
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

 
 
 
 

ВОЛОСНІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
 

 

 

  УДК 629.1.032 
 

 
 
 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РУХЛИВОСТІ 
ГУСЕНИЧНИХ МАШИН НА ОСНОВІ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

КЕРУВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИМ РУХОМ 
 
 
 
 
 

Спеціальність 05.13.03 – системи та процеси керування 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук 
 
 
 
 
 

Харків – 2018 



Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі інформаційних технологій і систем колісних та 

гусеничних машин ім. О.О. Морозова Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України. 

 
 
 

Науковий керівник кандидат технічних наук, професор 
Клімов Віталій Федорович, 
Державне підприємство “Харківське 
конструкторське бюро з машинобудування” 
ім. О.О. Морозова, головний науковий 
співробітник. 

  
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор 

Александров Євген Євгенович, 
Харківський національний автомобільно-
дорожній університет, 
професор кафедри автомобілів; 

  
 доктор технічних наук, професор 

Кошовий Микола Дмитрович, 
Національний аерокосмічний університет  
ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, 
завідувач кафедри авіаційних приладів та 
вимірювань. 

 
 
 
 
 
Захист відбудеться “ 6 ” _грудня_2018 р. о _14:30_ годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 у Національному технічному університеті 
“Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2. 

 
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, 
вул. Кирпичова, 2. 

 
Автореферат розісланий “ 1 ” _листопада_ 2018 р. 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради  

 
Ліберг І.Г. 

 



 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Тенденція розвитку сучасних об’єктів бронетанкової 

техніки (БТТ) основних світових виробників, як правило, проявляється в постійному 
нарощуванні вогневої могутності та захищеності, що тягне за собою зростання ваги 
броньованих бойових машин на гусеничному ходу, а також всеракурсне збільшення 
габаритних розмірів. В умовах сучасного ведення бойових дій однією з важливих 
вимог для підвищення живучості об’єкта БТТ на полі бою є забезпечення реалізації 
високої рухливості по пересіченій місцевості під вогнем противника. 

Відомо, що на швидкість руху об’єкта БТТ накладають значні обмеження 
тягові властивості, керованість та плавність руху. Одним з основних показників 
рухливості об’єкта БТТ є середня швидкість руху, яка в свою чергу залежить від 
потужності двигуна, конструкції трансмісії, а також механізму повороту та системи 
керування. Сучасні об’єкти БТТ світових виробників мають у своєму складі 
моторно-трансмісійні установки, які складаються з двигуна внутрішнього згоряння 
(дизельний, газотурбінний) з питомою потужністю на рівні до 26кВт/т. В складі 
трансмісій об’єктів БТТ зарубіжних виробників, як правило застосовуються 
безступінчасті механізми повороту на базі гідрооб'ємних передач у додатковому 
приводі. На вітчизняних об’єктах БТТ застосовуються механічні трансмісії з 
планетарними коробками передач, конструктивно об'єднаними з бортовими 
передачами або реверсивними бортовими передачами. Також на сьогоднішній день з 
боку світових виробників військової техніки зростає зацікавленість до застосування 
на гусеничних машинах електромеханічних та гібридних трансмісій. 

Існуючі концепції та методи дослідження руху об’єкта БТТ у сукупності з 
застосуванням сучасної бортової обчислювальної техніки дозволяють втручатися в 
процес керування рухом гусеничної машини з урахуванням дорожніх умов, що 
постійно змінюються. Тому доцільним є створення автоматизованих систем 
керування рухом гусеничних машин на підставі нових технологій і методів адаптації 
шляхом визначення необхідних швидкостей при криволінійному русі та для інших 
видів руху для різних дорожньо-ґрунтових умов. Ця система спрямована на 
реалізацію підвищення середньої швидкості руху гусеничної машини за рахунок 
здійснення криволінійного руху на межі наближення до заносу. 

Таким чином, розробка моделей та методів автоматизованого керування 
криволінійним рухом гусеничних машин є актуальною науково-практичною 
задачею, яка визначає напрямок досліджень дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Робота 
виконувалась на кафедрі інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних 
машин ім. О.О. Морозова НТУ “ХПІ” відповідно до завдань держбюджетної НДР 
МОН України “Розробка адаптивних систем управління зі змінною структурою для 
багатоцільових гусеничних та колісних машин” (ДР №0107U008172) та в рамках 
відкритих розділів проекту “Державної програми розвитку озброєння та військової 
техніки до 2015 року” у відповідності з госпдоговірною темою між Львівським 
науково-дослідним радіотехнічним інститутом Державної компанії 
“Укроборонпром” та НТУ “ХПІ” “Інформаційно-керуючі системи для колісних та 
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гусеничних машин спеціального призначення” (2006-2012 р.р.), де здобувач був 
виконавцем окремих етапів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методів 
підвищення характеристик рухливості гусеничних машин на основі впровадження 
автоматизованого керування криволінійним рухом, а також за рахунок застосування 
гібридного приводу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
- проаналізувати існуючі можливості для збільшення середньої швидкості 

руху гусеничної платформи, поліпшення її керованості та стійкості при здійсненні 
криволінійного руху на межі наближення до заносу; 

- розробити модель функціонування цифрової автоматизованої системи 
керування щодо запобігання заносу для гусеничної платформи; 

- удосконалити математичну модель траєкторного керування рухом центру 
мас гусеничної платформи для створення автоматизованої системи керування 
криволінійним рухом; 

- удосконалити структуру побудови системи гібридного приводу для 
гусеничних платформ та визначити основні параметри електродвигунів для їх 
застосування. 

- удосконалити метод вирішення задачі математичного моделювання руху 
центру мас гусеничної платформи за допомогою аналітичного рішення. 

Об’єкт дослідження – процес керованого криволінійного руху гусеничної 
платформи. 

Предмет дослідження – моделі та методи автоматизованого керування 
криволінійним рухом гусеничної платформи. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
використовувалися: методи математичного моделювання динамічних систем та 
оптимізації параметрів, теорія диференціальних рівнянь, чисельні методи 
розв’язання систем диференціальних рівнянь, для опису моделі траєкторного 
керування рухом центру мас гусеничної платформи; системний аналіз для опису 
об’єкта дослідження; методи обчислювальної математики та перетворення Лапласа з 
використанням ЕОМ в програмному середовищі MathCAD для вирішення задачі 
математичного моделювання руху центру мас гусеничної платформи за допомогою 
аналітичного рішення; теорія автоматичного керування для розробки методів 
керування криволінійним рухом гусеничної машини в автоматизованому режимі; 
методи прикладного програмування при створенні алгоритмів керування і програм. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
- вперше розроблено модель функціонування цифрової автоматизованої 

системи керування щодо запобігання заносу для гусеничної платформи, яка 
обладнана системою автоматизованого керування поворотом та використовує спосіб 
повороту шляхом включення передачі (n-1) на борту, що відстає, що дозволило 
отримати універсальний опис процесу; 

- удосконалено математичну модель траєкторного керування рухом центру 
мас гусеничної платформи, що дозволяє отримувати функції для керуючих впливів, 
які пов’язані зі змінами швидкості і напрямку руху гусеничної платформи; 
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- удосконалено метод визначення критеріїв оцінки основних характеристик 
електродвигунів для їх використання в якості мотор-генераторів та тягових 
електродвигунів у складі системи гібридного приводу гусеничних платформ, що 
дало можливість оптимізувати параметри системи; 

- отримав подальший розвиток метод вирішення задачі математичного 
моделювання руху центру мас гусеничної платформи за допомогою аналітичного 
рішення на основі формалізації впливів, що призводять до повороту у вигляді 
узагальненої доцентрової сили, який дозволяє проводити параметричний синтез 
системи управління поворотом гусеничної платформи. 

