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В статті розглядається проблема виникнення пошкоджень шворневих балок кузовів вагонів 
швидкісних електропоїздів певного типу. Встановлено п’ять можливих причин пошкоджень. Для 
визначення основних причин застосовано методи теорії прийняття рішень. На підставі аналізу ряду 
методів та наявної інформації щодо пошкоджень обрано метод експертного оцінювання для 
визначення найбільш значущих чинників серед можливих. За результатами виконаного експертного 
оцінювання встановлено, що найбільш вагомим чинником втомних пошкоджень стало нераціональне 
розташування міст кріплення кронштейнів гасителів коливань виляння, прикріплених до шкворневих 
балок рам кузовів вагонів.   
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Актуальність досліджень та постановка проблеми. Для українських залізниць важливе місце займає 

завдання підвищення їх провізної й пропускної спроможності, що в значній мірі залежать від експлуатаційної 
міцності несучих конструкцій рухомого складу. Пошкодження шкворневих балок рам кузовів вагонів у вигляді 
втомних тріщин віднесено до критичних відмов рухомого складу, оскільки може призвести до небезпечних 
наслідків [1]. Наявність таких пошкоджень в несучих конструкціях залізничного рухомого складу виключає 
можливість його подальшої експлуатації. Дослідження причин виникнення пошкоджень шкворневих балок рам 
кузовів вагонів швидкісних електропоїздів певного типу з метою запобігання їх в подальшій експлуатації є 
актуальним питанням.  

Теоретичний аналіз досліджень.  
Складне конструктивне виконання деталей сучасного рухомого складу залізниць вимагає підвищення 

рівня технології виготовлення та  випробувань, ремонту й системи контролю. Так, шворневі балки рам кузовів 
вагонів в експлуатації зазнають значних статичних і динамічних навантажень, обумовлених конструктивними 
особливостями транспортних засобів та умовами їх експлуатації. Під час руху шворневі балки піддаються 
значним вертикальним навантаженням, поздовжнім й поперечним навантаженням, що проявляються при 
переломах поздовжнього профілю колії, вході в криві ділянки колії й виході з них, рушанні з місця й 
гальмуванні транспортного засобу тощо. Перевантаження в структурі деталей також виникають від не 
синхронності коливань зчеплених вагонів.  

Аналіз втомних пошкоджень шворневих балок рам кузовів вагонів певного типу показав, що до основних 
чинників їх появи можливо віднести: порушення технічних умов і технології процесу виготовлення, 
неправильну експлуатацію вагонів тощо. При цьому поява тріщин в напружених зонах шворневих балок рам 
кузовів найбільш вірогідна в з’єднаннях балок з візками, що реалізовані пружними та дисипативними 
елементами. 

До причин пошкоджень шворневих балок також відносяться приховані дефекти литва (раковини, 
неметалеві включення), гарячі тріщини ливарного походження, невідповідність металу технічним умовам литва 
за хімічним складом і механічними властивостями, втомні явища металу, можуть бути обумовлені наявністю на 
поверхнях деталей гострих забоїн або опіків від електрозварювання, які виступають концентраторами 
напружень [2, 3]. 

Таким чином причинами виникнення втомних тріщин несучих конструкцій залізничних транспортних 
засобів можуть бути такі фактори, як порушення вимог при проектуванні, порушення вимог до виготовленні, 
порушення вимог при експлуатації. 

Ціллю статті є визначення найбільш значущих причин виникнення пошкоджень шворневих балок рам 
кузовів вагонів швидкісних електропоїздів певного типу, які експлуатуються на залізницях України. 

Оцінювання характеристик закордонного рухомого складу, який експлуатується на залізницях України, 
викликає певні складнощі, які пов’язані з відсутністю значної кількості параметрів транспортних засобів. В 
якійсь мірі це пов’язано із комерційною таємницею заводу-виробника. Однак використання теорії прийняття 
рішень дозволяє отримувати результати при обмеженій кількості вхідних параметрів. 

