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ВСТУП 

 

Практичні заняття проводяться згідно з навчальним планом для 

закріплення студентами знань з навчальної дисципліни  «Проектування та 

динамічний розрахунок автомобіля». 

Основними завданнями контрольної роботи з навчальної дисципліни 

«Проектування та динамічний розрахунок автомобіля». є отримання 

студентами уміння проектувати вузли і системи автомобілів.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти набувають 

таких компетентностей. 

Загальні компетентності: здатність застосовувати інформаційні та 

комунікаційні технології, здатність використовувати знання у практичних 

ситуаціях; здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями, здатність 

працювати самостійно та у складі команди, мотивуючи на досягнення спільної 

мети, здатність шукати та опрацьовувати інформацію з різних джерел, здатність 

спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово; здатність 

ухвалювати обґрунтовані рішення, здатність працювати з іншомовною 

технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою, знання і 

розуміння предметної області та розуміння професії, здатність навчатися та 

самонавчатися, здатність застосовувати знання на практиці, відповідально 

ставитися до завдань і обов’язків. 

Фахові компетентності: здатність застосовувати передові для галузевого 

машинобудування наукові факти, концепції, теорії, принципи, здатність 

втілювати передові інженерні розробки для отримування практичних 

результатів, здатність демонструвати творчий і новаторський потенціал у 

проектних розробках, здатність застосовувати норми галузевих стандартів, 

здатність застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних 

завдань, спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 



дослідницької роботи, розв’язання складних задач і проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації 

та суперечливих вимог, критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей, здатність до подальшого 

навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним. 

Програмні результати навчання: знання з механіки і машинобудування 

та спроможність окреслювати перспективи їхнього розвитку, вміння ставити та 

розв`язувати завдання, застосовуючи передові інженерні методи 

розраховування, вміння системно аналізувати інженерні об’єкти, процеси і 

методи, вміння працювати з різними джерелами технічної інформації на 

фізичних і електронних носіях, зок

, інструменти та 

методи, вміння поєднувати теорію та практику для розв'язування інженерного 

завдання, фахові майстерність і навички,  розуміння проблем забезпечування 

сталого розвитку, при виконанні технічних завдань, 

проектування, вміння проектувати, готувати виробництво та експлуатувати 

вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу, 

здатність аналізувати та демонструвати тенденції розвитку науки і техніки, 

акцентуючи увагу на досягненнях вітчизняного та світового машинобудування  

у галузі автомобілебудування, здатність застосовувати сучасні технології 

проектування машин і конструкцій з метою забезпечення їх міцності, стійкості, 

довговічності і безпеки вузлів і деталей автомобілів. 

Теми практичних занять охоплюють усі основні теми навчальної 

дисципліни, що вивчається. 

 
 

 
 

 
 



1 ЗАВДАННЯ ДО ПРАТИЧНИХ РОБІТ 

 

Під час виконання практичних робіт студент послідовно розв’язує сім 

завдань за одним варіантом завдання.  

Свій варіант студент вибирає з табл. 1 за номером у журналі.  

 
Таблиця 1 – Варіанти завдань 

 

Порядковий 
номер 

1 2 3 4 5 

Модель 

автомобіля 

КрАЗ-6510 КрАЗ-

65055 

КрАЗ 

С18.0 

КрАЗ 

С18.1 

КрАЗ-

6230С4 

 
Продовження таблиці 1 

Порядковий 

номер 

6 7 8 9 10 

Модель 
автомобіля 

КрАЗ 
С20.2 

КрАЗ 
С20.2М 

КрАЗ -
65032 

КрАЗ- 
7133С4 

КрАЗ-
5233Н2 

 
Продовження таблиці 1 

Порядковий 

номер 

11 12 13 14 15 

Модель 
автомобіля 

КрАЗ 
Н12.2 

КрАЗ-
5233НЕ 

КрАЗ-
65101 

КрАЗ-
65053 

КрАЗ 
Н23.2 

 

Продовження таблиці 1 

Порядковий 
номер 

16 17 18 19 20 

Модель 
автомобіля 

КрАЗ 
Н23.2R 

КрАЗ-6322 КрАЗ-
5233ВЕ 

КрАЗ 
В6.2МЕХ 

ЗИЛ-130 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Проектування та розрахунок балки передньої осі 

Мета: оволодіти методами проектування і розрахунку передніх мостів 

вантажних автомобілів.  

Короткі теоретичні відомості 

Для проектування ведених керованих мостів розраховуються балка моста, 

поворотні кулаки, шворінь і втулки шворня. 

Мости автомобіля розраховують на міцність за зчепленням коліс 

автомобіля з дорогою  з максимальним значенням коефіцієнта υ = 0,8 [1].  

