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A tábori hadtáp felé irányuló vasúti szállítások befolyásoló 
tényezői és a matematikai apparátus vizsgálata 

háború kezdetén 

L u p t o v s k y K á r o ! y őrnagy 

Az anyagi-technikai szállítások maradéktalan megszervezése és vég
rehajtása a háborű kezdeti időszakában nagy feladatot hárít a közleke-

.~ dési és szállítási szolgálatra. 

' 

E feladat többek között vasűti szállítások megtervezésében, meg
szervezésében és végrehajtásában jelentkezik; ugyanis az ebben az idő
szakban történő utánszállításokat a központ hadtáp-tábori hadtáp vi
szonylatban zömmel vasútra tervezi. Az ilyen szállítások kellő időben tör
ténő végrehajtását igen sokrétű, szerteágazó tényező befolyásolja. 

A feladat sokrétűségének bizonyítására listaszerűen - a teljesség 
igénye nélkül - kívánom felsorolni mindazokat a tényezőket, amelyek 
a fenti szállítási feladat időbeni végrehajtására kihatnak. 

Tekintsük alaphelyzetnek a háború kitörését megelőző veszélyez
tetettségi időszak kezdetétől a tábori hadtáp anyagi bázisai megalakításá
hoz szükséges anyagoknak a kirakodó állomásokra, várakozási körletekbe 
való beérkezéséig terjedő időszakot. 

Ezen időszak alatt a tábori hadtáp mögöttes bázisa és előretolt bázisa 
megalakításának idejét, közvetve vagy közvetlenül befolyásolhatják: 

- az ,,M" szervezésű kiszolgáló, szállító alegységek mozgósítása; fel
állítási ideje, készenléte, elórevonása és esetleges átcsoportosítása; 

- a vasúti szállítás végrehajtásának honvédségi tervezési időtartama; 
- a vasúti szállítás polgári szervek által- történő megszervezése, a 

szállítások végrehajtására vonatkozó utasítások, intézkedések kiadásának 
lehetősége; 

a szükséges szállítótér berakó állomásokra való érkezésének ideje; 
- a vasút és az MN érintett csapatainak mozgósítási koordináltsága; 
- a rendelkezésre bocsátott gördülő anyag műszaki terhelési normái; 
- a szállítandó rakomány súlya, terjedelme és jellemzői (csomagolás 

módja); 
- a rakományok szállítására biztosított gördülő anyag önsűlya; 
- a szállító űtvonalon közlekedő tehervonatok megengedett terhelése 

és tengelymennyisége; 
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- a veszélyes rakományokkal rakott kocsikhoz szükséges védőkocsik 
száma; 

- a berakó (kirakó) állomások kapacitása; 
- az egyszerre be- (ki-) rakható kocsik száma; 
- a be- (ki-) rakáshoz biztosított személyi állomány létszáma, kikép-

zettségi foka; 
- a be- (ki-) rakáshoz biztosított kézi és gépi rakodási eszközök 

mennyisége és minősége; 
- a szállítási távolság; 
- a vonat utazási sebessége; 
- a vasútvonal (csomópont) átbocsátóképessége; 
- az MN csapatszállításainak (manőverek) volumene; 
- a szövetséges csapatok anyag- és csapatszállításainak volumene; 
- a népgazdasági szállítások volumene az adott vonalszakaszon; 
- az évszak, időjárás. 

Ha rombolással számolhatunk, akkor: 
- a csomópontok - vasútvonal - romboltságának mértéke; 
- a rombolások helyreállításának üteme és minősége (rögtönzött, 

időleges, végleges); 
- a kerülőirányban levő vasútvonal üzemi paraméterei; 
- a kerülőirány hossza; 
- a vasúti csomópontok oltalmazásának minősége; 
- az anyagi szükségleteket szállitó vasűti szerelvények oltalmazásá-

nak megléte, minősége. 

A konkrét vizsgálat az összefüggések maradéktalan végrehajtása ér
dekében szükségessé teszi a fenti tényezők csoportosítását. 

