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ВСТУП 

 

Мета викладання навчальної дисципліни « Механіка руху автомобіля» 

полягає у тому, щоб надати студентам  розуміння автомобільної механіки: 

законів руху автомобіля у різних умовах навколишнього середовища. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Механіка руху 

автомобіля» є отримання студентами розуміння зв’язку між умовами руху, 

конструктивними параметрами і законом руху автомобіля, який визначає 

стійкість, керованість та параметри його динамічних і гальмівних властивостей 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти отримують: 

– фахові компетентності – здатність розуміти і враховувати соціальні, 

екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на 

реалізацію технічних рішень на автомобільному транспорті; здатність 

демонструвати розуміння правових рамок, що мають відношення до 

функціонування об’єктів автомобільного транспорту України, зокрема питання 

персоналу, здоров’я, безпеки і ризику; 

– програмні результати навчання – демонструвати здатність 

використовувати спеціалізовані концептуальні знання зі створення, 

експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту, набуті у процесі 

навчання та/або професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння 

новітніх досягнень, які забезпечують здатність до інноваційної та 

дослідницької діяльності; демонструвати здатність зрозуміло і недвозначно 

доносити власні висновки з проблем створення, експлуатації та ремонту 

об’єктів автомобільного транспорту, а також знання та пояснення, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; вміти 

пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології; 

демонструвати здатність визначати ризики, забезпечувати особисту безпеку та 

безпеку інших людей у сфері професійної діяльності. 



Для виконання практичних робіт студенти отримують особисте  завдання 

до кожної задачі. Розв’язувати поставлені задачі і надавати результати 

рекомендовано за допомогою Mathcad.  

1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 Практичне заняття № 1 

Пропускна спроможність дороги 

Мета: отримання  практичних навичок у оцінюванні чинників, що 

впливають на пропускну спроможності окремої полоси дороги. 

Завдання: 

– вивести формулу для визначення мінімально необхідної відстані між 

транспортними засобами; 

– визначити мінімально необхідну відстань між транспортними засобами  

залежно від швидкості руху і різних значень уповільнення для заданих вигляді 

в транспортних засобів; 

– визначити мінімально необхідний інтервал між транспортними засобами; 

– визначити теоретичну пропускну спроможність (Рм) полоси дороги; 

– визначити оптимальну швидкість руху транспортних засобів у колоні, за 

якої пропускна спроможність набуде максимального значення; 

– визначити максимальне значення пропускної спроможності полоси 

дороги; 

– надати письмові відповіді на контрольні питання. 

Короткі теоретичні відомості 

Формула для визначення мінімально необхідної відстані між 

транспортними засобами. 

Одним з оцінних показників пропускної спроможності полоси дороги є 

інтервал між транспортними засобами, який визначається з умов безпеки руху. 

Мінімальний інтервал між транспортними засобами має бути таким, щоб у разі 

зупинки першого автомобіля наступний мав змогу зупинитися. 



Швидкість є першою похідною від відстані l, рис. 1.1, яку проїхав 

автомобіль [2]: 

. 

Рисунок 1.1 – Схема уповільнення двох транспортних засобів 

 

Прискорення – це перша похідна від швидкості [2]: 

 

. 

 

Після підстановки отримаємо: 

 

. 

 

Після перетворення отримаємо: 

 

. 

 

Після інтегрування:  

 

. 



 

Узявши за величину уповільнення  стале значення, отримаємо шлях, який 

пройде перший автомобіль під час гальмування: 

 

. 

 

Довжина шляху, яку пройде наступний автомобіль при гальмуванні [1]: 

 

, 

 

де  – час реакції водія. 

Із рис. 1.1 видно, що: 

 

. 

 

Тоді відстань між транспортними засобами [2]: 

 

.                            (1.1) 

 

Різниця між величиною уповільнення двох автомобілів, що рухаються 

один за одним, може досягати 4 м/с
2
. Наприклад, уповільнення легкового 

автомобіля з дисковими гальмами може досягати 8 м/с
2
. У той же час 

уповільнення автопоїзда навряд чи перевищить 5,5 м/с
2
 [1]. За таких умов 

довжина гальмівного шляху автопоїзда буде май  же у двічі перевищувати 

довжину гальмівного шляху легкового автомобіля. От же, щоб уникнути 

зіткнення між двома автомобілями, має бути достатня відстань для 

гальмування. При цьому бажано, щоб для водія  наступного автомобіля не 

виникала попотрібно   в екстреному гальмуванні.  



Для того, щоб оцінити вплив уповільнення на довжину інтервалу, 

виконаємо розрахунки за такими значеннями прискорень: 

1) гальмування обох транспортних засобів здійснюється з 

максимальною ефективністю, от же ; 

2) транспортні засоби гальмують зі сталим значенням 

уповільнення , що відповідає екстреному, чи навіть 

аварійному гальмуванню [1];   

3) транспортні засоби гальмують зі сталим значенням 

уповільнення , що відповідає плавному, службовому 

гальмуванню [1]. 

Усі розрахунки мають бути відображені на одній діаграмі. За результатами 

діаграми необхідно зробити відповідні висновки. 

Використовуючи формулу (1.1), визначити необхідний відстань між 

транспортними засобами, ураховуючи, з того, що перший автомобіль може 

гальмувати з різними значеннями уповільнення (наприклад 3, 4, 5, 6 і 7 м/с
2
), 

щоб наступний автомобіль мав змогу гальмувати плавно (2...3 м/с
2
). 

Результати розрахунків необхідно відобразити на одній діаграмі. Зробити 

висновки щодо впливу співвідношення уповільнень автомобілів на величину 

безпечної відстані . 

Мінімально необхідний інтервал між транспортними засобами. 

Мінімально необхідний інтервал отримують розділивши мінімальну     

відстань між транспортними засобами на швидкість v [2]: 

 

. 

 

Визначимо залежність  від інтенсивності гальмування наступного 

автомобіля як наслідок екстреного гальмування попереднього. Результати 

розрахунків подати у графічній формі. 

Пропускна спроможність полоси дороги. 



Пропускну спроможність полоси дороги (авт/год) визначається для 

випадку руху автомобілів у колоні з мінімальним інтервалом [2]: 

 

. 

