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Дисертаційна робота присвячена покращанню експлуатаційних 

властивостей трансмісії автомобіля оснащеної двомасовим маховиком (ДММ) 

за рахунок підвищення ресурсу пружно-демпфувальних елементів ДММ. 

У вступі обґрунтована актуальність дослідження, наведено зв’язок роботи 

з науково-дослідною тематикою кафедри, визначено мету і задачі дослідження. 

Сформульовано наукову новизну, практичне значення отриманих результатів та 

особистий внесок здобувача. Наведено відомості про опублікування результатів 

дослідження та їх апробацію. 

У першому розділі «Сучасний стан і тенденції розвитку двомасових 

маховиків та аналіз результатів досліджень їхнього впливу на експлуатаційні 

властивості автомобілів» проведено огляд літературних джерел, розглянуто 

види автомобільних маховиків, проаналізовано конструктивні особливості 

ДММ, а також моделі та методи аналізу коливальних процесів у трансмісіях 

автомобілів з ДММ і електромеханічній трансмісії з гібридною силовою 

установкою. Встановлено, що використання ДММ у приводі автомобіля 

дозволяє зменшити динамічні навантаження на елементи трансмісії на всіх 

режимах руху, проте він є слабкою ланкою приводу автомобіля і при виході з 

ладу значно погіршує експлуатаційні властивості трансмісії. З’ясовано, що 

одним з можливих шляхів покращання експлуатаційних властивостей 

трансмісії автомобіля оснащеного ДММ є підвищення ресурсу його пружно-

демпфувальної системи. 

У другому розділі «Аналіз конструкцій і причин виходу з ладу 

двомасових маховиків» проведено аналіз переваг та недоліків ДММ Sachs, 



проаналізовано види несправностей ДММ та причини їх виникнення, зібрано 

статистичні дані пробігів автомобілів до настання несправностей ДММ. 

З’ясовано, що, в переважній більшості випадків, основною причиною втрати 

працездатності ДММ є механічні пошкодження, зокрема втомне руйнування 

пружин у результаті сприйняття ними постійних циклічних навантажень і, як 

наслідок, втоми металу пружин з часом експлуатації. 

У третьому розділі «Математичне моделювання коливальних процесів у 

приводі автомобіля з ДММ» розроблено математичні й симуляційні моделі 

приводу автомобіля з ДММ, проведено дослідження коливальних процесів у 

трансмісії автомобіля з ДММ під час роботи двигуна на холостому ході та 

рушанні автомобіля з місця, виконано симулювання коливальних процесів у 

приводі автомобіля з ДММ обладнаного пружинами різної жорсткості. З метою 

підвищення ресурсу пружно-демпфувальної системи ДММ запропоновано 

конструкцію адаптивного ДММ, структурну схему системи керування і 

алгоритм керування адаптивним ДММ. Досліджено динаміку приводу 

гібридного автомобіля з комбінованою силовою установкою і ДММ у період 

рушання з місця. Для зменшення динамічного навантаження на ланки 

електромеханічної частини трансмісії в період спільної роботи двигуна 

внутрішнього згорання (ДВЗ) і електричного двигуна рекомендовано оснастити 

її пружно-еластичною муфтою з підвищеним коефіцієнтом розсіювання енергії.  

У четвертому розділі «Експериментальні дослідження пружної 

характеристики ДММ та коливальних процесів у приводі автомобіля при роботі 

ДВЗ на холостому ході» описано дві експериментальні установки – для 

визначення пружної характеристики ДММ та дослідження коливальних 

процесів у приводі автомобіля при роботі ДВЗ на холостому ході, проведено 

визначення пружної характеристики ДММ Sachs з двома одинарними 

циліндричними пружинами. На створеній установці експериментально 

досліджено  коливальні процеси у приводі автомобіля при роботі ДВЗ на 

холостому ході. Проведено перевірку відтворюваності експериментальних 

досліджень та здійснено порівняльний аналіз результатів симулювання і 



експериментальних досліджень на предмет адекватності результатів роботи 

симуляційної моделі.  

Наукова новизна отриманих результатів: запропоновано класифікацію 

причин виходу з ладу ДММ і встановлено їхній вплив на експлуатаційні 

властивості трансмісії автомобіля; на основі узагальнених динамічних моделей 

приводу автомобіля розроблені математичні й симуляційні моделі у середовищі 

MatLab Simulink коливальних процесів у трансмісії, оснащеній ДММ, з 

урахуванням пружно-дисипативних властивостей і зміни структури приводу на 

режимах холостого ходу, рушання з місця та розгону автомобіля; досліджено 

вплив конструктивних параметрів трансмісії і ДММ на навантаженість їхніх 

ланок на режимах холостого ходу, рушання з місця та розгону автомобіля; 

встановлено, що головною причиною руйнування пружно-дисипативної 

системи ДММ, а отже, і втрати працездатності трансмісії, є втомне руйнування 

пружних ланок ДММ, викликане їх циклічним навантаженням; розроблено 

динамічну, математичну й симуляційну моделі у середовищі MatLab Simulink 

приводу гібридного автомобіля з комбінованою силовою установкою і ДММ у 

період розгону з урахуванням пружно-дисипативних властивостей елементів 

трансмісії та паралельної роботи електричного двигуна і ДВЗ; запропоновані 

конструктивні зміни й адаптивний алгоритм керування ДММ на різних 

режимах руху автомобіля з метою підвищення ресурсу пружних елементів 

ДММ і, як наслідок, покращання експлуатаційних властивостей трансмісії 

автомобіля. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розроблені 

симуляційних моделей для аналізу коливальних процесів у приводі автомобіля 

з метою узгодження параметрів ДММ та інших елементів трансмісії; структури 

системи керування і алгоритму роботи адаптивного ДММ на різних режимах 

роботи приводу і руху автомобіля з метою зменшення ймовірності втомного 

руйнування пружних ланок маховика; конструкції адаптивного ДММ, який 

забезпечує  блокування відносного провертання первинної і вторинної мас 

ДММ на режимах руху автомобіля з усталеною швидкістю, що істотно зменшує 



кількість циклів навантаження пружно-демпфувальної системи, а отже, 

підвищує ресурс ДММ. 
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експлуатаційні властивості, крутний момент, коливальний процес, симуляційна 
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