A vizsgálat célszerű változata a végrehajtás időbeni lefolyása szerinti 
csoportosítás. Ez az alábbi összefüggő időszakokat tartalmazhatja: 

a) mozgósítás és rakodás; 
b) effektív vasűti szállítás; 
c) anyagkirakás, átadás. 
A fenti csoportosítás olyan változat, melyben menet közben átfedések, 

eltolódások lehetségesek. A feladathoz tartozó problémák rövid áttekin
tése után már látható, hogy az MN tábori hadtáp anyagi bázisai megte
remtéséhez szükséges vasúti szállítás és a csapatok anyagi szükségleteinek 
ezen tagozatban való utánszállitása bonyolult, sokrétű feladat. 

Ha az egész szállitási feladatot egy rendszernek fogjuk fel és azt al
rendszerekre bontva vizsgáljuk, akkor az előzőleg ismertetett „a", ,,b", ne" 
alrendszerekre bontott csoportosítás alapján a végrehajtási idő, befolyá
soló tényezők, paraméterek vizsgálatát az alábbiak szerint hajtjuk végre. 

a) ,,M" szervezésű kiszolgáló, szállító alegységek mozg6sftása, fel
állítási ideje, készenléte, előrehozása és átcsoportosítása. 

Az „M" szervezésű kiszolgáló, szállító alegységek megalakítására nem 
minden esetben ott kerül sor, ahol rakodási, szállítási feladataikat vég
rehajtják. Ebből következik az, hogy a megalakítás és a konkrét feladat 
térben, időben nem esik egybe. Ez az egyes vonatok megrakásának kez
detét negatív irányban befolyásolhatja. 
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A raktári kiszolgáló és szállító alegységek időbeni megalakítása kü
lönösen ott fontos, ahol a rakodás nem közvetlenül raktárból történik 
(iparvágány, rakodóvágány nincs közvetlenül kiépítve), hanem előzőleg 

szállító gépkocsikra rakva, innen rakodóhelyekre szállítva kezdődik meg 
a vagonok (vasúti kocsicsoportok, vonatok) megrakása. Ez esetben a pa
rancs vételének kezdetétől az effektív rakodás megkezdéséig az alábbi 
időkkel számolhatunk: 

- a parancs vételéhez és a végrehajtásra vonatkozó utasítások ki
adásához szükséges idő (tm); · 

- a behívó parancsok kézbesítésének és a bevonulások átlagos ide
je (t02); 

- a technikai eszközök átvételének, a felszerelésnek, az összeková
csolásnak ideje (to,); 

- az előrevonás, átcsoportosítás időtartama (to,). 

A fentiek szummája adja a kiszolgáló alegységek készenléti idejét 
a To-t. 

Előfordulhat, hogy a vasúti kocsik később érkeznek a berakás he
lyére, ugyanakkor a kiszolgáló alegységek már rakodásra készen állnak. 
Ebben az esetben a szállítmányok, a vasút és az érintett csapatok moz
gósításának koordináltságát kell megjavítani. Előfordulhat az is, hogy 
a vasúti szállítási szervek szállítás tervezése, esetleg a berakó helyhez 
való vasúti szállítótér biztosítás szenved késedelmet. 

A fentiek fennállása esetén célszerű az MN érintett szervei, csapatai 
és a vasúti szervek mozgósításának koordináltságát tüzetesen felülvizs
gálni. 

b) A vasúti szállítás tervezése és végrehajtása (T,). 
A szükséges vasúti szállítási igény tervezése a honvédségi közlekedési 

szervek részéről különösebb nehézséget nem okoz. Ezen szállításokat ter
vező honvédségi szervek adott esetben ugyanis rendelkeznek szükséges 
alapvető szállítási igényekkel, így ezeknek a vasúti szervekhez való eljut
tatása nem jelent problémát. 

A szükséges anyagszállítási igény tervezése a vasúti szervek részéről 
azonban sokkal bonyolultabb. 

