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У теорії кочення еластичного колеса застосовуються два рівняння, що зв’язують прикладений до колеса 

крутний момент і силу тяги колеса. В одному з них застосовується динамічний радіус, а в іншому – радіус ко-
чення колеса. Однак ці радіуси є різними величинами. Їх значення близькі лише в окремих випадках. У загаль-
ному випадку згадані рівняння суперечать одне одному. Це свідчить про недосконалість теорії кочення еласти-
чного колеса. Результати ряду експериментальних досліджень свідчать про правильність другого рівняння. Але 
причина неправильності першого рівняння залишається нез’ясованою. Метою роботи є уточнення теорії кочен-
ня. Показано, що перше рівняння суперечить закону збереження енергії. Це свідчить про його помилковість. 
Причиною помилки є неправомірне застосування деяких правил теоретичної механіки. Воно спричиняє помил-
кове застосування динамічного радіуса колеса замість радіуса кочення. Усунення першого рівняння з теорії 
кочення усуне суперечність у ній. 
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В теории качения эластичного колеса применяются два уравнения, определяющие взаимосвязь между при-

ложенным к колесу крутящим моментом и силой тяги колеса. В одном из них применяется динамический ради-
ус, а в другом – радиус качения колеса. Однако эти радиусы являются различными величинами. Их значения 
близки лишь в отдельных случаях. В общем случае упомянутые уравнения противоречат друг другу. Это свиде-
тельствует о несовершенстве теории качения эластичного колеса. Результаты ряда экспериментальных иссле-
дований свидетельствуют о правильности второго уравнения. Но причина неправильности первого уравнения 
остается невыясненной. Целью работы является уточнение теории качения. Показано, что первое уравнение 
противоречит закону сохранения энергии. Это свидетельствует об его ошибочности. Причиной ошибки являет-
ся необоснованное применение некоторых правил теоретической механики. Оно приводит к ошибочному при-
менению динамического радиуса колеса вместо радиуса качения. Исключение первого уравнения из теории 
качения устраняет в ней противоречие. 

Ключевые слова: радиус качения, динамический радиус. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Засновник теорії ав-

томобіля академік Є.О. Чудаков звернув увагу на 
існування двох різних рівнянь, які пов’язують при-
кладений до колеса крутний момент kM  і силу тя-

ги колеса kР . Одне з них, отримане зі схеми діючих 
на колесо сил і моментів (рис. 1), базується на 
динамічному радіусі dr  [1]: 

aRrРM zdkk  ,  (1) 

де zR  – нормальна реакція опорної поверхні; 
a  – поздовжнє зміщення нормальної реакції 

опорної поверхні. 
Рівняння (1) застосовується у теорії кочення, на-

приклад у роботах [2, 3] тощо. 
Друге рівняння отримують з балансу потужності 

колеса, воно базується на радіусі його кочення kr  
[1]: 

fkkk MrРM  ,  (2) 

де fM  – момент опору перекочуванню.  
Рівняння (2) теж застосовується у теорії кочення, 

наприклад у роботах [4, 5] та інших. 
Але динамічний радіус – це відстань від опорної 

площини до центра колеса, що рухається, а радіус 

кочення – це відношення поздовжньої складової V  
поступальної швидкості руху центра колеса (без 
урахування прослизання або буксування) до кутової 
швидкості обертання колеса   [6], або, що те ж, 
теоретичний шлях L , який проходить колесо при 
повороті його (у площині обертання) на кут   роз-
міром один радіан: 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема сил і моментів,  
що діють на еластичне колесо 


LVrk     (3) 
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У шин із малою нормальною деформацією дина-
мічний радіус і радіус кочення мають близькі зна-
чення, але у коліс з шинами низького і наднизького 
тиску вони можуть істотно (на 15...25 %) різнитися 
[7]. Це означає, що рівняння (1) і (2) суперечать од-
не одному. Їх застосування породжує неоднознач-
ність і плутанину при аналітичному описуванні ро-
боти колісних рушіїв, що породжує недовіру до тео-
рії кочення. 

