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В статті розглядається питання геометричного моделювання перехідних кривих ділянок 
залізничного шляху, які влаштовуються між двома прямолінійними його рейками, розташованими 
під деяким кутом. Пропонується дві перехідні криві та кругову ділянки, які притаманні традицій-
ному підходу до виконання перехідних кривих, замінити однією кривою у натуральній параметри-
зації з розподілам кривини у вигляді полінома п’ятого степеня. Розроблено програму розрахунків і 
візуалізації отриманих результатів на ПЕОМ.  
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Постановка проблеми 
Улаштування рейкової колії залізнич-

ного шляху на кривих її ділянках має низ-
ку особливостей, обумовлених специфікою 
взаємодії колії та рухомого складу, зміна-
ми конфігурації колії на криволінійних ді-
лянках і наявністю так званих перехідних 
кривих, які з’єднують кругові криві з при-
лягаючими прямими рейками або 
з’єднують кругові криві різних радіусів 
кривини. Відомо, що призначенням пере-
хідних кривих є забезпечення плавної змі-
ни кривини в місцях з’єднання ділянок ко-
лії з різними сталими кривинами рейок.  

Отже, перехідні криві використову-
ються для того, щоб кривина шляху в місці 
сполучення рейок з різною кривиною змі-
нювалася плавно, а не стрибкоподібно. 
При з’єднанні прямолінійної та кругової 
ділянок потрібно забезпечити плавність 
перехідної кривої, а також рівність кутів 
нахилу дотичної, кривини на її кінцях, а 
похідна від кривини в кінцевих точках при 
цьому дорівнювала нулю.  

Підвищення швидкості руху поїздів, їх 
вантажопідйомності та безпеки руху на 
криволінійних ділянках колії в значній мірі 
визначається геометричною досконалістю 
перехідних кривих цих ділянок. Таким чи-

ном, розробка нових підходів до геометри-
чного моделювання перехідних кривих за-
лізничних колій є важливою науково-
технічною задачею. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій 

Питанню подання перехідних кривих 
залізничних шляхів у літературі як вітчиз-
няній, так і закордонній приділено достат-
ньо уваги. Воно розглядається в статтях, 
підручниках, монографіях і дисертаціях [1-
13]. Із публікацій, які оприлюднені остан-
німи роками, можна відмітити наступні [3-
5, 8-10]. Більшість з цих публікацій торка-
ється питань моделювання перехідних кри-
вих, які подаються в натуральній парамет-
ризації із застосуванням лінійних, квадра-
тичних і кубічних залежностей кривини від 
довжини дуги. У цьому збірнику наведена 
стаття, автори якої пропонують моделюва-
ти перехідні криві для існуючих ділянок 
шляху також з використанням параметрич-
них рівнянь із законом розподілу кривини у 
вигляді поліному четвертого степеня. 

Постановка завдання 
Метою цієї роботи є розробка нового 

підходу до геометричного моделювання 
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перехідних кривих залізничної колії, які 
влаштовуються між прямолінійними її 
рейками, розташованими під деяким ку-
том. При цьому передбачається заміна 
двох ділянок перехідних кривих і кругової 
ділянки, які формуються за традиційним 
підходом до розв’язання поставленої зада-
чі, однією ділянкою, що подається параме-
тричною кривою в натуральній параметри-
зації з розподілом кривини у вигляді полі-
нома п’ятого степеня. 

Виклад основного матеріалу 
Перш за все, визначимося з устроєм 

переходу між двома рейками, що перети-
наються під деяким кутом. За традиційним 
підходом цей перехід реалізується наступ-
ним чином. Між першою прямолінійною 
рейкою та круговою ділянкою розташову-
ють перехідну криву (рис. 1), за круговою 
ділянкою розташовують ще одну перехід-
ну криву, призначену для плавного входу в 
другу прямолінійну рейку. Зазначимо, що 
на рис. 1 показано тільки частину переходу 
між двома прямими рейками, що перети-
наються.  

 
Рис. 1. Схема переходу від прямої рейки 
до кругової кривої (ППК, КПК – початок 

і кінець перехідної кривої) 

Кривина перехідної кривої в початко-
вій точці дорівнює нулю, а в кінцевій точці 
– величині оберненій радіусу кругової ді-
лянки. На круговій ділянці кривина є вели-
чиною сталою. 

Отже, для забезпечення переходу між 
двома прямолінійними рейками, розташова-
ними під деяким кутом, необхідно сформу-
вати кругову ділянку та дві перехідні криві.  

Треба додати, що ще однією важливою 
особливістю, яка приймається до розгляду 
при побудові перехідних кривих, є рівність 
нулю похідної від кривини в початковій і 
кінцевій точках перехідної кривої.  

Таким чином, для моделювання пере-
хідної кривої маємо наступні умови: 

 0)0( k ; ,0
0
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де S  – довжина перехідної кривої. 
Для зменшення кількості ділянок при 

переході між двома прямолінійними рей-
ками змоделюємо перехідну криву параме-
тричною кривою в натуральній її парамет-
ризації. При цьому опишемо залежність 
кривини від довжини дуги поліномом 
п’ятого степеня, взятому у такому вигляді: 
   .2345 fesdscsbsassk   (2) 

Похідна від кривини визначається за-
лежністю: 

   .345 234 edscsbsas
ds
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Кут нахилу дотичної до модельованої 
кривої знаходиться за виразом: 
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Застосувавши умови (1) до закону роз-
поділу кривини (2) та її похідної (3), при-
йдемо до висновку, що f = 0 і e = 0. Оскіль-
ки кути φППК і φКПК задані, то послідовним 
застосуванням виразів (2)-(4) знаходимо 
залежності для коефіцієнтів с, b і а: 
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Коефіцієнт d і довжина дуги S визна-
чаються шляхом розв’язання оптимізацій-
ної задачі, пов’язаної з узгодженням про-
міжно отриманої кінцевої точки перехідної 
кривої із заданою за умовами моделюван-
ня кінцевою точкою. 
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Параметрична крива у натуральній па-
раметризації описується наступними рів-
няннями: 

  
S

dssxx
0

НПККПК cos ;  

  
S

dssyy
0

НПККПК sin . 

