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   Робота присвячена дослідженню траєкторії руху точки контакту жорсткого
керованого колеса при його повороті на місці залежно від конструктивних
параметрів шворневого вузла. Виконано аналіз літературних джерел, в яких
розглянуто кінематику повороту керованого колеса при повороті на місці.
Розглянуто кінематику повороту на місці жорсткого керованого колеса.
    Запропоновано рух точки контакту жорсткого керованого колеса, яке при
повороті на місці перекочується по опорній поверхні, розділити на переносний
та відносний. Отримано аналітичні залежності для визначення радіуса траєкторіїруху 
точки контакту з опорною поверхнею жорсткого керованого колеса залежно відк 
онструктивних параметрівшворневоговузла.
Проведено експериментальні дослідження радіуса траєкторії руху точки контакту 
колеса.
     Експериментальні дослідження проводилися на установці, що включає
стенд для визначення зміщення центра відносного повороту відбитка
пневматичної шини керованого колеса.
Розроблено методику експериментального визначення центра переносного руху точки 
контакту.
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