Розрахунок здійснюють на таких режимах руху автомобіля: під час 

гальмування, занесення і під час подолання перешкоди . 

На першому етапі розглянемо задачу визначення розмірів поперечного 

перерізу балки неведучого керованого моста. 

Переріз балки має форму двотавра, як показано на рис. 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Форма поперечного перерізу балки переднього некерованого 

мосту 

 

Усі розміри перерізу визначаються пропорційно до товщини стінки а. 

Відповідно необхідно визначити значення визначального розміру а.  

Сили, які діють на передню вісь під час гальмування і занесення показано 

на рис. 1.2. 



Перший навантажувальний режим – інтенсивне гальмування. 

Під час гальмування на вісь діють вертикальна реакція Rz і гальмівна сила 

Рτ (рис. 1.2). 

Навантаження на вісь під час гальмування визначають з урахуванням 

перерозподілу осьових навантажень за формулою [1]: 

 

l

ф – відстань від фланця кріплення гальмівного барабана до середини ресорної 

площадки; l2 – відстань від середини колеса до середини ресорної площадки; В 

– колісна колія передніх коліс 

Рисунок 1.2 – Сили, які діють на передню вісь 

 

де  – висота центру мас автомобіля. Для вантажних автомобілів можна брати 

в межах 1–1,3 м;  – колісна база автомобіля, м. 

Вертикальна реакція для лівого і правого коліс [1]: 

 

де  – навантаження на передню вісь у статиці, кг. 

Максимальна гальмівна сила для усієї осі [1]: 

 



Моменти, які діють на вісь у вертикальній Мв і у горизонтальній Мг 

площині [1] : 

 

Реактивний гальмівний момент від сили  утворюється на ділянці від 

фланця кріплення гальмівного барабана до середини ресорної площадки [1] 

 

Будуємо епюру моментів, які діють на передню вісь (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.3 – Епюри моментів, які діють на вісь під час гальмування 

 

Напруження згинання і кручення [1]: 

 

де  – моменти опору перерізу у вертикальній, горизонтальній площині 

і крученню відповідно. 



Моменти опору перерізу [1]: 

 

де  і  – коротка і довга сторони прямокутників, на які можна розбити 

поперечний переріз балки, м, (рис. 1.1);  – найбільша товщина перерізу 

балки, м. 

У середньому напруження згинання σи не мають перевищувати 300 – 500 

МПа і напруження кручення [τ] = 150–400 МПа. Менші значення допустимих 

напружень відносяться до балок відлитих із чавуна. Більші – до балок зварених 

або штампозварювальних з сталі [1].  

Другий навантажувальний режим – заношення автомобіля. 

У разі занесення автомобіля тягова (чи гальмівна) сила Рτ = 0, і балка 

ведучого моста (рис. 1.2) згинається у вертикальній площині під дією 

нормальних Rz і поперечних Rу реакцій дороги. При цьому в результаті дії 

поперечної сили Rу на одному з коліс (наприклад, лівому) згинальні моменти 

від діючих реакцій віднімаються, а на іншому колесі (правому) – додаються.  

Напрямки дії сил на рис. 1.2 відповідають занесенню уліво. У цьому 

випадку реакції визначаються за формулами [1]: 

 

 

 

де  – коефіцієнт зчеплення коліс під час бокового ковзання, . 

Згинальний момент досягає максимального значення у перерізі І-І 

(пунктирна лінія), положення якого збігається з центром колеса (рис. 1.4). А 

згинальний момент на правому боці балки досягне максимуму на ресорній 

площадці – переріз ІІ-ІІ. Розрахунок згинальних моментів епюри за рис. 1.4 

виконується за формулами [1]: 

 

 



У розрахунках на міцність під час занесення як небезпечний беруть 

переріз, який знаходиться біля поворотного кулака балки (ліва частина балки), і 

переріз ІІ-ІІ. 

Розраховані значення напружень на згинання не мають бути більшими за 

допустимі значення. 

 

Рисунок 1.4 – Епюра згинальних моментів на балці передніх коліс під час 

занесення 

 

Третій навантажувальний режим – переїзд через перешкоду. 

Під час переїзду через нерівності дороги і інші перешкоди (камені,  пні і 

т. п.) на ведучий міст автомобіля можуть діяти динамічні навантаження значно 

більші, ніж статичні. Збільшення навантаження враховується коефіцієнтом 

динамічності kд. Для вантажних автомобілів беруть kд = 2,5 [1].  

Розрахунок балки виконують за умови, що на неї діють тільки згинальні 

моменти від вертикальних реакцій ( ) у вертикальній площині [1]: 

 



Тоді розрахункове напруження на згинання [1]: 

 

Отримані напруження мають бути не біліші за допустимі. 

