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Проведено аналіз літературних джерел щодо визначення коефіцієнта опору коченню веденого колеса з елас-
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Проведен анализ литературных источников по определению коэффициента сопротивления качению ведомо-
го колеса с эластичной шиной по недеформированной поверхности, выявлены особенности зависимостей для 
его расчета и проведены экспериментальные исследования коэффициента сопротивления качению в зависимо-
сти от давления воздуха в шине. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Поворот на місці ке-

рованого колеса з розблокованим приводом за пев-
них умов супроводжується його коченням по опор-
ній поверхні [1]. Тому при визначенні моменту опо-
ру повороту такого керованого колеса на місці вини-
кає необхідність визначення складової моменту опо-
ру повороту керованого колеса, що викликана ко-
ченням керованого колеса по опорній поверхні.  

Відомо, що момент опору коченню під час руху 
колеса по опорній поверхні зумовлений тертям у 
кордовій оболонці шини, гумі протектора та у кон-
такті колеса з опорною поверхнею. При цьому 
вплив тертя на опір коченню колеса враховують 
коефіцієнтом опору коченню f . Основними фак-

торами, що перш за все впливають на величину 

коефіцієнта f , є тип та стан опорної поверхні, тип 

шини та швидкість руху. Окрім цього, величина кое-
фіцієнта опору коченню f  залежить від тиску повіт-

ря в шині, температури шини, навантаження на коле-
со, величини прикладеного до колеса моменту, вели-
чини зносу протектора шини та інших факторів. 

Залежності для визначення коефіцієнта опору ко-
ченню коліс автомобіля наведено в роботах 
Є. О. Чудакова [2], В. О. Іларіонова [3], 
В. К. Вахламова [4], В. П. Сахно [5], 
А. І. Гришкевича [6], Г. А. Смирнова [7], Дж. Вонга 
[8], А. П. Солтуса [9], А. С. Литвинова [10], 
J.Y. Wong [11],  J. J. Taborek [12], Н. В. Сунцова [13], 
В. І. Кнороза [14], Б. С. Фалькевича [15] та інших. 
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Метою даної роботи є встановлення достовірно-
сті існуючих залежностей для визначення коефіціє-
нта опору коченню веденого колеса з еластичною 
шиною по недеформованій поверхні з урахуванням 
швидкості руху та тиску повітря у шині. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Однією із перших робіт, у якій наведено залежність 
для визначення коефіцієнта опору коченню, є робо-
та Є.О. Чудакова [2]. У цій роботі автор наводить 
залежність для визначення коефіцієнта опору ко-
ченню, яка враховує радіус кочення колеса кr , ди-

намічний радіус колеса дr , зміщення рівнодіючої 

нормальних реакцій відносно центра колеса a , на-
вантаження на колесо кG , а також крутний момент 

кM : 
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З аналізу залежності (1) видно, що при 0=кM  

дана залежність буде визначати коефіцієнт опору 
коченню веденого колеса. У цьому випадку залеж-
ність (1) набуде вигляду: 

дr

a
f = .                               (2) 

Зазначимо, що Є.О. Чудаков одним із перших 
запропонував вищенаведену залежність для визна-
чення коефіцієнта опору коченню f , під яким він 

розуміє відношення зміщення рівнодіючої норма-
льних реакцій відносно центра колеса a  до дина-
мічного радіуса колеса дr . Разом із цим зауважимо, 

що формула (2) не враховує у явній формі вплив 
швидкості руху та інших факторів на величину ко-
ефіцієнта f . 

У роботі [3] для визначення коефіцієнта f  під 

час руху автомобіля по дорогах з асфальтобетон-
ним або цементобетонним покриттям рекоменду-
ється емпірична залежність першого порядку: 

2800

32 V
f

+= ,                         (3) 

де V  – швидкість руху автомобіля, м/с. 

Якщо врахувати, що 0114,0
2800

32 = , то залеж-

ність (3) після елементарних перетворень запишемо 
так: 
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Разом з цим у роботі [4] для визначення коефі-
цієнта f  рекомендується наступна емпірична за-

лежність першого порядку: 

10000

115 V
f

+= ,                          (5) 

де V  – швидкість автомобіля, км/год. 

Ураховуючи, що 0115,0
10000

115 = , залежність (5) 

можна записати у наступному вигляді: 
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де V  – швидкість автомобіля, м/с. 
З аналізу залежностей (4) і (6) випливає, що вони 

практично не відрізняються. Різниця в розрахунках 
коефіцієнта опору коченню f  за цими залежностями 

при швидкості автомобіля 10=V  м/с не перевищує 
0,9 %. 

