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РЕФЕРАТ

Проведені дослідження моменту опору повороту керованого колеса при
його повороті на місці залежно від довжини цапфи та тиску повітря в шині.
Виконано  аналіз  літературних  джерел,  в  яких  розглянуто  особливості
визначення моменту опору повороту шини керованого колеса при повороті на
місці.  Встановлено,  що на  метод  визначення  моменту опору  повороту  шини
керованого колеса на місці впливає характер руху керованого колеса під час
повороту на місці, яке залежно від розташування точки зустрічі вісі шворня з
опорною поверхнею може перекочуватись або не  перекочуватись  по опорній
поверхні.

Запропоновано незалежно від розташування точки зустрічі вісі шворня з
опорною  поверхнею  відносно  контактного  відбитка  вважати  центром  його
повороту проекцію на опорну поверхню центра повороту колеса.

Запропоновано залежність для визначення моменту опору повороту шини
керованого колеса  при його коченні  під  час  повороту на місці,  яка  враховує
момент опору від кочення шини та момент опору від її закручування.

Установлено характер зміни моменту опору повороту шини залежно від
довжини цапфи та тиску повітря в шині.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  Кермове  керування,  момент  опору,  ваговий
стабілізуючий момент, центр повороту, відбиток шини, радіус траєкторії, цапфа,
тиск, колесо.

Keywords: Steering, torque, weight stabilizing torque, center of rotation, tire
imprint,
trajectory radius, pin, pressure, wheel.
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