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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В системі комплексної механізації та автоматизації ван-

тажопереробних процесів особлива роль відведена (авто)мобільним машинам. Бага-

тьом з машин, призначених для виконання транспортувальних операцій, в тій чи  

іншій мірі властива змінюваність (пересічно на окремих стадіях робочого циклу) 

повної маси і розташування центра мас. Разом з тим, існує багато різновидів машин, 

помітна змінюваність розташування центра мас яких простежується багаторазово чи 

навіть неперервно впродовж всього робочого циклу і для яких вона стає формаль-

ним виявом їх основних робочих функцій.  

Функції цих машин за багатьма ознаками є настільки особливими, що зводити 

їх робочі цикли лише до послідовності транспортувальних операцій, яка ніби об’єк-

тивно випливає з технологічної необхідності реалізації простих за змістом і техні-

кою виконання вертикальних, горизонтальних, кутових переміщень вантажу, в да-

ний час (час високоефективних технологій та глибоких наукових надбань) сприйма-

ється як надмірне спрощення. Це спрощення стає принциповою, концепційною  

завадою при розробці ефективної методології аналізу і синтезу експлуатаційних 

властивостей машин, при вмотивованому і цілеспрямованому формуванні бажаного 

і досяжного розумними засобами рівня їх досконалості. В тих випадках, коли все ж 

неможливо оминути проблему змінюваності масових параметрів і характеристик, 

пересічно вдаються до розробки наукових засад проектування машин тільки певного, 

конкретного типу. Це призводить до надмірної спеціалізації наукових досліджень і 

методології проектних пошуків, обмежує чи навіть унеможливлює застосування  

сучасних універсальних методів і засобів автоматизованого проектування.  

Власне машини із змінюваним центром мас (МЗЦМ) доречно віднести до ок-

ремого класу і розглядати їх методологічно інтегровано — виходячи з одних і тих 

самих концепційних позицій, спираючись на єдині теоретичні засади. Це дає мож-

ливість відмовитися від загалом малоефективної і досить бідної на засоби удоскона-

лення “адаптованої” під них теорії транспортних чи робочих машин, і водночас, 

уникнути потреби будувати “окремі теорії” кожного з існуючих різновидів машин. 

Разом з тим, за такого підходу розкриваються принципово нові можливості і технічні 

засоби вдосконалення мобільних машин різного призначення. Саме змінюваність 

центра мас, яка зумовлює особливості конструкції машин і пов’язаних з ними про-

блем та задач, цілком природно висувається на передній план; зокрема, цілком  

доречною і вельми перспективною є постановка задачі оптимального активного  

керування переміщенням центра мас. Через це розробка методології аналізу і синтезу 

експлуатаційних властивостей МЗЦМ має всі підстави вважатися актуальною, здат-

ною вирішити накопичені технічні задачі і задовольнити назрілі потреби підвищення 

ефективності засобів і процесів механізації та автоматизації переробки вантажів.  
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Зв’язок з науковими програмами, планами і темами. Дисертація виконува-

лася відповідно до координаційного плану важливих науково-дослідних робіт ВУЗів 

України на 1996—2000 р.р. і завдань науково-дослідної роботи Національного  

університету “Львівська політехніка” № 20/96 “Визначення впливу положення цент-

ру мас вантажу на ефективність автонавантажувачів”. 

Мета та задачі досліджень. Мета роботи — розробка адаптивного методу  

автоматизованого проектування машин із змінюваним центром мас, спрямованого на 

підвищення рівня їх експлуатаційної досконалості та ефективності функціонування.  

Для досягнення цієї мети в роботі були розв’язані такі задачі: 

— проведено класифікацію МЗЦМ на основі поняття структури плоскої конс-

труктивної схеми і обґрунтовано основні принципи синтезу математичних моделей; 

— розроблено методику побудови математичних моделей МЗЦМ і їх робочих 

циклів, яка спирається на поняття структурного графа зв’язків між узагальненими 

координатами та враховує всі основні чинники, що помітно позначаються на ефек-

тивності машин; адаптовано до потреб моделювання роботи МЗЦМ стандартний  

пакет прикладних програм розв’язування диференціальних рівнянь другого порядку; 

— проведено машинні і натурні експерименти з метою ідентифікації парамет-

рів і характеристик та оцінки адекватності моделі автонавантажувача — репрезента-

тивного представника класу МЗЦМ; 

— проведено теоретичні дослідження впливу конструктивних та експлуата-

ційних параметрів на ефективність роботи МЗЦМ в конкретних умовах експлуатації;  

— проведено дослідження вібронавантаженості автонавантажувача і розроб-

лено нову конструкцію його підвіски; 

— обґрунтовано принципи раціонального позиціювання і центрування ванта-

жів на мобільних машинах та розроблено конструкцію вантажозахоплювача з засо-

бами центрування для автонавантажувача; проведено випробовування експеримен-

тального взірця автонавантажувача з пристроєм для центрування вантажу та здійс-

нено оцінку його ефективності.  

Об'єктом досліджень є процес функціонування і експлуатаційні властивості 

(авто)мобільних машин із змінюваним центром мас.  

Предметом досліджень є методологія підвищення ефективності МЗЦМ засо-

бами раціонального добору їх конструктивних параметрів і характеристик.  

