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У  роботі  проаналізовано  вимоги  діючих  стандартів  щодо  легкості  керування, 

розглянуто  конструкцію  різних  варіантів  кермових  приводів  багатовісних 

автомобілів.  Проведено  розрахунок  кермового  керування  автомобіля  колісної 

формули  8х8,  що  включає  розрахунки  моменту  опору  повороту  керованих  коліс 

автомобіля, зусилля на кермовому колесі, передавальних чисел кермової трапеції та 

кермового приводу, напруження в деталях.

Для  полегшення  розрахунків  та  розробки  рекомендацій  щодо  покращення 

властивостей кермового керування розроблено метод дослідження кінематичних та 

силових  параметрів   багатовісного  автомобіля  за  допомогою  тривимірного 

моделювання, який є більш наглядним та економічним. За допомогою тривимірного 

моделювання, що проведено в програмі Creo, визначено зусилля на кермовому колесі, 

передавальні числа кермового привода та кермової трапеції, напруження в найбільш 

навантажених деталях, які відповідають розрахунковим.

Для  покращення  легкості  керування  запропоновано  встановлення  додаткового 

силового циліндра в кермовому приводі автомобіля.

Ключові  слова:  тривимірне  моделювання,  гідропідсилювач,  зусилля,  кермова 

трапеція, важіль кермової трапеції, напруження.
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