A szállítást tervező vasúti szervek csak közvetlenül az adott időszak 
kezdetén kapják meg: 

- a szállítandó anyag mennyiségét, fajtáját; 
- a berakás, kirakás helyét (útvonalát); 
- a biztosítandó gördülőanyag típusát; 
- a szállítás határidejét; 
- egyéb, a szállítás biztonságára vonatkozó utasításokat. 
A tervezés időszakában az anyagszállítás végrehajtásához szükséges 

vasúti kocsi mennyiség állandó mozgásban van (nincs biztosítva a raktá
raknál, ill. a körzetben). !gy főleg a nagy mennyiségű tartály-, és különle
ges vasúti kocsi berakóhelyhez való biztosításához több időre van szük
ség. Ebből következik, hogy a vasúti kocsik szerelvényekké való egyesí
tése és a berakási helyre való továbbítása huzamosabb időt vesz igénybe. 
Ez a tervezési és „kocsi kiállítás"-i időtartam T2. 



A kiszolgáló alegységek várakozását a vasúti kocsik beérkezésére, 
illetve a vasúti kocsik, kocsicsoportok, szerelvények várakozását a rakodás 
megkezdésére egységesen Tv-vel jelöljük. Megállapítható, hogy akkor 
nincs várakozás, ha a kiszolgáló alegységek készenlétének időtartama a ra
kodás megkezdéséig egyenlő a tervezés és a „kocsi kiállítás" időtarta

mával. 

Képlettel kifejezve: 
T v - 0, ha To2T1 + T,. 

Minden más esetben valamelyik fél részéről várakozás van, amellyel 
megnövekszik az „a" alrendszerben foglalt feladatok végrehajtásának idő
tartama. 

Mivel az „a" alrendszer kezdeti részének problematikája a fentiek 
alapján megoldottnak tekinthető, a következőkben a berakodásokat, il
letve rakodásokat befolyásoló tényezők viszgálatára térek rá, olyan egy
szerüsitéssel, hogy csak az effektív rakodás végrehajtásával foglalkozom, 
figyelmen kívül hagyva a gépkocsiszállító alegységek esetleges szállítási 
munkáját. Ezen berakási idők a szállítási idő szerves részének tekinthetők. 

Amennyiben ez nem ismeretes, úgy kiindulási alapként egy berakó 
(kirakó) hely rakodási kapacitását vehetjük figyelembe, vagyis a 24 óra 
alatt be- (ki-) rakható vasúti kocsik számát. A 24 óra alatt egy rakodó
helyen berakható (kirakható) vasúti kocsik száma Nbe (ki) egyenesen 
arányos az esetleges munkaszünetet figyelembe vevő tényező a és a rakodó 
helyre egyszerre szállitható vasúti 'kocsik mennyiségével (mk ). Viszont 
fordított arányban van az egy menettel kiállított kocsicsoport be- (ki-) 
,,t be (kt) " rakásához, valamint a kocsicsoport rakodóhoz való beállítására, 
a kocsiknak a rakodóhelyhez való elhelyezésére és kihúzására szükséges 
közepes idővel (t 10 ). 

A teljes vonat kocsijainak norma szerinti rakodási ideje (T r ). 
A fentiek figyelembevételével egy vonat kocsijainak megrakási ideje: 
- az egyszerre beállítható kocsik mennyiségétől (mk ); 
- egy kocsirakomány súlyától (q); 
- az egy rakodóhely teljesítő képességétől (Pr ), valamint 
- a rakodóhelyek számától függ. 
Ezen időt befolyásolja az, hogy hány csoportba van a vonat a rakodó 

vágányra állítva (D). 
Az állomások rakodási kapacitásának meghatározása főleg akkor 

szükséges, amikor olyan helyen kívánunk rakodni, ahol az állomások 
egyéb adatai ismertek. 

Az állomások rakodási kapacitását E-vel jelöljük. 
A rakodási kapacitás szempontjából a vasútállomásokat több típusra 

kell felosztani, és ezekre külön-külön számítjuk ki a rakodási kapacitá
sokat. Altalános elvek alapján a következő típusú állomásokat lehet meg
különböztetni: 

1. A rakodásra váró szerelvény az előző szerelvény rakodása alatt 
összeállítható vagy összeállítva fogadható az állomásra. 

2. A rakodásra váró szerelvényt az előző indulása után lehet össze
állltani vagy fogadni az állomásra. 
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3. A szerelvény teljes hosszában nem állítható a rakodó vágányra. 
Minden egyes eset még egyéb szempontok alapján felosztható. A fenti 

felosztás a rakodási idők különbözősége miatt vált szükségessé. 
A rakodásokat befolyásoló tényezők feltárásával és a rakodási ténye

zők vizsgálatával az "a" alrendszerhez tartozó feladatok vizsgálata befe
jezést nyert. !gy rátérhetünk a „b" alrendszer (effektív szállítási feladat) 
elemzésére. 