 

Очевидно, що пропускна спроможність дороги є функцією швидкості і 

суттєво залежить від гальмівних властивостей автомобілів.  

Виконати розрахунок пропускної спроможності полоси дороги залежно від 

швидкості та інтенсивності гальмування наступного автомобіля як наслідок 

екстреного гальмування попереднього. Результати розрахунків подати у 

графічній формі. Зробити висновки щодо впливу швидкості на пропускну       

спроможність полоси дороги. 

Швидкість руху транспортних засобів у колоні. 

Зі збільшенням швидкості пропускна спроможність спочатку монотонно 

збільшується, досягаючи максимального значення за певної швидкості 

автомобілів . З подальшим збільшенням швидкості пропускна 

спроможність зменшується. Це пов’язано з тим, що зі значним збільшенням 

швидкості суттєво збільшується безпечний інтервал. Тому транспортний потік 

істотно розтягується по трасі. 

Зрозуміло, що  матиме максимальне значення, якщо знаменник 

наближатиметься до нуля. А знаменник є виразом інтервалу між автомобілями. 

Отже потрібно дослідити щодо мінімуму вираз інтервалу між транспортними 

засобами.  

Для цього слід прирівняти до нуля похідну від інтервалу між автомобілями 

за швидкістю dIмін/dv = , потім розв’язати отримане рівняння відносно v. 

Похідна від інтервалу:  

 

, 



. 

 

Маючи значення  і , беручи різні уповільнення гальмування першого 

автомобіля (3, 4, 5, 6 і 7 м/с
2
), визначити , щоб наступний автомобіль мав 

змогу гальмувати плавно (2...3 м/с
2
). 

Зробити висновки щодо впливу інтенсивності гальмування і габаритної 

довжини транспортних засобів на . 

Максимальна пропускна спроможність полоси дороги. 

Кожному значенню  відповідає максимальне значення пропускної 

спроможності полоси дороги.  

Визначити максимальне значення пропускної спроможності полоси 

дороги. 

Числові дані для виконання розрахунків подано у табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Дані до розрахунків 

 1 2 3 4 5 6 7 

Модел

ь 

КАМАЗ-

6560 

КАМАЗ-

65224 

КАМАЗ-

4355 

ГАЗ-

3307 

ГАЗ-

3309 

ГАЗ-

33081 

ГАЗ-

3302 

, мм 10300 8960 9370 6330 6435 6250 5470 

 

Продовження таблиці 1.1 

 8 9 10 11 12 

Модель ЗІЛ-

433362 

ЗІЛ-

433112 

ЗІЛ-

433362 

ЗІЛ-

433112 

ЗІЛ-

5301БО 

, мм 6765 7665 6740 7580 6200 

 

Продовження таблиці 1.1 

 13 14 15 16 17 



Модель КАМАЗ-

671710 

КАМАЗ-

573800 

КАМАЗ-

573810 

КАМАЗ- 

58701-11 

КАМАЗ- 

6863-010-01 

, мм 8750 8690 8770 16680 8350 

 

 

 

Продовження таблиці 1.1 

 18 19 20 21 22 

Модель КАМАЗ- 

9308-010 

КАМАЗ-

53212 

КАМАЗ-

65117 

КАМАЗ 

45143-013-015 

КАМАЗ-

5308 

, мм 12000 8610 10245 15350 20000 

 

Контрольні питання 

1. Від яких чинників залежить мінімально необхідна відстань 

між транспортними засобами? 

2. Від яких чинників залежить мінімально необхідний інтервал 

між транспортними засобами? 

3. Від яких чинників залежить пропускна спроможність полоси 

дороги? 

4. За яких умов можна досягти максимального значення 

пропускної спроможності полоси дороги? 

5. Якими вимогами визначається оптимальна швидкість руху 

транспортних засобів у колоні? 

Література: [1, с. 4–78], [2, с. 61–74]. 

 

 Практичне заняття № 2 

 Пропускна спроможність дороги на перехрестях з регулюванням 

Мета: набуття практичних навичок, необхідних для оцінювання 

пропускної спроможності полоси дороги на перехрестях. 



Завдання: визначити вплив параметрів регулювання руху через перехрестя 

на пропускну спроможність дороги, надати письмові відповіді на контрольні 

питання. 

Короткі теоретичні відомості 

У міських умовах використання світлофорного регулювання є чи не 

єдиним засобом організації дорожнього руху. Світлофорне регулювання є 

одним з ефективних методів підвищення безпеки дорожнього руху і 

регулювання транспортних і пішохідних потоків у містах. Необхідними 

умовами максимальної пропускної спроможності дороги  є обґрунтована 

установка світлофора і оптимальне призначення режиму його роботи залежно 

від обсягів транспортного і пішохідного руху і планувальної характеристики 

перетину автомобільних доріг. 

Світлофорне регулювання виконує завдання автоматичного: 

– чергування фаз зеленого і червоного сигналів для забезпечення безпеки у 

перетині інтенсивних транспортних і пішохідних потоків різних напрямів; 

– регулювання черговості проїзду потоків різних напрямів так, щоб 

забезпечувати максимальну пропускну спроможність перетинів автомобільних 

доріг. 

Необхідні терміни.  

Організація дорожнього руху – комплекс організаційно-правових, 

організаційно-технічних заходів і упорядних дій з управління рухом на дорогах. 

Такт регулювання – період дії певної комбінації світлофорних сигналів. 

Такти поділяють на основні і проміжні.  

Фаза регулювання – сукупність основного і наступного за ним проміжного 

такту в циклі світлофорного регулювання. 

Цикл регулювання – періодична сукупність усіх фаз світлофорного 

регулювання, яка періодично повторюється. 

На рис. 1.2 показано приклад режиму роботи світлофорної сигналізації для 

перетину двох автомобільних доріг. 

 



 

1–4 – номера тактів 

Рисунок 1.2 – Структура світлофорного циклу 

Очевидно, що організація світлофорного регулювання значно впливає на 

пропускну спроможність доріг. 

