
ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2016. № 3 (15). 
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua 

© Лепіхов О. В., Хрипко С. Л., 2016 
 

 

Електротехнічні та енергетичні комплекси і системи 

40 

УДК 51-72 
 
Лепіхов О. В., Хрипко С. Л. 
Класичний приватний університет, Запоріжжя 

ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДАНИХ 
ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ МОСТОВИХ КРАНІВ 

У багатьох областях техніки вирішуються завдання, пов'язані з моделюванням 
поведінки систем під динамічним навантаженнями протягом часу. Моделювання переслідує 
мету як спостереження за ходом робіт, так і оцінки надійності функціонування системи та її 
оптимізації. Прикладом такої важливої технічної системи є конструкція мостових кранів. 

Для реалізації оптимальних конструкцій кранів раніше застосовували розрахункові 
методи, в першу чергу, з використанням законів статики, які недостатні та дають досить 
наближені характеристики в динамічних процесах пересування і ударних навантажень. Тому 
виникає необхідність застосування математичного моделювання для графічного 
представлення динаміки поводження системи. Математичне моделювання рухів кранів 
дозволяє визначити їх раціональні з точки зору стійкості, надійності і безпеки важливі 
елементи конструкції.  

У даній роботі розроблена програма для моделювання динамічних вертикальних 
коливань мостових кранів. Як середовище розробки було обрано пакет MATLAB Simulink. 
Володіючи широкими можливостями для програмування, і має перевагу в швидкодії при 
моделюванні динамічних процесів, що робить його одним з найкращих для розробки 
програм моделювання механізмів. Створена програма дозволяє відобразити переміщення, 
зміну швидкості і прискорення мас крана у вертикальній площині на нерівностях 
промислової рейкової колії в будівлі.  

Ключові слова: математичне моделювання, динаміка крана, Matlab. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДАННЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ МОСТОВЫХ КРАНОВ 

Во многих областях техники решаются задачи, связанные с моделированием поведения 
систем под динамическим нагрузками в течение времени. Моделирование преследует цель 
как наблюдение за ходом работ, так и оценки надежности функционирования системы и ее 
оптимизации. Примером такой важной технической системы является конструкция мостовых 
кранов. 

Для реализации оптимальных конструкций кранов ранее применяли расчетные методы, 
в первую очередь с использованием законов статики, которые недостаточны и дают 
довольно приближенные характеристики в динамических процессах передвижения и 
ударных нагрузок. Поэтому возникает необходимость применения математического 
моделирования для графического представления динамики поведения системы. 
Математическое моделирование движений кранов позволяет определить их оптимальные с 
точки зрения устойчивости, надежности и безопасности важные элементы конструкции. 

В данной работе разработана программа для моделирования динамических 
вертикальных колебаний мостовых кранов. В качестве среды разработки был выбран пакет 
MATLAB Simulink. Обладая широкими возможностями для программирования, имеет 
преимущество в быстродействии при моделировании динамических процессов, что делает 
его одним из лучших для разработки программ моделирования механизмов. Созданная 
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программа позволяет отобразить перемещения, изменение скорости и ускорения масс крана 
в вертикальной плоскости на неровностях промышленного рельсового пути в здании. 

Ключевые слова: математическое моделирование, динамика крана, Matlab. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблеми механіки, пов'язані з взаємодією кранової 

системи з рейковим шляхом, в повній мірі проявляються в тих випадках, коли пересування 
самого крану не епізодичне, а постійне за технологією і повторюється, як правило, за кожен 
робочий цикл. До такого типу кранів відносяться, в першу чергу, мостові крани. Ці типи 
кранів є кранами загального призначення і на їх прикладі були розглянуті основні аспекти 
динаміки пересування кранів по рейковому шляху. Вантажопідіймальні крани є невід'ємною 
частиною технологічного комплексу (наприклад, в металургійних цехах) або транспортно-
перевантажувального потоку (наприклад, на контейнерних терміналах) і істотно впливають 
на продуктивність і ефективність робіт [1]. При розробці кранів немає можливості створення 
дослідного зразка, який можна досліджувати в реальних умовах експлуатації, аж до 
аварійних ситуацій. Тому надзвичайно важливим є створення математичних моделей кранів, 
їх експериментальна перевірка і реалізація з метою одержання необхідних показників. 
Особливістю моделей є те, що їх маса і пружність розподілені по вузлах конструкції, в 
результаті чого процес пружної деформації описується диференціальними рівняннями. 

