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ВСТУП 

Актуальність теми. Підвісні канатні дороги (ПКД) є універсальним 

транспортним засобом, який має суттєві переваги над існуючими машинами, 

що забезпечують перевезення вантажів та людей, зокрема, в межах промис-

лових об’єктів. Обсяги витрат на спорудження та утримання ПКД є значно 

меншими, ніж відповідні величини, що характеризують інші види транспор-

ту. При цьому тривалість циклу транспортування скорочується за рахунок 

реалізації можливості поєднання кінцевих (і проміжних, за необхідності) пу-

нктів призначення за найкоротшою відстанню, що пояснюється малою зале-

жністю траси ПКД від особливостей рельєфу місцевості. Сукупне врахування 

вказаних переваг підтверджує техніко-економічну доцільність використання 

канатних доріг як засобу промислового транспорту. 

Під час моделювання канатних систем більшості ПКД несучі канати 

представляються як багатопрогонні гнучкі нитки, що перебувають у статич-

ній рівновазі на всіх опорних точках каната. При цьому умовою такої рівно-

ваги вважається рівність і постійність горизонтальних складових натягу діля-

нок каната в усіх прогонах. Таке припущення призводить до суттєвого зни-

ження точності результатів моделювання ПКД з прогонами великої довжини, 

які на сьогодні є доволі поширеними. Тому для забезпечення можливості 

більш точного формування зовнішніх навантажень на приводи ПКД як засо-

бів промислового транспорту актуальною задачею є розробка нових та уточ-

нення існуючих моделей, які дозволяють визначати зусилля в елементах не-

суче-тягових систем за будь-яких вихідних даних, що сприятиме підвищенню 

ефективності ПКД. 

При моделюванні приводів ПКД як складних динамічних систем виді-

ляються два підходи. Перший з них полягає у дискретизації тягового каната 

шляхом його заміни системою зосереджених мас, послідовно з’єднаних між 

собою пружними невагомими елементами сталої жорсткості. Такий підхід є 

доволі простим з точки зору математичного апарату, що використовується 

для дослідження динаміки приводу, однак його точність суттєво знижується 
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у разі використання з метою розрахунку ПКД з прогонами значної довжини. 

Другий підхід до моделювання передбачає представлення приводу як дис-

кретно-континуальної системи, у якій тяговий канат розглядається як еле-

мент з розподіленими параметрами. Такий підхід є більш точним за поперед-

ній, однак на сьогодні його реалізовано лише у вигляді математичних моде-

лей, що дозволяють досліджувати канатні установки, які мають по одному 

вагону на кожній з віток тягового каната. Зазначена особливість значно об-

межує галузь використання таких моделей, тому розробка і використання но-

вих, універсальних моделей, які є прийнятними для аналізу ПКД будь-якого 

типу з довільною кількістю одиниць рухомого складу на вітках тягового ка-

ната сприятиме підвищенню функціональної безпеки ПКД за рахунок забез-

печення можливості більш точного формування зовнішніх навантажень, що є 

актуальним. 

Таким чином, розробка та обґрунтування універсальних моделей про-

цесів, які супроводжують експлуатацію ПКД, із залученням точних методів 

дослідження та сучасних технологій з метою формування зовнішніх наван-

тажень є актуальною науково-технічною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

таційна робота виконана у Дніпропетровському національному університеті 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, відповідає пріоритет-

ним напрямкам розвитку транспортної інфраструктури, які визначені Транс-

портною стратегією України на період до 2020 року. Автор дисертації є спів-

виконавцем держбюджетної науково-дослідної роботи № ДР 0112U003560 

«Удосконалення методів оцінки та підвищення функціональної безпеки в 

експлуатаційній роботі на залізницях». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є формуван-

ня розрахункових зовнішніх навантажень на приводи підвісних канатних до-

ріг з урахуванням впливу несуче-тягових систем шляхом вдосконалення ма-

тематичних моделей процесів, що супроводжують експлуатацію ПКД. 
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Поставлена мета досягається розв’язанням таких задач: 