На перехрестях з регулюванням пропускна спроможність визначається 

параметрами світлофорного регулювання [2]: 

 

, 

 

де  Tц – тривалість циклу світлофорного регулювання;  – тривалість фази 

дозволеного руху (зелений); tи – інтервал між транспортними засобами. 

Для розрахунків беремо Тц = 88 с, tз = 31 с [3]. 

Дослідити зв’язок пропускної спроможності перехрестя від тривалості 

фази дозволеного руху і тривалості циклу світлофорного регулювання. 

Урахувати,  що зі збільшенням тривалості фази дозволеного руху (у межах 

11…45 с) пропорційно збільшується тривалість циклу світлофорного 

регулювання. Результати розрахунків подати у вигляді графіків.  

Зробити висновки щодо основних чинників, які впливають на пропускну 

спроможність перехрестя зі світлофорним регулюванням. 

Дані для розрахунків відповідають завданню практичної роботи № 1. 

Контрольні питання 

1. Які чинники обмежують пропускну здатність полоси руху у 

місті? 



2. Я структура циклу світлофору впливає на пропускну здатність 

полоси дороги на перехресті з регулюванням? 

3. Як тривалість циклу світлофорного регулювання впливає на 

пропускну здатність полоси дороги на перехресті з регулюванням? 

Література: [2, с. 61–74], [3, с. 23 – 36]. 

 

 

 

 

Практичне заняття № 3 

Пропускна спроможність пункту зупинки 

Мета: отримання практичних навичок для оцінювання пропускної 

спроможності пункту зупинки транспортних засобів. 

Завдання:  

– визначити мінімальний інтервал часу між транспортними засобами, які 

проходять  зупинку;  

– визначити пропускну спроможність пункту зупинки за двома методиками 

подавши результати розрахунків у вигляді  діаграм; 

– проаналізувати чинники, які впливають на пропускну спроможність пункту 

зупинки громадського транспорту; 

– надати письмові відповіді на контрольні питання. 

Короткі теоретичні відомості 

Окрім уже розглянутих чинників, на пропускну спроможність міської 

транспортної мережі впливають параметри пунктів зупинки пасажирського 

транспорту. 

Розрахунок пропускної спроможності пункту зупинки виконують за 

такими припущеннями [2]: 

– пропускна спроможність пункту зупинки буде максимальною, якщо 

транспортний засіб підходить до зупинки зі швидкістю v на безпечній відстані, 



яка дорівнює lб = lп у момент, коли попередній транспортний засіб від’їхав від 

зупинки на відстань, що дорівнює його довжині lп; 

– на відстані lп транспортний засіб гальмує і зупиняється біля знаку 

зупинки. 

Мінімальний інтервал часу між транспортними засобами, які проходять  

зупинку, визначається за таким виразом [2]: 

 

, 

 

де  – час гальмування;  – час, протягом якого відкриваються двері (1,5…2 

с.);  – час, протягом якого протікає пасажирообмін;  - час, протягом якого 

закриваються двері (2…3 с.);  – час, за який транспортний засіб покидає 

зупинку. 

Час, протягом якого транспортний засіб гальмує перед зупинкою, 

визначають ураховуючи що гальмування є службовим з  уповільненням 1,5 м 

/с
2
. Якщо у процесі гальмування автобус проїхав відстань [2]: 

 

, 

 

То:  

 

. 

 

Оскільки було прийнято що гальмування почнеться на безпечній відстані, 

яка дорівнює lп. Отже  і 

 

. 

 



Аналогічно час, протягом якого транспортний засіб звільнить зупинку 

(розгін на відстані lп зі службовим прискоренням  ) 

 

. 

 

Час, протягом якого пасажири виходять і входять до салону, визначають з 

урахуванням із того, що на зупинці входить і виходить 10 % пасажирів від 

кількості пасажирів, яку може перевозити автобус за паспортом за такою 

формулою [2]: 

, 

 

де  – частина пасажирів, що входить і виходить на зупинці від розрахункової 

кількості пасажирів, яку може перевезти автобус;  – коефіцієнт 

нерівномірності кількості пасажирів, що виходять через різні двері автобуса;  

– коефіцієнт, який ураховує вплив на швидкість входу і виходу пасажирів 

конструктивних особливостей автобуса (наприклад висота посадкової 

площадки);  – розрахункова кількість пасажирів, яку може перевезти автобус; 

 – час, який потрібен для посадки і висадки одного пасажира;  – кількість 

дверей. 

Для розрахунків можна взяти такі середні значення , , 

 [2]. 

Отже, наприклад для автобусів ЛіАЗ-6213, що проходять зупинку,:  

 

 с. 

 

Пропускна спроможність пункту зупинки визначається виходячи із 

мінімального інтервалу руху автобусів через зупинку 

 



. 

 

На приклад, для ЛіАЗ-6213: 

 

. 

 

У США для розрахунку пропускної спроможності пункту зупинки 

використовують формулу [2]: 

, 

де  – коефіцієнт вірогідності, що зупинку буде зайнято попереднім автобусом 

(з 10 % вірогідності );  – коефіцієнт варіації тривалості 

пасажирообміну, дорівнює 0,54. 

Для прикладу: 

 

. 

 

З результату розрахунку видно, що пропускна спроможність усього 

маршруту буде суттєво обмежена зупинками, які суттєво завантаженні 

транспортом. Цей факт є обмежувальним для планування маршрутів руху 

пасажирського транспорту. 