В роботі [2] для вирішення проблем математичного моделювання моста крана 
використовувалося програмне забезпечення, призначене для вирішення завдань механіки 
деформованого твердого тіла – пакет COMSOL Multiphysics. На підставі розрахунків 
коливань моделі автори пропонують синтезувати регулятор для гасіння коливань. В роботі 
[3] деформації конструкцій формуються методами кінцевих елементів – МСЕ. 

У публікації [4] наведено приклад розробки математичної і імітаційної моделі руху в 
горизонтальній площині для електроприводу переміщення мостового крана, які враховують: 
пружності приводних валів, головної і кінцевих балок, кути установочного перекосу коліс, а 
також взаємодію коліс з рейками. Наведено дослідження руху даного крана за допомогою 
розробленої імітаційної моделі. На підставі розроблених математичних моделей були 
створені імітаційні моделі електроприводу переміщення мостового крана в системі MATLAB 
з використанням пакета інструментів Simulink. Приведена просторова розрахункова 
динамічна схема мостового крана включає в себе зосереджені маси. В результаті розрахунку 
вільних коливань були отримані основні частоти і форми горизонтальних коливань моста 
крана. Для надійної і безпечної роботи вантажопідйомних механізмів актуально дослідження 
динаміки мостового крана у вертикальній площині. Тому метою роботи є засновування 
динамічного моделювання для оптимізації даних перехідних процесів мостових кранів у 
вертикальній площині. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У прийнятих методах розрахунків кранів 
їх стан розглядається як псевдостатичний. Розрізняють три методи розрахунку кранів: по 
напрузі, що допускається, за граничними станами і за ймовірністю безвідмовної роботи, з 
яких при новому проектуванні мостових кранів застосовують два перших методи [5], [6]. 
Розрахунок окремих деталей проводять за методом допустимих напружень, а розрахунок 
конструкцій мостів, як правило, за методом граничних станів. Для приблизних розрахунків 
розглянемо мостовий однобалковий кран (МОК) з вантажопідйомністю талі Q = 2,0 т, 
пролітною балкою з довжиною L = 7,7 м. 

Для руху з постійним прискоренням zк вертикальне переміщення коліс і зв'язаних з ним 
мас крана – кінцевих балок (та частини пролітної балки): 

 
2

2
kz th  . (1) 

де h – висота нерівності, t – час подолання нерівності. 
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Відомо, що з метою імітації рейкового стику рейки для експерименту під керівництвом 
Лобова Н. А. [7], для вимірювання  впливу параметрів крана при ударі на рейку з одного 
боку була приварена пластина із загартованої сталі товщиною 4,4 мм. За даними 
експерименту виміряний  час удару жорсткого колеса мостового крана об перешкоду 
висотою 4,4 мм дорівнював близько 0,1 с. 

Визначимо жорсткість конструкції як величину навантаження в ньютонах, для 
одиничної деформації вигину в центрі балки в 1 мм. 

Приймемо спрощену модель металоконструкцій мостового крану (рис. 1) для 
подальших розрахунків. 

 

 
Рисунок 1 – Модель металоконструкції мостового одно балкового крана 

 
Рівняння Лагранжа (2) дають єдиний і простий метод вирішення завдань динаміки. 

Важлива перевага цих рівнянь полягає в тому, що їх вигляд і число не залежать ні від 
кількості тіл (або точок), що входять в дану систему, ні від того, як ці тіла рухаються. Число 
рівнянь Лагранжа визначається тільки числом ступенів свободи системи. Крім того, при 
ідеальних зв'язках, в праві частини рівнянь (2) входять узагальнені активні сили, і, отже, ці 
рівняння дозволяють заздалегідь виключити з розгляду всі наперед невідомі реакції зв'язків: 
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Основне завдання динаміки в узагальнених координатах полягає в тому, щоб, знаючи 
узагальнені сили Q1, Q2, …Qi і початкові умови, знайти закон руху системи, т. е. визначити 
узагальнені координати q1, q2, ... qi як функції часу. Так як кінетична енергія Т залежить від 
узагальнених швидкостей, то, при диференціюванні перших членів координат 
використовують рівняння Лагранжа. 

