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Постановка проблеми. Використання геометричних образів 

обхоплюючих багатовимірних проективних просторів, частинним випадком 
яких слугують фазові простори з евклідовою метрикою, уможливлює 
підвищити ефективність дослідження технічних систем залученням багатьох 
визначальних параметрів одночасно. 

Аналіз останніх досліджень. Приклади практичного використання 
образів обхоплюючих багатовимірних просторів з евклідовою метрикою на 
засадах використання розроблених геометричних моделей 
багатопараметричних систем хімічної технології приведені в [1]. Показано, 
що узагальнення евклідових n – просторів досягається введенням невласних 
(нескінченно віддалених) елементів; тоді евклідовий n – вимірний простір, 
доповнений невласними елементами, називається проективним n – вимірним 
простором. Осмисленню таких просторів приділяється значна увага в 
літературі. Зокрема, в [2] введена гіпотеза, що осі ортогональної системи 
координат Р. Декарта замкнені між собою і утворюють закономірне ціле.       
Стверджується можливість дослідження просторів з направленими в 
нескінченність осями нескінченних процесів, закономірності буття яких 
обумовлені структурою системи, яка підлягає вивченню. Узагальненню 
евклідових n – просторів і дослідженню геометрії проективних 
багатовимірних просторів присвячені роботи [3,4]. Зазначимо також 
використання окремих положень проективних просторів у комп’ютерній 
графіці [5,6].    



Формулювання цілей статті. Розглядаються засоби геометричного 
моделювання багатопараметричних систем на прикладі системи керування 
підвісної канатної дороги.   

 Основна частина. Перебіг технологічних процесів функціонування 
канатних доріг відбувається у складних умовах. Значне простягання, 3...5 км, 
поряд з складним гірським рельєфом місцевості висувають особливі умови 
до її технічного устаткування[7]. Важливими елементами слугують як 
електрична, так і механічна складові обладнання. Система керування 
привідним двигуном постійного струму контролює тільки два змінних 
параметри: напруга і струм двигуна, які забезпечують необхідний режим 
роботи дороги.  

Контроль перебігу процесів здійснюється у двовимірній системі 
координат візуалізацією зміни цих двох параметрів у часі. Неврахування 
процесів решти важливих ланок призводить до швидкого зношування 
елементів обладнання, наприклад, футерівки роликів балансирів (рис.1). 

 

 
Рис.1. Ролики балансирів 

          Канатні дороги характеризуються ще й тим, що рух кожного з крісел як 
зображуючої точки відбувається також у вертикальній площині. Найбільше 
зношування футерівки має місце на ділянці АВ дороги незалежно від 
підйому чи спуску (рис.2), оскільки навантаження у кілька разів 
перевищують допустимі значення. На цих ділянках при виборі належної 
геометрії відрізків дороги зусилля можуть бути усунені або зменшені до 
допустимих значень. 
 

 

 
 

 
Рис.2. Геометрія ділянки дороги 



 
        Аналіз зусиль зручно проводити з використанням проекцій фазових 
траєкторій при русі зображуючої точки по ділянці кривої у вертикальній 
площині [8].   Спряження АВ відрізків прямих по дузі оптимальної кривої 
запропоновано проводити раціональним розташуванням опор як по довжині 
дуги АВ спряження, так і зміною висоти кожної з опор. Запропонований 
варіант геометрії ділянки забезпечує суттєве зменшення зусиль і, 
відповідно,підвищення довговічності конструктивних елементів підвісної 
канатної дороги.  
          Система регулювання руху зображуючої точки здійснює контроль 
тільки двох параметрів. Проте неврахування силових параметрів у передачах, 
канаті є переважно причиною аварійних ситуацій. Так, зусилля у багатьох 
опорах при номінальному навантаженні значно перевищують  допустимі 
значення часто до 40% від розрахункових (табл.1). 
 

