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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Точність і достовірність 

результатів випробувань, зокрема при сертифікації, залежить від теоретичної моделі 

покладеної в основу експерименту. Випробування є єдиним джерелом отримання 

майже всіх достовірних відомостей про властивість та якість продукції, зокрема, 

колісних транспортних засобів. Значна увага повинна приділятись підвищенню 

точності й достовірності вимірювання параметрів автомобіля під час гальмування, 

що є важливою науково-практичною задачею. Гальмівні механізми є найбільш 

навантаженими елементами гальмівного управління, в яких накопичується й 

розсіюється велика частина кінетичної енергії автомобіля в процесі гальмування. 

Але постає проблема того, що на етапі проектування і виробництва фрикційних пар 

гальмівних механізмів, запас міцності, що закладається, повинен бути більше, ніж 

це показано в класичній теорії. В процесі експлуатації, зважаючи на велику кількість 

фірм-виробників фрикційних пар гальмівних механізмів, виникає складність оцінки 

якості їх характеристик, що, також, при некоректному їх поєднанні на осях 

автомобіля, може привести до втрати керованості і збільшення гальмівного шляху.  

У зв’язку з цим актуальним є питання удосконалення методів та засобів 

гальмівних випробувань і вимірювання енергії гальмівних механізмів автомобілів 

при проведенні сертифікаційних випробувань й розробки універсального 

випробувального устаткування для виконання, зокрема, Постанови Національної 

Ради України з питань безпеки життєдіяльності населення від 25.12.1997 р. №3 «Про 

відповідність вимогам охорони праці машин, транспортних засобів, обладнання, що 

виготовляються в Україні», Постанови Кабінету міністрів України від 22.12.2010 р. 

№1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних 

транспортних засобів, що експлуатуються», Постанови Кабінету міністрів України 

від 09.06.2011 р. №738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин 

та обладнання» та «Концепції розвитку автомобільної промисловості та 

регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року», схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 452-р. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки 

та техніки» №2623-14 від 05.12.2012 р.; постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку пріоритетних технічних напрямів наукових досліджень і 

науково-технічних розробок на період до 2015 р.» №942 від 07. 09. 2011 р.  

Дослідження виконувалося згідно з договором на виконання науково-

дослідної роботи з ТОВ «Автобест» (м. Дніпропетровськ) № 31-17-10 від 29 березня 

2010 р. «Розробка універсального стенду та методики випробування фрикційних пар 

гальмівних механізмів», наукового напрямку кафедри технології машинобудування і 

ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

(ХНАДУ), плану науково-дослідних робіт: 

− «Методика визначення енергонавантаження гальмівних механізмів легкових 

автомобілів при гальмуванні» (номер державної реєстрації 0114U000079); 
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− «Підвищення точності оцінки енергонавантаження гальмівних механізмів 

легкових автомобілів під час випробувань» (номер державної реєстрації 

0114U000078). 

Дослідження було виконано на кафедрі «Технології машинобудування і 

ремонту машин» Харківського національного автомобільно-дорожнього 

университету й воно є складовою частиною вирішення проблеми підвищення якості 

проведення гальмівних випробувань дорожніх транспортних засобів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення точності 

оцінки показників енергонавантаженості фрикційних пар гальмівних механізмів 

автомобілів шляхом удосконалення методів і засобів проведення випробувань. 

Для досягнення поставленої мети визначені основні задачі дослідження: 

− провести аналіз існуючих методів гальмівних випробувань автомобілів, їх 

метрологічного й нормативного забезпечення, проаналізувати процес оцінювання 

відповідності випробувального устаткування та методів випробувань; 

− провести теоретичне дослідження процесів оцінювання 

енергонвантаженості гальмівних механізмів і вимірювання енергії, що поглинається 

ними, при гальмуванні автомобіля; 

− провести експериментальні дослідження щодо визначення 

енергонавантаженості гальмівних механізмів з урахуванням удосконаленої моделі 

випробувань; 

– удосконалити методи контролю якості та метрологічного забезпечення при 

оцінці відповідності фрикційних пар автомобілів шляхом розробки класифікації 

устаткування для випробування гальмівних механізмів згідно з показниками їх 

енергонавантаженості та рекомендацій щодо удосконалення методик і засобів 

гальмівних випробувань. 

Об’єкт дослідження: процес вимірювання параметрів енергонавантаженості 

фрикційних пар гальмівних механізмів автомобілів при гальмуванні. 