Практичне значення отриманих результатів для машинобудівної галузі: 
- результати роботи застосовані при синтезі системи керування криволінійним 

рухом гусеничної платформи, в якій забезпечено більш точне моделювання процесів 
керування поворотом на межі наближення до заносу з гарантованим ступенем 
стійкості, що досягнуто за рахунок використання моделей більш високого порядку; 

- запропонована конструкція системи гібридного приводу з послідовною 
схемою з'єднання елементів та відсутністю жорсткого кінематичного зв'язку між 
двигуном та ведучими колесами для гусеничної платформи, що забезпечує 
підвищення тягових можливостей виробу в процесі прямолінійного руху, а в 
повороті дозволяє здійснювати маневрування на більш високій швидкості. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в ДП “Харківське 
конструкторське бюро з машинобудування” ім. О.О. Морозова (м. Харків), а також в 
навчальному процесі НТУ “ХПІ” при підготовці студентів спеціальності 7.050702 – 
“Електричні системи і комплекси транспортних засобів” в лекційних курсах: 
“Математичне моделювання динамічних систем” і “Системи автоматизованого 
проектування електронних і мікропроцесорних систем транспортних засобів”. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові положення і результати 
дисертаційної роботи отримані здобувачем особисто. Серед них: розроблено 
аналітичне рішення математичної моделі руху центру мас гусеничної платформи за 
допомогою перетворення Лапласа; математична модель руху гусеничної платформи 
за різних керуючих впливів для визначення мінімального радіусу повороту по 
заносу, що виникає під дією відцентрової сили; модель функціонування цифрової 
автоматизованої системи щодо запобігання заносу для гусеничної платформи; 
запропоновано удосконалені алгоритми керування для пропорційних 
електрогідроклапанів, що застосовуються у фрикційних пристроях бортових 
коробок передач; запропоновано обрання типу гібридного приводу та основних 
компонентів системи для застосування на бойових гусеничних платформах. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи та її 
результати обговорювалися на Міжнародних науково-практичних конференціях: 
“Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я” (м. Харків, 
2005, 2006, 2008, 2015); Конференції, присвяченої 113 річниці від дня народження 
видатного конструктора танків і бойових броньованих машин ХХ століття,  
О.О. Морозова, (м. Харків, 2017), науково-технічній раді Харківського 
конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова, (м. Харків, 2007, 
2010, 2012, 2013, 2015 - 2018).  
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Публікації. Основні наукові положення і результати опубліковані у 16 
наукових публікаціях, з них: 9 статей у фахових виданнях (8 - у наукових фахових 
виданнях України, 1 - у зарубіжному виданні, що входить до міжнародних 
наукометричних баз), 2 - у патентах України на корисну модель, 5 - у матеріалах 
конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 
двома мовами, змісту, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 
складає 151 сторінку, серед них 28 рисунків по тексту, 19 таблиць по тексту, список 
із 137 найменувань використаних джерел на 14 сторінках, 2 додатків на 4 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету й основні 

задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, 
сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 
наведено дані про їхню апробацію та публікації автора. 

У першому розділі проведено огляд та аналіз публікацій присвячених 
системному синтезу функцій об'єктів БТТ та систем підвищення їх характеристик. 
Ступінь складності технічних систем, що забезпечують необхідні показники та 
характеристики об'єкта БТТ, а саме: вогнева могутність, захищеність, рухливість та 
командна керованість, досягла такого рівня, що в умовах жорстких вимог до часу 
відпрацювання керуючих впливів, а також обмеженої кількості членів екіпажу на 
зростаючий потік вхідної інформації, виникла необхідність у створенні додаткових 
систем, що забезпечують таке функціонування об'єкта БТТ, яке в найбільш 
максимальному ступені дозволяє використовувати досягнуті тактико-технічні 
характеристики (ТТХ). Тому метою функціонально структурного синтезу об’єкта 
БТТ є створення таких систем, що мають наперед задані властивості 
функціонування у всій сукупності зовнішніх та внутрішніх умов. Такі системи, що 
максимально підвищують дійсні показники рухливості, вогневої могутності, 
захищеності та командної керованості отримали назву SEP (Systems Enhancement 
Package) - системи підвищення якості платформи. 

Проведений аналіз основних етапів синтезу SEP - системи та її компонентів 
основних властивостей об’єкта БТТ показав, що якою б не була система - 
автоматичною, автоматизованою або ергатичною, завжди знайдеться така людино-
керована система, до складу якої дана система входить в якості однієї з її підсистем. 
Тому вихідна задача полягає у розподілі функцій між людиною - оператором та 
автоматичними або напівавтоматичними системами. Початковими вимогами до SEP 
- системи є ефективність функціонування з подальшим розподілом функцій між 
членами екіпажу, які реалізують основні функції об’єкта БТТ та подальшою 
перевіркою відповідності вимогам технічного завдання по підсистемах, а також 
ефективності функціонування об'єкта в цілому. 

Огляд та аналіз доступних публікацій, присвячених системному синтезу 
функцій об’єкта БТТ для підвищення характеристик до рівня, закладеного 
конструкцією машини показав: в даний час розробка та впровадження SEP - систем 
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при створенні нових зразків бронетехніки, а також при модернізації тих, що 
випускалися раніше широко застосовується; формалізовані етапи синтезу людино-
керованих систем типу об’єкт БТТ слід здійснювати для модернізації зразків, що 
випускалися раніше, починаючи з визначення необхідного рівня ефективності 
функціонування об’єкта БТТ; для об’єктів БТТ вітчизняної розробки найбільш 
актуальним є підвищення основного показника – рухливість, яка тісно 
взаємопов’язана з вогневою могутністю, захищеністю та командною керованістю; 
на сьогоднішній день з боку світових виробників військової техніки зростає інтерес 
до застосування на гусеничних платформах електромеханічних та гібридних 
трансмісій. 

На основі результатів критичного огляду та аналізу сформульована мета 
роботи та визначені задачі дослідження для її досягнення. 

У другому розділі, виходячи із завдань цього дослідження, було визнано за 
доцільне досліджувати наступні моделі: 

- модель траєкторного керування рухом центру мас гусеничної платформи; 
- модель руху гусеничної платформи за різних керуючих впливів. 
Ці моделі призначені для дослідження рухливості гусеничної платформи та 

впливу на неї керуючих дій. 
В моделі траєкторного керування рухом центру мас об’єкта БТТ 

досліджується рухлива гусенична платформа традиційної конструкції, яка допускає 
керування її положенням при русі по плоскій поверхні за рахунок цілеспрямовано 
формованої сили f1 , що створюється гусеничним рушієм та яка рухає її уздовж 
поздовжньої осі, та сили f2 , утвореною різницею числа обертів гусеничних стрічок, 
що забігає або відстає, та створює момент обертання М, який розвертає гусеничну 
платформу навколо вертикальної осі. Будемо вважати, що положення педалі подачі 
палива u1 та положення “важелів повороту” або “штурвала” u2 пропорційні силам f1 
та f2 відповідно. На плоскості рух здійснюється в системі координат x0y. Система 
диференціальних рівнянь, що описує рух  гусеничної  платформи  на  плоскості  x0y, 
представляється у вигляді 
 

 

 cosVV
dt
dx

x ;      (1) 

 sinVV
dt
dy

y ,      (2) 

де Vx – складова швидкості руху по осі х, м/с; Vy – складова швидкості руху по осі y, 
м/с; Ψ – курс руху гусеничної платформи, рад. 