Література: [1, с. 216–224]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Проектування та розрахунок поворотного кулака передньої осі 

Мета: оволодіти методами проектування і розрахунку поворотного кулака 

передніх мостів вантажних автомобілів.  

Короткі теоретичні відомості 

Поворотний кулак (рис. 2.1) розраховують для тих же режимів руху 

автомобіля, що і балку керованого моста: під час гальмування, занесення і під 

час подоланняі перешкоди.  

Діючі сили відповідають рис. 1.2 і є вже визначеними під час розрахунку 

балки переднього моста. 

 Небезпечним перетином у поворотному кулаку є перетин АА (рис. 2.1) у 

галтелі цапфи кулака, у якому і визначаються напруги. При цьому цапфу кулака 

розраховують тільки на згинання. Виступи кулака мають значний запас 

міцності внаслідок того, що їх розміри визначаються не з умов міцності, а 

розмірами балки моста конструктивно. 

 

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема поворотного кулака 

 



Напруження згинання під час гальмування [1]: 

 

де   – діаметр цапфи у перетині А-А;  – плече сил, які згинають цапфу, рис. 

2.1. 

У разі заносу напруження згину [1]: 

 

Під час переїзду перешкоди враховують тільки згинальний момент від Rz 

[1]: 

 

У більшості випадків поворотні кулаки виробляють з сталі 30Х і 40Х. 

Допустиме значення напруження на згин [σи] = 500 МПа [1]. 

Література: [1, с. 216–225]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Проектування та розрахунок  шкворня  передньої осі 

Мета: оволодіти методами проектування і розрахунку шкворня  передніх 

мостів вантажних автомобілів. 

Короткі теоретичні відомості 

Розрахунок шкворня (рис. 3.1) виконується для тих же режимів руху 

автомобіля, що і для балки керованого моста і поворотного кулака: під час 

гальмування, заносу і під час подолання перешкоди. 

Кутами нахилу шкворня в поперечній і поздовжній площинах нехтують 

унаслідок їх невеликих значень, які мало впливають на результати розрахунку. 

Шкворінь на всіх навантажувальних режимах розраховують на вигинання 

і на зрізання, а втулки шкворня розраховують на зминання. 

 



 

Рисунок 3.1 – Розрахункова схема шворня 

 

 

Напруження вигину шкворня [1]: 

 

де   – діаметр шкворня у відповідному перерізі. 

Напруження зрізу шкворня [1]: 

 

Напруження зминання втулок шкворня [1]: 

 

де  – висота втулки шкворня. 

Під час гальмування сили R
’
 і R", що навантажують відповідно верхній і 

нижній кінці шкворня, виникають під дією: 



– нормальної реакції Rz [1]: 

 

– гальмівної сили Рτ [1]: 

 

– реактивної сили Р1 [1]: 

 

де  

гальмівного моменту .  

 

Сумарна сила, що діє на верхній кінець шкворня [1] 

 

Сумарна сила, що діє на нижній кінець шкворня [1] 

 

При занесенні на верхній і нижній кінці шкворня діють тільки поперечні 

сили:  

від нормальної реакції Rz [1]: 

 

від поперечної сили Ру: 

– на лівому шворні [1]: 

 

– на правому шворні [1]: 

 

Сумарні сили:  



– на лівому шворні [1]: 

 

– на правому шворні [1] 

 

Під час подолання перешкоди на шкворінь діють сили [1]: 

 

Для визначення напружень у шкворні і втулках шкворня беруть 

найбільші зі значень сумарних сил, що діють на шкворінь у розглянутих 

режимах руху автомобіля. 

Шкворні виготовляють зі сталі марок 40, 50, 18ХГТ. 

Допустимі напруження: [σи] = 500 МПа; [тзр] = 100 МПа; [озм] = 50 МПа 

[1]. 

Література: [1, с. 225–227]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Проектування та розрахунок підвіски автомобіля 

Мета: закріплення знань і навичок проектування і  розрахунку підвісок  

вантажних автомобілів.  

Короткі теоретичні відомості 

Усі відомі методи розрахунку листових ресор можна поділити на дві 

групи: до першої групи відносять наближені розрахунки, які потребують багато 

часу для знаходження оптимальних параметрів ресор. До другої відносять точні 

методи, які дозволяють економити час і ресурси.  

Процес розрахунку листової ресори поділяють на два етапи: 

1) проектний розрахунок ресори, під час якого визначають геометричні 

розміри ресор; 

2) повірочний розрахунок, який дозволяє отримати більш точні параметри 

ресори. 



З урахуванням компонування автомобіля, відоме навантаження на ресору 

[1, 2]: 

,
2

н.мGG
F i

                 (4.1) 

де iG  – навантаження на  вісь автомобіля, Н;  н.мG  – вага непідресорених мас, у 

тому числі маса мосту з гальмами і половина маси карданного валу, 75 % маси 

ресор. 