Розрахунок  виконати за двома методиками, прийнявши уповільнення 

і прискорення у межах 0,5…3 м/с
2
. Для дослідження впливу коефіцієнта 

нерівномірності кількості пасажирів, що виходять через різні двері автобуса, 

узяти, що він може змінюватись у межах 0,5…1. При дослідженні впливу 

тривалості входу і виходу пасажира взяти, що . За цих умов 

провести розрахунки і зробити висновки щодо впливу цих показників на 

пропускну спроможність зупинки. Дані для розрахунків наведено у табл. 1.2. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.2 – Дані до розрахунків 

Номер за 

списком 

1 2 3 4 5 6 7 

Модель Богдан 

А-092 

Богдан 

А-06921 

Богдан 

А-1445 

Богдан 

А-231 

Богдан 

А-

09211 

Богдан 

А-

09212 

Богдан 

А-0921 

, мм 7420 6690 9880 14 560 7420 7430 7420 

Кількість місць 46 33 80 148 35 35 46 

Кількість 

дверей 

2 2 2 3 2 1 1 

 

Продовження таблиці 1.2 

Номер за 

списком 

8 9 10 11 12 

Модель Богдан 

А-30141 

Богдан 

А-1452 

ЛАЗ 

A183 

280 Hp 

ЛАЗ А141 ЛАЗ 5207 

, мм 7970 9880 12000 9280 11600 

Кількість 

місць 

41 70 120 66 84 



Кількість 

дверей 

1 2 3 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.2 

Номер 

за 

списком 

13 14 15 16 17 

Модель ЛАЗ 4207 ЛАЗ А291 ЛАЗ 

52528 

Golden 

Dragon 

XML6920UC 

Golden 

Dragon 

XML6112UE 

, мм 9980 17200 11120 9130 11480 

Кількість 

місць 

71 176 97 35 100 

Кількість 

дверей 

2 4 3 2 2 

 

Продовження таблиці 1.2 

Номер 

за 

списком 

18 19 20 21 22 

Модель Scania 

OmniLink 

Scania 

113 

Mercedes-

Benz 

Mercedes-Benz 

Citaro (12m) 

Mercedes-

Benz Citaro 



CK95 UB CN113 

CLB 

Conecto 

OM 906 

LA 

OM 457 hLA LU OM 906 

hLA. 

, мм 11985 11985 11950 11950 14995 

Кількість 

місць 

122 121 97 75+28 60 

Кількість 

дверей 

3 3 3 3 2 

 

  

 

 

Контрольні питання 

1. За яких умов прийнято, що пропускна спроможність пункту зупинки 

буде максимальною? 

2. Від яких чинників залежить мінімальний інтервал часу між 

транспортними засобами, що проходять через пункт зупинки? 

3. Які чинники визначають пропускну спроможність усієї міської 

транспортної мережі? 

4.  Як тривалість входу і виходу пасажира впливає на пропускну 

спроможність пункту зупинки? 

5. У чому полягає відмінність у розрахункових методиках за кордоном? 

Література: [2, с. 61–74]. 

 

 Практичне заняття № 4  

Дослідження залежності бокової реакції, яка виникає на колесах               

автомобіля під час його криволінійного руху залежно від режиму руху 

Мета: набуття практичних навичок в оцінюванні зв’язку параметрів руху 

автомобіля і значень його бокових реакцій на колесах. 



Завдання:  

– отримати формули для визначення бокових реакцій, які діють на мости 

двовісного автомобіля під час його криволінійного руху; 

– визначити значення бокових реакцій за умови, що автомобіль входить у 

поворот зі сталою швидкістю vм протягом перехідної кривої Sп; 

– визначити значення бокових реакцій за умови, що автомобіль рухається з 

постійною швидкістю по дорозі радіусом Rп; 

– оцінити зміну значення бокових реакцій за умови, що автомобіль проходить 

поворот з різними значеннями сталої швидкості (vм = 10…30 м/с). Результати 

розрахунків подати у вигляді діаграми; 

– оцінити зміну значення бокових реакцій за умови, що автомобіль проходить 

поворот з різними значеннями прискорення (а = –3…3 м/с
2
). Результати подати 

у вигляді  діаграми. Зробити висновки щодо придатності розрахункової 

формули для практичних розрахунків; 

– надати письмові відповіді на контрольні питання. 

Короткі теоретичні відомості 

Відрізок дороги, на якому автомобіль рухається по радіусу, складається з 

відрізка з постійним радіусом  і двох відрізків перехідної кривої. Отже перш 

ніж як автомобіль почне рух по колу, він має проїхати відрізок перехідної 

кривої. Перед тим, як повернутися до прямолінійного руху, також потрібно 

проїхати цей відрізок. Під час руху по відрізку перехідної кривої змінюється 

кут повороту керованих коліс  і кути уводу  і . Якщо вони змінюються, 

значить вони повертаються із швидкістю  зміни цих кутів. Коли 

автомобіль почав рухатися по кривій постійного радіусу, то  може бути два 

варіанти: 

1) автомобіль рухається по радіусу зі сталою швидкістю – 

прискорення  дорівнює нулю; 

2)  автомобіль рухається по радіусу з прискоренням (або 

уповільненням), отже . 



У обох випадках   і  мають певне стале значення, а 

. 

Отже значення бокових реакцій  і  на різних відрізках дороги буде 

різним.  

Формули для розрахунку бокових реакцій на мостах автомобіля мають 

такий загальний вигляд 

 

 

, 

, 

, 

де  і  – маса автомобіля яка припадає на передню і задню вісь відповідно;  

 – відстань до центру мас автомобіля від передньої і задньої осі 

відповідно;  – швидкість руху автомобіля;  – радіус повороту взятий по 

поздовжній осі автомобіля;   – радіус інерції автомобіля ( );  – 

середній кут повороту керованих коліс;  і  – кут уводу переднього і 

заднього мостів;  – база автомобіля;  – момент опору повороту 

автомобіля;  – поздовжня реакція на колесах передньої осі. 

Для розрахунків прийняті такі припущення: 

– керовані колеса котяться без проковзування (це припустимо за великого 

значення , тому що передні колеса повертаються на малий кут);  

– у ведучому мосту встановлено диференціал з малим тертям, тому 

вважатимемо, що з однаковими радіусами кочення коліс поздовжні реакції з 

лівого і правого боку однакові. Це дає підстави прийняти, що ; 

– уважаємо, що крен кузова відсутній; 

– . 



Поздовжня реакція на колесах передньої осі, яку приведено до середини 

осі,: 
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де Iк – момент інерції передніх коліс, кгм
2
; Rz1 – вертикальна реакція під 

колесами передньої осі;  f0 – коефіцієнт опору коченню коліс за малоъ 

швидкості руху;  kf – коефіцієнт, що враховує збільшення опору коченню зі 

збільшенням швидкості руху автомобіля, можна прийняти kf  = 6 10
-6

. 

З урахуванням того, що: 

 

,   і , 

 

отримаємо  

 

. 