Для виявлення значущих чинників, які обумовили пошкодження шворневих балок рам кузовів вагонів 
електропоїздів, доцільно застосувати теорію прийняття рішень щодо вибору найбільш імовірних причин 
виникнення цих пошкоджень [4, 5]. Теорія прийняття рішень в загальному випадку використовується для 
вибору найкращого варіанту (альтернативи) з усіх можливих стосовно заданого критерію оптимальності в 
умовах певної невизначеності, що вимагає конкретизації ситуації, призводячи до нових постановок задачі 
прийняття рішень, а також до різноманітності й удосконалення методів її вирішення. 

На практиці застосовуються різні методи теорії прийняття рішень,  кожен з яких працює стосовно певних 
критеріїв, маючи власні переваги й недоліки [4, 5, 6]. З дослідження наукових праць вітчизняних [4 – 7] і 
закордонних [8] авторів можна виділити основні типи методів: 



– аксіоматичні: вимірювання корисності альтернатив розглядається за послідовними кроками, які 
підтверджують справедливість вибору певних аксіом, забезпечуючи можливість використання функції 
корисності; 

– прямі: форма залежності результуючої корисності альтернативи від її оцінок за багатьма критеріями 
задається без будь-яких теоретичних підстав (на відміну від аксіоматичних методів), а параметри цієї 
залежності або задаються, або безпосередньо оцінюються особою, яка приймає рішення; 

– методи компенсацій включають в себе вписування в два окремих списки достоїнств і вад 
сформульованих альтернатив, які потім ретельно аналізують й виявляють такі вади, що можливо вважати 
еквівалентом певних достоїнств, й викреслюють їх зі списку; 

– метод порогів несправності: зв'язок між будь-якою парою альтернатив визначається послідовністю 
бінарних відносин. «Сильним» бінарним відносинам відповідають жорсткі вимоги щодо переваг однієї 
альтернативи над іншою й, отже, виявлення значної кількості невідповідних альтернатив. Більш «сильною» є 
вимога повного домінування однієї альтернативи над іншою. Більш «слабке» бінарне відношення визначає 
умова, при якій, незважаючи на суперечливі оцінки, одна альтернатива наголошується кращою, ніж інша; 

– людино-машинні методи прийняття рішень; 
– методи експертних оцінок: організація роботи з фахівцями-експертами з обробкою їх думок, 

виражених у кількісній і/або якісній формі з метою підготовки інформації для прийняття рішень особі, яка 
приймає рішення.  

Використання інформації, отриманої від фахівців, особливо доцільно, якщо для її збору, узагальнення та 
аналізу застосовуються спеціальні логічні прийоми та математичні методи обробки результатів, на яких 
основана система експертних оцінок. Це дозволяє зробити висновки про практичну корисність результатів 
опитування експертів в умовах реального розкиду значень відносної помилки від 1 % до 20 % та достовірності 
на рівні 60 % – 95% [4 - 8]. Такий метод виявляється найбільш ефективним і дозволяє отримати адекватні 
результати. 

Існують різні методи отримання експертних оцінок. В одних методах з кожним експертом працюють 
окремо, він навіть не знає, хто ще є експертом, тому висловлює свою думку незалежно від авторитетів. В інших 
методах експертів збирають разом для підготовки матеріалів для особи, що приймає рішення, при цьому 
експерти обговорюють проблему один з одним, вчаться один у одного, й відкидають невірні думки. В одних 
методах кількість експертів фіксована й така, що статистичні методи перевірки узгодженості думок з 
подальшим їх усередненням дозволяють застосовувати обґрунтовані рішення. В інших – кількість експертів 
збільшують в процесі проведення експертизи, наприклад, при використанні методу «снігової кулі» [9]. Крім 
того існує значна кількість обробки відповідей експертів, у тому числі методів із залученням певних 
математичних процедур і комп'ютерних засобів. 

Залежно від організації роботи експертів, результати їх оцінювання можуть бути сформовані у вигляді 
інформації для особи, що приймає рішення, або саме проекту рішення. 