Предмет дослідження: взаємозв’язок між параметрами енергонавантаженості 

гальмівних механізмів автомобілів і точністю їх вимірювання при випробуваннях 

дорожнім та стендовим методами. 

Методи дослідження. У роботі використовувались теоретичні та 

експериментальні методи дослідження. Теоретичні методи: диференціального й 

інтегрального числення, метод контрольних карт Шухарта, методи теорії похибок. 

Експериментальні методи: методи парціальних прискорень, методи електричного 

вимірювання механічних величин.  

Наукова новизна отриманих результатів: 

– вперше на основі встановленого взаємозв’язку між енергетичними 

параметрами автомобіля, що гальмує та компонентів енергетичного балансу 

розроблено новий принцип класифікації випробувального устаткування, що 

дозволило провести вдосконалення процедури сертифікаційних випробувань 

гальмівних механізмів автомобілів. 

– отримав подальший розвиток стендовий метод сертифікаційних гальмівних 

випробувань фрикційних пар автомобілів за рахунок встановленого взаємозв’язку 

між параметрами об’єкта випробувань та режимами навантаження, що дозволило 

розробити вимоги до конструкції універсального інерційного натурного стенду. 
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– удосконалено дорожній метод сертифікаційних випробувань гальмівних 

механізмів автомобілів за рахунок вимірювання частини енергії, яка безпосередньо 

поглинається ними та розробленої реєстраційно-вимірювальної системи, що 

дозволило підвищити достовірність вимірювання роботи тертя фрикційних пар. 

Практичне значення одержаних результатів. «Методика контролю 

фрикційних пар гальмівних механізмів легкових автомобілів за їх фізико-

трибологічними характеристиками» прийнята до застосування Харківським 

науково-дослідницьким інститутом судових експертиз ім. засл. проф. 

М. С. Бокаріуса при проведенні судових автотехнічних експертиз і дослідженні 

дорожньо-транспортних пригод.  

«Методика визначення складових енергетичного балансу колісних тракторів 

при проведенні гальмівних випробувань» застосовується Харківською філією 

науково-дослідного інституту прогнозування й випробування техніки ім. 

Л. Погорілого при проведенні випробувальних робіт сільськогосподарської техніки. 

«Методика визначення ергонавантаження гальмівних механізмів автомобілів 

при гальмуванні» застосовується Державним Підприємством «Державний 

автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» при проведенні 

випробувальних робіт та робіт з підтвердження відповідності колісних 

транспортних засобів. 

Сигнальна реєстраційно-вимірювальна система для контролю ефективності 

гальмівної системи автомобіля й модель алгоритму визначення компонентів 

енергетичного балансу автомобіля, що гальмує, використовується студентами, 

магістрантами й аспірантами при проведенні лабораторних і практичних занять та 

при проведенні науково-дослідних робіт на кафедрі «Технології машинобудування і 

ремонту машин» ХНАДУ. 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні й експериментальні результати 

досліджень, які виносяться на захист, отримані особисто автором [1]. У сумісних 

роботах автор: 

− провів статистичне аналізування гальмівних механізмів легкових 

автомобілів з метою подальшого врахування апріорної інформації для 

удосконалення моделі вимірювання енергонавантаженості гальмівних  

механізмів [2]; 

− з використанням методу парціальних прискорень удосконалив модель 

дорожнього методу гальмівних випробувань [3]; 

− запропонував рівняння вимірювання енергії, що поглинається гальмівними 

механізмами автомобіля при гальмуванні [4]; 

− розробив алгоритм вимірювання компонентів енергетичного балансу 

автомобіля при гальмуванні [5]; 

– розробив метод розрахунку енергії, що поглинається гальмівними 

механізмами, який дозволяє класифікувати стенди для випробування гальмівних 

механізмів [6]; 

 



4 

 

− дослідив модель валідації та верифікації випробувального устаткування для 

випробувань гальмівних механізмів автомобілів [7]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати теоретичних і 

експериментальних досліджень роботи доповідались й обговорювались на: 

− International Conference «Integration processes and innovative technologies. 

Achievements and prospects of engineering sciences». – Kharkiv, KhNAHU, 2011 [8]; 

– 72-й Міжнародній студентській науковій конференції. – м. Харків, ХНАДУ, 

2010 р. [9];  

– Сьомій, восьмій, дев’ятій, десятій, одинадцятій і дванадцятій наукових 

конференціях Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба 

«Новітні технології для захисту повітряного простору». − м. Харків, ХУПС ім. І. 

