічних сил, отримуваний автоматично
після розрахунку підвищень;
*.pop - файл з даними по поїздопотоку, що створюється при розрахунку підвищень з
урахуванням зносу;
*.psk - файл паспорта кривої;
*.trb - файл з точками розбиття ділянки на частини;
*_T.emf - Windows метафайл з першою сторінкою паспорта кривої;
*_G1.emf - Windows метафайл з графіками паспорта кривої;
*_Table.txt - відомість кривих та прямих на ділянці;
*.vdr - файл з інформацією для побудови відомості відстаней для укладання колії за
координатами;
*_r.txt - текстовий файл з відомістю відстаней для укладання;
*.vdg - файл з інформацією для розрахунку відомості габаритів;

© 2005-2012 Корженевич І. П.

Загальна інформація про програму RWPlan

51

*_gab_r.txt - текстовий файл з відомістю габаритів споруд;
*_gab_r.dxf - файл AutoCAD з координатами споруд з відомості габаритів;
*_BLSP.dxf - файл AutoCAD із зображенням блоку стрілочного переводу, який
влаштовується на прямій;
*_BLSP.txt - текстовий файл з координатами точок такого блоку;
*.pkr - файл попікетних відмінностей у довжинах лівої та правої колій
Всі файли (окрім файлу Credo-Mix *.dce) є текстовими в кодуванні ANSI. Для їх
перегляду достатньо перший раз вказати на файл правою кнопкою миші і вибрати Открыть
с помощью-Выбрать программу. У списку, що відкрився, вказати на Блокнот і поставити
галочку, щоб всі файли такого типу відкривалися даною програмою. Згодом при клацанні на
відповідному файлі він автоматично відкриватиметься для перегляду і редагування в
стандартній програмі Windows Блокнот.
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Підготовка і введення початкової інформації
Підготовка початкової інформації
Введення початкових даних у вигляді стріл прогину
Введення початкових даних для модифікованої зйомки стріл
Введення почакткових даних, що зняті способом Гонікберга
Введення і редагування початкових даних у вигляді координат
Введення та редагування зйомки від базису
Введення зйомки за даними КВЛ
Введення інформації про координати окремих точок для зрівнювання
Введення початкових даних у вигляді файлу *.dce Credo-Mix
Введення початкових даних у вигляді файлу *.top Credo-Dat
Введення координатної зйомки у вигляді текстового файлу
Введення даних про асиметричну зйомку
Комбінована зйомка
Введення інформації про "різані" пікети

4.1

Підготовка початкової інформації
Початкові дані можуть бути чи у вигляді стріл прогину з рівним кроком поміж точками
(файли *.str і для модифікованої зйомки - *.stm), у вигляді зйомки способом Гоникберга з
рівним кроком поміж точками (файли *.ugl), у вигляді координат точок (файли *.crd), у
вигляді зйомки від базису (файли *.baz), у вигляді модифікованої інструментальної зйомки
(файли *.tah), у вигляді текстового файла з координатами, результатів вимірів
колієвимірювачів КВЛ (файли *.stx), файла для розрахунків плану з програми CREDO-MIX
(розширення *.dce) чи файла з координатами точок CREDO-DAT (файли *.top). Відстань
поміж окремими точками для файлів *.crd, *.top и *.dce можуть бути якими завгодно, але не
рівними нулю.
Всі текстові файли у програмі використовуються з кодуванням ANSI. Застосування
Юнікоду недопустимо.
Яка завгодно зйомка може бути перетворена в координатну. координатна зйомка при
постійному кроці може бути збережена як зйомка способом стріл. Якщо крок координатної
зйомки непостійний, то через сплайни її можна перетворити в зйомку з постійним кроком.
Максимальна кількість точок зйомки - до 50000. Десятичний розподільник в програмі «точка».
При введені даних в зовнішньому редакторі (наприклад, Word) слідкуйте, щоб замість
знака «мінус» автоматично не записався знак «поліграфічного тире».
Прямі підходів зліва і справа у всіх способах зйомки, крім координатних, визначаються
по двох перших і останніх точках. це відноситься не тільки до цієї програми, але практично
до всіх існуючих на сьогодні методів розрахунків. Якщо при координатній зйомці на початку і
в кінці ділянки засняті прямі, то номери точок для прямих підходів на початку і в кінці можна
задавати у відповідності до зйомки. Проходження проектних прямих через ці точки
забезпечується в координатній моделі.
Якщо при зйомці стріл прогину (файли *.str і для модифікованої зйомки - *.stm), чи
зйомці способом Гонікберга відомі координати окремих точок (двох і більше), то їх можна
задати. Для звичайного способу стріл і для способу Гоіикберга при кількості таких точок
більше двох виrонується зрівнювання результатів вимірювань. Для модифікованого способу
ці координати використовуються при зрівнюванні зйомки завжди.
Підвищення зовнішньої рейки існуючої колії використовується для оцінки допустимої
швидкості руху поїздів по невиправленій колії. Якщо такої необхідності немає, можна
задавати підвищення рівним нулю.
Ширина колії по точках (файли *.shk) використовується при перерахунку координатної
зйомки з головки рейки на ось колії. Файл *.shk автоматично створюється при введені
результатів вимірювань колієвимірювача КВЛ. При необхідності такий файл може бути
створений в якому завгодно текстовому редакторі.
Міжколії в окремих точках (файли *.mpt) також створюються в якому завгодно
текстовому редакторі і використовуються при створенні координатної зйомки другої колії на
основі зйомки першої колії.
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Правило знаків, яке прийняте в програмі, наступне: для стріл, кутів, радіусів і
кривизни додатний знак при повороті вправо по ходу зйомки, для існуючого підвищення
додатний знак, якщо ліва по ходу зйомки рейка вища правої.
Результати зйомки способом стріл, Гонікберга і координати точок можуть бути
підготовані для введення в якому завгодно текстовому редакторі чи вводитися
безпосередньо в програмі.
Кожна точка в цих зйомках може мати питому вагу від 0 до 255. Якщо питома вага
дорівнює 0, то точка не враховується при підрахунках критерію оптимізації. При інших
значеннях питомої ваги зсуви і порушення обмежень в точці враховуються з відповідним
коефіцієнтом.
При підготовці в зовнішньому редакторі слід дотримуватися певної структури
відповідних текстових файлів.
Для оцінки стійкості результатів зйомки або в дослідницьких цілях можна згенерувати
зйомку з помилками вимірювань. Для отримання такої зйомки слід мишею вказати на
таблицю зсувів на головному вікні і натиснути Ctrl-f10.

4.2

Введення початкових даних у вигляді стріл прогину
Якщо початкові дані зняті у вигляді стріл прогину (файли *.str), то крок поміж точками
зйомки (не путати з довжиною хорди зйомки, яка приблизно вдвічі більша кроку) вважається
постійним і задається. Прямі підходів зліва і справа визначаються по двох перших і останніх
точках.

Перша і остання стріли повинні бути рівними нулю, тобто зйомка повинна починатися і
закінчуватися на прямих, оскільки спроба розрахунку кривої для початкової стріли не рівної
нулю призводить до невизначенності в розрахунку кривизни і дирекційного кута дотичної до
першої точки.
Для більш точної зйомки способом стріл можна скористатися способом Гофера. В
цьому випадку стріли вимірюються від 20-метрової хорди; при введенні задається крок
зйомки 5 м і вводяться виміряні стріли. Для програмної обробки зйомки і перерахунку її у
звичайну зйомку з заданим кроком слід натиснути
. В цьому
випадку вводяться виміряні стріли після чого натискається ця кнопка. Для двох точок на
початку і двох точок на кінці зйомки задаються стріли рівними нулю.

При повороті кривої вправо по ходу зйомки знак стріл задається додатним, при
повороті вліво - від'ємним.
Підвищення зовнішньої рейки існуючої колії використовується для оцінки допустимої
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швидкості руху поїздів по невиправленій колії. Якщо такої необхідності немає, можна
задавати підвищення рівним нулю.
Якщо файл з даними вже існує, то слід відкрити цей файл.
При наявності файлу з параметрами евольвентної моделі (*.ras), файла з «різаними»
пікетами (*.pik) і файла проектних підвищень (*.spp) вони автоматично читаються.
Максимальна кількість точок зйомки - до 50000. Десятичний розподілювач в програмі «точка».
Ім'я точки- будь-яке поєднання символів без пробілів довжиною до 8 знаків.
Введена інформація відображається на графіку проектного рішення. При необхідності
можна включити вікно з планом ділянки.
Результати зйомки способом стріл можуть бути підготовані в якому завгодно
текстовому редакторі чи вводитися безпосередньо в програмі.
При підготовці в зовнішньому редакторі слід дотримуватися певної структури
відповідних текстових файлів.
Структура файлів з початковою інформацією:
Файл стріл:
Розширення - .str. Кодування ANSI
Назва ділянки - яка завгодно текстова інформація. Якщо передбачається будувати
Паспорт кривої, то після символу @ можна ввести службову інформацію через знак
табуляції в наступному порядку: @Дата зйомки[Tab]1 для непарної колії, 2 - для парної
[Tab]Назва залізниці[Tab]Номер дистанції[Tab]Номер кривої[Tab]Перегон. Нова чи змінена
службова інформація буде записана в файл зйомки стріл при побудові паспорту кривої
5 1520 $1 - відстань поміж точками в метрах, ширина колії в мм, признак файлу для
версії 3.0 ($) і знак рахунку пікетажу (1 - прямий, -1 - зворотній). Прямий рахунок може не
задаватися
556.450 - пікет початку зйомки, м. При відомих обмеженнях на початок і кінець
проектування далі можуть йти обов'язково два значення пікетажу, який обмежує
проектне рішення на початку і в кінці ділянки
2 10 5000 5 10 - кількість точок з відомими координатами, допустимі похибки при
зрівнюванні координат (мм), довжин (1/5000), стріл (мм), кутів (сек). При наявності точок
з координатами в наступних рядках йде інформація про ці точки у вигляді - ім'я точки,
координати X,Y (м)
5 7498.596000 2193.030000
85 7461.615000 2208.234000
1 0.0 0 0 0 0 1 - ім'я точки (до 8 символів), стріла, мм (крива вправо +, вліво -),
підвищення (мм) лівої рейки над правою, признак наявності і типу обмеження на величину
зсуву (задається: 0 - нема обмежень, 1-5 - є), обмеження зсувів (мм), питома вага точки
(0-255), примітка до даної точки (який завгодно текст чи пусто). Якщо дані об
обмеженнях і примітка відсутні, то відповідні поля можуть не заповнюватися. Якщо при
цьому немає і підвищень, то рядок може закінчуватися значенням стріли
2 5.0 25 0 0 0 1
3 5.0 37 0 0 0 1
………
86 3.0 0 3 0 0 1 Переїзд, рихтовка неможлива
87 2.0 0 0 0 0 1
88 0.0 0 0 0 0 1
Кінець файлу повинен бути в останньому рядку з даними.
Для створення файлу зйомки безпосередньо в програмі слід скористатися
відповідним пунктом меню Файл-Створити.
Після заповнення верхніх полів слід натиснути кнопку «Почати ввід». При цьому
таблиця введення заповниться початковими значеннями.
При клацанні мишею в полі Тип обмеження з'являється меню, в якому треба обрати
відповідне значення.
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В залежності від обраного типу обмеження заповнюються відповідні поля в таблиці.
Якщо для групи точок треба задати однакові обмеження, то, натиснувши відповідну кнопку,
можна задати такі обмеження

Після натискання на кнопку «Готово» у вікні введення-редагування зйомки, ми (не
працює для версій LE і DM!) потрапляємо у вікно введення інформації про координати
окремих точок
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Якщо координати невідомі, то прапорець «Будуть задаватися координати» не
включається і натискається кнопка «Готово».
Якщо задані координати тількі двох точок, то зйомка розташовується за координатами
цих точок. При цьому перевіряється тільки відстань поміж цими точками в старій і новій
системах координат. При більшій кількості точок виконується зрівнювання зйомки і заданих
координат. Слід мати на увазі, що при великій кількості знятих точок зрівнювання може
вимагати достатньо великого обсягу пам'яті і часу підрахунків.
Якщо після зрівнювання похибки не будуть перевищувати ті, що задані в цій таблиці і
в розрахункових значеннях (чи в файлі зйомки), зйомку рекомендується зберегти у вигляді
координатної. Результати зрівнювання записуються в файлі з розширенням *.std.
Після введення інформації про координати ми потрапляємо у вікно запису файла з
введенною інформацією і потім повертаємось в основне вікно програми для виконання
розрахунків.
При редагуванні результатів зйомки (пункт меню Редагування-Редагувати зйомку)
всі поля програмно заповнюються відповідними значеннями.
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Замість кнопки «Почати ввід» з'являється кнопка «Обнулити». При її натисканні
знищуються всі дані і введення починається з початку. Закінчення редагування, як і при
введенні нових даних, - кнопка «Готово».
При помилковому введенні неправильного знака у стріл і підвищень можна поміняти
знак у всіх стріл на протилежний, натиснувши кнопку
.
При відомому куті повороту ділянки можна зрівняти стріли на цей кут.
Зйомку можна розбити на дві частини по точці, у якій стріла дорівнює нулю. Кожна з
таких частин розраховується окремо (у тому числі і з розбиттям на 2 частини). Результати
розрахунків окремих частин можуть бути об'єднані шляхом відкриття параметрів моделі
частинами.
Примітки до зйомки можна створити чи поміняти, скориставшись відповідним пунктом
меню Редагування.
Зйомка може бути збережена як координатна.

4.3

Введення початкових даних для модифікованої зйомки стріл
Не працює для версії RWPlan DM!
Якщо початкові дані зняті у вигляді запропонованої автором модифікованої зйомки
стріл (файли *.stm), то крок поміж точками зйомки вважається постійним і задається. Прямі
підходів зліва і справа визначаються за двома першими і останніми точками.
При повороті кривої вправо за ходом зйомки знак стріл задається додатним, при
повороті вліво - від'ємним.
Модифікована зйомка дозволяє отримати більш якісніші результати за рахунок
меншої відстані поміж точками, низькій відносній похибці і зрівнювання результатів. Даний
вид зйомки особливо рекомендується застосовувати для точної зйомки, зйомки коротких
кривих малого радіуса і захрестовинних кривих.
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При модифікованій зйомці всі точки (крім перших і останніх) знімаються тричі. Крок
зйомки можна зменшити вдвічі (в звичайних умовах до 5 м), при цьому абсолютне значення
стріл не зменшується, що залишає малою їх відносну похибку. Крім цього в програмі
передбачено зрівнювання зйомки за відомим кутом повороту.

Як показали натурні вимірювання, для отримання надійних результатів стріли слід
виміряти ретельно, відліки брати з точністю до 0.5 мм, слідкувати за натяжінням струни і
брати відліки строго перпендикулярно до напрямку струни. Ідеально знімати одночасно три
відліки на кожній хорді.
В програмі при розрахунку координат точок за декількома вимірюваннями виконується
зрівнювання координат і визначається похибка вимірювання стріл.
Слід мати на увазі, що при великій кількості знятих точок зрівнювання може вимагати
достатньо великого обсягу пам'яті і часу розрахунків.
Якщо заданий кут повороту, то програма намагається при зрівнюванні забезпечити
заданий кут. Слід мати на увазі, що у випадку, якщо заданий кут суттєво відрізняється від
виміряного, то зрівнювання буде неможливим і програма запропонує зберегти інформацію у
вигляді стріл.
Для довгих кривих зрівнювання може йти декілька хвилин. Результати зрівнювання
будуть записані у файл з розширенням *.smd. Переглянувши цей файл, можна визначити
точки, в яких доцільно переміряти стріли.
При редагуванні модифікованої зйомки такі точки показуються в таблиці жирним
червоним кольором.
Якщо розрахункова похибка стріл не перевищить заданого значення, то програма
запропонує визначитися з подальшим розрахунком.

Для версії RWPlan LE зйомка автоматично зберігається у вигляді стріл, оскільки ця
версія не працює з координатним представленням.
Зберігши зйомку як координатну, ми зможемо найбільш точно виконати розрахунки,
але не зможемо побудувати паспорт кривої. При збереженні у вигляді зйомки стріл умовні
стріли записуються з трьома знаками після коми. Подальшу роботу слід виконувати з
записаними файлами координат чи стріл. Для цих файлів з'являеться можливість завдання
обмежень, приміток, номерів окремих точок та інше.
Якщо похибка перевищує значення, які вказані в розрахункових значеннях, то
видається попередження і подальший розрахунок виконується для стріл, які отримані в
середині хорд (при цьому стріли для перших і останніх двох точок приймаються рівними
нулю).
В цьому випадку можна в розрахункових значеннях задати новий допуск на похибку
стріл, відкрити Редагування-Редагування зйомки і перезберегти файл з новим допуском.
Якщо файл з даними модифікованої зйомки вже існує, то слід відкрити цей файл.
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При наявності файла з параметрами евольвентної моделі (*.ras), файла з «різаними»
пікетами (*.pik) і файла підвищень (*.spp) вони автоматично читаються.
Максимальна кількість точок зйомки - 50000. Десятичний розподільник в програмі «точка».
Введена інформація відображається на графіку проектного рішення. При необхідності
можні включити вікно з планом ділянки.
Результати зйомки модифікованим способом стріл можуть бути підготовані для
введення в якому завгодно текстовому редакторі чи введені безпосередньо в програмі.
Для підготовки у зовнішньому редакторі слід дотримуватися певної структури
відповідних текстових файлів.
Структура файлів з початковою інформацією:
Файл модифікованої зйомки стріл
Розширення - .stm. Кодування ANSI
Назва ділянки - яка завгодно текстова інформація
5 1520 1 - відстань поміж точками в метрах, ширина колії в мм і знак рахунку
пікетажу (1 - прямий, -1 - зворотній). Прямий рахунок може не задаватися
556.450 - пікет початку зйомки, м. При відомих обмеженнях на початок і кінець
проектування далі можуть йти обов'язково два значення пікетажу, який обмежує
проектне рішення на початку і в кінці ділянки
1 36 12 05 - ім'я першої точки (ціле число), кут повороту градуси, мінути, секунди.
При відсутності точного значення кута вводиться тільки номер першої точки. Можна
задавати кут в градусах без мінут і без секунд
2 10 5000 5 10 - кількість точок з відомими координатами, допустимі похибки при
зрівнюванні координат (мм), довжин (1/5000), стріл (мм), кутів (сек). При відсутності
допуску на стріли в цьому рядку він береться з розрахункових значень. При наявності
точок з координатами в наступних рядках йде інформація про ці точки у вигляді: ім'я точки
(ціле число), координати X,Y (м)
5 7498.596000 2193.030000
22 7461.615000 2208.234000
1 19 25 18 - номер хорди от 1 і далі, стріли (мм) для першого, другого і третього
промірів вздовж хорди
2 23 33 24
3 49 68 51
………
22 34 45 32
23 19 25 14
Кінець файлу повинен бути в останньому рядку з даними.
Імена точок при цій зйомці формуються автоматично у вигляді номерів, починаючи з
заданого.
Для створення файлу зйомки безпосередньо в програмі слід скористатися
відповідним пунктом меню Файл-Створити. Після заповнення верхніх полів слід натиснути
кнопку «Почати ввід».
При цьому таблиця введення заповнюється початковими
значеннями. Відкоригувавши інформацію і натиснувши кнопку «Готово», ми (не працює для
версій LE і DM!) потрапляємо у вікно введення інформації про координати окремих точок.
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Якщо координати невідомі, то прапорець «Будуть задаватися координати» не
вмикається і натискається кнопка «Готово».
Після цього ми потрапляємо у вікно запису файла з введеною інформацією і потім
повертаємось в основне вікно програми для виконання розрахунків.
При редагуванні результатів зйомки (пункт меню Редагування-Редагувати зйомку)
всі поля програмно заповнюються відповідними значеннями.
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Замість кнопки «Почати ввід» з'являється кнопка «Обнулити». При її натисканні
знищуються всі дані і введення починається з початку. Закінчення редагування, як і при
введенні нових даних, - кнопка «Готово»..
Червоним кольором показуються ті стріли, в яких відхилення в результаті зрівнювання
більші 1/3 від максимального відхилення.
При помилковому введенні неправильного знака у стріл можна змінити знак у всіх
стріл на протилежний, натиснувши кнопку
.
Після введення зйомки чи редагування виконується зрівнювання координат.
Результати зрівнювання записуються у файл з розширенням *.smd.

4.4

Введення початкових даних, що зняті способом Гонікберга
Не працює для версії RWPlan DM!
Якщо початкові дані получени у вигляді зйомки способом Гоникберга
(Ленгипротранса) (файли *.ugl), то шаг поміж точками зйомкисчитается постоянним і
задается.
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оскільки при вимірюванні кута в першій та останній точках виконується орієнтування
на початкову та кнцеву прямі, в програмі на початку і в кінці зйомки автоматично додається
по одній фіктивній точці на відстані 50 метров, які фиксують прямі підходів зліва і справа.
Підвищення зовнішньої рейки існуючої колії використовується для оцінки допустимої
швидкості руху поїздів по невиправленій колії. Якщо такой необхідності немає, можна
задавати підвищення рівним нулю.
Якщо файл з даними вже існує, то слід відкрити цей файл.
При наявності файлу з параметрами евольвентної моделі (*.ras), файла з «резаними»
пікетами (*.pik) і файла проектних возвишений (*.spp) вони автоматично читаються.
Максимальна кількість точок зйомки - 50000. Десятичний розподілювач в програмі «точка».
Ім'я точки - будь-яке поєднання символів без пробілів довжиною до 8 знаків.
Введена інформація відображається на графіку проектного рішення. При необхідності
можна включити вікно з планом ділянки.
Результати зйомки способом Гонікберга можуть бути підготовані в якому завгодно
текстовому редакторі чи вводитися безпосередньо в програмі.
При підготовці в зовнішньому редакторі слід дотримуватися певної структури
відповідних текстових файлів.
Структура файлів з початковою інформацією:
Файли зйомки способом Гонікберга
Розширення - .ugl. Кодування ANSI
Назва ділянки - яка завгодно текстова інформація
20 1520 $1 - відстань поміж точками в метрах, ширина колії в мм, признак файлу
для версії 3.0 ($) і знак рахунку пікетажу (1 - прямий, -1 - зворотній). Прямий рахунок може
не задаватися
556.450 - пікет початку зйомки. При відомих обмеженнях на початок і кінець
проектування далі можуть йти обов'язково два значення пікетажу, який обмежує
проектне рішення на початку і в кінці ділянки
2 10 5000 5 10 - кількість точок з відомими координатами, допустимі похибки при
зрівнюванні координат (мм), довжин (1/5000), стріл (мм), кутів (сек). При наявності точок
з координатами в наступних рядках йде інформація про ці точки у вигляді - ім'я точки,
координати X,Y (м)
5 7498.596000 2193.030000
65 7461.615000 2208.234000
1 0.000 -2 -43 0 0 0 0 0 1 - ім'я точки (до 8 символів), стріла, м (для лівої кривої “-“),
кут град мін сек (для лівої кривої всі значення з “-“), підвищення (мм) лівої рейки над
правою, признак наявності і типу обмеження на величину зсуву (задається 0 - немає
обмежень, 1-5 - є), обмеження зсувів (мм), питома вага точки (0-255), примітка до даної
точки (який завгодно текст чи пусто). Якщо дані об обмеженнях і примітка відсутні, то
відповідні поля можуть не заповнюватися. Якщо при цьому немає і підвищень, то рядок
може закінчуватися значенням кута, а в точках, де кут не вимірювався, - значенням
стріли
2 -0.890 0 0 0 -10 0 0 0 1
3 -1.645 0 0 0 -20 0 0 0 1
4 -1.885 0 0 0 -30 0 0 0 1
5 -1.380 0 0 0 -40 0 0 0 1
6 0.000 -10 -40 0 -50 0 0 0 1
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-------61 0.000 -10 -18 0 -70 0 0 0 1
62 -1.380 0 0 0 -60 0 0 0 1
63 -2.070 0 0 0 -50 0 0 0 1
64 -2.110 0 0 0 -40 2 150 0 1 Необхідно обов'язково зсунути колію вліво на 150 мм
65 -1.730 0 0 0 -30 0 0 0 1
66 -1.180 0 0 0 -20 0 0 0 1
67 -0.590 0 0 0 -10 0 0 0 1
68 0.000 -1 -44 0 0 0 0 0 1
Кінець файлу повинен бути в останньому рядку з даними.
Для створення файла зйомки безпосередньо в програмі слід скористатися
відповідним пунктом меню Файл-Створити. Після заповнення верхніх полів слід натиснути
кнопку «Почати ввід». При цьому таблиця заповниться початковими значеннями.
Стріли і кути вводяться зі знаками. Якщо крива по ходу зйомки повертає вправо, то
знаки "+", якщо вліво - "-".
Для введення знака кута необхідно кликнути мишею по відповідному полю і задати
знак.

При клацанні мишею в полі Тип обмеження з'являється меню, в якому потрібно
обрати відповідне значення.

В залежності від обраного типу обмеження заповнюються відповідні поля у таблиці.
Якщо для групи точок треба задати однакові обмеження, то, натиснувши відповідну кнопку,
можна задати такі обмеження
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Після натискання на кнопку «Готово» у вікні введення-редагування зйомки, ми (не
працює для версій LE, RP і DM!) потрапляємо у вікно введення інформації про координати
окремих точок

Якщо координати невідомі, то прапорець «Будуть задаватися координати» не
включається і натискається кнопка «Готово».
Якщо задані координати тількі двох точок, то зйомка розташовується за координатами
цих точок. При цьому перевіряється тільки відстань поміж цими точками в старій і новій
системах координат. При більшій кількості точок виконується зрівнювання зйомки і заданих
координат. Слід мати на увазі, що при великій кількості знятих точок зрівнювання може
вимагати достатньо великого обсягу пам'яті і часу підрахунків.
Якщо після зрівнювання похибки не будуть перевищувати ті, що задані в цій таблиці і
в розрахункових значеннях (чи в файлі зйомки), зйомку рекомендується зберегти у вигляді
координатної. Результати зрівнювання записуються в файлі з розширенням *.ugd.
Після введення інформації про координати ми потрапляємо у вікно запису файла з
введенною інформацією і потім повертаємось в основне вікно програми для виконання
розрахунків.
При редагуванні результатів зйомки (пункт меню Редагування-Редагувати зйомку)
всі поля програмно заповнюються відповідними значеннями.
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Замість кнопки «Почати ввід» з'являється кнопка «Обнулити». При її натисканні
знищуються всі дані і введення починається з початку. Закінчення редагування, як і при
введенні нових даних, - кнопка «Готово».
При помилковому введенні неправильного знака у стріл і підвищень можна поміняти
знак у всіх стріл на протилежний, натиснувши кнопку
.
Примітки до зйомки можна створити чи поміняти, скориставшись відповідним пунктом
меню Редагування.
Зйомка може бути збережена як координатна.

4.5

Введення початкових даних для модифікованої
інструментальної зйомки
Опис цього способу зйомки приведений вище.
При виборі пункту Файл-Відкрити-Файл модифікованої інструментальної зйомки
відкривається файл з розширенням *.tah, після чого запускається вікно редагування зйомки.
Це ж вікно відкривається при виборі пункту Файл-Створити-Файл модифікованої
інструментальної зйомки.
Структура файлів з початковою інформацією:
Файл модифікованої інструментальної зйомки
Розширення - .tah. Кодування ANSI
Назва ділянки - будь-яка текстова інформація
55 53 10 5000 20 - загальна кількість знятих точок, кількість точок на осі рейки, похибки
кутів (сек.), довжин (1:5000), координат (мм), що припускаються;
90 0 0 1000 1000 - дирекційний кут першої прямої (градуси, мінути, секунди),
координати (X, Y) першої точки, м;
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1 1 353 2 40.0 9.068 - ім'я точки, ознака відношення точки до базису (1 - точка на
базисі), лівий кут градуси, мінути, секунди, відстань до наступної базисної точки;
2 1 180 9 50.0 41.503
3 0 180 0 0.0 7.863 0 2 20.0 33.640 - ім'я точки, ознака відношення точки до базису (0 точка не на базисі), лівий передній кут на попередній базисній точці градуси, мінути,
секунди, відстань від попередньої базисної точки, лівий передній кут на наступній базисній
точці градуси, мінути, секунди, відстань від наступної базисної точки;
4 0 180 0 0.0 5.146 0 5 40.0 26.357
5 0 180 1 30.0 24.033 0 11 40.0 17.476
6 0 180 4 10.0 31.874 0 19 0.0 9.633
...
54 1 6 33 50.0 225.963
55 1 180 23 20.0 239.558
Кінець файлу повинен бути в останньому рядку з даними.
Вікно введення-редагування зйомки має наступний вигляд

При натисненні на колонку Базис з'являється випадне меню, що дозволяє встановити
ознаку базисної точки.
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Після натиснення кнопки Готово дані перевіряються на коректність і проводиться
зрівнювання зйомки. Якщо дані некоректні або погрішність виявляється більше заданої, про
це видається повідомлення. Необхідно усунути помилки.
Результати зрівнювання записуються в текстовій файл з розширенням *.imd.
При коректних даних і зрівнюванні в межах допусків зйомка зберігається як
координатна.
Після відкриття координатної зйомки її можна відредагувати, тобто внести дані про
пікетаж, підвищення, обмеження і тому подібне

4.6

Введення і редагування початкових даних у вигляді
координат
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Якщо у Вас є структурований текстовий файл з координатами, то для їх введення
можна скористатися пунктом меню Відкрити-Текстовий файл з координатами, зберегти
оброблену інформацію як координатну зйомку, а потім при необхідності її відредагувати.
Відстань поміж точками зйомки для файлів *.crd, може бути якою завгодно, але
більшим за 5 см. При цій зйомці задаються пари точок, які визначають початкову та кінцеву
прямі. Якщо при координатній зйомці на початку та в кінці ділянки засняти прямі, то пари
номерів точок для прямих підходів на початку і в кінці слід задавати за результатами
зйомки. Підвищення зовнішньої рейки існуючої колії використовується для оцінки допустимої
швидкості руху поїздів по невиправленій колії. Якщо такої необхідності немає, можна
задавати підвищення рівним нулю.
Якщо файл з даними вже існує, то слід відкрити цей файл.
При наявності файла з параметрами евольвентної моделі (*.ras), файла з «різаними»
пікетами (*.pik) і файла підвищень (*.spp) вони автоматично читаються.
розрахункові значенняя всі точки. Для довгих ділянок на початковому етапі
розрахунків для прискорення процесу пошуку початкового варіанту і у випадку великої
кількості точок можна читати не всі точки підряд, а з якимось кроком. Величина цього кроку
задається в пункті меню розрахункові значення.
Максимальна кількість точок зйомки - 50000. Десятичний розподілювач в програмі «точка».
Ім'я точки - будь-яке поєднання символів без пробілів довжиною до 8 знаків.
Введена інформація відображається на графіку проектного рішення. При необхідності
можна включити вікно з планом ділянки.
Результати зйомки координатним способом Гонікберга можуть бути підготовані в
якому завгодно текстовому редакторі чи вводитися безпосередньо в програмі.
Для великих ділянок з довгими проміжними прямими може виявитися доцільним
попередня розбивка ділянки на декілька частин, їх розрахунок і наступне поєднання
розрахункових параметрів в один. Кожна частина оптимізується окремо, а потім вони
поєднуються всі одночасно чи групами. Для поєднання зйомки окремих частин в групи слід
скористатися пунктом меню Файл-Відкрити-Координатну зйомку частинами. При
поєднанні окремих файлів зйомки виконується перевірка на коректність пар точок,
визначаючих прямі у кінці попереднього і на початку наступного файла. Завантаження
окремих частин з параметрами евольвентної або координатної моделі виконується через
відповідний пункт меню Файл-Відкрити-Параметри моделі частинами.
При підготовці в зовнішньому редакторі слід дотримуватися певної структури
відповідних текстових файлів.
Структура файлів з початковою інформацією:
Файл координат
Розширення - .crd. Кодування ANSI
Назва ділянки - яка завгодно текстова інформація
1520 $1 - ширина колії в мм, признак файла для версії 3.0 ($) і знак рахунку пікетажу
(1 - прямий, -1 - зворотній). Прямий рахунок може не задаватися
215632.45 - пікет початку зйомки, м. При відомих обмеженнях на початок і кінець
проектування далі можуть йти обов'язково два значення пікетажу, який обмежує
проектне рішення на початку і в кінці ділянки
1 3 23 25 - пари імен точок, які визначають прямі на початку і в кінці
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1 2503.520 7061.530 0 0 0 0 1 - ім'я точки (до 8 символів), її координати X і Y (м),
підвищення (мм) лівої рейки над правою, признак наявності і типу обмеження на величину
зсуву (задається: 0 - нема обмежень, 1-5 - є), обмеження зсувів (мм), питома вага точки
(0-255), примітка до даної точки (який завгодно текст чи пусто). Якщо дані об
обмеженнях і примітка відсутні, то відповідні поля можуть не заповнюватися. Якщо при
цьому немає і підвищень, то рядок може закінчуватися значенням координати Y
2 2769.600 7066.080 -15 0 0 0 1
………
24 3514.980 7951.890 -7 1 50 300 1 Габаритне обмеження вліво на 50 і вправо на 300
мм
25 3485.420 8032.630 0 0 0 0 1
Кінець файлу повинен бути в останньому рядку з даними.
Для створення файла зйомки безпосередньо в програмі слід скористатися
відповідним пунктом меню Файл-Створити.
Після заповнення верхніх полів слід натиснути кнопку «Почати ввід». При цьому
таблиця заповниться початковими значеннями.
При клацанні мишею в полі Тип обмеження з'являється меню, в якому потрібно
обрати відповідне значення.

В залежності від обраного типу обмеження заповнюються відповідні поля у таблиці..
Якщо є обмеження, які записані у вигляді файлу (наприклад при розрахунку міжколій), їх
можна ввести з цього файла
. Якщо для групи точок треба задати
однакові обмеження, то, натиснувши відповідну кнопку, можна задати такі обмеження
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Після натискання на кнопку «Готово» у вікні введення-редагування зйомки, ми
потрапляємо у вікно запису файла і потім повертаємось в основне вікно програми для
виконання розрахунків.
При редагуванні результатів зйомки (пункт меню Редагування-Редагувати зйомку)
всі поля програмно заповнюються відповідними значеннями

Замість кнопки «Почати ввід» з'являється кнопка «Обнулити». При її натисканні
знищуються всі дані і введення починається з початку. Закінчення редагування, як і при

© 2005-2012 Корженевич І. П.