A „b" alrendszer (effektív vasúti szállítás) feladatainak 
általános vizsgálata 

Az effektív vasűti szállítás végrehajtását az idő függvényében vizs
gálhatjuk. 

A konkrét szállítási idő nem választható el az első vonat berakásának 
idejétől, s amennyiben van kirakás, úgy az utolsó vonat kirakási idejétől 
sem. Az első vonat berakása, az anyag továbbítása a berakó állomástól 

.,, (raktártól) a kirakó állomásig, és az utolsó vonat esetleges kirakása szer
ves egészet képez. így a vasúti szállítás konkrét időtartama (Tsz a fentiek 
végrehajtásának részidejétől nagymértékben függ. 

• 

A Tsz meghaiározásához több vonat továbbítása esetén - mint jelen 
esetben is - meg kell határozni még a szükséges napi szállítási üte
met (nsz ,, valamint a két egymást követő vonat indulása közötti átlagos 
időt (!) is. 

A szállítási távolságok (Lv ) adottaknak tekinthetők, mivel a berakó 
állomások (raktárak), valamint a kirakó állomások (előrevonás körzetének) 
helyei ismertek. 

A vonatok utazási sebessége a hadimenetrendek alapján számítható. 
Nem hagyható figyelmen kívül főleg az első napi szállítmányok folyama
tos és gyors végrehajtásának követelményei. 

A szükséges napi szállítási ütem (nsz) megállapításával egyidejűleg 
ismerni kell a lehetséges napi szállítási ütemet (n1) is. 

Amennyiben az nsz S n1, úgy a feladat végrehajtható. Amennyiben 
nsz > n1, úgy a szállítási rendszerbe megfelelő korlátozásokat kell beve
zetni, még a feladat végrehajtás előtt, mindaddig, amíg nem lesz Ilsz ~ n1, 

A „e'' alrendszer (mozgósítás és kirakás) feladatainak 
,vizsgálata 

Az alrendszer feladatainak végrehajtását befolyásoló tényezők vizs
gálatát az „a" alrendszer tényezőinek meghatározásához hasonlóan az 
alábbi megkötésekkel lehet végrehajtani: 

- egy állomáson csak egy lőszeres vonat tartózkodhat; 
- amennyiben üzemanyag-lefejtés történik, úgy az üzemanyag sze-

relvények lefejtésének normáját (alapvetően) a csővezetékes alegységek 
teljesítménye határozza meg; 

- ha a kirakásra utasítás van, űgy a kirakó állomások számát a szük
ségleteknek megfelelően növelni kell; 

- kirakás esetén a kirakó alegységek teljesítménye az előzőleg is
mertetett normák alapján számolható. 



Egyéb befolyásoló tényezők figyelembevétele: 
Az időjárás, az évszak jelentősen befolyásolja úgy a rakodási mun

kákat, mint a vasút szállítási teljesítményét. Fagyos, csúszós talajon való 
- akár kézi, akár gépi - anyagmozgatás sokkal nehezebb, mint ideáli
sabb hőmérsékleten és talajon. Az esős őszi, valamint a téli hideg időjárás 
a kiszolgáló személyzet gyorsabb kimerüléséhez vezet. Így ezek rövidebb 
ideig tudnak megfelelő teljesítményt nyújtani és ez rövidebb idejű válto
zások megszervezését vonja maga után. Nem lehet komolyabb teljesít
mény-romlás veszélye nélkül huzamosabb fizikai munkával terhelni a ki
szolgáló alegységeket. A nehéz, vastag ruhában az emberek mozgása le
lassul, fogásuk bizonytalanná válik, és így teljesítményük csökken. 

