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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження
Інтерес до використання вібраційних технологій в практичній
діяльності людини зростає [1]. Машини і агрегати, в яких
використовується

вібрація,

знаходять

все

більш

широке

використання. Вібраційні технології знаходять широке застосування в
техніці, будівництві, машинобудуванні, медицині та інших галузях
людської діяльності.
Дуже важливим є використання вібраційних технологій у
промисловості, а саме в роботі віброагрегатів (віброударних машин)
для ливарного виробництва, промислових віброударних інструментів,
транспортних засобів і грохотів, вібромайданчиків для ущільнення
бетонної суміші та інших механізмів, в яких крім вібраційних
процесів відбувається ще й контактна ударна взаємодія між окремими
частинами

чи

віброударних

ланками.
машин

Важливість

обумовлюється

вивчення
тим,

що

роботи
у

таких

багатьох

технологічних процесах віброударні явища є більш ефективними, ніж
суто вібраційні. Використання віброударної дії вигідно тим, що
дозволяє одержати значний результат з допомогою мінімальних
технологічних засобів [2 – 3]. В багатьох технологічних процесах
віброударні явища використовуються більш ефективно, ніж чисто
вібраційні (будівельні машини, віброінструменти, транспортні засоби
і грохоти, вібромайданчики для ущільнення бетонної суміші, машини
для ливарного виробництва та інші).
Як і в теоретичних дослідженнях про вібрацію, так і в
практичному її використанні є багато недосліджених моментів. З
теорії і практики використання віброударної дії в системах і
механізмах існує значна кількість публікацій. Узагальнення матеріалу

з теорії та практики вібрації та коливань зроблено в довіднику
«Вибрации в технике», т.т. 1-6 [4 – 9]. Для деяких технологічних
процесів віброударні режими є єдино можливі (вібровідбійний
інструмент тощо). Вібрація виникає і при бурінні свердловин, але тут
вона відіграє шкідливу роль, тому що вібрація приводить до
руйнування інструмента (долота) і зниження техніко-економічних
показників.
Таким чином, моделювання віброударних систем відіграє велику
роль при конструюванні нових машин і агрегатів, а також при
розрахунках їх роботи.
При математичному моделюванні віброударних систем та
вибивних агрегатів треба враховувати, що ці моделі є суттєво
нелінійні. На суттєву нелінійність таких систем звертали увагу такі
дослідники, як Y.Rocard, В.О.Кононенко, С.С.Корабльов, І.І.Герега,
В.М.Шопа, І.С.Лозовий та інші. Тому для отримування чисельних
результатів

необхідно

використовувати

методи

чисельного

моделювання та реалізовувати їх на комп’ютері.
Значний вклад у моделюванні віброударних динамічних систем з
використанням чисельних методів, а також методів комп’ютерного
моделювання, внесли такі вчені: К.М.Рагульскіс, В.П.Франчук,
І.І.Герега, В.М.Шопа, І.С.Лозовий, М.Р.Козулькевич, М.А.Ткачук,
Р.В.Чубик, В.М.Боровець, В.С.Шенбор, А.П.Беспалов, О.С.Ланець,
Я.В.Шпак, Ю.П.Шоловій, А.Н.Марюта, Т.С.Ярошевич, З.А.Стоцько,
Б.І. Сокіл, В.Г. Топільницький, Р.Д.Іскович-Лотоцький та інші.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Результати
проведенні

наукових

держбюджетної
контактної

дисертаційної

досліджень

теми:

взаємодії

роботи
в

використовувались
рамках

науково-дослідної

«Механіко-математичне
в

при

оболонково-стрижневих

моделювання
системах

з

урахуванням сухого тертя та закриття тріщин. Розділ 8. Математична
модель розгалуженої віброударної коливальної системи». Державний
реєстраційний номер теми 0197U008957. Держбюджетна тема
відповідає науково-дослідній тематиці Івано-Франківського відділу
моделювання демпфуючих систем Інституту прикладних проблем
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Мета і завдання досліджень
Метою досліджень дисертаційної роботи є розроблення та
практична

реалізація

віброударного

математичної

агрегату

з

моделі

процесу

ланцюгово-розгалуженим

роботи
способом

з’єднання твердих тіл, що дозволить підвищити ефективність та
надійність роботи вибивних віброударних ґраток для ливарного
виробництва та проводити чисельні розрахунки динамічного режиму
роботи промислових віброґраток, у яких тверді тіла з’єднуються
ланцюгово-розгалуженим способом.
Для досягнення поставленої мети були визначені завдання:
1) побудова математичної моделі динамічного режиму роботи
віброударних