72

Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan
введенні нових даних - кнопка «Готово».
Якщо точки не впорядковані по довжині зйомки, кнопка "Упорядкувати за L"
розставляє їх в потрібному порядку. На ділянках складного плану (серпантини)
впорядковування може наводити до помилок. В цьому випадку його краще відключити.
При натисненні кнопки "Усі q=1" можна задати точкам питому вагу, рівну 1. При цьому
видається запит

Залежно від вибору одинична вага задається або всім точкам, або з виключеннями.
При натисненні на кнопку "Оновити ПК" заповнюються колонки "ПК" і "+" відповідними
значеннями. Відстані в цих колонках указуються у вигляді сотень і метрів від нульового
кілометрового стовпа.
За наявності габаритних обмежень для них можна як h задати значення проектних
підвищень (якщо є проектна координатна модель і розраховані проектні підвищення).
Проектні підвищення можна задати і для усіх точок зйомки.
При подвійному клацанні на імені точки з'являється додаткове вікно

При виборі габаритних обмежень виводиться запит на тип обмеження
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При виборі обмеження по другій колії видається запит параметрів

У інших випадках габаритного обмеження запрошуються відстані

Для точнішого обліку габаритів необхідно задати у відповідних точках існуюче
підвищення рівним проектному. Якщо зроблений розрахунок підвищень, то це легко
зробити, натиснувши на кнопку "Задати проектні h для точок зйомки". В цьому випадку
програма запропонує задати проектні підвищення або для всіх точок зйомки, або лише для
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точок з габаритними обмеженнями.
При натисканні на кнопку "Пошук" з'являється вікно

Пошук дозволяє знайти першу точку від рядку, який позначено, в імені або в примітці
якої є рядок пошуку. Також можна знайти першу точку, яка знаходиться далі заданого
пікетажу або відстані від початку.
При натисненні на рядок з координатами правою кнопкою миші з'являється
можливість отримати координати точки від наявних реперів лінійними зарубками або в
створі. При визначенні координат по створу необхідно задати пару реперів і ввести відстань
по створу до точки від першого репера в створі. Після натиснення кнопки «Розрахунок»
будуть отримані координати точки.
Натиснення кнопки «Готово» повертає нас до редагування координат.
Закінчення редагування, як і при введенні нових даних - кнопка «Готово».
Якщо відстані поміж точками зйомки практично однакові (різниця в межах 1 мм), то
програма запропонує зберегти таку зйомку у вигляді файла стріл, що дозволить потім
побудувати паспорт кривої.

Примітки до зйомки можна створити або змінити, скориставшись відповідним пунктом
меню Редагування.
При редагуванні координатної зйомки надається ряд додаткових можливостей: зміна і
перерахунок координат ділянки; перенесення зйомки на вісь сусідньої колії або з головки
рейки на вісь колії; введення обмежень на величину зсувів з файлу *.ogr.
При зміні або перерахунку координат необхідно задати додаткові дані для
перерахунку
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При введені номера рядка з таблиці редагування координатної зйомки автоматично
з'являються відповідні значення імені точки та її координат. Номера рядків слід вводити в
порядку зростання.
Точки можна вводити безпосередньо в таблиці або прочитати з текстового файла з
розширенням *.crt. Структура цього файла достатньо проста. В першому рядку через пробіл
записуються кількість опорних точок, допустима похибка координат і знаменник допустимої
похибки відстаней. В наступних рядках записуються: ім'я точки, координата Х, координата Y.
Точки слід записувати в черговості відповідно зйомці. Кодування текстового файла повинне
бути ANSI.
Розрахунок відрізняється для різної кількості опорних точок.
Якщо задана одна точка, то для координат з заданого рядка вищенаведеної таблиці
редагування координатної зйомки задаються нові значення X і Y. Після натискання кнопки «
Готово» в таблиці редагування приводяться нові значення координат.
Якщо задано дві точки, то для нових і старих координат з заданих двох рядків
перевіряється співпадання відстаней поміж точками. Якщо похибка відстаней не перевищує
заданої, то виконується перерахунок і повернення в таблицю редагування зйомки.
При більшій кількості точок виконується зрівнювання і перевірка похибки координат
зрівнюваних точок, які відповідають заданим рядкам з координатами.
При обиранні переносу зйомки спочатку слід обрати тип переносу

Якщо зйомка велася по головці рейки, то при необхідності для розрахунку переносу
координатної зйомки на вісь колії необхідно ввести додаткові дані
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Якщо додатковий файл з шириною колії (*.shk) є, то його можна прочитати,
натиснувши на відповідну кнопку. Структура файла з шириною колії по точках достатньо
проста. В першому рядку записується який завгодно текст, а далі йдуть рядки, які
включають ім'я точки і ширину колії в мм для цієї точки. Кодування текстового файла
повинне бути ANSI.
Також необхідно вказати ліва або права рейка використовувалася для зйомки, і де на
головці виконувалась зйомка. Якщо зйомка велась по осі або по зовнішній грані рейки,
необхідно задати ширину головки рейки.
При формуванні координатної зйомки для другої колії необхідно задати сторонність
другої колії і величину міжколії по точках з файлу *.mpt. При проектуванні нової другої колії
замість файла міжколій можні задати тільки міжколію на прямій.
Файл *.mpt має просту структуру і може створюватися в якому завгодно зовнішньому
редакторі. Перший рядок цього файлу має яку завгодно текстову інформацію. Починаючи з
другого рядка в кожному рядку вводяться через пробіл ім'я точки і величина міжколії в мм.
Повинні бути введені всі точки, відповідно файлу зйомки. Кодування текстового файла
повинне бути ANSI.

Якщо є зовнішній файл з обмеженнями на зсуви (наприклад, отриманий при
розрахунку міжколій), то його можна прочитати, натиснувши відповідну кнопку. В цьому
файлі (*.ogr) перші два рядки мають яку завгодно текстову інформацію, а, починаючи з
третього рядка, записані тип обмеження і його значення. Кодування текстового файла
повинне бути ANSI.
Значення обмежень зліва і справа записуються додатними в міліметрах. При цьому
можливі шість видів звичайних обмежень на зсуви для окремої точки з відповідними кодами,
які записуються в файл зйомки. Після кода записуються два додатнних числа П1 і П2, які в
мм показують граничні зсуви. Код 0 відповідає випадку, коли додаткових обмежень для
точки немає, код 1 - відповідає випадку, коли заданий діапазон зсувів від лівого максимума
(П1) до правого максимума (П2), код 2 - відповідає фіксованому зсуву вліво (П1), П2=0, код
3 - вправо (П2), П1=0, код 4 - діапазону зсувів з лівої сторони (min - П1, max - П2), код 5 - з
правої сторони (min - П2, max - П1). Окрім звичайних обмежень є 12 видів габаритних
обмежень. Перших чотири з них відносяться до габаритів до опор або об'єктів, наступних 6 до платформ і останніх 2 - до міжколій. Для перших 10 габаритних обмежень П1 і П2
показують для об'єктів зліва - габаритну і фактичну відстані від осі колії до об'єкту в мм, а
для об'єктів справа - навпаки. Для обмежень по міжколійям П1 і П2 є дробовими числами.
Для П1 ціла частина - фактична відстань в мм між осями колій, а дріб, помножена на 10000,
- габаритне міжколійя в прямій. Для П2 ціла частина - радіус сусідньої колії в м (0 - пряма,
негативне значення - ліва крива), а дріб, помножена на 1000, - підвищення на сусідній колії в
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мм.
При необхідності згущення зйомки, формування зйомки з постійним кроком або
вставки додаткової точки можна скористатися отриманням цих координат по сплайнам. Для
цього слід натиснути клавішу
Після цього слід обрати тип формування.

При виборі вставки точки по пікетажу необхідно ввести пікетажну відстань до цієї
точки і вона буде додана в зйомку.
При рівномірно розташованих точках відстань поміж точками однакова і задається у
мм, при згущенні точки додаються рівномірно поміж існуючими з відстанью близькою до
заданої у метрах, а при вставці однієї точки вона вставляється після заданої точки на
відстані, яка задається.

Якщо точку треба вставляти по прямій, а не по сплайну, слід включити відповідну
опцію.
Якщо обране рівномірне розташування точок, то програма запропонує обрати відступ
нової початкової точки від першої.

Це дозволяє проімітувати зйомку від якоїсь нової точки, а також потім записати таку
зйомку, як зйомку способом стріл.
У разі дуже неточної зйомки іноді неможливо побудувати рівномірно розташовані
точки, про що буде видано відповідне попередження.
Програма працює з координатами в геодезичній системі (X - вгору, Y - управо). Якщо
координати задані в звичайній системі (Y - вгору, X - управо), їх можна перевести в
геодезичну шляхом заміни X на Y і навпаки. Для цього необхідно натиснути кнопку "
Поміняти X-Y".
Після цього буде виданий запит на роботу з підвищеннями
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Залежно від зробленого вибору будуть набуті нових значень підвищень. За наявності
розрахункового файлу будуть змінені сторонності всіх кривих.
На вікні редагування координатної зйомки надана можливість створення псевдоточок
зйомки, які забезпечують або задані дирекційні кути, або мають задані координати. Точки
можуть створюватися лише для якоїсь з прямих.

При натисненні на кнопку "Готово" перевіряється коректність даних, виконуються
розрахунки координат і точки упорядковуються по довжині.
Можливо також подовження прямих на початку і в кінці зйомки з додаванням точок.
Аби це зробити, необхідно натискувати кнопку "Додати т.". В цьому випадку з'являється
вікно, в якому можна вказати дані для додавання точок

Інформацію про координатну зйомку можна зберегти в текстовому файлі в потрібному
користувачеві форматі. Для цього слід натиснути кнопку "Запис координат у файл". При
цьому з'являється вікно
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У отримуваному файлі колонки розділені табуляцією, що дозволяє легко вставляти
інформацію в документи Office.

4.7

Введення та редагування зйомки від базису
При спрощеному варіанті координатної зйомки від базису з постійним кроком є
можливість ввести її не як координатну зйомку, а як зйомку від базису і відразу перетворити
її в зйомку способом стріл.

При зйомці від базису важливо забезпечувати прямий кут між вимірюваними
ординатами і базисом.
Знак ординат Y визначається таким чином. Якщо вимірювана відстань Y знаходиться
справа по ходу зростання координати X, то знак Y позитивний, якщо зліва - відємний.
Така зйомка дозволяє знімати з високою точністю короткі криві малих радіусів,
захрестовинні криві і інші складні ділянки.
Основна відмінність від звичайної координатної зйомки - перетворення в спосіб стріл дозволяє використовувати цю зйомку в полегшеній версії LE.
При відкритті файлу базисної зйомки або створенні нового файлу з'являється
відповідне вікно
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Після внесення необхідної інформації і натиснення кнопки Готово, програма
запропонує зберегти базисну зйомку у вигляді зйомки стріл, яку можна згодом відкрити і
відредагувати.

Перша і остання точки в способі стріл беруться на відстані кроку псевдозйомки від
початкової і кінцевої точок основної зйомки.
Слід розуміти, що точки, зняті від базису, не співпадатимуть з точками в способі стріл,
оскільки в нім точки розташовуються на рівній відстані не по базису, а по рейці, що
знімається. Таким чином, для рихтування такої кривої слід зробити розбиття точок з кроком
псевдозйомки способом стріл по знятій рейці і отримані в розрахунку зсуви застосувати до
цих точок, не забуваючи про те, що перша точка зроблена з відступом назад.
Розрахунок для знятих точок можливий тільки в координатному способі зйомки, тобто
в повній версії, або в програмі Zakrest при зйомці і розрахунку закрестовінних кривих..
Файли базисної зйомки мають розширення *.baz і просту структуру. У першому рядку
записується найменування ділянки, в другому - крок зйомки по базису, а в подальших
рядках - зміряні ординати.

4.8

Введення зйомки за даними КВЛ
Не працює для версії RWPlan DM!
Для версії RWPlan LE створює тільки псевдозйомку способом стріл!
При наявності файла сигнала *.sgt колієвимірювача КВЛ і програми представлення
файла параметрів в текстовому вигляді можна отримати текстові файли *.stx, які мають
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результати вимірювань. Програма-декодер «Представление файла параметров в текстовом
виде» люб'язно надана Науково-виробничим центром інформаційних і транспортних систем
«ИНФОТРАНС» (office@infotrans-logistic.ru). Для отримання цієї програми слід звертатися в
«ИНФОТРАНС».

Для читання файлів *.stx слід скористатися пунктом меню Файл-ВідкритиРезультати вимірювань КВЛ. Після читання інформації з'являється вікно, в якому можна
ввести назву ділянки, початковий пікет і напрямок пікетажу. Також можна вказатя які
значення рихтувань будуть враховуватися в розрахунку: по правій нитці, по лівій або
середні. Також можна зрівняти дані вимірювань КВЛ з отриманням координат по осі колії.
Зрівнювання передбачається спрощене (швидке) і повне.

Слід відзначити, що для довгих ділянок повне зрівнювання може йти 30 хвилин і
більше. Зрівнюються вимірювання ширини колії, рихтувань і відстані поміж точками.
При перетворюванні результатів вимірювань КВЛ автоматично створюється файл з
шириною колії по точках, який при виборі правих чи лівих рихтувань може
використовуватися при перенесенні координатної зйомки на вісь колії.

Оскільки заїзд може починатися і закінчуватися ненульовими значеннями рихтувань,
на початку та в кінці ділянки додається по 10 фіктивних точок з переходом кривизни до
нульового значення, які потім можна прибрати разом з частиною почтакової та кінцевої
інформації. Пікетаж початку зйомки перераховується з врахуванням цих точок, тому при
видаленні початкових точок слід відповідно змінити пікетаж початку. Отримана інформація
перераховується в координати і програма пропопнує зберегти інформацію у вигляді
координатної зйомки чи зйомки способом стріл для версії LE. Подальші розрахунки
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виконуються у версії LE для зйомки способом стріл, а в повній версії - для координатної
зйомки. Для файла координатної зйомки можна вводити обмеження на зсуви та іншу
інформацію. Рекомендується, проаналізувавши графік кривизни і у, задати на початку і у
кінці точки, через які проходять початкова і кінцева прямі. Координатна зйомка може бути
через сплайни перетворена в зйомку способом стріл.
Оскільки заїзди колієвимірювача виконуються, як правило, на великі відстані
рекомендується виконувати розрахунки як для довгих ділянок.

4.9

Введення інформації про координати окремих точок для
зрівнювання
Не працює для версій RWPlan LE і DM!
Після введення або редагування інформації про зйомку стріл прогину (файли *.str и
для модифікованої зйомки - *.stm), або зйомці способом Гонікберга і натискання кнопки «
Готово», пропонується ввести або відредагувати інформацію про відомі координати
окремих точок.
Ім'я точки - будь-яке поєднання символів без пробілів довжиною до 8 знаків.

Якщо включено прапорець «Будуть задаватися координати окремих точок для
зрівнювання?», то стають доступними поля для введення кількості точок, їх номерів і
координат. Кількість точок повинна бути 2 або більше.
Імена точок в цій таблиці повинні свівпадати з відповідними іменами точок зйомки.
Координати окремих точок в цій таблиці можуть бути отримані за наслідками лінійних
зарубок від реперів. При натисненні правої кнопки миші у відповідному рядку, можна
вибрати отримання координат по лінійних зарубках. В цьому випадку відкриється вікно
введення даних для лінійних зарубок. Якщо при відкритті зйомки був знайдений файл з ім'ям
зйомки і розширенням *.rps і мишкою була вказана точка, наявна в цьому файлі, то у вікно
заноситься відповідна інформація.
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Після введення даних слід натиснути кнопку «Розрахунок». Якщо використовувалися
тільки 2 зарубки, то потрібно вибрати один з двох варіантів розташування шуканої точки.
При 2-х зарубках відстань від першого репера можна вводити із знаком. При розташуванні
точки зліва від лінії I-II відстань вводиться із знаком "-". При використанні знаку шуканій точці
відповідатиме 1-й варіант.

При кількості зарубок більше 2-х виводиться інформація про абсолютну і відносну
похибки визначення координат.
Якщо є файл з каталогом реперів, то інформацію про репери ділянки можна
прочитати з цього файлу. Такий файл може бути створений в будь-якому текстовому
редакторові (наприклад, Блокнот) з кодуванням ANSI. Структура фала достатньо проста. У
першому рядку записується найменування ділянки. У кожному подальшому рядку вводяться
через пробіл ім'я репера (не повинно містити пробілів), геодезичні координати в метрах X, Y
і висота. Для побудови створів в каталог можна додати інформацію про створи. В цьому
випадку після інформації про репери в наступному рядку записується символ #. У
подальших рядках записуються через пробіл імена пар реперів, для яких потрібні будуть
створи. Після читання каталога репери можна обирати із списку. При цьому координати
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реперів заповнюватимуться автоматично.
Після натиснення «Готово» ми повертаємося у вікно введення координат, при цьому
відповідні координати заносяться в таблицю.
Після введенняа всієї інформації про координати натискаємо «Готово» і переходимо
к запису файла. Якщо вводилася інформація про лінійні зарубки, то інформація про це
автоматично записується у файл з ім'ям зйомки і розширенням *.rps. Такий файл може бути
створений в будь-якому текстовому редакторові (наприклад, Блокнот) з кодуванням ANSI.
Структура цього файлу наступна. У першому рядку записується ім'я файлу каталога
реперів. Якщо такий файл не використовувався, вводиться пробіл. У наступному рядку
вказується кількість точок зйомки, для яких робилися лінійні зарубки. Потім йдуть групи
рядків для цих точок. У кожній групі в першому рядку вказуються через пробіл ім'я точки,
кількість зарубок для цієї точки і обраний варіант. Обраний варіант указується 1 або 2 при
двох зарубках, в решті випадків указується 0. Після цього в подальших рядках записується
інформація про репери через пробіл у вигляді: ім'я репера, X, Y і відстань до репера в м. У
випадку, коли точка лежить у створі двох реперів, то після відстані до першого репера через
пробіл записується літера S. Якщо вимірювався перпендикуляр від створу, то в цьому
випадку після відстані до першого репера записується буква P, а замість відстані до другого
репера в наступному рядку записується зміряний перепендікуляр.
Інформація про координати окремих точок використовується для зрівнювання
наступним чином.
Для модифікованої зйомки координати точок завжди використовуються при
зрівнюванні результатів вимірювань.
В інших випадках, якщо задано 2 точки, то крива розташовується по цих точках. При
цьому перевіряється відстань поміж заданими двома точками і відповідними точками
зйомки.
При більшій кількості точок виконується зрівнювання знятої інформації. Слід мати на
увазі, що при великій кількості знятих точок зрівнювання може вимагати достатньо великого
обсягу пам'яті та часу розрахунку.

4.10

Введення початкових даних у вигляді файлу *.dce Credo-Mix
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Файл отримують в програмі CREDO-MIX (http://www.credo-dialogue.com) - в меню
ПЛАН-МЕТОДЫ, нижня права кнопка. Рекомендується виключати в таблиці всі точки з
кодом 8, які створюються по сплайну і залишати тількі реальні точки.
Якщо в CREDO-MIX були запроектовані прямі підходів до ділянки плану зліва і справа,
то слід в файл DCE додати також точки, які знаходяться на цих прямих, при цьому перша і
остання точки повинні бути на відповідних прямих. Пари к цим точкам беруться на якомога
більшій відстані. Потім в файлі *.crd, який програма пропонує створити на основі файла DCE
, вказуються номера точок цих пар. Інакше прямі підходів будуть фіксуватися першою і
останньою парами точок.
Оскільки файл DCE складається тільки з координат, то в програмі задаються: ширина
колії - 1520, пікет початку зйомки - 10000, підвищення приймається рівним 0, фиксовані
точки не задаються. Номера точок задаються від 1 і далі. Програма пропонує зберегти файл
даних у вигляді *.crd для того, щоб якусь інформацію можна було змінити, оскільки файл *.
dce не редагується. Зберігши і відкривши файл координатної зйомки, можна буде в пункті
меню Редагування-Редагувати зйомку внести необхідні зміни в інформацію.
Максимальна кількість точок зйомки - 50000.
Введена інформація відображається на графіку проектного рішення. При необхідності
можна включити вікно з планом ділянки.
Після створення і оптимізації координатної моделі її можна зберегти у вигляді файла
*.dce і прочитати в Credo-Mix.
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Введення початкових даних у вигляді файлу *.top Credo-Dat
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Файл отримують в програмі CREDO-DAT (http://www.credo-dialogue.com). При виборі
цього типа файла з'являється вікно для сортування точок

Програма дозволяє обрати діапазон номерів точок, парні/непарні/всі, точки з певним
дескриптором Credo (у списку, що розгортається, будуть представлені всі дескриптори, які
будуть знайдені в файлі TOP).
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Обрані точки можна впорядкувати в порядку зростання номерів або по довжинах,
міняти положения окремих точок, брати середні значения тощо.
Десятичний розподільник в програмі - «точка».
Максимальна кількість точок зйомки, що передаються в програму RWPlan - 50000.
Точка, яка відмічається в таблиці вказником миші, показується на плані.
Масштаб плану можна змінити правою кнопкой миші. Якщо план займає не все вікно,
клацніть праву кнопку миші і оберить потрібний масштаб.
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Зручніше за все задавати певні номери і дескриптори ще при зйомці.
Оскільки файл TOP має не всю інформацію, то в програмі задаються: ширина колії 1520, пікет початку зйомки - 10000, підвищення приймається рівним 0, фіксовані точки не
задаються. Програма запропонує зберегти файл даних у вигляді *.crd для того, щоб якісь
дані можна було змінити. Щоб запобігти в наступному довгого відбору точок з файла *.top,
рекомендується зберегти інформацію у вигляді координатної зйомки і в подальшому
працювати з цим файлом. Зберігши і відкривши файл координатної зйомки, можна буде в
пункті меню Редагування-Редагувати зйомку внести необхідні зміни в інформацію.
Введена інформація відображується на графіку проектного рішення. При необхідності
можна включити вікно з планом ділянки.

4.12

Введення координатної зйомки у вигляді текстового файлу
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
У випадку, якщо координатна зйомка знаходиться в структурованому текстовому
файлі, її достатньо просто можна прочитати в цій програмі. При виборі відповідного пункта
меню Відкрити з'являється вікно запросу імені файла. Після вказання імені файла з нього
читаються рядки і їх структура представляється у вікні. Розбивка рядка здійснюється на
елементи. За наявності хоч одного знаку табуляції розбиття здійснюється по табуляторах, а
пробіли включаються в елементи, інакше - по символу пробілу, пробіли, що йдуть підряд,
виключаються. Слід пам'ятати, що система координат в програмі геодезична, тобто вісь Х
направлена вгору, а Y - управо. Кодування текстового файла повинне бути ANSI.
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Необхідно задати номери колонок, в яких знаходиться потрібна інформація і з якого
рядка починати читання, і натиснути «Готово».
При неправильних номерах кнопка «Готово» не буде спрацьовувати.
Якщо для імені точки задана колонка 0, то в якості імені точки буде використовуватися
номер рядка з її координатами в текстовому файлі.
Значення координат можна змінити, задавши нові координати для першої точки.
Точки з файлу заноситимуться в зйомку, якщо відстань між ними буде більша, ніж
вказане у відповідному полі. Точки, що знаходяться ближче, викидатимуться.
З файла читається потрібна інформація і пропонується зберегти її у вигляді файла
координатної зйомки *.crd.
Оскільки текстовий файл включає не всю інформацію, то в програмі задаються:
ширина колії - 1520, пікет початку зйомки - 10000, підвищення приймається рівним 0,
фіксовані точки не задаються.
Відкривши файл координатної зйомки, можна відкорегувати значення пікетажу,
вказати точки, які задають початкову і кінцеву прямі тощо. Подальша робота здійснюється з
файлом координатної зйомки.

4.13

Введення даних про асиметричну зйомку
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
При зйомці плану колієвимірювачами, колієрихтувальними машинами та ішими
пристроями, які використовують асиметричну схему вимірювання стріл, зняту інформацію
можна прочитати з текстового файла. Признаком розділення інформації на колонки служать
або знаки табуляції, або "пробіли". Кодування текстового файла повинне бути ANSI.
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Оскільки в програмі є обмеження на кількість точок (50000), можна зменшити їх
кількість, взявши середнє значення стріл з поточного та декількох додаткових рядків.
На початку та в кінці ділянки програмно додаються точки з нульовими стрілами та з
переходом до виміряних стріл в першій та останній точках. Імена цих точок мають позначки
"-" та "+".
Після завдання даних, які знаходяться під таблицею, за спеціальною методикою
розраховуються координати точок, в яких виконувалось вимірювання стріл.
Для довгих ділянок розрахунок може вимагати якогось часу. В результаті формується
координатна зйомка, яку слід зберегти у файлі. Подальша робота виконується з цим
файлом координатної зйомки.

4.14

Комбінована зйомка
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
При виконанні зйомки плану виникає достатньо непроста ситуація. Способи
вимірювання кривизни (наприклад, способ стріл) дають достатньо точне співвідношення
кривизни двох сусідніх точок, але помилка положення колії в плані дуже швидко зростає.
Координатні способи зйомки дають достатньо точне положення колії в плані, але точність
співвідношення кривизни двох сусідніх точок виявляється недостатньою.
Як показали численні експерименти, найбільш ефективною для отримання точної
інформації і про кривизну, і про положення в плані є комбінована зйомка.
В цьому випадку детальна зйомка ділянки виконується способами стріл, Гофера,
Гонікберга або модифікованим способом. Прямі ділянки і окремі точки на кривих знімаються
полярним способом або GPS з отриманням даних координатної зйомки. Рекомендується
брати координати не частіше ніж через 5-10 точок, фиксуя також початки і кінці вимірів
кривих традиційними способами.
Координати окремих точок задаються при вводі традиційних видів зйомки для
зрівнювання результатів і отримання координат по всій ділянці в єдиній системі.
Після зрівнювання оцінюється отримана точність зйомки, результати зберігаються у
вигляді координатної зйомки і потім окремі частини зйомки поєднуються (Файл-ВідкритиКоординатну зйомку частинами). При цьому слід прибрати прапорець про стиковку
файлів з накладанням (цей прапорець необхідний при розрахунку довгих ділянок). Якщо
об'єднуються файли, створені кожен в своїй системі координат, слід прибрати відповідний
покажчик. В цьому випадку координати кожного подальшого файлу перераховуються так,
щоб забезпечити потрібну відстань між ділянками зйомки по замикаючій прямій
попереднього файлу.
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Після збирання окремих файлів координатної зйомки отримуємо найбільш точну
інформацію про стан плану всієї ділянки, для якої і виконуємо остаточні розрахунки. Якщо
ділянка має велику довжину і включає злами і багато кривих різних напрямків, розрахунок
рекомендується виконувати як для довгих ділянок.

4.15

Введення інформації про "різані" пікети
При наявності на ділянці неправильних («різаних») пікетів інформація про них
записується в спеціальний файл. Для автоматичного читання цієї інформації ім'я файла з
відомостями про «різані» пікети повинно свіпадати з іменем файла зйомки і обидва файла
повинні знаходитись в одній папці.
Структура файлов з інформацією про «різані» пікети:
Файл «різаних» пікетів
Розширення - *.pik. Кодування ANSI
1000 37.25 - пікетаж чергового пікетного стовпчика і відстань до попереднього
стовпчика (для першого рядка - до початку зйомки), м
1100 103.25
1200 100
1300 97.14
і т.д. до кінця зйомки
Кінець файлу повинен бути в останньому рядку з даними.
При виборі Файл-Створити-Файл «різаних» пікетів з'являється вікно, в якому можна
ввести відповідні значення «різаних» пікетів.

Аналогічне вікно, але вже заповнене даними, з'являється при виборі РедагуванняРедагувати «різані» пікети.
Інформацію про «різані» пікети можна зберегти і читати, обравши відповідний пункт
меню.
Слід мати на увазі, що при наявності «різаних» пікетів інформація про пікетаж
видається з врахуванням «різаних» пікетів. При цьому «плюс» точки відкладається від
найближчого пікетного стовпчика, який має менший номер. «Різаний» пікет, який
утворюється в результаті проектування перебудови плану, в програмі не враховується і
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5.1

Розрахункові значення
Перед початком першого розрахунку рекомендується встановити свої основні
розрахункові значення в пункті меню Файл-Розрахункові значення, які будут
використовуватися в розрахунках, і зберегти їх, як значення за умовчанням.
Можна скористатися набором значень, який входить в постачання. Для цього у файлу
_RasZnac.baz, який знаходиться в теці C:\Program Files\RWPlan, слід прибрати перший
символ (підкреслення) в імені. В цьому випадку при запуску програми будуть доступні
набори "ПЧ", "Швидкість", "ЦПТ-53". Набор "ПЧ" рекомендується для завдань, що
вирішуються в дистанції колії; "ЦПТ-53" відповідає вимогам однойменного документа і може
застосовуватися при проектуванні ремонтів. Набор "Швидкість" можна використовувати для
ділянок, на яких передбачається збільшення швидкостей руху поїздів до 160 км/год.
Значення, прийняті за замовчанням, можуть бути змінені. Проектувальник може
створювати декілька наборів початкових розрахункових значень і зберігати їх. Збереження
можливе як нового набору, так і замість якого-небудь з тих, що є. Для нульового набору ім'я
не задається. Будь-який з наявних наборів можна прочитати.
Прийняті в процесі розрахунку значення зберігаються в файлі з параметрами
евольвентної або координатної моделі. Не зберігаються в цих файлах крок вичитування
точок для координатної зйомки, допустима похибка координат для модифікованої зйомки, а
також прапорці автоматичного вичитування параметрів евольвентної моделі і відключення
зрівнювання кутів і зсуву в кінці. При створенні нових параметрів розрахунку програма видає
попередження, якщо поточні розрахункові значення відрізняються від прийнятих за
замовчанням.
До розрахункових значень віднесені наступні:
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Максимальне підвищення зовнішньої рейки, мм в звичайних умовах приймається
рівним 150 мм. У програмі можливо встановити цей параметр у діапазоні 50…250 мм.
При поєднанні елементів (крива-пряма, крива-крива) без перехідних кривих
контролюється максимальна різниця кривизни цих елементів. Якщо різниця перевищує
задану, програма змінює значення радіусів так, щоб це обмеження виконувалося.
Максимальна різниця кривизни задається у вигляді 1/R і значення цього R (10…100000) слід
вводити в таблиці.
Програма дозволяє використовувати один з чотирьох розповсюджених критеріїв
оптимізації. Користувач обирає оптимизацію за мінімумом суми квадратів зсувів, модулів
зсувів, корнів з модулів зсувів або - за мінімумом витрат.
Мова вихідних документів може обиратися російською, англійською або
українською.
Мінімальні, максимальні значення та крок зміни для перехідних і кругових
кривих використовуються при завданні нових параметрів розрахунку. Мінімальна і
максимальна довжини перехідних кривих в розрахункових значеннях може
встановлюватися в діапазоні 0…1000 м, а крок зміни від 1 до 100 м. Для кінцевих і
проміжних перехідних кривих параметри задаються роздільно. Також вказується можливість
застосування нульових довжин перехідних кривих, як по кінцям кривої, так і проміжних. При
необхідності можна встановити прапорець, який забезпечить однакові довжини кінцевих
перехідних кривих. Мінімальний і максимальний радіуси можуть встанавлюватися в
діапазоні 10…100000 м, а мінімальна довжина кругової кривої від 0 до 1000 м.
Мінімальна довжина кругової кривої може встановлюватися різною для кривих
однорадіусних і багаторадіусних.
Програма дозволяє контролювати (окрім версії DM) в процесі оптимізації можливість
відводу підвищення зовнішньої рейки в межах перехідної кривої. Контроль здійснюється
тількі на ненульових перехідних кривих, які поєднують прямі з круговими кривими. Перевірку
швидкості на проміжних перехідних кривих слід здійснювати самостійно через СервісДопустимі V та h для проектного стану. Для врахування відводу необхідно встановити
прапорець у напису Контролювати відвід, а також задати максимальну пасажирських,
мінімальну вантажних і середньозважену швидкості в км/год. При виборі контролю по
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середньозваженій швидкості підвищення визначається для цієї швидкості і довижини
перехідних перевіряються за швидкістю зростання прискорень та за швидкістю опускання
колеса для максимальної швидкості, а при виборі контролю по максимальній швидкості
підраховується підвищення, при якому непогашене прискорення не перевищить заданого
значення і буде забезпечена мінімальна швидкість вантажних. Програма намагається
встановити такі значення радіуса і перехідних кривих, при яких будуть забезпечені
непогашене прискорення, швидкість зростання ускорений і швидкість опускання колеса у
відповідності до нормативів. При читанні файлів з параметрами евольвентної або
координатної моделі, які створювалися з врахуванням відводу підвищення, попередньо
запитуються допустимі значення. Забезпечення заданої максимальної швидкості (особливо
на ділянках зі сполученими кривими) слід перевіряти детальним розрахунком.
Мінімальна довжина прямої вставки, задається згідно зі встановленими у
розрахункових значеннях, автоматично при нових параметрах розрахунку і при відкритті
моделі частинами, береться різною в залежності від сторонності кривих. Значення можуть
задаватися в діапазоні 0..500 м. Надалі в таблиці параметрів можлива зміна значень.
В програмі в меню Редагування є можливість задавати влаштування S-образних
кривих (зламів). Под зламами маються на увазі кругові криві великого радіуса без
перехідних кривих, які дозволяють зменшити обсяг робіт при перевлаштуванні прямих
ділянок. Нормування параметрів зламів практично відсутнє, тому проектувальник повинен
попередньо узгодити ці параметри з замовником. В розрахункових значеннях можна задати
минимальний і максимальний радіуси (10…100000 м) і мінімальну довжину (1..300 м) кривих
зламу. Задається також максимальне граничне значення довжини (1..300 м), при якій крива
розглядається як злам. Якщо довжина кривої перевищує це значення, то її радіус буде
зменшуватися. Якщо радіус стане меншим за віповідне граничне мінімальне значення
радіусу для зламу (10…100000 м), то крива буде розглядатися не як злам, а як звичайна
крива. Слід відзначити, що довжина будь-якої кривої, радіус якої більший за граничне
мінімальне значення радіусу для зламу, будет обмежуватися максимальним граничним
значенням довжини зламу. Також в розрахункових значениях задається мінімальна довжина
прямої вставки для зламів (0…500 м). В разі нормування для зламів величини кута, можна
задати радіус зламу 10000 м, а мінімальну і максимальну довжини розрахувати по куту
повороту.
Максимально допустимий вихід проектного варіанта за межі зйомки показує
граничне значення для побудови проектного варіанту в координатній моделі. Якщо виходить
варіант, який на початку або у кінці виходить за межі зйомки на більше значення, то він
бракується. У програмі можливо встановити цей параметр у діапазоні 0…2000 м.
При використанні модифікованого способа стріл виконується зрівнювання координат.
Якщо похибка зрівнених стріл перевищить значення, яке вказане як Допустима похибка
стріл (мм), для подальших розрахунків приймається кривизна, виміряна по середнім
стрілам. Допустима похибка може задаватися в діапазоні 1…100 мм. При зйомці способом
стріл або Гонікбергацей допуск використовується при зрівнюванні стріл при заданих
координатах трьох і більше точок.
При зрівнюванні зйомки у випадку завдання координат трьох і більше точок в способі
Гонікберга крім допуску для стріл використовується також Допустима похибка кутів (сек.).
Величина цього допуску може змінюватися від 5 до 3600 сек. Ці допуски записуються у
файлі зйомки і потім читаються з нього.
Кількість знаків після коми для радіусів і довжин кривих дозволяє міняти точність
відображення в таблиці параметрів і при записуванні файлів. Для довгих ділянок
рекомендується задавати більшу точність. Для радіусів кількість знаків після коми може бути
задана в діапазоні 0…5, а для довжин - 2…5. Слід мати на увазі, що при малій заданій
точності зсуви під час оптимізації і після запису проектних параметрів в таблицю можуть
відрізнятися, що перевіряється натисканням кнопки «Поновити».
Якщо встановлений прапорець у напису Автоматично вичитувати параметри
евольв. моделі, то при читанні файла зйомки автоматично буде вичитуватися (при його
наявності) файл з параметрами евольвентної моделі (розширення *.ras), за виключенням
файлів new.ras і tmp.ras. Після вичитування цього файла будуть також читатися файл з
«різаними» пікетами і файл підвищень (при їх наявності).
За відсутності евольвентної моделі перевіряється наявність координатної моделі.
Якщо прапорець відключений, то спочатку перевіряється наявність координатної моделі.
При її відсутності перевіряється наявність евольвентной моделі.
Для дослідницьких потреб і порівняння з іншими способами розрахунку може
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використовуватися прапорець Не зрівнювати кути і зсув в кінці. ОБЕРЕЖНО!!!!!!. Цей
прапорець можна включати тільки після читання зйомки перед читанням параметрів
розрахунку для координатної моделі. В цьоому випадку при побудові координатної моделі
не зрівнюється кут повороту і не забезпечується заданий зсув у кінці ділянки, тобто
будується безпосередньо те проектне рішення, яке прочиталося.