Методи дослідження. В основу теоретичних досліджень покладено засоби 

аналітичної динаміки і теорії експлуатаційних властивостей автономних мобільних 

машин. При синтезі математичних моделей МЗЦМ використовувалися апарат рів-

нянь Лагранжа ІІ-го роду, методи і засоби автоматизації проектування, адаптований 

до розв’язуваних задач пакет прикладних програм. Натурні експерименти з метою 

перевірки адекватності моделей та прямої оцінки ефективності прийнятих технічних 

рішень провадилися з залученням методів математичної статистики.  
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглиблені та розвитку 

теоретичних і методологічних основ автоматичного проектування мобільних машин 

із змінюваним центром мас. Новими науковими результатами дисертаційного дослі-

дження є: 

— узагальнена модель роботи МЗЦМ, яка вперше безпосередньо враховує 

ефект змінюваності розташування центра мас впродовж всього багатоелементного 

робочого циклу мобільної машини;  

— удосконалена методика дослідження взаємозв’язку між розташуванням  

вантажу та вібромеханічним впливом експлуатаційних чинників на водія-оператора 

мобільної машини;  

— вперше запропоновано принцип суміщення операцій в робочому циклі 

МЗЦМ, який полягає у накладанні процесів роботи виконавчих механізмів;  

— вперше обґрунтовано доцільність і запропоновано механізм двовимірного 

коректування розташування вантажу на борту машини. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблена методологія  

визначення ефективності роботи МЗЦМ (зокрема, автонавантажувача) в довільному 

робочому циклі з урахуванням впливу визначальних експлуатаційних чинників дає 

змогу автоматизованими засобами проектування окреслити найперспективніші  

напрями і нетрадиційні технічні можливості одночасного підвищення паливної 

ощадливості, зменшення вібронавантаженості, підвищення продуктивності цих  

машин. Розроблені на основі проведених теоретичних досліджень принцип і технічні 

засоби коректування розташування вантажу на борту машини запроваджено в прак-

тику проектування перспективних машин у ВО “Автовантажмаш” (м. Львів). Виго-

товлено і випробувано автонавантажувач з удосконаленою конструкцією вилкового 

захоплювача. ВО “Автовантажмаш” визнано за доцільне впровадити розроблену 

конструкцію вилкового захоплювача у серійне виробництво. Розроблені методи до-

слідження МЗЦМ, алгоритм моделювання і програми машинних експериментів 

впроваджено в навчальний процес на кафедрі експлуатації та ремонту автомобільної 

техніки Львівської політехніки. 

Особистий внесок здобувача полягає в розробці методу проектування машин 

із змінюваним центром мас і формуванні таких нових напрямів технічного удоско-

налення конструкцій спеціальних мобільних машин, які випливають з результатів 

проведених особисто ним теоретичних досліджень. Основні результати роботи 

отримані автором самостійно. У колективних публікаціях внесок автора дисертації є 

визначальним.  

Апробація результатів роботи. Матеріали роботи доповідалися та обговорю-

валися на Міжнародній конференції “Sakon’92. Metody obliczeniowe і badawcze w 

rozwoju systemόw pojazdόw і maszyn” (Жешув, Польща, 1992), Міжнародній науко-

во-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку конструкцій i орга-
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нізації виробництва автобусів, автонавантажувачів, автокранів та агрегатів” (Львів, 

1992), 1-й міжнародній науково-дослідній конференції “Плавность хода экологиче-

ски чистых автомобилей в различных дорожных условиях и летательных аппаратов 

при приземлении и торможении” (Москва, 1997), 4-й міжнародній науково-

технічній конференції “Двигуни внутрішнього згорання і моторні транспортні засо-

би (Руссе, Болгарія, 1997), Міжнародній науковій конференції “Лісотранспорт в Ка-

рпатах: традиції, реалії, перспективи розвитку” (Львів, 1998), International Scientific 

Conference on MECHANICS’98 (Жешув, Польща, 1998), 4-ому міжнародному сим-

позіумі українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 1999), 5-ому міжнародно-

му симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 2001). 

Публікації. Результати дисертації викладені в 28 публікаціях; серед них — 7 

статей у фахових виданнях, 2 депоновані статті, 9 матеріалів конференцій та симпо-

зіумів, 10 охоронних документів (авторські свідоцтва, патенти, заявки на винахід).  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з вступу, 

4 розділів, списку 157 використаних літературних джерел, 6 додатків. Загальний об-

сяг дисертації — 199 стор., з яких 48 стор. займають додатки. Дисертація містить 52 

рисунки і 9 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступi обґрунтовано актуальність теми та подано загальну характеристику 

роботи. 

У першому розділі проведено аналіз функцій і властивостей мобільних транс-

портувальних машин різного призначення, на підставі якого з’ясовано, що існує  

багато різновидів машин, яким властива помітна змінюваність розташування центра 

мас впродовж всього робочого циклу і для яких вона — формальний вияв основних 

робочих функцій. Ці машини, репрезентативним представником яких є автонаван-

тажувач, доречно віднести до окремого класу — класу машин із змінюваним цент-

ром мас (МЗЦМ). Саме змінюваність центра мас зумовлює визначальні особливості 

конструкції цих машин і пов’язаних з ними проблем та задач.  

Вивчення літературних джерел засвідчило, що пересічно досконалість і ефек-

тивність МЗЦМ різного призначення тлумачать по-різному (спільним у поглядах є, 

хіба що, спрямованість на підвищення продуктивності машин). Проте, існують 

об’єктивні підстави розглядати всі МЗЦМ методологічно інтегровано — виходячи з 

одних і тих самих концепційних позицій, спираючись на єдині теоретичні засади.  

