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Анотація. Приведено метод „некласичного” фазового портрету та вказані його перерваги для аналізу руху 
динамічних систем. Побудовані „некласичні” фазові портрети для перехідного режиму руху кранового 
візка з вантажем на гнучкому підвісі при різноманітних параметрах динамічної системи (довжина гнучкого 
підвісу, коефіцієнт опору коліс візка з рейками). Виконано аналіз фазових портретів. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 
При дослідженні нелінійних коливних систем одна з основних задач відноситься до 

з’ясування запасу стійкості періодичних режимів з урахуванням можливих змін початкових 
умов і параметрів системи. Ця задача виникає у зв’язку з багаторежимністю у суттєво-
нелінійних системах і є нелокальною у тому сенсі, що для її розв’язку, як правило, необхідні 
дані не тільки про конкретний режим, але й про інші можливі режими, тому з’являється 
необхідність у дослідженні наступних питань: 

- пошук глобальної системи стійких періодичних режимів для заданої динамічної 
системи із врахуванням можливих змін параметрів системи (параметрів пружних, 
дисипативних та вимушених сил); 

- побудова областей протягування можливих стаціонарних режимів (періодичних, у 
т.ч. суб – і супергармонічних, майже-періодичних, стохастичних) і оцінка їх запасу стійкості; 

- дослідження типових біфуркацій областей протягування при зміні параметрів 
системи, тобто дослідження змін топології областей притягування; 

- вивчення характеру перехідних режимів при різних початкових умовах і параметрах 
системи. 

Ці питання можна частково вирішити, використовуючи метод фазових портретів 
вищого порядку, наведений у роботі. 

 
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 

 
Дослідженню динамічних режимів руху системи „візок-вантаж” присвячено багато 

робіт [1-10]. У них, як правило, динаміка руху крана описується лінійними моделями, які 
допускають безпосереднє інтегрування і, у подальшому, динамічний аналіз руху. Однак, для 
аналізу динаміки руху реальної системи необхідно враховувати різноманітні нелінійності, 
притаманні системі та збурюючим силам. Цьому напрямку досліджень приділено мало уваги. 
Не врахування нелінійностей призводить до спрощених і не завжди адекватних реальному 
руху результатів. 

Метою дослідження є аналіз руху динамічної системи „крановий візок - вантаж” 
протягом розгону візка на природній механічний характеристиці його приводного двигуна 
(асинхронний двигун з короткозамкненим ротором). У відповідності до мети ставляться такі 
завдання: 1) викласти сутність методу фазового портрету руху динамічних систем, за 
допомогою якого буде здійснено аналіз руху вказаної динамічної системи; 2) виконати аналіз 
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динаміки руху системи „візок-вантаж” за допомогою вказаного методу; 3) вказати подальші 
напрямки модифікації методу та його узагальнення. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ І ДИСКУСІЯ 
 
При вивченні коливних процесів у системі „візок з вантажем на гнучкому підвісі” 

вдається виділити три групи сил, корті визначають поведінку вказаної динамічної системи: 1) 
пружні відновлювачі; 2) дисипативні; 3) вимушені сили. При такому підході рівняння руху 
коливної системи (у даному випадку з двома ступенями вільності руху) набуває вигляду: 

),t(H)x(f)x,x,x(Rxm       (1) 
де х – узагальнена координата (лінійна чи кутова); t – час; m – маса чи момент інерції; )(xf  - 
пружна відновлююча сила (пружна характеристика); ),,( xxxR  - дисипативна сила 
(дисипативна характеристика); )(tH  - вимушена сила (може бути періодичним зовнішнім 
впливом/збудженням з періодом Т). 

У найбільш загальному випадку модель (1) коливань описує динаміку нелінійних 
коливних систем із зосередженими параметрами, яким притаманні стохастичні явища. 