Оскільки координати кінцевої точки 
перехідної кривої відомі, то цих двох рів-
нянь достатньо для визначення двох неві-
домих, необхідних для моделювання ба-
жаної кривої. 

За запропонованим підходом до гео-
метричного моделювання перехідної кри-
вої розроблено програмний код, який, 
окрім розрахунків, дозволяв візуалізовува-
ти отримані результати. 

На рис. 2 показані три змодельовані 
перехідні криві між двома перетинними 
прямими. На цьому рисунку зображені ді-
лянки цих прямих, які знаходяться поза 
межами перехідних кривих. Моделювання 
кривих виконано на одиничному квадраті. 
Прямі рейки розташовані симетрично від-
носно вертикальної осі, що проходить по-
середині квадрата. 

 
Рис. 2. Тестові перехідні криві між двома 

прямими рейками, що перетинаються 
Всі змодельовані криві виходили з одні-

єї точки, розташованій в початку координат. 
Криві закінчувалися також в одній і тій же 

точці. Кут нахилу прямих рійок в початку 
координат, змінювався від 50º (крива 1) до 
70º (крива 3) з кроком 10º. Кут нахилу рейок 
після перехідних кривих дорівнював вказа-
ним кутам, але взятим з від’ємним знаком. 

На рис. 3 наведені графіки розподілу 
кривини від відносної довжини дуги. По-
значення кривих на цьому рисунку відпові-
дає нумерації кривих, зображених на рис. 2. 
Щодо графіків кривини можна зробити ви-
сновки, що в початковій і кінцевій точках 
кривини має нульові значення. Для прийня-
тих умов побудові перехідних кривих гра-
фіки кривини мають симетричний характер.  

 
Рис. 3. Залежності кривини від відносної 

довжини дуги кривих 

Криві, показані на рис. 4, відповідають 
розподілу похідних від кривини перехідних 
кривих, взятих по довжині дуги. За вісь аб-
сцис, як і у випадку попереднього рисунку, 
взята відносна довжина дуги. Позначення 
кривих виконано у тій же послідовності, що 
й на вище зображених рисунках. 

 
Рис. 4. Графіки залежності похідної 

кривини від довжини дуги 
Як випливає з розгляду рис. 4, похідні в 

початковій і кінцевій точках мають нульові 
значення. Криві похідних мають форму на-
ближену до синусоїдальної, що відповідає ви-
сновкам, які можна зробити з розгляду рис. 3. 
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На рис. 5-7 наведені результати моде-
лювання перехідних кривих з асиметрич-
ним розташуванням прямих рейок. Відпо-
відні розрахунки проводилися за умови, 
що кут нахилу прямих правих рейок зрос-
тав за модулем на 15º по відношенню до 
кутів прямих рейок, розташованих ліворуч.  

 
Рис. 5. Тестові перехідні криві між 
двома асиметрично розташованими 

прямими рейками 

 
Рис. 6. Залежності кривини від відносної 

довжини дуги 

Асиметричне розташування прямих 
рейок призвело порушення симетрії графі-
ків розподілу кривини та її похідної. Але 
вимоги, які накладаються граничними 
умовами (1) повністю виконуються. 

 
Рис. 7. Графіки залежності похідної 

кривини від довжини дуги 

Висновки та перспективи 
подальших досліджень 

Розроблено новий підхід до геометрич-
ного моделювання перехідних кривих, що 
базується на застосуванні кривих у натура-
льній параметризації з розподілом кривини, 
яка описується поліномом п’ятого степеня. 
Проведені розрахункові дослідження у ши-
рокому діапазоні варіювання вихідних да-
них підтвердили працездатність запропоно-
ваного підходу до моделювання перехідних 
кривих між прямими рейками залізничного 
шляху. Подальші дослідження слід спряму-
вати на розробку методу моделювання пе-
рехідних кривих між круговими ділянками 
залізничної колії. 
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A NEW APPROACH TO MODELLING TRANSITIONAL RAILWAY CURVES 

In the article the question of geometrical modelling of transitional curves of sections of a railway track 
which are placed between two rectilinear rails located at some angle is considered. It is proposed two transition 
curves and a circular section inherent in the traditional approach to the implementation of the transition curves, 
replaced by one curve in the natural parameterization with curvature distributions in the form of a polynomial of 
the fifth degree. A program of calculations and visualization of the results obtained on a PC has been developed. 

Keywords: geometric modelling, transition curve, railway track, existing section. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПЕРЕХОДНЫХ КРИВЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

В статье рассматривается вопрос геометрического моделирования переходных кривых 
участков железнодорожного пути, которые размещаются между двумя прямолинейными его 
рейками, расположенными под некоторым углом. Предлагается две переходные кривые и круго-
вой участок, присущие традиционному подходу к выполнению переходных кривых, заменить од-
ной кривой в натуральной параметризации с распределениям кривизны в виде полинома пятой 
степени. Разработана программа расчетов и визуализации полученных результатов на ПЭВМ. 

Ключевые слова: геометрическое моделирование, переходная кривая, железнодорожный 
путь, существующий участок. 
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