 

 

Кути уводу  і  мостів:  

 

 і , 

 

де  – коефіцієнт опору уводу шини. 

У розрахунках прийняти для одного колеса . 

Прийнявши постійним швидкість зміни кутів уводу  під час руху по 

перехідній кривій, отримаємо:  

 



 і . 

 

Час , протягом якого автомобіль рухався по перехідній кривій довжиною 

 зі швидкістю : 

 

. 

 

Максимальний кут повороту керованих коліс під час руху по колу: 

 

. 

 

Середній кут повороту керованих коліс під час проїзду по перехідній 

кривій: 

. 

 

Розуміючи, що спочатку швидкість повертання керованих коліс 

збільшується, а потім зменшується до нуля,; 

 

. 

 

Вирази для ,  і  підставимо до основної формули: 

 

 

, 

. 

 



Отримано систему з двох рівнянь і двома невідомими. Розв’язувати цю 

систему необхідно за допомогою Mathcad, пам’ятаючи, що для різних умов 

руху деякі доданки будуть дорівнювати нулю. Дані для розрахунків наведено  у  

табл. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.3 – Дані до розрахунків 

Номер за 

списком 

1 2 3 4 5 

Модель КАМАЗ-

4308-A3 

КАМАЗ-

43114 

КАМАЗ-

43118 

КАМАЗ-

43253 

КАМАЗ-

4326 

Колісна 

формула 

4х2 6х6 6х6 4х2 4х4 

Sп, м 60 65 70 75 70 

Rп, м 90 100 110 120 130 

, кг 11900 15350 20650 14590 12300 

, кг 4350 4950 5450 5310 5200 

, кг 7550 10400 15200 9280 7100 

Шини 245/70 

R19,5 

425/85 R21 425/85 R21 10,00 R20 425/85 

R21 

, мм 389 590 590 491 590 



Iк, кг·м2 4,99 43,51 43,51 15,91 43,51 

 

Продовження таблиці 1.3 

Номер за 

списком 

6 7 8 9 10 

Модель КАМАЗ-

65117 

КАМАЗ-

43255 

КАМАЗ-

53605 

КАМАЗ-

65111 

КАМАЗ-

65115 

Колісна 

формула 

6х4 4х2 4х2 6х6 6х4 

Sп, м 60 50 60 70 80 

Rп, м 90 70 100 110 120 

, кг 24000 14300 16500 25200 25200 

, кг 6000 5200 6500 6000 6200 

, кг 18000 9100 10000 19200 19000 

Продовження таблиці 1.3 

Номер за 

списком 

6 7 8 9 10 

Шини 11,00 R20 10,00 R20 12,00 R20 11,00 R20 11,00 R20 

, мм 505 491 526 505 505 

Iк, кг·м2 22,95 15,91 27,67 22,95 22,95 

 

Продовження таблиці 1.3 

Номер за 

списком 

11 12 13 14 15 

Модель КАМАЗ-

6520-19 

КАМАЗ-

6520-60 

КАМАЗ-

6520-60 

КАМАЗ-

6520-61 

КАМАЗ-

65201 

Колісна 

формула 

6х4 6х4 6х4 6х4 8х4 



Sп, м 68 80 90 70 80 

Rп, м 120 130 80 70 90 

, кг 27500 26800 27500 27500 35000 

, кг 7500 6800 7500 7500 15000 

, кг 20000 20000 20000 20000 20000 

Шини 12,00 R20 12,00 R20 12,00 R20 12,00 R20 12,00 R20 

, мм 526 526 526 526 526 

Iк, кг·м2 27,67 27,67 27,67 27,67 27,67 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.3 

Номер за 

списком 

16 17 18 19 20 

Модель КАМАЗ-

6522 

КАМАЗ-

6540 

Урал-4320-

3171-81М 

Урал- 

4320-60 

Урал- 

4320-80 

Колісна 

формула 

6х6 8х4 6х6 6х6 6х6 

Sп, м 75 80 85 65 70 

Rп, м 100 125 110 90 80 

, кг 27500 31000 20080 19975 20380 

, кг 7500 12200 5645 5240 5910 

, кг 20000 18800 14435 14735 14470 

Шини 12,00 R20 11,00 R20 425/85R21 425/85R21 425/85R21 



, мм 526 505 590 590 590 

Iк, кг·м2 27,67 22,95 43,51 43,51 43,51 

 

 

Контрольні питання 

1. На які частини поділяють траєкторію криволінійного руху 

автомобіля? 

2. Чим відрізняються ці частини траєкторії криволінійного руху 

автомобіля? 

3. Якими чинниками визначається значення бокових реакцій на 

колесах автомобіля під час криволінійного руху?  

4. Від яких чинників залежать повздовжні реакції на колесах 

автомобіля під час криволінійного руху? 

5. Під дією яких чинникыв виникає боковий увід шин? 

6. Від яких чинників залежить значення кута бокового уводу? 

7. Яким чином значення бокових реакцій на колесах автомобіля 

пов’язані зы сталою швидкістю? 

8.  Як прискорення під час повороту автомобіля впливає на 

значення бокових реакцій на його колесах? 

Література: [1, с. 164–180] [4, с. 87–133].   

 

Практичне заняття № 5 

Стійкість автомобіля 

Мета: набуття практичних навичок визначення показників стійкості 

автомобіля. 

Завдання: визначити критичну швидкість, яка відповідає початку ковзання 

шин автомобіля під час його руху по колу з різними радіусами R і значеннях φ; 

граничне значення коефіцієнта зчеплення φ, залежно від висоти центру мас hg; 

критичну швидкість по курсовій і траєкторній стійкості; порівняти значення 

критичних швидкостей початку ковзання шин автомобіля під час його руху по 



колу і по курсовій і траєкторній стійкості; надати письмові відповіді на 

контрольні питання. 

Короткі теоретичні відомості 

Стійкість автомобіля – здатність автомобіля зберігати задану траєкторію 

руху, при цьому протидіяти силам, що призводять до його заносу і перекидання 

у різних дорожніх умовах навіть з великими швидкостях руху. 

