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Вельми важливими критеріями ефективності роботи транспортного засобу 

є швидкість та пропускна здатність. На залізницях передових в технічному 

відношенні країн їх вдалося істотно підвищити, запровадивши 

високошвидкісний електричний транспорт. 

Доцільне застосування транспортних засобів з кузовами, що нахиляються, 

на існуючих ділянках транспортних магістралей, що містять велику кількість 

кривих (залізниці, аеродроми та інше). В даний час такі приводи 

застосовуються на електропоїздах, що експлуатуються в багатьох країнах світу, 

включаючи Австралію, Німеччину, Іспанію, Італію, Канаду, Китай, Норвегію, 

Португалію, Словенію, США, Фінляндію, Францію, Швейцарію, Швецію та 

Японію. 

Підвищення швидкості руху можна здійснити двома основними шляхами. 

По-перше, можна відмовитися від використання кривих порівняно малого 

радіусу. По-друге, можна залишити в експлуатації існуючу мережу залізниць, 

вживши заходів по зміні конструкції рухомого складу, що дозволяють 

підвищити швидкість проходження кривих за рахунок впровадження систем 

нахилу кузовів. Такий шлях є менш витратним, оскільки вводити новий 

рухомий склад можна поступово, витісняючи існуючий у міру його фізичного 

та морального зносу. 

В роботе розглядається актуальна проблема створення транспортного 

засобу з комбінованим пневматичним та електромеханічним приводом на 

основі лінійного двигуна для нахилу кузова, що дозволяє істотно підвищити 

швидкість руху на кривих ділянках. Вона складається з диференційних рівнянь 

зміни тиску у пневморесорі та руху верхньої її частини  для пневматичних 

ресор діафрагмового типу . Визначено функцію масової витрати повітря для 

нахилу кузова, що базується на обчисленні термодинамічних функцій розходу. 
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