Також у цій системі координат задані координати позначки O1(x01;y01), та 
рекомендована траєкторія руху, по якій гусенична платформа повинна пройти через 
вказану позначку у вигляді bykxk  21 . Рівняння, що містять опори руху та 
повороту гусеничної платформи мають вигляд 

1
2

1312111 fVkVkukPV   ;     (3) 
2221 fuVkP  ,     (4) 

де u1 – положення педалі подачі палива; u2 – положення “важелів повороту” або 
“штурвала”; k11 ,k12 , k13 , k21 – розмірні коефіцієнти рівнянь. 
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При цьому u1 = (+1;0), u1 = 1 відповідає максимальній швидкості руху (задній 
хід не розглядається); u2 = (+1;-1), u2 = 1 відповідає максимально правому поло-
женню штурвала; u2 = -1 відповідає максимально лівому положенню штурвала. 

Рішення (3) і (4) відносно u1 та u2  дає 

11

2
13121

1 k
VkVkfPu V 

 ;     (5) 

Vk
fPu




 

21

2
2 .      (6) 

В результаті дослідження функцій (5) і (6) знаходимо верхній і нижній 
діапазони всередині яких гусенична платформа буде реалізовувати управління під 
діями керувань PV та PΨ  

ΔVверхн.= (Vmin; Vmax), ΔVнижн.= (-Vmin; -Vmax); 

)P,P(P
_

V

_

VV  , ),(
__

  PPP . 
Таким чином, для кожного типу рухливої платформи та зовнішніх умов (опору 

руху та опору повороту) існує порогове значення швидкості Vmin нижче якого 
платформа не підкоряється керуючим впливам. Аналогічний висновок справедливий 
і для верхнього порогу швидкості Vmax . 

Аналіз рівнянь руху платформи (1) і (2) та керувань PV і PΨ  показує, що за 
умови здійснення керування зміною координат x і y необхідно враховувати 
швидкість руху і курс платформи. Цей взаємозв'язок має складний характер, що в 
умовах обмеженого часу може істотно позначитися на якості дій людини - 
оператора. Така складність знімається штучними спрощеннями взаємозв'язку x і y 
методом автономності, відповідно до якого продиференціюємо рівняння (1) і (2) та 
підставимо керування швидкістю і курсом 

  


   sincossincoscos '
12

2
PVP

dt
dV

dt
dVVP

dt
xd

V ;   (7) 

  


   cossincossinsin '
22

2
PVP

dt
dV

dt
dVVP

dt
yd

V .    (8) 

Після здійснення перетворень, з виразів (7) та (8) отримаємо функції для 
керуючих впливів PV і PΨ  у вигляді 

  sincos 21 PPPV ;         (9) 

V
PPP  


cossin 21 .       (10) 

Для виразів (9) і (10) уточнюються діапазони ΔV здійснення загального 
процесу керування (3) і (4), а також визначається діапазон нових керувань. При 
цьому, керуючі впливи, які виходять за межі допустимого часу виконання людиною-
оператором повинні бути передані SEP - системі, яка забезпечує дію системи на 
основі автономізування та штучної одноканальності. 

В моделі руху гусеничної платформи за різних керуючих впливів розроблений 
метод для визначення мінімального радіусу повороту гусеничної платформи, до 
значення якого, для заданих швидкості руху та дорожньо - ґрунтових умов заносу, 
під дією відцентрової сили, не виникає. 



 7 

Занос гусеничної платформи під дією відцентрової сили почнеться за умови, 
коли відцентрова сила, що виникає при повороті на даному радіусі, врівноважується 
поперечними реакціями ґрунту,  що діють з одного боку на всій довжині опорної по- 
верхні гусениць, тобто 

 
22

2
1

1 ВR

VmF cxп
y




 ,      (11) 

де mп - маса гусеничної платформи, кг; 1cxV  - швидкість руху гусеничної платформи в 
повздовжньому напрямку, м/с; R2 – радіус повороту по осі гусениці, що забігає, м;  
В - ширина колії, м. 

Схема сил і моментів, що діють на гусеничну платформу в процесі повороту 
представлена на рис. 1. На рис. 1 прийняті наступні позначення: 

 

Рисунок 1 - Схема сил і моментів, що діють на 
гусеничну платформу в процесі повороту 

Р2 - сила тяги на гусениці, що 
забігає, Н; Р1 - сила гальмування на 
гусениці, що відстає, Н; Rf1, Rf2 - 
опір поступальному руху гусениць, 
що відстає та забігає відповідно, Н; 
FВ - відцентрова сила, Н; Fy1 - 
поперечна складова відцентрової 
сили, Н; Fx1 - поздовжня складова 
відцентрової сили, Н; Vп - 
швидкість руху гусеничної 
платформи, м/с; χ - відносна 
величина зміщення центру 
повороту в поздовжньому 
напрямку, м; L - довжина опорної 
поверхні гусениці, м; Θ - курсовий 

кут, рад.; 


 - кутова швидкість повороту платформи (за позитивний напрямок 
приймається поворот за годинниковою стрілкою), рад/с; Mо - момент опору 
повороту, Н·м; Ψ - кут зсуву центру повороту в поздовжньому напрямку, рад. 

Сила опору ґрунту повороту гусеничної платформи буде дорівнювати 
GFогр   ,       (12) 

де μ - коефіцієнт опору повороту; G - вага гусеничної платформи, Н. 
Прирівнявши сили поперечної складової відцентрової сили та опору ґрунту 

повороту гусеничної платформи з виразів (11) та (12), отримаємо  







 







 


2

2
2

2

1
ВRg

m

ВRG
V

п
cx 


.         (13) 

Це співвідношення дозволяє визначити швидкість руху гусеничної платформи 
до якої її слід розігнати, щоб досліджувати поворот на ґрунті з характеристикою μ та 
різними радіусами повороту. Для моделювання повороту гусеничної платформи з 
заносом було визнано за доцільне застосувати залежність коефіцієнта опору 
повороту по наступному співвідношенню 
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L
Rд19,0905,0

max



 , при  8,2
L
Rд ; 

  

 L
Rд07,0965,0

max



 ,    при  8,2
L
Rд . 

(14) 

При цьому дійсний радіус повороту дорівнює 

22
1 BRVR cx

д  


.      (15) 

За допомогою виразів (13), (14) та (15) отримаємо залежність мінімальної 
швидкості руху гусеничної платформи, при якій, в залежності від дорожньо-
ґрунтових умов, можливе виникнення заносу під дією відцентрової сили 

L

ВR

ВRg

219,0905,0
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L

ВR
. 

(16) 

Визначимо мінімальний радіус повороту гусеничної машини до значення 
якого, для заданих швидкості руху та дорожньо - ґрунтових умов, занос не виникає. 

2
max

2
max

2
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L

ВR
. 

(17) 

Запропоновано новий метод рішення задачі математичного моделювання руху 
центру мас гусеничної платформи за допомогою аналітичного рішення. Основною 
його перевагою є те, що отримане в аналітичному вигляді рішення дозволяє 
проводити параметричний синтез системи управління поворотом. 