A vasúti szállítás vonatkozásában ismeretes, hogy zord időjárásnál 

a vonatterhelési norma csökkenthető. Ez magával hozza a vonatok szá
mának növekedését, így a szállítási idő növekedését is. Az állomásokon a 
váltóállítás időtartama növekszik. A mozgások sebessége csökken. Az egyes 
állomási és egyéb berendezések foglaltsági ideje nő. A gőzmozdonyok 
teljesítménye erősen csökken. Mindezek a vonatforgalom lelassulásához 
vezetnek. 

A csomópontok (vasútvonalak) romboltsága döntő mértékben befo
lyásolja, illetve befolyásolhatja a szállítás idejét. Rombolások esetén ke
rülő útirányon haladnak a vonatok, ezért kapacitásuk, teherbíró képessé
gük alacsonyabb az eredetinél. Ez esetben előfordulhat, hogy a vonatot 
csak megosztva lehet továbbítani. Amennyiben megfelelő idő, erő, eszköz 
áll rendelkezésre és a rombolás után az elszigetelt vonalszakaszon meg
felelő mozdony- és vagonmennyiség maradt, úgy az anyagok átrakásával 
megoldható azok továbbítása. Ilyen esetben azonban a rendeltetési helyre 
(kirakó állomásra) való továbbítás szempontjából figyelembe kell venni 
az elszigetelt vonalszakasz hosszát. 

Amennyiben valamely vonalszakaszon az átbocsátó-képesség jelen
tősen csökken és nincs mód annak fokozására, valamint a vasútvonal to
vábbi szakaszai épek, úgy a vonatokat egyesíthetik. Azonban a vonatok 
egyesítésével történő forgalom lebonyolítása csak átmeneti lehet és csak 
szükségszerűen alkalmazható. Ez esetben a közbesorolt mozdony gyakran 
megrongálja az első szerelvény utolsó kocsiját, ami a szállítmányt követő 
üres védőkocsik számának növelését vonja maga után. fgy a vízvételezés 
is több időt vesz igénybe, nehezebb a vonat összeállítása, rendezése is. Az 
átbocsátóképesség növelésének egy másik módja a kétszeres terhelésű 
szerelvények közlekedtetése. Ilyenkor a szerelvény elejére két mozdonyt 
kell kapcsolni. Ekkor azonban a szerelvények megrakása a megnövekedett 
állásidő miatt hosszabb ideig tart. Az ilyen szerelvények védelmének 
megszervezése és végrehajtása nagy körültekintést igényel. A fentieken 
kívül a vonali átbocsátóképesség növelésének több változata lehetséges, 
amely inkább a vasúti szervek munkáját befolyásolja, ezért azokkal nem 
foglalkozom. 

A szállítás végrehajtása során a honvédségi anyagszállításokon kívül 
saját csapataink mozgásával, manőverével, valamint a szövetséges csapa
tok mozgásával is számolhatunk. Ezeknek prioritása van az anyagszállí
tással szemben. 
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A vonalkapacitás meghatározásánál figyelembe kell venni a népgaz
dasági szállítások volumenét is, mellyel szemben a honvédségi anyag
szállítások előnyt élveznek. 

A fel nem használható tartalékot figyelembe véve a vonal teljes ka
pacitásának csak 85-900/o-ával lehet számolni, beleértve a vonalon vég
bemenő összes szállításokat is. 

A fentiekben vázolt vasúti szállítási feladat elgondolásának általános 
megoldását az 1. sz. vázlat mutatja. A megoldásnál használt definiáló té
nyezők az 1., 2., 3. sz. táblázatból kerültek bejegyzésre. 

A tábori hadtáp felé irányuló vasúti szállításokat befolyásoló ténye
zőket - a vázolt alrendszerekre bontva - az 1-3. sz. táblázat tartal
mazza. 

Az 1-3. sz. táblázatokban kimunkált állandó és változó tényezők 
figyelembevételével a szállítási idő számítása a különböző feladatok végre
hajtása idejének meghatározásaiból tevődik össze. Az alkalmazott mate
matikai apparátus a következő főbb befolyásoló tényezők és paraméterek 
meghatározásához kerülhet felhasználásra. 

Az „a" és „e" alrendszeren belül: 
1. Az „M" szervezésű kiszolgáló, raktári szállító alegységek készenlé-

tének időtartama a rakodás megkezdéséig. 
2. Az állomások rakodási kapacitása. 
3. A teljes vonat kocsijainak norma szerinti rakodási ideje. 
4. Egy berakó (kirakó) hely rakodási kapacitása. 
5. Egy rakodóhely teljesítő képessége. 