агрегатів

з

ланцюгово-розгалуженим

способом

з’єднання твердих тіл та аналіз адекватності моделі фізичному
процесу, що розглядається;
2) побудова математичної моделі контакту робочих органів
технологічного вантажу з робочими органами опорної рами агрегату;
3)

експериментальне

дослідження

явища

синхронізації

дебалансних мас і віброударних ґраток в динамічному режимі роботи;
4) чисельні розрахунки динамічного режиму роботи простіших
моделей віброґраток з ланцюгово-розгалуженим способом з'єднання
твердих тіл, розрахунок власних частот, амплітуди та прискорення
технологічного вантажу та оцінка точності проведених розрахунків;

5)

побудова

графіків залежності амплітуди

коливань та

амплітуди віброприскорень від часу, та фазових портретів руху
технологічного

вантажу

при

динамічному

режимі

роботи;

дослідження залежності власних частот технологічного вантажу від
механічних параметрів системи;
6) дослідження питання про стійкість отриманих розв’язків
розглянутої механічної віброударної системи;
7) побудова імітаційної комп’ютерної моделі динамічного
режиму роботи простішої віброґратки;
8) розроблення наукової класифікації віброударних агрегатів з
ланцюговим та ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих
тіл.
Об’єктом дисертаційного дослідження є процес динамічного
режиму роботи віброударних агрегатів з ланцюгово-розгалуженим
способом з’єднання твердих тіл.
Предметом дисертаційного дослідження є математичні моделі
взаємодії твердих тіл та механічних параметрів системи при
динамічному режимі роботи віброударних агрегатів з ланцюговорозгалуженим способом з’єднання твердих тіл.
Методи дослідження
В основу покладені методи математичного моделювання;
аналітичної механіки – використання системи рівнянь Лагранжа ІІ
роду, з допомогою якої побудована математична модель динамічного
режиму роботи віброагрегата; методи матричного числення; методи
обчислювальної математики для чисельного розв’язування системи
звичайних нелінійних диференціальних рівнянь ІІ порядку та
отримання значень параметрів складної віброударної системи при
динамічному

режимі

роботи.

Використовувалися

методи

комп’ютерного моделювання для побудови графіків амплітуди

коливань та амплітуди віброприскорень, а також фазових портретів
при коливаннях твердих тіл системи, а також методи імітаційного
моделювання динамічного режиму роботи. Проводилися патентні
дослідження для створення винаходу для дослідження явища
самосинхронізації об’єктів, що коливаються.
Наукова новизна одержаних результатів
Отримані нові результати в напрямку створення моделей процесу
роботи віброударних агрегатів з ланцюгово-розгалуженим способом
з’єднання твердих тіл, основними з яких є:
1. Вперше запропоновано математичну модель руху твердих тіл
та дії технологічного вантажу в механічних системах з ланцюговорозгалуженим способом з’єднання мас на основі рівнянь Лагранжа ІІ
роду, що, на відміну від існуючих методів та моделей, дозволяє
одержати аналітичні залежності для опису характеристик об’єктів
такого класу;
2. Вперше змодельовано процес взаємодії технологічного
вантажу з робочими органами механічних систем з ланцюговорозгалуженим способом з’єднання твердих тіл, що дозволяє, на
відміну від існуючих методів, одержати аналітичні залежності для
знаходження зусиль в зоні контакту;
3. Удосконалено підхід до моделювання динамічного режиму
роботи віброударної ґратки, що, на відміну від існуючих методів,
дозволяє одержати фазові портрети та графічні залежності між
амплітудами коливань та амплітудами віброприскорень, залежність
власних частот, фазових портретів та амплітуд і віброприскорення
технологічного вантажу від механічних параметрів віброгратки,
дослідити питання механічної стійкості досліджуваної системи з
використанням її фазових портретів;

4. Дістали подальший розвиток методи дослідження розсіювання
енергії в механічних системах з ланцюгово-розгалуженим способом
з’єднання твердих тіл, що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє
врахувати взаємодію технологічного вантажу з робочими органами
при наявності різних типів контакту, сил сухого та в’язкого тертя;
5. Удосконалено теоретичні підходи для оцінки точності
розв’язання задачі моделювання процесів роботи віброударного
агрегату з ланцюгово-розгалуженим способом з’єднання твердих тіл
та перевірки адекватності моделей на основі аналізу точності
використаних