Слід зазначити, що прояв саме стохастичності при певних співвідношеннях параметрів 
динамічної системи (нелінійної) є одним із найцікавіших явищ / властивостей таких систем. 
Стохастичність може спостерігатись при слабкій взаємодії багатьох форм вільних коливань і 
зовнішнього збудження, тобто майже періодичних коливаннях у подібних системах з багатьма 
ступенями вільності руху за наявності незначної дисипації. Інша можливість появи своєрідної 
стохастичності, корта може мати місце у неавтономних коливних системах типу (1), пов’язана 
з утворенням так званої гомоклінійної структури. 

Зупинимось на фізичній стороні питання стосовно нелінійної механічної коливної 
системи, дослідженої у даній роботі. Коливання, котрі можна трактувати як стохастичні, 
представляються періодичними у нелінійних системах за певних умов, так само як і періодичні 
чи майже періодичні коливання. Зрозуміло, що коливання, близькі до стохастичних, можливі у 
тому випадку, якщо структура системи за деяких параметрів відновлюючих чи вимушених сил 
стає настільки тонкою, що навіть невеликі відхилення фазових координат ( xxx ,,  і вищих 
похідних по t) призводять до значних змін діючих у системі сил і, відповідно, характеру руху 
системи. Причина стохастичності може бути обумовлена наявністю нестійких положень 
рівноваги, з котрих може „виходити” кілька різних траєкторій, що свідчить про існування 
фізичної невизначеності у нелінійних системах. Аналогічна невизначеність зберігається й у 
відповідних детермінованих моделях на границях областей притягування різноманітних 
періодичних режимів, котра проявляє себе у вигляді т.з. гомоклінічних структур. 

Зупинимось на гіпотезах про умови виникнення стохастичності у досліджуваній 
неавтономній коливній системі типу (1), в основу котрих покаледені припущення про 
підвищену чутливість за деяких співвідношень параметрів законів руху (зокрема суб- та 
супергармонічних коливань) до зміни початкових умов у результаті взаємодії внутрішніх 
коливних властивостей і параметрів зовнішнього впливу. 

Ця гіпотеза припускає наступне: 
1) стохастичні явища можуть мати місце, якщо виконуються необхідні умови 

існування кількох різних періодичних режимів на одній частоті збудження; 
2) невеликі відхилення близьких початкових умов, які відповідають цим режимам, 

повинні призводити до значних змін частоти вільних коливань системи, на котрій 
„формуються” інші (зокрема вказані вище суб- чи супергармонічні) коливання, тобто 
відповідна ділянка скелетної кривої повинна бути достатньо пологою; 

3) параметри вимушеної сили повинні бути такими, щоб на одній частоті збудження 
виконувались необхідні умови існування кількох різних режимів з близькими початковими 
умовами. 

Відомо, що для неавтономної системи розширений фазовий простір є (2n+1)-вимірним, 
де n – число ступенів вільності руху динамічної системи. Початковий стан задається вектором 

0X . Наприклад, початковий стан неавтономної системи з одним ступенем вільності руху має 
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початкові умови 0000 )(,)( xtxxtx  характеризується двома фазовими координатами 0x , 

0x  й часом t, тобто вектором ),,( 0000 txxX . Кожному вектору 0X  відповідає своя 
інтегральна крива. Якщо координати точки інтегральної кривої через один чи кілька періодів 
вимушеної сили )(tH  співпадуть по x  та x  з початковими умовами точки вихідної 

(початкового стану системи у 0t ), тоді інтегральна крива буде відповідати періодичному 

режиму кратності n. Якщо таке співпадіння буде мати місце через один період T  вимушеної 
сили, тоді відповідний режим буде основним. (У подальшому початкову точку руху системи 
назвемо В, а кінцеву В'). 

Субгармонічним режимом порядку 
n
1  є періодичний режим, який відповідає 

інтегральній кривій ВВ', для котрої координати ( x  та x ) точки В та точки Вn співпадають. 

