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PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIEM
EKSPLOATACJĄ POJAZDÓW SZYNOWYCH
W artykule przedstawiono problem zarządzania eksploatacją pojazdów szynowych
realizujących przewozy w oparciu o zadany rozkład jazdy. W procesie planowania
eksploatacji uwzględnić naleŜy równieŜ szereg uwarunkowań technicznych, takich jak
przeglądy oraz naprawy, a takŜe w szczególności zakłócenia nieplanowe. Przedstawiono
projekt tworzonego systemu informatycznego słuŜącego do wspomagania planowania
przydziału zadań przewozowych oraz prac obsługowych dla pojazdów szynowych.

THE PROJECT OF SUPPORT SYSTEM
FOR THE MANAGEMENT OF ROLLING STOCK OPERATION
The article introduces the problem of managing the operation of rail vehicles
performing services based on a specified timetable. The planning of exploitation process
should also include a number of technical considerations, such as maintenance, repairs
and in particular, unplanned disruptions. The paper presents the project of computer
system used to support the allocation of transport tasks and maintenance works for rail
vehicles.

1. WSTĘP
Planowanie procesu eksploatacji pojazdu szynowego stanowi złoŜone zagadnienie
wymagające utrzymywania wysokiej dyscypliny przetwarzania danych. ZałoŜony wstępnie
rozkład jazdy, będący podstawową formą opisu realizowanych zadań otrzymywanych od
zleceniodawcy przewozów, w praktyce ulegać moŜe dynamicznym zmianom. Na przebieg
procesu eksploatacji wpływ ma szereg czynników takich jak np. pojazdy kołowe,
uwarunkowania atmosferyczne, uszkodzenia infrastruktury, obecność innych pojazdów
szynowych na szlaku, opóźnienia wtórne, a takŜe inne zdarzenia niepoŜądane pochodzące
z otoczenia systemu [1].
Prace obsługowe dla danego pojazdu kolejowego wykonuje się według określonego
harmonogramu przeglądów, zdefiniowanego w dokumentacji systemu utrzymania.
ZałoŜenia cyklu przeglądowo-naprawczego definiują maksymalne terminy wykonania
poszczególnych przeglądów w oparciu o przebieg pojazdu, liczbę godzin pracy silników
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(tzw. motogodzin) oraz czas. Wskazane wcześniej zakłócenia w procesie eksploatacji
skutkują odchyleniami od zaplanowanych przebiegów dziennych oraz prognozowanej
liczby motogodzin, a tym samym koniecznością stałej aktualizacji danych i monitorowania
parametrów opisujących bieŜący stan systemu (dostępność taboru, terminy wykonania
przeglądów, tankowania, itp.).
Znaczące uszkodzenie pojazdu w wyniku eksploatacji, zdarzeń losowych lub
wypadków moŜe skutkować skierowaniem pojazdu do naprawy poza normalnym cyklem
utrzymania, co zwykle wiąŜe się z koniecznością wyłączenia go z ruchu na dłuŜszy
(i niemoŜliwy wstępnie do sprecyzowania) okres czasu.
Uwzględnienie powyŜszych faktów wymaga szerszego horyzontu planowania zadań
przewozowych oraz serwisowych. Istotnym ułatwieniem jest wdroŜenie informatycznego
systemu wspomagania zarządzaniem eksploatacją, będącego przedmiotem niniejszego
opracowania.
2.
INFORMATYCZNY
EKSPLOATACJĄ

SYSTEM

WSPOMAGANIA

ZARZĄDZANIEM

System wspomagający proces zarządzania eksploatacją pojazdów szynowych
zrealizowany jest w formie aplikacji internetowej, gdzie całość stworzonego
oprogramowania wraz z repozytorium danych ulokowana jest w jednej fizycznej lokalizacji
(na komputerze pełniącym funkcję serwera).
Koncepcję funkcjonowania systemu, wraz z ideowym schematem przepływu danych,
przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Koncepcja systemu wspomagania zarządzania eksploatacją pojazdów szynowych.
3. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU
Docelowa funkcjonalność systemu, zdefiniowana przy udziale jego przyszłych
uŜytkowników obejmuje [1]:
- ewidencjonowanie pojazdów,
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- sygnalizację zbliŜających się terminów przeglądów,
- interaktywne formularze do rejestracji regularnych czynności serwisowych,
- generowanie raportów eksploatacyjnych dla przewoźnika oraz zleceniodawcy,
- analizę statystyczną kosztów eksploatacji,
- moduł wspomagania decyzji dotyczących wykonywania napraw w pojazdach,
- moŜliwość eksportu zestawień do arkusza kalkulacyjnego,
- wydruk dokumentów wg formatu określonego dokumentacją techniczną pojazdów.
UŜytkownicy systemu:
- pracownik biura:
- uŜytkownik aktywny,
- obserwator,
- serwisant,
- administrator,
- zamawiający przewozy.
Aplikacja składa się z trzech modułów funkcjonalnych:
- moduł serwisowy,
- moduł przewozów,
- moduł statystyk.
NajwaŜniejsze funkcje modułów funkcjonalnych omówione zostały w kolejnych
punktach. Uzupełnienie stanowi moduł administracyjny, słuŜący do zarządzania
uŜytkownikami oraz tabelami słownikowymi.
4. MODUŁ SERWISOWY
Moduł serwisowy aplikacji stanowi podstawowe narzędzie aktualizacji danych
dotyczących przeglądów oraz napraw eksploatowanych pojazdów. Z uwagi na przyjęty
sposób aktualizacji danych, ekran dodawania zdarzenia (rys. 2.) umoŜliwiać będzie
zarówno rejestrowanie zdarzeń bieŜących, jak i archiwalnych.