чисельних

методів

та

методів

імітаційного

моделювання для віброґратки типу 31327, що, на відміну від
існуючих підходів, дозволяє оптимізувати вибір математичного
апарату для вирішення поставленої задачі.
Практична цінність одержаних результатів
Практична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що:
– на основі створених математичних моделей запропоновано
методику

розрахунку

параметрів

віброагрегату

з

ланцюгово-

розгалуженим способом з’єднання твердих тіл, яка враховує пружні
зв’язки між тілами, сухе позиційне тертя при взаємодії тіл,
демпфування енергії в системі;
– на основі створених моделей для підприємств, що спеціалізуються
на випуску виброґраток для ливарного виробництва, створено
методику для розрахунків параметрів динамічного режиму роботи
вибивних віброґраток , що важливо при створенні нових видів
вибивних віброґраток та віброударних агрегатів для ливарного
виробництва;

дана

методика

може

використовуватись

для

розрахунків параметрів динамічного режиму роботи віброагрегатів,
що застосовуються також і в інших галузях виробництва;

– на підставі проведених чисельних розрахунків надано низку
практичних рекомендацій, що дозволять оптимізувати параметри
динамічного режиму роботи для конкретних типів віброагрегатів, що
використовуються у ливарному виробництві;
– розроблено пристрій для дослідження явища самосинхронізації в
вібраційних машинах, що дозволить більш ефективно контролювати
явище резонанса віброґраток, які комплектують віброагрегати, а
також використовуватись і в інших галузях народного господарства;
пристрій захищено Патентом України на винахід;
– розроблено нову класифікацію віброударних агрегатів за способом
компоновки твердих тіл та наявності пружних в’язів між твердими
тілами, яка може використовуватись при виробництві промислових
віброґраток.
Результати

дисертаційної

роботи

впроваджені

на

ПАТ

«Азовзагальмаш», м. Маріуполь, Акт впровадження від 24 лютого
2016 р. (Додаток Б), а також в навчальному процесі (Додаток В).
Методика проведення досліджень дисертаційної роботи являє
собою комплекс теоретичних, експериментальних та числових
досліджень. Для теоретичних досліджень застосовувались методи
аналітичної

механіки,

диференціальних

математичного

рівнянь,

теорії

моделювання,
матриць,

математики – багатокроковий метод Адамса,

звичайних

обчислювальної
експериментальних

досліджень для визначення динамічних параметрів віброґратки,
комп’ютерного імітаційного моделювання динамічного режиму
роботи.
Числові розрахунки робилися для розробленої математичної
моделі конкретного типу промислових вібромашин – інерційноударних

вибивних

ґраток

моделі

31327.

Врахувалось

також

демпфування енергії при контакті технологічного вантажу з робочими

органами. Виявлено проблеми установки таких складних динамічних
систем на єдиний фундамент.
Достовірність основних наукових результатів забезпечується
обґрунтованістю математичних викладок і фізичних посилок, що
стоять в основі моделі, строгій математичній побудові моделі, а також
перевірці одержаних результатів з допомогою методів чисельного та
імітаційного комп’ютерного моделювання. Теоретичні результати та
практичні рекомендації, що одержані в даній роботі при побудові
даної

математичної

моделі,

застосовувались

при

експлуатації

вибивної інерційно-ударної ґратки типу 31327, що виготовлялась ВО
«Карпатпресмаш».
Особистий внесок здобувача
Всі наукові результати дисертаційної роботи, що виносяться на
захист,

належать

особисто

здобувачу.

Постановка

задачі,

формулювання завдань досліджень дисертаційної роботи та аналіз
результатів виконано спільно з науковим керівником. Роботи [10] ,
[11], [12], [13], [14], [15], [16] здобувачем написані одноосібно. В
сумісних публікаціях особисто здобувачу належить:
– в роботах [17 – 21] – виведення основних аналітичних залежностей
для математичного опису руху твердих тіл і технологічного
навантаження в механічних системах з ланцюгово-розгалуженим
способом з’єднаня мас на основі рівнянь Лагранжа ІІ роду;
–

в

роботах

[22

-

24]

здобувачем

побудована

система

диференціальних рівнянь та проаналізовані фазові портрети та
амплітудно-частотні характеристики твердих тіл, що коливаються при
установленому динамічному режимі, а також проаналізовано питання
механічної стійкості системи та залежність власних частот системи
від механічних параметрів;