Аналіз впливу різних чинників — внутрішніх (конструктивні параметри і ха-

рактеристики машин та вантажів) та зовнішніх (регламентації щодо технології об-

робки вантажів; структура, параметри й характеристики робочих циклів; експлуата-

ційні умови руху машини; фахова підготовленість водія-оператора і ступінь автома-
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тизованості керування машиною тощо) — на ефективність функціонування МЗЦМ 

підтвердив можливість втілення єдиного підходу до моделювання процесів функці-

онування цих машин і оцінки рівня їх досконалості та ефективності. Саме змінюва-

ність розташування центра мас при умовно фіксованому рівні продуктивності зумо-

влює вельми високий рівень енерговитратності МЗЦМ. З’ясувалося, що об’єктивні 

критерії рівня досконалості та ефективності МЗЦМ повинні поєднувати в собі мож-

ливість оцінки як продуктивності, так і енергоощадності машин. Водночас, та сама 

причина — змінюваність розташування центра мас — робить проблему якісного пі-

дресорювання МЗЦМ особливою, не звідною до аналогічної проблеми, що розгля-

дається в рамках теорії транспортних засобів. Через це в систему оцінок додатково 

внесено вимірник плавності ходу (вібронавантаженості). Власне така система крите-

ріальних оцінок дає змогу якісно розв’язати накопичені технічні задачі, пов’язані з 

МЗЦМ, і задовольнити назрілі потреби підвищення ефективності засобів і процесів 

механізації та автоматизації переробки вантажів. 

У другому розділі викладено суть та зміст методів моделювання і дослідження 

МЗЦМ, синтезовано математичну модель функціонування МЗЦМ та укладено пакет 

прикладних програм для їх комп’ютерної реалізації, які разом дають можливість ви-

значати ефективність як робочих циклів в цілому, так і їх складових — елементар-

них операцій. Це дало змогу провести порівняльну оцінку ефективності функціону-

вання (зокрема, продуктивності і витрат палива) МЗЦМ різних груп.  

Для формалізації процесу моделювання МЗЦМ застосовувалися структурні 

графи плоских конструктивних схем, в яких та чи інша ланка машини відображаєть-

ся кружком (заштрихований кружок позначає наявність приводу), кінематичний жо-

рсткий зв’язок між двома ланками — прямою лінією, а пружний — хвилястою; 

пружний зв’язок із стрілкою — активний; при ньому можуть змінюватися кутові або 

лінійні відстані між ланками. Структури плоских конструктивних схем МЗЦМ поді-

лено на шість груп за так званим критерієм подібності графів. Для прикладу на рис. 1 

схемно відображено структури двох типів машин — автонавантажувача та автог-

рейдера, — а на рис. 2 — відповідні структурні графи зв’язків між узагальненими 

координатами в математичних моделях цих машин (тут цифри біля горизонтальних 

прямих позначають рівні зв’язків, а цифри біля кружків — коди структурних елеме-

нтів машини). Графи структури зв’язків між узагальненими координатами відрізня-

ються між собою: кількістю координат нульового рівня, що зумовлено кількістю ве-

дучих коліс та приводів виконавчих механізмів; наявністю чи відсутністю розгалу-

жень на рівнях залежностей вище першого та кількістю рівнів залежностей. 

Для розв’язування задач Коші була застосована високоефективна комп’ютерна 

програма XEMI, в якій реалізовано модифікований предикатор-коректор методу Хе-

ммінга. Це стійкий метод четвертого порядку, який вимагає тільки двох обчислень 

правих частин рівнянь системи на кожному кроці інтегрування.  
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Рис.1. Приклади структурних схем МЗЦМ:  

а — автонавантажувач; б — автогрейдер. 
 

 

 
а б 

Рис. 2. Графи структур зв’язків між узагальненими координатами в математичній  

моделі функціонування МЗЦМ, відповідні схемам з рис.1. 
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У третьому розділі викладається суть, зміст та можливості адаптивного  

методу проектування автонавантажувачів. Метод спирається на математичну модель 

суміщеної роботи виконавчих механізмів та руху автонавантажувача в конкретних 

умовах експлуатації з урахуванням різноманіття чинників, що впливають на ефекти-

вність його функціонування. 
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Рис. 3. Розрахункова схема автонавантажувача. 

 

В розрахунковій схемі автонавантажувача вирізнено його корпус, тягові і ке-

ровані колеса, вантажопідйомник, каретку з вилами і вантаж (рис. 3: iC , 4,1i , — 

центри мас; iii ZOX , 3,0i , — ортогональні системи координат; 3113 OOO   — 

точки, що збігаються з точкою осі обертання ведучих коліс; 31AA  — пружна в’язь, 

покликана відобразити гідроциліндр механізму нахилу підйомника; P
T

C , P
K

C , 12C  — 

радіальні жорсткості тягових коліс і керованих коліс та зведена жорсткість приводу 

каретки підйомника; бI  — база машини; 013X , бIX 013  — координати розташу-

вання центрів тягових і керованих коліс в довільну мить часу t ; )( 013
0 XZ , 

)( 013
0

бIXZ   — функції, що відображають профіль долівки під тяговими і керова-

ними колесами). Розрахунковій схемі поставлено у відповідність систему семи рів-

нянь Лагранжа ІІ-го роду. Ті два нелінійні інтегро-диференціальні рівняння системи, 

які стосуються узагальнених координат 013X , 013Z , наприклад, мають вигляд:  

       1cos441sin420264422114321013 mCXmmZImLmLmmmmmX   

     73
2
31sin44121cos42212543211

2
1833 LmmCxmmOzLmLmLmLm   
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),  

TKCXZZX  ,4,02,3,1,013,013  — узагальнені координати,  

1m , 2m , 3m , 4m  — маси вантажопідйомника, каретки, автонавантажувача і  

вантажу,  

ia , ib  — координати центрів мас iC  в і-тій системі координат, 4,1i ,  

P
БC  — жорсткість гумового буфера підвіски керованої осі,  
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T
TC  — тангенціальна жорсткість тягових коліс, 

 KR , TR  — радіуси керованих і тягових коліс у вільному стані,  

 T , K  — коефіцієнти опору кочення тягових та керованих коліс, 

 g — прискорення вільного падіння,  

 Г
OKX

Г
OKZ ,  — координати деякої точки Г

KO , що незмінно пов’язана з корпу-

сом автонавантажувача і через яку проходить вісь 
313

XO .  