 аналіз відомих математичних моделей процесів, що супроводжують 

експлуатацію ПКД; 

 уточнення математичних моделей процесів, що супроводжують експлу-

атацію ПКД, шляхом врахування впливу несуче-тягових систем; 

 формування навантажень, які діють на приводи ПКД, на основі аналізу 

розроблених моделей; 

 удосконалення математичної моделі для визначення власних частот тя-

гових контурів ПКД; 

 експериментальне підтвердження адекватності математичної моделі для 

визначення власних частот тягових контурів ПКД. 

Об’єкт дослідження – процеси у тяговому контурі, що супроводжують 

експлуатацію підвісних канатних доріг. 

Предмет дослідження – закономірності формування навантажень, які 

діють на приводи підвісних канатних доріг. 

Методи дослідження. У роботі використовувалися теоретичні та екс-

периментальні методи дослідження. Моделювання навантаженості несучих і 

тягових канатів здійснювалося з використанням методів, що ґрунтуються на 

положеннях теорії гнучких ниток. Частотний аналіз приводів виконувався з 

урахуванням методів хвильової механіки. Для розв’язання систем трансцен-

дентних рівнянь, які є основою математичних моделей, використовувалися 

числові методи, реалізовані в програмному середовищі автоматизованих ма-

тематичних розрахунків MathCAD. Експериментальні дослідження проводи-

лися в лабораторних умовах з використанням систем реєстрації коливань 

елементів досліджуваної установки з подальшою розшифровкою осцилограм 

та математичною обробкою отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

− вперше розроблено методику побудови частотних діаграм тягових кон-

турів ПКД як дискретно-континуальних систем, що дозволило підви-

щити безпеку транспортування шляхом встановлення проектних зна-
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чень швидкості руху вагонів з урахуванням необхідності попередження 

і обмеження резонансних явищ; 

− удосконалено математичну модель тягового контуру приводу з канато-

ведучим шківом, яка, на відміну від існуючих, ґрунтується на предста-

вленні тягового контуру, як замкненої дискретно-континуальної дина-

мічної системи з довільною кількістю зосереджених мас, внаслідок чо-

го з’явилася можливість враховувати вплив несуче-тягових систем на 

зовнішні навантаження приводів ПКД; 

− удосконалено математичні моделі навантаженості несучих канатів ба-

гатопрогонних ПКД шляхом уточнення умов спряження розрахункових 

ділянок несучого каната, які розташовані у суміжних прогонах, що да-

ло можливість підвищити ефективність ПКД за рахунок раціонального 

профілювання траси; 

− уточнено залежності для визначення окружного зусилля приводів ПКД 

шляхом урахування зміщення несучого каната на опорах на етапі побу-

дови діаграм окружних зусиль, що дозволило враховувати вплив несу-

че-тягових систем при формуванні зовнішніх навантажень приводів 

ПКД. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати ди-

сертації реалізовані у вигляді «Методики визначення раціональних значень 

швидкості руху транспортних засобів ПКД» та рекомендацій щодо вибору 

параметрів приводів ПКД, які можуть бути використані під час проектування 

канатних доріг різних типів, конструктивного виконання та призначення, а 

також для дослідження процесів, що виникають під час експлуатації ПКД. 

Методика визначення раціональних значень швидкості руху транспор-

тних засобів підвісних канатних доріг прийнята до використання у ТОВ 

«Проектно-конструкторське підприємство «Союзпроммеханізація» 

(м. Харків), яке є головною організацією по проектуванню пасажирських та 

вантажних ПКД в Україні (довідка про використання результатів дисертації 

представлена в дод. Е). Розроблені математичні моделі, розрахункові схеми 
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та методики впроваджені в навчальний процес під час викладання дисциплін 