У роботах [5–8] для визначення коефіцієнта опо-
ру коченню f  по бетонній поверхні запропоновано 

іншу залежність у вигляді функції першого порядку: 
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де V  – швидкість автомобіля, км/год. 
Якщо у залежності (7) швидкість руху V  брати у 

м/с, то у даному випадку її запишемо так: 
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З аналізу залежностей (4), (6), (8) видно, що роз-
рахунки коефіцієнта f  за залежностями (8) і (4), (6) 

будуть відрізнятись. Так, при швидкості руху 10=V  
м/с розраховані за залежностями (6) і (8) значення 
коефіцієнта f  дорівнюють відповідно 0151,0=f  та 

0122,0=f , а різниця в розрахунках складає 20 %. 

Зауважимо, що наведені емпіричні залежності (3), 
(6), (8) отримані для конкретних шин на недеформо-
ваній поверхні, а тому не дозволяють визначити кое-
фіцієнт опору коченню для інших шин на різних 
опорних поверхнях. 

У роботі [5] для визначення коефіцієнта f  авто-

ри додатково рекомендують наступну залежність: 
Vkff f0= ,                         (9) 

де 0f  – коефіцієнт опору коченню шини при ма-

лій швидкості руху;  

fk  – коефіцієнт, значення якого рекомендують у 

роботі [5] визначати експериментально для кожного 
типу і розміру шини залежно від внутрішнього тиску 
в шині; 

V  – швидкість автомобіля, км/год. 
Зазначимо, що, на відміну від раніше наведених 

залежностей, вираз (9) враховує коефіцієнт опору 
коченню шини при малій швидкості руху 0f , який 

визначається експериментально залежно від типу і 
стану опорної поверхні та типу шини. Значення цьо-
го коефіцієнта в роботі [5] наведено для цементобе-
тонного, гравійного або щебеневого покриття, бруку 
у сухому, мокрому, брудному, засніженому та зледе-
нілому стані. Так, для сухого асфальтобетонного по-
криття коефіцієнт 0f  складає 0,012…0,025, для су-

хого щебеневого або гравійного покриття – 
0,02…0,025, для сухого бруку – 0,025…0,035. Разом з 
цим із аналізу роботи [5] невідомо, для якого типу 
шин наведено значення коефіцієнта 0f . 

Щодо коефіцієнта fk , то в даній роботі його зна-

чення не наведено. 
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У роботах [3, 5–7, 9–11] для розрахунку коефі-
цієнта опору коченню f  залежно від швидкості 

руху рекомендовано емпіричні залежності другого 
порядку. 

Так, у роботах [3], [9] наведено одну з таких за-
лежностей: 
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ff ,                           (10) 

де 0f  – коефіцієнт опору коченню шини при 

малій швидкості, який рекомендують визначати 
експериментально; 

V  – швидкість автомобіля, м/с. 
У роботах [5 – 7] для визначення коефіцієнта f  

рекомендовано наступну залежність: 

( )[ ]2
0 006,01 Vff += ,                    (11) 

де 0f  – коефіцієнт опору коченню шини при 

малій швидкості; 
V  – швидкість автомобіля, км/год. 
Якщо у залежності (11) швидкість автомобіля 

брати в м/с та врахувати, що величина 

27778

1
006,0 2 ≈ , то дану залежність можна записа-

ти у наступному вигляді: 
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З аналізу залежностей (10) і (12) видно, що вони 

різняться між собою тільки коефіцієнтами 
1500

1
 та 

2143

1
. Різниця у розрахунках за наведеними зале-

жностями при швидкості руху 10=V  м/с складає 
1,9 %. 

У роботі [10] для визначення коефіцієнта опору 
коченню f  наведено залежність у вигляді: 

2
0 Vkff f+= ,                       (13) 

де 0f  – коефіцієнт опору коченню при малій 

швидкості; 

fk  – коефіцієнт, значення якого, у разі відсут-

ності даних, рекомендується брати 6107 −⋅=fk ; 

V  – швидкість руху, м/с. 
Якщо у залежності (13) винести за дужки коефі-

цієнт 0f , то її можна записати як: 











+= 2
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0 1 V

f

k
ff
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З аналізу залежностей (10), (12), (14) видно, що 
вони різняться між собою тільки коефіцієнтами, що 

стоять біля швидкості 2V . Так, у залежностях (10) і 

(12) коефіцієнти 
1500

1
 та 

2143

1
 сталі величини, а в 

(14) коефіцієнт 
0f

k f
 – величина змінна і залежить 

від 0f . 