Жорсткість листової ресори [2]: 

       ,
cf

F
С                 (4.2) 

де cf  – статичний прогин, дорівнює 50…160 мм.; F  – навантаження на ресору. 

Динамічний прогин підвіски (до пробитого буфера під час «пробою») 

розраховується за допомогою емпіричних залежностей і не повинен 

перевищувати [2]: 

cg ff )7,0...5,0(  – для легкових автомобілів; 

cg ff )9,0...7,0(  – для автобусів; 

cg ff )0,1...8,0(   - для вантажних автомобілів. 

Довжину ресори L вибирають з компонувальних рішень залежно від бази 

автомобіля – La.  

Орієнтовно можна взяти [2] 

L= (0,4…0,55)· La  – для задніх ресор легкових автомобілів; 

L= (0,25…0,35)· La – для передніх ресор вантажних автомобілів;  

L= (0,35…0,45)· La – для задніх ресор вантажних автомобілів. 

Сумарний момент інерції ресори cJ ( рис. 4.1): 
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де  = 1,25…1,4 – для ресор вантажних автомобілів (коефіцієнт форми);        

=1,35…1,45 – для ресор легкових автомобілів; E=0,21·10
6
 МПа – модуль 



пружності першого роду ресорної сталі; 
L

l
k 1

1 ; 
L

l
k 2

2  – коефіцієнти 

асиметричності ресори; 
1l  і 

2l  – довжина лівої і правої половини ресори.  

Для  симетричної ресори (при k1 = k2 = 0,5) [2]: 

     .
48

3

E

Lc
Jc                           (4.4) 

Розрахувавши cJ , підбираючи, визначаємо кількість листів ресори, їх 

товщину і ширину, ураховуючи, що [2]: 

а) cJ  повинен дорівнювати алгебраїчній сумі всіх моментів інерції  всіх 

листів; 

б) кількість листів ресори має бути у межах 6…14; у легкових автомобілів 

– 1..3;  у автомобілях великої вантажності –  до 20;  

в) відношення ширини листа до його товщини у більшості ресор –  у 

межах 6…10; 

г) товщина листа розраховується з вимоги, що з максимальним прогином 

напруження згинання в листах ресори не перевищувала допустиме.  

Умовна величина обмеження середньої товщини листів ресори [2]: 
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де cW  –  сумарний момент опору розрізу ресори згинання, що дорівнює сумі 

моментів опору всіх листів ресори; 1000...900max МПа – максимальне 

напруження в листах ресори; пf  –  повний прогин підвіски. 

Вертикальна жорсткість підвіски має забезпечувати необхідну плавність 

руху автомобіля. Її величина може бути визначена за відомою величиною маси 

автомобіля, яка приходиться на вісь, і необхідною власній частоті коливань 

підресореної маси. Ця величина знаходиться за формулою [2] 

       ,4 22 fmС g      (4.6) 



де 
gm – маса, що приходиться на підвіску; f  – власна частота коливань, 

приймаємо f = 1 Гц; С  – сумарна жорсткість підвіски (2 колеса) з урахуванням 

жорсткості шин. 

За сумарною жорсткістю визначаємо жорсткість усієї  підвіски: 

 .12,1 ССп        (4.7) 

Вибір необхідного ходу підвіски.  

Для руху по нерівній поверхні з нормованим мікропрофілем загалом не 

потрібен великий хід підвіски, [3]. За результатами розрахунків руху 

автомобіля навіть по розбитій ґрунтовій дорозі середнє квадратичне відхилення 

ходу підвіски складає не більше 20 мм. Тоді, згідно з умовами, достатньо мати 

хід стискання, що дорівнює мма 602033 . Водночас під час переїзду через 

одиничні нерівності, під час повороту чи уповільнення хід підвіски має бути 

достатньо великим, щоб забезпечити необхідні кути крену автомобіля. 

Практика показує, що для автомобілів з колією порядку 1400 мм необхідно 

мати хід стискання від стану повного завантаження не менше 70 мм і хід 

відбою від стану завантаження одним водієм, не менше 50 мм. Для більшої 

колії необхідний більший хід підвіски.   

Демпфірування в підвісці значно впливає на коливання автомобіля. 

Зусилля демпфірування залежить від швидкості деформацій підвіски. Для 

оцінювання демпфірування використовують коефіцієнт відносного 

демпфірування коливань [2]: 

       ,
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де Кп – демпфірування на одне колесо. Візьмемо Кп = 0,25...0,30 Н/см;  mп – 

підресорена маса, що припадає на одне колесо.        