Поряд з аналітичним описом динаміки руху механізмів автонавантажувача 

модель містить характеристики силових приводів.  

Розроблена модель призначена перш за все для відтворення роботи автонаван-

тажувача в циклі довільної структури. Разом з тим завбачена можливість детально 

досліджувати і кожен окремий елемент робочого циклу або ж певну систему опера-

цій. При цьому деякі робочі операції в моделі можуть бути суміщеними, виконува-

ними одночасно, паралельно. Суміщеність операцій спостерігається в реальних умо-

вах експлуатації автонавантажувачів. Наприклад операція вертикального холостого 

переміщення каретки підйомника часто поєднується з операцією маневрування ма-

шини. Якщо тривалість процесу маневрування є меншою за тривалість вертикально-

го холостого переміщення каретки підйомника, то це переміщення в подальшому 

може виконуватись одночасно з операцією захоплення вантажу.  

При суміщенні операцій витрата палива двигуном автонавантажувача за весь 

робочий цикл, виявляється, залишається приблизно такою самою як і у випадку ана-

логічного за параметрами циклу з послідовним виконанням операцій. Але при цьому 

зростає продуктивність машин та процесів переміщення вантажів. Тому завжди є 

сенс (дотримуючись, звичайно, вимог безпеки) вишукувати можливість організації 

одночасної роботи різних виконавчих механізмів, досліджувати доцільність варію-

вання параметрів і характеристик виконавчих механізмів з метою коректування три-

валостей різних операцій на засадах їх раціонального суміщення в часі. 

Адекватність моделі оцінювалась за якістю відтворення як окремих режимів 

роботи систем автонавантажувача, так і його робочих циклів різної структури.  

За еталон порівняння правила експериментальна інформація.  

У четвертому розділі розглядаються результати дослідження технічних мож-

ливостей підвищення ефективності функціонування автонавантажувача із застосу-

вання розробленої методології моделювання машин із змінюваним центром мас.  

В першу чергу вивчався вплив маси і розташування центра мас вантажу, схеми циклу, 

плеча транспортування, динаміки маніпулювання вантажем і динаміки пересування 

автонавантажувача, а також умов руху машини на ефективність її робочих циклів з 

суміщеними в часі операціями.  
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Моделювання роботи автонавантажувача з вантажем різної маси дозволило 

зробити, зокрема, висновок, що витрата палива із збільшенням маси вантажу на  

вилах, зрозуміло, зростає, але інтенсивність зростання витрати палива є меншою за 

інтенсивність приросту маси вантажу. Наприклад, приріст продуктивності автона-

вантажувача при збільшенні маси транспортованого вантажу з 10 т до 15 становить 

22 %, натомість витрата палива збільшується лише на 8,3 %. З’ясовано також, із  

збільшенням маси вантажу частота та амплітуда вертикальних складових приско-

рень мас автонавантажувача зменшуються. Отже, можна стверджувати, що перемі-

щення більших мас є ефективнішим з огляду на енергоощадність та комфортність 

машини.  

Засобами моделювання з’ясовано також, що розташування центра мас вантажу 

у поздовжній площині не позначається суттєво ні на паливній ощадливості, ні на 

продуктивності МЗЦМ, рис. 4 (Q  — витрата палива, P  — продуктивність машини). 

З наближенням центра мас вантажу до центра мас автонавантажувача витрата палива 

зменшується на 2,3 %, а продуктивність зростає на 0,7 %. Проте, виявилося, що чим 

далі від задньої стінки каретки розташований центр мас вантажу, тим меншими є 

частота і амплітуда віброприскорень мас машини.  

 

  
а б 

Рис. 4. Зміна витрати палива (а) і продуктивності (б) автонавантажувача  

при поздовжньому зміщенні вантажу відносно вил.  
 

Зі збільшенням (зменшенням) плеча транспортування продуктивність машини 

зменшується (збільшується), а середня витрата палива за одиницю часу, навпаки 

збільшується (зменшується). Так, при зростанні плеча транспортування зі 100 м до 

150 продуктивність автонавантажувача, що працює з вантажем номінальної маси, 

зменшується на 0,8 %, а витрата палива зростає на 20,1 %; при зменшенні плеча тра-

нспортування зі 100 м до 50 продуктивність зростає на 1,4 %, а витрата палива зме-

ншується на 16,7 %.  
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Окремо досліджувались розгін і гальмування машини в робочому циклі. 

З’ясувалося, що робочий цикл заданої тривалості, в якому процес розгону є інтенси-

внішим, завжди вигідніший з точки зору паливної ощадності: інтенсивніший розгін 

здійснюється за менший проміжок часу і, звичайно, потребує більше палива; проте, 

надалі при фіксованій тривалості циклу машина має можливість більше часу руха-

тись з меншою швидкістю і, отже, з меншою інтенсивністю споживання палива;  

заощадження палива на режимах, близьких до усталених, виявляється, переважають 

його перевитрати, пов’язані з інтенсифікацією процесу розгону. До того ж, за таких 

обставин менша кількість кінетичної енергії мас машини перетворюється в тепло в 

процесі її гальмування. З’ясувалося також, що й гальмування автонавантажувача з 

більшою інтенсивністю є енергоощаднішим в окресленому тут сенсі.  