Рівняннями Лагранжа можна користуватися для вивчення руху будь-механічної 
системи з геометричними або зведеними до геометричних (голономних) зв'язків, незалежно 
від того, скільки тіл (або точок) входить в систему, як рухаються ці тіла, і який рух 
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(абсолютне або відносне) розглядається. Щоб для даної механічної системи скласти рівняння 
Лагранжа, треба: 

1. Встановити число ступенів свободи системи і вибрати узагальнені координати. 
2. Зобразити систему в довільному положенні і показати на малюнку всі діючі сили 

(для систем з ідеальними зв'язками тільки активні). 
3. Обчислити узагальнені сили Q, при цьому кожне можливе переміщення повинно 

бути направлено так, щоб приріст відповідної координати був позитивним. 
4. Визначити кінетичну енергію Т системи в її абсолютному русі і виразити її через 

узагальнені координати і узагальнені швидкості. 
5. Підрахувати відповідні приватні похідні від Т по і, та підставити всі значення в 

рівняння (2). 
Зазначеним шляхом рівняння Лагранжа складаються незалежно від того, чи 

розглядається абсолютний (по відношенню до інерціальної системі відліку) або відносний 
рух механічної системи. Але при знаходженні узагальнених сил, приєднати до сил, що діють 
на систему, переносні сили інерції. З отриманих рівнянь, якщо задані діючі сили і початкові 
умови, можна, інтегруючи ці рівняння, знайти закон руху системи у вигляді (2). Якщо ж 
заданий закон руху, то складені рівняння дозволяють визначити діючі сили. 

За розрахунком при силі Р=30000 Н прогін пролітної балки дорівнює х = 8,87 = 9 мм. 
Зусилля, що викликає прогін  в ії центрі 1 мм є жорсткість балки, 3300 Кн/м. 
Розглянемо вертикальні коливання мас крана при одномоментному ударі. Динамічна 

модель мостового крана може бути з двох мас рисунок 2. 
 

 
Рисунок 2 – Динамічна модель для  розрахунку вертикальних коливань 

мостового крана 
 
Період часу одномоментного удару триває близько 0,1 с. Рух маси m1 при ударі 

приблизно вважаємо рівноприскореним. Приблизна оцінка швидкості маси m1 після удару, за 
час t = 0,05с  хід центру першої маси h1 =5 мм: 

1
0,0052 2 0, 2 
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hv
t

    м/с. 
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Рівняння вертикального руху розглянутої системи на рейках описуються наступними 
диференціальними рівняннями:  

    
¨
11 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1ήm z b z b z z c z c z z b c          , (3) 

    
¨

22 2 2 2 2 2 1 0m z b z z c z z     . (4) 
де m1 – приведена маса кінцевих балок; m2 – приведена маса моста з вантажем; с1, b1 – 
жорсткість і демпфірування в першому ярусі; с2, b2  – жорсткість і демпфірування в другому 
ярусі; ω(t) – збурення з боку шляху; 푧 , 푧̇ , 푧̈ 	– узагальнені координати і їх похідні за часом; 
с1 = 0 Кн/м – жорсткість конструкції кінцевих балок з врахуванням коліс та підкранових 
рейок, в першому рахунку приблизно 0; с2 = 3300 Кн/м – жорсткість конструкції пролітної 
балки. 

Перетворимо рівняння руху до виду: 

    1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1

..

1

1 ( ή )b z b z z c z c z z b c
m

z            , (5) 

    
¨

2 2 2 2 2 2 1
2

1 ( )z b z z c z z
m

      . (6) 

Типові нерівності рейки можна визначити для конкретних шляхів. В якості впливу з 
боку рейки використовуємо як приклад теоретичну нерівність рейкового шляху 
Н. Н. Кудрявцева [8, 9]. Таку нерівність описує зміна прогину вздовж рейкового ланки. 
Модель нерівності є сумою напівхвилі синусоїди частотою ω і трьох напівхвиль – синусоїди 
частотою 3ω, які укладені на довжині рейкового шляху L. Амплітуди нерівностей A1, A2 
вибираються в залежності від типу і стану колії: 
    1 2sin sin(3 )t A t A t    , (7) 

де LV   – частота нерівності; V – швидкість руху. 
Побудуємо описану вище модель в середовищі Simulink MATLAB [10]. 
При моделюванні з використанням Simulink реалізується принцип візуального 

програмування, відповідно до якого користувач на екрані з бібліотеки стандартних блоків 
створює модель пристрою і здійснює розрахунки. При цьому, на відміну від класичних 
способів моделювання, користувачеві не потрібно досконально вивчати мову програмування 
і чисельні методи математики, а досить загальних знань, потрібних при роботі на комп'ютері 
і, природно, знань тієї предметної області, в якій він працює. 