Rys. 2. Projekt okna dialogowego rejestracji zdarzeń związanych z eksploatacją pojazdu.
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Istotnym celem wdroŜenia systemu jest bowiem stworzenie kompletnej cyfrowej bazy
danych dotyczącej historii procesu eksploatacji kaŜdego z pojazdów szynowych począwszy
od momentu włączenia go do eksploatacji. W podstawowym zakresie formularz
umoŜliwiać będzie odnotowanie wyłącznie informacji o przebyciu danego przeglądu, bez
konieczności uzupełniania szczegółowego opisu wykonanych czynności.
PoŜądanym modelem funkcjonowania modułu serwisowego jest jednakŜe dokładna
rejestracja przeglądów, z odnotowaniem wykonanych napraw w rozbiciu na poszczególne
elementy (grupy elementów) struktury konstrukcyjnej pojazdu.
Zadaniem pracowników działu technicznego oraz serwisu będzie bieŜąca aktualizacja
informacji o wykonanych na danym pojeździe przeglądach, co umoŜliwi następnie
prawidłowe planowanie przydziałów pojazdów do zadań przewozowych (obiegów). Na
podstawie zgromadzonych danych i przeprowadzonego wnioskowania moŜliwe będzie
wykonanie przez system prognozy terminów przeglądów (rys. 3.).

Rys. 3. Projekt modułu prognozowania terminów przeglądów pojazdów szynowych.
5. MODUŁ PRZEWOZÓW
Planowanie przydziału pojazdów do zadań przewozowych (obiegów), a następnie
rejestracja wykonania załoŜonego planu odbywa się w module przewozów.
Zestawienie zadań przewozowych w obiegi (rys. 4.) wykonywane jest po zmianie
rozkładu jazdy i uwarunkowane jest szeregiem kryteriów weryfikujących poprawność,
takich jak:
• ograniczenia typu taboru,
• zgodność dni kursowania,
• spójność łączenia zadań przewozowych (początek i koniec w tym samym
punkcie).
Zagadnienie algorytmu projektowania obiegów taboru omówione zostało szczegółowo
w ramach odrębnego artykułu dotyczącego tworzonego systemu.
SłuŜby planistyczne przewoźnika w oparciu o dane dotyczące dyspozycyjności
poszczególnych pojazdów dokonują z załoŜonym wyprzedzeniem przydziału konkretnych
pojazdów do obiegów. Informacja ta dostępna jest takŜe dla uŜytkowników działu
dyspozytury, którzy na bieŜąco raportują wykonanie przewozów. Dostępność
aktualizowanych cyklicznie wartości parametrów pojazdu (przebieg oraz liczba
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motogodzin) pozwalają określić rzeczywisty czas, jaki pozostał do wykonania następnych
czynności obsługowych oraz odpowiednio dopasować przydział zadań.
Do zadań dyspozytury naleŜy takŜe rejestracja zdarzeń niepoŜądanych, które wystąpiły
w trakcie realizacji przewozów. Wykorzystany do tego celu moŜe być formularz rejestracji
zdarzeń (por. rys. 2.), zaprojektowany w sposób umoŜliwiający dodawanie zdarzeń
dowolnego typu.
W przypadku przerwania realizacji uprzednio załoŜonego obiegu istnieje moŜliwość
uzupełnienia trasy przejazdu danego pojazdu do dowolnego punktu na sieci kolejowej
uwzględnionego w słowniku danych systemu.

Rys. 4. Okno modułu przewozów z wizualizacją zaplanowanych obiegów – przydział
pociągów do obiegu oraz prezentacja dobowego obciąŜenia.

Rys. 5. Projekt okna dialogowego modułu karty pojazdu.
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Informacje dotyczące aktualnego stanu danego pojazdu zebrane są w tzw. karcie
pojazdu (rys. 5.). Po kaŜdorazowym wpisie dokonanym w jednym z miejsc powstawania
informacji (stanowiska serwisu, dyspozytury, planistów) system uaktualnia zebrane dane.
6. MODUŁ STATYSTYK
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Tab. 1. Wybrane parametry statystyczne systemu ze wskazaniem elementów składowych

X

X

.W oparciu o zebrane dane aplikacja udostępniać będzie zestawienia statystyczne,
dotyczące wskaźników niezawodnościowych systemu transportowego. Wybrane
wskaźniki wraz ze wskazaniem elementów składowych przedstawiono w tab. 1.

Rys. 6. Okno modułu statystyk – zestawienie skumulowanych czasów efektywnej obsługi
pojazdów w podziale na serie (dane przykładowe).
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6. PODSUMOWANIE
W referacie przedstawiono ogólne załoŜenia funkcjonalne systemu wspomagania
zarządzaniem eksploatacją pojazdów szynowych. Omówiono koncepcję działania systemu
z uwzględnieniem rzeczywistych uwarunkowań otoczenia. Zasadniczym celem wdroŜenia
jest integracja i poprawa dostępności do danych dla wszystkich uŜytkowników aplikacji
poprzez gromadzenie w jednym miejscu archiwalnych oraz bieŜących parametrów
eksploatacyjnych dostępnych obecnie w odrębnych formularzach przeglądowych
lub rejestrowanych w sposób nieusystematyzowany.
MoŜliwy jest dalszy rozwój projektu poprzez integrację z istniejącymi systemami
obsługującymi proces realizacji przewozów kolejowych, co analizowane będzie w ramach
dalszych prac nad systemem.
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