
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
 

Кваліфікаційна наукова праця 
на правах рукопису 

 
 
 
 

ВОЛОСНІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

УДК 629.1.032 
 

ДИСЕРТАЦІЯ 
 
 
 

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
РУХЛИВОСТІ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН НА ОСНОВІ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИМ РУХОМ 
 
 
 

05.13.03  –  системи та процеси керування 
12 –  Інформаційні технології 

 
 

Подається на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук 

 
 

Дисертація містить  результати  власних  досліджень.  Використання  ідей, 
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 
  
 Волосніков С.О.  
   
 

Науковий керівник:     
Клімов Віталій Федорович,     
кандидат технічних наук, професор  

 
 

Харків – 2018 



 1 

АНОТАЦІЯ 

Волосніков С.О. Моделі та методи підвищення характеристик рухливості 

гусеничних машин на основі автоматизованого керування криволінійним 

рухом. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.03 “Системи та процеси керування” (12 - Інформаційні 

технології). – Національний технічний університет “Харківський політехнічний 

інститут” Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018 р. 

Дисертація присвячена розробці й удосконаленню методів керування 

криволінійним рухом, а також застосуванню гібридного приводу на гусеничних 

машинах для забезпечення підвищення характеристик керованості та 

рухливості. 

Об’єкт дослідження – процес керованого криволінійного руху 

гусеничної платформи. 

Предмет дослідження – моделі та методи автоматизованого керування 

криволінійним рухом гусеничної платформи. 

У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача підвищення 

характеристик рухливості гусеничних машин на підставі впровадження 

удосконалених моделей та методів в системах автоматизованого керування 

криволінійним рухом, а також за рахунок застосування гібридного приводу з 

рекуперацією енергії гальмування та повороту. 

Розроблені математичні моделі та методи, а також надані практичні 

рекомендації, на основі яких запропоновано принципово новий підхід для 

здійснення підвищення однієї з основних тактико-технічних характеристик 

об’єкту бронетанкової техніки - рухливості. Застосування запропонованих 

підходів в практиці конструкторських бюро - розробників військової техніки 

забезпечить підвищення науково-технічного рівня виробів, що проектуються, 

як нових, так і модернізованих та дозволить на ранніх стадіях проектування 

моделювати забезпечення потрібних показників рухливості. Вирішення даної 

задачі дозволило отримати нові наукові та практичні результати. 
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На основі проведеного аналізу відомих публікацій проаналізовані наявні 

можливості для збільшення середньої швидкості руху гусеничної платформи за 

рахунок здійснення криволінійного руху на межі наближення до заносу.  

Розроблено модель функціонування та удосконалено метод керування 

цифровою автоматизованою системою щодо запобігання заносу для гусеничної 

платформи, яка обладнана автоматизованою системою керування поворотом та 

використовує спосіб повороту шляхом включення передачі (n-1) на борту, що 

відстає, що дозволило отримати універсальний опис процесу. Запропоновано 

вдосконалені алгоритми керування та комплекс технічних засобів, які сприяють 

запобіганню заносу гусеничної платформи в процесі криволінійного руху та 

забезпечують підвищення середньої швидкості за рахунок руху з “допустимо 

максимальною по заносу” швидкістю. 

Удосконалено математичну модель рішення задачі траєкторного 

керування рухом центру мас гусеничної платформи. Запропоновано метод 

розрахунку, що дозволяє отримувати функції для керуючих впливів, які 

пов'язані зі змінами швидкості і напрямком руху гусеничної платформи. 

Сформульовано критерії для визначення керуючих впливів, які виходять за 

межі допустимого часу виконання людиною-оператором і повинні бути 

передані автоматизованій системі керування, яка забезпечує дію системи на 

основі автономізації та штучної одноканальності. 

Удосконалено метод розрахунку для визначення мінімального радіуса 

повороту гусеничної платформи, до значення якого, для заданих швидкості 

руху та дорожньо-ґрунтових умов, занос під дією відцентрової сили не виникає. 

Розроблено методику для визначення меж, що відокремлюють керування 

гусеничною платформою людиною - оператором від режимів, коли керування 

необхідно автоматизувати з метою поліпшення керованості, запобігання заносу 

та збільшення середньої швидкості руху гусеничної платформи. 