5.2

Створення розрахункового варіанту
Після введення зйомки, при відсутності варіанта розрахунку або бажанні розглянути
новий варіант, на основі аналіза графика кривизни створюємо новий варіант параметрів
розрахунку (кнопка «Нові параметри» або пункт меню Файл-Створити-Параметри
розрахунку). При цьому прибирається прапорець врахування обмежень. Рекомендується
попередньо відкрити розрахункові значення і задати потрібні значення.
У випадку, якщо кут повороту знятої ділянки близький до нуля, проектувальник може
задати проектний варіант у вигляді прямої без перехідних кривих. Зрозуміло, що таке
проектне рішення не підлягає ніякій оптимізації і воно дозволяє просто оцінити які
рихтування потрібні для приведення існуючого стану ділянки до прямої.
У всіх інших випадках проектне рішення з завданням прямої на початку недопустиме,
оскільки прямі на початку та в кінці забезпечуються автоматично.
Важливим показником в програмі є кількість ділянок постійної кривизни. До таких
ділянок відносяться прямі і чисті кругові криві одного або різних напрямів. Ці ділянки
обов'язково з'єднуються між собою перехідними кривими, які можуть мати і нульову
довжину. Між кривими різних напрямів обов'язково повинна бути ділянка постійної кривизни
у вигляді прямої, яка може мати нульову довжину.

Важливо правильно задати кількість ділянок постійної кривизни і сторонність першої
кривої. Початкові значення для діапазонів довжин перехідних кривих і радіусів знаходяться
в пункті меню Файл-Розрахункові значення і можуть при необхідності змінюватися.
Якщо ділянка є S-образною кривою, то можна задати відповідне початкове
наближення. У разі малого кута повороту ділянки, можна як початкове наближення відразу
задати S-образний злам. Для складних випадків можна вибрати графічну побудову.
Після натискання «Готово» при виборі графічної побудови початкового варіанту
проектувальник виконує графічну побудову попереднього варіанту. Точки, які мають радіус
кривизни менший трьох чвертей мінімального радіуса, яки вказаний в розрахункових
значеннях, на графіку не відображаються. На графіку послідовно задаються перехідні криві і
ділянки постійної кривизни. Знак першої кривої для графічної побудови береться з
вищевказаної форми, в яку він спочатку ставиться програмно. Якщо програма некоректно
визначилила знак першої кривої, його слід ввести вручну.
У випадку малого кута повороту всієї ділянки можна в якості початкового наближення
відразу задати S-образний злам, ввімкнувши відповідний прапорець. Графічна побудова в
цьому випадку відмикається.
Графічна побудова виконується в повноекранному режимі. Не слід змінювати розмір
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вікна при роботі.
розрахунковими значеннямиів, довжин кругових і перехідних кривих обмежуються
розрахунковими значеннями. Права кнопка миші дозволяє повернутися к Заданню
інформації для нового розрахунока. Клавиша Esc позволяет вернуться назад на один
шаг. Клавиша PgUp позволяет на единицу увеличить, а PgDn - уменьшить количество
ділянок постоянной кривизни. Очередность построения контролируется программно.
Изменение знака кривой возможно только после прямого участка, а для первой кривой он
берется из Задания данних для нового розрахунку. Після графічного введення
останнього елементу вікно автоматично зачиняється. При кресленні кривих великого
радіуса треба слідкувати за показниками внизу вікна, оскільки при дуже великих радіусах
програма розглядає такі фрагменти як прямі.

Після закінчення графічної побудови початкового варіанту (чи при відмові від нього) в
таблиці з параметрами при необхідності виконуємо корегування (зміни знаку і величини
окремих радіусів, зміни граничних значень тощо).
При цьому особливу увагу слід звертати на правильне завдання знаків кругових
кривих. В програмі додатні радіуси для кривих вправо за ходом точок, від'ємні - для лівих
кривих і нульове значення радіуса - для прямих. Поміж двома фрагментами з різними
знаками кривизни обов'язкова наявність прямої (мінімальна довжина такого фрагменту
може дорівнювати нулю). Початкові значення довжин прямих беруться з розрахункових
значень. Кількістьо ділянок постійної кривизни в програмі обмежено - до 1000.
Примітки до окремих рядків параметрів можна створити або змінити, скориставшись
відповідним пунктом меню Редагування.

5.3

Рекомендації щодо початку оптимізації
Після завдання початкових розрахункових параметрів, натиснувши кнопку «Поновити
», отримуємо варіант, зрівняний за кутом поворота і заданим зсувом у кінці. В результаті
зрівнювання проектне рішення може відкидатися в сторону по пікетажу. В простих випадках
воно швидко стає на місце при оптимізації. В складних - доводиться повозитися. Поточний
проектний варіант відображається на графіку проектного рішення.
В деяких випадках після натискання кнопки «Поновити» з'являється повідомлення «
Не вдалося зрівняти кути». Як правило, після початку оптимізації достатньо швидко
знаходяться допустимі стартові варіанти. Якщо цього не відбувається, зверніть увагу на
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значення довжин перехідних кривих і вказівник врахування відводу підвищення.
Зрівнювання кута повороту відбувається за рахунок радіусів і довжин кругових кривих. При
великих довжинах перехідних кривих таке зрівнювання иноді неможливо отримати. Для
багаторадіусних, особливо S-образних, кривих оптимізація може вимагати якогось часу. Не
завжди слід чекати, що програма сама закінчить оптимізацію. Якщо Ви бачите, що зсуви
якійсь час майже не змінюються, або хочете змінити що-небудь в параметрах, натискайте
кнопку «Стоп». Бажано повторити оптимізацію декілька разів.
У випадку, якщо при оптимізації необхідно забезпечити певний рівень максимальних
швидкостей, то слід скористатися відповідним пунктом розрахункових значень.
Оскільки задача багатоекстремальна, то для виходу з локального екстремуму иноді
корисно «допомогти» програмі, відкорегувавши деякі значення вручну. Пункт меню
Редагування-Відрисовка без зрівнювання зсуву в кінці дає варіант зі зрівняним кутом
повороту, але без забезпечення заданого зсуву в кінці. В складних випадках
рекомендується на початковому етапі попередньо підібрати орієнтовні значення параметрів
розрахунку, скориставшись цим пунктом меню.
Для великих ділянок з проміжними прямими може виявитися доцільним попередньа
розбивка ділянки на декілька частин, їх розрахунок і наступне поєднання розрахункових
параметрів в один файл. Завантаження окремих частин з параметрами евольвентної або
координатної моделі виконується через відповідний пункт меню Файл-Відкрити-Параметри
евольвентної моделі частинами.
В таблиці розрахункових даних можна робити редагування. По кнопці «Поновити»
редагування враховується. «Відкіт в ТВ» дозволяє повернутися до варіанту, який був на
момент натискання кнопки «Точка відкіту ТВ», а «відкіти» - до параметрів, які були до
натискання кнопки «Поновити». Всі зміни в таблиці параметрів враховуються в подальших
розрахунках тільки по кнопці «Поновити».
Значення (зняті точки і фрагменти проектного плану), які відмічаються мишею в
таблицях проектних параметрів і зсувів, відображаються на графіках проектного рішення,
зсувів і плану.
Редагування параметрів розрахунку може здійснюватися як в таблиці параметрів, так і
напівавтоматично. В останньому випадку слід скористатися пунктом меню Редагування і
відповідним підпунктом. Передбачається можливість Поєднання двох кривих або прямих,
Розділення кривої на 2 половини, Влаштування кругової кривої на перехідній,
Видалення кругової кривої чи прямої, а також Влаштування S-образних кривих
великого радіуса. програма виконає ці операції з мінімальною зміною кута повороту.
Слід відзначити, що близькі значення радіусів практично неможливо поєднати
радіоїдальною спіраллю, що перевіряється при побудові координатної моделі. Тому в
процесі оптимізації рекомендується позбавлятися від зайвої кількості кругових кривих з
близькими значеннями радіуса (Редагування - Поєднати дві кривих/прямих), що, до речі,
підвищить
швидкість оптимізації. Можна також обмежувати максимальну довжину
проміжної перехідної кривої меншим значенням або використовувати нульові перехідні
криві. В програмі при побудові координатної моделі блокується застосуванням радіоїд з
повним кутом повороту більшим 45 градусів. Величину допустимого кута можна змінити в
меню Файл-Розрахункові значення.

5.4

Параметри евольвентної моделі
Параметри евольвентної моделі приводяться в таблиці параметрів на головному
робочому вікні і зберігаються в файлі з розширенням *.ras. Значення у вікні параметрів
проекту округлюються з точністю, яка задана в розрахункових значеннях. Параметри
евольвентної моделі автоматично читаються при читанні файла зйомки, якщо встановлено
відповідний прапорець в розрахункових значеннях.
Файл *.ras зберігає всю необхідну інформацію для однозначного відновлення
проектного рішення. Практично таку ж структуру має файл з параметрами координатної
моделі (розширення *.par). Для подальшого використання результатів розрахунків слід
зберегти результати моделі для друку або експортувати їх в Excel.
У випадку закриття програми, створення нового розрахунку, відкриття другого файла
зйомки або переходу до створення координатної моделі програма запропонує зберегти
файл з параметрами евольвентної моделі. При відмові його буде збережено в файлі tmp.
ras.
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Примітки до окремих рядків параметрів можна створити або змінити, скориставшись
відповідним пунктом меню Редагування.
Для великих ділянок з довгими проміжними прямими може виявитися доцільним
попереднє розбиття ділянки на декілька частин, їх розрахунок і настпне поєднання
розрахункових параметрів в один. Завантаження окремих частин з параметрами
евольвентної або координатної моделі виконується через відповідний пункт меню ФайлВідкрити-Параметри моделі частинами.
При відкритті можна вибрати автоматичний вибір файлів або задавати їх "уручну".
Файл з параметрами евольвентної моделі
Розширення - .ras
18 1012.98751 0.000 0 1 1000.000 3000.000 &0 - кількість ділянок постійної
кривизни; пікет початку проекта; потрібний зсув у кінці розрахунку, м; максимальний зсув
для всіх точок кривої, мм (0 - немає обмеження); признак наявності обмеження на пікетаж
поччатку і кінця проектування (0 - немає обмежень, 1 - є); значення допустимих пікетажів
початку, тобто не раніше, і кінця, тобто не пізніше, проектування; & - признак файла
версій 1.2-1.3, потрібний напрямок зсувів: 1 - вліво, 2 - вправо, 0 - в будь-яку сторону)
1 150 45 20 10 50 200 1.0 0 20 40 10.0 1 0 200 4000 20 100 0 15 4000 100000
20 25 6000 20 3000 0 50 10 5 5 2 0.4 6.6 20 5 60 55 2 300 500 - перша цифра 0 розрахунок виконувався без врахування обмежень, 1 - з врахуванням; 150…5 5 розрахункові значення програми; якщо далі в рядку немає даних, то в якості критерія
оптимізації буде обиратися, той, який встановлений у відповідному пункті розрахункових
значень, якщо 0 - то в якості критерію використовується мінімум суми квадратів зсувів,
якщо 1 - мінімум суми модулів, якщо 2 - мінімум витрат. В останньому випадку після
цифри 2 задаються необходідні показники для розрахунку витрат
Значення критерия без врахування обмежень 8.36185899774943
20.000 20 200 10 - довжина перехідної кривої, діапазон і крок змін
4041.94900 200 5000
26.37600
20 0
0.000
0.000 - радіус ділянки
постійної кривизни (- вліво, + вправо, 0 - пряма), діапазон зміни радіуса, довжина чистої
кругової кривої або прямої і мінімально допустиме значення цієї довжини, признак
наявності обмежень на пікетаж початку і кінця елемента (0 - немає обмежень, 1 - є),
після признаку записуються значення допустимих пікетажів початку, тобто не раніше, і
кінця, тобто не пізніше, для цього елементу; примітки до параметрів - будь-який текст
або пусто
40.000 20 200 10
1442.56500 200 5000
23.01600 20 0
0.000
0.000
50.000 20 200 10
860.23200 200 4000
25.42800 20 0
0.000
0.000
40.000 20 40 10
912.08300 200 4000 114.61500 20 0
0.000
0.000
................
50.000 20 200 10
1124.59400 200 4000
48.02100 20 0
0.000
0.000
60.000 20 200 10
0.00000 200 4000
97.58300 20 0
0.000
0.000 Пряма ділянка
20.000 20 200 10
-3526.38700 200 5000
54.42100 20 0
0.000
0.000
70.000 20 200 10
.................
20.000 20 200 10
-3549.10500 200 4000
27.76900 20 0
0.000
0.000
20.000 20 200 10

5.5

Види обмежень і їх завдання
Програма дозволяє проектувальникові вводити практично будь-які обмеження на
зсуви, пікетаж і проектні параметри.
Програма дозволяє задавати бажаний напрямок зсувів - «право», «ліво» або будь-яке.
Це обмеження і заданий зсув у кінці враховуються в будь-якому випадку. інші обмеження
враховуються в процесі оптимізації тільки при активації відповідного прапорця (
Враховувати обмеження на зсуви і пікетаж). Положення цього прапорця записується в
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файли з параметрами розрахунку евольвентної і координатної моделей і при читанні цих
файлів відновлюється.

В програмі можна задати загальне обмеження на величину зсуву для всіх точок
кривої.
Габаритні обмеження, що починаються з опори зліва, доступні тільки при
координатній зйомці. Опис різних видів роботи з обмеженнями є в розділі координатної
зйомки. Для всіх видів зйомки можливі шість видів обмеження на зсуви для окремої точки з
відповідними кодами, які записуються у файл зйомки. Після кода йдуть два додатних числа
П1 і П2, які в мм показують граничні зсуви. Код 0 відповідає випадку, коли додаткових
обмежень для точки немає, код 1 - відповідає випадку коли заданий діапазон зсувів від
лівого максимума (П1) до правого максимума (П2), код 2 - відповідає фіксованому зсуву
вліво (П1), П2=0, код 3 - вправо (П2), П1=0, код 4 - діапазону зсувів з лівої сторони (min - П1,
max - П2), код 5 - з правої сторони (min - П2, max - П1). Коди, що починаються з 6
відповідають габаритним обмеженням. При знаходженні споруд зліва П1 відповідає в мм
габаритній відстані в прямій, а П2 - фактичній відстані до споруди в даній точці. Для споруд,
що знаходяться справа, - П1 - фактична, а П2 - габаритна відстані. При обліку габаритних
обмежень в процесі оптимізації як проектне підвищення в конкретній точці береться її
фактичне підвищення. Якщо є проектне рішення і визначені проектні підвищення, можна
автоматично задати ці підвищення для точок з габаритними обмеженнями при редагуванні
зйомки. Радіус в точці визначається відповідно до проектного положення колії. При
розрахунку габаритів до об'єктів габаритні розширення визначаються по теоретичній моделі.
Дані про рухомий склад при цьому беруться з файлу Gabarit.txt. Габаритні обмеження
показуються на графіку зсувів у вигляді вертикальних синіх ліній і синіх точок з поточним
значенням обмеження.
Зміна обмежень на зсуви в окремих точках можлива безпосередньо в файлі з
початковою інформацією або по команді Редагування-Редагувати зйомку. При
редагуванні зйомки можливе завдання однакових обмежень для групи точок.
При введенні або редагуванні зйомки можна обмежувати зсуви в окремих точках
кривої.
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Для завдання однакових обмежень для групи точок треба натиснути відповідну кнопку
у вікні редагування зйомки і задати відповідні значення
Введення і редагування обмежень можливе не тільки при редагуванні зйомки. Якщо
зробити подвійне клацання в таблиці зрушень в рядках з обмеженнями зрушень (позиції 10,
11 на головному вікні) або одинарний на графіці зсувів суміщеного графіка, то з'явиться
вікно, що дозволяє задати або відредагувати обмеження у відповідній точці, а також ім'я
точки і примітку до неї.
Обмеження на пікетаж можуть бути двох видів - обмеження на пікет початку і кінця
проектування всієї ділянки і обмеження на окремі елементи.
Якщо відповідні поля пусті - обмежень немає, якщо ці обмеження задаються, то
обов'яково вказувати обидва обмеження, тобто на початок і кінець.
Обмеження на пікет початку і кінця проектування всієї ділянки перебачають, що
початки першої та останньої перехідних кривих не повинні виходити за вказані межі.
Обмеження на пікетаж окремих елементів проектного рішення вказують місце, в
межах якого повинні знаходитись ділянка чистої кругової кривої або пряма ділянка. Дане
обмеження можливе двох типів. D одному випадку програма прагне розмістити елемент
плану усередині заданих обмежень, в іншому - зовні. Ознакою розміщення даного
обмеження зовні є перший символ "&" в примітках до даного параметра. При подвійному
клацанні в рядку таблиці параметрів цей символ вставляється або забирається
автоматично. Цим обмеженням зручно користуватися для влаштування прямої ділянки в
кривій, щоб розташувати, наприклад, стрілочний перевод. Завдане мінімальне значення
довжини відповідної ділянки, безумовно повинно бути меншим (в крайньому випадку рівним) граничній відстані поміж пікетними точками. Зміна обмежень на проектні параметри
може здійснюватися безпосередньо в таблиці з проектними параметрами і враховується
при натисканні кнопки «Поновити».
При подвійному клацанні в рядку таблиці параметрів з круговою кривою або прямою
з'являється вікно редагування примітки до параметра і обмежень на пікетаж, в якому можна
внести відповідні зміни

Обмеження на проектні параметри задаються для довжин перехідних кривих і радіусів
у вигляді мінімуму і максимуму. Стартові значення цих величин знаходяться в
Розрахункових значеннях. В процесі розрахунку ці діапазони можна змінювати в таблиці
параметрів або безпосереднім введенням значень у відповідних клітинках, або по правій
кнопці миші. Зафіксувати всі довжини перехідних кривих і радіуси можна також за
допомогою кнопки "Округлити", а відмінити фіксацію по кнопці "Прибрати округлення".
Довжини прямих або кругових кривих обмежені мінімальним значенням. Початкові
величини беруться з Розрахункових значень і також можуть змінюватися безпосередньо в
таблиці параметрів. Величина такої довжини може бути зафіксована правою кнопкою миші
або шляхом введення першого символу "@" в примітку до відповідної кривої або прямої.
Якщо довжина зафіксована, то вона показується в таблиці параметрів жирним червоним
шрифтом.
Рекомендується зберігати в файлах зйомки і параметрів примітки про обмеження,
скориставшись відповідними пунктами меню Редагування.
Примітки (при їх наявності) з'являються у вигляді спливаючоъ підказки при «клиці» на
відповідний стовпчик в таблиці зсувів або на відповідний рядок в таблиці параметрів.
Спочатку рекомендується провести оптимізацію без врахування обмежень, а потім - з
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врахуванням.
Врахування обмежень на зсуви і пікетаж задається відповідним прапорцем
Враховувати обмеження на зсуви і пікетаж.
Врахування обмежень реалізоване у програмі через штрафні функції. Програма
намагається максимально врахувати всі обмеження, при цьому, безумовно, не завжди це
можливо повною мірою.
Ступінь врахування обмежень можна задати в пункті меню Оптимізація-Задати
швидкість оптимізації. За замовчанням встановлюється жорстке врахування обмежень.

Для кожного виду обмежень можна також ввести свій ваговий коефіцієнт.

5.6

Критерій оптимізації
В процесі оптимізації для порівняння поміж собою генеруємих варіантів може
використовуватися декілька критеріїв за вибором проектувальника. Пропонується на вибір
чотири варіанти: мінімум суми квадратів зсувів, модулів зсувів, корнів з модулів зсувів і
витрат.
Для четвертого варіанта прийнятий наступний алгоритм розрахунку витрат.
Для точок до першої знятої і після останньої знятої витрати не враховуються.
Для всіх інших точок витрати Z на 1 м колії в залежності від абсолютного значення
зсува S (м) оцінюються в умовних одиницях за формулою Z=А+B*S+C*S*S. Якщо зсув
перевищує задане для перекладання значення, то замість витрат на рихтування
підраховуються витрати на перекладання колії.
Якщо зсув перевищує задану величину (в см), то додаються витрати, викликані
перенесенням контактної мережі і пристроїв СЦБ.
Якщо зсув перевищує задане значення (в мм), то додаються витрати на додатковий
обсяг баласту при заданих середній висоті баластної призми (в см) і вартості одного
кубометру в умовних одиницях. У випадку перекладання враховується повна вартість нової
баластної призми.
Якщо зсув перевищує наступне задане значення (в мм), то додаються витрати на
досипання грунту при заданих середній висоті земполотна (в см) і вартості одного
кубометру грунту в умовних одиницях.
Якщо зсув перевищує задане в таблиці значення, то замість досипання грунту
враховуються витрати на спорудження нового земполотна. Робоча відмітка розраховується
з врахуванням косогорності.
Необхідні параметри і коефіцієнти для розрахунку витрат запитуються кожен раз при
старті оптимізаційної процедури (якщо обраний відповідний критерий).
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У вікні пропонуються або значення, прийняті за замовчанням, або - вичитані з файла з
параметрами евольвентної або координатної моделі. Значення за замовчанням можуть
бути змінені. Проектувальник може створювати декілька наборів початкових розрахункових
значень і зберігати їх. Збереження можливе як нового набору, так і замість якого-небудь з
тих, що є. Для нульового набору ім'я не задається. Будь-який з наявних наборів можна
прочитати.
При натисканні кнопки «Прийняти» починається оптимізація.
В процесі оптимізації при включеному вікні об'ємів робіт можна спостерігати дані про
орієнтовні вартості і об'єми робіт, що можна використовувати для кошторисних розрахунків
Додаткові витрати на земляне полотно можуть розраховуватися спрощено (треба
відмітити
прапорцем
відповідний
пункт
), або детально. В цьому випадку
потрібно мати файл з робочими відмітками, шириною узбіччя і косогірностями (розширення
файла *.otm). Структура цього файла достатньо проста. Перші два рядки містять будь-яку
інформацію. Починаючи з третього рядка вводиться інформація по точках у вигляді: м'я
точки, пробіл, робоча відмітка в метрах (виїмка зі знаком "-"), пробіл, ширина лівого узбіччя в
метрах, пробіл, ширина правого узбіччя в метрах, пробіл, знаменник показника косогірності.
Інформація повинна бути заданою для всіх точок зйомки. Файл може бути створений в будьякому текстовому редакторі. Кодування текстового файла повинне бути ANSI.
Для детального розрахунку слід задати також витрати на розширення насипу і виїмки,
а також мінімальну і нормальну ширину узбіччя.
При відсутності економічної інформації можна використовувати значення, які
пропонуються програмою. Можливо застосування і іншої інформації. При наявності якоїсь
вартісної інформації про рихтовки можна натиснути клавішу «Створити свою формулу».
Обравши якийсь з варіантів, вводимо інформацію.
При наявності 2-х значень і відомому мінімумі отримуємо
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Після натискання «Готово» отримані коефіцієнти будуть підставлені в формулу
Аналогічно вирішуємо задачу при 3-х значеннях

Якщо відомо більше 3-х значень, то завдання вирішується методом найменших
квадратів
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Передані значення можуть бути у вікні Алгоритм оцінки витрат збережені як
значення за замовчанням, що позбавить в подальшому від повторних розрахунків
коефіцієнтів.

5.7

Оптимізація методом евольвент
Евольвентна модель є традиційною. В складних випадках рішення, що отримане за
допомогою цієї моделі, так чи інакше не відповідатиме дійсності. Точне рішення дає тільки
координатна модель. В той же час багато організацій надають перевагу неточним, але
знайомим рішенням. Вибір метода оптимізації і відповідно моделі залишається за
проектувальником.
Для прискорення процесу рекомендується спочатку провести оптимізацію
евольвентної моделі і тільки потім переходити до створення і оптимізації координатної
моделі.
Перед початком оптимізації рекомендується натискати кнопку «Поновити» і при
необхідності зберігати можливість повернення через кнопку «Точка відкіта ТВ».
Натискання пункту меню Оптимізація-Оптимізація методом евольвент або кнопки
запускає оптимізаційну процедуру для евольвентної моделі.
При оптимізації обмеження враховуються через штрафні функції, а сама оптимізація
проводиться по одному з критеріїв: мінімум суми квадратів, модулів зсувів або витрат.
Враховуючи багатоекстремальність задачі і наявність великої кількості обмежень, для
оптимізації використаний алгоритм глобального випадкового пошуку з наступною локальною
оптимізацією. Параметри алгоритма підібрані для швидкодії, тому доцільно декілька разів
повторити процедуру оптимізації, а в деяких випадках для виходу з локального екстремуму
виконувати ручне корегування параметрів проектного рішення.
Для довгих ділянок, які складаються з прямих і кривих різних напрямків, доцільно
розбити ділянку на декілька частин, оптимізувати кожну частину окремо, а потім поєднати
результати в одне рішення.
Швидкість виконання оптимизаційної процедури і ступінь врахування обмежень можно
задавати у пункті меню Оптимізація-Задати швидкість оптимізації. Установки цього вікна
не зберігаються у файлі параметрів.
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При високій швидкості оптимізаційна процедура закінчується суттєво швидше, але
вірогідність знаходження глобального екстремуму відповідно нижче. При низькій швидкості
процедура проходить довше, але і вірогідність знаходження найкращого рішення також
вища. В той же час, не завжди слід чекати програмного закінчення оптимізації. Якщо Ви
бачите по графіку зсувів, що змін довгий час немає або хочете змінити «вручну» параметри
проекта, натисніть кнопку «Стоп».

При першому натисканні переривається процес глобальної оптимізації, якщо він не
закінчився, при другому натисканні - процес локального пошуку.
При необхідності отримання округлених значень радіусів можна натиснути кнопку «
Округлити R». Це слід робити після проведення процедури оптимізації. Спочатку необхідно
задати вид і величину округлення і натиснути кнопку «Округлити». Отримані значення
округлених радіусів можна редагувати. При виборі опції "Зафіксувати довжини перехідних"
довжини перехідних кривих будуть зафіксовані, тобто максимальні і мінімальні значення
будуть встановлені рівними поточним довжинам перехідних кривих.
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При натисканні кнопки «Готово» значення радіусів в таблиці параметрів будуть
округлені, а мінімальні і максимальні значення будуть прийняті рівними округленому
значенню відповідного радіуса. Після цього рекомендується ще раз провести оптимізацію.
Зрозуміло, що в цьому випадку при оптимізації значення радіусів змінюватися не зможуть.
Відновити або задати діапазони радіусів і перехідних кривих, відповідні розрахунковим
значенням, можна, натиснувши кнопку «Прибрати округлен.». Діапазони перехідних кривих
при цьому відновлюються при включенні відповідного прапорця тільки у випадку, якщо
поточне значення довжини кожної перехідної кривої співпадає з мінімальним і
максимальним значенням, тобто при округленні використовувався прапорець «Зафіксувати
довжини перехідних».
Файл з параметрами евольвентної моделі після оптимізації бажано зберегти. При
збереженні параметрів вони записуються в таблицю параметрів і в файл з точністю, яка
задана в розрахункових значеннях.
У випадку закриття програми, створення нового розрахунку, відкриття другого файла
зйомки або переходу к створенню координатної моделі програма запропонує зберегти файл
з параметрами евольвентної моделі. При відмові він буде збережений в файлі tmp.ras.
Розрахунок можна зберегти для друку, обравши в меню відповідний пункт ФайлЗберегти результати…. Для евольвентної моделі створюється файл з розширенням *.txt, в
якому записується практично вся початкова і розрахункова інформація. Результати
розрахунків можна також експортувати в Excel.
Після оптимізації евольвентної моделі можна приступити до роботи з координатною
моделлю.
Результати розрахунків координатної моделі для друку після її створення і оптимізації
зберігаються в текстовому файлі з розширенням *_crd.txt.
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Створення і оптимізація координатної моделі
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Якщо координатна модель була створена і збережена раніше, то її параметри можна
прочитати з відповідного файла без роботи з евольвентною моделлю.
При новому розрахунку рекомендується спочатку провести повну оптимізацію
евольвентної моделі і тільки потім переходити до роботи з координатною моделлю.
Натискання Оптимізація-Створення координатної моделі створює модель
запроектованої кривої в системі прямокутних геодезичних (вісь Х - направлена вгору, а вісь
Y - вправо) координат.
При створенні координатної моделі видаляються суміжні фрагемнти з однаковими
радіусами і перевіряється можливість влаштування радіоїдальних спіралей. Слід
відзначити, що близькі значення радіусів практично неможливо поєднати радіоїдальною
спіраллю, що перевіряється при побудові координатної моделі. Тому в процесі оптимізації
слід своєчасно позбавлятися від зайвої кількості кругових кривих з близькими значеннями
радіуса (Редагування-Поєднати дві кривих/прямих), що, до речі, підвищить швидкість
оптимізації.
В програмі при побудові координатної моделі блокується застосування радіоід з
повним кутом повороту більше 60 градусів. Для запобігання таким ситуаціям слід
обмежувати максимальну довжину проміжної перехідної кривої (особливо поміж кривими з
близькими значеннями радіусів), задаючи менше відповідне значення, чи застосовувати
мінімальні або нульові перехідні криві по правій кнопці миші у вікні параметрів.
Програма повідомляє і ліквідує різницю в положенні точки в кінці ділянки. Різниця
виникає з-за похибки метода евольвент. Після програмного усунення нев'язки параметри
координатної моделі можна оптимізувати і зберегти в файлі для наступного використання
(текстовий файл з розширенням *.par).
Швидкість виконання оптимізаційної процедури можна задавати в пункті меню
Оптимізація-Задати швидкість оптимізації. При високій швидкості оптимізаційна
процедура закінчується суттєво швидше, але вірогідність знахождення глобального
екстремуму відповідно нижча. При низькій швидкості процедура триває довше, але і
вірогідність знахождення найкращого рішення також вища.
Натискання пункта меню Оптимізація-Оптимізація координатної моделі або кнопки
запускає оптимізаційну процедуру для координатної моделі.
Для дослідницьких потреб або аналізу варіанта, отриманого в іншій програмі, можна
відключити зрівнювання кута і зсуву в кінці. Для цього перед завантаженням файла з
проектними параметрами координатної моделі слід включити відповідну опцію в
розрахункових значеннях.
У випадку закриття програми, створення нового розрахунку, відкриття іншого файла
зйомки або перехода до евольвентної моделі програма запропонує зберегти файл з
параметрами координатної моделі. При відмові його буде збережено в файлі tmp.par. При
збереженні параметрів вони записуються в таблицю параметрів і в файл з точністю, яка
задана в розрахункових значеннях.
При оптимізації обмеження враховуються через штрафні функції, а сама оптимізація
проводиться за одниму з критеріїв: мінімум суми квадратів, модулів зсувів або витрат.
Структура файла з параметрами координатної моделі співпадає зі структурою файла
з параметрами евольвентної моделі. В деяких випадках можливе внесення змін в проектне
рішення безпосередньо в цьому файлі.
Слід відзначити, що в результаті зрівнювання координатної моделі можуть змінитися
значення радіусів і довжин кругових кривих. Тому при переході до координатної моделі
рекомендується зберігати параметри евольвентної моделі.
Результати роботи з координатною моделлю для друку можна зберегти у файлі з
розширенням *_crd.txt. Інформація, яка зберігається в цьому файлі, дозволяє практично
повністю побудувати всі елементи проектного варіанта. Також можна здійснити експорт
результатів розрахунку в Excel. Для експорта отриманого рішення в CREDO (http://www.
credo-dialogue.com) слід зберегти відповідний проектний файл DCE.
Оптимізація координатної моделі ведеться в два проходи і чотири кроки. Первий крок
- оптимізація всіх параметрів одночасно, другий - довжин кругових кривих, третій - радіусів і
четвертий - довжин перехідних кривих. Крім цього поміж кроками виконується
«згладжування» проектного рішення. Кожний крок може бути перерваний натисканням на
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кнопку «Стоп».

5.9

Результати розрахунків
Програма RWPlan передбачає широкі можливості по збереженню результатів
розрахунків.
Достатньо повна інформація про дані, прийняті в розрахунку, і отримані результати
міститься в результатах моделі для друку. У Microsoft® Office Word для вирівнювання
стовпців рекомендується після відкриття текстового файлу обрати шрифт Courier New.
Також результати розрахунків можуть бути експортовані в Microsoft® Office Excel
(якщо Microsoft® Office Excel встановлений) і в подальшому оброблятися відповідними
засобами.
Відомість кривих і прямих у вигляді текстового файлу містить основну інформацію про
запроектований план ділянки. Вона використовує в таблиці роздільник у вигляді табулятора,
що дозволяє в Microsoft® Office Word легко перетворити текст в таблицю.
Розрахований план може бути експортований у формат DXF для подальшого
відкриття в AutoCAD. Також може бути створена нитка плану для нанесення її на креслення
поздовжнього профілю в AutoCAD.
При розрахунку підвищень результати розрахунку зберігаються в текстовому файлі з
розширенням *.spp, який також може бути роздрукований засобами Windows. Там же
автоматично створюються текстові файли з габаритними обмеженнями для кривої, а для
координатної моделі - ще і графічні файли формату Credo і AutoCAD для нанесення на
відповідні креслення.
Графік допустимих швидкостей, план ділянки і рихтування можуть бути віддруковані у
вигляді креслення після розрахунку підвищень.
Якщо зйомка кривої виконувалася способом стріл, то можна створити і віддрукувати
паспорт кривої у вигляді стандартної або вдосконаленої форми. При цьому автоматично
створюються метафайли Windows, які можуть бути відкриті для обробки в програмі Corel.
При розрахунку міжколій докладна інформація про розрахунок зберігається в
текстовому файлі з розширенням *.mez, який може бути віддрукований засобами Windows.
У цьому ж розділі можна створити, зберегти і віддрукувати звідне креслення з планами,
рихтуваннями і міжколійними відстанями для двох колій.
Результати проектування в координатній моделі можуть також зберігатися у форматах
САПР Credo, ROBUR, GeoniCS для подальшої обробки в цих системах.

