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ЗАСТОСУВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
ГАСІННЯ КОЛИВАНЬ КОНСТРУКЦІЙ ТА СПОРУДЖЕНЬ
Проблема забезпечення стійкості конструкцій та споруд є однією з актуальних проблем
сучасної техніки. Дійсно, експлуатація транспортних, підйомних споруджень, а також інших
об'єктів диктує необхідність удосконалювання конструкцій підйомних споруд, які були б
стійкі до ударних навантажень.
Ця стаття присвячена підходу до оцінки динамічної стійкості багатьох споруд: кранів,
ферм, естакад, транспортних засобів, що дає можливість проаналізувати результати
практичних розрахунків та вимірів.
Під позитивними результатами оцінки стійкості тут будемо розуміти виключення аварії
машин, споруди і їх частин, виключення виникнення пластичних деформацій в несучих
(розрахункових) елементах конструкції, які можуть привести її в недієздатний стан.
Тому виникає необхідність застосування математичного моделювання для графічного
представлення динаміки поводження споруди як системи тіл. Математичне моделювання
рухів тіл системи дозволяє визначити їх раціональні з точки зору стійкості, надійності і
безпеки важливі елементи конструкції.
У даній роботі розроблена програма для моделювання амортизації тертям динамічних
коливань двомасових систем. Для розробки було обрано пакет MATLAB Simulink.
Володіючи широкими можливостями для програмування, MATLAB Simulink в той же час
має перевагу в швидкодії при моделюванні динамічних процесів в будівництві та
машинобудуванні, що, безсумнівно, робить її однією з найкращих для розробки програм
моделювання споруд та механізмів. Створена програма дозволяє відобразити і вибрати
оптимальні дані про переміщення, зміну швидкості і прискорення мас при застосуванні сил
внутрішнього тертя для амортизації негативних коливань в конструкції.
Ключові слова: математичне моделювання, динаміка споруд, амортизація коливань,
MATLAB Simulink.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ КОНСТРУКЦИИ И СООРУЖЕНИЙ
Проблема обеспечения устойчивости конструкций и сооружений является одной из
актуальных проблем современной техники. Действительно, эксплуатация транспортных,
подъемных сооружения, а также других объектов диктует необходимость
совершенствования конструкций подъемных сооружений, которые были бы устойчивы к
ударным нагрузкам.
Эта статья посвящена подходу к оценке динамической устойчивости многих
сооружений: кранов, ферм, эстакад, транспортных средств, что дает возможность
проанализировать результаты практических расчетов и измерений.
Под положительными результатами оценки устойчивости здесь будем понимать
исключение аварии машин, сооружений и их частей, исключение возникновения
пластических деформаций в несущих (расчетных) элементах конструкции, которые могут
привести ее в неработоспособное состояние.

Інженерні інформаційні технології та системи
49

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2017. № 1 (17).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© Лепіхов О. В., Хрипко С. Л., 2017

Поэтому возникает необходимость применения математического моделирования для
графического представления динамики поведение сооружения как системы тел.
Математическое моделирование движения тел системы позволяет определить их
рациональные с точки зрения устойчивости, надежности и безопасности важные элементы
конструкции.
В данной работе разработана программа для моделирования амортизации трением
динамических колебаний двухмассовых систем. Для разработки был выбран пакет MATLAB
Simulink. Обладающий широкими возможен для программирования, MATLAB Simulink в то
же время имеет предпочтение в скорости при моделировании динамических процессов в
строительстве и машиностроении, что, несомненно, делает ее одной из лучших для
разработки программ моделирования сооружений и механизмов. Созданная программа
позволяет отобразить и выбрать оптимальные данные о перемещении, изменении скорости и
ускорения масс при применении сил внутреннего трения для амортизация негативных
колебания в конструкции.
Ключевые слова: математическое моделирование, динамика сооружений,
амортизация колебания, MATLAB Simulink.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблеми динаміки при навантаженнях пов'язані з
взаємодією тіл системи з шляхом або фундаментом, в повній мірі проявляються в випадках,
коли є пересування транспортної системи або епізодичні, наприклад, робочі чи сейсмічні
поштовхи.
До такого типу систем відносяться, в першу чергу, мостові крани. Ці типи кранів є
кранами загального призначення і на їх прикладі можливо розглянуті основні аспекти
динаміки пересування механізмів (вагонів, машин) по шляху. Вантажопідіймальні крани є
невід'ємною частиною технологічного комплексу 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. Особливістю моделей є
те, що їх маса і пружність розподілені по вузлах конструкції, в результаті чого процес
пружної деформації загалом 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 пропонували 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 електропривода 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 електропривода 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. Деформації та частоти коливань мостових балок при сейсмічних навантаженнях
кранів розраховувались в [5], рис. 1, а при переміщенні кранів в горизонтальній площині – у
публікації [6].
Для надійної і безпечної роботи механізмів актуально дослідження динаміки гасіння
коливань системи у вертикальній та горизонтальній площині. Тому метою роботи є
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засновування динамічного моделювання для оптимізації перехідних процесів, зменшення
коливань мостових кранів, аналогічних споруд та механізмів.

