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РЕФЕРАТ

Автомобіль великої вантажності, шина, дефект, сходження, тривісний 
візок, угол відведення

Heavy truck, tire, defect, climb, three-axle trolley, slip angle

Проаналізовані чинники, що впливають на ходимість шин автомобілів
великої вантажності, та викликають їх дефекти. Установлено, що 
визначальними є
занижений тиск повітря у шинах, установчі параметри керованих коліс,
особливості конструкції, стан дорожнього покриття, стиль водіння та інші.

В роботі також проведено дослідження впливу установчих параметрів
керованих коліс (кути розвалу, сходження) на ходимість шин під час
прямолінійного руху. Установлено залежність для визначення оптимального
сходження, що забезпечує ходимість шин під час прямолінійного руху. 
Проведено дослідження особливостей руху коліс двовісного та тривісного візків
багатовісних автомобілів великої вантажності та отримано залежності щодо 
визначення кутів кінематичного відведення кожної вісі.

Проаналізовано конструкцію та принцип роботи механізму підйому коліс
першої вісі тривісного візка. Проаналізовано конструкцію та принцип роботи
механізму повороту останньої вісі тривісного візка. Проведено 
експериментальні
дослідження ходимості шин тривісного візка з використанням тривісного
напівпричепа під час руху по криволінійній траєкторії з мінімальним радіусом
повороту по сліду, що залишається на опорній поверхні з високим коефіцієнтом
зчеплення.

Пояснювальна записка містить:  листа,  рисунки,  таблиці.
Графічна частина складається з 10 аркушів формату А1.