5.10

Запис розбивочного файла з відстанями від реперів
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
За наявності на ділянці реперів можна створити файл для розбиття осі колії по
створах реперів. Для цього необхідно створити проектну координатну модель і викликати
пункт меню Зберегти - Файл розбивки по створах реперів.
Інформація зберігається в текстовому файлі. Окремі значення відбиваються
табуляцією, що дозволяє легко перетворити даний файл в таблицю Microsoft® Office Excel
або Word.
Після завдання імені файлу відкривається вікно завдання пар реперів.
При читанні каталога реперів дані про репери можна вибирати із списку. Репера
відображаються на плані ділянки. Після вибору або введення пари реперів слід натиснути
кнопку "Розрахунок".
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Якщо заданий створ перетинає вісь траси, то з'явиться значення відстані від осі до
першого репера. Для запису інформації про цей створ у файл, слід натиснути кнопку "
Додати у файл". Якщо заданий створ не перетинає трасу, то з'являється відповідний напис.
При виборі прямокутної зарубки слід ввести відстань до неї від першого репера в
метрах. Величина зарубки записується з мінусом, якщо вона направлена ліворуч від лінії I-II.
Файл із створами можна також створити автоматично. Якщо при цьому вибрана опція
"З побудовою прямокутних зарубок", то у файл будуть додані прямокутні зарубки від
створових ліній із заданим кроком.
При натисненні клавіші "Створити автоматично" у файл додаються всі можливі
поєднання створів. Якщо створ має довжину не більше заданої і перетинає трасу, то
інформація про нього буде записана у файл.
Якщо в каталозі реперів була записана інформація про пари реперів, то по
натисненню клавіші "Створити для заданих в каталозі пар" у файл створів буде
автоматично додана інформація для відповідних реперів.

5.11

Меню Редагування
Багато дій, передбачених в даному пункті меню, можуть виконуватися у вікні
параметрів по натисненню правої кнопки миші. При натисненні в рядку з перехідними
кривими з'являється меню вибору

При натисненні в рядку з першим або останнім радіусом, якщо він дорівнює нулю
(тобто пряма на початку або в кінці), з'являється меню

При натисненні в рядку з ненульовим радіусом з'являється меню
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Розбиття кривої для експорту в Robur застосовується для багаторадіусної кривої з
великим кутом повороту. В цьому випадку програма сама встановить курсор на першому
радіусі такої кривої. Слід вказати радіус,, по якому виконуватиметься розбиття. В результаті
розбиття утворюється дві кругових кривих з однаковими радіусами, між якими знаходиться
нульова пряма вставка з нульовими перехідними кривими
При натисненні в рядку з прямою з'являється меню

Якщо Ви запроектували пряму вставку під стрілочний перевод, то можна створити
DXF-файл з блоком цього стрілочного переводу для подальшого використання в САПР.
Для вирішення спеціальних проектних завдань можна зафіксувати довжину одного
елементу або всіх окрім одного.
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Меню Правка складається з наступних пунктів:

Редагувати зйомку
Цей пункт дозволяє редагувати результати зйомки: змінювати значення, додавати і
прибирати рядки, вводити або прибирати обмеження на окремі точки тощо. Для
координатної зйомки надається також можливість перерахунку координат, перенесення
зйомки на вісь колії, введення обмежень на зсуви з завнішнього файла. Після закінчення
редагування програма запропонує зберегти файл зйомки. При відмові він зберігається з
іменем tmp і відповідним розширенням.
Розгорнути координатну зйомку
Цей пункт дозволяє розгорнути координатну зйомку і відповідні проектні параметри
для зміни напрямку пікетажа.
Редагувати «різані» пікети
Цей пункт дозволяє редагувати введену раніш інформацію про «різані» пікети.
Редагувати примітки до зйомки
Цей пункт дозволяє вводити або редагувати примітки до окремих точок зйомки.
Примітки - практично любой текст. Для точок, до яких немає приміток, не задається нічого.
Рекомендується задавати примітки до обмежень, щоб пам'ятати про причини тих чи інших
обмежень. Після закінчення редагування програма запропонує зберегти файл зйомки. При
відмові він зберігаєтья з іменем tmp і відповідним розширенням. Редагувати примітки до
окремих точок зйомки можливо також при подвійному клацанні в таблиці зсувів або
одинарному - на графіці зсувів суміщеного графіка
Редагувати примітки до параметрів
Цей пункт дозволяє вводити або редагувати примітки до параметрів окремих кругових
кривих або прямих. Примітки - практично любий текст. Для параметрів, до яких нема
приміток, не задається нічого. Рекомендується задавати примітки до обмежень, щоб
пам'ятати про причини тих чи інших обмежень. Якщо у відповідному рядку зафіксована
довжина елементу, то перший символ в примітці до цього параметра буде "@". Редагувати
примітки до окремих параметрів можливо також при подвійному клацанні в таблиці
параметрів в рядку з круговою кривою або прямою.
Розбити ділянку на частини
Цей пункт дозволяє розбити ділянку на декілька частин, які розраховуються окремо, а
потім поєднуються в одну. Рекомендується використовувати для розрахунків довгих ділянок.
Проектувальник задає кількість частин і потім вказує по дві точки на кожній з прямих, на яких
виконується розбиттяа.
Поєднати дві кривих/прямих
Цей пункт поєднує дві сусідні кругові криві або прямі в одну з мінімальними змінами
загального рішення. Рекомендується застосовувати для близьких значень радіусів, щоб
зменшити кількість кривих в процесі оптимізації. «Кликнувши» по потрібному рядку в таблиці
параметрів і обравши цей пункт меню, Ви у з'явившемуся вікні будете бачити потрібний
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номер кривої. При необхідності його можна відкорегувати.
Розділити криву на 2 половини
Цей пункт розбиває кругову криву на дві рівних частини з перехідною кривою поміж
ними. Рекомендується застосовувати для збільшення кількості кривих, щоб отримати менші
зсуви або забезпечити виконанння обмежень в процесі оптимізації. «Кликнувши» по
потрібному рядку в таблиці параметрів і обравши цей пункт меню, Ви у з'явившемуся вікні
будете бачити потрібний номер кривої. При необхідності його можна відкорегувати.
Влаштувати кругову на перехідній
Цей пункт влаштовує кругову криву посередині перехідної кривої. Рекомендується
застосовувати для збільшення кількості кривих, щоб отримати менші зсуви або забезпечити
виконання обмежень в процесі оптимізації. «Кликнувши» по потрібному рядку в таблиці
параметрів і обравши цей пункт меню, Ви у з'явившемуся вікні будете бачити потрібний
номер кривої. При необхідності його можна відкорегувати.
Влаштувати S-криву (злам) на початку
Влаштувати S-криву (злам) на прямій
Влаштувати S-криву (злам) в кінці
Ці пункти дозволяють влаштувати S-образні криві великого радіусу на початку ділянки,
в кінці або на якійсь прямій. Влаштування таких кривих в деяких випадках дозволяє
зменьшити величину зсувів на прямих, особливо на довгих ділянках. Місця розташування і
напрямок таких кривих легко побачити, аналізуючи у. При необхідності одну з кривих Sобразного фрагменту можна видалити.
Злами мають специфічні параметри - радіуси по 100000 м з діапазоном 4000-100000,
довжини перехідних кривих рівні 0 і довжини елементів по 10-20 м. При необхідності ці
параметри можна відкорегувати звичайним порядком або задати в розрахункових значеннях
.
Видалити кругову криву/пряму
Цей пункт видаляє кругову криву або пряму і замінює її разом з прилеглими
перехідними в одну перехідну криву. Рекомендується застосовувати для зменшення
кількості кривих в процесі оптимізації. Якщо у Вас при видаленні кругової кривої на початку
або у кінці ділянки залишилася пряма, то її також можна видалити, скориставшись цим
пунктом меню. «Кликнувши» по потрібному рядку в таблиці параметрів і обравши цей пункт
меню, Ви у з'явившемуся вікні будете бачити потрібний номер кривої. При необхідності його
можна відкорегувати. При видаленні кругової кривої з радіусом зламу замість неї
залишається одна пряма сумарної довжини. Якщо така крива видаляється на початку або в
кінці, то вона видаляється разом з прилеглою прямою.
Відрисовка без зрівнювання зсуву у кінці
Відрисовка параметрів, які задані в таблиці. В цьому випадку зрівнюється кут
повороту, але не зрівнюється зсув у кінці. Застосовується тільки для складних ділянок при
корегуванні параметрів в таблиці
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Графіки
Графік проектного рішення
Графік зсувів
Кривизна ділянки
Кутограма
План

6.1

Суміщений графік
Основним графічним вікном для аналізу результатів є Суміщений графік. Графік
суміщає в одному вікні графік проектного рішення і графік зрушень. Позначення на графіках
прийняті такі ж.

На верхній частині графіка показані графіки існуючої і проектної кривизни, а також
обмеження по пікетажу при їх наявності. Ці обмеження показуються вертикальними синіми
лініями по кінцях і синім прямокутником для окремих елементів плану.
На нижній частині графіка показані зсуви і обмеження. Горизонтальними червоними
лініями показаний необхідний коридор зсувів. Вертикальні червоні лінії показують
обмеження у вигляді діапазонів. Червоні кружечки показують необхідні фіксовані зрушення.
Сині кружечки з вертикальними лініями показують габаритні обмеження.
При подвійному клацанні на графіці зсувів з'являється вікно редагування
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Точки, що мають питому вагу рівну 0, показуються червоними хрестами. Точки з
вагою, більшою за 1, показані синіми квадратами.
Співвідношення розмірів вікон кривизни і зсувів визначається положенням спліттера,
який переміщається мишею. Пікетаж показується тільки на графіці кривизни. При кліці
мишею на графіці кривизни з'являється номер відповідної точки на графіках. При кліці на
графіці зсувів з'являється також вікно введення або редагування обмежень на зсуви.
Інформація про розміри суміщеного графіка записується у файл RWPlanO.frm. Якщо
вікно з графіком поводиться неадекватно, слід видалити цей файл і перезапустити
програму.

6.2

Графік проектного рішення
Основним графічним вікном для аналізу результатів розрахунку є Графік проектного
рішення. На графіку показується тонкою синьою лінією для евольвентної моделі (чи
зеленою - для координатної) кривизна існуючої ділянки, а червоною - кривизна для
проектного рішення. Масштаб кривизни показується зліва у вигляді 1/радіус. Точки, які
мають радіус кривизни менший мінімального радіуса, який вказаний в розрахункових
значеннях, на графіку не показуються. По горизонтальній осі вказується пікетаж. На графіку
вказується також ім'я файла зйомки.
Якщо є обмеження на пікетаж, то обмеження на всю ділянку проектування
показуються синіми товстими вертикальними лініями, а обмеження на окремі елементи
синіми прямокутниками.
При наявності зйомки вікно автоматично відкривається, а його положення на екрані і
розміри запам'ятовуються.
При великій кількості точок крок їх відображения на екрані можна міняти правою
кнопкою миші. Поточний крок вказується в заголовці вікна.
Слід мати на увазі, що рейкова нитка не може мати різких змін кривизни, і наявність
таких місць на графіку свідчить, як правило, про неточність зйомки.
При роботі з евольвентною моделлю кривизна початкового стану показується синім
кольором і розраховується стандартно (проходження кола через три сусідніх точки). При
роботі з координатною моделлю початкова кривизна показується зеленим кольором і
розраховується для спеціального параметричного кубічного сплайна, який проходить через
всі точки ділянки.
При «клиці» на таблиці зсувів на графіку відображається ім'я точки, а в таблиці
всплива підказка з приміткою до цієї точки (при її наявності). При «клиці» на таблиці
параметрів на графіку відображається товстою жовтою лінією відповідний елемент
проектного варіанта, а в таблиці всплива підказка з приміткою до цього елементу (при її
наявності). Створення і редагування приміток, які зберігаються у файлі зйомки і у файлі
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параметрів, можливо у відповідному пункті меню Редагування.

В процесі оптимізації на графіку з'являються два рядки, які носять службовий
характер, хоч верхній з них - критерій оптимізації - може бути корисним користувачу для
оцінки ходу оптимізації і вартості рихтування при критерії у вигляді витрат.

6.3

Графік зсувів
Обравши в пункті головного меню Вікна-Графік зсувів, можна графічно побачити
сітуацію зі зсувами і обмеженнями. При наявності проектного рішення графік зсувів
автоматично з'являється, а його положення на екрані і розміри запам'ятовуються.
При «клиці» на таблиці зсувів на графіку відображається ім'я точки, а в таблиці
всплива підказка з приміткою до цієї точки (при її наяновсті). Створення і редагування
приміток, які зберігаються у файлі зйомки, можливо у відповідному пункті меню
Редагування.

Синім кольором на графіку показуються зсуви для евольвентної моделі, а зеленою зсуви для координатної моделі.
Горизонтальна чорна лінія показує місце нуля зсувів, а вертикальні - пікетаж.
Товсті червоні лінії і точки показують обмеження. Габаритні обмеження показуються
на графіку зсувів у вигляді вертикальних синіх ліній і синіх точок з поточним значенням
обмеження.
Горизонтальні червоні лінії показують обмеження на максимальний зсув по всій
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довжині ділянки, вертикальні - коридор допусків в окремих точках кривої.
Червоні кола показують точки, в яких необхідно забезпечити обов'язковий зсув на
потрібне значення.

6.4

Кривизна ділянки
На відміну від основного графіка проектного рішення цей графік показує кривизну
ділянки з можливістю масштабування і показом точок з їх іменами.
Синім кольором показуються існуюча кривизна, отримана традиційним методом
(проходження кола через три сусідніх точки), а зеленим - існуюча кривизна, яка отримана по
спеціальному кубічному сплайну, що проходить через всі точки ділянки. Сплайни
використовуються при роботі з координатною моделлю. Червоним кольором показується
проектна кривизна при наявності проектного рішення.
Як і ма, цей графік є корисним при розрахунку довгих ділянок, особливо при завданні
їх розбивки на частини. Тому в останньому випадку цей графік викликається автоматично.

При аналізі графика слід мати на увазі, що рейкова нитка не може мати дуже різких
змін кривизни, і наявність таких місць свідчить, як правило, про похибки зйомки.
Права кнопка миші дозволяє змінити масштаб зображення по горизонталі і вертикалі.
Після зміни розмірів вікна рекомендується правою кнопкою обрати Вписати у вікно.

Також можна здійснювати масштабування графіка колесом миші.
Ліва кнопка миші дозволяє скопіювати в буфер ім'я найближчої до покажчика миші
лівої або правої точки зйомки. При цьому через ці точки проводяться вертикальні лінії.
При оптимізації цей графік вимикається.
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Кутограмма
Кутограмма показує зміни кутів повороту вздовж існуючої і проектної кривої.
Синім кольором показане існуюче, а червоним - проектне положення колії. По
вертикалі вказаний кут повороту в градусах.

Таким же чином, як на графіку проектного рішення, на мі відмічаються виділеі точки і
елементи проекту.
Перехідні криві на проектному варіанті для прискорення побудови показуються не
квадратною параболою, а чотирма прямолінійними елементами.
При достатньому збільшенні на екрані показуються окремі точки і їх імена.
При аналізі кутограмми слід мати на увазі, що рейкова нитка не може мати дуже різких
змін кута повороту, і наявність таких місць на кутограммі свідчить, як правило, про похибки
зйомки.
Права кнопка миші дозволяє змінити масштаб зображення по горизонталі і вертикалі.
Після зміни розмірів вікна рекомендується правою кнопкою обрати Вписати у вікно

Також можна здійснювати масштабування графіка колесом миші.
Ліва кнопка миші дозволяє скопіювати в буфер ім'я найближчої до покажчика миші
лівої або правої точки зйомки. При цьому через ці точки проводяться вертикальні лінії.
Особливо корисний аналіз кутограмми для довгих ділянок, що дозволяє більш точно
визначити місця розташування прямих ділянок та зламів.
При оптимізації кутограмма відключається.
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План
Графік плану вмикається і вимикається відповідною відміткою в пункті меню Вікна.
На графіці плану при евольвентній моделі будується масштабний план ділянки для
знятих точок. При координатній моделі на графіці також показується план проектного
рішення. Звичайно побудова плану проводиться в геодезичних координатах (вісь Х - вгору,
а вісь Y - управо). Відображення можна повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою
(Ctrl-F10), прибрати показ номерів точок (Ctrl-F8), показати лінію плану жирною червоною
лінією (Ctrl-F9). Повернути зображення до первинного вигляду - (Ctrl-F7).
Збільшення і зменшення масштабу, а також поворот графіку, можливі по правій кнопці
миші.
Також можна здійснювати масштабування графіка колесом миші.
При певному збільшенні з'являються точки і їх імена. При побудові створів від реперів,
репери, прочитані з файлу, також відображаються на плані.

6.7

Побудова креслень в AutoCAD
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
У програмі передбачений експорт проектного рішення у файли типу DXF для
подальшого використання в середовищі AUTOCAD.
Формування DXF-файла з координатами знятих крапок і проектним планом
проводиться в підпункті меню Файл-Експорт-Координатної моделі плану в DXF. Кола
можуть представлятися як дуги кола або як полілінії. Останній варіант зручний при обробці
такого плану в САПР РОБУР
Координати записуються у файл в метрах в класичній системі координат (Y - вгору, X управо), кути - в градусах.
Для зручності користувачів інформація розбита по шарах:
Points - початкові точки;
Points_circle - обведення початкових точок;
Points_ogr - початкові точки, в яких задані обмеження на зсуви;
Points_circle - обведення цих точок;
Pk_points - точки стиковки прямих, кругових і перехідних кривих;
Pk_points_circle - обведення цих точок;
Proekt_krkr - проектна лінія для кругових кривих;
Proekt_per - для перехідних кривих;
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Proekt_pr - для прямих;
Km_name - текст кілометрових знаків;
Km_pk_name - текст пікетних знаків;
Km_points - точки пікетних і кілометрових знаків;
Km_shtrih - штрихові лінії в місцях кілометрових знаків;
Km_pk_shifts - штрихові лінії в місцях пікетних знаків;
Km_circle - кружечки на кілометрових знаках;
Name_points - імена точок;
Name_points_pro - імена проектних точок;
Name_points_ogr - імена початкових точок, в яких задані обмеження на зсуви;
При розрахунку допустимих швидкостей і підвищень для проектного стану у разі
координатної моделі при розрахунку габаритних відстаней до опор і платформ автоматично
створюються DXF-файлы з крапками і лініями обмежень. У іменах шарів для цих даних O опора, P - платформа, R - справа, L - зліва.
При побудові поздовжнього профілю певні складнощі викликає побудова лінії плану з
нанесенням необхідної інформації. З цією метою можна скористатися пунктом Файл Експорт - DXF з ниткою плану для поздовжнього профілю. Дана опція доступна у всіх
версіях, окрім DM. При виборі цього пункту з'являється вікно

Після натиснення Готово будується DXF файл з ниткою плану. Найбільш точний план
виходить по координатній моделі. Якщо експорт робиться для евольвентной моделі, про це
видається попередження. За наявності розрахованих підвищень їх значення виводяться на
план. Креслення може будуватися і за відсутності підвищень. Інформація розташовується по
шарах:
Du_pr - дирекційні кути прямих (тільки для координатної моделі);
H_krkr - підвищення зовнішньої рейки (мм) в круговій кривій (за наявності даних за їх
розрахунком);
H_Ukl - ухил відведення підвищення у тисячних;
KM - лінії кілометрів на початку і в кінці ділянки для прив'язки до пікетажа;
L_krkr - довжини кругових кривих (чисті або з перехідними залежно від завдання,
округляються до сантиметрів);
L_per - довжини перехідних кривих (округляються до метрів);
L_piketage - пікетажні лінії на початку і в кінці кривих;
L_pr - довжини прямих (округляються до сантиметрів);
NKM - текст з кілометрами на початку і в кінці ділянки для прив'язки до пікетажа;
Note - текст примітки про значення К;
Plan_prof - точки полілінії;
Plus_piketage - текст плюсів пікетажа на початку і в кінці кривих (округляються до
сантиметрів);
Proekt_per - полілінія плану ділянки;
R_krkr - радіуси кругових кривих (округляються до дециметрів);
U_krkr - загальний кут повороту кривої ділянки колії.
Для друку звідного креслення з планом, рихтуваннями і допустимими швидкостями
можна також сформувати відповідний файл DXF.
Для створення креслення DXF двоколійної ділянки з планами, рихтуваннями і
міжколіямі двох колій необхідно вибрати відповідну опцію при друці креслення після
розрахунку в розділі Сервіс-Розрахунок міжколій і звідний графік. Інформація у файлі
DXF розташовується по шарах:
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H_krkr - значення підвищень;
KM - лінії кілометрових знаків;
Km_circle - кола кілометрових знаків;
Km_text - підписи кілометрів;
L_krkr - довжини кругових кривих;
L_per - довжини перехідних кривих;
L_pr - довжини прямих;
Mashtab - текст з масштабом;
Ml_g - лінія граничних габаритів;
Ml_li - лінія відстаней від лівого початкового до правого проектного положень колій;
Ml_pp - лінія відстаней між проектними положеннями колій;
Ml_ri - лінія відстаней від правого початкового до лівого проектного положень колій;
Mt_g - значення граничних габаритів;
Mt_li - значення відстаней від лівого початкового до правого проектного положень
колій;
Mt_pp - значення відстаней між проектними положеннями колій;
Mt_ri - значення відстаней від правого початкового до лівого проектного положень
колій;
Name_t - ім'я точки;
Note - примітка;
Piketage - лінії пікетів;
Pk_text - текст пікетів;
Proekt_per - лінія плану;
R_krkr - радіуси кругових кривих;
Sdv_min_max - мінімальне і максимальне значення зсувів;
Sdvig_t - значення зсувів;
Sdvigi_line - лінія зсувів;
Sdvigi_shtrih - штрихи на точках зйомки;
Setka - сітка креслення;
Setka_text - написи на сітці креслення;
Setka_v - лінії швидкостей на сітці;
Setka_v_text - підписи швидкостей на сітці;
Titul - назва креслення;
U_krkr - кут кривої;
Для перегляду і друку DXF-файлів може використовуватися безкоштовна утиліта
DWG
True
View
2009
фірми
Autodesk
Inc.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438%26siteID=123112
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Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan

Визначення допустимих швидкостей
Допустимі швидкості для початкового стану
Допустимі швидкості для проектного стану

7.1

Допустимі швидкості для початкового стану
Не працює для версії RWPlan DM!
Програма дозволяє за методикою, яка розроблена к.т.н. Д. М. Курганом, оцінити
допустимі швидкості руху поїздів для початкового стану і тим самим необхідність рихтування
кривої. Ця методика не є офіційно затвердженою, тому ці результати слід використовувати
тільки для аналізу.
Розрахунок допустимих швидкостей задається в меню Сервіс.
В якості початкової інформації використовуються кривизна і підвищення зовнішньої
рейки для окремих точок кривої. Розраховуються допустимі швидкості для наступних
факторів: непогашене прискорення, колебания екипажа, нарастание ускорений і швидкість
опускания колеса. Нормативние значення задаются перед розрахуноком

Максимально-допустима швидкість дається з деяким запасом (5 км/год). Результати
розрахунку записуються в текстовий файл з розширенням *.spd і представляються у вигляді
графіка. Для продовження работи з програмою вікно з графіком слід закрити.

Подальша робота з текстовим файлом *.spd, в тому числі і друк, здійснюється
засобами Windows в редакторах Блокнот або Word. В Word для вирівнювання стовпчиків
рекомендується обрати шрифт Courier New.
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Допустимі швидкості, підвищення та габарити для проектного
стану
Не працює для версії RWPlan DM!
Максимально-допусктимі швидкості для початкового і проектного станів
розраховуються в меню Сервіс. розрахунки допустимої швидкості для початкового стану
вимагають інуючих значень підвищень зовнішньої рейки.
Програма дозволяє виконати попередній розрахунок підвищень відповідно до ЦПТ
44.17. В цьому випадку необхідно ввести загальні дані і для кожної кривої задати мінімальні і
максимальні швидкості для пасажирських і вантажних поїздів. Після натиснення кнопки
"Розрахунок h" буде виконаний попередній розрахунок підвищень з оптимізацією по
критерію мінімума прискорень. При цьому будуть надані рекомендації щодо зміни
швидкостей відповідно до ЦПТ. Враховуючи явні помилки в таблиці 3.1 ЦПТ, ці рекомендації
носять помилковий характер. Значення підвищень можна відкоректувати і перевіряти,
натискуючи "Розрахунок а". Введені дані можна зберегти у файлі і потім читати для
повторення або коректування розрахунків.

Порушення по прискореннях і ухилах відведення повідомляються користувачеві і
виділяються червоним жирним шрифтом.
Слід мати на увазі, що керівництво ЦПТ 44.17 містить ряд непорозумінь, тому
значення підвищень слід перевірити і відкоректувати в наступному вікні програми.
Для проектного варіанту можна попередньо визначити значення підвищень, задавши
спочатку середньозважену швидкість і допуски по всій ділянці («h по Vср»).

© 2005-2012 Корженевич І. П.

128

Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan

Середньозважені швидкості для кожної кривої розраховуються при завданні
поездопотока або вводяться в цю колонку "вручну"
Відкорегувавши h, можна перерахувати допустиму швидкість («Розрахунок Vmax»).
Закінчення підбору - кнопка «Готово». У стовпцях max 1, max 2 даються
максимально-допустимі швидкості руху пасажирських поїздів 1-го і 2-го типів, а в стовпчику
Vвт - мінімальна та максимальна вантажних для окремих кривих. Загальні обмеження по
всій ділянці показані крупним жирним шрифтом над таблицею. При включенні опції "
Враховувати обмеження V по ухилу відведення, а не по Vк" облік швидкості опускання
колеса відключається, а обмеження по ухилу відведення враховуватиметься відповідно до
таблиці. При необхідності користувач може відредагувати ухили і швидкості в таблиці у
файлі Table_I_V.txt, або натиснувши кнопку "Table".
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У випадку недостатньості довжин перехідних кривих слід повернутися до оптимізації
проектного рішення, де задати відповідні діапазони довжин.
При натисканні кнопки «Готово» створюється текстовий файл з розширенням *.spp і
автоматично створюється файл, що містить інформацію про знос рейок, прискорення і бічні
сили, з розширенням *_FR.txt.
При включеній опції "Враховувати обмеження на значення підвищень" значення h
коректуються так, щоб вони відповідали вимогам ЦПТ-46/2. Обмеження можна коректувати,
натиснувши відповідну кнопку. Прийняті значення записуються в кінці файлу *.spp.

Окрім значень ЦПТ-46/2 в цьому вікні можна задати максимальний радіус, при якому
ще влаштовується підвищення. При більших значеннях радіусу підвищення задаються
рівними нулю. Також в цьому вікні задається порядок обліку відведення підвищення за
відсутності перехідної кривої. В цьому випадку довжина відведення для оцінки допустимої
швидкості по ухилу відведення може задаватися або рівній довжині бази вагону, або
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меншою. При завданні нуля довжина відведення буде прийнята 0,1 м.
Для підбору комбінації підвищень з мінімальним зносом рейок треба натиснути
відповідну кнопку. В цьому випадку необхідно задати їнформацию по структурі поїздопотоку
і швидкостям для категорій поїздів по довжині ділянки. Ці дані можна зберегти або
прочитати з відповідного файлу з розширенням *.pop.

Для введення інформації по швидкостям можна скористатися результатами тягових
розрахунків, якщо вони є у вигляді структурованого текстового файлу (розширення *tud,
*.obr), який містить відстані, швидкість і час руху, наприклад вихідні файли MoveRW. Дані
файлу тягових розрахунків повинні перекривати по пікетажу ділянку плану.
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За наявності інформації про поїздопоток виводитиметься напис про максимальні
прискорення і середній додатковий знос рейок на ділянці (при наявності інформації про
існуючі підвищення.через дріб виводиться максимальне прискорення і середній знос рейок
для існуючого стану колії). У файлі *_FR.txt та на графіці зносу показується докладна
інформація про знос лівої та правої рейок, максимальні прискорення та прискорення кожної
категорії поїздів в окремих точках зйомки та на окремих елементах плану.

Для підбору підвищень за умови забезпечення максимальних швидкостей можна
натиснути кнопку «Підбір комбінації h по Vmax».
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В цьому випадку необхідно задати характеристики підбору. Критерієм підбору
виступає мінімальне значення суми квадратів відхилень швидкостей від заданих меж з
заданими ваговими коефіцієнтами. При наявності на ділянці специфічної кривої (наприклад,
стрілочної кривої) її можна виключити з автоматичного підбору, вказавши номер кривої.
Якщо для якої-небудь кривої небажана зміна встановленого підвищення, то можна задати її
номер. За замовчанням встановлений крок зміни підвищення 5 мм, але це значення можна
змінити. В результаті підбору встановлюється комбінація підвищень, яка дає найкраще
наближення до заданих значень максимальної і мінімальної швидкостей.
Підвищення зовнішньої рейки і відповідний файл *.spp, отримані в результаті
розрахунків, використовуються для побудови паспорту кривої, при розрахунку допустимих
міжколій, при виконанні тягових розрахунків і в деяких інших випадках.
Розрахунок допустимої швидкості руху поїздів можна виконувати і у випадках, якщо
параметри кривих відомі, а зйомка відсутня.
Подальша робота з файлом *.spp, в тому числі і друк, здійснюються засобами
Windows в редакторах Блокнот або Word. В Word для вирівнювання стовпчиків
рекомендується обрати шрифт Courier New.
Після запису файлу підвищень програма пропонує сформувати файл проектних
габаритних відстаней по точках відповідно до Інструкції по застосуванню габаритів.

Вказавши відповідні параметри, отримуємо файл габаритних відстаней (розширення
*.gab), в якому записані габаритні відстані до опор і платформ зліва і справа по ходу зйомки.
Габаритні відстані записуються для проектного та існуючого положень ділянки. Якщо цей
розрахунок робиться для координатної моделі, то у файл записуються також координати
точок, які відповідають нормативним габаритам і створюються 4 файли типу *.dce (в імені
файла O - опора, P - платформа, R - справа, L - зліва, цифри показують нормативну
відстань) для відображення ліній габаритів в Credo. Це дозволяє в системі САПР, яка
використовується проектувальником, наглядно побачити елементи, що знаходяться не в
габариті. Якщо на ділянці є декілька типів опор і платформ, можна створити декілька таких
файлів. При визначенні габаритних відстаней до карликових світлофорів слід мати на увазі,
що габаритні розширення для них розраховуються як для відстані 5700 мм. В цьому випадку
слід задати відстань 5700 мм, а згодом самостійно відняти від набутих значень цю
величину. Таким чином буде отримано необхідне збільшення відстані до карликових
світлофорів. Оскільки для низьких платформ збільшення габаритної відстані невелике, в
програмі цей розрахунок не робиться.
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Після запису файла з нормативними габаритними відстанями на екрані будується
графік.

Після закриття цього вікна програма пропонує побудувати графік допустимих
швидкостей. Графік може бути побудований або на екрані, або отримание креслення, що
містить інформацію про план лінії, рихтування і допустимі швидкості.
При наявності інформації про поїздопотоки, швидкості, що їм відповідають,
показуються на екранному графіку та у файлі DXF.

При виборі графіка у вигляді креслення запитуються його назва і горизонтальний
масштаб. Побудова креслення вимагає певного часу, тому необхідно дочекатися його появи
на екрані. Креслення може бути збережене на диску або віддруковане. Побудова креслення
ведеться за програмою Д. М. Кургана. Також можна сформувати файл DXF з кресленням
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для його подальшої обробки в AutoCAD. В цьому випадку креслення розбивається на шари
з наступними іменами:
H_krkr - значення підвищень;
KM - лінії кілометрових знаків;
Km_circle - кола кілометрових знаків;
Km_text - підписи кілометрів;
L_krkr - довжини кругових кривих;
L_per - довжини перехідних кривих;
L_pr - довжини прямих;
Mashtab - текст з масштабом;
Name_t - ім'я точки;
Note - примітка;
Piketage - лінії пікетів;
Pk_text - текст пікетів;
Proekt_per - лінія плану;
R_krkr - радіуси кругових кривих;
Sdv_min_max - мінімальне і максимальне значення зсувів;
Sdvig_t - значення зсувів;
Sdvigi_line - лінія зсувів;
Sdvigi_shtrih - штрихи на точках зйомки;
Setka - сітка креслення;
Setka_text - написи на сітці креслення;
Setka_v - лінії швидкостей на сітці;
Setka_v_text - підписи швидкостей на сітці;
Titul - назва креслення;
U_krkr - кут кривої;
Vmax_gr_line - лінія максимальної швидкості вантажних поїздів;
Vmax_gr_text - значення максимальної швидкості вантажних поїздів;
Vmax_p_line - лінія максимальної швидкості пасажирських поїздів;
Vmax_p_text - значення максимальної швидкості пасажирських поїздів;
Vmin_gr_line - лінія мінімальної швидкості вантажних поїздів;
Vmin_gr_text - значення мінімальної швидкості вантажних поїздів;
VpopN_Line - лінії швидкостей поїздопотоків при їх навяності.
Для отримання рисунка, що суміщає декілька варіантів екранних графіків для різного
рухомого складу або плану лінії на одному рисунку виводяться сітка, коментарі и підписи, а
на інших - ні. Потім рисунки поєднуються в графічному редакторі (наприклад - Photoshop).
При цьому білі області вирізаються, що дозволяє отримати суміщенні графіки.
Екранний графік має наступний вигляд.
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Для продовження роботи слід закривати графік допустимих швидкостей.
При наявності файла *.spp для відповідної ділянки він вичитується при відкритті
зйомки разом з параметрами евольвентної чи координатної моделі. При відкритті цього
файла перевіряється його коректність і відповідність проектним параметрам. Якщо
параметри проекта будуть відрізнятися, підвищення обнулюються і буде видане відповідне
попередженння.
Файл з підвищеннями можна також прочитати через пункт меню Файл-ВідкритиФайл підвищень.
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Рішення задач перебудови плану і трасування
Введення параметрів плану з поздовжнього профілю
Введення параметрів координатної моделі з програми КАПРЕМ
Використання результатів в тягових розрахунках і при побудові повздовжнього
профілю

8.1

Створення паспорту кривої для дистанції колії
Не працює для версії RWPlan DM!
Для дистанцій колії основним документом по кривих є паспорт кривої.
Слід мати на увазі, що паспорт кривої можно створювати тільки для зйомки способом
стріл і прямого пікетажу. Якщо були виконані розрахунки для зворотнього пікетажу, то
програма запропонує створення файлів зйомки і параметрів евольвентної моделі для
прямого пікетажу. Після створення таких файлів програма запропонує відкрити створений
файл зйомки і виконати розрахунок підвищень зовнішньої рейки. У випадку, якщо
використовувалися «різані» пікети, файл з «різаними» пікетами необхідно перестворити
самостійно.
Для довгих кривих виконується побудова графіка на декількох листах.
Існуюче підвищення зовнішньої рейки будується на графіку у випадку, якщо воно було
введене в файлі зйомки. Якщо було виконане визначення допустимих швидкостей для
проектного варіанта, то на паспорті будується і проектне підвищення зовнішньої рейки.
Якщо на ділянці є прямі і зворотні криві, то виконується програмне розбиття такої
ділянки на декілька частин, про що видається відповідне повідомлення. Номера кривих на
паспорті в цьому випадку видаються як номер кривої з вікна, наведеного нижче, і через
дефіс додається номер частини.
Перед початком виведення паспортів передбачається запит інформації для паспорту.
Якщо в початкових даних про зйомку способом стріл містилася додаткова інформація, то
вона з'явиться у вікні.