Результати досліджень. Метод експертних оцінок  дозволяє оперувати з недостатньо формалізованими 
й структурованими завданнями, в яких не чітко визначені алгоритми, властивості й відносини. Простота 
використання методу експертних оцінок, його універсальність та можливість оперативного отримання 
необхідної інформації обумовила його застосування для визначення причин пошкоджень шворневих балок рам 
кузовів вагонів електропоїздів певного типу. Стосовно завдання з’ясування розподілу факторів, які впливали на 
пошкодження несучих елементів рам кузовів вагонів, постановка завдання сформульована таким чином: 

1. Існує об’єкт – пошкоджені шворневі балки рам кузовів вагонів електропоїздів певного типу. 
2. Причини пошкоджень об’єкта оцінені на підставі n (n = 1–N) факторів. 
3. Кожен фактор має свою вагу αn. 
4. В оцінюванні причин пошкоджень приймають участь m (m = 1–M) експертів. 
5. Кожен експерт має свій ранг, який визначається рівнем його компетентності та джерелами 

аргументації оцінок. 
6. Кожен експерт оцінює вплив факторів на об’єкт, надаючи якісні  (лінгвістичні) оцінки. 
7. Необхідно розподілити фактори пропорційно їх значущості. 

Відповідно до проведених досліджень, виникнення втомних тріщин в шворневих балках рам кузовів 
вагонів сформовано можливі причини пошкоджень: 

Х1 – незадовільний стан колії. 
Х2 – неадекватність результатів розрахунків при проектуванні – коефіцієнт запасу опору втоми має 

становити [n] = 2 відповідно до ДСТУ 4493: 2005 [10]. Реальна крива втоми для розглянутого конструктивного 
вузла відсутня (випробування не проводилися), застосована крива втоми [11] не відповідає в повній мірі типу 
зварювального з'єднання. 

Х3 – конструктивні недоліки виконання вузла шворневих балок: відсутні протилежні внутрішні ребра й 
косинки виконані не на всю висоту шворневої балки. 

Х4 – проектно-експериментальні недоліки швидкісного електропоїзда: у  розрахунках міцності [12] не 
враховані навантаження на раму кузова, що виникають від дії гасителів коливань виляння, й результати 
теоретичних досліджень міцності вузла кріплення до шворневої балки гасителя коливань виляння не пройшли 
експериментальну перевірку (випробування цього вузла не проводилися), що є неприпустимим для 
конструкцій, які мають нові проектні рішення. 



Х5 – місце кріплення кронштейна гасителя коливань виляння, розташованого на шкворневої балці, не є 
раціональним. 

Процедура обробки результатів експертизи проведена за такою послідовністю. На першому етапі 
виконана попередня обробка результатів експертизи – переведення лінгвістичних змінних в кількісні оцінки, а 
також визначення ступеня узгодженості думок експертів, тобто проведення розрахунку рангової кореляції за 
методом, запропонованим Спирменом [13]. 

Обов'язковою умовою застосування методів рангової кореляції до ранжируваних даних є рівність числа 
рангів числу досліджуваних факторів. Це означає, що сума рангів такого ряду має дорівнювати: 

 

 
де n – це загальна кількість факторів. 

На другому етапі проводиться безпосередньо експертне оцінювання. Після чого, на третьому етапі, 
виконується обробка результатів експертного оцінювання, для чого розроблено програмний модуль в програмі 
Microsoft Exсel (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Вікно програмного модуля «Експертне оцінювання причин пошкоджень шворневих балок рам кузовів» 

 
За думкою кожного з j експертів (j = 1–m) певний фактор i ( i = 1–n)  має вплив різного ступеню на об’єкт 

дослідження. Стосовно ступеня впливу, визначеного експертом, здійснюється ранжирування факторів xji, 
результати  якого представляють у вигляді матриці (табл. 1).  

Узгодженість думок експертів в цьому випадку визначається за допомогою коефіцієнта конкордації W, 
тобто загального коефіцієнта рангової кореляції для групи, яка складається з m експертів. Для розрахунку 
значення коефіцієнта конкордації спочатку знаходиться сума оцінок (рангів) за кожним фактором, яка отримана 
від усіх експертів: 

 
а потім розраховується сума квадратів різниць (відхилень)  за формулою: 

 
 
 
 



Табл. 1. Ранжирування ступеня впливу факторів 
Експерти 

Фактори 
1 2 j  M 

1 x11 x21 xj1  xm1 

2 x12 x22 xj2  xm2 

… … … … … … 
i x1i x2i xji  xmi 

… … … … … … 

 x1n x2n xjn  xmn 

 
Очевидно, що величина  має максимальне значення у випадку, коли всі експерти дають однакові 

оцінки. 
Коефіцієнт конкордації зазвичай знаходиться за формулою, запропонованою Кендаллом [14, 15]: 
 

 
 
де m –  кількість експертів; n – кількість факторів. 