Постановка задачі. Тіло (гусенична платформа) масою mп, рухається в 
повороті зі швидкістю Vп, під дією сили тяги FТ та сукупності сил, що викликають 
криволінійний рух (керуючий вплив, опір повороту, відцентрова сила та ін.), які 
зведені до фіктивної доцентрової сили: дпд amF  , де ад – доцентрове прискорення. 
Слід підкреслити, що ад може бути як позитивною по знаку, так і від'ємною. 
Позитивне значення ад відповідає напрямку вектора дF


  до центру  повороту - точці  
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Рисунок - 2 Траєкторія повороту платформи з 

фіксованим радіусом 

Оп (рис. 2) та руху в повороті. 
Від'ємне значення ад  відповідає 
напрямку вектора дF


 від центру до 

периферії та руху машини в стані 
“занос”, коли дійсний радіус 
повороту перевершує розрахунковий 
радіус повороту R під впливом 
відцентрової сили, яка перевищує 
сили опору повороту. Система 
диференціальних  рівнянь,  що  треба 

буде розв'язати, має такий вигляд 
 
(18) 

 
)()( tVtV

dt
dm xx   ; 

)()( tVamtV
dt
dm yдy   ,  

де Vx, Vy – складові проекції швидкості руху на осі Ox і Oy відповідно, м/с;  
α – коефіцієнт пропорційності. 

Зробимо перетворення Лапласа для першого виразу системи (18), та 
отримаємо складову швидкості руху на вісь Ox, як функцію з урахуванням функції 
оригіналу в наступному вигляді 

)exp(0)(
m
tVtV xx  .     (19) 

Зробимо перетворення Лапласа для другого виразу системи (18), та отримаємо 
складову швидкості руху на вісь Oy, як функцію з урахуванням функції оригіналу в 
наступному вигляді 












 )exp()exp(

01)(
m
ta

m
t

m
V

amtV дy
дy 




 .             (20) 

Отримані вирази для складових швидкості на осі координат, як функції часу 
(19) і (20) дозволяють також визначити залежності координат від часу на основі 
відомих виразів 
 

        dttVtx
t

x
0

)()( ;    dttVty
t

y
0

)()( . 

Після інтегрування цих виразів з відповідною підстановкою замість Vx(t)  і Vy(t) 
функцій, що визначаються виразами (19) та (20) отримаємо аналітичні вирази 
горизонтальної та вертикальної координат від часу 

oxox
m
t

VmVemtx 



 11)(

)(
;    (21) 

m
amV

e
amVeta

mty дoym
t

дoy
m
t

д
22)(





 










.  (22) 
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Таким чином, вирази (19) та (20) визначають складові швидкості руху 
гусеничної платформи, а (21) та (22) координати її центру мас, як функції часу, що 
дозволяє визначати траєкторію руху. 

Зробимо дослідження аналітичного рішення задачі моделювання руху центру 
мас гусеничної платформи за допомогою тестової задачі. В якості тестової задачі 
розглядався випадок, коли ад=0, α=1. Такі умови відповідають відсутністю керуючих 
впливів,  що  викликають  поворот  гусеничної  платформи.  Це  означає,  що  немає 

 
Рисунок 3 - Траєкторія руху гусеничної 

платформи за умовами тестового завдання 

факторів, що призводять до 
викривлення траєкторії, тобто 
гусенична платформа повинна рухатися 
прямолінійно. З використанням 
середовища MathCAD за виразами (21) 
та (22) побудована траєкторія руху, яка 
представлена на рис. 3. Таким чином, 
на основі результатів рішення тестової 
задачі можна зробити висновок, що 
модель відображає фізичне уявлення 
про процес. 

Третій розділ присвячений комп’ютерному моделюванню та 
експериментальному дослідженню руху гусеничної платформи для створення 
автоматизованої системи керування щодо запобігання заносу. 

Коефіцієнт опору повороту гусеничної платформи (рис. 4) визначено виразом 
(14), а мінімальна швидкість, при якій можливе виникнення заносу під дією 
відцентрової сили визначена виразом (16). Область, що знаходиться над графіком на 
рис. 5 є зоною заносу гусеничної платформи. 

  
Рисунок 4 - Коефіцієнт опору повороту як 

функція відносного радіуса повороту 
Рисунок 5 - Критична швидкість руху по 
заносу від відносного радіуса повороту 

При криволінійному русі гусеничної платформи в процесі повороту, з 
урахуванням дії відцентрової сили (рис. 1), сила тяги на гусениці, що забігає (23) та 
на гусениці, що відстає (24) буде дорівнювати 
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На рис. 6 та рис. 7 представлені результати моделювання руху гусеничної 
платформи типу Т-64А на третій та п'ятій передачах при входженні в поворот. 

Рисунок 6 - Траєкторія руху платформи типу 
Т-64А на третій передачі (швидкість 
входження в поворот V0 =4,33м/с, ад = 1,6м/с2, 
V0x = V0y = 3,07м/c та траєкторія 
прямолінійного руху для тих же умов, α = 0,8) 

Рисунок 7 - Траєкторія руху платформи типу 
Т-64А на п’ятій передачі (швидкість 
входження в поворот V0 = 7,14м/с,  
ад = 5,95м/с2, V0x = V0y = 5,05м/c та траєкторія 
прямолінійного руху для тих же умов, α = 0,8) 

 
Представлені траєкторії повороту гусеничної платформи (див. рис. 6, 7) 

відповідають положенню “важеля повороту” до упору (увімкнена передача (n-1) на 
борту, що відстає), а також показана траєкторія прямолінійного руху (ад = 0). Як 
видно з наведених даних, модель досить точно відображає величину радіуса 
повороту, яка асимптотичне наближається до фіксованого радіусу повороту для 
руху на кожній із передач. Збільшення швидкості при руху по криволінійний 
траєкторії призводить до зростання відцентрової сили, яка може досягти такого 
значення, що перевищить сукупність доцентрових сил. Це в свою чергу призведе до 
заносу гусеничної платформи. У зв'язку з цим практичний інтерес представляє 
розгляд трьох областей, обмежених наступними траєкторіями: ад > 0 та ад = 0, що 
представлені на рис. 8. Траєкторія ад > 0 відповідає фіксованій передачі (n-1) на 
борту, що відстає, та визначає рух по фіксованому радіусу повороту з 
максимальною швидкістю руху на цій  передачі.  Таким  чином,  область  (I)  (рис. 8) 

 

визначає недоступну область  для повороту на 
даній передачі та швидкості руху. Півпростір між 
траєкторіями ад > 0, та ад = 0, що позначене (II) на 
(рис. 8) відповідає руху в повороті з проміжним 
положенням “важеля повороту” борту що відстає 
від початкового до повністю вибраного для 
фіксованої передачі (n-1) та відповідній їй 
швидкості руху. При цьому в даному діапазоні 
можливе виникнення заносу гусеничної платформи,  

Рисунок 8 - Аналіз областей,  
що обмежені траєкторіями 

початок якого визначається виразом (17) та 
графіком на  рис. 5.  Частина  півпростору  над  пря- 

мий ад = 0 - область (III), відповідає умовам руху при повороті в зворотню сторону 
для інших тих же умов. Таким чином, побудовані траєкторії для різних умов руху та 
дорожньо-ґрунтових умов, які визначають сукупність областей: недоступну для 
повороту (маневру), криволінійного руху без заносу та умов при яких виникає занос. 
З точки зору створення SEP - системи для гусеничної платформи останнє з 
перерахованих умов є обмежуючим для швидкості руху, а область (II) дозволяє 
визначити максимальну швидкість руху. 
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Вирішення математичної моделі руху гусеничної платформи виконувалося 
згідно з нормативним методом розрахунку динамічних процесів в моторно-
трансмісійної установці в перехідних режимах роботи. Рішення здійснювалося 
чисельно, в результаті чого для заданих умов руху та дорожньо-ґрунтових умов 
отримували координати положення гусеничної платформи в нерухомій системі 
координат для відповідних їм моментів часу. Після цього, в середовищі електронних 
таблиць EXEL будували відповідну траєкторію руху гусеничної платформи. Крім 
цього, використовувалися дані технічних характеристик танка Т-64А. На рис. 9 та 10 
приведені результати моделювання руху гусеничної  платформи типу  танк  Т-64А  в  

  
Рисунок 9 - Траєкторії руху гусеничної 

платформи на третій передачі, швидкість  
V0 = 15,59 км/год = 4,33м/с 

Рисунок 10 - Траєкторії руху гусеничної 
платформи на п’ятій передачі, швидкість  

V0 = 25,7 км/год = 7,14м/с 
1 - “штурвал” або “важелі повороту” (коефіцієнт зчеплення з ґрунтом 0,8);  
2 - “штурвал” (коефіцієнт зчеплення з ґрунтом 0,15); 3 - “важелі повороту” (коефіцієнт 
зчеплення з ґрунтом 0,15), після початку заносу включається важіль борту, що забігає. 
 