«Машини безперервного транспорту», «Динаміка машинного агрегату» на 

кафедрі прикладної механіки Дніпропетровського національного університе-

ту залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертації отримані 

здобувачем особисто. Дослідження проводилися у Дніпропетровському наці-

ональному університеті залізничного транспорту імені академіка 

В. Лазаряна. Робота [9] підготовлена у співавторстві з провідними фахівцями 

ТОВ «Стартінвест», м. Ялта. Усі математичні моделі, наведені в друкованих 

працях, розроблені здобувачем самостійно. Щодо інших аспектів робіт, опу-

блікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в наступно-

му: [7] – аналіз результатів математичного моделювання та формування ре-

комендацій щодо модернізації досліджуваної ПКД; [8, 73] – формування 

принципів визначення резервів енергії приводів ПКД; [9] – розробка методи-

ки побудови діаграм окружних зусиль приводів ПКД аналітичним шляхом та 

порівняльний аналіз експериментальних та теоретичних діаграм; [10] – фор-

мування принципів модульного компонування для математичного моделю-

вання навантаженості несучих канатів та чисельний аналіз математичних мо-

делей; [11, 12] – чисельний аналіз математичних моделей та формування за-

гальних рекомендацій щодо раціонального розташування опори ПКД; [63, 65, 

67] – побудова та аналіз частотних діаграм приводів ПКД; [64, 69] – чисель-

ний аналіз математичних моделей; [66] – чисельний аналіз математичних мо-

делей та формування рекомендацій щодо визначення раціональних парамет-

рів приводів ПКД; [68] – обґрунтування доцільності використанням діаграм 

окружних зусиль під час моделювання навантаженості елементів приводу 

ПКД та формування принципів їх складання; [70] – обґрунтування принципів 

визначення раціональних швидкісних режимів приводів ПКД, складання і 

аналіз частотних діаграм; [71, 72] – розробка підходів до визначення енерго-

споживання ПКД та обґрунтування способів його зниження. 
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Постановку задач, аналіз і трактовку основних результатів, формування 

висновків і рекомендацій виконано спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації бу-

ли представлені на Міжнародній науково-практичній конференції «Нові до-

сягнення в галузі проектування і експлуатації підйомно-транспортних, буді-

вельних і дорожніх машин» (м. Харків, 2012 р.); Міжнародній науково-

технічній конференції «Розвиток наукової школи транспортної механіки» 

(м. Дніпропетровськ, 2013 р.); ХІІ Міжнародній науково-технічній конферен-

ції «Производство и эксплуатация стальных канатов – проблемы и решения» 

(м. Одеса, 2013 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів» 

(м. Кіровоград, 2013 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Новые 

технологии, оборудование, материалы в строительстве и на транспорте» 

(м. Харків, 2014 р.); 70-ій Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 

(м. Дніпропетровськ, 2010 р.); 72-ій Міжнародній науково-практичній конфе-

ренції «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 

(м. Дніпропетровськ, 2012 р.); 73-ій Міжнародній науково-практичній конфе-

ренції «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 

(м. Дніпропетровськ, 2013 р.); 74-ій Міжнародній науково-практичній конфе-

ренції «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» 

(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); засіданні кафедри «Підйомно-транспортні ма-

шини і обладнання» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (м. Харків, 11 квітня 2012 р.). В повному обсязі ди-

сертація доповідалася на науковому міжкафедральному семінарі Дніпропет-

ровського національного університету залізничного транспорту імені акаде-

міка В. Лазаряна. 

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано у два-

дцять одній друкованій праці, серед яких: 12 статей – у фахових виданнях 

України, в т. ч. у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних 
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баз – [8, 64 74] (бази Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ та ін.), та 9 тез 

доповідей на міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чо-

тирьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 132 найменувань на 

17 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 207 сторінок, в т. ч. 128 сторінок 

основного тексту, 49 рисунків, 8 таблиць і додатки на 54 сторінках. Рисунки, 

розташовані на окремих сторінках, займають 8 сторінок. 