Таблиця 1  
Значення вертикальних складових реакцій в опорах 

 

 
  



Запропоновані використання засобів багатовимірних проективних 
просторів уможливлюють врахування динамічних зусиль в кожній з опор. 
Для цього створена заступна схема канатної дороги з урахуванням зусиль в 
опорах (рис.3).  

 
 

 
 
Uз – сигнал завдання, СРКД – система регулювання канатної дороги, ЗУ – 

зворотній зв’язок за напругою, ЗІ – зворотній зв’язок за струмом, Р – 
навантаження,   - швидкість, U – напруга, I – стум,  МпржК1, 
МпржК2,…,МпржК24 – момент пружних зв’язків,V10 – початкові умови, V1, 
V2,…,V24, - початкове значення реакції в опорі (1,2,…,24),  МПр1, МПр2,…, 
МПр24, - модель проекції V1, V2,…,V24. 

 
Рис. 3. Блок – схема визначення проекцій фазових траєкторій 

реакцій в опорах 
 
Приведені в таблиці значення зусиль приймаються за початкові умови 

в системі диференціальних рівнянь рівноваги зусиль. Тоді зміною окремих 
конструктивних параметрів дороги, таких як висота опор, їх взаємне 
розташування можна змоделювати такі умови, при яких значення зусиль 
знаходиться в границях допустимих. Метод дозволяє одержувати проекції 
фазових траєкторій без обмеження числа диференціальних рівнянь.  

Практично усі значення реакцій V перевищують допустимі значення, а 
найбільше і найменше з них відрізняються більше, ніж в шість разів. 

З урахуванням результатів дослідження геометричних образів 
проективних n - просторів розроблена блок – схема розрахунку реакцій Vi в 
опорах. Блок – схема враховує пружні зв’язки між опорами через канат, 



висоту опор та інші технічні параметри багатопараметричної системи 
керування підвісної кільцевої канатної дороги на гору Зварець у Карпатах. 
Геометрична модель дозволяє одержувати проекції фазової траєкторії як у 
двовимірні, так і у тривимірні площини проекцій. Розроблена блок – схема 
дозволяє визначати взаємозв’язок необхідної кількості змінних параметрів, 
критичні значення параметрів та їх взаємозв’язок у часі, що уможливлює 
виконання необхідних корекцій в системі для розведення в часі критичних 
значень параметрів.  

  Залежності параметрів при заданому законі зміни  проектної висоти hi  

кожної опори і проектної довжини L кожного прогону при її середньому 
значенні   36 м    Vi  = V(L, h) відображуються у тривимірних площинах 
проекцій.Важливі з умов експлуатації, а, отже, з аналізу дотримання правил 
техніки безпеки, взаємозв’язки чотирьох параметрів кожного прогону 

 
                                         Vi  = V(w, h, L) 
 

за пропонованою методикою можна досліджувати з обмеженнями, які 
накладені на дво- і тривимірні площини проекцій. 

Розроблена геометрична модель дозволяє визначати взаємозв’язки 
необхідної кількості змінних параметрів, критичні значення параметрів та їх 
взаємозв’язок з урахуванням часу, що дає можливість виконати необхідні 
корекції в системі для розведення в часі критичних значень параметрів. 

 
 Висновки. Розроблені геометричні засоби  багатовимірних 

проективних просторів використовуються при дослідженні складових 
реакцій в опорах підвісної канатної дороги для зменшення зусиль в 
передачах системи керування при наявності одночасного взаємозв’язку не 
більше трьох параметрів.  

Подальші дослідження направлені на розроблення геометричних 
засобів проективних n – просторів для взаємопов’язаних чотирьох і більше 
змінних параметрів. 
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Аннотация 

 
    Предложены геометрические средства исследования объектов, 
процессов и систем на примере многопараметрической технической 
системы регулирования подвесной канатной дороги 
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Summary 
 
   In the scientific research we  provide possible practical usage of 
multidimensional geometry as geometrical means of multidimensional phase 
spaces in studies of running processes  in the system of controlling the cable 
way. 