Проведено порівняльний аналіз різних схем побудови гібридного 

тягового електрообладнання для гусеничної платформи. Запропоновано метод 

розрахунку основних характеристик мотор-генераторів та тягових 
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електродвигунів для їх застосування у складі системи гібридного приводу 

гусеничних платформ. Удосконалено метод визначення критеріїв оцінки 

параметрів основних компонентів системи гібридного електроприводу для їх 

застосування на гусеничних платформах 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. 

Отримав подальший розвиток метод вирішення задачі математичного 

моделювання руху центру мас гусеничної платформи за допомогою 

аналітичного рішення із застосуванням перетворення Лапласа. Отримано 

вирази, що дозволяють визначати траєкторію руху гусеничної платформи на 

основі складових швидкості на осі координат, як функцій часу і аналітичних 

виразів горизонтальною і вертикальною координат від часу, що дозволяють 

визначати координати її центру мас. Розроблений метод дозволяє проводити 

параметричний синтез систем управління поворотом гусеничної платформи. 

При виникненні заносу гусеничної платформи, здійснення 

пригальмовування борту, що забігає є найбільш ефективним способом 

повернення машини до стабілізації повороту. Проведені дослідження по 

моделюванню руху гусеничної платформи в повороті при низькому коефіцієнті 

зчеплення з ґрунтом показали ефективність вказаного способу для запобігання 

заносу. Однак варто зазначити, що чим вище швидкість руху машини (5-та 

передача та вище), тим складніше буде вивести її зі стану заносу. 

За результатами випробувань встановлено, що при здійсненні повороту 

гусеничної платформи типу БМ “Оплот-Т” на передачах з 1-ої по 4-ту, 

розрахункові та мінімальні значення радіусів повороту, що отримані за 

результатами випробувань 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. 
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При здійснені повороту гусеничною платформою, що досліджувалась, на 

швидкостях наближених до максимальних для 5-ій, 6-ій та 7-ій передач з 

мінімальним радіусом повороту, що отримані за результатами випробувань для 

кожної з передач, машина виходить за межі заносу, що особливо небезпечно 

для ґрунтів з низькими зчіпними властивостями, що мають малий коефіцієнт 

опору повороту. 

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”. 

Ключові слова: автоматизовані системи керування, рухливість 

гусеничних машин, електрична трансмісія, гібридна трансмісія. 
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ANNOTATION 

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. – Qualification scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of technical Sciences on specialty 

05.13.03 - Management systems and processes (12 - Information technology). - 

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 as well as the use of a hybrid 

electric drive in order to increase their controllability and mobility. 

The object of research - the process of controlled curvilinear motion of the 

tracked vehicles. 

Subject of research - models and methods of automated control of curvilinear 

motion of a tracked vehicles. 

In the dissertation the scientific and practical task of increasing the 

characteristics of the mobility of tracked vehicles is solved based on the introduction 

of advanced models and methods in the systems of automated control of the 

curvilinear motion, as well as at the expense of the use of a hybrid drive with the 

recuperation of the braking and rotation energy. 

The developed mathematical models and methods, as well as given practical 

recommendations, on the basis of which a fundamentally new approach is proposed 

to improve one of the main tactical and technical characteristics of the object of 

armored vehicles - mobility. Application of the proposed approaches in the practice 

of design bureaus - developers of military equipment will provide an upgrade of the 

scientific and technical level of products designed as new and upgraded and will 

allow in the early stages of designing to model the provision of the required mobility 

indicators. Solving this task has allowed to get new scientific and practical results. 

On the basis of the analysis of the known publications, the available 

opportunities for increasing the average speed of the tracked vehicles due to the 
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implementation of curvilinear movement on the verge of approaching the drift were 

analyzed. 

A functioning model has been developed and a digital automated control 

system has been improved to prevent skidding for a tracked platform, which is 

equipped with an automated steering control system and uses a turning method by 

engaging the gear (n-1) on a lagging board, which allowed us to obtain a universal 

description of the process. Improved control algorithms and a set of technical means 

are proposed to help prevent the tracked vehicles from skidding during curvilinear 

movement and provide an increase in the average speed due to the movement with 

the “permissible maximum skid speed”. 