Simulink є достатньо самостійним інструментом MATLAB і при роботі з ним зовсім не 
потрібно знати сам MATLAB і його додатки. З іншого боку, доступ до функцій MATLAB і 
іншим його інструментам залишається відкритим і їх можна використовувати в Simulink. 
При роботі з Simulink користувач має можливість модернізувати бібліотечні блоки, 
створювати свої власні, а також складати нові бібліотеки блоків. При моделюванні 
користувач може вибирати метод розв'язання диференціальних рівнянь, а також спосіб зміни 
модельного часу (з фіксованим або змінним кроком). В ході моделювання є можливість 
стежити за процесами, що відбуваються в системі. Для цього використовуються спеціальні 
пристрої спостереження, що входять до складу бібліотеки Simulink. Результати моделювання 
можуть бути представлені у вигляді графіків або таблиць. У першому розрахунку 
використовуємо реалізацію моделі одного рівня (без вкладених підсистем). Побудову моделі 
кожного рівняння починаємо з суматора, що має стільки входів, скільки членів містить права 
частина рівняння. Для першого рівняння це суматор sum1 (рис. 3). У нашому випадку маємо 
два рівняння, відповідно процес повторюємо для другого рівняння. Далі встановлюємо 
зв'язки між входами і виходами відповідних блоків, застосовуючи, де необхідно, додаткові 
лінійні перетворювачі і суматори. 
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Рисунок 3 – Блок-схема моделі 

 
Для моделювання обурення використовуємо функціональний блок СКЛС, в якому в 

аналітичному вигляді запишемо залежність переміщення нерівності від часу. Блок має вхід, 
на який через лінійний перетворювач подається від «таймера» незалежна змінна – час. Для 
обчислення похідної переміщення нерівності використовується блок диференціювання.  

Після установки всіх зв'язків визначаємо необхідні коефіцієнти в використовуваних 
перетворювачах (рис. 4-6). 

 
Рисунок 4 – Вертикальні коливання динамічної двомасової моделі МОК 

 
Рисунок 5 – Швидкість коливань динамічної двомасової моделі МОК 
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Рисунок 6 – Прискорення коливань динамічної двомасової моделі МОК 

 
ВИСНОВКИ. За допомогою програмного забезпечення MATLAB Simulink була 

розроблена програма для дослідження вертикальних коливань металоконструкції при 
пересуванні мостового крана на нерівностях рейкової колії.  

Розроблена математична модель враховує динамічні характеристики конструкції крана 
мостового типу при пересуванні, які потрібні для методики визначення максимальних 
динамічних навантажень, які діють на міст крана у вертикальній площині, що дозволяє 
вирішувати задачу оптимізації даних перехідних процесів. Розроблена програма дозволяє 
враховувати динамічні характеристики крана на стадії розробки, проектування і при 
експлуатації вантажопідіймальних кранів. Це, в свою чергу, дозволяє прийняти рішення для 
зниження динамічних навантажень, які виникають при роботі крана, що сприяє збільшенню 
терміну служби крана, підвищенню його надійності та безпеки.  
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Lepihov O., Khrypko S.  
Classic private university, Zaporizhzhia 

APPLICATION OF DYNAMIC SIMULATION FOR DATA OPTIMIZATION OF 
TRANSIENT PROCESS OF BRIDGE CRANES 

In many fields of technology solved the problem associated with modeling of behavior under 
dynamic loads over time. Simulation of pursuing such a goal as monitoring the progress of work 
and assess the reliability of the system and its optimization. Examples of such systems are 
important technical design of bridge cranes. 

To realize optimal designs of cranes previously used computational methods, primarily using 
static laws that are inadequate and give very close characteristics in dynamic processes of 
movement and shock loads. Therefore there is a need to apply mathematical modeling for graphic 
representation of dynamics handling systems. Mathematical modeling of the crane to determine 
their rational in terms of stability, reliability and safety are important design elements. 

In this paper we developed a program for dynamic simulation of vertical vibrations of bridge 
cranes. As development environment was selected package MATLAB Simulink. With ample 
opportunities for programming, he at the same time has the advantage of speed in modeling 
dynamic processes, which certainly makes it one of the best programs for the development of 
simulation mechanisms. Created program allows you to display moving, change of speed and 
acceleration of the masses in the vertical plane of the crane on uneven industrial rail track in the 
building. 

Keywords: mathematical simulation, dynamics of crane, Matlab. 
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