A fő alrendszeren belül: 

6. A vasúti szállítási konkrét időtartam (ide tartozik az „a" és "e" 
alrendszernél számolt vonat be- és kirakási idő). 

7. Lehetséges napi szállítási ütem. 
8. Szükséges napi szállítási ütem. 
A fentiek közül állandónak vehető a mozgósítás ideje, a tervezési 

idők. 

A változó adatok csoportjai az állandó adatok alapján kerülnek meg
határozásra. Ezen változó adatok a különböző be- és kirakó helyeken 
(állomásokon) meglevő iparvágányok, rakodóvágányok, rakodóeszközök, 
valamint a kiszolgáló alegységek eltérő jellemzőiből, paramétereiből adód
nak. 

Számításba kell venni az adott időszakbán feltehetően szállításra ke
rülő saját szövetséges csapatok, valamint a népgazdasági szállításokra biz
tosított, valamint a fel nem használható vonalkapacitásokat. 

Az előzőekben vázolt számítások részleteit mellőzve a számítás 
• menetét, a 4 sz. táblázatban foglalt matematikai algoritmus blokkdiagram 

szemlélteti. 
A blokkdiagramban meghatározott számításokat lépésről-lépésre vég

rehajtva és a-z egyes részösszegeket (időket) __ szummázva megkapjuk azt 
a „minimális" időértéket, amellyel az adott szállítási feladat végrehajtható. 
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0, 
0, 

A FELADAT MEC.OLDA,SANAK A,LTALANOS VAZLATA 

A teljes szállítás, rendszer 

„b" alrendszer r~Ö'.s~er 1 

"i'" 
1 . 

1 

a" al
~dszer 

.---------------.1---. -1 
Deffinidlá , 'k tenyezo ' 

1 

Ellátandó 
csapatok 

i /Tényezők 
dl/andó[ 

)( - X14 /0 , 
Vőrtozo 

.Y~7- Y 58 ....____, 
f-----l00::!_20 _k_m_. __ ----»,._. 

dl/ondó x
5
-xg 

vdlfozó Y 32-Y 45 

li00-450 km. 

A feladat végrehajtásához az alábbi követelmények határozhatók meg: 

- rakodó egységek „M" készsége, teljesítő képessége minimális, ill. maximillis legyen; 
- anyagszállítással szemben a szövetséges csapatok szállítása elsődleges legyen; 
- kirakás esetén az első anyagvonat mögöttes bázisra való beérkezés időpontjának minimalizálása; 
- anyagfajták közül elsősorban a hk.-lőszer, rak.-páncéltörő lőszer és üza. kerüljön kiszállításra; 
- az első és a további napokon szükséges anyag mennyiségének részletezése stb. 

.Tém-1ezó~ 
dl{ondo 

"1 -x 4 
vCll/-ozo' 