Важливе значення для забезпечення коливань коліс без відриву їх від 

дороги відіграє величина відносного демпфірування коливань колеса [2]: 
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де 
кC  – жорсткість колеса, Н/м; 

fk  – коефіцієнт збільшення жорсткості колеса. 

Залежить від матеріалу корду в брекері. 
fk =1,05; 

кK  – власне демпфірування 

шини. 
кK =30 Н/см; 

кm  – маса на одне колесо. 
кm = ma/8/4. 

Розглянемо методику розрахунку листової ресори. 

Однолистові ресори, завдяки розвитку їх виробництва, набули значного 

поширення. 

 

 

Рисунок 4.1 – Розрахункова схема листової ресори 

 

Оскільки найбільшого поширення набули однолистові ресори однакової 

ширини і товщини листа, то розглянемо методику розрахунку ресор цієї 

конструкції.  

Товщина листа ресори розраховується за формулою [2, 3]: 
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де ;
2

11

e
lg   ;

2
22

e
lg ( 1х  і 2х  – довжина короткого і довгого плеча 

відповідно); maxF – максимальна сила, необхідна для повного динамічного 

прогину; В – ширина листа підвіски, мм; е – довжина ділянки в закріпленні, мм; 

допв.  – питоме напруження на 1 мм ходу підвіски, МПа. 

Жорсткість ресори знаходимо за формулою [2, 3]: 
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де E – модуль пружності для сталі; к = 0,9 – коефіцієнт форми, який ураховує 

відхилення фактичної геометрії ресори від ідеальної параболічної.  

Вушка ресори мають перевірятися на згинання від дії вертикальної сили 

пружності та дії тормозних зусиль.  

Розрахунок вушок ресори [2, 3].  

Точна методика розрахунку вушок ресори викладена в [3]. Поздовжні 

сили, що виникають у вушках ресор з уповільненням автомобіля або у разі 

передачі сил тяги, навантажують вушка. Напруження у корінному листі, біля 

вушка ресори називають поздовжньою силою Y [3] 
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              (4.13) 

де  – напруження в корінному листі; Y – поздовжня сила тяги або 

уповільнення; D – внутрішній діаметр вушка; h – товщина ресори;  В – ширина 

ресори. 

Через неправильне водіння автомобіля можливі ударні навантаження на 

вушко ресори, яке не повинно перевищувати 350 МПа (для ресорної сталі 

50ХГА ГОСТ 14959-79). 

Література: [1, с. 229-272,  2, с. 109–176].  

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Проектування та розрахунок гальмівних механізмів 

Мета: оволодіти методами проектування  та розрахунку гальмівних 

механізмів автомобілів. 

Короткі теоретичні відомості 

Розглянемо основні сили і моменти, що діють у системі. 

Приводна сила Fs – сила, яка впливає на гальмівну колодку з накладкою і 

викликає гальмівну силу унаслідок тертя. 

Гальмівний момент Мt – момент, який створюється силами тертя між 

барабаном або диском, що обертаються, і накладкою відносно центра 

обертання колеса. 



Гальмівна сила Fτi – сила, прикладена з боку дорожньої поверхні до 

колеса або моста в площині їх контакту і яка протидіє руху автомобіля (i – 

індекс колеса або моста, для переднього моста i = 1, для другого – i = 2 і т. д.). 

Сумарна гальмівна сила FτΣ – сума гальмівних сил окремих мостів 

автомобіля, що знаходяться у контакті з дорожньою поверхнею [1]: 

,                                                (5.1) 

де n – кількість мостів автомобіля. 

Коефіцієнт розподілу гальмівних сил βt – відношення гальмівної сили 

заднього моста Fτ2 (або гальмівного моменту Мt2) до гальмівної сили 

переднього моста Fτ1 (або гальмівного моменту Mτ2) βτ = Fτ2/ Fτ1. 

Показник співвідношення гальмівних сил Ф – відношення гальмівної сили 

заднього моста (або гальмівного моменту) до сумарної гальмівної сили (або 

гальмівному моменту) [2]: 

Ф = Fτ2/ FτΣ = βτ / (1+ βτ).                                         (5.2) 

Коефіцієнт ефективності гальмівного механізму Ct – відношення 

сумарної сили тертя колодок FтрΣ  гальмівного механізму до сумарної 

приводної сили FsΣ [2]: 

Ct = FтрΣ / FsΣ.                                                   (5.3) 

Розрахунок гальмівної динаміки. 

Для гальмування автомобіля з максимальною ефективністю зі 

збереженням стійкості та керованості необхідно забезпечувати певний розподіл 

гальмівних сил між мостами. Оптимальним розподілом уважається таке, за 

якого під час гальмування всі колеса автомобіля одночасно доводяться до межі 

блокування. Необхідна зміна співвідношень гальмівних сил визначається 

зміною нормальних реакцій на колеса окремих мостів під час гальмування. 