повороті на третій та п'ятій передачах на відповідних їм максимальних швидкостях 
входження в поворот для ґрунтів з коефіцієнтом зчеплення 0,8 та для дорожніх умов 
з коефіцієнтом зчеплення з ґрунтом 0,15 для органів керування поворотом типу 
“важелі повороту” та “штурвал”.  

Як видно, для нормальних дорожніх умов (суха ґрунтова дорога) поворот 
гусеничної платформи здійснюється по траєкторії з фіксованим радіусом повороту, 
що відповідає передачі, на якій здійснюється поворот (криві 1 на рис. 9 та 10). При 
погіршенні дорожньо-ґрунтових умов, типу обмерзла дорога (коефіцієнт зчеплення з 
ґрунтом 0,15), радіус повороту практично відразу починає збільшуватися. Це 
пов'язано з тим, що сили зчеплення з ґрунтом в цьому випадку менше, і відцентрова 
сила відразу починає їх перевищувати (траєкторії 2 та 3 на рис. 9 та 10). При цьому, 
на п'ятій передачі збільшення радіусу більше, ніж на третій. Це відбувається тому, 
що швидкість руху при входженні в поворот на п'ятій передачі майже в 2 рази 
більше, ніж на третій. Таким чином, сила зчеплення з ґрунтом залишилась 
колишньою, а відцентрова сила зросла паралельно зі збільшенням швидкості. 
Відзначимо також, що при цьому спостерігається і розворот гусеничної платформи 
навколо власної осі (траєкторії 2, рис. 9 та 10). При керуванні штурвалом 
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реалізується випадок, коли загальмовується тільки борт, що відстає. В процесі 
повороту в цьому випадку вже не представляється можливим впливати на борт, що 
забігає. На рис. 9 та 10 показані траєкторії повороту з заносом, коли після початку 
заносу здійснюється гальмування “важелем повороту” борту, що забігає (траєкторії 
3 на рис. 9 та 10). Як видно з наведених даних, на третій передачі гальмування 
борту, що забігає призводить до поліпшення ситуації, коли гусенична платформа 
починає рухатися майже прямолінійно на другій передачі. При цьому швидкість 
падає і гусенична платформа йде за новою траєкторією. В цьому випадку шляхом 
гальмування “двигуном” вдається не допустити заносу та розвороту гусеничної 
платформи. На п'ятій передачі (траєкторія 3 рис. 10) загальмовування “важелем 
повороту” борту, що забігає не дає такого ефекту, як на третій передачі. Через 
порівняно високі швидкості, відцентрова сила велика, і хоча обидві гусеничні 
стрічки рухаються на четвертій передачі, це гальмування не робить принципового 
впливу, занос триває, гусеничну платформу при цьому розгортає навколо осі.  

Запропоновано механізм реалізації цифрової автоматизованої системи щодо 
запобігання заносу гусеничної платформи (типу БМ “Оплот-Т”), яка обладнана 
системою автоматизованого керування поворотом. 

На рис. 11 представлені графіки залежності критичної швидкості руху 
гусеничної платформи (типу БМ “Оплот-Т”) по заносу від відносного радіуса 
повороту. Для визначення мінімального радіуса повороту гусеничної платформи до 
значення якого, для заданих швидкості руху та дорожньо-ґрунтових умов занос не 
виникає, ми скористалися виразом (17) цього дослідження. Також на графіку  
(рис. 11) позначені точки максимальних швидкостей руху танка БМ “Оплот-Т” на 
кожній з передач з мінімальним розрахунковим радіусом повороту (зверху - вниз): 
7-ма, 6-та, 5-та, 4-та та 3-тя передача. По осі (х) значення необхідно множити на 
ширину колії (В = 2,8м). Як видно з представлених графіків на рис. 11, при 
здійсненні повороту гусеничної платформи на 5-ій, 6-ій і 7-ій передачах включення 
передачі (n-1) на борту, що відстає (фіксований радіус повороту) спричинить за 
собою виникнення заносу і втрату керованості машиною, особливо на таких 
ґрунтах, як асфальт, бетон, лід, та ін. 

У таблиці 1 представлені розрахункові швидкості руху гусеничної платформи 
для кожної з передач переднього ходу, розрахунковий (фіксований) радіус повороту, 
а також радіуси повороту, що отримані за результатами випробувань. 

 
Таблиця 1 - Розрахункові швидкості руху та радіуси повороту 

Номер передачі переднього ходу Найменування I II III IV V VI VII 
Швидкість руху, Vп, 
км/год (м/с) 

8,62 
(2,39) 

16,02 
(4,45) 

20,22 
(5,62) 

25,29 
(7,02) 

34,77 
(9,65) 

48,04 
(13,34) 

70,47 
(19,58) 

Розрахунковий радіус 
повороту, м  1,4 4,667 12,064 12,579 8,867 8,735 7,395 

Мінімальний радіус 
повороту за результатами 
випробувань, м 

1,4 4,7 12,5 12,5 12,5 14,2 50,0 
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На рис. 12 представлена залежність радіусу повороту танка від кута повороту 
штурвала в режимі “Автомат”, що отримана за результатами випробувань. 
Випробування проводилися на сухому дернистому ґрунті в червні-липні місяці на 
полігоні ДП “ХКБМ” ім. О.О. Морозова в Харківській області. Для визначення 
фактичного радіуса повороту гусеничної машини, в залежності від кута повороту 
штурвала в автоматизованому режимі руху, машина була обладнана осцилографом. 
При цьому реєструвалися наступні параметри: частота обертання колінчастого вала 
двигуна, частота обертання лівого та правого ведучих коліс, кут повороту штурвала, 
положення педалі подачі палива та ін. 

Рисунок 11 - Графік залежності критичної 
швидкості руху по заносу від відносного 

радіуса повороту 

Рисунок 12 - Залежність радіусу повороту 
танка від кута повороту штурвала в 

режимі “Автомат” 
(1 - µmax= 0,8 (верхній); 2 - µmax= 0,6 (середній); 

3 - µmax= 0,4 (нижній); В = 2,8) 
 

 

З графіків на рис. 12 видно, що в автоматизованому режимі руху поворот 
гусеничної платформи починається практично відразу з початком повороту 
штурвала і триває протягом усього ходу штурвала аж до включення передачі (n-1) 
на борту, що відстає. Виконавши порівняння розрахункових (фіксованих) радіусів 
повороту (див. табл. 1) та мінімальних радіусів повороту, що отримані за 
результатами випробувань, необхідно відзначити наступне: при здійсненні повороту 
БМ “Оплот-Т” на передачах з 1-ої по 4-ту, розрахункові та отримані мінімальні 
значення радіусів повороту практично збігаються; для 5-ій, 6-ій та 7-ій передач 
розрахункові радіуси повороту менше ніж ті, що отримані за результатами 
випробувань, причому чим вище передача - тім більше становить різниця. 
Необхідно також відзначити, що при повороті гусеничної платформи на 
швидкостях, наближених до максимальних для 5-ої, 6-ої та 7-ої передач з 
мінімальним радіусом повороту, що отримані за результатами випробувань для 
кожної з передач, машина виходить за межі заносу (див. рис. 11). 

