
 

 

UDC 330.131.5:656.224(-214) 

METHODICAL APPROACH TO DETERMINATION OF THE RATIONAL 

ZONE OF PLYING OF A SEPARATE SUBURBAN PASSENGER TRAIN 

Yu. S. Barash, D.E., Prof., ubarash@mail.ru 

O. A. Matusevich, Senior Lecturer, alex_m73@meta.ua  

K. V. Kravchenko, Assistant Lecturer, ubarash@mail.ru 

Dnepropetrovsk national university of railway transport named by V. Lazaryan 

  

Research methodology. The results are obtained using new methods developed 

based on the concept of marginal income using a graphical method. This method will 

determine the rational cruising area of commuter trains to significantly reduce the loss 

ratio of suburban trains. 

Results. Based on these investigations it was found: 

1. Principles of determining the volume of commuter traffic in the absence of 

statistical information on the railways of Ukraine. are established. 

2. The method of determination of rational areas of suburban passenger trains 

plying on the range of Pridniprovsk railway is developed by establishing their optimal 

distance cruising, which will significantly reduce these loss-making operations. 

3. Methods of determining the efficiency of an individual commuter train is 

developed to reduce the loss-making suburban communication in Ukraine. 

Novelty. The methodical approach to determining the optimal zones of 

suburban trains plying through the establishment of a rational distance of the route is 

improved, depending on the average trip length of passengers and their average 

number during the year. It will significantly reduce operating costs and improve 

transport efficiency. 

Practical value. Introduction of these methods of determining the optimal 

zones of plying of suburban trains will allow JSC «Ukrainian railways» to 

significantly reduce the loss-making suburban services and local authorities at city 

halls and areas to reduce payments for commuter service companies. 
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