Цей коефіцієнт може змінюватися від 0 до 1, причому, в разі, коли W дорівнює одиниці, це означає, що 
всі експерти дали однакові оцінки за певним фактором, а коли дорівнює нулю – зв’язків між оцінками, 
отриманими від різних експертів, не існує. 

Для оцінки значимості коефіцієнта конкордації W користуються розподілом χ2 при   ступенів 
вільності:  

. 
Для того щоб переконатися, що зменшення впливу факторів не носить випадкового характеру, можливо 

застосувати критерій χ2, який перевіряє гіпотезу про нерівномірний розподіл факторів проти альтернативної 
гіпотези про їх рівномірний розподіл [16]. В нашому випадку χ2

р = 0,68*7(5 – 1) = 19,03 (див. рис. 1). 
Розрахункове значення критерію порівнюється з табличним значенням розподілу Пірсона [17]. Для степеню 
вільності  та прийнятого рівня значущості (α = 0,05) відповідне табличне значення становить т

2 = 

9,49. Оскільки χ2
р = 19,03 ≥ χ2

т = 9,49, то слід вважати, що думки фахівців узгоджені. 
Переконавшись в узгодженості думок експертів, будуємо діаграму рангів. При побудові цієї діаграми по 

осі абсцис відкладено суми рангів, а по осі ординат – фактори в порядку зростання суми рангів. Отримана 
діаграма рангів представлена на рис. 2. Ступінь впливу факторів на об’єкт дослідження оцінюється за 
величиною суми рангів: чим більше сума рангів певного фактора, тим більший вплив здійснює цей фактор на 
об’єкт дослідження.  

 

 
Рис. 2. Результати ранжирування причин пошкоджень шворневих балок  



Відповідно до проведеного експертного оцінювання та отриманої діаграми рангів можливо виділити 
фактори, які найбільше вплинули на пошкоджуваність шворневих балок рам кузовів вагонів електропоїзда та 
відсіяти фактори, які здійснюють найменший вплив. З діаграми рангів (рис. 2) випливає, що на думку опитаних 
фахівців більший вплив на виникнення пошкоджень здійснює нераціональний вибір місця кріплення 
кронштейна гасителя коливань виляння, розташованого на шворневій балці, та проектно-експериментальні 
недоліки швидкісного електропоїзда. 

Висновки. На основі аналізу методів теорії прийняття рішень встановлено, що для вирішення складних 
задач з обмеженою інформацією ефективно використовувати систему експертних оцінок, яка дозволяє з 
високою достовірністю оцінити досліджуваний процес. Відповідно до проведених досліджень, виявлено п’ять 
основних причин виникнення втомних тріщин в шворневих балках рам кузовів. По результатам експертного 
оцінювання встановлено, що передчасне утворення втомних тріщин в шворневих балках рам кузовів вагонів 
електропоїздів є технічною відмовою, обумовленою, головним чином, нераціональним кріпленням кронштейна 
гасителя коливань виляння, розташованого на шкворневої балці. 
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Дёмин Р.Ю., Черняк А.Ю., Кравченко Е.А., Михайлюк А.В. Анализ причин возникновения повреждений 
шкворневых балок рам кузовов вагонов скоростных электропоездов 
Аннотация. В статье рассматривается проблема возникновения повреждений шкворневых балок кузовов вагонов 
скоростных электропоездов определенного типа. Установлено пять возможных причин повреждений. Для определения 
основных причин применены методы теории принятия решений. На основании анализа ряда методов и имеющейся 
информации относительно повреждений выбран метод экспертного оценивания для определения наиболее значимых 
факторов среди возможных. По результатам выполненного экспертного оценивания установлено, что наиболее весомым 
фактором усталостных повреждений стало нерациональное расположение мест крепления кронштейнов гасителей 
колебаний виляния, прикрепленных к шкворневым балкам рам кузовов вагонов.  
Ключевые слова: скоростной электропоезд, шкворневая балка, усталостные повреждения, теория принятия решений, 
система экспертных оценок, ранжирования факторов. 
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Domin R.Y., Chernyak А.Y., Kravchenko К.А., Mihaylyuk А.V. 
 