При цьому точка Еn лежить у площині nTtt 0 , де n=1, 2, 3… у залежності від порядку 
субгармонічного режиму. Завжди можна виділити область протягування періодичного режиму 
(т.з. область притягування). Для цього виділяють всю область початкових умов, котрі при 
t  призводять до періодичного режиму Е, який відповідає інтегральній кривій ВВ'. Така 
область π(Е) є новою областю притягування періодичного режиму Е. Зазвичай періодичні 
збудження системи дозволяють зображувати відповідні області притягування у тороїдальній 
системі координат. У цьому випадку час t відкладається вздовж вісі тора, а фазові координати 
x  та x  у рухомій площині, нормальній до вісі тора і такій, що обертається з кутовою 

швидкістю, яка дорівнює 
T
2 . Цей спосіб зображення умовно називають зображенням у торі. 

Розбиття всього фазового простору на повні області притягування дозволяє відповісти 
на питання про число можливих режимів та їх стійкість у великому за будь-яких значень 
фазових координат. У багатьох випадках достатньо обмежитись більш простою задачею – 
з’ясуванням якісної топології області притягування і характеру інтегральних кривих за 
перерізами повної області притягування. Для цієї мети використовується метод точкових 
відображень. 

У відповідності з методом точкових відображень вивчення поведінки інтегральних 
кривих замінюють дослідженням поведінки відображення точок перетину інтегральних кривих 
з деякими січними площинами. 

За стробоскопічного варіанту методу точкових відображень (Т-відображення) на одну й 
ту ж площину 0tt  проектуються всі точки перетину інтегральної кривої з площинами 

nTtt 0 , n=1, 2, 3… 
Якщо у якості січної площини використовується площина constx , тоді відображення 

називають позиційним (Х-відображенням). При виборі у якості січної площини constx  
відповідне відображення називають відображенням за швидкістю (V-відображенням). 

При використанні стробоскопічного варіанту методу точкових відображень січну 
поверхню/площину слід обирати таким чином, щоб отримувати зображення через один чи 
кілька періодів вимушеної сили, початкове значення 0t  (фаза вимушеної сили) при цьому 
може бути будь-яким. Коли застосовують Х- чи V-відображення, то при виборі січної площини 
необхідно враховувати особливості коливних процесів, що вивчаються, для того аби отримати 
достатню кількість точок при відображенні. 

Найбільш розповсюдженим зараз є стробоскопічний варіант методу точкових 
відображень (Т-відображення). Але для віброударних та кусково-лінійних систем, крім того, 
застосовується Х-відображення. Варіант відображення по швидкості (V-відображення) 
представляється також корисним, особливо при вивченні характеру періодичних чи 
перехідних процесів. 
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Модифікований варіант точкових відображень, запропонований у даній роботі, 
реалізується у просторі фазових координат ( xxx ,, ), які, у свою чергу, є залежними від t. 

Оскільки функції R та f у (1) залежать не тільки від xx,  та t, а й від x , доцільно враховувати 
цю обставину при аналізі наявних у динамічній системі особливостей руху. Таким чином, 
наприклад, для січної площини constx , чи для січної площини constx , можна виявити 
особливості стохастизації руху системи у даний момент часу t, за який вона виникає внаслідок 
взаємодії x  та x  - фазових координат (V-відображення) чи x  та x  - фазових координат (Х-
відображення) відповідно. 

x -відображення, відповідно, дозволяє зафіксувати особливості стохастизації руху 
системи у просторі фазових координат ( xx,  – кластичний фазовий портрет), за певного 

значення x  - прискорення системи у момент часу t. 
Виконаємо аналіз руху динамічної системи „візок-вантаж” на сонвоі запропонованого 

методу. 
У якості моделі руху візка з вантажем на гнучкому підвісі розглянемо наступну (рис. 1.) 
 