Щоб усунути суперечність, Є.О. Чудаков прирі-
вняв рівняння (1) і (2) і вивів коригуюче співвідно-
шення для коефіцієнта опору перекочування колеса 
f , що дозволяє за рахунок зміни моменту fM  

забезпечити однаковість результатів, отримуваних 
за співвідношеннями (1) і (2) [1]. 

Проте таке рішення не витримує перевірку на 
граничні умови, яка полягає в тому, що будь-яка 
вірна теоретична побудова повинна давати правиль-
ні результати в умовах, коли вхідні змінні наближа-
ються до крайніх допустимих для них значень. У 

даному випадку, припускаючи що значення a  і 

fM  прямують до нуля, отримуємо два різних рів-

няння, які не можуть надавати однаковий результат. 
Це свідчить про хибність рішення, запропонованого 
Є.О. Чудаковим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автор 
роботи [8] в результаті експериментальних дослі-
джень зробив висновок, що взаємозв’язок між крут-
ним моментом колеса і його силою тяги визначаєть-
ся деяким радіусом (названим ним «силовим»), який 
дорівнює середньому арифметичному значенню між 
радіусом кочення і динамічним радіусом. Такий ви-
сновок не можна вважати конструктивним, оскільки 
теорія кочення передбачає лише два можливих рі-
шення – радіус кочення або динамічний радіус. 

Результати експериментальних досліджень [9–11], 
в яких теж визначали числові значення «силового» 
радіусу і радіусу кочення шин на холостому ходу, 
наведені в табл. 1. 

 
 

Таблиця 1 – Значення радіусу кочення (на холостому ходу) і «силового» радіусу деяких шин 
 

Позначення шини  
і джерело інформації 

Радіус кочення 
на холостому 

ходу, м 

Силовий 
радіус, м 

Перевищення  
силового  

радіуса, % 
480/70R34, [9] 0,750 0,770 +2,7 
ОШ–1, [10] 0,677 0,652 – 3,7 
49х23,5–21LT НC2 AVTOROS, [10] 0,600* 0,634* +5,7 
49х23,5–21LT НC4 AVTOROS, [10] 0,568* 0,603* +6,2 

0,557 0,569 +2,2 
0,556 0,579 +4,1 600/50R22,5 мод. DT–46, [11] 
0,556 0,609 +9,5 

Середнє значення відхилення +3,8 
*Дані отримано в результаті проведеної автором математичної обробки даних, представлених на рисунках 

1,б і 1 в роботи [10]. 
 
Її дані свідчать про те, що значення силового 

радіусу в семи випадках з восьми отримані біль-
шими, ніж значення радіусу кочення. Оскільки ди-
намічний радіус завжди менший за радіус кочення 
(визначений без урахування буксування), то можна 
стверджувати, що експериментальні дані підтвер-
джують правильність рівняння (2), а не (1). 

Однак цього факту недостатньо для того, щоб 
вважати проблему « kr чи dr » вирішеною. Необ-
хідно встановити причину неправильності співвід-
ношення (1), яке завдяки своїй «очевидності» вво-
дить науковців в оману . 

Мета роботи – уточнення теорії кочення еласти-
чного колеса шляхом встановлення причини хиб-
ності рівняння рівноваги колеса (1). 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Рі-
вняння (2) отримано з балансу потужності колеса, 
тобто воно випливає з закону збереження енергії, 
який є одним з найбільш фундаментальних законів 
природи. 

Рівняння (1) отримано в інший спосіб і супере-
чить рівнянню (2). Це означає, що воно суперечить 
закону збереження енергії. Оскільки до сьогодніш-
нього дня не виявлено жодного явища, де б цей 
закон порушувався, то, якщо якийсь процес 
«... суперечить законам збереження, то відразу мо-
жна стверджувати: цей процес неможливий і без-
глуздо намагатися його здійснити» [12]. Таким чи-
ном рівняння (1), яке спирається на динамічний 
радіус і суперечить закону збереження енергії, слід 
визнати помилковим без будь-яких додаткових до-
казів. 