ANALYSIS  OF THE DAMAGES OCCURRENCE CAUSES OF  DRAWBARS  OF BODY 
FRAMING OF HIGH-SPEED TRAINS WAGONS 
 
The article addresses the problem of drawbars damages origin of body framing of wagon high-
speed trains of certain type. There are five established possible causes of damage. For 
identification of the essential causes the underlying methods decision theory are applied. On the 
basis of a number of techniques and information available on injuries the method of expert 
assessment for identifying the most important factors among possible is chosen. According to the 
results of the expert evaluation it is found that the most significant factor of fatigue damages was 
irrational disposition of mounting bridges of brackets of oscillation wiggle attached to the 
drawbars of body framing of wagon bodies. 
Keywords: high-speed train, drawbar, fatigue damages, decision-making theory, system of peer 
expert assessment, factors ranking. 

 
Relevance of research and problem definition.  
For Ukrainian railways tasks of increase tasks and increase of their carrying capacity occupies an important 

place, which is largely depends on the operational strength of the supporting structures of rolling stock. Drawbars of 
body framing of  wagon bodies damages in the form of  fatigue cracking are related to critical failures of rolling stock, 
as it can lead to dangerous consequences [1]. Existence of such damagesin supporting structures of  railway rolling 
stock excludes of further exploitation. Research of the causes of the origin of drawbars damages of body framing of 
wagon high-speed trains of certain type for their prevention in their further exploitation is the key issue of 
importanceype of high-speed trains to prevent them further operation is a key issue. 

Theoretical research analysis. 
Complex designs of parts of modern rolling stock requires improvement of manufacturing technology and 

testing, repair and control systems. Thus, the drawbars of body framing of wagons in exploitation undergo significant 
static and dynamic loads due to the design features of the vehicle and conditions of their exploitation. On the move the 
drawbars undergo significant vertical loads, longitudinal and transverse loads that occur in fractures of the longitudinal 
profile of rails, entering curve rails sections and exit from them, taking-off and braking of the vehicle etc. Overloading 
in the structure of parts also arise from non-synchronous vibrations of coupled wagons. 

Analysis of fatigue damages of drawbars of body framing of wagons of certain type showed that the main factors 
of their occurrence may include: violation of specifications and manufacturing process technology, misuse of wagons 
and more. Cracks in stressed areas of drawbars of body framing of wagons are most likely in compounds of drawbars 
with carts that are realized by elastic and dissipative elements. 

Reasons of drawbars damages also include hidden defects of casts (sinks, non-metallic inclusions), hot cracks of 
casting origin, metal non-conformance to casts specifications by chemical composition and mechanical properties, 
metal fatigue features may be due to the presence of sharp dints on the surfaces or  burns from electric resistance 
welding, that are stress concentrators [2, 3]. 

Thus, causes of fatigue cracks of supporting structures of railway vehicles may be such factors as violations of 
requirements of the design, manufacture violations, violation of requirements during the exploitation. 

 The purpose of the article is to identify the most significant causes of the origin of damages of drawbars of 
body framing of wagon high-speed trains of certain type which are operated on the railways of Ukraine. 

Evaluation of characteristics of the foreign vehicles, which are operated on the railways of Ukraine, causes 
certain difficulties connected with the lack of a significant number of parameters of vehicles. To some extent this is due 
to commercial confidentiality of the manufacturer. However, the use of decision-making theory allows to obtain the 
results in a limited number of input parameters. 

To identify important factors that caused the damages of drawbars of  body framing of wagon high-speed trains, 
it is advisable to apply the theory of decision-making on the selection of the most probable causes of these damages [4, 
5]. Decision-making theory is generally used for selection the best option (alternative) among all possible regarding the 
given optimality criterion in terms of some uncertainty, which requires the specification of the situation, resulting in 
new statements of a problem of decision-making, and the diversity and improved methods to solve  this problem. 