Основні допущення і розрахункові схеми. 

Якщо під час проектування гальмівної системи автомобіля не постає 

завдання розгляду спеціальних питань гальмівної динаміки, то можна 

допустити, що: 



– гальмування здійснюється на прямолінійній, горизонтальній і рівній 

дорозі; 

– сили опору коченню і повітря не враховуються; 

– усі колеса транспортного засобу мають однакові умови зчеплення з 

опорною поверхнею; 

– коливання підвіски не впливають на нормальну реакцію дороги; 

– для багатовісних автомобілів розподіл нормальних сил між мостами у 

візку вважається рівномірним. 

Розрахунок виконується за методикою, викладеною в [1, 2]. 

Для проектування гальмівної системи візьмемо найбільш спрощену 

розрахункову схему (рис. 5.1, 5.2). 

Для схеми рис. 5.1 нормальні реакції коліс переднього моста 

визначаються так [1]: 

Rz1 = G(1 – ψ + χ · Z),                                             (5.4) 

 

Рисунок 5.1 –  Розрахункова схема двовісного автомобіля 

 

Рисунок 5.2 – Розрахункова схема тривісного автомобіля 



 

– для заднього моста  

Rz2 = G(ψ – χ · Z),                                              (5.5) 

– для візка задніх мостів тривісного автомобіля [1] 

Rz2 = G(ψ – χ · Z)/2,                                             (5.6) 

де ψ = a/L; χ = hg/L; G – вага автомобіля, Н; L – база автомобіля, м;  a і b – 

проекція відстані між центром мас і переднім та заднім мостами відповідно, м; 

hg – висота центра мас автомобіля, м. 

Відносне  уповільнення Z (під час гальмування транспортного засобу 

варіюється в межах від 0 до 1) і є таким, що задається у розрахунках 

відношенням уповільнення до прискорення вільного падіння. 

Якщо в технічній характеристиці автомобіля відсутні дані про розміри а і 

b, але є параметри навантаження мостів, то рівняння (5.5) і (5.6) можуть мати у 

такому вигляд: 

Rz1 = G1 + χ · G · Z,                                            (5.7) 

Rz2 = G2 – χ · G · Z,                                           (5.8) 

де G1 і G2 – вага автомобіля, що доводиться на передній і задній мости, Н. 

Якщо в технічній характеристиці транспортного засобу немає інформації  

про висоту центра мас, то можна скористатися рекомендаціями, наведеними в 

табл. 5.1. 

Гальмівні сили і моменти. 

Ідеальні гальмівні сили в контакті коліс моста з дорогою розраховуються 

за формулою:  

Fτi
и
 = Rzi · Z.                                                   (5.9) 

Реальні гальмівні сили дорівнюють:  

Fτi = Rzi · kφi ,                                                 (5.10) 

 

де kφi – коефіцієнт зчеплення колесами з дорожньою поверхнею, що 

реалізовується; Нg – габаритна висота автомобіля без вантажу; Hgc – висота 

центра мас у спорядженому стані; Hgт – більші значення для автомобілів з 



двигуном, розташованим під кабіною. 

Максимальні гальмівні сили коліс мостів, що обмежуються зчепленням 

коліс з дорогою: 

Fφi = Rzi · φ,                                                 (5.13) 

де φ – коефіцієнт зчеплення колеса з дорогою. 

Для сучасних дорожніх покриттів і шин коефіцієнт зчеплення υmax можна 

брати таким, що дорівнює  0,8…0,9. 

 

Таблиця 5.1 – Вибір висоти центра мас транспортного засобу 

Тип транспортного 

засобу 

Висота центра мас 

У спорядженому 

стані 

У навантаженому 

стані 

Легковий, автобус (0,39±0,02) Нg  (1,03±0,02) Hgc   

Вантажний різного 

призначення, 

самоскид 

(0,40±0,03) Нg  (1,23±0,13) Hgc  

Тягач (0,32±0,07) Hgт 

 

 

Розрахунок гальмівних механізмів.  

Вибір гальмівних механізмів.  

На сучасних автомобілях поширені два види гальмівних механізмів – 

барабанні й дискові. 

На легкових автомобілях барабанні гальмівні механізми мають обмежене 

застосування, переважно тип "Simplex" на колесах задньої осі. 

На вантажних автомобілях на сьогодні спостерігається тенденція до 

поступового переходу на дискові гальмівні механізми, проте, на багатьох 

автомобілях, що мають особливо велику вантажопідйомність або працюють у 

складних експлуатаційних умовах, барабанні гальмівні механізми ще мають 

широке застосування. 



Існує велика кількість конструкцій барабанних гальмівних механізмів. 