Розрізняють такі види стійкості: 

– поперечна з прямолінійним рухом (курсова стійкість); 

– поперечна з криволінійним рухом, порушення якої призводить до заносу чи 

перекидання автомобіля під дією відцентрової сили. 

Порушення курсової стійкості виявляється у рисканні (відхиленнях від 

прямолінійного руху) автомобіля по дорозі і може бути викликано сильними 

поривами бокового вітру, різними значеннями тягових чи гальмівних сил на 

колесах лівого або правого борта, їх буксуванням, завеликим люфтом у 

кермовому керуванні, неправильними кутами установки коліс і т. д. 

Особливо погіршує поперечну стійкість збільшення висоти центра мас 

(об’ємний вантаж у кузові або додатковий багажник на даху легкового 

автомобіля). 

Критеріями стійкості є максимально можливі швидкості руху по колу і 

кути поперечного нахилу дороги (косогір). Тому поперечна стійкість 

оцінюється за допомогою: 

– критичної швидкості з появою бокового ковзання і бокового перекидання 

автомобіля; 

– критичних кутів косогору з появою бокового ковзання і бокового 

перекидання автомобіля; 

– коефіцієнта поперечної стійкості; 

– критичної швидкості по курсовій і траєкторній стійкості;  

– критичної швидкості по вихлянні причепу; 

– кута крену; 

– кута дрейфу. 



Усі показники, за винятком критичних швидкостей по курсовій і 

траєкторній стійкості і по вихлянню причепу, характеризують поперечну 

стійкість автомобіля. 

Значення показників, що рекомендуються і методи їх визначення, наведено 

у  ДСТУ UN/ЕСЕ R 111-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного 

затвердження автоцистерн категорій N і О стосовно їх стійкості проти 

перекидання (Правила ЕЭК ООН № 111-00:2001, IDТ), ГОСТ 31507-2012, ОСТ 

37.001.471-88, ОСТ 37.001.487-89. 

Розрахунок критичної швидкості за умовою початку ковзання автомобіля. 

Розрахункову схему наведено на рис. 1.3. 

 

 

R– радіус повороту, B – колія коліс, hg – висота центру мас, Ga – вага 

автомобіля,  – відцентрова сила,   – сума вертикальних реакцій 

на колесах лівого і правого бортів,  – сума горизонтальних реакцій 

на колесах лівого і правого бортів  

Рисунок 1.3 – Схема діючих сил на автомобіль під час його руху по колу 

 

Система буде у стані рівноваги, якщо виконується рівняння: 

 

 



 

Із цього виразу отримано формулу критичної швидкості, яка відповідає 

початку ковзання шин автомобіля: 

 

 

 

Визначають критичну швидкість, яка відповідає початку ковзання шин 

автомобіля під час його руху з різними радіусами R на дорозі з різним 

покриттям (різні значення коефіцієнта зчеплення φ). 

Результати розрахунків подати у вигляді  діаграми залежності  

для двох значень коефіцієнта зчеплення φ. При цьому значення  узяти в межах 

30…500 м. 

Відповідно умовою безпечного руху буде: 

 

 

  

Для розрахунків узяти значення . 

Формули, які було вище задіяні, мають суттєвий недолік. Недолік полягає 

у тому, що не було враховано наявність кута бокового уводу еластичних шин. 

Якщо врахувати кути уводу осей, то отримаємо формулу для визначення 

критичної швидкості по курсовій і траєкторній стійкості. Розглянемо 

найпростіший приклад – поворот двовісного автомобіля, рис. 1.4 [1]. 

Рис. 1.ЩЩЩ призначено для отримання виразу радіусу повороту R через 

співвідношення сторін у прямокутному трикутнику. Із трикутника ОпАВ маємо: 

 

 

 

Із трикутника ОпВБ отримаємо: 

 



 

 

Склавши ці вирази, отримаємо: 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема повороту двовісного автомобіля 

 

Оскільки йдеться про критичну швидкість, то це означає, що автомобіль 

рухатиметься з доволі великими швидкостями. Отже радіус траєкторії руху 

буде досить великим. Керовані колеса при цьому повертатимуться на 

невеликий кут (усього декілька градусів). Кути уводу коліс також мають 

порядок одного градуса. Отже виходячи з того, що тангенс невеликого кута 

може бути прийняти таким, що дорівнює самому куту вираз для визначення 

радіуса набуде такого вигляду: 

 



 

 

Під час руху автомобіля по криволінійній траєкторії на його центр мас діє 

відцентрова сила: 

 

 

де   – маса автомобіля. 

До передньої і задньої осей буде відповідно прикладені складові цієї сили: 

 

 

 

Відповідно до схеми на рис. 1. 4  і . 

У результаті дії цих сил з’явиться кут δ бокового уводу шин передньої осі:  

 

 

 

і задньої осі: 

 

 

де  – коефіцієнти опору уводу шин передньої і задньої осей відповідно. 

Підставивши отримані вирази  і  у вираз для виразу радіусу повороту 

R, отримаємо: 

 

 

 



Рух з досить великими швидкостями можливий по траєкторії досить 

великого радіусу. Під час повороту з великим радіусом керовані колеса 

повернуться на дуже малий кут θ. Це надає можливість узагалі знехтувати 

величиною θ [4]: 

  

 

Розв’язавши цей вираз відносно швидкості V, отримаємо формулу для 

визначення критичної швидкості по курсовій і траєкторній стійкості Vω: 

 

 

 

Дані для розрахунків наведено у табл. 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – Дані до розрахунків 

Номер за 

списком 

1 2 3 4 5 

Модель ГАЗ-53 ГАЗ-66 ЗИЛ-130 ГАЗ-3306 МАЗ 53371 

Повна маса m, 

кг 

7400 5600 10525 6400 16000 

Маса, що 

припадає на 

передню вісь, 

m1, кг 

1810 2715 2626 2560 6000 

Маса, що 

припадає на 

задню вісь, m2, 

кг 

5590 3055 7900 3840 10000 



База, мм 3700 3300 3800 3770 3950 

Колія 

передніх/задніх 

коліс, мм 

1577/1650 1800/1750 1800/1790 1630/1690 2032/1792 

Шини 8,25–20 12,00–18 260—508 8,25R20 300R508 

φ1 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 

φ2 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 

 