In practice, different methods of decision-making theory are applied, each of which operates in relation to certain 
criteria, having their own advantages and disadvantages [4, 5, 6]. From the research of domestic scientific works [4 – 7] 
and international [8] authors it can identify the main types of methods: 

- Axiomatic: measuring the profitability of alternatives is considered by successive steps, confirming the validity 
of the choice of certain axioms, enabling the use of the utility function; 

- Direct: A form of dependence resulting from its profitability alternative assessments on many criteria given no 
theoretical reasons (unlike the axiomatic methods), and the parameters of this relationship are either set, or directly 
evaluated by the person who makes the decision; 



- Methods of compensation include incorporating in two separate lists of advantages and disadvantages of the 
formulated alternatives, which then are carefully  analyzed and detect such defects that may be considered the 
equivalent of some advantages, and cross them out from the list; 

- Method of fault thresholds: the link between any pair of alternatives is determined by the sequence of binary 
relations. "Strong" binary relations meet stringent requirements on the benefits of one alternative over another and thus 
identification a significant number of non-compliant alternatives. "Stronger" is the requirement of complete dominance 
of one alternative over another. "Weaker" binary relation determines the condition in which, despite the controversial 
marks, one alternative is marked better than the other; 

- Man-machine methods of decision making: work organization  with professional experts with the processing of 
their views expressed in quantitative and / or qualitative form for making the decision for the person who makes 
decisions. 

Use of information obtained from experts, is particularly useful if for its collection, synthesis and analysis 
special logical techniques and mathematical processing results based on a system of expert assessments are used. It 
allows to draw conclusions about the practical profitability of survey results of experts in a real spread in values of the 
relative error from 1% to 20% and accuracy from 60% to 95% [4 – 8]. This method is the most effective and allows  to 
get adequate results. 

There are various methods of obtaining expert assessments. In some methods they work with each expert 
separately, he does not even know who is an expert, so expresses his own opinion regardless of authority. In other 
methods they get experts together to prepare materials for the individual who makes decisions, thereby experts discuss 
problems with each other, learn from each other and reject the wrong idea. In some methods experts’ quantity is fixed 
and is such that the statistical methods for checking consistency thoughts with subsequent averaging allow to make 
reasonable decisions. In other methods – they increase the number of experts in the course of the examination, for 
example, during using the "snowball" [9]. In addition there is a number of experts’ answers processing, including 
methods involving certain mathematical procedures and computer tools. 

Depending on the organization of the experts’ work, the results of their evaluation can be generated in the form 
of information for the person who makes decision, or of the decision project. 

Results of the research.  
The method of expert assessments allows to operate with insufficient formalized and structured tasks which are 

not clearly defined algorithms, properties and relations. Simplicity of usage of the method of expert assessments, its 
flexibility and opportunity of obtaining the necessary information has led to its use for the evaluation of causes of 
damages of drawbars of body framing of wagon high-speed trains of certain type. Regarding the distribution of tasks 
clarifying the factors that affected the damages of supporting elements of body framing of wagons, the problem 
statement is formulated as follows: 

1. There is an object - damaged drawbars of body framing of wagon high-speed trains of certain type. 
2. The causes of the object damage are evaluated on the basis of n (n = 1-N) factors. 
3. Each factor has its weight αn. 
4. m (m = 1–M) of experts take part in evaluation of damage causes . 
5. Each expert has his rank that is determined by his level of competence and assessments reasoning sources. 
6. Each expert evaluates the impact of factors on the object, providing  with qualitative (linguistic) assessments. 
7. It should divide the factors in proportion to their relevance. 
According to undertaken research, occurrence of fatigue cracks in drawbars of body framing of wagons possible 

causes of damages are formulated: 
X1 – satisfactory condition of the rails. 
X2 - inadequacy of calculation results while designing - the index of fatigue resistance supply should be [n] = 2 

according to ISO 4493: 2005 [10]. Real fatigue curve for the considered structural unit is absent (tests not conducted), 
applied fatigue curve [11] does not fully correspond  the type of welding joint. 

X3 - design flaws of the unit execution of drawbars: there are no opposing inner edges and scarves not made  the 
full height of drawbars. 

X4 - experimental design flaws of the high-speed train: loads on body framing of the wagon [12] are not 
included in the strength calculations, and the results of theoretical research of mounting attachment strength to the 
drawbars didn’t undergo experimental testing (testing of this unit not concluded), which is unacceptable for designs 
that have new design choices. 