0 х m1

m2

φ gl

 
Рис. 1. Розрахункова схема задачі 

 
На схемі (рис. 1) введені наступні позначення: О – початок координат, у якій 

відбувається рух візка масою m1; m2 – маса вантажу; l – довжина канату; g – прискорення 
вільного падіння; х – початкова координата руху візка по горизонтальній прямій. На візок m1 
діють сили: рушійна сила двигуна F та сила сухого тертя W. Обидві сили є функціями 
швидкості руху візка.  

У подальшому будемо вважати, що плоский маятник з масою вантажу m2, точка підвісу 
якого з масою візка m1 може здійснювати рух по горизонтальній прямій (рис. 1). 

Спочатку введемо координату х точки m1 (візка) й кут φ між канатом маятника та 
вертикаллю. Для такої системи у [11] отримана наступна форма функції Лагранжа L: 

,cosglm)cosxl2l(
2

m)x(
2

mmL 2
222221    (2) 

де: (),()
.

dt
d  t – час. У функції L не враховані сили F та W. Вони будуть введені нижче у 

точних рівняннях Лагранжа: 
 
          (3) 
           

(4) 
У (3), (4) прийнято ()() 2

2..

dt
d . Після нескладних перетворень систему (3), (4) можна 

подати у вигляді: 

2
1 2 2

2
2 2 2 2

( ) cos ( ) sin ( ),

( sin ) ( sin ) cos sin 0.

m m x m l F Wsign x

m lx m gl m l m l x x
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2
1 2 2(m m )x m l cos ( ) sin F(x) Wsign(x),

l gsin x cos 0.
   (5) 

У системі диференціальних рівнянь (5) для )(tx  та )(t  доцільно перейти до 
безрозмірних змінних:  

.
l
xx~x;

l
g,tt 2       (6) 

Тоді: ();()
d
d

dt
d  (),() 2

2
2

2

2

d
d

dt
d  а система (5) переходить у наступну: 

22
2 2

1 2 1 2 1 2

F( lx ) Wsign( lx )m
x ( cos sin ) ,

m m (m m ) l (m m ) l
sin x cos 0.

 (7) 

Врахуємо наступні залежості )(xF  та W : gfmmW )( 21 , де f  - коефіцієнт опору 
коліс візка з рейками, вподовж котрих він рухається (розглядається типова схема моделювання 
мостового крану); для )(xF : 

,

R
ix1

s
s

R
ix1

)
R
i(M2

)x(F

0

кр

кр

0

кр       (8) 

де: 1252MM maxкр  Нм (максимальне значення крутного моменту двигуна);  i  - 

передаточне число привода ( i =27, 83);  - коефіцієнт корисної дії привода ( =0,8); R  - 

радіус колеса візка ( R =0,275 м); êðs  - критичне ковзання двигуна (приймаємо êðs =1); 0  - 

синхронна кутова швидкість двигуна ( 0 =104,6 рад/с). 

Враховуючи подані вище вирази для W  та )(xF , а також ту обставину, що зрозуміло 

0 , 0l , замість (7) можна записати: 

кр 2
2 1 2

1

кр2 0

кр

0

i2M ( )
R(m m ) l1x ( cos sin ) f sign(x ),

m lx i1 1 sm R
lx is 1
R

sin x cos 0.

 (9) 

Враховуючи чисельні значення характерних параметрів двигуна у (9) можна зробити 
низку спрощень. Вважаємо, що 178731m  кг; 200002m  кг. Тоді (9) зводиться до 
наступної системи: 

2

2

0,5456(1 3,03 lx )
x 0,5281( cos sin ) f sign(x ),

(1 3,03 lx ) 1

sin x cos 0.

 (10) 

Слід зазначити, що система (10) є точною (у межах прийнятої моделі руху системи 
„візок-вантаж” мостового крану). 
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У подальшому розглядаємо такі варіанти значень довжини канату: l=(5; 20) м. 
Коефіцієнт опору коліс візка з рейками f  приймаємо f =(0,01; 0,25). 