Розглянуто основні способи керування, що можуть сприяти запобіганню 
заносу в процесі здійснення повороту для гусеничних машин, що обладнані 
бортовими коробками передач (БКП): 1. Гальмування двигуном. 2. Збільшення 
радіусу повороту шляхом виключення передачі (n-1) на борту, що відстає.  
3. Гальмування борту, що забігає. При виникнення заносу, здійснення 
пригальмовування борту, що забігає є найбільш ефективним способом повернення 
машини до стабілізації повороту. Варто зазначити, що така можливість реалізується 
досвідченим механіком-водієм на гусеничних машинах, що обладнані важелями 
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повороту (Т-64А, Т-80УД та ін.). Проведені дослідження по моделюванню руху 
гусеничних платформ в повороті при низькому коефіцієнті зчеплення з ґрунтом 
показали ефективність даного способу для запобігання заносу. Однак варто 
зазначити, що чим вище швидкість руху машини (вище 4-ї передачі), тим складніше 
буде вивести машину зі стану заносу. При цьому для гусеничних платформ, що 
обладнані системою автоматизованого керування поворотом (САКП), при загрозі 
виникнення заносу, можливо передбачити автоматичне включення гальмування 
борту, що забігає шляхом включення пониженої передачі (n-1) на ньому. 

Запропонована функціональна схема системи щодо запобігання заносу 
гусеничної платформи, основні елементи для реалізації роботи автоматизованої 
системи стосовно виробів типу БМ “Оплот-Т”. Робота системи відбувається 
наступним чином:  

1. Автоматизована система запобігання заносу вмикається в роботу на 5-ій,  
6-ій та 7-ій передачах при швидкості руху гусеничної платформи вище 25км/год.  

2. В програму керування системою необхідно додатково ввести режим вибору 
типу ґрунту ( I - суха ґрунтова дорога, μmax = (0,7 ... 0,9); II - асфальт, бетон,  
μmax = (0,6 ... 0,65); III - вологий суглинок, μmax = (0,3 ... 0,4)), який буде виставляти 
механік-водій перед початком руху. Початок можливого заносу гусеничної 
платформи автоматизована система повинна визначати при наближенні до 
критичних радіусів повороту відповідно до графіку, що відображений на рис. 11. 
Наприклад, для 5-ої передачі і швидкості руху (33...34) км/год це буде відносний 
поворот штурвала (див. рис.12) на кут більше 0,85 для I-го типу ґрунту, 0,78 для  
II-го типу ґрунту та 0,65 - для III-го типу ґрунту. 

3. При виконанні умов, що вказані вище, порядок дій автоматизованої системи 
полягає в наступному: знизити обороти двигуна аж до здійснення гальмування 
двигуном; вимкнути n-ю передачу на борту, що забігає; включити передачу (n-1) на 
борту, що забігає. Ці дії роботи автоматизованої системи повинні тривати до 
моменту віддалення від критичних радіусів повороту гусеничної машини, що 
відображені на графіку рис. 11, або виконання механіком-водієм дій, що сприяють 
виведенню машини із заносу (знизив швидкість руху в повороті, зменшив кут 
повороту штурвала, виконав гальмування двигуном та ін.). Це дозволяє здійснювати 
керування криволінійним рухом гусеничної машини в автоматизованому режимі з 
забезпеченням руху з “допустимо максимальною по заносу” швидкістю. 

У четвертому розділі запропоновано новий підхід, згідно з яким кардинальне 
вирішення проблеми рухливості бойових гусеничних платформ взагалі та 
керованості зокрема, полягає в переході до електромеханічної трансмісії на базі 
гібридного приводу з реалізацією можливості рекуперації енергії з борту, що відстає 
до борту, що забігає, а також при здійсненні гальмування для заряду БНЕ. 

Розглянуто основні переваги та недоліки основних типів електроприводу 
трансмісій, що можуть бути застосовані на перспективних об’єктах БТТ, серед яких: 
електромеханічна трансмісія, що виконана за змішаною схемою; електромеханічна 
трансмісія, що виконана за послідовною схемою; гібридний привід, що виконаний за 
послідовною схемою. Встановлено, що для застосування на об’єктах БТТ найбільш 
прийнятним варіантом є гібридний привід з послідовною схемою з'єднання 
елементів (з відсутністю жорсткого кінематичного зв'язку) і наявністю на борту 



 16 

буферного накопичувача енергії (БНЕ), що буде забезпечувати можливість 
компенсування різниці між середньою та піковою потужностями системи 
електроприводу, потрібними для здійснення руху та розгону відповідно. 

Визначено механічні характеристики тягових електродвигунів для 
забезпечення їх підключення до ведучих коліс гусеничної платформи через бортову 
передачу. При розрахунку тягового електроприводу визначення параметрів мотор-
генераторів (МГ) і тягових електродвигунів (ТЕД) здійснювалося по: вільній 
потужності силової установці, заданим значенням тягового зусилля на кожному з 
режимів роботи гусеничної платформи, а також величини максимальної швидкості 
руху. Отримані розрахункові дані руху гусеничної платформи типу БМ “Оплот-Т” в 
найбільш важких умовах (при різних значеннях коефіцієнта опору руху f та куту 
підйому) експлуатації наведені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 - Розрахункові дані руху гусеничної платформи 

Підйом Режими буксирування 
аналогічної машини 

Режими руху машини з 
максимальною швидкістю Параметр 

(на 1 ТЕД) f = 0,06, 
Кут 32° 

f = 0,06, 
Кут 10° 

f = 0,15, 
Кут 0° 

f =0,06, 
Кут 0° 

f = 0,15, 
Кут 0° 

f =0,06, 
Кут 0° 

f =0,03, 
Кут 0° 

Швидкість 
руху, км/год 5 10 15 30 30 45 70 

Сила тяги на 
ТЕД, Н 145290,5 116440,4 75046,5 30498,2 37763,05 15548,8 8810,23 

Крутний моме-
нт ТЕД, Нм 9679,89 7757,77 4999,93 2031,92 2515,94 1035,93 586,98 

Частота оберт-
ання ТЕД, хв-1 202,09 606,29 606,29 1212,58 1212,58 1818,87 2829,35 

Потужність 
ТЕД, кВт 204,86 492,56 317,46 258,02 319,49 197,32 173,92 

 
Провівши аналіз основних характеристик ТЕД, що потрібні для забезпечення 

виконання об’єктом БТТ заданих ТТХ для його використання за призначенням, а 
також характеристик ТЕД, що серійно випускаються, та які за своїми масо-
габаритними та експлуатаційними характеристиками придатні для застосування на 
об’єктах БТТ, зроблені наступні рекомендації: для застосування в якості ТЕД, 
перевагу треба віддати синхронному ТЕД с постійними магнітами Оріон-18-4М-08 
(з системою рідинного охолодження), який має потужність (тривала - 518кВт), що 
дозволить забезпечити кращі показники гусеничної машини при важких умовах 
експлуатації, а також забезпечує режим рекуперації енергії гальмування. Для 
застосування в якості МГ, перевагу треба віддати синхронному МГ с постійними 
магнітами HDS100 (з системою рідинного охолодження), які будуть встановлені по 
два на кожний борт, з сумарною потужністю (тривала - 290кВт) на кожний борт. Це 
дозволяє використовувати серійний дизельний двигун 6ТД-2 потужністю 882кВт 
(1200л.с.) в найбільш сприятливих умовах для заряду БНЕ. 