У роботі [11] для визначення коефіцієнта опору 
коченню f  залежно від швидкості руху на дорогах з 

асфальтобетонним покриттям для радіальних шин 
при номінальному навантаженні та тиску повітря в 
шинах рекомендовано наступні залежності: 

– для шин легкових автомобілів 
27104,00136,0 Vf −⋅+= ;              (15) 

– для шин вантажних автомобілів 
261019,0006,0 Vf −⋅+= ,             (16) 

де V  – швидкість руху, км/год. 
З аналізу залежностей (15), (16) випливає, що ці 

залежності дозволяють визначати коефіцієнт опору 
коченню f  окремо для шин легкових і вантажних 

автомобілів тільки на дорогах з асфальтобетонним 
покриттям. 

На відміну від вищенаведених залежностей, які 
дозволяють визначати коефіцієнт опору коченню 
залежно від швидкості руху при номінальному тиску 
повітря в шині, у роботах [5, 6, 8, 12–15] для визна-
чення цього коефіцієнта наведено залежності, в яких 
додатково враховується тиск повітря в шині. 

Одну із таких залежностей для визначення коефі-
цієнта f  для шин легкових автомобілів на дорогах з 

бетонним покриттям наведено у роботах [5, 6, 8, 12]: 
5,2

0 100







+= V
fff s ,                   (17) 

де V  – швидкість автомобіля, км/год; 

0f , sf  – коефіцієнти, що залежать від тиску по-

вітря в шині. 
Вплив тиску повітря в шині на значення коефіціє-

нтів 0f , sf  визначають за графіком (рис. 1), який 

наведено у роботах [6, 8, 12]. 

При швидкості автомобіля близькій до нуля 

0
100

5,2

≈






 V
fs , коефіцієнт 0f  на рис. 1 буде визна-

чати коефіцієнт опору коченню при малій швидкості 
залежно від тиску повітря в шині. 

Для визначення коефіцієнта опору коченню f  по 

твердій та сухій асфальтобетонній поверхні залежно 

Рисунок 1 – Вплив тиску повітря у шинах легкових 
автомобілів на значення коефіцієнтів 0f  і sf  
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від швидкості руху та тиску повітря в шині у роботі 
[13] запропоновано залежність, яку отримано в ре-
зультаті експериментальних досліджень коефіцієн-
та опору коченню колеса автомобіля при швидкості 
руху 30 – 170 км/год і тиску повітря в шині 100 – 
500 кПа: 

cVekf 0= ,                           (18) 

де 0k  та c  – коефіцієнти, що залежать від тиску 

повітря в шині, значення яких наведено в табл. 1; 

V  – швидкість автомобіля, м/с. 
У залежності (18) коефіцієнт 0k  є коефіцієнтом 

опору коченню при малій швидкості, оскільки при 
швидкості руху автомобіля близькій до нуля величи-

на 1≈cVe . При цьому у даній роботі не зазначено, 
для якого типу шин наведено значення коефіцієнта 

0k . 

Таблиця 1 – Значення коефіцієнтів 0k  та c  залежно від тиску повітря в шині 

шp , кПа 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

0k  0,015 0,0136 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 0,0077 0,0071 

c , с/м 0,0224 0,0218 0,0208 0,0202 0,0199 0,0193 0,0184 0,0178 0,0168 
 
У роботі [14] наведено емпіричну залежність, 

що дає взаємозв’язок між силою опору коченню, 
тиском повітря в шині та швидкістю руху автомо-
біля: 
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де кG  – навантаження, тс; 

fP  – сила опору коченню, кгс; 

шp  – тиск повітря в шині, кгс/см2; 

V  – швидкість руху, км/год. 
Із залежності (19) після нескладних перетворень 

можна отримати вираз для визначення коефіцієнта 

опору коченню f  залежно від тиску повітря в ши-

ні та швидкості руху: 
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де шp  – тиск повітря в шині, МПа; 

V  – швидкість, м/с. 
Перша складова залежності (20) визначає кое-

фіцієнт опору коченню при швидкості руху близь-
кій до нуля, а друга складова визначає вплив швид-
кості на його значення. Дана залежність також дає 
можливість оцінити вплив тиску повітря в шині 

шp  на кожну складову коефіцієнта f . При цьому, 

на відміну від залежностей (17) і (18), для визна-
чення коефіцієнта f  не потрібно використовувати 

додаткові таблиці або графіки. 
У роботі [15] для визначення коефіцієнта опору 

коченню на дорогах із твердим покриттям рекоме-
ндовано емпіричну залежність у вигляді полінома 
третього степеня: 
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де шp  – тиск повітря в шині, кгс/см2; 

V  – швидкість автомобіля, км/год. 
Залежність (21) можна записати в іншому ви-

гляді, якщо швидкість руху V  і тиск повітря у ши-
ні шp  брати у міжнародній системі одиниць СІ: 
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де шp  – тиск повітря в шині, МПа; 