У взаємозв’язку з продуктивністю і паливною ощадливістю машини дослі-

джувалась і вібріонавантаженість робочого місця водія-оператора. На вібронаванта-

женості суттєво позначається інтенсивність розгону машини. Наприклад, розгін з 

максимальним прискоренням 0,4 м/с2 до швидкості 5 м/с спричиняє зростання про-

дуктивності на 1,6 % і збільшення витрати палива на 56,9 % у порівнянні з розго-

ном, здійснюваним до тієї самої швидкості з прискоренням 0,1 м/с2. Вібронаванта-

женість робочого місця суттєво зростає і з наближенням швидкості руху машини до 

званого критичного значення. Зокрема, при збільшенні швидкості руху автонаван-

тажувача від значення 12 м/с до значення 16 м/с продуктивність машини зростає на 

1,2 %, а от витрата палива збільшується на 4,5 %. Можна зробити такий загальний 

висновок: енерговитратність МЗЦМ пересічно є тим вищою, чим більш вібронаван-

таженими є режими її руху. При суттєвих вібронавантаженнях значна частина енер-

гії, яка вивільняється при згорянні палива, йде не на виконання корисної роботи, а 

відволікається на  формування енергоємних коливань мас автонавантажувача, роз-

віюється у вигляді тепла при пробуксуванні тягових коліс тощо.  

Найважливішим чинником, який визначає умови руху автонавантажувача, є 

опір коченню коліс. Рух автонавантажувача зі швидкістю 4,17 м/с (15 км/год) при 

зміні загального опору дороги від значення 0,0012 (асфальтобетон) до значення 

0,028 (бруківка) потребуватиме за одиницю часу на 51,9 % більше палива; при цьо-

му зменшиться продуктивність на 1,2 %. При суттєвій зміні швидкості руху машини 

від значення 1,39 м/с (5 км/год) до значення 4,17 м/с продуктивність автонавантажу-

вача на дорозі з сумарним опором 0,028 (умови руху не найкращі) зростає лише на 

3,02 % , а витрата палива — на 8,9 %. Однак, слід зазначити, вібронавантаженість 

робочого місця водія при зростанні опору коченню коліс зменшується. 

З’ясувалося також, вібронавантаженість зростає при суміщенні роботи кількох 

виконавчих механізмів машини. До того ж збільшення маси вантажу супроводжува-

лося зростанням частоти вертикальних вібрацій у задній частині автонавантажувача. 

Отже, домагаючись підвищення продуктивності машини за рахунок суміщення опе-
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рацій в робочому циклі та більшого завантаження машини, необхідно обов’язково 

запобігти збільшенню вібронавантаженості. При зменшенні жорсткості буфера в си-

стемі підвіски керованої осі автонавантажувача частота коливань зменшилася. Цей 

захід ніколи негативно не позначається на паливній ощадності і продуктивності ав-

тонавантажувача, але суттєво підвищує його комфортабельність. Проведені дослі-

дження засвідчили, що одним із найбільш ефективних засобів зменшення вібрацій-

них ефектів в МЗЦМ є використання в підвісках мостів буферів змінної жорсткості. 

Виходячи з результатів цих досліджень запропоновано конструктивну схему буфера 

змінної жорсткості, в якому гідравлічна система його виконавчого механізму 

з’єднана з гідравлічною системою приводу вертикального транспортування вантажу 

через бортовий контролер машини.  

На підставі аналізу результатів машинних та натурних експериментів було  

доведено, що ефективне функціонування конкретно автонавантажувачів вантажопід-

йомністю 1,25 — 1,5 т можна гарантовано забезпечити, вдаючись до раціонального 

суміщення роботи виконавчих механізмів і відповідних операцій в робочому циклі; 

збільшення завантаження машин, наближенні центра мас вантажу до центра мас 

машини, формування більш динамічних режимів розгону-гальмування, уникання 

експлуатації машин з швидкостями, близькими до критичних за рівнем прояву віб-

раційних ефектів, покращення умов руху машин, забезпечення вертикальних пере-

міщень вантажу з певними оптимальними швидкостями. 

Встановлено, що для забезпечення високої ефективності роботи автонаванта-

жувача особливо необхідно, щоби центр мас вантажу завжди знаходився якомога 

ближче до поздовжньої площини симетрії машини. Задовольнити цю вимогу а та-

кож бажання наблизити центр мас вантажу до центра мас машини можна тільки за-

собами автоматики. Автоматична система повинна містити в своєму складі перш за 

все вимірювальний пристрій (для належно точної ідентифікації розташування 

центра мас вантажу чи мас машини в кожну мить часу чи в окремі періоди роботи 

машини), виконавчий механізм (який би був здатний з прийнятною швидкістю і з 

прийнятними енерговитратами скоректувати розташування мас), пристрій порівнян-

ня (для формування зворотного зв’язку).  

Розглядалися два способи коректування розташування центра мас: 1) за допо-

могою рухомої противаги, яку можна вважати складовим елементом виконавчого 

механізму; 2) пересуванням безпосередньо вантажу відносно автонавантажувача. 

Другий спосіб виявився більш раціональним. Для його втілення було розроблено 

конкретну патентно визнану конструкцію пристрою центрування вантажу (рис.5), а 

також виготовлено дослідний зразок автонавантажувача з удосконаленою конструк-

цією вилкового захоплювача на базі автонавантажувача моделі 40928 вантажопід-

йомністю 1,6 т. Гідравлічна система дослідного захоплювача дає змогу зміщувати 

окремо кожну лапу вил або ж пересувати у поперечному напрямі на одну і ту саму 

віддаль обидві лапи.  
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Рис.5. Механічна (а) та електрогідравлічна (б) схеми пристрою центрування вантажу  

на основі порівняння напружень в ланцюгах механізму підйому: 1 — гідроциліндри;  

2 — ланцюги; 3 — каретка; 4 — тензометричний міст; 5 — суматор; 6 — електро- 

гідравлічний блок керування; 7 — гідроциліндр. 