Це твердження, зокрема, відповідає духу і букві 
чинного стандарту [6], в якому термін «динамічний 
радіус» розміщений у розділі «Координати центру 
колеса ...», але не в розділах, що відносяться до 
роботи колеса. 

Для встановлення причини хибності рівняння 
(1) слід більш детально розглянути процес кочення 
еластичної шини – рис. 2.  
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Переважаюча ділянка її бігової доріжки (яка не 
контактує з опорною площиною СD) розташована 
на такій відстані від центру колеса, яку у першому 
наближенні можна прийняти рівною вільному раді-
усу шини cr . Цій ділянці бігової доріжки колісний 
диск через еластичні боковини шини намагається (у 
відносному русі) надати парціальну поступальну 
швидкість cc rV   . 

 

І лише невелика ділянка АВ бігової доріжки 
шини, яка контактує з опорною площиною СD, ро-
зташована на меншій відстані від центру колеса, 
мінімальне значення якого дорівнює динамічному 
радіусу dr . Цій ділянці бігової доріжки диск через 
еластичні боковини шини намагається надати пар-
ціальну поступальну швидкість dd rV   . (Точка 
G посадкового діаметра диска в цей час має віднос-
ну поступальну швидкість, яка на рис. 2 зображена 
вектором GH). 

Але в силу нерозривності бігової доріжки її по-
ступальна швидкість (у відносному русі) однакова 
у всіх її точках. Внаслідок цього і завдяки 
тангенціальній еластичності боковин шини 
відбувається вирівнювання парціальних 
поступальних швидкостей руху з утворенням 
деякої середньозваженої поступальної швидкості 
руху всієї бігової доріжки V : )1(   cd VVV , 

де  – деякий ваговий коефіцієнт, значення 
якого залежить від нормальної деформації шини 
або довжини ділянки АВ бігової доріжки. 

Середньозважена швидкість V  разом з кутовою 
швидкістю обертання колеса   визначає радіус 
кочення колеса (3). 

Замінивши на рис. 2 парціальну швидкість dV  

середньозваженою швидкістю V , отримуємо 
рис. 3.  

 
 

Рисунок 3 – Розподіл дійсних лінійних швидкостей 
руху деяких точок колеса у його відносному русі 

 
Лінія OHF на ньому характеризує розподіл дій-

сних відносних лінійних швидкостей точок колеса, 
що лежать уздовж вертикальної лінії ОGE. 

Причому відрізок ОН епюри характеризує роз-
поділ згаданих швидкостей у перерізі OG диска 
колеса, а відрізок НF – у перерізі GЕ еластичної 
шини. Останній відрізок відхиляється праворуч від 
можливого продовження лінії ОН.  

Це означає, що кутова швидкість обертання пе-
ретину GE еластичної шини більша, ніж кутова 
швидкість обертання диска колеса. 

Фізичний зміст цього явища простий. Точка Е 
знаходиться на мінімальній відстані від центра ко-
леса О. Незмінність відносної поступальної швид-
кості руху бігової доріжки у цій точці може існува-
ли лише рахунок збільшення кутової швидкості 
обертання відрізка GE.  

Таким чином кутова швидкість повороту пере-
різу GE шини більша, ніж кутова швидкість обер-
тання колісного диска, що є можливим завдяки тан-
генціальним деформаціям боковин. Це, зокрема, 
пояснює причину швидкого руйнування боковин 
шин, що експлуатуються з надмірно пониженим 
тиском повітря, коли тангенціальні деформації бо-
ковин стають занадто інтенсивними. 

Внаслідок цього колесо з еластичною шиною не 
можна розглядати як подане на рис. 1 монолітне 
затверділе тіло, для якого, дотримуючись правил 
теоретичної механіки, побудовано рівняння (1). 