Для використання на бойових гусеничних платформах пропонується 
застосування компактних, та одночасно потужних МГ та ТЕД на базі синхронних 
двигунів з постійними магнітами та з системою рідинного охолодження. З’єднання 
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елементів системи гібридного приводу запропоновано здійснити за послідовною 
схемою з'єднання. 

Даний підхід не потребує проведення значної переробки моторно-
трансмісійного відділення існуючих виробів та збільшення їх габаритних розмірів. 
Для бойової гусеничної платформи типа “танк” вагою 51т., в якості силової 
установки може бути використаний штатний дизельний двигун 6ТД-2 потужністю 
882кВт (1200л.с.). В якості МГ можуть бути застосовані синхронні двигуни з 
постійними магнітами HDS100 фірми “BAE Systems”, що мають рідинне 
охолодження та встановлюються співвісне з вихідним валом силової установки (4 
одиниці) і можуть працювати, як в генераторному, так і в двигуновому режимі. 
Сумарна потужність МГ, не включаючи потужність штатного стартер-генератора 
силової установки складає 580кВт. В якості ТЕД можуть бути використані два 
синхронних тягових двигуна з постійними магнітами Оріон-18-4М-08 потужністю 
518кВт кожен, що мають рідинне охолодження та які підключаються через редуктор 
до ведучих коліс гусениць по лівому та правому бортах. В якості БНЕ пропонується 
застосувати батарейну систему 16 MI 40.41MFe виробництва фірми “Saft”, що 
виконанна на базі послідовно з'єднаних літій - іонних акумуляторів номінальною 
напругою 630В і номінальною ємністю буферного накопичувача 41Ач. Силове 
управління тяговим обладнанням можливо розмістити на надгусеничній полиці по 
лівому борту. Енергія буферного накопичувача, попередньо пройшовши через 
перетворювач напруги (600/28) В постійного струму, може подаватися для живлення 
низьковольтного обладнання бортових споживачів бойової гусеничної платформи. 
Програмне забезпечення сучасних процесорів, при наявності відповідних датчиків, 
дозволить реалізувати алгоритми управління з попередження виникнення юза та 
буксування гусениць при русі для різних дорожньо - ґрунтових умов з метою 
поліпшення характеристик розгону, гальмування і повороту бойової гусеничної 
платформи. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішено науково-практичну задачу створення методів 

підвищення характеристик рухливості гусеничних машин на основі впровадження 
автоматизованого керування криволінійним рухом, а також за рахунок застосування 
гібридного приводу. 

За результатами проведеного дослідження зроблено наступні висновки: 
1. Проаналізовані існуючі можливості для збільшення середньої швидкості 

руху гусеничної платформи за рахунок здійснення криволінійного руху на межі 
наближення до заносу. Розроблено метод управління автоматизованою системою 
керування щодо запобігання заносу для гусеничної платформи. Запропоновано 
удосконалені алгоритми керування автоматизованою системою, які сприяють 
запобіганню заносу в процесі криволінійного руху гусеничної платформи та 
забезпечують підвищення середньої швидкості на основі руху на межі наближення 
до заносу. Встановлено, що вдосконалення автоматизованої системи керування 
рухом та поворотом танка БМ «Оплот-Т», а також впровадження системи щодо 
запобігання заносу дозволять зменшити час проходження криволінійних ділянок на 
(7...12)%, що відповідно позначиться на підвищенні рухливості; 

2. Удосконалено математичну модель траєкторного керування рухом центру 
мас гусеничної платформи. Запропоновано метод, використання якого дозволяє 
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отримувати функції для керуючих впливів, які пов’язані зі швидкістю і курсом руху 
гусеничної платформи та уточнюються по верхньому і нижньому діапазонам, 
всередині яких гусенична платформа буде реалізовувати управління під діями 
керувань. Сформульовано критерії для визначення керуючих впливів, які виходять 
за межі допустимого часу виконання людиною-оператором та повинні бути передані 
автоматизованій системі керування, яка забезпечує дію системи на основі 
автономізування та штучної одноканальності. 

3. Запропоновано удосконалену технологію побудови функціональної схеми 
гібридного тягового електрообладнання для гусеничної платформи. Удосконалено 
метод визначення основних характеристик електродвигунів для їх використання в 
якості мотор-генераторів та тягових електродвигунів у складі системи гібридного 
приводу гусеничних платформ. Сформульовано критерії оцінки параметрів 
основних компонентів системи на базі комплектуючих, що виробляються серійно. 
Встановлено, що для гусеничної платформи типу БМ “Оплот-Т” в деяких режимах 
руху буде потрібне забезпечення короткочасної максимальної потужності з кожного 
тягового електродвигуна не менше 492,5кВт, що можливо забезпечити тільки при 
наявності на виробі буферного накопичувача енергії. 

4. Отримав подальший розвиток метод вирішення задачі математичного 
моделювання руху центру мас гусеничної платформи за допомогою аналітичного 
рішення з використовуванням перетворення Лапласа. При цьому сукупність сил, що 
викликають криволінійний рух гусеничної платформи (керуючий вплив, опір 
повороту, відцентрова сила та ін.) було зведено до узагальненої доцентрової сили. 
Отримано вирази, використання яких дозволяє проводити параметричний синтез 
системи управління поворотом гусеничної платформи. 

5. Результати дисертаційної роботи впроваджені в ДП “Харківське 
конструкторське бюро з машинобудування” ім. О.О. Морозова (м. Харків), а також в 
навчальному процесі НТУ “ХПІ” при підготовці студентів спеціальності 7.050702 – 
“Електричні системи і комплекси транспортних засобів” в лекційних курсах: 
“Математичне моделювання динамічних систем” і “Системи автоматизованого 
проектування електронних і мікропроцесорних систем транспортних засобів”. 
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12. Волосніков С.О. Переваги використання пропорційних 
електрогідроклапанів в системах управління рухом гусеничних машин / 
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С.О. Волосніков, М.Є. Зорькін // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я (MicroCAD-2008): матеріали Міжнар. наук. конф. / НТУ “ХПІ”. – 
Харків, 2008. – С. 18. 

Здобувачем запропоновані удосконалені алгоритми керування для 
пропорційних електрогідроклапанів, що застосовуються у фрикційних пристроях 
бортових коробок передач. 

13. Волосников С.А. Комплексная оценка применения электрогидравлических 
клапанов в системах управления движением гусеничных машин / С.А. Волосников, 
М.Е. Зорькин, Г.А. Кузнецов, Ю.Я. Дмитриков // Інформаційні технології: наука, 
техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2006): матеріали Міжнар. наук. 
конф. / НТУ “ХПІ”. – Харків, 2006. – С. 19. 

Здобувачем виконано дослідження переваг та недоліків при застосуванні 
електрогідравлічних клапанів в комплексної системі керування рухом об’єкта БТТ. 

14. Патент України на корисну модель №51514, В60К 37/00. Пульт 
сигналізації водія гусеничної машини / С.О. Волосніков, О.І. Бобровський, 
Г.О. Кузнєцов, Г.Є. Кобзев, О.В. Федянін. - №u200912575, заявл. 04.12.2009, опубл. 
26.07.2010. Бюл.№14. 

Здобувачем запропоновані критерії для визначення ступеня важливості 
інформації систем керування гусеничної машини, що будуть відображатися на 
пульту сигналізації водія. 