Якщо в даному вікні виконувалися якісь зміни, то програма запропонує зберегти файл
зйомки з цими змінами.
При виведенні даних про багаторадіусну криву параметри кривих в таблиці паспорта
кривої записуються через дріб.
При виборі вдосконаленої форми паспорта з'являється вікно з можливістю
редагування інформації, вибором форми відображення графіків, збереження і читання
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паспортів кривих.

При завданні товщини лінії 0, відповідний графік не виводитиметься. Після вибору
потрібних значень паспорт можна записати. При виведенні наступного паспорта для тієї ж
кривої попередній паспорт можна прочитати. При цьому поточні параметри записуються в
останній колонці паспорта. Вміст колонок (окрім першої і останньої) можна очистити.
Після натиснення на кнопку "Друк" з'являється стандартне вікно вибору принтера і
номерів сторінок для виводу. Програма сама встановлює горизонтальну орієнтацію паперу
принтера. Паспорт буде вписаний в той формат паперу, який буде вибраний для принтера.
Після вибору принтера інформацію, що виводиться на принтер, можна проглянути і
віддрукувати. Якщо графік кривої не поміщається на одному листі, то створюються
додаткові листи.
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Для дистанцій колії після сформування паспорту кривої записуються текстові файли зі
спрощеними виходними даними. Ці файли мають розширення *.pch, а місце їх збереження
вказується в повідомленні.

При відмові від вдосконаленої форми друкується стандартна форма. У програмі
передбачена побудова стандартного паспорта кривою і його друк за програмою доц. Д. Н.
Кургану. При необхідності товщину ліній на цьому паспорті можна змінювати коефіцієнтами,
що знаходяться у файлі penw.ini. Перерахунок товщини ліній t для принтера виконується по
формулі t=t*k+a. Коефіцієнти а і k вичитуються з файлу.

8.2

Використання RWPlan на колієрихтувальних машинах з
системою СТРІЛА
Не працює для версії RWPlan DM!
В результаті вимірювальної поїздки на машинах з системою СТРІЛА утворюється
файл з розширенням *.ids.
Цей файл читається по команді Файл-Відкрити-Файл вимірів системи СТРІЛА.
В разі некоректних даних програма видає про це відповідні повідомлення.
Показники стрілографів вимірювального і контрольного візків порівнюються за
спеціальним алгоритмом. Якщо розбіжності великі, то це може свідчити про дуже збиту
колію або про помилки в роботі датчиків. Повідомлення про це видаються користувачеві.
Після читання файлу автоматично створюється і відкривається файл псевдовимірів за
способом стріл з тим же ім'ям. Крок зйомки відповідає кроку мірного колеса (як правило
0,625 м).
Для отриманого файлу стріл виконуються розрахунки за визначенням параметрів
плану (рекомендується набір Розрахункових значень Стріла). Після визначення
параметрів виконується розрахунок підвищень (Сервіс-Допустимі V, h та габарити для
проектного стану). При цьому слід звертати увагу на графіки існуючих і проектних
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підвищень, оскільки для реалізації проектних, які менші за існуючі, буде потрібна додаткова
підйомка внутрішньої рейки.
Після виконання розрахунків можна при відкритому файлі стріл створювати вихідний
файл *.ods (Файл-Зберегти-Робочий файл системи СТРІЛА). Спочатку програма
попросить відкрити вхідний файл *.ids. Файл перевіряється на коректність і перевіряється
наявність файлу проектного профілю з розширенням *.prpr. Якщо такий файл відсутній або
проектувальник відмовляється від його використання, то з'являється вікно

Після завдання даних програма намагається запроектувати поздовжній профіль. При
неможливості вписування вертикальних кривих в окремих місцях про це видаються
повідомлення. В результаті попереднього проектування отримуємо графіки висот і підйомок
рейок

Рішення можна коректувати. Якщо ткнути мишкою в точку перелому, то з'явиться
можливість прибирати перелом або підвищувати-знижувати відмітку. Якщо ділянка між
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сусідніми переломами достатньої довжини, то можна вставити додаткову крапку

При натисненні на праву кнопку миші у верхній частині екрану з'являється можливість
зміни поточних параметрів поздовжнього профілю. Можна перебудувати поздовжній
профіль з цими параметрами або повернутися до повторного завдання параметрів

При закритті вікна з поздовжнім профілем автоматично зберігається проектний файл
профілю і робочий файл *.ods, який передається в систему СТРІЛА.
У разі потреби дострокового аварійного завершення робіт по виправці вибираємо
Файл-Створити-змішаний файл відведення для системи СТРІЛА і вказуємо на
створений раніше для нормальної роботи робочий файл *.ods. Після відкриття цього файлу
програма запитує початкову і кінцеву точки відведення

Після цього створюється файл псевдовимірів з кінцівкою в імені *_Otv.ids. У цьому
файлі до початку відведення виміру відповідають вже виправленій колії а після цієї точки виміряному спочатку. Відкриваємо цей файл псевдовимірів і робимо розрахунок параметрів
і підвищень. Автоматично задаються обмеження на рихтування в початковій і кінцевій
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частинах відведення.
Після виконання розрахунку рихтувань правою кнопкою вказуємо початок і кінець
відведення по рихтуваннях (точки, в яких рихтування близькі до нуля).

Після цього вибираємо пункт меню Файл-Зберегти-робочий файл системи СТРІЛА і
проектуємо подовжні профіль. На графіці синіми вертикальними лініями відображуються
задані проектувальником почало і кінець відведення. При необхідності коректуємо точки
перелому, аби на початку і в кінці відведення набути близьких до нуля значень підйомок. У
крапках, де підйомки близькі до нуля, правою кнопкою задаємо початок і кінець відведення
по підйомці. Закриваємо вікно, файл відведення зберігається і передається в систему
СТРІЛА для аварійного відведення.

8.3

Зйомка, розрахунок і влаштування захрестовинних кривих
В сучасних умовах до захрестовинних кривих пред'являються особливі вимоги. На
таких кривих необхідно влаштовувати підвищення зовнішньої рейки і перехідні криві. Для
реалізації цих вимог рекомендується наступна послідовність дій.
1. Зйомку таких кривих слід виконувати способом Гофера або модифікованим
способом стріл, що дозволить відносно точно зняти криву через 5 м і зрівняти результати
зйомки за відомим кутом повороту. Ще кращі результати будуть при координатній зйомці
або при зйомці від базису.
2. Починають зйомку від стика контррейки. Пікет цієї точки приймають умовно рівним
1000. При введені модифікованої зйомки в RWPlan у випадку виходу захрестовинної кривої
на паралельну коліб можна задати кут повороту, який дорівнює для 1/9 - 6° 20' 25'', а для
1/11 - 5° 11' 40''.
3. Після введення даних для модифікованої зйомки результати розрахунку слід
обов'язково зберегти у вигляді координатної зйомки або файла стріл.
4. Задають в якості Нових параметрів однорадіусну криву з мінімальною довжиною 15
м, з потрібним діапазоном довжин перехідних кривих і з кроком їх зміни 1 м. Пікет початку
проектування (п 23) задаємо 1002 (для прямої вставки після контррейки 2 м) або
відповідний потрібній вставці, пікет кінця проектування при відсутності обмежень на кінець
проектування задають свідомо великим (2000).
5. Виконавши оптимізацію проектного рішення, округлюємо радіус і знову проводимо
оптимізацію. В результаті отримуємо проектне рішення, що найкращим чином відповідає
існуючій кривій.
6. Це рішення вводимо в програму автора Zakrest (програму можна взяти на сайті
http://www.brailsys.com) і отримуємо всі потрібні дані для постановки і контролю
захрестовинної кривої. У разі застосування зйомки від базису ми отримуємо проектні
ординати для знятих крапок.
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Для найкращих результатів по зйомці можна скористатися для зйомки захрестовинної
кривої способом прямокутних координат від базису.
В якості базису може виступати рейка прямого спрямування, по якій роблять розбивку
з кроком 2 м, і від точок розбивки виміряють відстані до рейки криволінійної колії.
Результати вимірювань вводять як координатну зйомку чи як зйомку від базису і виконують
всі необхідні розрахунки.
Також в якості базису можна використовувати розтягнуту на узбіччі або в міжколії
рулетку.
Таким способом можна знімати невеликі по довжині криві малого радіуса.

8.4

Розрахунок укладення скорочених рейок
При складному плані лінії розрахунок укладення скорочених рейок в окремих ланках
являє певну складність.
Для формування укладального поїзда для певної ділянки можна скористатися
програмою автора UkorRels. Останню версію програми можна скачати на сайті http://www.
brailsys.com.
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Для виконання розрахунків насамперед необхідно задати інформацію по плану
перегону. Інформація може вводитися з програми RWPlan (файли *.par і *.ras) або з
поздовжнього профіля. При введенні даних з поздовжнього профіля слід мати на увазі, що
інформація по довжинах кругових кривих може бути задана в старому форматі, тобто
включати в себе половинки прилеглих перехідних кривих. В деяких випадках взагалі
складно визначити, що ж мав на увазі проектувальник, коли записував на профілі значення
К. Найбільш достовірною є інформація, яка отримується в програмі RWPlan.
Правильність введення можна проконтролювати по пікетажу.
Після читання, введення або редагування інформація по плану перегону записується
на диск в форматі програми UkorRels.
Після завдання перегону можна задати інші величини, які необхідні для розрахунку і
виконати розрахунок.
Результати розрахунку ланок представляються у вигляді таблиці і записуються у
звичайний текстовий файл.

Табличні значення в цьому файлі розділяються табуляцією, що дозволяє достатньо
просто в Word перетворити фрагменти тексту знов в таблиці.
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Створення DXF-файла з осями стрілочного переводу на
прямій
Не працює для версій Рвплан RP, LE і DM!
При роботі з координатною моделлю і координатною зйомкою є можливість створити
для проміжної прямої ділянки DXF-файл з блоком стрілочного перевода. Зрозуміло при
цьому слід використовувати координати по осі колії. Якщо зйомка була зроблена не по осі, її
можна перенести на вісь при редагуванні координатної зйомки.
Для створення DXF-файла в таблиці параметрів основного вікна програми слід
натиснути праву кнопку миші біля відповідної прямої. Якщо пряма має достатню довжину,
відповідний пункт меню буде активним.

При виклику цього пункту відкривається додаткове вікно

База паспортів стрілочних переводів формується з двох частин.
Перша частина - призначена для користувача. Дані для неї зберігаються в текстовому
файлі Strelki.txt і вичитуються при старті програми. Кожен стрілочний перевод займає в
цьому файлі один рядок. Дані розділяються табуляцією. Перше значення - знаменник марки
переводу (при дробовому значенні записується через крапку). Друге значення - текстове
позначення заводу-виробника, третє значення - паспорт переводу. Після цього в цілих
міліметрах також через табуляцію записуються значення відстаней: від стику рамної рейки
до початку вістряків, від початку вістряків до центру переводу, від центру переводу до
математичного центру хрестовини, від математичного центру хрестовини до її хвоста по
прямому напряму і по бічному напряму.
Друга частина даних заповнюється програмно паспортами стрілочних переводів
мазкий 1/11 і 1/9 деяких заводів. Для позначення заводів прийняті букви: Д Дніпропетровський, Н - Новосибірський, К - Керченський.
Для створення DXF-файла необхідно задати відповідні значення. Якщо Ваш
стрілочний перевод є в переліку паспортних, то він вибирається в селекторі. Якщо переводу
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немає серед заданих паспортів, треба вибрати "інший" перевод і ввести для нього марку і
відстані. Для того, щоб такий перевод в подальшому викликався програмно, введіть
інформацію про нього у файл Strelki.txt.
Після натиснення кнопки Готово і перевірки даних на коректність робиться запит імені
файлу DXF, в який записується блок із зображенням осей і основних точок. Окрім цього
записується текстовою файл з іменами та координатами цих точок. Цей файл може
використовуватися для фіксації відповідних прямих на інших коліях станції.
Для точок прийняті наступні позначення:
ПрСРР - почало прямої перед стиком рамної рейки (при нульовій довжині не
показується);
СРР - стик рамної рейки;
ЦП - центр переводу;
ХХП - хвіст хрестовини по прямому напряму;
ПРХХП - кінець прямої після хвоста хрестовини по прямому напряму (при нульовій
довжині не показується);
ХХБ - хвіст хрестовини по бічному напряму;
ПРХХБ - кінець прямої після хвоста хрестовини по бічному напряму (при нульовій
довжині не показується).
Інформація у файл DXF записується по шарах:
Name SP - марка і паспорт стрілочного переводу;
Points_sp - точки блоку стрілочного переводу;
Points_circle_sp - обведення точок блоку стрілочного переводу;
Name Points SP - імена точок блоку стрілочного переводу;
Line_SP - лінії блоку.

8.6

Визначення допустимих швидкостей руху та інші розрахунки
без зйомки кривих
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Для виконання розрахунків підвищень зовнішньої рейки і допустимих швидкостей без
зйомки необхідно попередньо створити файл псевдозйомки і подальші розрахунки
виконувати з цим файлом і файлом параметрів.
Для великих ділянок доцільно спочатку створити текстовий файл з параметрами з
поздовжнього профіля, а потім працювати з ним.
В результаті розрахунків раціональної комбінації підвищень і їх корегування можливо
визначення підвищень зовнішньої рейки і допустимих швидкостей руху поїздів. Такий підхід
дозволяє більш точно виконувати розрахунки допустимих швидкостей для складних
випадків плану.

8.7

Розрахунки довгих ділянок
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
При розрахунку довгих ділянок, що містять криві різних напрямків і проміжні прямі, у
ряді випадків оптимізація йде достатньо довго. Більш ефективно в такому випадку
попередньо розбити ділянку на частини, оптимізувати кожну з цих частин, а потім
завантажити для всієї ділянки параметри моделі частинами і оптимізувати їх.
Розбиття на частини можливе тільки для координатної зйомки, тому у випадку іншого
типу зйомки доцільно спочатку зберегти таку зйомку як координатну.
Після вибору пункта меню Редагування-Розбити ділянку на частини пропонується
зробити вибір типа розбиття - по точках зйомки або по прямих проектного рішення в
координатній моделі
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При виборі розбиття по точках зйомки з'являється вікно, яке пропонує вказати, яка
кривизна на прямій допустима для автоматичного розбиття на частини.

Допустимий діапазон залежить від кривизни, при якій можна сполучати пряму з
круговою кривою без перехідної кривої, і від максимального радіусу зламу. Ці значення
задаються в Розрахункових значеннях. Чим менший знаменник буде вказаний в цьому вікні,
тим більше частин буде отримано в результаті розбиття.
Після цього з'являється вікно введення точок розбиття, кутограма і кривизна ділянки.
Слід проаналізувати кутограму і кривизну ділянки. По цих графіках можна уточнити
кількість частин для розбиття і пікетаж або номери точок в місцях розбиття. Слід зазначити,
що ці показники можна корегувати в процесі розбиття.
Відшукання потрібних точок проводиться візуально за допомогою графіків кутограми і
кривизни ділянки. На графіках при відповідному збільшенні або по лівій кнопці миші легко
відшукати точки, які орієнтовно лежать на прямій, що розділяє фрагменти. Пари точок, які
фіксують прямі, вводяться в таблицю і відображаються вертикальними синіми лініями на
графіках. При вказанні мишею на рядок в таблиці розбиття, відповідна пара показується
зеленим кольором.
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При клацанні лівою кнопкою миші на графіці кривизни ділянки або кутограмі
виділяється пара точок в місці клацання і з'являється меню вибору.

Можна скопіювати в буфер імена точок зліва або справа, Якщо перед цим мишею
була вказана клітинка в таблиці розбиття, то з'являється можливість відразу занести ім'я
точки зліва або справа в цю клітинку, внести пару точок до виділеного ряду або вставити
рядок після виділеного і занести туди пару точок. При виборі переміщення лінії розбиття
мишкою можна переміщати цю лінію по графіку. При цьому автоматично міняються
відповідні значення в таблиці розбиття.
Набір пар точок можна зберегти в текстовому файлі і в подальшому читати цей файл
для повторення або коректування розбиття.
Після введення всіх пар точок і нтискання кнопки «Готово» аналізується допустимість
номерів точок, і формуються файли частин зі зйомкою. Імена файлів генеруються
автоматично, але можна і задати їх "уручну". Після формування файлів їх окремо
оптимізують в евольвентній або координатній моделях, а потім виконується відкриття
основного файла зйомки і відкриття параметрів моделі частинами. Після цього виконується
оптимізація евольвентної чи координатної моделі для всієї ділянки.
При коротких прямих, які поєднують фрагменти, а також при виборі в якості таких
прямих нерівних ділянок можуть виникати суттєві відхилення зсувів при зборці всієї ділянки.
В таких випадках рекомендується поступово укрупнювати ділянки. Для цього слід спочатку
відкривати зйомку частинами для якихось груп, читати для них параметри частинами і
оптимізувати рішення. Потім групи поєднуються, і знову проводиться оптимізація. Такий
шлях може виявитися суттєво швидшим, ніж оптимізація відразу всієї зібраної ділянки.
Також рекомендується для окремих частин після їх оптимізації фіксувати довжини
перехідних кривих і радіуси перед збереженням.
При поєднанні ділянок для прямих, які розташовані поміж фрагментами,
встановлюються відповідні мінімальні значення з розрахункових значень. Якщо вставка
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виходить коротше, то про це видається відповідне попередженння.
Особливу увагу при поєднанні моделей слід звертати на установки розрахункових
значень для останнього фрагменту, оскільки деякі з них (наприклад, врахування відводу або
симетричність перехідних кривих) будуть застосовуватися для всієї моделі і вона може не
зрівнятися.
За наявності координатної моделі проектного рішення і елементів вирішення у вигляді
прямих достатньої довжини можна вибрати розбиття довгої ділянки на фрагменти по
прямих. В цьому випадку слід вибрати мінімальну довжину прямої, яку можна
використовувати для розбиття. Кількість таких прямих відразу вказується у вікні

Після вибору мінімальної довжини відкривається вікно редагування вибраних прямих.
У вікні показано проектне рішення і знаком "+" відмічені ті прямі, які можуть
використовуватися для розбиття. При натисненні на ці "+" їх можна міняти на "-" і знову на
"+". Інші клітинки редагуванню не підлягають.

Вибрані варіанти розбиття відображуються на графіках кривизни і кутограми
вертикальними синіми лініями. Активна клітинка в таблиці показана на графіках червоним
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кольором.

Після закінчення вибору прямих формуються файли зйомки і проектного рішення для
кожного фрагмента. Прямі розбиття діляться на три частини і в цих місцях в зйомку
додаються фіктивні точки з іменами Pr_N_1 і Pr_N_2 (N - номер прямої). Для цих точок
задається питома вага рівною 0. В результаті проектне рішення будується на початку і в
кінці по цих точках, а при розрахунку критерію вони не враховуються. Якщо включити опцію
"При нагоді розбивати по точках зйомки", то за наявності в районі точок розбиття точок
зйомки розбиття на частини здійснюється не по фіктивних, а по реальних точках зйомки.
Розбиття ділянки по прямих дуже ефективне у випадках, коли необхідно
перепроектувати невеликий фрагмент готового рішення або при доопрацюванні проектних
рішень, отриманих в інших системах.
Виконав розрахунки кожного фрагменту можна поєднувати зйомку окремих
фрагментів. Для поєднаних ділянок зйомки або для зйомки усієї ділянки можна відкривати
параметри моделі частинами.
Спочатку слід обрати тип моделі для частин - координатну або евольвентну. При
виборі евольвентної моделі можуть відкриватися і фрагменти координатної моделі.
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Якщо файли частин були сформовані автоматично і їх імена не мінялися, є всі
розрахунки частин у відповідній моделі, то тоді можна залишити опцію автоматичного
читання файлів. При відключенні цієї опції проектувальник послідовно вказує уручну всі
файли частин.
Для ефективного з'єднання частин бажано "затиснути" рішення по кожній частині. Для
цього використовується округлення радіусів з фіксацією перехідних кривих в кінці
розрахунку кожної частини. Можна зажадати фіксацію цих параметрів при збірці моделі з
частин. В цьому випадку радіуси округляються до мікрона і у такому вигляді фіксуються.
Можна зажадати також фіксації довжин кругових кривих і прямих, залишивши
незафіксованими декілька довжин на початку ділянки.
Для ефективної оптимізації зібраної ділянки можна точки на прямих, які поєднують
частини, зафіксувати з певною вагою. Зафіксувати можна або всі точки в районі таких
прямих, або тільки точки на кінцях прямих. Фіксація відбувається шляхом завдання в таких
точках обмеження у вигляді фіксованого вправо зсуву 0 мм.

8.8

Розрахунок міжколій і створення зведеного графіку
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
При розрахунку міжколій нормативна інформація береться з «Инструкции по
применению габаритов приближения строений. ГОСТ 9238-83». У відповідності з цією
інструкцією більш льготні експлуатаційні норми дозволяється застосовувати при
експлуатації існуючих ліній, побудованих до введення ГОСТ 9238-83; при перебудові
існуючих ліній під мінімальні окреслення наближення будов. Проектні норми слід
застосовувати: при будівництві нових ліній; при реконструкції існуючих ліній; при
капітальному ремонті, коли це не пов'язано з великими витратами. Проектні норми
встановлені з забезпечення безпеки руху на тривалу перспективу і враховують всі можливі
зміни швидкостей руху і підвищень зовнішньої рейки. Експлуатаційні норми визначаються
при конкретних швидкостях руху і підвищеннях зовнішньої рейки.
За бажанням визначення нормативних розширень міжколії можна зробити за
теоретичними розрахунками. У файлі Gabarit.txt знаходяться значення, використовувані при
таких розрахунках. При необхідності їх можна змінити. У першому рядку файлу записана
висота верхньої точки габариту рухомого складу в мм (4000), потім записана максимальна
довжина кузова рухомого складу в м (24), максимальна довжина жорсткої бази кузова в м
(17), максимальне підвищення в мм (150), відстань між осями рейок в мм (1600),
максимальна швидкість в км/год (120) і допуск на непогашене прискорення (0.7). При
розрахунку експлуатаційних норм беруться відповідні підвищення для заданих колій, а при
розрахунку проектних - підвищення внутрішньої колії приймається рівним нулю, а для
підвищення зовнішньої колії приймається розраховане по максимальній швидкості.
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Розрахунок міжколій робиться тільки для координатної зйомки і координатної моделі,
тобто необхідні відповідні файли *.crd і *.par для лівої і правої колій. Також необхідні файли
проектних підвищень *.spp, розраховані для відповідних параметрів координатної моделі.
У випадку наявності детальной зйомки тільки однієї з колій і значень міжколій для
другої колії можна сформувати файл псевдозйомки другої колії, скориставшись
редагуванням координатної зйомки. Якщо перша колія знята некоординатним способом, то
її зйомку можна попередньо зберегти як координатну. Початковий пікетаж для обох колій
повинен співпадати (при відмінності пікетажів на 10 м і більше розрахунок блокується).
При виконанні розрахунку визначаються мінімальні і проектні міжколії для трьох
комбінацій: початкова ліва колія-проектна права, початкова права колія-проектна ліва,
проектна ліва колія-проектна права. Проектні міжколії визначаються не по нормалі, а як
мінімальні відстані від відповідної точки до проектного положення сусідньої колії.
Для виконання розрахунку необхідно вказати 4 відповідних файли, задати номера
колій і вказати міжколію на прямій. Слід відзначити, що у відповідності до ГОСТ 9238-83
габаритне розширення не влаштовується при міжколії на прямій 5400 мм і більше.
Якщо вибрані проектні норми, то можна задати відповідні параметри для їх
розрахунку. Автоматично вичитується файл підвищень з іменем, яке відповідає імені файла
з параметрами координатної моделі. Норматив непогашеного прискорення вичитується з
файлів *.spp і встановлюється у відповідності з ними.
Також можна задати крок точок і крок відстаней для розрахунків і ввести заголовок
креслення.

Після введення інформації стає доступною кнопка «Розрахунок». При розрахунку
видаються попередження про зміни нормативу непогашеного прискорення, неспівпадання
пікетажів, непаралельність початкових і кінцевих прямих, а також про наявність порушень
габаритів. В кінці розрахунку показується екранний графік міжколій.
Після виконання розрахунку становляться доступними кнопки для запису файлів
обмежень і міжколій, побудови креслення зведеного графіка зсувів і міжколій. Побудова
зведеного графіка здійснюється або у вигляді файла DXF, або по програмі доц. Кургана Д.
М. Перед побудовою креслення запрошуються його назва і горизонтальний масштаб.
Креслення може бути збережене у вигляді файла з розширенням *.mlay. Потім його можна
читати з файла і друкувати, без виконання розрахунку.

© 2005-2012 Корженевич І. П.

Додаткові можливості

155

У випадку, якщо одна з колій є проектуємою другою колією, то немає необхідності
видавати інформацію про зсуви і міжколії початкове-проектне для цієї колії. В цьому випадку
слід прибрати відповідний прапорець у цієї колії.
В текстовому файлі розрахунку міжколій (розширення *.mez) для точок, в яких
міжколія меньша минимально-допустимої, друкується признак у вигляді «зірочок» (******).
Для врахування вимог по міжколіям можна створити файл обмежень, який потім
підвантажити при редагуванні координатної зйомки. Слід мати на увазі, що при оптимізації
координатної моделі змінюються проектні параметри, а зсуви визначаються по нормалі, а
не як мінімальна відстань. Тому при суттєвих відхиленнях міжколій від нормативних не
вдається достатньо швидко знаходити прийнятне рішення. В складних випадках доводиться
декілька разів формувати файл обмежень і повторювати розрахунки.
Файл обмежень може також застосовуватися тільки до однієї з колій, в залежності від
черговості і умов виробництва робіт по перевлаштуванню плану. Для кожної з колій
створюється два файли обмежень. Один - для забезпечення габаритів через діапазонні
обмеження, другий - для забезпечення габаритів по експлуатаційних нормах шляхом
завдання габаритних обмежень для сусідніх колій.
Програма також дозволяє створити файл (*.pkr) відмінностей у довжинах лівої та
правої колій (кнопка "Різані" ПК). В цьому файлі через сто метрів записується інформація
про подовження лівої колії відносно правої на 100 м та зростаючим підсумком

8.9

Створення відомості габаритних відстаней до споруд
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
За наявності інформації про споруди, що знаходяться поблизу колії, можна створити
відомість габаритних відстаней.
Даний пункт меню відкривається за наявності координатної зйомки, координатній
моделі і розрахованих підвищеннях.

© 2005-2012 Корженевич І. П.

156

Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan

За наявності в зйомці обмежень, пов'язаних з габаритами, вони автоматично
включаються в другу таблицю. У першу таблицю можна додати інформацію про споруди з
текстового файлу з координатами.

Клікая мишею в нульовій колонці, можна ставити або знімати відмітки на відповідних
рядках файлу.
У другу таблицю можна додавати точки із зйомки
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Створену і відредаговану форму для відомості габаритних відстаней можна зберегти у
файлі з розширенням *.vgd, а згодом прочитати.
Після закінчення редагування форми і натиснення на кнопку Готово, створюється
текстовий файл з відомістю і файл DXF з точками, відповідними спорудам.
У відомості знаком "*" наголошуються споруди з порушеннями габаритів.
Слід мати на увазі, що як габаритні відстані програма знаходить найкоротшу відстань
від точки до проектного положення колії. Тому дані значення можуть відрізнятися від тих, які
використовуються при розрахунку зсувів, оскільки там відстані визначаються по нормалі до
існуючої колії.

8.10

Проектування плану нової другої колії
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Проектування плану нової другої колії можливе тільки для координатної зйомки.
Нагадаємо, що будь-яка зйомка може бути збережена як координатна.
Для формування файла псевдозйомки нової другої колії треба визвати файл
координатної зйомки першої колії, потім вибрати Редагування-Редагувати зйомку і у
відкрившемуся вікні пункт «Перенести зйомку».

У з'явившемуся вікні обираємо «Перенос зйомки на другу колію». Після натискання
«Готово» з'являється вікно

Вказавши сторонность другої колії і величину міжколії, отримаємо файл координатної
зйомки, в якому всі точки зміщені від початкової зйомки по нормалях в сторону другої колії
на величину міжколії.
Можно сформувати зйомку для більш складних випадків, створивши попередньо файл
з бажаними міжколіями по точках *.mpt і прочитавши его.
Файл *.mpt має просту структуру і може створюватися в будь-якому зовнішньому
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редакторі. Перший рядок цього файлу містить будь-яку довідкову інформацію. Починаючи з
другого рядка в кожному рядку вводяться через пробіл ім'я точки і величина міжколії в мм.
Повинні бути введені всі точки, відповідно файлу зйомки.
Зберігши отриманий файл координатної псевдозйомки, починаєм проектувати бажане
проектне положення другої колії. При цьому вказуємо обмеження на сторонність зсувів в
сторону від першої колії. В якості критерія оптимізації обираємо витрати, в яких можливо
обнулити витрати на рихтування і баласт

Отримавши початкове проектне рішення, розраховуємо для нього проектне
підвищення зовнішньої рейки і виконуємо розрахунок міжколій. В результаті розрахунку
отримуємо файл обмежень для другої колії, який вводимо при редагуванні координатної
зйомки і повторюємо розрахунки. Як правило, сходимість з-за різних способів розрахунку
нормалей і міжколій не забезпечується відразу, тому розрахунок доводиться повторювати.

8.11

Рішення задач перебудови плану і трасування
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Програму можна використовувати для вирішення різноманітних задач перебудови
плану (зміни параметрів кривих, подовження прямих вставок, зміщення осі колії та інше).
При відсутності зйомки реальних ділянок їх координати можна створити для прямих ділянок
в Excel, а для криволінійних - безпосередньо в програмі.
В Excel створюється таблиця з координатами (використовується Правка-ЗаполнитьПрогрессия - для номерів точок і координат Y і Правка-Заполнить-Вниз для координат
X). Таблиця копіюється і записується в Блокноті в текстовий файл з розширенням *.crd.
Кодування текстового файла повинне бути ANSI. При цьому слід здійснити заміну
десяткового роздільника з коми на точку. Додаються перші рядки з потрібною інформацієюі
файл зберігають.
При відомих параметрах плану (радіусах, довжинах перехідних і кругових кривих, а
також прямих) можна створити файл псевдо-зйомки з координатами окремих точок такого
плану, а потім виконувати розрахунки перебудови, прочитавши цей файл як координатную
зйомку. Обравши в меню Файл-Створити-Файл координатної зйомки за параметрами,
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ми отримуємо наступне вікно.

Для отримання параметрів плану можна прочитати файл програми з параметрами
евольвентної або координатної моделей, а також створити параметри плану «вручну»
безпосередньо в цьому вікні.
При введенні даних слід пам'ятати, що К в цьому випадку - довжина чистої кругової
кривої. При введенні даних з поздовжнього профіля можна скористатися відповідним
пунктом меню.
При читанні файлів кількість ділянок постійної кривизни і пікет початку проектування
беруться з цих файлів і не редагуються, а при «ручному» введенні ці характеристики можна
змінювати. Після заповнення таблиці параметрів значеннями вони перевіряються на
коректність, за ними створюється координатна модель і записується файл координатної
зйомки.
Перед записом файла зйомки надається можливість завдання початкових координат,
дирекційного кута (через координати другої точки) і довжин прямих на початку і в кінці

Якщо потрібно, щоб координати першої прямої відповідали заданим, увімкніть
прапорець на цій формі.
Якщо параметри плану вводились «вручну», то записується і файл з параметрами
координатної моделі.
З таким файлом зйомки потім можна вирішувати задачі перебудови плану (зміни
радіусів, довжин прямих вставок, довжин перехідних кривих та інше), а також визначати
допустимі швидкості руху поїздів.
Програма може також використовуватися при трасуванні лінійних об'єктів в складних
умовах за допомогою системи автоматизованого проектування Credo (http://www.credo-
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dialogue.com). В цьому випадку в пакеті Credo-Mix виконується «накалування» або захват
точок, через які бажано проходження траси. Для цього можна скористатися нижньою
правою кнопкою в меню План-Методы Credo-Mix. Потім через експорт DCE координати
цих точок вводяться у програму RWPlan, і відшукується проектне положення плану, яке
найкращим чином проходить через потрібні точки. Щоб врахувати особливості проектування
конкретного лінійного об'єкту, слід відкорегувати розрахункові значення. Для можливості
завдання обмежень на окремі точки файл DCE після введення зберігаємо як файл
координатної зйомки. Потім читаємо цей файл і через редагування зйомки вводимо потрібні
обмеження на проходження проектної лінії.
Після оптимізації евольвентної моделі створюється координатна модель і також
оптимізується. Результат записується у проектний файл DCE, який імпортується в CredoMix і подальше проектування виконується відносно отриманої проектної лінії.