Продовження таблиці 1.4 

Номер за 

списком 

6 7 8 9 10 

Модель МАЗ 

500A 

МАЗ 503A МАЗ 

533605-

226 

МАЗ 

533603-226 

МАЗ 

437141-272 

Повна маса m, 

кг 

14825 15250 20000 20000 10100 

Маса, що 

припадає на 

передню вісь, 

m1, кг 

4825 5250 7000 7000 3800 

Маса, що 

припадає на 

задню вісь, m2, 

кг 

10000 10000 13000 13000 6300 

База, мм 3950 3950 4900 4900 4200 

Колія 

передніх/задніх 

коліс, мм 

1970/1865 1970/1865 2032 2032 1982 

Шини 11,00 - 20 11,00 - 20 12,00R20 12,00R20 235/75R17.5 



φ1 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 

φ2 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.4 

Номер за 

списком 

11 12 13 14 15 

Модель МАЗ 

437041-268 

ГАЗ 

Газон-

Next 

C41R31 

КрАЗ 

5133B2 

ГАЗ-3309 ГАЗ-3310 

"Валдай" 

Повна маса m, 

кг 

10100 8700 18000 8000 7400 

Маса, що 

припадає на 

передню вісь, 

m1, кг 

3650 2650 6500 3000 2200 

Маса, що 

припадає на 

задню вісь, m2, 

кг 

6450 6600 11500 6000 5200 

База, мм 4200 4515 5500 3770 3310 

Колія 

передніх/задніх 

1982 1740 2000 1820 1740/1702 



коліс, мм 

Шини 235/75R17.5 8,25R20 320R-508 8.25R20 215/75R17.5 

φ1 0,38 0,39 0,4 0,3 0,31 

φ2 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.4 

Номер за 

списком 

16 17 18 19 20 

Модель КамАЗ 

43253 

КамАЗ 

4308 

КамАЗ 

5308 

КамАЗ 

5360 

КАМАЗ 

5325 

Повна маса m, 

кг 

14590 11900 15000 18000 19000 

Маса, що 

припадає на 

передню вісь, 

m1, кг 

5310 4350 5000 6500 6000 

Маса, що 

припадає на 

задню вісь, m2, 

кг 

9280 7550 10000 10000 13000 

База, мм 4200 4200 5600 3950 4550 

Колія 

передніх/задніх 

1985 2040/1900 2045/1900 2045/1900 2012/1800 



коліс, мм 

Шини 300 R508 245/70 

R19,5 

285/70 

R19,5 

315/80  

R22,5 

12.00R20 

φ1 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 

φ2 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.4 

Номер за 

списком 

21 22 23 24 25 

Модель КАМАЗ 

43255 

КАМАЗ 

53605 

KAMAZ - 

43502-

6024-

D5(66) 

НЕФАЗ - 

5299-037-

32   

НЕФАЗ - 

52999-010 

Повна маса m, 

кг 

14300 16500 12700 17900 19100 

Маса, що 

припадає на 

передню вісь, 

m1, кг 

5200 6500 5300 6400 7100 

Маса, що 

припадає на 

задню вісь, m2, 

кг 

9100 10000 7400 11500 12100 



База, мм 3500 3950 4180 5840 6366 

Колія 

передніх/задніх 

коліс, мм 

2041 2045 2050 2050/1840 2035/1820 

Шини 280 R508 320 R508 425/85 

R21 

11/70R22,5 315/80 

R22.5 

φ1 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 

φ2 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 

 

Контрольні питання 

1. Пояснити термін «стійкість автомобіля». 

2. Які показники оцінюють стійкість автомобіля? 

3. Яким нормативним документам мають відповідати показники стійкості 

автомобіля? 

4. Які показники стійкості вимагає визначити ГОСТ 31507-2012? 

5. Навести процес отримання формули критичної швидкості по курсовій і 

траєкторній стійкості. 

6. Як висота центру мас автомобіля впливає на його швидкість з рухом по 

радіусу? 

7. Яким чином впливає висота центру мас на граничне значення 

коефіцієнта зчеплення і чому? 

8. Які показники вимагають визначити Правила ЕЭК ООН № 11? 

9. Які показники вимагає визначити ГОСТ 31507-2012? 

10. Які показники вимагає визначити ОСТ 37.001.471-88? 

11. Які показники вимагає визначити ОСТ 37.001.487-89? 

Література: [1, с. 129–174] [4, с. 135–142].   

 

Практичне заняття № 6  

Стійкість автомобіля проти перекидання 



Мета: набуття практичних навичок розрахунку стійкості проти 

перекидання автомобіля. 

Завдання: визначити критичну швидкість, яка відповідає початку 

перекидання порожнього і навантаженого автомобіля з різними радіусами 

повороту для порожнього і завантаженого станів; побудувати діаграму за 

результатами розрахунку; критичний кут косогору, за якого почнеться 

перекидання автомобіля з різними значеннями висоти центру мас, результати 

розрахунків подати у вигляді діаграм; нормативне значення кута косогору; 

надати письмові відповіді на контрольні питання. 

Короткі теоретичні відомості 

Перекидання автомобіля може відбутися відносно як поздовжньої, так і 

проперченої осі.  Найбільшу небезпеку становить поворот на косогорі тоді, 

коли повздовжня вісь паралельна косогору. При цьому центр повороту 

знаходиться вище від автомобіля. Автомобіль при цьому рухається начебто 

«угору», рис. 1.5. На рис. 1.5 водій повертає праворуч. 

 

Рисунок 1.5  –  Поворот автомобіля на косогорі 

 

Під час повороту автомобіль не перекидатиметься якщо буде виконано 

умову рівності моментів діючих сил за рис. 1. 6. 

 

 



 

hцт – висота центру мас, Ру – відцентрова сила,   – вертикальні 

реакції на колесах лівого і правого бортів (зовнішнє і внутрішнє колесо), 

 – горизонтальні реакції на колесах лівого і правого бортів 

Рисунок 1.6 – Схема перекидних і стабілізувальних сил на автомобіль під 

час повороту 

У момент початку перекидання внутрішні колеса (відносно центру 

повороту) відриваються від поверхні дороги. Відповідно вони не несуть 

навантаження , тоді: 

 

2/BGhР aцту .  