Y1-Y31 

~ 



1. sz. táblázat 

Jelölés 

-Fsz. Mozgósítás és rakodás állandó (x), Dimenzió 

általános I konkrét 
változó {y) tényezői 

1. x, To 
1 

Kiszolgáló alegységek készenléte 
1 

óra 

2. x, T1 

1 

A szállltási honv.-1 terveZési idő-

1 
szaka óra 

3. X3 T, A szállítási polgári tervezési idő-

szaka óra 

4. x, Tv Vonat, ill. kiszolgáló aeg.-k várako-
zása óra 

5. Yo E 24 óra alatt berakható vonatok szá-
ma db 

6. Y1 te, Első szállltmány berakás ideje óra 

7. Y2 ti Átállási !dö a rakodó vágán-yra perc 

8. Y3 t, Rakodó vágányra állítás és a rako-
dás megkezdése közötti .jdő perc 

9. Y, t, Egy vonat rakodási ideje (átlag) perc 

10. Y, t, A rakodás befejeiéSe és a vonat in-
dulása közötti idő perc 

11. Yo t, A következő t1-ig eltelt idó perc 

12. Y, T Egy tolatás miatt eltelt idő perc 

13. Ys ,, Egy kocsicsoport kiállítási ideje- perc 

14. Yo T2 Egyéb állásidő a rakodáS befejezé-
séig perc 

15. Yiu D Ahány csoportban állltható a szerel-
vény a rakodóhoz db 

16. Y11 d Egyszerre rakható kocsik száma db 

17. Y12 n Rakodási ütem -
18. Y13 Tr Teljes vonat rakodási ideje perc 

19. YH ffik Egyszerre beállítható kocsik száma db 

20. Y15 q Egy kocsi átlagos rakomány súlya tonna 

21. Yta Pr Egy rakodóhely teljé$1tö képessége 7/nap 

22. Yi7 mr Rakodóhelyek száma db 

23. Yts 

1 

R Kiszolgáló alegységek teljesítménye !/nap 

24. Yl9 T, Fedett kocsik raktárhoz állítás ideje óra 

25. Y,o 

1 

T, Tartálykocsik raktárhoz állítás ide-

1 
je óra 
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Jelölés 

Fsz. Mozgósítás és rakodás állandó (x), 
változó-· (Y) · ténye1.ói 

általános j konkrét 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Y21 

y„ 

Y::15 

Y26 

Y2s 

Y29 

Y,o 

Y:31 

Kr 

trak 

te 

tbef 

P.g 

Kg 

Nbe 

Tut 

_Induló vágányra_.állás + fékpróba 

V:eszteségi tényező (0,75-0,9) 

Egyszerre beállított kocsik rakodási 
ideje 

Rakterület hossza 

VS.sűti kocsik át18g0S hossza.

Elő}cészületekre fordított idő 

Befejező műveletekre fordított idő 

Egy rakodógép_ teljesítő képessége 

Be..: . és kirakodásnál használt gépek 
m~nnyisége 

Egy- rakodóhely rakodási kapacitása 

Utolsó szállítmány kirakási ideje 

A fenti állandó és változó tény.ez_ők segíts~gével kiszámítható: 

-E 
- t, 
-n 
- Tr 
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= 24 óra alatt bera~ható. vonatok száma; 
= egy vonat rakŰdási ideje (átlag); 
= rakodási ütem; 
= teljes yonatok 1.'akodási. ideje. 

Dimen,zió 

perc 

perc 

m 

m 

perc 

perc 

t/óra 

db 

vagon/ 
nap 

óra 



2. sz. táblázat 

Jelölés 

Fsz. 
A vasúti szállítás időszakának 

általános I konkrét 
állandó (x), változó (y) tényezői 

1 

1. x, Mt Egy vonat megengedett terhelése 

2. x, ··Mm· Egy vonat megengedett tengely 
mennyisége 

3. x, ' - V • -,:Y?llatok" utazási .sebessége 

4. x, Nv Atbocsátó képesség 

·- ,-

5. x, Q Elszállításra kerüló anyag ~ennyi-
sége 

6. YJ:! Tsz Az anyagszállítás konkrét idő-

tartama 
--

Naponta szállífandó anyag -~úlya 
7. Y33 Q, 

8. Y:14 n, Naponta továbbítandó vonatok szá-
ma 

9. Yaö 1 Lv Szállítási távolság 

10. YJG l_v Vonatok követési időköze 

11. Y37 n, Szövetséges csapatok száll.-hoz biz-
tosított kapacitás 

12. Y.18 n2 Saját csapatok szá~l.-hoz 
kapacitás 

biztosított 

13. Y39 n, Ng.-i száll . ..,hoi ·biztosított kapacitás 

14. Y40 i n, 1 Ki ,i:iem_ használható operatív tarta-
' lék - - - -

15. 
! Egyéb szálL-hoz- Szüksége.s kapacit3.s Y1t n, 

16. Y42 nsz Szükséges szálHtási ütem 

17. Y<3 

1 

nL Lehetséges szállítási ütem 

18. y„ é Évszak, napszak csökkentó tényezői 

19. Y45 tr Rombolások helyreállítási ideje 

20. Y46 lm Szállítmány menetideje 

A fenti állandó és változó tényezőkből kiszámítandó: 

Tsz = az anyagszállítás konkrét időtartama; 
I r = vonatok követési időköze; 
n sz szükséges szállítási ütem; 
n L = lehetséges fazállítási ütem. 