8.12

Введення параметрів плану з поздовжнього профілю
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
На поздовжніх профілях інформація по кривим проектною організацією може бути
представленою в різному вигляді. Значення К на профілі може позначати полну довжину
кривої (тобто довжину чистої кругової кривої і довжини сусідніх перехідних кривих), довжину
чистої кругової кривої, довжину чистої кругової кривої з половинками сусідніх перехідних
кривих, в багаторадіусних кривих може бути записана довжина чистої кругової кривої і, в
залежності від її положення, чи з половинками сусідніх перехідних кривих, чи з однією
повною і однією половинкою перехідних кривих. Причому в примітках до поздовжнього
профілю практично всі ці випадки пояснюються одніє фразою, яка не дозволяє однозначно
встановити тип запису.
Ця неоднозначність створює проблеми при введенні таких параметрів плану для
формування псевдозйомки.
Для введення даних в цьому випадку слід скористатися пунктом меню ФайлВідкрити-Параметри плану з поздовжнього профілю.
Параметри плану з поздовжнього профілю попередньо записуються в якому завгодно
редакторі (наприклад, Блокнот) у вигляді текстового файла по рядках. Кодування
текстового файла повинне бути ANSI.
В першому рядку записується пікетаж початку плану в форматі програми RWPlan і
через пробіл варіант форми запису К на поздовжньому профілі. Якщо в якості К задана
чиста кругова крива, то варіант "0", якщо чиста кругова крива з двома половинками
перехідних - "1", якщо чиста кругова крива з повною довжиною кінцевих і половинками
проміжних перехідних кривих - "2", якщо і прямі і кругові криві записані з двома половинками
сусідніх перехідних кривих - "3". Для 3-го варіанту довжини перехідних кривих перед першою
і після останньої прямих вважаються рівними нулю.
Наприклад, якщо графік кривизни має вигляд

то для поздовжнього профілю

© 2005-2012 Корженевич І. П.

Додаткові можливості

161

довжини К на профілі можуть бути записані в 4-х варіантах.
Вар-т
0
83.29 64.89 76.97 71.76 71.50 106.7
4
1
83.29 85.89 76.97 86.76 84.00 106.7
4
2
83.29 106.8 76.97 101.7 96.50 106.7
9
6
4
3
115,2 85.89 101.9 86.76 84.00 130.7
9'
7
4

Значення К на профілі, м
57.15 61.36 51.43 102.3 41.81
0
85.65 98.36 86.43 102.3 79.81
0
97.15 98.36 101.4 102.3 117.8
3
0
1
85.65 98.36 86.43 133.3 79.81
0

106.0
8
106.0
8
106.0
8
128.0
8

34.83 149.1
8
34.83 149.1
8
34.83 149.1
8
34.83 159.1
8

20.91 88.17
41.41 88.17
61.91 88.17
41.41 113.6
7''

' - для першої прямої в текстовий файл вводиться 94.29;
'' - для останньої прямої в текстовий файл вводиться 98.67.
Кожний настпуний рядок має три значення в метрах, які взяті з поздовжнього профіля
і вводяться через пробіл: радіус, довжина кривої або прямої K, довжина настпуної
перехідної кривої. Рядок може містити і четверте число - підвищення зовнішньої рейки в мм
без знаку.
Введення рядків починається з прямої ділянки (її довжина може бути рівною нулю).
Дані вводяться в сторону зростання пікетажу.
Радіус для прямої задається рівним "0", для правої кривої по ходу введення задається
додатним, а для лівої - від'ємни.
Якщо перехідна крива відсутня, то її довжину слід задавати рівною "0".
Для останньої прямої перехідна крива задається рівною нулю. При ненульовому
значенні вона обнулюється автоматично.
Поміж круговими кривими різного напрямку обов'язково вводиться пряма (її довжина
може дорівнювати нулю).
Не повинно бути двох прямих подряд.
Десятковий розподільник при введенні дробової частини - "точка".
За наявності на профілі зламів, довжини яких не враховані в довжинах прямих,
введення даних по ним можна здійснити таким чином. Для правого зламу задається радіус
1, а для лівого - "-1". Замість довжини зламу задається його кут у вигляді числа, ціла
частина якого відповідає градусам (як правило "0"), а дробова частина - хвилинам кута
зламу. При введенні файлу злам представляється у вигляді кривої з радіусом 10000 м.
Половинки довжин цієї кривої віднімаються з довжин прямих до і після зламу.
Після читання файла з'являються попередження про зміни розрахункових значень, а
потім вікно з інформацією з прочитаного файла.
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Пікетаж кінця елементів з врахуванням довжин перехідних кривих дозволяє оцінити
правильність введення довжин.
Для врахування коригувань слід натиснути кнопку
Після натискання кнопки "Готово" створюється файл координатної моделі з
розширенням *.par. Кількість елементів, які можуть бути збережені у файлі координатної
моделі не повинна перевищувати 1000.
Діапазони довжин перехідних кривих і радіусів, а також мінімальні довжини елементів
беруться з розрахункових значень. Якщо значення в таблиці виходять за межі діапазонів, то
відповідне значення діапазону змінюється в 2 рази.
При великих значеннях радіусів можуть бути змінені параметри зламів.
На основі отриманого файла координатної моделі можна сформувати псевдозйомку і
вирішувати різні задачі.

8.13

Введення параметрів координатної моделі з програми
КАПРЕМ
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Програма дозволяє ввести в якості параметрів координатної моделі результати
розрахунків, які виконані в програмі КАПРЕМ (модуль Aquila). Початкові дані про зйомку, які
використовувалися в КАПРЕМі, слід підготувати у відповідності з вимогами програми
RWPlan. Результати розрахунків, які виконані в КАПРЕМі, читаються з файлів з
розширеннями *.pl1, * pl2 тощо.
Також можна прочитати зйомку з програми КАПРЕМ (файли *.dan), а проектне
рішення читати у форматі *.elm. В цьому випадку з'являється можливість додавання в
зйомку псевдоточок по першій і останній прямим проектного рішення КАПРЕМ.
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Оскільки формати файлів КАПРЕМ міняються, то слід мати на увазі, що в програмі
РВПлан передбачається, що у файлі *.dan у першому рядку йде слово TRUE, в наступному
рядку кількість точок, а потім інформація по точках. При цьому пікетажне положення дається
у вигляді двох чисел: ціле число сотень метрів, а потім речове у вигляді метрів від пікетного
знаку.
У файлі *.elm у першому рядку йде кількість рядків з елементами плану, потім йде
інформація по елементах. У старих файлах *.elm пікетаж давався, як і у файлах *.dan, у
нових файлах, які читаються РВПлан, пікетаж дається в наступному вигляді: перше число в
цілій частині містить кількість кілометрів, в дробовій частині - кількість сотень метрів; друге
число - як і у файлах *.dan містить відстань в метрах від пікетного знаку.
У описі файлів *.elm вказано, що знаки правих кривих позитивні. В той же час, при
читанні таких файлів було виявлено, що такі криві негативні. Тому за умовчанням включена
опція зміни знаків кривих.
Для коректного читання файлів *.dan доцільно перевірити їх формат і при необхідності
відредагувати.
Програма запропонує для подальшої роботи зберігати результати у вигляді файла
параметрів координатної моделі з розширенням *.par і при додаванні псевдоточок
перезберегти координатну зйомку.
Для контролю параметрів проектного рішення КАПРЕМ можна відключити
зрівнювання кутів і кінцевого зсуву в розрахункових значеннях і оцінити це рішення по
графіку зсувів.
При роботі з файлами КАПРЕМ слід звертати увагу на наступні особливості.
1. Проектне вирішення КАПРЕМ практично завжди дає кут в першій і останній точках
зйомки. У програмі RWPlan початковий і кінцевий дирекційні кути визначаються
відповідними парами зйомочних точок, які задає проектувальник. Для сумісності рішень
можна при читанні файлу *.elm додати в зйомку пари псевдоточок, отриманих з проектних
прямих КАПРЕМ на початку і в кінці ділянки. Точки додаються з питомою вагою 0, тобто
вони не враховуватимуться при розрахунку критерію.
2. Дані екранної форми і таблиці *.pl* можуть не збігатися із-за округлення, внаслідок
чого радіуси і довжини перехідних кривих можуть відрізнятися від екранної форми на
декілька міліметрів.
3. Контроль можна здійснювати, взявши за вихідні дані проектні координати КАПРЕМ.
Для відображення проекту з *.pl* можна відключити опцію зрівнювання кутів і кінцевого
зсуву у Розрахункових значеннях.
4. Також слід мати на увазі: що проектне рішення КАПРЕМ на прямих ділянках може
складатися з декількох прямих, що знаходяться під якимсь кутом одна до одної, що
призведе до неспівпадання зсувів в КАПРЕМ і RWPlan, оскільки вRWPlan пряма є саме
прямою, а не ламаною. У таких місцях при читанні файлів *.elm РВПлан додає кругові криві
з максимальним радіусом зламу. Слід мати на увазі, що в КАПРЕМ цей радіус рівний, як
правило, 10 000 м.
5. Діапазони довжин перехідних кривих і радіусів, що призначаються програмно, а
також мінімальні довжини прямих і кругових кривих, можна відкорегувати.
6. При формуванні координатної моделі з файлу *.elm фіксуються всі радіуси,
довжини перехідних кривих і всі (окрім перших двох) довжини кругових кривих і прямих. При
роботі з файлом координатної моделі в RWPlan в подальшому фіксацію можна відмінити.
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Використання результатів в тягових розрахунках і при
побудові поздовжнього профілю
Отримані в результаті розрахунків файли евольвентних або координатних моделей
плану, а також файли з результатами проектування підвищень зовнішньої рейки дозволяють
імпортувати їх в інші програми.
Якщо відсутня зйомка і розрахунки всієї ділянки в цілому, параметри моделі можуть
бути створені або з наявного поздовжнього профілю, або об'єднанням окремих кривих на
ділянці в одну модель. По створеній таким чином моделі також може бути створена
псевдозйомка для виконання різних проектних розрахунків.
Для побудови поздовжнього профілю ці файли імпортуються в програму CadRW,
розроблену Д. М. Курганом і І. П. Корженевичем. Завдяки цьому істотно скорочуються
витрати праці по введенню інформації і усуваються можливі помилки

Також істотно скорочуються витрати часу на введення інформації про план і оцінку
швидкостей, що допускаються, в тягових розрахунках. Програма тих же авторів MoveRW
дозволяє імпортувати інформацію про план лінії і про підвищення безпосередньо з файлів
RWPlan
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Окрім цього MoveRW і CadRW сумісні по файлах, що описують поздовжній профіль,
що знову таки скорочує час на розрахунки і усуває помилки введення.
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9.1

Розрахунок виправлення S-образної кривої
Всі файли даного прикладу знаходяться в теці .../PrimerS/.
У даному прикладі початкові дані отримані способом стрел. Необхідно виконати
виправку ділянки з найменшими рихтуваннями.
Початок зйомки ПК 2066+50.000.
Максимальне зрушення в усіх точках 60 мм.
Відстань між точками зйомки 10 м.
У кожній точці вимірювалися стріла і підвищення. При повороті вліво по ходу зйомки
стріла записується із знаком "-". Якщо права рейка вище лівої, то підвищення записується із
знаком "-".
Кількість точок зйомки 60. Дані зйомки в мм представлені в таблиці.
№

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

F

0

12

16

23

36

43

48

56

63

57

55

52

59

62

64

45

37

29

22

20

H

0

5

13

21

34

48

54

62

63

65

62

61

60

59

58

45

35

25

15

5

30

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

36

37

38

39

F

10

5

0

2

0

-2

0

-5

-13

-21

-34 -55

-52

-48

-49

-54

-48

-44

-45

-55

H

0

3

4

-5

-2

2

2

-9

-21

-29

-41 -54

-56

-52

-55

-51

-53

-45

-49

-44

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

F

-58

-54

-50

-52

-49

-40

-35

-30

-25

-21

-13

-8

-6

-2

0

H

-42

-48

-50

-45

-39

-34

-29

-24

-18

-13

-8

-5

-1

3

0

Точка 8 знаходиться на переїзді, рихтування якого небажане. Точка 13 знаходиться на
мосту. Вимірювання показали, що в цій точці колія розташована не по осі мосту. Для
усунення ексцентриситету необхідно зсунути колію на 30 мм вліво. Точка 30 знаходиться в
негабаритному місці. Для усунення негабариту необхідно відрихтувати колію вліво не менше
ніж на 30 мм.
Вибираємо Файл-Створити-Файл зйомки способом стріл. Вводимо пікетаж
(206650), кількість точок (55) та ім'я першої точки (0), натискаємо клавішу
.
Вводимо стріли і підвищення. В точках, про які мова йшла вище, задаємо відповідні
обмеження.
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Після введення всіх значень натискаємо «Готово», потім у вікні введення координат
нічого не міняємо і також натискаємо «Готово».
Зберігаємо файл зйомки з ім'ям PrimerS.str.
Оцінимо швидкості, з якими можна їхати по ділянці. Виберемо пункт меню
Сервіс-Допусктимі швидкості для початкового стану. Погодимося з запропонованими
нормативами і збережемо файл швидкостей PrimerS.spd. Отримуємо, що по ділянці можна
їздити не швидше 90 км/год.

Закриваємо вікно з швидкостями. В Розрахункових значеннях задаємо крок зміни
перехідних кривых 1 м.
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Натискаємо клавішу
. Задаємо три ділянки постійної кривизни (права
однорадіусна крива, пряма, ліва однорадіусна крива).
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Після графічної побудови початкового варіанту натискаємо Поновити і Оптимізація.
Оскільки значення рихтувань невеликі і ніякі проектні рішення не ухвалюються на основі
цього розрахунку, можна обмежитися евольвентною моделлю. Перериваємо оптимізацію
через деякий час і бачимо, що виходить варіант з достатньо маленькими зсувами, але
обмеження не виконуються.

Включимо прапорець обліку обмежень
і
задамо граничний зсув 60 мм. Знов запускаємо оптимізацію. Через деякий час отримуємо
задовільний результат.
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Округляємо радіуси до 1 метра. Після цього знов запускаємо оптимізацію. Остаточний
варіант

Визначаємо проектні піднесення. Вибираємо в меню Сервіс відповідний пункт

Задаємо значення середньозваженої швидкості і натискаємо

.

Після цього запускаємо
. Задаємо 100 км/год для
пасажирських і 50 - для вантажних.
Отримані швидкості задовільні, але їх реалізація може викликати утруднення із-за
відмінності підвищень від тих, що існують в меншу сторону. Задаємо підвищення близькі до
тих, що є (65 - на першій і 55 - на другій кривих).
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Натискаємо
. Бачимо, що в цьому випадку швидкості незадовільні, тому
на другій кривій рекомендуємо встановити підвищення 50 мм.
Після завершення розрахунків підвищень можна будувати паспорт кривої. Оскільки
форма паспорта не передбачає зворотних кривих, буде видано два паспорти.

9.2

Розрахунок влаштування стрілочного переводу
Всі файли даного прикладу знаходяться в теці .../Strelka/.
Є кругова крива радіусом 1250 м, довжиною чистої кругової кривої 477 м і з
перехідними кривими по 120 м.
Початок перехідної кривої знаходиться на пікеті 2375+34,23. Необхідно влаштувати
стрілочний перевід на кривій так, щоб він починався на пікеті 2378+12,25. Довжина
стрілочного переводу 34 м, він повинен розташовуватися на прямій.
Оскільки величина переміщення колії буде чималою, попередньо можна вирішувати
цю задачу на основі псевдозйомки.
Вибираємо пункт меню Файл-Створити-Файл координатної зйомки за
параметрами. (Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!)
Вибираємо "ручне" введення і задаємо вказані вище значення.

У наступному вікні указуємо довжини прямих 100 м.

Для файлів зйомки і параметрів указуємо ім'я Strelka.
Відкриваємо файл зйомки і файл параметрів координатної моделі.
Оскільки при "ручному" введенні параметрів вони записуються у файл з фіксованими
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значеннями

довжин

перехідних

кривих

і

радіусів,

знімемо

фіксацію,

натиснувши

В Розрахункових значеннях вибираємо критерій у вигляді суми витрат.
Перейдемо до евольвентної моделі (Оптимізація-Створення евольвентної моделі).
У вікні параметрів указуємо мишею на рядок з радіусом і вибираємо РедагуванняРозділити криву на 2 половини. Повторюємо це ще раз. В результаті отримуємо криву з
трьома радіусами. Задаємо середній з них рівним нулю. Для цієї строчки задаємо довжини К
і Кmin рівними 34 метри. Значення ПКstart і ПКend задаємо для прямої відповідно до
завдання.

Після цього включаємо прапорець обліку обмежень на пікетаж, натискаємо Поновити
і Оптимізація методом евольвент.
Після того, як значення практично не мінятимуться, перериваємо оптимізацію,
створюємо координатну модель і оптимізуємо її.
Округляємо радіуси до 1 м і знов проводимо оптимізацію.
В результаті бачимо, що перевлаштування вимагає зсувів до метра.
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При необхідності зменшення рихтувань можна збільшити кількість кругових кривих.
Наприклад, за місцевими умовами зсуви не повинні перевищувати 400 мм. В цьому
випадку рішення виглядатиме таким чином (файл Strelka2.par)
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Якщо для підвищення швидкостей необхідно збільшити довжини перехідних кривих до
40 м, то зсуви зростуть до 700 мм (файл Strelka3.par)

9.3

Проектування плану на двоколійній ділянці при комбінованій
зйомці
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Приклад наведено російською мовою
Все файлы данного примера находятся в папке .../Demo2Put/.
В качестве примера расчета рассматривается следующая ситуация.
Имеется 2-х путный участок, левый путь подлежит капитальному ремонту.
На участке установлены скорости пассажирских до 100 км/ч, грузовых – не меньше 50
км/ч.
Съемка участка выполняется комбинированным способом.
Для упрощения полевых работ съемка кривых участков производится способом
Гофера по правому рельсу (по рабочей или наружной грани рельса в зависимости от
сторонности кривой), как наиболее простым и достаточно точным. Шаг съемки 5 м. Более
точным является модифицированный способ, но он достаточно трудоемок по сравнению с
способом Гофера. Модифицированным способом снята 3-я кривая на участке.
Кроме этого ряд точек (по рабочей грани правого рельса на уровне 13 мм ниже
поверхности катания) снимаются координатным способом (GPS или тахеометр от заранее
созданного базиса). Определяются координаты точек в начале и в конце кривых. Для
промежуточных точек на кривых и прямых координаты определяются через 50-100 м. Во
всех точках съемки измеряется междупутье, а на втором пути кроме этого определяются
координаты отдельных точек (по нормали от точек левого пути с измеряемыми
координатами).
Во всех снимаемых точках может измеряться возвышение наружного рельса
(возвышение необходимо для расчета допускаемой скорости движения по существующему
пути, в данном примере возвышение не задавалось) и ширина колеи по левому пути
(ширина колеи при решении проектных задач может приниматься постоянной по всему
участку) для пересчета съемки на ось пути.
Знаки у стрел берутся положительными при направлении кривой вправо по ходу
съемки, а знаки возвышений берутся положительными при возвышении левого рельса над
правым.
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Результаты координатной съемки, съемки способом Гофера и модифицированным
способом, а также измерений междупутий приведены в таблицах.
Первая прямая
Имя
точки

Левый путь
X, м

Правый путь

Y, м

Междупутье, мм

X, м

Y, м

1

7549,441

2172,023

4150

7548,142

2168,892

12

7498,592

2193,004

4170

7497.275

2189.864

Кривая № 1 – способ Гофера
Начало съемки 205487,759
Имя
точки

Левый путь
fg, мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

19

0

20

-26

21

-31

4160

22

-29

4143

23

-27

4136

24

-31

4138

25

-36

4144

26

-44

4158

27

-48

4186

28

-61

4228

29

-47

4282

30

-55

31

-58

4375

32

-53

4418

33

-55

4450

34

-56

4472

35

-43

4487

36

-61

4482

37

-58

4473

38

-46

4460

39

-60

4439

40

-51

41

-57

4395

42

-55

4374

43

-49

4356

44

-58

4337

45

-56

4319

46

-52

4308

47

-51

4296

48

-51

4284

49

-55

4272

X, м

Y, м

4230
7461,530

7415,515

7370,458
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2208,343

2227,910

2249,688

4187

4322

4416

7460,256

2205,186

7414,049

2224,657

7368,786

2246,435

178

Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan
Имя
точки

Левый путь
fg, мм

Правый путь

X, м

Y, м

7326,678

2273,792

Междупутье,
мм

50

-55

51

-49

4254

52

-59

4245

53

-50

4241

54

-54

4236

55

-56

4230

56

-52

4231

57

-56

4230

58

-50

4232

59

-58

4233

60

-55

61

-52

4243

62

-56

4250

63

-50

4259

64

-56

4267

65

-52

4280

66

-48

4289

67

-54

4298

68

-42

4310

69

-56

4316

70

-50

71

-44

4335

72

-52

4340

73

-43

4347

74

-53

4349

75

-48

4355

76

-37

4355

77

-53

4351

78

-41

4348

79

-45

4342

80

-44

81

-42

4327

82

-44

4318

83

-37

4311

84

-50

4303

85

-37

4297

86

-40

4294

87

-44

4290

88

-42

4288

89

-42

4286

7284,212

7243,183

7203,586

2300,176

2328,738

2359,246

4264

4239

4324

4332

X, м

Y, м

7324,903

2270,767

7282,299

2297,273

7241,076

2325,862

7201,347

2356,468
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Имя
точки

Левый путь
fg, мм

Правый путь

X, м

Y, м

7165,356

2391,441

Междупутье,
мм

90

-46

91

-41

4289

92

-44

4293

93

-43

4298

94

-45

4305

95

-43

4313

96

-39

4327

97

-43

4338

98

-35

4350

99

-41

4360

100

-45

101

-32

4385

102

-39

4394

103

-42

4403

104

-36

4413

105

-39

4420

106

-37

4429

107

-43

4436

108

-30

4444

109

-40

4448

110

-29

4451

111

-44

4455

112

-26

4460

113

-32

4462

114

-33

4463

115

-31

116

-31

4464

117

-30

4465

118

-25

4466

119

-32

4465

120

-34

4468

121

-23

4471

122

-32

4474

123

-23

4481

124

-27

4487

125

-26

4493

126

-22

4505

127

-17

4515

128

-21

4523

129

-28

4532

7128,505

7075,709

© 2005-2012 Корженевич І. П.

2425,212

2478,460

4288

4373

4462

X, м

Y, м

7163,029

2388,790

7126,014

2422,597

7073,012

2475,924
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Имя
точки

Левый путь
fg, мм

Правый путь

X, м

Y, м

7025,415

2534,068

Междупутье,
мм

X, м

130

-14

131

-10

4558

132

-17

4567

133

-5

4576

134

-7

4580

135

-8

4580

136

-9

4581

137

-4

4578

138

-4

4573

139

-8

4564

140

-2

141

-7

4544

142

-5

4533

143

-5

4522

144

-2

4511

145

-5

4501

146

-6

4490

147

-3

4483

148

-5

4476

149

4

4473

150

0

6992,680

6960,136

4548

2571,849

4558

2609,748

4469

Y, м

7022,564

2531,573

6989,807

2569,366

6957,316

2607,338

Прямая 1-2
Имя
точки

Левый путь
X, м

Правый путь

Y, м

Междупутье,
мм

X, м

Y, м

160

6927,536

2647,699

4345

6924,812

2645,365

170

6895,009

2685,679

4298

6892,321

2683,385

179

6787,805

2811,069

4305

6785,106

2808,766

Кривая № 2 – способ Гофера
Начало съемки 206627,759
Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

Правый путь

X, м

Y, м

6644,868

2978,326

Междупутье,
мм

190

0

4311

191

1

4314

192

0

4315

193

0

4316

194

0

4316

195

0

4319

196

-1

4318

X, м
6642,166

Y, м
2976,017
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Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

197

2

4320

198

0

4320

199

-2

4320

200

6

201

-2

4320

202

5

4320

203

2

4317

204

-8

4314

205

8

4317

206

-2

4321

207

8

4330

208

9

4340

209

15

4353

210

12

211

18

4382

212

18

4400

213

25

4420

214

21

4440

215

37

4463

216

26

4486

217

38

4511

218

33

4535

219

40

220

55

221

51

4611

222

40

4631

223

69

4655

224

46

4668

225

55

4684

226

61

4693

227

61

4698

228

54

4698

229

56

4695

230

57

231

76

4684

232

52

4666

233

64

4649

234

57

4628

235

67

4608

236

63

4579

6612,377

6579,833

3016,348

3054,312

4320

4368

X, м

Y, м

6609,674

3014,034

6577,100

3051,945

6543,835

3089,133

6509,080

3124,776

4562
6546,650

6511,822
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4587

4690

181

182
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Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

237

60

4550

238

57

4521

239

61

4492

240

63

241

56

4435

242

49

4409

243

66

4390

244

46

4370

245

64

4359

246

51

4346

247

66

4340

248

45

4333

249

56

250

70

251

61

4343

252

64

4346

253

57

4349

254

76

4355

255

62

4357

256

76

4355

257

62

4349

258

63

4343

259

50

4338

260

45

261

53

4348

262

58

4364

263

38

4381

264

49

4411

265

59

4449

266

62

4487

267

40

4526

268

75

4574

269

53

4607

270

43

271

49

4649

272

40

4653

273

36

4648

274

34

4637

275

26

4620

276

29

4603

6474,909

3161,309

4462

X, м

Y, м

6472,496

3158,497

6433,883

3189,919

6393,343

3218,773

6351,014

3245,014

4335
6436,051

6395,321

6352,985

3192,764

3221,753

3248,349

4340

4336

4634
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Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

X, м

277

32

4582

278

22

4557

279

18

4532

280

20

281

14

4485

282

6

4463

283

22

4447

284

-3

4427

285

15

4418

286

11

4404

287

-3

4392

288

3

4386

289

-1

290

0

6309,442

3272,927

4506

Y, м

6307,649

3269,636

6263,716

3293,450

4382
6265,424

3296,643

4381

Прямая 2-3
Имя
точки

Левый путь

Правый путь

X, м

Y, м

Междупутье,
мм

X, м

Y, м

295

6243,372

3308,430

4386

6241,660

3305,235

300

6221,323

3320,217

4398

6219,603

3317,004

305

6199,269

3332,000

4407

6197,551

3328,781

Кривая № 3 – модифицированный способ
Начало съемки 207227,759
Имя первой точки – 310
№
хорды

Номера измеряемых
точек

Стрелы в измеряемых
точках, мм

2

3

4

1

311

312

313

1,0

2,5

1,0

2

312

313

314

1,5

1,0

2,0

3

313

314

315

1,5

3,5

2,5

4

314

315

316

2,5

3,0

2,0

5

315

316

317

1,5

1,0

0,0

6

316

317

318

1,0

1,5

2,0

7

317

318

319

1,0

2,5

0,0

8

318

319

320

5,0

7,0

7,5

9

319

320

321

7,5

19,0

12,5

10

320

321

322

18,5

19,5

15,0

11

321

322

323

10,0

15,0

9,0

12

322

323

324

14,0

16,5

17,5

13

323

324

325

14,0

25,5

19,5
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№
хорды

Номера измеряемых
точек

Стрелы в измеряемых
точках, мм

2

3

4

2

3

4

14

324

325

326

21,5

26,5

16,0

15

325

326

327

18,5

24,0

21,0

16

326

327

328

19,0

29,0

21,5

17

327

328

329

22,5

28,5

20,0

18

328

329

330

21,5

30,5

27,0

19

329

330

331

25,0

37,5

26,5

20

330

331

332

32,0

43,0

37,5

21

331

332

333

30,0

44,0

26,0

22

332

333

334

35,0

38,5

34,0

23

333

334

335

25,0

42,0

30,5

24

334

335

336

36,0

44,0

32,0

25

335

336

337

31,0

44,5

37,5

26

336

337

338

37,0

51,5

37,0

27

337

338

339

40,0

51,5

39,5

28

338

339

340

38,0

54,0

42,0

29

339

340

341

43,5

60,0

45,5

30

340

341

342

44,0

58,0

41,0

31

341

342

343

44,0

57,0

46,0

32

342

343

344

43,0

63,0

46,5

33

343

344

345

49,0

63,0

46,5

34

344

345

346

46,0

62,0

47,0

35

345

346

347

46,5

64,0

49,0

36

346

347

348

47,0

62,5

42,5

37

347

348

349

44,0

56,0

44,0

38

348

349

350

40,0

58,0

44,0

39

349

350

351

44,5

59,0

44,0

40

350

351

352

43,5

56,0

42,0

41

351

352

353

41,0

55,5

41,5

42

352

353

354

42,0

57,5

44,5

43

353

354

355

43,5

60,0

44,5

44

354

355

356

46,0

61,0

46,5

45

355

356

357

45,0

61,0

46,0

46

356

357

358

45,5

59,5

42,0

47

357

358

359

43,0

55,5

42,0

48

358

359

360

41,5

57,0

44,0

49

359

360

361

43,0

57,5

40,0

50

360

361

362

45,0

57,0

48,0

51

361

362

363

41,5

61,5

43,5

52

362

363

364

48,0

59,0

44,0

53

363

364

365

42,0

59,0

47,0
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№
хорды

Номера измеряемых
точек

Стрелы в измеряемых
точках, мм

2

3

4

2

3

4

54

364

365

366

45,0

62,0

43,0

55

365

366

367

48,0

60,0

48,0

56

366

367

368

44,5

63,5

47,0

57

367

368

369

50,0

65,0

49,0

58

368

369

370

46,0

61,5

45,0

59

369

370

371

46,0

60,0

45,0

60

370

371

372

43,0

59,0

43,5

61

371

372

373

45,0

59,0

44,0

62

372

373

374

44,0

60,0

44,5

63

373

374

375

45,0

59,5

45,0

64

374

375

376

43,0

57,5

43,0

65

375

376

377

44,5

60,0

47,5

66

376

377

378

44,0

60,0

41,0

67

377

378

379

45,5

56,0

43,5

68

378

379

380

37,0

54,0

38,5

69

379

380

381

41,0

51,5

38,5

70

380

381

382

36,5

51,5

39,5

71

381

382

383

37,0

47,5

31,0

72

382

383

384

34,5

41,5

33,5

73

383

384

385

28,0

40,0

26,0

74

384

385

386

31,0

36,0

28,0

75

385

386

387

24,0

34,0

21,0

76

386

387

388

25,0

30,0

26,5

77

387

388

389

20,0

31,0

18,5

78

388

389

390

25,0

25,0

18,0

79

389

390

391

13,0

20,0

16,0

80

390

391

392

16,0

20,5

13,5

81

391

392

393

15,0

19,0

15,0

82

392

393

394

14,0

20,5

15,0

83

393

394

395

15,0

17,0

9,0

84

394

395

396

10,0

9,5

8,0

85

395

396

397

6,5

11,5

10,0

86

396

397

398

9,0

11,5

5,5

87

397

398

399

8,0

6,5

5,5

88

398

399

400

3,5

6,5

4,0

89

399

400

401

6,0

6,5

5,0

90

400

401

402

3,0

3,5

1,0

91

401

402

403

2,0

1,0

1,0

92

402

403

404

0,5

1,5

2,0

93

403

404

405

1,5

2,0

0,0
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№
хорды

Номера измеряемых
точек

Стрелы в измеряемых
точках, мм

2

3

4

2

3

4

94

404

405

406

1,5

0,0

1,5

95

405

406

407

0,0

4,0

4,0

96

406

407

408

4,0

4,0

1,0

97

407

408

409

3,0

2,5

2,0

98

408

409

410

2,0

2,5

0,0

Дополнительные данные
Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

310
311

Правый путь
Междупутье,
мм

Y, м

6171,085

3342,869

6041,873

3407,956

4441
6172,819

3346,120

4447

312

4457

313

4467

314

4481

315

4499

316

4514

317

4535

318

4561

319

4588

320

4621

321

4646

322

4668

323

4685

324

4705

325

4714

326

4712

327

4710

328

4694

329

4671

330

4641

331

4606

332

4571

333

4530

334

4509

335

X, м

6066.118

3401.011

4489

336

4479

337

4479

338

4476

339

4481

340

4489

© 2005-2012 Корженевич І. П.

Приклади
Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

Правый путь
Междупутье,
мм

341

4492

342

4496

343

4505

344

4509

345

4514

346

4515

347

4514

348

4510

349

4512

350

4510

351

4512

352

4515

353

4519

354

4526

355

4530

356

4536

357

4540

358

4543

359

4550

360

5949,619

3445,921

4560

361

4564

362

4578

363

4583

364

4593

365

4605

366

4609

367

4620

368

4625

369

4629

370

4631

371

4634

372

4636

373

4640

374

4643

375

4648

376

4651

377

4659

378

4659

379

4665

380

5852,396
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3469,026

4667

X, м

Y, м

5995,730

3426,515

5948,518

3442,284

5900,461

3455,177

5851,718

3465,180
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Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

Правый путь
Междупутье,
мм

381

4669

382

4669

383

4665

384

4666

385

4664

386

4665

387

4663

388

4669

389

4666

390

4673

391

4678

392

4685

393

4696

394

4703

395

4706

396

4719

397

4728

398

4733

399

4742

400

5753,438

3483,065

4748

401

4750

402

4750

403

4752

404

4752

405

4750

406

4752

407

4750

408

4745

409

4741

410

4736

411

4727

X, м

Y, м

5802,465

3472,764

5752,948

3479,109

5703,363

3485,226

Прямая 3-4
Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

Правый путь
Междупутье,
мм

X, м

Y, м

415

5679,036

3492,233

4729

5678,549

3488,292

420

5654,232

3495,312

4745

5653,742

3491,359

Кривая № 4 – способ Гофера
Начало съемки 207802,759
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Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

5634,382 3497,747

Междупутье,
мм

424

0

4730

425

-9

4723

426

0

4717

427

1

4712

428

-9

4707

429

-1

4706

430

-7

4707

431

-4

4707

432

-3

4709

433

-5

4713

434

-1

435

-9

436

-2

4731

437

-4

4739

438

-7

4747

439

-5

4757

440

-23

4763

441

-7

4777

442

-32

4785

443

-14

4801

444

-34

4812

445

-21

446

-41

4842

447

-37

4859

448

-29

4878

449

-35

4893

450

-43

4906

451

-53

4915

452

-45

4929

453

-50

4940

454

-50

4948

455

-61

4951

456

-58

4958

457

-68

4960

458

-71

459

-68

4964

460

-81

4962

461

-67

4965

462

-82

4960

463

-66

4955

X, м

Y, м

5633,902

3493,808

5579,309

3500,547

5529,662

3506,821

5465,266

3517,237

4718
5579,797 3504,481

5530,220 3510,853

5466,083 3521,353
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Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

464

-70

4943

465

-73

4928

466

-73

4904

467

-82

4879

468

-74

4853

469

-79

4824

470

-84

471

-89

4764

472

-91

4738

473

-82

4717

474

-92

4696

475

-89

4681

476

-83

4669

477

-89

4659

478

-78

4653

479

-81

4646

480

-80

481

-85

4634

482

-83

4630

483

-78

4629

484

-81

4626

485

-80

4622

486

-79

4622

487

-86

4619

488

-75

4619

489

-90

4617

490

-75

491

-90

4617

492

-78

4621

493

-80

4623

494

-76

4625

495

-86

4625

496

-78

4626

497

-83

4627

498

-66

4629

499

-86

4623

500

-75

501

-76

4616

502

-79

4608

503

-84

4600

5407,880 3535,575

5360,504 3551,598

5314,641 3571,426

5270,515 3594,821

4793

4641

4616

4623

X, м

Y, м

5406,743

3531,705

5359,110

3547,979

5312,970

3567,946

5268,578

3591,480
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Имя
точки

Левый путь
fg,
мм

X, м

Правый путь
Y, м

Междупутье,
мм

504

-79

4593

505

-76

4585

506

-70

4577

507

-85

4562

508

-69

4550

509

-68

4533

510

-77

511

-65

4485

512

-74

4455

513

-62

4426

514

-54

4394

515

-69

4358

516

-51

4325

517

-61

4291

518

-53

4261

519

-46

4233

520

-48

521

-37

4184

522

-45

4162

523

-30

4146

524

-26

4131

525

-24

4119

526

-18

4104

527

-7

4102

528

-19

4107

529

-11

4106

530

-11

531

-11

4106

532

-4

4105

533

-8

4101

534

-1

4108

535

-2

4103

536

-3

4102

537

-2

4101

538

0

5228,278 3621,555

5187,977 3651,118

5148,963 3682,367

5118,012 3707,686

Конечная прямая
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4508

4207

4103

4100

X, м

Y, м

5226,154

3618,467

5185,861

3648,399

5146,850

3679,776

5115,896

3705,103

191

192
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Имя
точки

Левый путь
X, м

Y, м

Правый путь
Междупутье,
мм

X, м

Y, м

545

5009,584

3796,522

4142

5007,443

3793,905

550

4932,102

3859,472

4100

4929,986

3856,887

Начинаем создавать файлы съемки.
Для способа Гофера воспользуемся пунктом меню Файл-Создать-Файл съемки
способом стрел. При этом вводим значения стрел в 4 раза меньше измеренных. После
ввода координат и уравнивания съемки в соответствующих файлах с расширением *.std
смотрим результаты уравнивания, а саму съемку сохраняем как координатную. Файлы
съемки способом Гофера имеют имена Demo1.str, Demo2.str, Demo4.str, а файлы с
координатами после уравнивания – Demo1.crd, Demo2.crd, Demo4.crd.
Для модифицированного способа результаты после ввода координат и уравнивания
смотрим в файле Demo3.smd. Сама съемка сохранена в файле Demo3.stm. Съемку
сохраняем также как координатную в файле Demo3.crd.
В результате для всех четырех участков имеем файлы координатной съемки с
расширением *.crd.
Объединяем файлы съемки. Для этого воспользуемся пунктом меню Файл-ОткрытьКоординатную съемку по частям. В появившемся окне указываем количество файлов 4 и
убираем флажок, чтобы читать файлы без нахлеста.