Розглянемо механізм типу "Simplex" (рис. 5.3). 

Дискові гальмівні механізми поділяються на механізми з фіксованою і 

плаваючою скобою. Розглянемо найбільш поширений механізм з фіксованою 

скобою (рис. 5.4). 

 

1 – напрямок обертання; 2, 3 – напрямок руху колодки; 4 – напрямок 

повертання колодок під дією сили тертя; 5 – гідравлічний циліндр;                    6 

– самопритискна (активна) колодка; 7 – самовіджимна (пасивна) колодка;      8 – 

опора колодки 

Рисунок 5.3 – Барабанний гальмівний механізм типу "Simplex"  

 

Для розрахунків барабанних гальмівних механізмів на першому етапі 

потрібне визначення залежності гальмівного моменту Мτ від приводних сил F si 

на колодках гальмівного механізму. Після того, як визначені приводні сили на 

колодках та остаточно уточнені геометричні параметри гальмівного механізму, 

необхідно виконати розрахунки елементів гальмівного механізму на міцність.  



 

1 – гальмівні накладки; 2 – поршні; 3 – гальмівний диск; 4 – скоба;             

5 – опора (супорт) 

Рисунок 5.4 – Дисковий гальмівний механізм з фіксованою скобою 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Розрахункова схема барабанного гальмівного механізму 

 

Розрахунок колодочного гальмівного механізму типу "Simplex". 



Притискну силу Fs визначаємо за формулою [1]: 
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,                    (5.15) 

де  μ – коефіцієнт тертя між накладкою і барабаном (табл. 5.2);  rb – радіус 

гальмівного барабана, м;  k – поправковий коефіцієнт, який дорівнює 0,8…0,95. 

Площа поршня гідроциліндра визначається за формулою [1]: 

pFsF / ,                                                  (5.16) 

де р – тиск у гальмівній системі дорівнює 8…12 МПа.  

Діаметр циліндра розраховуємо за формулою: 

F
dц

4
.                                                (5.17) 

Значення коефіцієнтів тертя між гальмівною накладкою і гальмівним 

барабаном (диском) зведені до табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 – Коефіцієнти тертя для гальмівних накладок 

Тип матеріалу Коефіцієнт тертя μ 

Каучукова основа 0,44…0,56 

Комбінована основа 0,42…0,50 

Усі матеріали для попередніх 

розрахунків 
0,30…0,35 

 

Залежність гальмівного моменту, що розвивається однодисковим 

механізмом (рис. 5.6) від притискної сили Fs може бути виражена формулою 

[1]: 

srFsM 2 ,                                           (5.18) 

де  rs – середній радіус гальмування сил тертя, м. 



 

Рисунок 5.6 – Розрахункова схема дискового гальмівного механізму 

 

Радіус rs, відповідно до схеми з рис. 5.6, може бути визначений так: 

2

rR
rs ,                                                     (5.19) 

де R і r – відповідно зовнішній і внутрішній діаметри гальмівної накладки. 

Болти кріплення барабана (диска) перевіряються на зріз для зусилля, яке 

визначають за формулою [1]: 

.                                                  (5.20) 

Напруження зрізу [1]: 

б
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де  Rб – радіус кола, по якому розташовані болти, м;  n – кількість болтів;        Sб  

– площа поперечного перерізу болтів по колу западин різі, м
2
, 

4

2

1d
Sб ,                                                   (5.22) 

[τ] – допустима напруження зрізу для матеріалів болтів, для болтів з якісної 

вуглецевої сталі [τ] = 90…110 МПа.  

Література: [1, с. 287–308,  2, с. 39–57]. 

 

 

 



Практичне заняття № 6 

Тема. Проектування кінематики рульового управління автомобілів 

Мета: оволодіти методикою проектування і розрахунку рульової трапеції 

вантажних автомобілів.  

Короткі теоретичні відомості 

Рульова трапеція забезпечує необхідну пропорцію кутів повороту 

внутрішнього α1  і зовнішнього α2 керованих коліс (рис. 6.1). Математично ця 

пропорція має вигляд [1, 2]: 

 

Рисунок 6.1 – Параметри рульової трапеції 

 

                                     (6.1) 

 

де  –  шкворнева колія, м;  – база автомобіля, м. 

Перед розрахунками задаємо максимальний кут повороту вліво лівого 

колеса α1 у межах 30…38°. За формулою (6.1) визначаємо значення α2. 

Значення шкворневої колії В узяти за кресленнями переднього мосту. 



Співвідношення довжини важелів  можна вибрати у межах 

0,12…0,16 [2].  

За графіками [1, рис. 215 чи 2, рис. 1.26] або за формулою, яка 

апроксимує ці графіки, визначаємо параметр х: 

 

Кут нахилу повздовжнього важеля [1]: 

 

Значення кутів Ф знаходяться у межах 66…80°. 