Систему диференціальних рівнянь (10) для різних комбінацій значень f  та l 
розв’язуємо чисельно за допомогою компьютерної програми Mathematica [12]. Нижче подані 
для кожного варіанту значень  f  та l наступні „некласичні” фазові портрети руху візка (рис. 2) 
та коливань вантажу (рис. 3) (точкою на графіках позначено початок координат). 

 

           
а) б) 

  
в) г) 
Рис. 2. „Некласичні” фазові портрети руху візка при: а) l=5 м, f=0,01; б) l=20 м, f=0,01; 

в) l=5 м, f=0,25; г) l=20 м, f=0,25 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 3. Некласичні „фазові” портрети коливання вантажу відносно візка при: а) l=5 м, 
f=0,01; б) l=20 м, f=0,01; в) l=5 м, f=0,25; г) l=20 м, f=0,25 

 
Приведені „некласичні” фазові портрети з легкістю дають змогу проаналізувати 

динаміку руху кранового візка з вантажем. З рис. 2 видно, що візок на початку руху має велике 
прискорення. Це можна пояснити тим, що пусковий момент двигуна значний, а кутова 
координата відхилення канату з вантажем від вертикалі рівна нулю і відсутня сила 
горизонтального натягу канату, яка на початку руху направлена проти руху візка. З плином 
часу прискорення візка зменшується. Що стосується швидкості його руху, то з фазових 
портретів видно, що вона у кінці розгону стабілізується у деякому діапазоні, тобто візок 
рухається з деякою швидкістю, яка здійснює коливання відносно усталеного значення. 
Коливання швидкості візка залежать від власної частоти коливань динамічної системи „візок-
вантаж”. 

З рис. 2 добре видно, як впливає коефіцієнт опору коліс візка з рейками на рух 
динамічної системи: збільшення цього коефіцієнту призводить до зменшення швидкості руху 
візка, оскільки збільшується сухе тертя в системі. 

Проведемо аналіз фазових портретів приведених на рис. 3. Найбільш цікавим є те, що 
фазова точка на усіх графіках з плином часу наближається до початку координат. Це 
пояснується зменшенням енергії коливань вантажу. Причина „відтоку” енергії полягає у 
демпфуючій зратності електроприводу візка: як тільки вантаж відхиляється по напрямку руху 
візка горизонтальний натяг канатів компенсує силу сухого тертя W (статичний опір 
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переміщенню візка) та розганяє візок вище швидкості, яка відповідає швидкості ідеального 
холстого ходу електроприводу візка. При цьому електродвигун переходить у режим 
рекуперативного гальмування з віддачею енергії у мережу. Ця енергія і є енергіює коливань. 

 
 

ВИСНОВОК 
 
На основі методу „некласичного” фазового портрету всебічно проаналізовано динаміку 

руху кранового візка з вантажем на гнучкому підвісі. У подальшому даний метод можна 

розповсюдити й на інші фазові координати системи (прискорення вищого порядку - 
IV
xx ,  і 

т.д.) для вивчення особливостей перехідних процесів у нелінійних динамічних системах, 
котрим притаманні залежності силових характеристик системи від кінематичних та 
динамічних характеристик (прискорень вищих порядків). 
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ACCURATELY DYNAMIC MODEL OF MOTION OF CART OF THE CRANE 
WITH CARGO ON FLEXIBLE THREADS 

 
Summary. The method of „nonclassical” phase portrait is resulted and its advantages to analysis of movement of 
dynamic systems are specified. „Nonclassical” phase portraits for transitive mode of movement of cart of the crane 
with cargo on flexible threads are constructed at various parameters of dynamic system (it is long a flexible thread, 
factor of resistance of wheels of the cart with laths). The analysis of phase portraits is given. 
 
Key words: oad-lifting crane, dynamic model, phase portrait. 


