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РЕФЕРАТ

Легковий автомобіль, шина, коефіцієнт опору коченню, тиск, температура,
швидкість, опорна поверхня

Car, tire, rolling resistance coefficient, tire pressure, temperature, velocity, 
ground

Робота присвячена дослідженню коефіцієнта опору коченню веденого
колеса легкового автомобіля по недеформованій опорній поверхні залежно від
тиску повітря в шині та навантаження при малій швидкості руху автомобіля.
Виконано аналіз літературних джерел, в яких розглянуто існуючи залежності 
для визначення коефіцієнта опору коченню залежно від тиску повітря в шині,
швидкості руху і навантаження на шину.

Досліджено процес взаємодії шини з недеформованою опорною 
поверхнею, розроблена розрахункова схема кочення колеса по недеформованій 
опорній поверхні. Для врівноваження сили, що рухає автомобіль, введена 
умовна сила опору коченню.

Розроблено програму та методику експериментальних досліджень,
створено експериментальну установку. Проведено експериментальні 
дослідження коефіцієнта опору коченню шини моделі Nokian 185/60 R14 82 T 
M+S, залежно від тиску повітря в шині, навантаження на шину на бетонній 
поверхні.
Встановлено, що коефіцієнт опору коченню розглянутої шини істотно залежить
від тиску повітря в шині, з його зниженням, коефіцієнт опору коченню
збільшується. Мінімальне значення коефіцієнт опору коченню має на сухій
бетонній поверхні.

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