Рисунок 1 – Модель деформацій металоконструкції мостового крана
МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У загальному випадку динамічний
(ударний, сейсмічний) розрахунок споруди можна умовно розділити на чотири етапи:
1. завдання вихідних даних для розрахунку споруд (геометрії, характеристик
перетинів, мас елементів металоконструкції і основного встановленого на крані обладнання),
завдання вихідних прискорень механізмів і динамічних прискорень;
2. визначення динамічних навантажень або викликаних ними переміщень елементів
конструкції;
3. обчислення внутрішніх зусиль в самій конструкції, її опорах, і т.д. при поєднанні
сейсмічних і експлуатаційних навантажень;
4. оцінка стійкості (міцності, працездатності, сейсмостійкості і т.д.) конструкції,
механізмів в цілому.
Для вивчення вимушених коливань розглянемо двомасову модель коливань [9], що
часто зустрічаються в техніці рис. 2.
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Рисунок 1 – Двомасова модель коливань мостового крана при вільних коливаннях
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Коливання визначається координатами мас кінцевих балок та моста, талі з вантажем за
системою диференціальних рівнянь:
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де m1– приведена маса кінцевих балок; m2 – приведена маса моста з вантажем; х1, х2 –
координати відповідних мас, з похідними: хі' – швидкість мас, х і'' – прискорення мас; c1 –
жорсткість конструкції кінцевих балок з врахуванням коліс та підкранових рейок; c2 –
жорсткість конструкції пролітної балки; Fm – сила тертя.
Маси коліс, опор умовно об’єднані в масу m1, мостова балка або кузов включно з
грузом – маса m2. Між тілами з масами m1 та m2 є пружна та дисипативна взаємодія.
Для виконання розрахунку побудована математична модель за допомогою програмного
пакету MATLAB Simulink з даними:
m1 = 10000 кг
m2 = 60000 кг
k1 = 1000000 Н/м – жорсткість до першого тіла.
k2 = 10000000 Н/м – жорсткість до другого тіла.
b1 = 1000 Н/(м/с) – демпфування до першого тіла.
b2 = 100000 Н/(м/с) – демпфування до другого тіла.
Fm = 1000 Н – тертя між першим та другим тілом.

Рисунок 3 – Математична модель двомасової моделі мостового крана
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Ефективним методом гасіння динамічних коливань є застосування фрикційного
гасіння. Конструктивний варіант такої системи приведений на рис. 4.

Рисунок 4 – Фрикційний механізм гасіння динамічних коливань:
1 – тіло 1; 2 – тіло 2; 3 – фрикційна прокладка; 4 – гвинт; 5 – пружини
Принцип дії: кінетична енергія коливань завдяки тертю фрикційних прокладок перейде
в теплову, сила тертя регулюється силою притискання гвинта до фрикційної накладки. При
слабому зусиллі тиску сила тертя мінімальна і не дає зменшення коливань, а при дуже
сильному тіла 1 і 2 при ударах будуть коливатися як одне ціле, що недоцільно. Тому має
бути проміжні сили тиску і тертя, що дадуть найбільше гасіння коливань. Двомасова
математична модель крана з приладами гасіння коливань приведена на рис. 5.
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Рисунок 5 – Двомасова модель коливань мостового крана з приладами фрикційного
розсіювання динамічних коливань
Діаграми динамічних коливань крана після прикладення зовнішньої сили на тіло m1,
дивись рис. 7 – 10.

Інженерні інформаційні технології та системи
53

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології. 2017. № 1 (17).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© Лепіхов О. В., Хрипко С. Л., 2017

Рисунок 6 – Математична модель двомасової системи мостового крана
з фрикційними приладами

Рисунок 7 – Діаграми переміщень мас m1, m2
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Рисунок 8 – Діаграми переміщень мас m1, m2 при застосуванні фрикційних приладів

Рисунок 9 – Діаграми прискорень мас m1, m2
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Рисунок 10 – Діаграми прискорень мас m1, m2 при застосуванні фрикційних приладів
ВИСНОВКИ. За допомогою програмного забезпечення MATLAB Simulink була
розроблена програма для оптимізації динамічних коливань конструкції за допомогою
фрикційних приладів.
Розроблена математична модель дозволяє визначити динамічні характеристики
конструкції в перехідних процесах. Розроблена програма дозволяє враховувати динамічні
характеристики конструкцій під дією ударних навантажень. Це. в свою чергу, сприяє
збільшенню терміну служби, підвищенню надійності для безпеки.
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APPLICATION OF DYNAMIC MODELING FOR OPTIMIZATION BLANKING
VIBRATION STRUCTURES AND FACILITIES
The problem of sustainability of structures and facilities is one of the urgent problems of
modern art. Indeed, the operation of vehicles, lifting equipment, as well as a second object dictates
the need for improving the design of lifting equipment, which would be resistant to shock loads.
This article focuses on the approach to the assessment of the dynamic stability of many
constructions: cranes, farms, bridges, vehicles, which makes it possible to analyze the results of
practical calculations and measurements.
Under the positive results of the evaluation of stability here we mean the exclusion of
machinery accident, structures and parts thereof, with the exception of occurrence of plastic
deformation in the bearing (calculated) structural elements, which could lead it inoperable.
Therefore there is a need for mathematical modeling for the graphical representation of the
dynamics of the behavior of structures as the bodies of the system. Mathematical modeling of
motion of the system bodies to determine their rational from the point of view of stability, reliability
and safety critical design elements.
In this paper we developed a program for simulation of dynamic friction cushioning
fluctuations in two-mass systems. To develop the package MATLAB Simulink was chosen. It has a
wide available for programming, MATLAB Simulink at the same time has a preference for the
speed in modeling of dynamic processes in the construction and engineering industry, which
certainly makes it one of the best for the development of structures and mechanisms simulation
programs. Created program allows you to display and select the best data on the movement, change
of speed and acceleration of the masses in the application of the forces of internal friction for the
amortization of the negative vibrations in the structure.
Keywords: mathematical modeling, structural dynamics, vibration damping, MATLAB.
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