  
Підставивши вираз бокової сили:  

 

 

 

отримаємо вираз для визначення критичної швидкості автомобіля за умовою 

його перекидання під час руху на повороті по горизонтальній дорозі:  

 

 

 



Розрахунок критичної швидкості автомобіля за умовою його перекидання 

за різних радіусів повороту виконується для порожнього і повністю 

завантаженого станів. 

Виконати розрахунок критичної швидкості автомобіля за умовою його 

перекидання під час повороту з радіусами від 30 м до 500 м. Результати 

розрахунків зобразити на діаграмі. 

Розрахунок критичного кута за умовою перекидання порожнього і 

завантаженого автомобіля. 

Перекидання автомобіля може відбутися відносно як поздовжньої, так і 

проперченої осі.  Найбільшу небезпеку становить поворот на косогорі тоді, 

коли поздовжня вісь паралельна косогору, при цьому центр повороту 

знаходиться вище від автомобіля. Автомобіль при цьому рухається начебто 

«угору», рис. 1.7. На рис. 1.7 водій повертає праворуч. 

 

Рисунок 1.7  – Поворот автомобіля на косогорі 

 

Під час руху по дорозі нахилом упоперек утрата стійкості можлива 

унаслідок дії бокової складової сили ваги sinaG  (рис. 1.7.)  

Під час руху рівняння моментів відносно точки А матиме такий вигляд: 

 

02/cossin BGhGBR aцтazн . 



 

На момент початку перекидання внутрішні колеса відриваються від 

поверхні дороги, отже 0zнR , тоді:  

 

2/cossin BGhG aцтa . 

 

Розділивши ліву і праву частини рівняння на ,cosaG  і після перетворень 

отримаємо:  

 

цтh

B

2
tg  . 

 

 
Відповідно критичний кут косогору за умовою перекидання: 

)
2

(arctg0
цтh

B
. 

 

Визначити значення критичного кута косогору залежно від висоти центру 

мас з hцт = 1,0…2 м. Результати розрахунків відобразити на діаграмі.  

Величина  називається коефіцієнтом поперечної стійкості . 

Значення критичного кута косогору нормується ГОСТ 31507-2012. Для 

визначення допустимого кута косогору спочатку визначають коефіцієнт 

поперечної стійкості дослідного зразка автомобіля .  

Якщо , то нормативне значення кута косогору визначається 

як ; 

при   як ; 

при  . 

Обов’язковим є виконання умови . Отже, мінімально допустимим 

значенням є 21°. 

 

Контрольні питання 



1. Від чого залежить момент, який перекидає автомобіль під час його руху 

на повороті? 

2. Напишіть рівняння рівноваги діючих сил на автомобіль під час його 

руху на повороті. 

3. Напишіть рівняння рівноваги діючих сил на автомобіль під час його 

руху на косогорі. 

4. За яких умов визначають кут статичної стійкості відповідно до ГОСТ 

31507-2012? 

5. Чому існує необхідність у визначенні значення критичного кута 

косогору для порожнього і завантаженого автомобіля?  

Література: [1. с 164–178, [4, с. 144–153]. 

 

Практичне заняття № 7  

Дослідження умов появи заносу мостів автомобіля 

Мета: набуття практичних навичок визначення умов забезпечення 

стійкості проти заносу автомобіля. 

Завдання: визначити за якої швидкості із заданим радіусом  почнеться 

занос мостів автомобіля, пояснити причини появи заносу переднього і заднього 

мостів окремо двовісного автомобіля, надати письмові відповіді на контрольні 

питання.  

Числові дані до розрахунків наведено у табл. 1.3. 

Короткі теоретичні відомості 

Умови руху: автомобіль рухається по дорозі радіусом  зі сталю 

швидкістю . 

Прийнята розрахункова схема – одномасова, велосипедна. 

Умовою початку проковзування коліс автомобіля є: 

 

. 

 



Значення бокової реакції  визначаються за формулами, які було 

використано у попередній практичній роботі для заданих умов руху.  

Значення повздовжньої реакції  для руху зі сталою швидкістю 

визначаються з балансу моментів на колесах автомобіля: 

– керовані колеса передньої осі: 

 

)( 2

011 VkfRR fzx ; 

 

– ведучі колеса задньої осі: 

)( 2

022 VkfR
r

М
R fzx , 

де Iк1, Ік2 – моменти інерції передніх і задніх коліс відповідно, кгм
2
; М – момент 

на ведучих колесах, Нм. 

Момент на ведучих колесах з урахуванням збільшення опору кочення у 

разі появи уводу під час криволінійного руху: 

 

 

, 

 

де  – коефіцієнт, який враховує збільшення коефіцієнта опору кочення зі 

збільшенням швидкості руху (можна взяти 6·10
-6

);  – коефіцієнт обтічності; 

 – щільність повітря (1,31 кг/м
3
);  – лобова площа автомобіля. 

 

 

. 

 



Ураховуючи, що на мости автомобіля діють різні значення сил  і , 

потрібно виконувати розрахунок для переднього і заднього мосту. Такий підхід 

надасть змогу виявити, на якій осі насамперед почнеться занос. 

 Отже для кожної осі можна записати такі вирази: 

 

, . 

 

Змінюючи швидкість , визначити таке її значення, за якого почнеться 

занос тієї чи іншої осі. 

Контрольні питання 

1. За яких умов виникає занос автомобіля? 

2. За яких умов виникає занос передньої осі?  

3. До яких наслідків призводить занос передньої осі?  

4. За яких умов виникає занос задньої осі? 

5. До яких наслідків призводить занос задньої осі? 

6. Чому під час криволінійного руху збільшується вірогідність 

заносу автомобіля? 

7. Які дані потрібно мати, щоб прогнозувати вірогідність заносу 

будь якої осі? 

Література: [2, с. 133–170]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 
 

 

Бали надаються за повністю виконане завдання за кожною окремою 

темою: за теми 1, 2, 3 і 4 – по одному балу; за теми 5, 6 і 7 – 2 бали; загалом – 10 

балів за всі практичні роботи з навчального курсу з іспитом. 
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