Полученный объединенный файл сохраняем с именем Demo1_4.crd. При помощи
пункта меню Правка-Редактировать съемку добавляем в полученную съемку точки
съемки прямых. Для этого нажимаем
и получаем возможность задать данные
для строки, которая находится после выделенной.
Устанавливаем также пикет начала съемки (205397.759) и точки, фиксирующие
начальную и конечную прямые (1 19 538 550).
После этого при помощи пункта

переносим съемку на ось пути.

Нажимаем «Готово» и полученный файл сохраняем с именем Demo1_4_0.crd.
Для получения файла координат второго пути создаем при помощи любого
текстового редактора файл с междупутьями Demo.mpt и файл с координатами отдельных
точек второго пути Demo.crt.
При помощи пункта меню Правка-Редактировать съемку и пункта
переносим съемку на ось второго пути. При переносе съемки подгружаем файл со
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значениями междупутий Demo.mpt.

Нажимаем «Готово» и полученный файл сохраняем с именем Demo1_4_0_2R.crd.
Полученные координаты уравниваем по известным координатам отдельных точек.
Для этого после выбора пункта меню Правка-Редактировать съемку нажимаем кнопку
и подгружаем файл с координатами отдельных точек Demo.crt. Для
первой прямой задаем точки 1 и 12.
Нажимаем «Готово» и полученный файл сохраняем с именем Demo1_4_0_2R_U.crd.
В результате мы имеем файл левого пути с именем Demo1_4_0.crd и файл правого
пути с именем Demo1_4_0_2R_U.crd, которые учитывают результаты всех измерений.
Приступаем к расчетам.
Поскольку правый путь не будет менять своего положения, необходимо найти его
проектное очертание, которое будет наиболее близким к снятым материалам. В этом
случае достаточно обеспечить рихтовки для проектного положения, соизмеримые с
точностью съемки (в примере - до 30 мм). Разобьем участок Demo1_4_0_2R_U.crd на 4
части.

После сохранения файлов разбивки открываем каждый из них. В расчетных
значениях задаем шаг переходных кривых 5 метров, а количество десятичных знаков для
радиусов и длин – 5. Приступаем к поиску проектных вариантов. Вначале пытаемся
задавать однорадиусный вариант. При необходимости добавляем еще радиусы и изломы.
После оптимизации методом эвольвент создаем координатную модель, оптимизируем ее и
сохраняем. После сохранения всех участков вновь открываем съемку всего участка и
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загружаем параметры по частям.

Выбираем координатную модель из 4-х участков.

После загрузки всех частей модели проводим оптимизацию координатной модели для
всего участка. Оптимизированную модель сохраняем.
Проводим расчет допускаемых скоростей для проектного варианта.

При расчете допускаемых скоростей для второго пути вводим возвышения,
установленные на этом пути.
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Сохраняем файл проектных возвышений для правого пути.
Расчет левого пути выполняется более сложно.
Прежде всего разбиваем участок Demo1_4_0.crd на 4 части по тем же точкам, что и
для правого пути.
Открываем первую из сохраненных частей.
Поскольку рихтовка действующего пути на левом пути не будет выполняться, а будет
производиться укладка левого пути в новое проектное положение, в качестве критерия в
Расчетных значениях выбираем сумму затрат. Задаем также другие данные для
переходных кривых.

Поскольку на левом пути в начале участка лежит стрелочный перевод, задаем
ограничение пикетажа начала проектирования для первой части в соответствии с
пикетажным положением стыка рамного рельса 205489.3. Для всех участков задаем
максимальный сдвиг 250 мм и стараемся запроектировать однорадиусные кривые без
изломов. В качестве критерия оптимизации задаем данные, которые не учитывают затраты
на рихтовку, а только на балласт и грунт.
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После оптимизации каждой части загружаем весь файл координатной съемки
Demo1_4_0.crd и открываем параметры координатной модели по частям. После загрузки
всех частей модели устанавливаем минимальную длину прямых в местах стыковки в
соответствии с проектными нормами (в примере 100 м), задаем заведомо большое
ограничение пикетажа справа (209000), нажимаем Обновить и проводим оптимизацию
координатной модели для всего участка. Оптимизированную модель сохраняем.
Проводим расчет допускаемых скоростей для проектного варианта. При этом после
задания начальных значений подбираем рациональное соотношение возвышений
Задаем диапазоны скоростей

Полученные значения возвышений сохраняем в файле Demo1_4_0.spp.
Теперь можно выполнить предварительный расчет междупутий.

Заполняем поля ввода и нажимаем кнопку Расчет.

В результате расчета видим, что во многих точках габарит не обеспечивается. Для
обеспечения габарита сохраняем файл ограничений, нажав кнопку
.
Открываем файл координатной съемки Demo1_4_0.crd и выбираем пункт меню
Правка-Редактирование
съемки.
Читаем
полученные
ограничения
(
) и, нажав «Готово», сохраняем полученный файл с именем
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Demo1_4_0_Ogr.crd.
Открываем этот файл съемки и разбиваем его на 4 части. Каждую из частей
оптимизируем, при этом устанавливаем допуск на сдвиги 600 мм. На 4-м участке для
обеспечения габарита на последней прямой приходится вводить S-образный излом.
Открываем файл координатной съемки Demo1_4_0_Ogr.crd и загружаем параметры
координатной модели по частям. Корректируем предельный пикетаж справа (вводим
209000), минимальные длины прямых в местах стыковки и оптимизируем весь участок в
целом. После оптимизации и сохранения параметров координатной модели, выполняем
расчет возвышений и также сохраняем его. Повторяем расчет междупутий, при этом в
качестве левого пути выбираем Demo1_4_0_Ogr.crd.
После записи файла междупутий в файле Demo1_4_0_Ogr.mez видим, что в
некоторых точках не обеспечиваются нужные ограничения.
2082+83.482
4681
4690 ******
...
2085+68.968
4105
4120 ******
2085+75.123
4101
4120 ******
Это вызвано тем, что сдвиги определяются по нормали, а междупутье определяется
как кратчайшее расстояние от точки до проектного положения соседнего пути. Кроме того в
предыдущем расчете были другие значения проектных параметров.
Усиливаем ограничения в точках, которые ближе всего расположены к указанным
нарушениям габарита.
Первое нарушение находится ближе всего к точке с именем 521, а последние – к
точкам 545, 550.
Изменим эти ограничения.
Через пункт меню Правка-Редактирование съемки изменяем ограничения. В точке
521 вместо 526 мм вводим 535, а в точках 545 и 550 задаем ограничения по 30 мм для
диапазона слева.
Полученный файл сохраняем с именем Demo1_4_0_Ogr_D.crd. Открываем этот
файл, к нему открываем параметры координатной модели Demo1_4_0_Ogr.par. После
оптимизации параметров округляем радиусы до метра, вновь проводим оптимизацию,
сохраняем файл параметров и выполняем расчет возвышений и допускаемых скоростей.
Вновь повторяем расчет междупутий. Из файла Demo1_4_0_Ogr_D.mez видим, что
нарушения габарита находятся в пределах допусков. Строим и сохраняем новый чертеж
междупутий.
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Виправлення кривої на двоколійній ділянці з перевіркою
габаритів без геодезичного інструменту
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Приклад наведено російською мовою
Программа RWPlan (полная версия) позволяет при выправке кривых контролировать
габариты в междупутьях с помощью простых линейных измерений.
Все файлы данного примера находятся в папке .../Demo2PutStr/.
На участке имеется трехрадиусная кривая. На левом пути недавно был выполнен
капитальный ремонт. Для круговых кривых левого пути установлено возвышение 75 мм.
Кривые должны обеспечивать пропуск пассажирских поездов со скоростями не ниже 120 км/
час.
Для выполнения расчетов были сделаны следующие измерения:

Нулевые точки начала измерений по левому и правому путям были взяты в створе.
Остальные точки разбиты по каждому пути с шагом 10 м. Во всех точках были измерены
стрелы стандартным способом. В каждой точке правого пути были измерены междупутья по
нормали к правому пути.
Вводим результаты измерений стрел для правого пути (файл P.str). Сохраняем
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съемку как координатную (файл P.crd). Делаем расчет выправки правого пути в
координатной модели.

Возвышение наружного рельса для всех круговых кривых в пункте СервисДопускаемые V и h для проектного состояния устанавливаем равным 70 мм.
В файл PL.mpt записываем измеренные междупутья. Вызываем ПравкаРедактировать съемку и задаем перенос съемки на второй путь. Указываем сторонность
второго пути и читаем файл с междупутьями. В результате получаем файл с координатами
левого пути (P_2L.crd). Так как полученные точки не совпадают со снятыми по левому пути
(кроме первой), открываем этот файл и в пункте Правка-Редактировать съемку
преобразовываем его в файл с равномерно расположенными точками через 10 м (Сплайнточки). Поскольку нулевые точки расположены в створе, отступ задаем равным нулю.
Сохраняем полученный файл как координатную съемку (P_2L_spline.crd), открываем его и
в пункте Правка-Редактировать съемку задаем номер первой точки равным нулю и
меняем имена точек, которые фиксируют начальную и конечные прямые на 0, 1 и 71, 72.
Сохраняем полученную съемку, как координатную (P_2L_spline_renumb.crd).
Вводим данные съемки стрел по левому пути, сохраняем полученный файл (L0.str).
Открываем в стандартной программе Windows Блокнот файлы L0.str и
P_2L_spline_renumb.crd. Копируем во втором файле строки с координатами точек с 0-й до
72-й и вставляем их в файл съемки стрел, начиная с 5-й строки. В 4-й строке изменяем 0 на
73 (количество точек с известными координатами), допуск по координатам меняем с 5 на 20
мм, а погрешность измерения длин с 1:5000 на 1:1000. Полученный файл сохраняем с
именем L.str.
Можно было бы ввести все координаты в пункте меню Правка-Редактировать
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съемку, но при этом потребовалось бы много ручного ввода.
Открываем файл съемки способом стрел (L.str). Так как в файле содержатся
координаты точек и их съемка способом стрел, производится уравнивание измерений.
Результат уравнивания записываем в виде координатной съемки (L.crd).
Делаем расчет выправки левого пути в координатной модели.

Возвышение наружного рельса для всех круговых кривых в пункте СервисДопускаемые V и h для проектного состояния устанавливаем равным 75 мм.
Полученные в результате расчетов файлы L.crd, L.par, L.spp. P.crd, P.par и P.spp
используем в пункте Сервис-Расчет междупутий и сводный график.
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В результате расчета видим, что во многих местах требования ГОСТ по габаритному
уширению в кривых не соблюдаются. Запишем файл междупутий для анализа (L1.mez) и
ограничения на сдвиги для левого и правого путей (L.ogr и P.ogr).
Так как левый путь мы рихтовать не будем, рассмотрим далее только правый путь.
Открываем файл координатной съемки P.crd и в пункте Правка-Редактировать съемку
читаем файл ограничений P.ogr. Полученный файл съемки с ограничениями запишем с
именем P_ogr1.crd и выполним для него расчеты проектных параметров и возвышений.
Рихтовки в этом случае получаются существенно больше.
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Повторяем расчет междупутий, но в качестве правого пути указываем съемку P_ogr1.
crd и параметры модели P_ogr1.par. Из файла междупутий L2.mez и чертежа видим, что
требования габаритов соблюдены.
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Проектування плану нової другої колії
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Приклад наведено російською мовою
Все файлы данного примера находятся в папке .../Novij2Put/.
При проектировании плана нового второго пути задача обеспечения габаритного
уширения в кривых решается только для однорадиусной кривой существующего пути с
одинаковыми переходными кривыми. Во всех остальных случаях решение задачи
традиционными методами оказывается достаточно сложным.
Рассмотрим на примере, как просто выполняется решение такой задачи при помощи
данной программы.
Если съемка существующего участка отсутствует, можно создать псевдосъемку по
известным параметрам. При наличии съемки существующего пути необходимо найти
параметры координатной модели этого пути методами данной программы.
В примере создадим псевдосъемку участка. В меню Файл-Создать выбираем
соответствующий пункт.

Задаем "вручную" параметры для левого пути участка
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Полученные файлы съемки и параметров сохраняем с именами LevijPut.crd и
LevijPut.par.
Открываем сохраненный файл съемки и параметры координатной модели для него.
Рассчитываем допускаемые скорости для проектного варианта. После этого входим в
Правка-Редактирование съемки и переносим съемку на правый путь при постоянном
междупутьи 4100 мм.

Сохраняем полученный файл с именем LevijPut_2R.crd.
Открываем этот файл и в Расчетных значениях задаем соответствующие параметры
проектирования переходных кривых и прямых. Также задаем критерий в виде суммы затрат
.
Задаем
. Вначале принимаем 3 участка постоянной кривизны.
Строим предварительное очертание проектного решения

Выбираем направление сдвигов вправо. Нажимаем Обновить и оптимизируем
эвольвентную модель.
При однорадиусном варианте первой кривой сдвиги получаются слишком большими.
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Разделим эту кривую на 2 половины и установим максимальный сдвиг 2000 мм.
В результате оптимизации получаем

Создаем, оптимизируем и сохраняем координатную модель и файл возвышений.
Переходим к предварительному расчету междупутий.
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После расчет записываем файл ограничений. Открываем файл съемки второго пути,
затем задаем Правка-Редактировать съемку и в открывшемся окне нажимаем
. Читаем созданный файл ограничений, нажимаем «Готово» и
сохраняем файл съемки с новыми ограничениями. Открываем файл параметров,
переходим к эвольвентной модели, добавляем еще один радиус на второй кривой и
оптимизируем решение. Переходим к координатной модели и оптимизируем ее. Сохранив
модель, создаем для нее файл возвышений и вновь выполняем расчет междупутий. После
расчета сохраняем файл междупутий и, просматривая его, убеждаемся, что нарушений
габарита для проектного положения практически нет. Для уточнения расчета вновь
сохраняем файл ограничений (в примере в именах этих файлов в конце добавлена "2").
Открываем файл правого пути, читаем вновь созданный файл ограничений и сохраняем
полученный файл с добавлением "2" в конце имени. Открываем этот файл съемки и
предыдущий вариант параметров координатной модели. Уменьшаем максимальный сдвиг
до 1500 мм и проводим оптимизацию. После оптимизации сохраняем файл параметров и
файл возвышений и вновь выполняем расчет междупутий.
В файле междупутий видим, что возникли новые нарушения. Вновь повторяем расчет
(в имена добавляем "3").
Для уменьшения объема земляных работ по сооружению второго пути можно сделать
первую кривую трехрадиусной. В этом случае удается существенно уменьшить расстояния
до первого пути (файлы с "4" в конце имени), также удается увеличить минимальные длины
концевых переходных кривых для повышения допускаемой скорости.

В результате получаем вполне удовлетворительное решение и строим чертеж,
предварительно убрав для левого и правого пути флажки Выводить информацию о
сдвигах и исходных междупутьях.
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Полученный чертеж сохраняем в файле LevijPut4.mlay.

9.6

Розрахунок параметрів плану за даними колієвимірювача
Приклад наведено російською мовою
Два примера расчетов по данным путеизмерителя КВЛ находятся в папке .../KVL/.
В качестве первого примера рассмотрим заезд путеизмерителя на одном из участков
Приднепровской ж.д.
При помощи декодера
Научно-производственного центра информационных и
транспортных систем «ИНФОТРАНС» (office@infotrans-logistic.ru) из данных заезда
получаем текстовой файл 4_1.stx.
Открываем этот файл (Файл-Открыть-Результаты измерений КВЛ). В
появившемся окне выбираем полное уравнивание

После нажатия «Готово» получаем информацию о том, что углы, рассчитанные по
стрелам правого и левого рельсов отличаются
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После закрытия этого окна и сообщения о месте хранения файла с шириной колеи по
точкам начинается процесс уравнивания. Через 5 минут (время зависит от количества
точек, быстродействия процессора и объема ОЗУ) получаем сведения об уравнивании

После этого полученные координаты точек по оси пути сохраняются в файле 4_1_U.
crd.
Оценим допускаемые скорости движения по существующему участку (СервисДопускаемые скорости для исходной кривой).

Как видим скорость не должна превышать 50 км/ч.
Анализ углограммы участка показывает, что начальный участок представляет из себя
левую кривую очень большого радиуса.
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Очевидно, что основная кривая должна быть многорадиусной, а в начале участка
необходимо устройство нескольких изломов левого направления.
Создаем Новые параметры для однорадиусной левой кривой. Затем вставляем
несколько S-изломов (3) в начале участка. Для каждой вставки меняем у кривой с
положительным радиусом знак на отрицательный, а для прямых задаем длины и их
минимальные значения 50 м, после чего нажимаем Обновить.
Проводим оптимизацию эвольвентной модели. Так как сдвиги в пределах основной
кривой получаются достаточно большими, устанавливаем указатель в таблице параметров
на радиус этой кривой и нажимаем Правка-Разделить кривую на 2 половины. В
результате получаем двухрадиусную основную кривую. Запускаем оптимизацию.
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Как видим, сдвиги большие в пределах первой и последней переходных кривых.
Поочередно устанавливаем указатель в таблице параметров на эти переходные и
выбираем Правка-Устроить круговую на переходной. Оптимизируем полученный
вариант. Поскольку рихтовки все еще велики, добавим к основной кривой справа кривую
большого радиуса. Для вставки такой кривой поступаем следующим образом. Задаем
Правка-Устроить S-кривую (излом) в конце. Выбираем излом лево-право и для первой
прямой из добавленного излома в поле радиуса вместо "0" вводим "-100000" и нажимаем
Обновить. Остальные элементы этого излома, начиная с конца, удаляем (Правка-Удалить
круговую кривую/прямую). Для полученной конечной кривой большого радиуса задаем
диапазон длин переходных кривых 0-40 с шагом 20 м. Нажимаем Обновить и проводим
оптимизацию.
После оптимизации задаем предельный сдвиг для всего участка 100 мм, включаем
флажок учета ограничений и вновь проводим оптимизацию. После этого задаем
ограничение на сдвиги 60 мм, оптимизируем эвольвентную модель, создаем и
оптимизируем координатную модель.

Рассчитываем допускаемую скорость для проектного варианта. При реализации
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выправки и возвышений допускаемые скорости будут существенно выше.

Во втором примере заезд производился на перегоне Баглей-Днепропетровск.
При помощи декодера
Научно-производственного центра информационных и
транспортных систем «ИНФОТРАНС» (office@infotrans-logistic.ru) из данных заезда
получаем текстовый файл 9031.stx.
В соответствии с данными путеизмерителя начало заезда находилось в точке,
пикетаж которой 189336. Заезд производился в сторону противоположную пикетажу.
Возьмем в качестве данных средние значения кривизны по точкам, так как уравнивание
такого длинного участка требует много времени и дает слишком большие погрешности.

Полученный файл сохраняем с именем 9031_S.crd. Так как направление пикетажа
обратное, разворачиваем съемку (Правка-Развернуть координатную съемку).
Открываем полученный файл 9031_S_rev.crd, разбиваем его на части, оптимизируем
каждую из частей при ограничении на сдвиги 35 мм, затем собираем полученные файлы
параметров в один (Файл-Открыть параметры по частям). Оптимизируем сборку и
сохраняем с именем 9031_S_rev.par.
Полученные в результате параметра плана участка могут использоваться в
различных расчетах.
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Розрахунки плану при підвищенні швидкостей руху поїздів
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Приклад наведено російською мовою
Все файлы данного примера находятся в папке .../Skorost/.
При решении задачи повышения скоростей движения поездов на существующих
железных дорогах рекомендуется максимально использовать возможности программы
RWPlan.
Если есть съемка участка, то расчеты выполняются по ней. При предварительных
расчетах можно поступить следующим образом.
Рассматривается повышение скоростей движения до 160 км/ч с использованием
подвижного состава с принудительным наклоном кузова типа Pendolino. Примем, что
норматив непогашенного ускорения для этого состава равен 1.8 м/с2, скорости нарастания
ускорений 0.6 м/с3, скорость опускания колеса 35 мм/с.
В первую очередь необходимо создать файл псевдосъемки исследуемого участка.
Для этого данные о параметрах плана с продольного профиля записываем в
текстовой файл (может использоваться стандартная программа Блокнот) и затем с
помощью пункта меню Файл-Открыть-Параметры плана из продольного профиля
читаем этот файл. При создании текстового файла особое внимание следует уделить
определению варианта записи длин элементов плана, который использовался на
конкретном профиле.
В примере информация о профиле находится в файле Profil.txt. Файл параметров
координатной модели сохраняем для этого профиля в формате программы RWPlan
(Profil.par). Для полученной координатной модели создаем файл псевдосъемки Profil.crd (
Файл-Создать-Файл координатной съемки по параметрам). Открываем параметры
координатной модели, вводим наименование участка и сохраняем файл координат.
Открываем полученный файл съемки и (автоматически) файл с параметрами
координатной модели. Если все выполнено правильно, то для данной комбинации сдвиги
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будут равны нулю.
Входим в расчет возвышений и допускаемых скоростей. Задаем нормативы и
нажимаем Подбор рационального сочетания h. Задаем предельные скорости 160 для
пассажирских и 60 - для грузовых. Получаем файл возвышений и допускаемых скоростей.
На следующем этапе выполняем расчеты по повышению скоростей при минимальных
изменениях плана.
Скопируем файл Profil.crd в файл Min_r_Max_V.crd. Разбиваем длинный участок на
части, каждую часть рассчитываем так, чтобы получить максимально-возможную скорость
при рихтовках до 300 мм. В качестве критерия принимаем сумму модулей затрат. На
каждом участке задаем учет отвода возвышения, постепенно повышая предельную
скорость. Если длины переходных кривых доходят до максимума, устанавливаем большее
значение минимального радиуса. Для каждой части после оптимизации эвольвентной
модели создаем координатную, оптимизируем ее, округляем радиусы с фиксацией
переходных кривых и оптимизируем полученное решение. После расчета всех частей
объединяем их.
Для объединенного участка выполняем подбор возвышений и видим, что скорости
существенно выросли. Полученный план может быть импортирован в программы
Корженевича И. П. и Кургана Д. Н. MoveRW для выполнения тяговых расчетов и CadRW для построения чертежа продольного профиля.
На следующем этапе для каждого фрагмента плана делается расчет реконструкции с
целью обеспечить скорость 160 км/ч (файлы V_160). Для этого для каждого фрагмента
включаем учет отвода возвышений с обеспечением соответствующей максимальной
скорости. В качестве критерия оптимизации используем минимум затрат, задав
соответствующие данные.

9.8

Обробка результатів заїзду візка з GPS
Не працює для версій RWPlan RP, LE і DM!
Приклад наведено російською мовою
Рассмотрим пример, основанный на данных заезда тележки, оборудованной GPSприемником и гироскопом. Данные по заезду предоставлены кафедрой железнодорожного
пути и строительства Уральского государственного университета путей сообщения. Заезд
осуществлялся с целью паспортизации пути. Все файлы данного примера находятся в
папке .../URGUPS/.
Данные, полученные в результате заезда, записаны в файле 1.txt.
Создаем копию файла (2.txt) и производим в ней некоторые корректировки. Для этого
откроем этот файл в текстовом редакторе, например Microsoft® Office Word. Так как при
чтении текстовых файлов с координатами разбивка на колонки производится по пробелу
или знаку табуляции, уберем в именах точек эти символы. Уберем также приставки "PER1"
и "AUTO" в именах, а сами имена сделаем не длиннее 8 символов. Уберем по два символа
табуляци, идущих друг за другом. В координатах X и Y в старших разрядах уберем лишние
цифры ("60" и "26"), чтобы сделать их более читаемыми впоследствии.
После этого, воспользовавшись пунктом меню Файл-Открыть-Текстовой файл с
координатами, читаем файл 2.txt и указываем соответствующие номера колонок.

После нажатия «Готово» сохраняем файл, как 2.crd. Открываем этот файл,
выбираем Правка-Редактировать съемку, вносим необходимые изменения в пикетаж,
задаем номера точек, которые фиксируют начальную и конечную прямые, и название
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участка

После нажатия «Готово» сохраняем, а затем открываем файл с именем 2a.crd.
Поскольку точки съемки расположены достаточно близко друг к другу, а точность их
координат недостаточна, график кривизны не позволяет анализировать план линии.
Воспользуемся для этого углограммой.
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Из углограммы видно, что участок содержит три левых кривых и две длинных прямых.
Разобьем для расчетов участок на 5 частей. Разбивку будем осуществлять в районе
пикетов 1321000, 1321800, 1322500 и 1322800. Выбираем пункт меню Правка-Разбить
участок на части, указываем 5 частей и начинаем ввод точек. При вводе точек
ориентируемся по углограмме и кривизне участка.

Сохраняем полученные файлы и открываем первый из них (2a_1.crd).
В Расчетных значениях зададим шаг изменения длин переходных кривых 5 м, а
минимальный радиус излома 3000 м.
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Нажимаем Принять и после этого нажимаем
.
Задаем 1 участок постоянной кривизны, знак радиуса "-" и убираем отметку у
графического построения
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Нажимаем «Готово», затем Обновить и Оптимизация эвольвентной модели.

В полученном решении сдвиги достаточно большие. Учитывая точность измерений
координат, для целей паспортизации будем искать решение в диапазоне сдвигов 100 мм.
Зададим предельный сдвиг 100 мм и включим учет ограничений. Нажимаем Обновить. Для
улучшения решения вставим в начале излом лево-право и уберем последовательно первую
кривую и прямую. Нажимаем Обновить и оптимизируем решение. Создаем координатную
модель и оптимизируем ее. Полученное решение сохраняем.

Открываем второй файл. Так как этот участок близок к прямой, в качестве начального
приближения задаем излом.
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После нажатия «Готово» задаем предельный сдвиг 100 мм, включаем учет
ограничений и задаем в конце еще один излом лево-право. После этого оптимизируем
решение методом эвольвент. Для полученного решения создаем и оптимизируем
координатную модель.
Для третьего участка также как для первого создаем начальное решение в виде
однорадиусной левой кривой. Добавляем в начале излом право-лево и убираем из него
первую кривую и прямую. После оптимизации убеждаемся, что однорадиусная основная
кривая не обеспечивает нужных сдвигов. Устанавливаем указатель на ее радиус и
выбираем Правка-Разделить кривую на 2 половины. Оптимизируем полученный
вариант. Видим, что сдвиги все еще большие. Устанавливаем указатель на последнюю
переходную и выбираем Правка-Устроить круговую на переходной. Оптимизируем
полученный вариант, после чего добавляем в конце излом право-лево. После оптимизации
эвольвентной модели создаем и оптимизируем координатную модель.
Для четвертой части создаем однорадиусную левую кривую, после чего вставляем в
начале излом. На изломе оба радиуса делаем отрицательными, а минимальные длины
переходных кривых для основной кривой устанавливаем 20 м. Задаем ограничение на
сдвиги, оптимизируем эвольвентную, а затем координатную модель. При этом в конце
участка не удается получить требуемые сдвиги, но их можно будет обеспечить после
слияния всех частей в одну.

На пятой части в качестве начального приближения задаем излом лево-право (для
этого перед включением опции для задания излома меняем знак радиуса), после чего
вставляем в конце еще один излом право-лево. После оптимизации эвольвентной модели
создаем и оптимизируем координатную модель.
Переходим к сборке частей. Открываем файл координатной съемки 2a.crd. Выбираем
Файл-Открыть-Параметры модели по частям. Выбираем координатную модель и 5
частей, после чего открываем файлы. Анализируем собранные параметры. В местах
стыковки программа устанавливает нулевой допуск на длину элемента. Во всех стыках,
кроме последнего заменяем "0" на "20". Последний стык имеет длину прямой чуть больше
метра, в то же время в этом месте соседние кривые имеют одинаковый знак. Уберем
прямую между этими кривыми. Лучше всего это делать в эвольвентной модели. Переходим
к эвольвентной модели (Оптимизация-Создание эвольвентной модели).
Указываем мышью на короткую прямую и вводим там радиус -100000 м, а в
диапазонах допусков на радиус задаем 3000 и 100000 м. Нажимаем Обновить, после чего
указываем на вновь введенную кривую и выбираем Правка-Объединить две кривых/
прямых. Оптимизируем эвольвентную модель, затем создаем и оптимизируем
координатную.
Округляем радиусы. Вначале выбираем округление до 1 м, затем в таблице большие
значения радиусов "вручную" округляем до десятков метров. После округления
оптимизируем решение. Сдвиги в заданном диапазоне получить не удалось, но, учитывая
поставленные цели, решение можно считать удовлетворительным.
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Сохраняем параметры координатной модели и проектный файл DCE для Credo.
Открываем Credo, в утилитах указываем папку, в которой расположен файл 2a.dce.
Запускаем Credo-Mix, где выбираем Импорт данных-Файл *.DCE (Путь). Указываем на
файл 2a.dce и выбираем вначале Только планы, чтобы точки не затемняли план линии.
Выбираем План-Методы, где выбираем сборку трассы из отдельных элементов. Для
указания на точки нажимаем Alt, в случае, если указывается не та дуга окружности,
нажимая Esc возвращаемся на предыдущий элемент, заканчиваем трассу и вновь
начинаем ее со следующего элемента. После этого склеиваем отдельные трассы в единое
целое и при необходимости читаем из файла DCE точки.

9.9

Інші приклади
Приклади наведені російською мовою
В папке .../RWPlan_1_1 находятся примеры работы с первой версией программы.
Описание примеров первой версии можно найти на сайте автора http://www.kipdiit.dp.ua.
В файле СТАРТ.str записана кривая для простого примера.
В папке Beskid приведен пример съемки способом стрел и расчета длинного
сложного участка в районе Бескидского перевала на Львовской ж.д.

В папке Demo2Put приведен демонстрационный пример проектирования плана на 2-х
путном участке.
В папке Gonikberg приведен пример Днепрожелдорпроекта съемки кривой способом
Гоникберга с уравниванием по координатам и без.
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В папке KVL находятся примеры расчетов плана по данным путеизмерителя.
В папке Long находятся примеры расчетов длинных участков с координатной
съемкой по данным из программы КАПРЕМ и по данным Ленгипротранса.
В папке Modific находятся примеры модифицированной съемки с уравниванием по
координатам и без.

В папке Nezhin находится расчет кривой Нежинской дистанции пути, в котором
необходимо было при малых рихтовках обеспечить заданную скорость движения
пассажирских поездов.
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В папке PrimerS находится пример расчета S-образной кривой.
В папке Reshetilovka приведен пример расчета двухпутного участка, снятого
координатным способом, с расчетом междупутий.

В папке Strelka приведен пример расчета устройства стрелочного перевода в кривой.
В папке Test приведена кривая, снятая способом стрел, с разнообразными
ограничениями в двух вариантах: с уравниванием по координатам и без.
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Питання, що часто виникають
Якими способами краще за все знімати план ділянки?
Як повинна виконуватися зйомка – по осі колії чи по рейці?
Чому при зйомці способом Гонікберга (Ленгіпротранса) ділянка стає довше на 100 м?
Як застосовувати зйомку від базису на практиці?
Яка система координат використовується в програмі?
Як використовується в розрахунках ширина колії?
Чим відрізняються різні варіанти постачання програми?
Чи можна переставити програму на інший комп'ютер?
Як бути при заміні вінчестера, операційної системи і інших змінах в конфігурації
комп'ютера?
Як визначається структура проектного рішення?
Яке правило знаків прийняте в програмі?
Як краще за все розраховувати довгі ділянки, що мають різні криві і прямі?
Яку модель – евольвентну чи координатну – треба використовувати в розрахунках?
Як оцінити достатність габаритного уширення в кривих?
Чи можна оцінити достатність габаритного розширення кривих без координатної
зйомки?
Як визначити достатність габаритних відстаней до опор і платформ?
Які види обмежень на проектне рішення можливо враховувати у програмі?
Який критерій оптимизації слід використовувати в розрахунках?
Чи потрібно завжди чекати програмної зупинки процесу оптимізації?