 
Випробування автонавантажувача з реалізацією середніх і форсованих режи-

мів центрування вантажу дали змогу з’ясувати, що у порівнянні з кареткою бокових 

переміщень захоплювач з боковим зміщенням вил забезпечує при однаковій витраті 

палива зростання продуктивності автонавантажувача на 12 %. Продуктивність зросла 

за рахунок зменшення тривалості операції захоплення вантажу (майже вдвічі),  

суміщення в часі операції центрування вантажу з пересуванням автонавантажувача, 

а також завдяки можливості маніпулювати при виконанні операцій складування  

вантажу більше власне вантажем, а не автонавантажувачем.  

Виявилося також, що центрування вантажу сприяє зменшенню вібронаванта-

женості робочого місця водія-оператора, особливо в поперечному напрямі, і пози- 

тивно позначається на стійкості руху автонавантажувача. Більш ефективною стає 

найтриваліша операція робочого циклу — транспортування вантажу. При відцент-

рованому розміщенні вантажу зменшуються кількість, амплітуда, тривалість, енер-

гійність дій водія-оператора, спрямованих на утримування навіть прямолінійного 

руху машини.  
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ВИСНОВКИ 

 

 1. Аналіз існуючих підходів до аналізу-синтезу властивостей мобільних  

машин засвідчив, що переважно моделювання і проектування принципово різних за 

призначенням машин здійснюється або на засадах надмірних узагальнень з тим, щоб 

уможливити використання добре опрацьованої теорії транспортних машин, або ж на 

засадах такого перебільшення особливостей функцій кожного з різновидів машин, 

коли стає вмотивованою необхідність розробки “окремих теорій” (своєї для кожного 

типу машини). В першому випадку проблеми і задачі, пов’язані з підвищенням ефек-

тивності процесів переміщення вантажів, занадто спрощуються, через що поза ува-

гою дослідників часто залишаються вельми перспективні можливості удосконалення 

машин; уточнення ж проблем і задач потребує спеціальних експериментальних  

досліджень. В другому випадку ефективність пошуку засобів удосконалення машин 

стає помітно нижчою; при цьому виникають труднощі із застосуванням автоматизо-

ваних систем проектування. Зазначені труднощі нівелюються, якщо до уваги взяти 

те, що особливості функцій багатьох різновидів машин простежуються модельно 

однаково — через змінюваність розташування центра мас. Тому стає доречним без 

жодних штучних мотивацій віднести певні різновиди машин до окремого класу — 

класу машин із змінюваним центром мас (МЗЦМ) — і розглядати ці машини в мето-

дологічному відношенні інтегровано — виходячи з одних і тих самих концепційних 

позицій, спираючись на єдині теоретичні засади. Через це розробка методології ана-

лізу і синтезу експлуатаційних властивостей МЗЦМ має всі підстави вважатися  

актуальною, здатною вирішити накопичені технічні задачі вмотивованого і цілесп-

рямованого формування бажаного і досяжного розумними засобами рівня доскона-

лості машин та задовольнити назрілі потреби підвищення ефективності засобів і про-

цесів механізації і автоматизації переробки вантажі 

 2. На основі вивчення і узагальнення досвіду проектування машин різного при-

значення розроблено методологію адаптивного автоматизованого проектування  

машин із змінюваним центром мас. В його рамках опрацьовано методологію моде-

лювання МЗЦМ з залученням поняття структурного графа зв’язків між узагальне-

ними координатами. Подібність графів означає модельну подібність машин. Ця  

обставина дозволяє відносно простими засобами адаптувати аналітичні описи, алго-

ритми і програми розрахунків, відповідні різним задачам і машинам, до конкретної 

задачі стосовно конкретної машини. Тим самим створюються умови для мінімізації 

витрат, пов’язаних з проектуванням машин із змінюваним центром мас. Ефектив-

ність методології доведено при дослідженні можливостей підвищення ефективності 

роботи автонавантажувача — найбільш репрезентативного представника машин із 

змінюваним центром мас. 
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 3. Математичне моделювання сукупно з експериментальними дослідження  

виявилося вельми корисним у вишукуванні можливостей і засобів підвищення рівня 

експлуатаційної досконалості та ефективності функціонування МЗЦМ. Було 

з’ясовано, що досконалість та ефективність машин із змінюваним центром мас дос-

товірно і всебічно простежується через їх продуктивність, енергетичну ощадність і 

вібронавантаженість. Доведено, що ефективне функціонування, наприклад, автона-

вантажувачів вантажопідйомністю 1,25 — 1,5 т можна гарантовано забезпечити, 

вдаючись до раціонального суміщення роботи виконавчих механізмів і відповідних 

операцій в робочому циклі; збільшення завантаження машин, наближенні центра 

мас вантажу до центра мас машини, формування більш динамічних режимів розго-

ну-гальмування, уникання експлуатації машин з швидкостями, близькими до крити-

чних за рівнем прояву вібраційних ефектів, покращення умов руху машин, забезпе-

чення вертикальних переміщень вантажу з певними оптимальними швидкостями.  

4. Математичним моделюванням роботи МЗЦМ без урахування вібраційних 

явищ доведено, що робочий цикл заданої тривалості, в якому процес розгону є інте-

нсивнішим, завжди вигідніший з точки зору паливної ощадності: інтенсивніший ро-

згін здійснюється за менший проміжок часу і, звичайно, потребує більше палива; 

проте, надалі при фіксованій тривалості циклу машина має можливість більше часу 

рухатись з меншою швидкістю і, отже, з меншою інтенсивністю споживання палива; 

заощадження палива на режимах, близьких до усталених, виявляється, переважають 

його перевитрати, пов’язані з інтенсифікацією процесу розгону. До того ж, за таких 

обставин менша кількість кінетичної енергії мас машини перетворюється в тепло в 

процесі її гальмування. З’ясувалося також, що й гальмування автонавантажувача з 

більшою інтенсивністю є енергоощаднішим в окресленому тут сенсі.  