Дотримуючись правил теоретичної механіки, 
еластичне колесо слід подавати у вигляді двох тве-
рдих тіл, шарнірно з’єднаних між собою (рис. 4) – 
колісного диска 1 з посадковим діаметром N , який 
обертається навколо точки O  з кутовою швидкіс-
тю  , і прикріпленого до нього важеля 2 довжи-
ною GE, рівною )5,0( Nrd  , кутова швидкість 

обертання якого ( ) дещо більша, ніж  , і дорів-
нює 













Nr
Nr

d

k

5,0
5,0

 .  (4) 

Поступальну швидкість т. Е такої механічної 
системи (у відносному русі) слід визначати за спів-
відношенням 

  )5,0(5,0 NrNV d ,   (5) 

 
 

Рисунок 2 – Розрахункові лінійні швидкості руху  
окремих ділянок бігової доріжки шини  

в її відносному русі 
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яке після підстановки виразу (4) перетворюється у 
вираз 

 krV ,    (6) 
що узгоджується з визначенням (3). 

Рівняння рівноваги колеса, модель якого подана 
на рис. 4, необхідно складати не за допомогою еле-
ментарних геометричних міркувань, а за допомо-
гою рівняння віртуальної роботи, яке має вигляд 
(рис. 5): 

   0  aRLPМА zkk ,      (7) 

де   – варіація кутової координати   колеса; 
L  – варіація лінійної координати L , пов’язана 

з варіацією   співвідношенням kr
L





, яке 

випливає з визначення радіуса кочення. 
 

 
 

Рисунок 4 – Подання еластичного колеса  
у вигляді двох твердих тіл 

 

З рівняння (7) випливає 

aRrPaRLPМ zkkzkk 

 , 

що підтверджує необхідність застосування в рів-
нянні силового балансу (1) радіусу кочення kr , а не 

динамічного радіусу dr . 

Таким чином, можна користуватися і загально-
прийнятою розрахунковою схемою еластичного 
колеса – у вигляді монолітного твердого тіла, але 
при цьому слід брати до уваги тільки радіус кочен-
ня колеса kr . 

ВИСНОВКИ. Причиною виникнення хибного 
рівняння (1) є застосування динамічного радіуса 
при складанні рівнянь рівноваги еластичного коле-
са, у той час як у дійсності кінематична і силова 
взаємодія колеса з опорною поверхнею відбуваєть-
ся на плечі, рівному радіусу кочення. 

Для опису кінематичних, силових чи енергетич-
них показників роботи колісних рушіїв повинен 
застосовуватися тільки радіус кочення, внаслідок 
чого на розрахунковій схемі колісної машини слід 
вказувати саме його. 

Це усуне неоднозначність при аналітичному 
описі роботи колісних рушіїв, підвищить точність 
розрахунків і довіру до теорії кочення. 
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Рисунок 5 – До побудови рівняння віртуальної  
роботи колеса 
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ON A PROBLEM OF THE THEORY OF AN ELASTIC WHEEL ROLLING 
S. Pozhydaiev 
National University of Life and environmental sciences of Ukraine  
Heroiv Oborony st., 15, Kyiv, 03041, Ukraine. E–mail: spozhy2@mail.ru 
The theory of rolling of an elastic wheel uses two different equations, which describe the relationship between the 

driving torque applied to the wheel and the driving force. One equation uses the loaded radius, and the other one applied 
for the effective rolling radius. But these two radiuses have different values. Their values are closely set only in individ-
ual cases, and the equations mentioned above contradict one another in the general case. This testifies to a mistake in 
the rolling theory. Results of a number of experimental investigations indicate the second equation to be true. But the 
reason of the first equation being incorrect remains unexplained. The study objective is refinement of the theory of roll-
ing. It has been shown that the first equation contradicts the energy conservation law. This attests to its incorrectness. 
The cause of the error is inaccurate application of some rules of theoretical mechanics. This results in erroneous appli-
cation of the loaded radius instead of the effective rolling radius. And exclusion of the first equation from the theory of 
rolling eliminates its contradiction mentioned. 

Key words: effective rolling radius, loaded radius. 
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