The mathematical model of solving the problem of the trajectory control of the 

center of mass of the tracked vehicles has been improved. A calculation method is 

proposed that allows to obtain functions for control actions associated with changes 

in the speed and direction of movement of the tracked platform. Criteria are 

formulated for determining control actions that go beyond the permissible time of 

execution by a human operator and should be transferred to an automated control 

system. 

The calculation method has been improved to determine the minimum turning 

radius of a tracked vehicles, to the value of which for given speeds and ground 

conditions, a skid under the action of centrifugal force does not occur. A technique 

has been developed for determining the boundaries separating the control of the 

tracked vehicles by the human operator from the modes when it is necessary to 

automate the controls in order to improve controllability, prevent skidding and 

increase the average speed of the tracked vehicles. 

A comparative analysis of various schemes for constructing a hybrid traction 

electrical equipment for tracked platforms is carried out. A method is proposed for 

calculating the main characteristics of motor-generators and traction motors for their 

use as part of a hybrid drive system for tracked platforms. The method for 

determining the criteria for evaluating the parameters of the main components of the 

hybrid drive system for their use on tracked platforms based on mass-produced 
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components has been improved. It has been established that for a track-type platform 

MBT “Oplot-T” in some driving modes it will be necessary to ensure a short-term 

maximum power from each traction motor at least 492.5 kW. This can only be 

achieved if there is a buffer energy storage device on the product. 

The method for solving the problem of mathematical modeling of the motion 

of the center of mass of a tracked platform using an analytical solution using the 

Laplace transform was further developed. Expressions are obtained that allow to 

determine the trajectory of the track platform based on the velocity components on 

the coordinate axis as a function of time and analytical expressions of the horizontal 

and vertical coordinates from time, allowing to determine the coordinates of its center 

of mass. This method allows you to perform parametric synthesis of control systems 

for the turn of tracked platforms. 

In the event of a skid of a tracked platform, the most effective way to return to 

stabilizing the turn is to brake the running side. Studies conducted on modeling the 

movement of a track platform in a turn with a low coefficient of adhesion to the 

ground have shown the effectiveness of this method for preventing skidding. 

However, it is worth noting that the higher the speed of the car (5-gear and higher), 

the harder it will be to take it out of the drift state. 

According to the test results, it was established that when making a rotation of 

the MBT “Oplot-T” track-type platform on gears one through four, the calculated and 

minimum values of the turning radii that were obtained from the test results almost 

coincide. For the fifth, sixth and seventh gears, the calculated turning radii are 

smaller than those obtained from the test results. In this case, the higher the 

transmission - the greater the difference. 

When turning the investigated track platform, at speeds close to the maximum 

for the fifth, sixth and seventh gears with a minimum turning radius, which were 

obtained from the test results for each of the gears, the machine goes beyond the skid. 

This is especially dangerous for soils with low adhesion properties, which have a low 

coefficient of resistance to rotation. 

The practical significance of the results for the machine-building industry: 
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- the results of the work were applied in the synthesis of a control system for a 

curvilinear movement of a track platform in which more accurate modeling of the 

processes of steering on the verge of approaching a skid with a guaranteed degree of 

stability was achieved, which was achieved by using higher order models; 

- proposed a hybrid drive system design with a sequential connection pattern of 

elements and the absence of a rigid kinematic connection between the engine and 

drive wheels for the track platform, which increases the traction capabilities of the 

product in the process of rectilinear movement, and allows turning at higher speeds. 

The results of the thesis were introduced in the “Kharkiv Morozov Machine 

Building Design Bureau”. Also, the results are implemented in the educational 

process of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” in the 

preparation of students of the specialty 7.050702 - “Electrical systems and complexes 

of vehicles” in lecture courses: “Mathematical modeling of dynamic systems” and 

“Computer-aided design of electronic and microprocessor-based vehicle systems”. 

Keywords: automated control systems, mobility of tracked vehicles, electric 

transmission, hybrid transmission. 
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