V  – швидкість автомобіля, м/с. 
З аналізу залежностей (18), (20) і (22) видно, що 

розрахунки коефіцієнта опору коченню f  за цими 

залежностями будуть вирізнятись. 
Для оцінки вищенаведених залежностей було 

проведено експериментальні дослідження коефіцієн-
та опору коченню при малій швидкості руху по сухій 
горизонтальній бетонній поверхні залежно від тиску 
повітря у шині методом буксирування експеримента-
льного автомобіля "Таврія-родстер", який зображено 
на рис. 2. Автомобіль передньоприводний, обладна-
ний бензиновим двигуном потужністю 110 кВт, мак-
симальна швидкість руху 55 м/с, має два посадкові 
місця та багажне відділення. Споряджена маса авто-
мобіля 930 кг. Навантаження на передню вісь скла-
дає 555 кг, на задню – 375 кг. Колісна база автомобі-
ля – 2340 мм, колія передніх коліс – 1400 мм. Підвіс-
ка передніх коліс незалежна, пружинна, McPherson, 
зі стабілізатором. Підвіска задніх коліс – залежна, із 
циліндричними пружинами та гідравлічними теле-
скопічними амортизаторами. Автомобіль обладнано 
шинами Nokian 185/60 R14 82 T M+S. Максимально 
допустимий тиск повітря у шині 320 кПа.  

 

 

Рисунок 2 – Автомобіль "Таврія-родстер" 
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При проведенні експерименту тиск повітря у 
всіх шинах набував значень 0,1, 0,2, 0,3 МПа.  

До автомобіля через динамометр прикладалось 
зусилля, необхідне для його рівномірного руху. Для 
уникнення впливу нерівності опорної поверхні зу-
силля вимірювалось при переміщенні автомобіля у 
прямому та зворотному напрямках. При цьому при-
кладене зусилля долає силу опору коченню та силу 
опору у вузлах трансмісії. Експериментально ви-
значена сила опору у вузлах трансмісії не переви-
щувала 2,5 Н. 

Коефіцієнт опору коченню коліс автомобіля ви-
значався за виразом: 

ò åðò
o

à

P P
f

G

−
= ,                       (22) 

де P  – сила, що прикладалась до автомобіля; 

тертP  – сила опору у вузлах трансмісії автомо-

біля; 

aG  – вага автомобіля. 

На рис. 3 наведено розраховані за виразами (3), 
(5), (7), (10), (11), (13), (15), (16) значення коефіціє-
нта опору коченню f  при 0f =0,01. 

З аналізу рис. 3 видно, що при зростанні швид-
кості руху коефіцієнт опору коченню f  збільшу-

ється. При цьому розраховані за цими залежностя-
ми значення коефіцієнта опору коченню f  різ-

няться між собою. Очевидно, що вплив швидкості 
руху на величину коефіцієнта f  залежить від пру-

жних і демпфувальних властивостей шини, які для 
різних типів шин мають різні значення. 

На рис. 4 наведено експериментальні та розра-
ховані за виразами (17 - 21) значення коефіцієнта 
опору коченню 0f  по опорній поверхні з бетонним 

покриттям від тиску повітря у шині. 

З аналізу рис. 4 видно, що збільшення тиску пові-
тря у шині призведе до зменшення коефіцієнта опору 
коченню f . Експериментальні дані, отримані для 

шини Nokian 185/60 R14 82 T M+S на сухій бетонній 
поверхні, збігаються тільки з розрахунками, викона-
ними за залежністю (17) в інтервалі зміни тиску пові-
тря у шині від 0,2 до 0,3 МПа. При цьому похибка не 
перевищує 4 %. Розрахунки коефіцієнта f  за інши-

ми залежностями різняться між собою та дають за-
вищені значення. 

ВИСНОВКИ. 1. Коефіцієнт опору коченню зале-
жно від швидкості руху та тиску повітря у шині ре-
комендується визначати за емпіричними залежнос-
тями, які враховують значення коефіцієнта опору 
коченню при малій швидкості руху. Останній необ-
хідно визначати експериментально залежно від типу 
і стану опорної поверхні і тиску повітря у шині. 

2. Зі зниженням тиску повітря у шині та зі збіль-
шенням швидкості руху коефіцієнт опору коченню 
збільшується, а величина цього збільшення буде за-
лежати від пружних та демпфувальних властивостей 
шини. 

3. Оскільки шина автомобіля є складним механіз-
мом, що характеризується пружними та демпфуваль-
ними властивостями, які на даному етапі описати 
аналітично неможливо, тому коефіцієнт опору ко-
ченню колеса з еластичною шиною залежно від 
швидкості руху та тиску повітря у шині можна ви-
значити тільки експериментально. 
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