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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 265 [1], важли-

вим є забезпечення застосування у комунальному господарстві країни сучасних 

високоефективних сміттєвозів, як основної ланки в структурі машин для зби-

рання та первинної переробки твердих побутових відходів (ТПВ). 

З метою дослідження роботи приводів робочих органів машин для зби-

рання та первинної переробки ТПВ в найбільш важких режимах використано 

методику імітаційного моделювання на ЕОМ. До таких критичних режимів слід 

віднести: початок та кінець руху виконавчих органів. Моделювання виконува-

лось з використанням середовища об’єктно-орієнтовного програмування Bor-

land Delphi в операційному середовищі Windows.  

Розроблено оригінальну комп’ютерну програму "MatModel", що захище-

на свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір [2] і дозволяє вводити 

значення параметрів приводів робочих органів, чисельно розв’язувати системи 

нелінійних звичайних диференціальних рівнянь методом Рунге-Кутта-

Фельберга 4-го порядку зі змінним кроком інтегрування [3] й отримувати від-

повідні результати у вигляді графіків та таблиць [4].  

На рис. 1 представлено загальний вигляд діалогового вікна програми 

"MatModel" для дослідження динаміки приводів робочих процесів машин для 

збирання та первинної переробки ТПВ на кожній технологічній операції: заван-

таження ТПВ у бункер сміттєвоза (поворот важеля [5] та перевертання захвату 

контейнера [6]), ущільнення ТПВ [7], вивантаження ТПВ із сміттєвоза [8], а та-

кож робота навісного підмітального обладнання [9, 10], що дозволяє розширити 

функціональні можливості сміттєвоза. Головне меню та панель інструментів 

програми зображено на рис. 1а, вибір технологічної операції – на рис. 1б. Про-



грама містить також блоки введення вихідних даних, початкових умов, розра-

хункову схему для кожної із математичних моделей (рис. 1в), а також блок ви-

ведення результатів (рис. 1г). 
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Рис. 1. Скріншоти діалогового вікна програми "MatModel" для дослідження ди-

наміки приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки 

ТПВ 

 

Під час дослідження як параметри математичної моделі використовува-

лись вихідні дані, що відповідають реальним параметрам базової моделі сміттє-

воза КО-436 із заднім способом завантаження [11], а отримані результати вико-

ристовувались для розробки науково-обґрунтованих методик проектного роз-

рахунку параметрів приводів [12]. 

Розрахунки проводились з кроком інтегрування h = 10
-4

 с і відносною по-

хибкою  = 10
-16

. Стійкість розв’язання систем диференціальних рівнянь забез-

печувалась перевіркою на ідентичність результатів, отриманих при значеннях 

повного та половинного кроків інтегрування. 



Отже, розроблено оригінальну комп’ютерну програму "MatModel", що 

дозволяє досліджувати динаміку приводів робочих органів машин для збирання 

та первинної переробки твердих побутових відходів з метою визначення раціо-

нальних значень їхніх параметрів, які необхідно враховувати під час проекту-

вання. 
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