 5. Натурними експериментами було з’ясовано, що вібронавантаженість авто-

навантажувача зростає при суміщенні роботи кількох виконавчих механізмів машини. 

До того ж, збільшення маси вантажу супроводжується зростанням частоти вертика-

льних вібрацій у задній частині автонавантажувача. Отже, домагаючись підвищення 

продуктивності машини за рахунок суміщення операцій в робочому циклі та біль-

шого завантаження машини, необхідно обов’язково запобігти збільшенню віброна-

вантаженості. Виходячи з результатів досліджень, запропоновано конструктивну 

схему буфера змінної жорсткості, в якому гідравлічна система його виконавчого  

механізму з’єднана з гідравлічною системою приводу вертикального транспорту-

вання вантажу через бортовий контролер машини.  

6. Засобами математичного моделювання було проаналізовано різні аспекти 

взаємної зумовленості продуктивності, паливної ощадності і вібронавантаженості 

автонавантажувача. На рівні вібронавантаженості суттєво позначається інтенсив-

ність розгону машини. Наприклад, розгін з максимальним прискоренням 0,4 м/с2 до 

швидкості 5 м/с спричиняє зростання продуктивності на 1,6 % і збільшення витрати 
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палива на 56,9 % у порівнянні з розгоном, здійснюваним до тієї самої швидкості з 

прискоренням 0,1 м/с2. Вібронавантаженість робочого місця водія-оператора суттєво 

зростає і з наближенням швидкості руху машини до званого критичного значення. 

Зокрема, при збільшенні швидкості руху автонавантажувача від значення 12 м/с до 

значення 16 м/с продуктивність машини зростає на 1,2 %, а от витрата палива  

збільшується на 4,5 %. Можна зробити такий загальний висновок: енерговитратність 

МЗЦМ пересічно є тим вищою, чим більш вібронавантаженими є режими її руху. 

При суттєвих вібронавантаженнях значна частина енергії, яка вивільняється при 

згорянні палива, йде не на виконання корисної роботи, а відволікається на форму-

вання енергоємних коливань мас автонавантажувача, розвіюється у вигляді тепла 

при пробуксуванні тягових коліс тощо.  

 7. Ефект змінюваності центра мас, який відбиває в собі особливості функцій  

багатьох машин, а разом з тим позначається на їх конструкції та змісті пов’язаних з 

ними проблем та задач, цілком природно висуває на передній план задачу активного 

керування розташуванням центра мас. Встановлено, що для забезпечення високої 

ефективності роботи автонавантажувача особливо необхідно, щоби центр мас ван-

тажу завжди знаходився якомога ближче до поздовжньої площини симетрії машини. 

Задовольнити цю вимогу а також бажання наблизити центр мас вантажу до центра 

мас машини можна тільки засобами автоматики. На підставі результатів проведених 

досліджень було розроблено конкретну патентно визнану конструкцію пристрою 

центрування вантажу, а також виготовлено дослідний зразок автонавантажувача з 

удосконаленою конструкцією вилкового захоплювача на базі автонавантажувача 

моделі 40928 вантажопідйомністю 1,6 т. Випробування автонавантажувача з реалі-

зацією середніх і форсованих режимів центрування вантажу дали змогу з’ясувати, 

що у порівнянні з кареткою бокових переміщень захоплювач з боковим зміщенням 

вил забезпечує при однаковій витраті палива зростання продуктивності автонаванта-

жувача на 12 %. Продуктивність зросла за рахунок зменшення тривалості операції 

захоплення вантажу (майже вдвічі), суміщення в часі операції центрування вантажу 

з пересуванням автонавантажувача, а також завдяки можливості маніпулювати при 

виконанні операцій складування вантажу більше власне вантажем, а не автонаван-

тажувачем.  
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Зінько Р. В. Обґрунтування конструктивних та експлуатаційних парамет-

рів і характеристик мобільних машин із змінюваним центром мас. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці-

альністю 05.02.02 — машинознавство.— Національний університет «Львівська полі-

техніка». — Львів, 2002.  

Дисертація присвячена розробці методології визначення ефективності роботи 

машин із змінюваним центром мас (МЗЦМ) в довільному робочому циклі за різних 

експлуатаційних умов і вишукуванню автоматизованими засобами проектування 

найперспективніших напрямів і нетрадиційних технічних можливостей одночасного 

підвищення паливної ощадливості, зменшення вібронавантаженості, підвищення 

продуктивності цих машин. Розроблені методи дослідження МЗЦМ, алгоритм моде-

лювання і програми машинних розрахунків впроваджено в практику проектування 

перспективних машин у ВО “Автовантажмаш” (м. Львів). 

На основі результатів проведених теоретичних і експериментальних досліджень 

розроблено нову конструкцію підвіски автонавантажувача, а також принцип і техні-

чні засоби коректування розташування вантажу на борту машини. Виготовлено і ви-

пробувано автонавантажувач з удосконаленою конструкцією вилкового захоплювача.  

Ключові слова: змінюваний центр мас, автоматизоване проектування, адапти-

вний метод, узагальнені координати, автонавантажувач. 
 

Zinko R. V. Machines with the variable center of weights basing of construc-

tive, exploitive parameters and characteristics. — Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineer-

ing science on a speciality 05.02.02 — mechanical engineering. — National university 

“Львівська політехніка”.— Lviv, 2002.   

The dissertation is devoted to increase of quality and efficiency of functioning of 

machines with the variable center of weights (МVCW) at the expense of creation of condi-

tions for their automated designing by research, development and introduction of an adap-

tive method of accounts of their design and running cycles of operation. The classification 

МVCW is executed on the basis of structures of the flat constructive circuits. The tech-

nique of construction of mathematical models of work МVCW is developed which uses 

the columns of structure of communications of the generalized coordinates of models 

МVCW and takes into account the factors, which influence efficiency of their operation. 