Dimenzió 

br. tonna 

db 

km.ló 

vonatpár/ 
nap 

tonna 

óra 

tonna 

db 

km 

perc 

vonatpár/ 
nap 

:vonatpár/ 
nap 

vonatpár/ 
nap 

!vonatpár/ 
nap 

!vonatpár/ 

1 n~ 

! -

1 
-

1 

nap 

óra 
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3. sz. táblázat 

Jelölés 
Fsz. Anyagkirakás (átrakás) időszakának 

általános I konkrét 
állandó (x), változó (y) tényezői 

1. x,o v, Gépkocsi oszlopok sebessége 

2. Xu ngk Anyagszállításhoz szükséges útkapa-
citás 

3. Y47 N1t1 Kirakó (átrakó) állomás kapacitása 

4. Y'8 dk Egyszerre kirakható vagonok száma 

5. y„ tit! Utolsó vonat kirakásának ideje 

6. Y,o ' E1t1 24 óra alatt kirakható vonatok szá-
ma 

7. Yst Pk1 Egy kirakó állomás teljesítő képes-
sége 

8. Ys, fik! Kir"akó helyek száma 

9. y„ R1t1 Kirakó alegységek teljesítménye 

10. Y54 Lá Szállítási táv az átrakó körletben 

11. Ys:::; Rá Atrakó alegységek teljesítménye 

12. Yss G Atrakásban résztvevő száll. aeg.-k 
kapacitása 

13. Y51 tgk Gépkocsiszállítás ideje naponta 

14. Y;;s l• -Anyagszállítás ideje naponta 

Amennyiben kirakás vagy átrakás van, kiszámítandó: 

'TO 

Nk1 = kirakó (átrakó)- állomás kapacitása; 
E1t1 = 24 óra alatt kirakható vonatok száma; 
P k = Egy kirakó állomás teljesítő képessége; 
t á = anyagátrakás ideje, naponta. 

Dimenzió 

km/ó 

gk/nap 

vagon/ 
nap 

db 

óra 

db 

t/nap 

db 

t/nap 

km 

t/nap 

t 

óra 

óra 



• 

4. sz. táblázat 

A matematikai algoritmus blokkdiagramja 

Kiszolgál6 alegységek ké
l szenléte /T0/ ismert-e ·~ 

igen 

Polgúi éa katonai azállit 
mán1' ternzéae valamint a 

2 vonat ki'11itáe idejének 
kiad.mi d,,a 

XiazolgáJ.6 aeg-,,ek kéazenl, 
ti idejének azámit'8a 

) T :e • ..J!- tof+ t ·· ·t 
o ~ 02 o4 

6 Az áll~ok rakodó kapac 
tása /E/ ismert-e? 

nem 

Az állomis rakodó kapacitá 
ellnak :tiezámitáaa 

E• i•ÍfO 's alapj"1 
7 t1+ .. . +t5 

t3=-ezdmitú alapján az 
állomás paraméterei t61 
:Ngg6en 

Egy rakodóhely t~ljeait
ménye 

8 P. 1440 · cL 
r - tbe/ki; -t fto mk 

nom 

-

8 

Egy ·vonat rakodási idejál 
nek kiad.mi táaa 

9 T •o./'l<·q.60 
r P ,::-:-m;.---1 

Leheteégee az'11-1 ütem 

lo ,.,L"'"v-~ ,nn 
ú 

Ssllkaégea azállitáai 
iltem 

11 n = 21.4./Nt-ll 
sz Tsz-/ te; + t'uf t L v! 

T 

12 n ...::::nL 
5r-

igen 

n• 
A azállitáai felt!at 

1 nem haj that6 .,., .. Szük-
eégea a azállit i ut„ 
nönléae„ 

14 

15 

z'111 d.ai 146 uúü. táaa. 
- egy azál.litdey 

T Lv 
.sz"' te; TV+ tui 

• több 1z'1litmán,. 

t Lv 'N l)Itt· Ts.-. =- ei+vt,, t- . u, 

eeetén. 

Mm U•f/T0+t. tT / e, sz 

llegál.lá.a 

71 