10.1

Чим відрізняються різні варіанти постачання програми?
Якнайкращі можливості безумовно у повної версії. В той же час в дистанціях колії
цілий ряд розрахунків не виконується, а дорожній майстер робить ще менше розрахунків.
Тому реалізовані версії LE та DM. Важливо і те, що ці версії істотно дешевші за повну
версію. Версія LE дозволяє виконувати практично все, що передбачено в повній, за
винятком роботи з координатним представленням зйомки і проектних параметрів.
Природно, це не дозволяє виконувати точні розрахунки, але в більшості завдань дистанції
колії є цілком допустимим. Версія RP окрім всіх можливостей LE дозволяє зрівнювати
звичайні способи зйомки на координати, зокрема отримані лінійною зарубкою від реперів.
Версія DM дозволяє працювати тільки із зйомкою від базису або способом стріл і
виконувати розрахунки ділянок в евольвентной моделі. У цій версії відключені можливості
розрахунків підвищень, допустимих швидкостей, визначення габаритів і побудова паспорта
кривої.
Порівняння можливостей різних версій програми представлене в таблиці
Можливості версії
Традиційний спосіб стріл
Спосіб Гофера
Модифікований спосіб стріл
Спосіб Гонікберга (Ленгіпротранса)
Прямокутна зйомка від базису
КВЛ
Асиметрична зйомка
Координатна зйомка
Перетворення будь-якої зйомки в координатну
Розрахунок ділянок, що складаються з прямих і кругових кривих різних
напрямів (до 1000 радіусів)
Розбиття ділянки на частини
Відкриття зйомки частинами
Відкриття проектної моделі частинами
Евольвентна модель проектної кривої
Координатна модель проектної кривої
Зрівнювання зйомки на відомі координати точок

Повна версія
USB
PC
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

RP

LE

DM

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
-

+
-
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Зрівнювання зйомки за лінійними зарубками від реперів
Створення разбівочного файлу за створами реперів
Створення псевдозйомки по відомих параметрах плану ділянки
Розрахунок допустимих швидкостей для початкового стану
Розрахунок підвищень і допустимих швидкостей для проектного стану
Розрахунок габаритних відстаней до опор і платформ
Побудова креслення з планом ділянки, зсувами і допустимими
швидкостями вантажних і пасажирських поїздів
Побудова паспорта кривої
Пошук вирішення за мінімумом витрат на виконання робіт
Розрахунок міжколій з перевіркою на відповідність ГОСТ по габаритах
Побудова зведеного графіка двоколійної ділянки з планами двох колій,
рихтуваннями і міжколіями
Перенесення програми на інший комп'ютер без зв'язку з автором
програми
Експорт координатної моделі в Credo
Експорт координатної моделі в GeoniCS
Експорт координатної моделі в Robur
Експорт рішення евольвентної моделі в Excel
Експорт рішення координатної моделі в Excel
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+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
-

+

-

-

-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
-

+
-

Чи можна переставити програму на інший комп'ютер?
У разі варіанту з USB захистом користувач сам може встановити програму на
будь-який комп'ютер і працювати з нею, вставивши ключ USB. Для решти варіантів
постачання необхідно заздалегідь зв'язатися з постачальником програми, зняти з програми
реєстрацію і повідомити код зняття. Якщо код зняття буде правильним, Ви дістанете
можливість зареєструвати програму на іншому комп'ютері

10.3

Як бути при заміні вінчестера, операційної системи і інших
змінах в конфігурації комп'ютера?
В цьому випадку необхідно поступати так само, як і при перенесенні програми на
інший комп'ютер. При захисті у вигляді ключа USB користувач виконує всі дії самостійно.
При прив'язці програми до комп'ютера необхідно заздалегідь зв'язатися з постачальником
програми

10.4

Що робити, якщо вікна проектного рішення і зрушень
поводяться неадекватно?
В деяких випадках при зміні розмірів екрану або збоях файлової системи вікна
проектного рішення і зрушень можуть мінімізуватися або поводитися дивно.
Для ліквідації цього недоліку слід закрити програму, потім в папці програми видалити
файл RWPlan.frm. Після повторного старту програми ці вікна займуть положення за
умовчанням і можна буде встановити їх бажане положення.
Можна також розтягнути ці вікна до потрібного розміру з верхнього лівого кута екрану.

10.5

Як зробити, щоб програма запускалася при подвійному
клацанні на файлі?
Для цього слід скористатися стандартними засобами Windows. Натисніть на
відповідному файлі правою кнопкою миші. Якщо є пункт "Відкрити з допомогою", то в нім
вказати "Вибрати програму". У вікні, що відкрилося, натиснувши "Огляд", знайти Rwplan.exe і
встановити пташку "Використовувати її для всіх файлів цього типу". Якщо є тільки пункт
"Відкрити", то після його вибору вказати "Вибір програми із списку уручну" і виконати описані
вище дії.
Програма передбачає можливість автоматичного запуску з одночасним відкриттям
зйомки при клацанні на файлах з розширеннями *.str, *.stm, *.ugl, *.tah, *.baz, *.crd. Для цього
треба натиснути на відповідному файлі правою кнопкою миші і виконати вищезгадані дії.
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Якими способами краще за все знімати план ділянки?
Спосіб зйомки залежить від того, для яких цілей вона здійснюється. Якщо йдеться про
проектування реконструкції або модернізації колії і очікуються чималі рихтування в процесі
виконання робіт, то ідеальною буде координатна зйомка осі колії за допомогою електронних
тахеометрів або GPS-приймачів. Якщо є сусідня колія, то для оцінки габаритів в міжколіях
доцільно знімати координати і по цій колії. Похибки визначення координат окремих точок
колії, які можуть досягати 20 і більше мм, не зроблять істотного впливу на ухвалювані
проектні рішення. Небажано знімати точки на невеличкій відстані одна від іншої, відстань, як
правило, повинна бути від 5 до 50 м. Більші значення використовуються на прямих і в
кривих великого радіусу.
Якщо зйомка виконується під невеликі рихтування, то точність координатної зйомки
виявляється недостатньою.
В умовах поточного утримання для невеликих по довжині ділянок плану може успішно
використовуватися спосіб Гофера (можна також здійснювати зйомку від базису,
модифікованим способом або традиційним способом стріл). Якнайкращу точність дають
модифікований спосіб і зйомка від базису, а найменшу - спосіб стріл.
Програма передбачає отримання точніших результатів з використанням комбінованої
зйомки. Криві на ділянці знімаються стрілами способом Гофера (можна також здійснювати
зйомку способом стріл, модифікованим способом або способом Ленгипротранса) від однієї
з рейок, а для зрівнювання через 50-150 м знімаються координати окремих точок на робочій
грані рейки, по якій велася зйомка стріл. Для перенесення зйомки на вісь колії вимірюється
ширина колії у всіх точках, що знімаються. Зйомка зрівнюється по координатах і зноситься
на вісь колії. Отримані координати зйомки окремих кривих з'єднуються в одну зйомку і до неї
додаються координати осі колії на прямих. Для оцінки габаритів з сусідніми коліями в точках
основної зйомки вимірюються міжколії і через 50-150 м вимірюються координати осі
сусідньої колії. Основна зйомка по міжколіям зноситься на сусідню колію і зрівнюється по
зміряних координатах. Отримані координати точок по осях колій використовуються для
розрахунків міжколій.

10.7

Як повинна виконуватися зйомка – по осі колії чи по рейці?
Якщо зйомка і розрахунок виконуються для експлуатуючої організації з метою
підвищення плавності ходу по]plів, то зйомка і розрахунок можуть виконуватися для упорної
рейки (як правило, зовнішньої рейки в кривій). Для вирішення проектних завдань розрахунок
слід вести по осі колії. Для цього або знімається вісь колії, або, як указувалося вище, зйомка
по рейці переноситься на вісь колії.

10.8

Чому при зйомці способом Гонікберга (Ленгіпротранса)
ділянка стає довше на 100 м?
При зйомці цим способом на початку і в кінці зйомки теодоліт орієнтується на прямі
підходів, тим самим фіксуються ці прямі. У традиційних розрахунках про це чомусь
забувають. Для того, щоб ці елементи зйомки були враховані в розрахунках, на початку і в
кінці ділянки додається по одній крапці на відстані 50 м, які і дають подовження ділянки на
100 м.

10.9

Як застосовувати зйомку від базису на практиці?
Зйомка від базису є ефективним засобом підвищення точності зйомки коротких,
особливо малорадіусах, кривих. Для захрестовинних кривих базис розбивається по прямій
рейці, починаючи від хвоста хрестовини. У інших випадках як базис можна використовувати
розтягнуту поблизу кривої рулетку. Знімати точки треба обов'язково з наугольником, щоб
забезпечити прямий кут між базисом і ординатами.
У повній версії програми таку зйомку краще всього вводити як координатну.
У версіях LE і DM така зйомка трансформується в зйомку способом стріл із заданим
кроком з додаванням точок на початку і в кінці ділянки. Якщо знімається захрестовинна
крива від прямої рейки, то отримані в результаті розрахунку параметри кривої слід ввести в
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програму Zakrest, в якій Ви отримаєте проектні ординати знятих точок. По цих ординатах Ви
зможете виконати рихтування кривої.
У інших випадках по знятій рейці потрібно зробити розбиття точок, що створюються в
програмі. Перша з цих нових точок знаходиться перед першою знятою точкою на відстані
заданого Вами кроку. Для отриманих таким чином точок на знятій рейці і виконуються
рихтування.

10.10 Як використовувати в колійній практиці систему реперів?
За наявності на ділянці системи реперів з відомими координатами реперів їх можна
ефективно використовувати для координатної зйомки, зрівнювання зйомки і при
розбивочних роботах (наприклад при укладанні колії). Координатна зйомка лінійними
вимірюваннями від реперів (прямі та діагональні створові вимірювання, лінійні зарубки,
перпендикуляри від створів) виконується тільки в повній версії програми. Зрівнювання
виконується або в повній версії програми, або в спеціальній версії для роботи з системою
реперів RP.
В цьому випадку при зйомці кривої яким-небудь із способів стріл на окремих точках
зйомки робляться лінійні зарубки від реперів на такі точки. Краще всього робити зарубки від
3-4 реперів, але можна використовувати і 2 репери. Відстані лінійних зарубок можуть
вимірюватися звичайними або лазерними рулетками, при цьому слід звертати увагу на
вимірювання горизонтальних відстаней, тобто репер і рейка повинні знаходитися приблизно
на одному рівні. Відстані між точками, для яких робляться зарубки, можуть бути в діапазоні
50-150 м.
Після введення зйомки і інформації про зарубки зйомка зрівнюється і записується або
у вигляді координатної зйомки для повної версії, або у вигляді зйомки способом стріл, але з
відкоректованими значеннями стріл.
За наявності на ділянці реперів в повній версії програми можна створити розбивочний
файл по створах і по перпендикулярах від створів реперів. У цьому файлі містяться відстані
від реперів, що знаходяться в створі, до проектного положення осі колії. Наявність таких
відстаней дозволяє точніше укладати рейкошпальну решітку на вісь та контролювати її
положення.

10.11 Яка система координат використовується в програмі?
У програмі використовується стандартна геодезична система координат, при якій вісь
Х направлена вгору, а вісь Y - управо. Якщо Ви використовуєте іншу систему координат, то
при введенні даних це слід враховувати, оскільки сторонності кривих можуть показуватися
неправильно.
При редагуванні координатної зйомки в програмі передбачена зміна системи
координат шляхом заміни X на Y і навпаки.

10.12 Як використовується в розрахунках ширина колії?
Ширина колії використовується в розрахунках допустимих швидкостей руху,
теоретичних значень габаритного розширення в кривих і при перенесенні зйомки на вісь
колії. У перших двох випадках точне значення ширини колії не має ніякого практичного
впливу, а при перенесенні зйомки точний розмір ширини колії має значення тільки при
високоточній зйомці. У зв'язку з цим практично у всіх розрахунках за відсутності конкретних
вимірювань можна використовувати значення 1520 мм.

10.13 Як визначити підвищення зовнішньої рейки для проектного
варіанту?
Від підвищень зовнішньої рейки в кривих істотно залежать швидкості, що
допускаються, і знос рейок в кривих. У ряді випадків зміна підвищення всього на 5 мм
приводить до значної зміни цих показників. У зв'язку з цим дуже важливо при розрахунках
плану правильно встановлювати підвищення.
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У RWPlan передбачений ряд інструментів для таких розрахунків. Вже при оптимізації
проектного рішення можна передбачити контроль підвищення по середньозваженій або
максимальній швидкості, задавши відповідні опції в Розрахункових значеннях. Слід
зазначити, що такий контроль ефективно працює в основному для кривих однорадіусних з
достатніми прямими вставками.
Основні операції по вибору підвищень здійснюються в пункті меню Сервіс-Допустимі
V, h та габарити для проектного стану. У цьому пункті можна встановити підвищення по
середньозваженій швидкості на ділянці, оцінити вплив зміни підвищень на швидкості, що
допускаються, і знос, підібрати якнайкраще поєднання підвищень по максимальній
швидкості або по зносу. Розрахунок швидкостей, що допускаються, ведеться по всіх відомих
обмеженнях, як для окремих, так і складених кривих.
Результати розрахунку зберігаються в спеціальному файлі. Крім того окремо
зберігаються розрахунки бічних сил і зносу, що дозволяє обгрунтовано оцінити ефективність
ухвалених рішень.

10.14 Як визначається структура проектного рішення?
У програмі первинну структуру плану задає проектувальник на основі аналізу графіка
кривизни ділянки і кутограми. Проектувальник виходить із завдання на проектування і
достатньо швидко може задати початковий варіант. Якщо розглядається одиночна крива, то
спочатку задається один радіус. При розрахунку ділянок, що складаються з різносторонніх
кривих, виконується графічне завдання структури ділянки. В цьому випадку основним є
правильне завдання сторонності кривих. Аналізуючи отримувані в процесі оптимізації
рихтування, при необхідності проектувальник досить просто вводить додаткові радіуси і
злами.

10.15 Яке правило знаків прийняте в програмі?
Для простоти в програмі прийняті наступні умовності. Якщо крива по ходу зйомки
повертає управо, то стріли, кривизна, радіус вважаються позитивними. Інакше вони мають
негативний знак. Пряма умовно задається з радіусом рівним нулю. Рихтування управо по
ходу зйомки вважаються позитивними, вліво - негативними.

10.16 Як об'єднати окремі криві в одну ділянку плану?
Таке об'єднання буває необхідним при вирішенні завдань реконструкції плану, коли
рішення на одній кривій впливає на іншу криву, а також при виконанні тягових розрахунків
або побудові поздовжнього профілю. Якщо зйомка окремих кривих виконувалася в єдиній
системі координат координатною зйомкою, то можна скористатися функцією меню
Відкрити-Коордінатну зйомку частинами. Якщо зйомка виконувалася іншими способами,
то слід зберегти кожну ділянку в координатній зйомці, а при об'єднанні зйомок прибрати
прапорець, вказуючий на єдину систему координат. В цьому випадку координати кожної
подальшої ділянки перераховуватимуться так, щоб перша пряма цієї ділянки по напряму
співпадала з останньою прямою попередньої ділянки, а відстань до першої точки
відповідала пікетажу. Можна також об'єднати проектні евольвентниє або координатні
моделі. Для цього слід скористатися пунктом меню Створити-План ділянки з окремих
кривих. При об'єднанні моделей вони перевіряються на пікетаж і після об'єднання
пропонується створити для об'єднаної моделі файл підвищень зовнішньої рейки. Якщо у
кожної моделі були файли підвищень, то у вікні розрахунку підвищень будуть як початкові
запропоновані підвищення, узяті з цих файлів. По отриманій об'єднаній моделі можна
створити файл координатної псевдозйомки (Створити-Файл координатної зйомки за
параметрами). Для цієї псевдозйомки згодом можна виконувати різні розрахунки
перевлаштування плану.
У разі відсутності взагалі якої-небудь зйомки план ділянки можна створити по відомих
параметрах або через цей же пункт меню, або шляхом введення в текстовій файл
інформації про план лінії і подальшого читання цього файлу (Відкрити-Параметри плану з
поздовжнього профілю).

© 2005-2012 Корженевич І. П.

Питання, що часто виникають

231

10.17 Як краще за все розраховувати довгі ділянки, що мають різні
криві і прямі?
При використанні САПР такі ділянки можна розраховувати вписуванням
апроксимуючих прямих між кривими і подальшою оптимізацією кривих між цими прямими. У
випадку, якщо випрямлення приводить до великих зрушень, такий підхід не дозволяє знайти
прийнятне рішення. Це в першу чергу пов'язано з тим, що прямих, як таких, на залізницях
практично немає. Для приведення колії на прямих в нормальне положення доводиться
проектувати так звані «злами» (кругові криві великих радіусів). В рамках САПР, як правило,
таке завдання вирішити достатньо складно.
Простіше і найшвидше на довгих ділянках отримувати рішення в програмі RWPlan.
Зйомка всієї ділянки програмно розбивається на окремі частини, що містять, як правило,
багаторадіусні криві одного напряму. Проектувальник також може "вручну" указати номери
точок, які фіксують прямі, що знаходяться між цими частинами. Бажано, але не обов'язково,
щоб ці прямі були якомога довші. Наявність таких прямих оцінюється за графіками
кутограмм і початкової кривизни. Ці прямі можуть бути достатньо умовними, оскільки після
об'єднання їх неточність буде ліквідована.
Після цього програма формує файли зйомки з обмеженнями по пікетажу (проектне
рішення на кожній частині не повинне потрапляти на сполучаючі прямі). Кожний з цих
файлів відкривається, для нього створюється проектне рішення і оптимізується евольвентна
та координатна моделі з урахуванням обмежень. Після оптимізації рекомендується
округлити радіуси, зафіксувати довжини перехідних кривих і заборонити в Розрахункових
значеннях застосування нульових перехідних кривих. Це полегшить подальшу збірку
ділянки.
Потім знову відкривається загальний файл зйомки, і відкриваються параметри моделі
по частинах. Отримане об'єднане проектне рішення коректується по мінімальних довжинах
прямих вставок в місцях стиковок і оптимізується. Якщо при об'єднанні рішення відразу по
всій ділянці виникають складнощі, можна групувати ділянку поступово, відкриваючи файли
зйомки і відповідні проектні рішення частинами (Відкрити-Коордінатную зйомку
частинами).

10.18 Яку модель – евольвентну чи координатну – треба
використовувати в розрахунках?
Евольвентна модель поряд з цілим рядом переваг має і ряд недоліків. При
проектуванні слід остаточне рішення обов'язково отримувати у вигляді координатної моделі,
оскільки вона є точною.
В той же час, формування проектного рішення і його оптимізація істотно швидше
відбуваються в евольвентній моделі. У зв'язку з цим рекомендується спочатку виконати
побудову рішення і його оптимізацію в евольвентній моделі, а остаточний результат після
цього отримувати в координатній моделі. Остаточне рішення у вигляді евольвентной моделі
допустимо тільки в практиці експлуатуючих організацій, коли необхідно відрихтувати колію з
невеликими рихтуваннями для підвищення плавності руху. Значення параметрів (радіусів,
довжин кругових кривих тощо) в евольвентній моделі виходять неточними. Крім того
неможливо отримати правильне рішення в евольвентній моделі, коли необхідно зафіксувати
прямі підходів, що проходять через задані точки.

10.19 Як оцінити достатність габаритного розширення в кривих?
Забезпечення габаритного розширення в кривих при проектуванні нових або
реконструкції існуючих других колій традиційними методами може бути розраховано тільки
для простого випадку концентричних однорадіусних кривих. Оскільки таких кривих на наших
залізницях практично немає, це завдання вирішувалося приблизно, що приводило або до
збільшених об'ємів робіт, або до порушення безпеки руху потягів.
У програмі RWPlan реалізована можливість рішення задачі забезпечення габаритів на
сусідніх коліях практично для будь-яких проектних випадків. Для вирішення завдання
необхідно в програмі знайти координатні моделі проектних рішень для координатної зйомки
двох колій і запроектувати для них підвищення зовнішньої рейки в кривих. Потім ці дані
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Виправлення і проектування плану залізничної колії за допомогою програми RWPlan
указуються в розділі розрахунку міжколій. Після розрахунків програма указує на наявні
порушення габариту. Для ліквідації цих порушень слід зберегти автоматично сформовані
файли обмежень, відредагувати зйомку з введенням цих обмежень і уточнити рішення по
одній з колій або по обох, залежно від цілей проектування. Пошук рішень із забезпеченням
габаритів може вимагати декількох ітерацій. В результаті достатньо швидко отримуємо
проектне рішення із забезпеченням габаритів.

10.20 Чи можна оцінити достатність габаритного розширення
кривих без координатної зйомки?
У багатьох організаціях, що займаються планом залізничної колії, відсутня
високоточна геодезична техніка. В той же час питання безпеки руху з них ніхто не знімає.
Програма Рвплан надає унікальну можливість координатних розрахунків, у тому числі і
габаритного розширення в кривих, без вимірювання координат.
В цьому випадку необхідно зняти яким-небудь методом обидві колії. Першу точку
зйомки по цих коліях краще всього узяти в створі. Від однієї з колій в кожній точці
вимірюються міжколійя. Зйомка цієї колії зберігається як координатна і по зміряних міжколіях
переноситься на сусідню колію. У перенесеній зйомці по сплайнах створюються координати
точок другої колії з постійним кроком. Ці координати використовуються для зрівнювання
зйомки другої колії. В результаті виходить координатна зйомка двох колій в єдиній системі
координат. Далі розрахунок ділянок і габаритного розширення виконується, як для
координатної зйомки.

10.21 Як визначити достатність габаритних відстаней до опор,
платформ та інших об`єктів?
Оскільки визначати габаритні відстані по "Інструкції по застосуванню габаритів..."
достатньо складно, в програмі передбачений розрахунок цих габаритних відстаней.
У кожній точці зйомки може бути задане габаритне обмеження для опор, платформ і
інших об'єктів. В процесі оптимізації визначається необхідний габарит і, виходячи з цього,
встановлюються обмеження на рихтування. Після виконання розрахунків можна створити
відомість габаритів для споруд. Дані для цієї відомості можуть задаватися або для точок
зйомки з вказівкою типу споруди, його висоти і фактичної відстані, або у вигляді координат
крайніх точок споруди з вказівкою її типу і висоти. Окрім відомості створюється також DXF
файл з координатами всіх заданих споруд.
У пункті меню Сервіс-Допустимі V, h і габарити для проектного стану формується
текстовий файл і будується екранний графік з нормативними габаритними відстанями.
Відстані від проектного і початкового положень ділянки приводяться для кожної точки зліва і
справа по ходу зйомки до опор і високих пасажирських платформ. У разі використання
координатної моделі крім того виводяться координати габаритних ліній і формуються
відповідні файли DXF і для Credo-Mix.

10.22 Які види обмежень на проектне рішення можливо
враховувати у програмі?
Програмно реалізуються практично будь-які обмеження на проектне рішення. Це і
обмеження на діапазони зміни проектних параметрів (довжин перехідних кривих, радіусів
кругових кривих, довжин прямих і кругових кривих), і обмеження на пікетаж (обмеження на
проектне положення на початку і в кінці ділянки, а також обмеження на положення окремих
прямих і кругових кривих), і загальні обмеження на зсуви (необхідний зсув у кінці ділянки,
напрям зсувів, загальне обмеження на величину зсувів по всій ділянці), і обмеження на
зсуви в окремих точках (фіксовані зсуви і допустимі діапазони зсувів). Для обліку габаритних
обмежень реалізована можливість завдання таких обмежень для окремих точок кривої. В
процесі оптимізації визначається необхідний габарит і, виходячи з цього, встановлюються
обмеження на рихтування. При оптимізації ряд обмежень враховується через штрафні
функції. Зрозуміло, що далеко не завжди всі обмеження можуть бути задоволені. Якщо
обмеження не виконуються, то слід збільшувати кількість радіусів на відповідних ділянках.
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10.23 Як зафіксувати значення проектних параметрів?
Дуже часто при проектуванні виникає необхідність зафіксувати ті або інші параметри.
У RWPlan це робиться досить просто. Можна ввести однакові значення радіусу або довжини
перехідної кривої в клітки таблиці, відповідні поточному значенню, мінімуму і максимуму.
Можна також скористатися правою кнопкою миші. Для фіксації радіусу вибрати потрібний
пункт випадного меню при вказівці в таблиці параметрів правою кнопкою на відповідний
рядок з радіусом. Для фіксації перехідної кривої виділяється відповідний рядок в цій таблиці.
Для фіксації всіх радіусів і довжин перехідних кривих можна скористатися кнопкою
Округляти R.
Відміна фіксації виконується також по правій кнопці миші для окремої кривої або по
кнопці "Прибрати округлення" для всіх кривих.
Щоб зафіксувати довжину кругової кривої або прямої, треба вказати на неї правою
кнопкою миші і вибрати відповідний пункт меню. В цьому випадку значення довжини і
мінімальної довжини стануть рівними і показуватимуться жирним червоним шрифтом.
Ознакою фіксації параметра є перший символ "@" в тексті примітки для відповідного
параметра. Вводячи або прибираючи цей символ, можна також фіксувати або знімати
фіксацію з відповідної довжини елементу.
Зрозуміло, що при фіксації всіх елементів зрівнювання параметрів по куту повороту і
оптимізація рішення будуть неможливі.
Якщо необхідно зафіксувати положення якого-небудь елементу по пікетажу, то для
цього треба ввести обмеження у відповідні колонки таблиці параметрів.

10.24 Який критерій оптимизації слід використовувати в
розрахунках?
У програмі передбачено три види критерію - суму модулів зсувів, суму квадратів
зсувів, суму витрат на виконання робіт. Перші два критерії мають практично чисто
математичний сенс і орієнтовно гарантують мінімум робіт на виконання рихтування.
Критерій у вигляді суми витрат дозволяє відшукувати економічно виправдане рішення, але
вимагає знання економічних показників для відповідних робіт. За наявності відповідної
економічної інформації слід сформувати свої коефіцієнти для цього критерію. За відсутності
такої інформації можна використовувати ті, які пропонуються в програмі. При великій
кількості обмежень доцільно спочатку проводити оптимізацію по сумі модулів і лише потім
переходити до суми витрат.

10.25 Чи потрібно завжди чекати програмної зупинки процесу
оптимізації?
Оскільки завдання є багатоекстремальним зі складним правилом зупинки роботи
алгоритму оптимізації, то його остаточне рішення може відшукуватися достатньо довго.
Якщо істотних змін проектного рішення в процесі пошуку вже не відбувається, або Ви хочете
змінити що-небудь в проектних параметрах, натискайте кнопку «Стоп» для переривання
процесу оптимізації.
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Ліцензійна угода
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА І ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ RWPlan
Ця Ліцензійна угода (далі по тексту - "угода") є Договором, який укладений між Вами
(далі по тексту Клієнтом) і автором програми Корженевічем Іваном Петровичем щодо
використовуваного Клієнтом програмного продукту.
Програма включає власне програмне забезпечення, записане на відповідних носіях
або отримане по Інтернету і встановлене на комп'ютерах Клієнта, а також будь-які
відповідні їй друкарські матеріали і будь-яку відповідну їй "вбудовану" або електронну
документацію. Встановлюючи, копіюючи або іншим чином використовуючи програму, Клієнт
тим самим переймає на себе умови цієї угоди. Якщо Клієнт не згоден з умовами цієї угоди,
він не має права використовувати або копіювати наданий йому програмний продукт, і
повинен негайно видалити програму.
Програма захищена законом України "Про авторське право і суміжні права" (свідоцтва
про реєстрацію авторського права Корженевіча І. П. № 22739 від 15.11.07 та № 2008612564
від 23.05.08) і міжнародними угодами про авторське право, а також іншими законами і
договорами, що відносяться до сфери права на об'єкти інтелектуальної власності.
ВИЗНАЧЕННЯ
"Розрахунки виправки і перевлаштування плану залізничної колії" (програма
«RWPlan») - програмний продукт, призначений для автоматизованого проектування
виправки і перевлаштування плану залізничних ліній.
Документація - електронна документація, що поставляється в комплекті з програмою і
що є його невід'ємною частиною.
KIP – Корженевич Іван Петрович, E-mail: kip@brailsys.com
Ліцензія - ця ліцензійна угода про передачу невиняткових прав на використання
програмного продукту "Розрахунки виправки і перевлаштування плану залізничної колії".
1. Майнові права
1.1 Виняткові майнові права на "Розрахунки виправки і перевлаштування плану
залізничної колії" (програма «RWPlan») належать KIP. Всі права, які не надані Клієнтові цією
угодою явно, залишаються за KIP.
1.2 Дана ліцензія надає Клієнтові невиняткове право використання "Розрахунки
виправки і перевлаштування плану залізничної колії" (програма «RWPlan») при дотриманні
приведених нижче умов.
2. Умови використання
2.1 Клієнт має право встановити і використовувати програму "Розрахунки виправки і
перевлаштування плану залізничної колії" (програма «RWPlan») на 1 (одному) комп'ютері. У
випадку, якщо необхідно встановити програму на декілька комп'ютерів, Клієнт повинен
придбати додаткові ліцензії на використання програми згідно планованій кількості робочих
місць. При захисті програми у вигляді ключа USB програма може встановлюватися на
декількох комп'ютерах, але робота можлива тільки на комп'ютері з ключем USB. Установка
програми на комп'ютер свідчить про згоду Клієнта з даною ліцензійною угодою.
2.2 Придбана клієнтом ліцензія не дає права здійснювати самостійно і/або дозволяти
іншим здійснювати наступну діяльність:
2.2.1. Створювати копії програми "Розрахунки виправки і перевлаштування плану
залізничної колії" (програма «RWPlan») або який-небудь її частини (окрім резервної копії) .
2.2.2. Передавати програму "Розрахунки виправки і перевлаштування плану
залізничної колії" (програма «RWPlan») або її частини електронним способом через
комп'ютерну мережу, телефонну мережу або через інтернет.
2.2.3. Продавати або поширювати програму "Розрахунки виправки і перевлаштування
плану залізничної колії" (програма «RWPlan») або які-небудь її частини.
2.2.4. Передавати програму "Розрахунки виправки і перевлаштування плану
залізничної колії" (програма «RWPlan») в прокат або в тимчасове користування.
2.2.5. Передавати права на установку, використання або зберігання програми
"Розрахунки виправки і перевлаштування плану залізничної колії" (програма «RWPlan»)
іншій особі без отримання письмової згоди KIP.
2.2.6. Включати програму "Розрахунки виправки і перевлаштування плану залізничної
колії" (програма «RWPlan») або які-небудь її частини до складу інших систем, програм і
продуктів без отримання письмової згоди KIP.
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2.2.7. Вносити які-небудь зміни до файлів програми за винятком тих, які вносяться
засобами, включеними в комплект програми "Розрахунки виправки і перевлаштування плану
залізничної колії" (програма «RWPlan») і описаними в Документації.
2.2.8. Намагатися розкрити технологію, деасемблювати, декомпілювати об'єктний код,
структуру баз даних і інших компонентів програми "Розрахунки виправки і перевлаштування
плану залізничної колії" (програма «RWPlan»).
2.2.9. Видаляти інформацію про авторські права на програму "Розрахунки виправки і
перевлаштування плану залізничної колії" (програма «RWPlan»).
3. Постачання і технічна підтримка програми "Розрахунки виправки і
перевлаштування плану залізничної колії" (програма «RWPlan»)
3.1. Програма "Розрахунки виправки і перевлаштування плану залізничної колії"
(програма «RWPlan») може поставлятися на різних видах носіїв, зокрема може бути
завантажена з мережі Інтернет.
3.2. KIP гарантує забезпечення технічної підтримки програми протягом одного року з
моменту продажу. Продовження терміну технічної підтримки програми можливо при
укладенні додаткового договору.
3.3. Будь-які зміни в програмному забезпеченні або його складових частинах,
пов'язані з помилками або неточностями в період гарантійного обслуговування,
поставляються безкоштовно.
3.4. Будь-яке додаткове програмне забезпечення і тексти, передані Клієнтові в
результаті надання послуг з технічної підтримки, повинні розглядатися як складова частина
програмного продукту і підпадають, таким чином, під дію обмежень і умов даної угоди.
Технічні дані, які повідомляються службі технічної підтримки в ході звернення, можуть бути
використані KIP для внутрішніх цілей, включаючи технічну підтримку і розробку програмного
забезпечення. KIP зі свого боку зобов'язується не використовувати ці дані у формі, що
розкриває особисті відомості клієнта.
3.5. KIP не несе відповідальності за можливі невідповідності алгоритмів програми і
нормативної документації, що виникли унаслідок її змін, що відбулися після постачання
програми.
3.6. По питаннях технічної підтримки слід контактувати з уповноваженими фахівцями
KIP за адресою kip@brailsys.com, тел.: (+380-562) 33-58-96, 33-58-97 (факс),
+380-50-320-55-98 (моб.)
4. Термін дії Угоди
4.1 Ця Угода набуває чинності з моменту установки програми "Розрахунки виправки і
перевлаштування плану залізничної колії" (програма «RWPlan») на комп'ютер і діє протягом
всього часу використання програмного забезпечення.
4.2 KIP залишає за собою право припинити дію цієї Ліцензії при недотриманні
Клієнтом умов і положень цієї Ліцензійної угоди. У такому разі Клієнт повинен припинити
використання програмного продукту і знищити всі копії програми "Розрахунки виправки і
перевлаштування плану залізничної колії" (програма «RWPlan») і всі складові його частини.
5. Обмежена гарантія і особливі положення
5.1. Обмежена гарантія.
5.1.1. KIP гарантує, що програма "Розрахунки виправки і перевлаштування плану
залізничної колії" (програма «RWPlan») функціонуватиме тільки в такому об'ємі і за таких
технічних умов, які обумовлені в Документації.
5.1.2. KIP не гарантує, що програма "Розрахунки виправки і перевлаштування плану
залізничної колії" (програма «RWPlan») не містить помилок, а також не несе ніякої
відповідальності за прямі або непрямі наслідки неправильного застосування програми,
зокрема що виникли із-за можливих помилок або друкарських помилок в Документації. У
разі виявлення Клієнтом в програмі помилок, допущених КIP, див. п.3.3.
5.1.3. Ця обмежена гарантія недійсна, якщо пошкодження програми є результатом
неправильного використання або пошкодження її в результаті неправомірних дій.
5.1.4. Вся матеріальна відповідальність KIP зводиться до заміни програмного
забезпечення згідно умовам даної угоди.
5.1.5. У разі виходу з ладу ключа захисту USB KIP замінює його на справний тільки
при поверненні несправного ключа. Заміна ключа проводиться безкоштовно в період
гарантійного терміну (один рік) за відсутності на ньому видимих дефектів або намагання
Клієнта зламати захист.
5.2. Ненадання інших гарантій.
5.2.1. Клієнт відповідає за будь-яке використання наданої йому копії програми
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"Розрахунки виправки і перевлаштування плану залізничної колії" (програма «RWPlan»).
5.2.2. У максимальному ступені, що допускається чинним законодавством, KIP
відмовляється від надання яких-небудь інших прямих гарантій або гарантій, які можуть
матися на увазі.
5.2.3. У максимальному ступені, що допускається чинним законодавством, KIP
відмовляється нести матеріальну відповідальність за який-небудь збиток, який може бути
нанесений Клієнтові, що використовує програму "Розрахунки виправки і перевлаштування
плану залізничної колії" (програма «RWPlan»), зокрема за всі без виключення види втрат:
недоотриманий прибуток; вимушені перерви в господарській діяльності; втрату важливої
інформації або будь-який інший збиток, що виник із-за використання або відсутності
можливості використання даного програмного продукту.
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