To modeling work МVCW adapted standard PAP of the decision of the differential equa-

tions of the second order. The overall performance МVCW in concrete conditions of oper-

ation is investigated and on this basis the new design of a suspension bracket of an auto-

loader is developed. On the achieved parameters the experimental auto-loader responds a 

technological level of foreign analogues. 

Keywords: the replaceable center of weights, automated designing, adaptive meth-

od, generalized coordinates, auto-loader. 
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Зинько Р. В. Обоснование конструктивных, эксплуатационных парамет-

ров и характеристик мобильных машин с изменяемым центром масс. — Руко-

пись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.02.02 — машиноведение. — Национальный  университет 

«Львівська політехніка». — Львов, 2002. 

Во время эксплуатации на мобильные машины влияют факторы, которые, в 

зависимости от условий, существенно изменяются как качественно, так и количе-

ственно. Поэтому на разных этапах жизненного цикла машин исследователь должен 

учитывать широкую гамму эксплуатационных факторов и их наличие в конкретных 

рабочих циклах. В особенности широкий разброс значений таких факторов наблю-

дается в машинах, в которых во время работы положение центра масс многократно 

и существенно изменяется, что позволяет отнести их к особой группе машин с из-

меняемым центром масс (МИЦМ) и рассматиривать их методологически интегриро-

вано — исходя из одних и тех же концептуальниых позиций, базируясь на единых 

теоретических основах. Это дает возможность отказаться от малоэфективной в об-

щем и очень бедной на средства улучшения “адаптированой” под них теории транс-

портных или рабочих машин, и в тоже время, не строить “отдельные теории” каждо-

го вида машин. Вместе с тем, при таком подходе открываются принципиально новые 

возможности и технические средства улучшения мобильных машин разного назначе-

ния. Собственно изменяемость центра масс, которая обуславливает конструкции 

машин и связанных с ними проблемы и задачи, выступает на первый план, особенно 

эффективное активное управление перемещение центра масс. Благодаря этому ра-

зработку методологии анализа и синтеза эксплуатационных свойств МИЦМ можно 

считать актуальной, дающей возможность решать накопленные технические задачи и 

удовлетворять назревшие нужды улучшения эффективности средств и процессов ме-

ханизации и автоматизации переработки грузов.  

Цель роботи — розработка адаптивного метода автоматизированного проекти-

рования машин с изменяемым центром масс, необходимого для улучшения уровня их 

эксплуатационного совершенства и эффективности функционирования.  

Для достижения этой цели в работе были решены следующие задачи: прове-

дена классификация МИЦМ на основе понятия структуры плоской конструктивной 

схемы и обоснованы основные принципы синтеза математических моделей; разра-

ботана методика построения математических моделей МИЦМ и их рабочих циклов, 

которая использует понятие структурного графа связей между обобщенными коор-

динатами, а также учитывает все основные факторы, которые существенно влияют 

на эффективность машин; адаптировано для нужд моделирования работы МИЦМ 

стандартный пакет прикладных программ решения дифференциальных уравнений 

второго порядка; проведены машинный и натурный эксперименты с целью иденти-
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фикации параметров и характеристик, а также оценки адекватности модели автопо-

грузчика — репрезентативного представителя класса МИЦМ; проведены теоретиче-

ские исследования влияния конструктивных и эксплуатационных параметров на эф-

фективность работы МИЦМ в конкретних условиях эксплуатации; проведены иссле-

дование вибронагружености автопогрузчика и разработана новая конструкция его 

подвески; обоснованы принципы рационального позиционирования и центрирова-

ния грузов на мобильных машинах. Также разработано конструкцию, содержащую 

средства центрирования для автопогрузчика; проведено испытание эксперименталь-

ного образца автопогрузчика с приспособлением для центрирования груза и прове-

дена оценка его эффективности.  

Научная новизна полученных результатов состоит в развитии и углублении 

теоретических и методологических основ автоматизированного проектирования ав-

тотранспортных средств. Новыми научными результатами диссертационного иссле-

дования являются: обобщенная модель роботи МИЦМ, котарая впервые непостред-

ственно учитывает эффект изменяемости положения центра масс на протяжении все-

го многоэлементного рабочего цикла мобильной машины; усовершенствованная ме-

тодика исследования взаимосвязи между расположением груза и вибромеханиче-

ским воздействием эксплуатационных факторов на водителя-оператора мобильной 

машины; впервые предложен принцип совмещения операций в рабочем цикле 

МИЦМ, который состоит в наложении процессов работы исполнительных механиз-

мов; впервые обосновано необходимость и предложен механизм двумерного корек-

тирования расположения груза на борту машины. 

Практическое значение полученных результатов состоит в том, что примене-

ние созданной в работе системы проектирования дало возможность сократить срок 

подготовки исходных данных для расчетов конкретных деталей машин. Разработана 

методика определения эффективности работы автопогрузчика в рабочем цикле с 

учетом влияния эксплуатационных факторов и конструктивных особенностей ма-

шины. Автопогрузчик с усовершенствованной конструкцией вилкового захватчика 

ВО "Автовантажмаш" (г. Львов) предложен к серийному производству, а технология 

обработки груза — к широкому внедрению. 

Предложенные методы, а также алгоритм и программы, разработанные для их 

реализации, внедрены в учебный процесс кафедры эксплуатации и ремонта автомо-

бильной техники Львовской политехники и используются в дисциплинах, которые 

изучают методы проектирования систем транспортных средств, а также в курсовом 

и дипломном проектировании. 

Ключевые слова: изменяемый центр масс, автоматизированное проектирова-

ние, адаптивный метод, обобщенные координаты, автопогрузчик. 