X5 – the bracket attachment point of antihunting device located on the  drawbar is not rational. 
The procedure of the examination results processing is conducted in the following way. At the first stage 

preceding processing of results of the examination is made – conversion of linguistic variables in quantitative 
assessments and determination the degree of consistency of experts’ opinion, that is performing calculation of rank 
correlation by the method proposed by Spearman [13]. 

A mandatory condition for the application of methods of rank correlation to ranked data is equality of ranks 
number to the investigated factors number. It means that the sum of the number of ranks must be equal to: 

 

 



where n – is total amount of factors. 
At the second stage the expert assessment is conducted at once. After it, at the third stage processing of results of 

expert assessment is executed, for whose purpose software module in Microsoft Excel is developed (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Window software module "Expert assessment of damage causes of drawbars of body framing of the wagon" 

 
According to each expert’s opinion j (j = 1–m) certain factor i (i = 1–n) has the influence of various degree on 

the object of research. With regard to the degree of influence defined by the expert factors ranking factors xji is 
conducted, the results of which are in the form of a matrix (Table 1). 

 
Tab. 1.  

Ranging degree of factors influence 
Еxperts 

Factors 
1 2 j  M 

1 x11 x21 xj1  xm1 

2 x12 x22 xj2  xm2 

… … … … … … 
i x1i x2i xji  xmi 

… … … … … … 

 x1n x2n xjn  xmn 

 
Consistency of experts’ opinion in this case is determined by the concordance coefficient W, that is by general 

rank correlation coefficient for the group consisting of m experts. For calculation the concordance coefficient at first  
there is  sum of the assessments (ranks) for each factor, which is obtained from all the experts: 

 

 
 

and then the sum of squares of differences (deviations) is calculated by the formula: 
 

 
 
Evidently, the size S has a maximum value in case all the experts give the same assessments. 
The concordance coefficient is usually by the formula proposed by Kendall [14, 15]: 



 

 
 
where  experts’ quantity;  factors quantity. 

This coefficient can vary from 0 to 1, and, in the case where W is equal to one, it means that all the experts gave 
the same assessments by a particular factor, and when it is zero - relations between the assessments obtained from 
various experts, are absent. 

To assess the significance of the concordance coefficient W uses χ2 distribution with  degrees of 
freedom: 

. 
In order to make sure that no reduction of factors is random, it may apply the criterion χ2, which tests the 

hypothesis of unequal distribution of factors against the alternative hypothesis of their equal distribution [16]. In our 
case χ2

р = 0.68 * 7 (5 - 1) = 19.03 (see. Fig. 1). Estimated value of the criterion is compared with tabulated values of the 
Pearson distribution [17]. For degrees of freedom and the assumed significance level (α = 0,05) tabular value is т

2  = 
9.49. As χ2

р = 19,03 ≥ χ2
т = 9,49, you should judge that the experts’ opinions agreed.  

 Ensured in the consistency of experts’ opinions, we are building the rank diagram. In constructing this diagram 
along the axis of absciss there are rank sums, and along the axis of ordinates - factors in increasing rank sums. The 
obtained rank diagram is shown in Fig. 2. The degree of factors influence on the object of research is measured by the 
size of the rank sums: the higher rank sums of certain factor are, the stronger influence this factor has on the object of 
research. 

 

 
Fig. 2. Results of ranking the causes of drawbars damages 

 
According to the conducted expert assessments and obtained rank diagram it may identify the factors that most 

influenced on damages of drawbars of body framing of wagon high-speed trains and exclude the factors that influence  
least of all. The rank diagram (Fig. 2) shows that in the experts’ opinion  the most influence on the occurrence of 
damage has irrational choice of the attachment point of bracket of antihunting device, located on the drawbar, and 
experimental design flaws of high-speed trains. 

Conclusions.  
On the basis of the analysis of methods of decision-making theory it is found that for solving complex tasks with 

limited information it is effectively to use the system of expert assessments, which allows high accuracy rate of this 
research process. According to the undertaken research, five major causes of fatigue cracks in drawbars of body framing 
of wagons are identified. By the results of expert evaluation it is found that premature formation of fatigue cracks in 
drawbars of body framing of wagons of high-speed trains is a technical failure, due, mainly, to the irrational attachment 
of the bracket of antihunting device, located on the drawbar. 
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