– в роботах [25 – 28] здобувач застосував методологію зведення
складної системи нелінійних диференціальних рівнянь другого
порядку до системи алгебраїчних рівнянь;
– в роботах [29 – 30] – дослідив питаня розсіювання енергії в
механічних системах з ланцюгово-розгалуженим способом з’єднаня
твердих тіл, що враховує моделювання технологічного вантажу з
робочими органами в вигляді одностороннього або рівномірнорозподіленого по довжині контакту при наявності сил сухого тертя, а
також в’язкого тертя;
– в роботах [31 – 34] – вивів аналітичні залежності, що визначають
умови контакту, а також сили, що діють в зоні контакту;
– в роботі [35] здобувач проаналізував роботу пристрою для
дослідження явища самосинхронізації в вібраційних машинах, на
який отримано Патент України на винахід;
– в роботі [36] побудована система диференціальних рівнянь та
проаналізовані фазові портрети та графіки залежності амплітуд
коливань та віброприскорень при наявності в’язкого опору.
Апробація дисертаційної роботи
Основні результати дисертації доповідались:
– на Всесоюзній конференції з математичного та машинного
моделювання (Воронеж, 1991 р.);
– 16 Конференції з питань розсіювання енергії при коливаннях
механічних систем (Івано-Франківськ, 1992 р.);
– 4 Міжнародній конференції з механіки неоднорідних структур
(Тернопіль, 1995 р.);
–

Всеукраїнській науковій конференції «Розробка та застосування

математичних методів в науково-технічних дослідженнях» (Львів,
1995 р.);

– VII Міжнародній науково-технічній конференції «Вібрації в
техніці та технологіях» (Львів, 2006 р.);
– XVI Міжнародній науково-технічній конференції «Прикладні
задачі математики і механіки» (Севастополь, 2008);
– 2-ій Міжнародній науково-технічній конференції «Теорія та
практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації
машинобудівних конструкцій» (Львів, 2010);
–

Всеукраїнській

науковій

конференції

«Прикладні

задачі

математики» (Яремче, 2011);
–

щорічних

науково-технічних

конференціях

професорсько-

викладацького складу університету (ІФНТУНГ, Івано-Франківськ,
2000-2016 р.);
– постійно діючому семінарі відділу моделювання демпфуючих
систем ІППММ НАН України ім. Я.С.Підстригача (м. ІваноФранківськ);
– розширеному семінарі кафедри математичних методів в інженерії
ІФНТУНГ (грудень 2014 р.);
– на міжнародній науково-технічній конференції «Фундаментальні та
прикладні проблеми сучасних технологій», присвяченої 55-річчю
заснування ТНТУ та 170-річчю з дня народження І. Пулюя
(Тернопіль, травень 2015 р.);
– Другій

Всеукраїнській науковій конференції «Прикладні задачі

математики» (Івано-Франківськ, 13-15 жовтня 2016 р.).
Публікації основних результатів дисертаційної роботи
Всього по темі дисертаційної роботи опубліковано 27 наукових
праць, в тому числі тринадцять статей у наукових виданнях (чотири
без співавторів) , 2 роботи задепоновано; 11 тез доповідей
міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій (три без
співавторів). 3 статті входять до науковометричної бібліографічної

бази SCOPUS, 13 до фахових видань. За результатами дисертаційних
досліджень одержано один Патент України на винахід. Список
публікацій по результатам роботи подано в списку літератури до
дисертації.
Структура та обсяг дисертаційної роботи
Дисертація складається з титульного аркушу, анотації на
українській та англійській мовах, змісту, вступу, п’яти розділів
основної частини, списку використаних джерел та чотирьох додатків.
Повний обсяг дисертації складає 191 сторінку, основний текст
складає 146 сторінок. Список використаних джерел містить 183
найменувань на 22 сторінках. Дисертація містить 59 рисунків та 2
таблиці.
В Додатку А наведені конструктивні моделі деяких коливальних
систем з розгалуженим та ланцюгово-розгалуженим способом
з’єднання твердих тіл. Додаються також Акт про впровадження
результатів дисертаційної роботи КТЦ ПАО «Азовзагальмаш»
(Додаток Б), Акт про використання в навчальному процесі наукових
результатів дисертаційної роботи (Додаток В), публікації автора по
матеріалам дисертаційної роботи (Додаток Г).
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