Довжина поперечної тяги [1]: 

 

Тоді довжина прокольної тяги [1] 

 

Для перевірки якості розрахованої трапеції графічним способом 

отримують залежність α2(α1) для розрахованої трапеції. З виразу (6.1) 

отримуємо бажану залежність α2(α1). Завдання полягає у тому, щоб, змінюючи 

значення , максимально близько наблизити залежність α2(α1) для розрахованої 

трапеції до бажаної залежності α2(α1) за формулою (6.1). 

Література: [1, с. 328–330,  2, с. 30–32]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Проектування рульового управління автомобілів. Силовий 

розрахунок 

Мета: оволодіти методикою проектування і розрахунку рульового 

управління вантажних автомобілів. 

Короткі теоретичні відомості 

Метою силового розрахунку рульового управління є визначення 

необхідної сили, яку потрібно прикласти до керма, щоб повернути керовані 



колеса на максимальний кут, а також визначення передатного числа рульового 

механізму і оцінки необхідності установлення підсилювача. 

Найбільший момент необхідно прикласти, щоб повернути керовані 

колеса на максимальний кут на за умови, що автомобіль стоїть на рівній, сухій 

поверхні [2]: 

 

де  – момент опору перекочуванню коліс;  – момент опору деформуванню 

шин і тертя шини в зоні контакту з опорною поверхнею;       і  – моменти 

опору, викликані поперечним і повздовжнім кутом нахилу шкворня (рис. 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – Параметри установлення керованих коліс 

 

 

 

 

 

де  – коефіцієнт опору перекочуванню коліс, дорівнює  [2];             

– навантаження на вісь;  – довжина цапфи;  – радіус кочення колеса;        – 

коефіцієнт зчеплення, що дорівнює 0,8 [2];  – плече сили тертя відносно 

центру відбитка шини. 

Плече сили тертя відносно центру відбитка шини 

 

де  – вільний радіус шини. 



Відповідно до ГОСТ 21398-75 сила  на кермі автомобіля, що рухається, 

не повинна перевищувати 245 Н. За ГОСТ Р 52302-2004 сила на кермі 

автомобіля, що стоїть, не може перевищувати 350 Н. Найбільше значення сили 

на кермі автомобіля, що рухається, дорівнює 250Н.  

Необхідне передаточне число рульового механізму визначають за 

виразом [2]: 

 

де  – радіус керма, визначається за ОСТ 37.001.062-75; ,  – силові 

передаточні числа рульового приводу і рульового механізму відповідно;           

– ККД рульового управління, дорівнює  [1, 2]. 

Можна взяти передатне число рульового приводу у межах 0,7…0,8. 

У більшості випадків значення  вантажних автомобілів знаходиться у 

межах 16…24. Якщо отримано більше значення , необхідно установлювати 

підсилювач. 

Для випадку підсилювача з окремо розміщеним циліндром силу, яку має 

розвивати гідроциліндр, визначимо за формулою [2]: 

 

де  – плече дії сили, ;  – силове передатне число приводу у крайньому 

положенні. 

Для спрощених розрахунків можна прийняти  такою, що дорівнює 

довжині сошки. 

Діаметр гідравлічного циліндра [2]: 

 

де  – діаметр штока поршня;  – максимальний тиск у гідравлічній 

системі, дорівнює  до 8…9 МПа [2]. 

Діаметр штока визначається за умовою стійкості за формулою [2]: 



 

де  – коефіцієнт запасу, можна прийняти 1,5…2,5 [2];  – довжина ходу штока; 

 – модуль пружності першого роду, для сталі дорівнює  МПа [1]. 

Необхідна об’ємна подача насоса визначається за формулою [2]: 

 

де   – площа гідравлічного циліндра;  – швидкість обертання керма, 

приймається в межах 1…1,5 об/с [2];  – передатне число частини приводу 

від керма до поршня гідроциліндра;  – об’ємний ККД насоса при , 

можна взяти  [2];  – допустимі непродуктивні витрати робочої 

рідини у системі,  [2]. 

Діаметр золотника [2]: 

 

де  – осьовий зазор між кромками золотника і корпусу у нейтральному 

положенні:  мм [2];  – коефіцієнт опору, для золотників з 

турбулентною течією робочої рідини  [2];  – щільність робочої 

рідини:  [2];   – допустима втрата тиску на золотнику: 

 МПа [2]. 

Література: [1, с. 347–349,  2, с. 32–36]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 
 

 
Бали надаються за повністю виконане завдання за кожною окремою 

темою. За виконану практичну задачу №3 надається 3 бали. За усі інші – 4  

бали. Загалом 30 балів за всі практичні завдання до курсу з екзаменом. 
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