15. Волосников С.А. Тенденции развития автоматизации процессов 
управления, как одно из направлений совершенствования объектов БТТ на этапе 
модернизации / С.А. Волосников, Г.А. Кузнецов, А.И. Бобровский // Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2005): матеріали 
Міжнар. наук. конф. / НТУ “ХПІ”. – Харків, 2005. – С. 18. 

Здобувачем виконано аналіз автоматизованих систем керування, що можуть 
бути впроваджені в комплексну систему керування рухом об’єкту БТТ при 
модернізації. 

16. Патент України на корисну модель №41024, В60К 37/00. Панель керування 
гусеничної машини / С.О. Волосніков, О.І. Бобровський, Г.О. Кузнєцов, 
С.А. Павленко, О.А. Фурсов. - №u200900113, заявл. 05.01.2009, опубл. 27.04.2009. 
Бюл.№8. 

Здобувачем запропоновані критерії для визначення ступеня важливості 
інформації кількісних показників контрольних приладів систем керування гусеничної 
машини, що будуть відображатися за допомогою багатофункціонального пульта 
індикації. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Волосніков С.О. Моделі та методи підвищення характеристик рухливості 

гусеничних машин на основі автоматизованого керування криволінійним 
рухом. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. – Національний технічний 
університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2018. 
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Дисертація присвячена розробці й удосконаленню методів керування 
криволінійним рухом гусеничних машин для забезпечення підвищення 
характеристик керованості та рухливості. 

Проведено аналіз систем автоматизованого керування які застосовуються в 
системах керування рухом гусеничних машин. Запропоновано спосіб керування 
гусеничною машиною при здійсненні криволінійного руху на межі наближення до 
заносу для збільшення середньої швидкості руху. З метою забезпечення стійкості 
руху гусеничної машини в повороті удосканалено метод, що дозволяє визначати 
мінімальний радіус повороту, до значення якого, для заданих швидкості руху та 
дорожньо - ґрунтових умов заносу, під дією відцентрової сили не виникає. 
Розроблена модель функціонування цифрової автоматизованої системи щодо 
запобігання заносу для гусеничної платформи, яка обладнана системою 
автоматизованого керування поворотом та використовує спосіб повороту шляхом 
включення передачі (n-1) на борту, що відстає. Отримав подальший розвиток метод 
вирішення задачі математичного моделювання руху центру мас гусеничної 
платформи за допомогою аналітичного рішення з використанням перетворення 
Лапласу, який дозволяє проводити параметричний синтез системи управління 
поворотом гусеничної платформи. 

Визначено критерії оцінки основних характеристик електродвигунів, а також 
інших компонентів системи для створення гібридного приводу для гусеничних 
машин на базі комплектуючих, що виробляються серійно. 

Ключові слова: автоматизовані системи керування, рухливість гусеничних 
машин, електрична трансмісія, гібридна трансмісія. 

 
Волосников С.А. Модели и методы повышения характеристик 

подвижности гусеничных машин на основе автоматизированного управления 
криволинейным движением. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.03 – системы и процессы управления. – Национальный 
технический университет “Харьковский политехнический институт”, Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена разработке и совершенствованию методов управления 
криволинейным движением гусеничных машин для обеспечения повышения 
характеристик управляемости и подвижности. 

На основе проведенного анализа известных публикаций проанализированы 
имеющиеся возможности для увеличения средней скорости движения гусеничной 
платформы за счет осуществления криволинейного движения на грани приближения 
к заносу. Разработан метод по управлению автоматизированной системой 
предотвращения заноса для гусеничной платформы, которая оборудована 
автоматизированной системой управления поворотом. Предложены 
усовершенствованные алгоритмы управления и комплекс технических средств, 
которые способствуют предотвращению заноса гусеничной платформы в процессе 
криволинейного движения и обеспечивают повышение средней скорости за счет 
движения на грани приближения к заносу. 

Усовершенствована математическая модель решения задачи траекторного 
управления движением центра масс гусеничной платформы. Предложен метод 
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расчета, позволяющий получать функции для управляющих воздействий, связанных 
со скоростью и курсом движения гусеничной платформы. Сформулированы 
критерии для определения управляющих воздействий, которые выходят за пределы 
допустимого времени выполнения человеком-оператором и должны быть переданы 
автоматизированной системе управления, которая обеспечивает действие системы 
на основе автономизации и искусственной одноканальности. 

Предложена усовершенствованная технология построения функциональной 
схемы гибридного тягового электрооборудования для гусеничной платформы. 
Усовершенствован метод расчета основных характеристик мотор-генераторов и 
тяговых электродвигателей для их применения в составе системы гибридного 
привода гусеничных платформ. Сформулированы критерии оценки параметров 
основных компонентов системы гибридного привода для применения на 
гусеничных платформах на базе серийно производимых комплектующих. 
Установлено, что для гусеничной платформы типа БМ “Оплот-Т” в некоторых 
режимах движения потребуется обеспечение кратковременной максимальной 
мощности с каждого тягового электродвигателя не менее 492,5кВт, что можно 
обеспечить только при наличии на изделии буферного накопителя энергии. 

Предложен метод решения задачи математического моделирования движения 
центра масс гусеничной платформы с помощью аналитического решения с 
применением преобразования Лапласа. При этом совокупность сил, вызывающих 
криволинейное движение гусеничной платформы (управляющее воздействие, 
сопротивление повороту, центробежная сила и др.) были сведены к обобщенной 
центростремительной силе. Получены выражения, позволяющие проводить 
параметрический синтез системы управления поворотом гусеничной платформы. 

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, подвижность 
гусеничных машин, электрическая трансмиссия, гибридная трансмиссия. 

 
Volosnikov S.O. Models and methods of improving the characteristics of 

mobility of tracked vehicles due to implementation of automated control of the 
curvilinear motion. –  Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of technical Sciences on specialty 05.13.03 - 
management systems and processes. - National Technical University “Kharkiv Polytechnic 
Institute”, Kharkiv, 2018. 

The thesis is dedicated to the development and improvement of methods for 
controlling the curvilinear motion of tracked vehicles in order to increase their 
controllability and mobility. 

The analysis of automated control systems of tracked vehicles used in motion 
control systems was conducted. A method for controlling a tracked vehicle during 
curvilinear motion on the verge of a skid to increase the average driving speed is proposed. 
In order to ensure the tracked vehicle movement stability at the time of turn, a method has 
been developed that allows to determine the minimum turning radius at which, for a given 
speed and road conditions, skidding does not occur under the action of the centrifugal 
force. A model of the operation of a digital automated skid prevention system for a tracked 
vehicle has been developed, which is equipped with an automatic steering control system 
and does the steering by engaging gear (n-1) on the lagging board. A method for solving 
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the problem of mathematical modeling of the movement of the center of mass of a tracked 
vehicle with the help of an analytical solution using the Laplace transform has been 
developed, allowing to carry out parametrical studies of the tracked vehicles at curvilinear 
motion.  

The criteria for estimating the main characteristics of electric motors as well as other 
components of the system for creating a hybrid electric drive for tracked vehicles based on 
serially produced components have been determined. 

Keywords: automated control systems, mobility of tracked vehicles, electric 
transmission, hybrid transmission. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 30.10.2018 р. Формат 60х90 1/16 Папір офсет. Друк цифровий 
Ум. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 15 

___________________________________________________________________________ 
Видавництво та друк ФОП Іванченко І.С. 

Пр. Тракторобудівників, 89-а/62, м. Харків, 61135 
тел.: +38-093-40-243-50, +38-050-40-243-50 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, 
виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції ДК №4388 від 15.08.2012 р. 

www.monograf.com.ua 