Кожедуба, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр. [10], [11], [12], [13], [14], [15]; 

− Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених / м. Севастополь, СевНТУ, 2011 р. [16]; 

– ІІ-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та 

студентів «Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі» : всеукраїнська 

науково-практична конференція. – Донецьк, 2013 р. [17]; 

− П’ятій Всеукраїнській та Міжнародній науково-технічній конференції 

«Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ». – 

м. Львів, АСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 2012, 2013 р. [18], [19]; 

− Науково-практичному семінарі науково-дослідного центру Академії 

внутрішніх військ МВС України «Актуальні проблеми технічного забезпечення 

внутрішніх військ МВС України». – м. Харків, АВВ МВС України, 25 квітня  

2012 р. [20]; 

– V науково-практичній конференції Академії внутрішніх військ МВС 

України «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ 

МВС України. Актуальні проблеми технічного забезпечення службово-бойової 

діяльності сил охорони правопорядку». – м. Харків, АВВ МВС України, 28 березня 

2013 р. [21]; 

− ІІ-ій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції Вінницького 

національного технічного університету «Сучасні технології та перспективи розвитку 

автомобільного транспорту». – м. Вінниця, ВНТУ, 08 квітня 2014 р. [22] 

Публікації. Усього за темою дисертаційної роботи опубліковано 26 наукових 

праць, в тому числі основні результати роботи представлені у 7 статтях [1-7] у 

спеціальних науково-технічних виданнях, що входять до переліку фахових видань 

МОН України, з яких 3 [2, 3, 7] входять до міжнародних наукометричних баз. 

Опубліковано 15 тез [8-22] у збірниках конференцій і семінарів різного рівня. На 

основі отриманих результатів розроблено 2 декларативних патента України на 

корисну модель [23], [24] та 2 нормативних документа [25], [26]. 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел і додатків. Загальний 

об’єм дисертації складає 196 листів друкованого тексту, у т. ч. 32 рисунки на 27 
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листах, 16 таблиць на 17 листах, 5 додатків на 53 листах, перелік використаних 

джерел з 106 найменувань на 14 листах. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступній частині обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету й завдання досліджень, визначено наукову новизну, практичне 

значення та цінність отриманих результатів. 

У першому розділі здійснено аналітичний огляд виконаних досліджень, 

літературних джерел, нормативних документів. 

Необхідної умовою відповідності методу випробувань є обґрунтована 

впевненість у тому, що одержувані результати в області його застосування 

достовірні. Тобто такі характеристики якості, що відповідають заданим умовам. При 

проведені випробувань виникають похибки, які не можуть бути приписані засобам 

вимірювальної техніки, а пов’язані, безпосередньо, з методом випробувань.  

Гальмівні випробування проводяться стендовим та дорожнім методами у 

відповідності з ДСТУ UN/ECE R 90-01:2005 і ДСТУ UN/ECE R 13-07.08-2002 

відповідно. Проведений аналіз існуючих методів та засобів проведення випробувань 

показав їх переваги та недоліки.  

При проведенні стендових випробувань постає проблема моделювання 

реального процесу руху автомобіля. Крім цього суттєвим недоліком цього методу є 

відсутність універсальних стендів, які можуть забезпечити моделювання кінетичної 

енергії різних класів автомобілів з дотриманням вимог безпеки. У відомій літературі 

та нормативно-технічних документах відсутні процедури опису взаємозв’язку між 

частиною енергії, що поглинається гальмівними механізмами, і режимами 

гальмування автомобіля.  

З урахуванням проведеного аналізу сформульовано основні завдання 

дослідження. 

У другому розділі обґрунтовано вибір напряму дослідження.  

З метою підвищення придатності методів випробувань гальмівних механізмів, 

запропоновано удосконалену модель оцінювання енергетичного балансу автомобіля 

при гальмуванні й вимірювання енергії, що поглинається гальмівними механізмами. 

Рівняння вимірювання енергії, що поглинається гальмівними механізмами 

передньої (1) та задньої (2) вісі: 
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  ,   (2) 

 

де ma – повна маса автомобіля, кг; 

V1, V2 – відповідно початкова та кінцева швидкості гальмування 

автомобіля, м/с; 

д – коефіцієнт розподілення гальмівних зусиль по вісям автомобіля; 
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kF – фактор опору повітря (k – коефіцієнт опору повітря, F – лобова площа або 

мідель автомобіля, м2; 

 – коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою; 

g – прискорення вільного падіння, g=9,81 м/с2. 

Абсолютна похибка вимірювання енергії 
1Г

W  і 
2Г

W : 

 

.11 похГГ KWW  ;                                                 (3) 

.22 похГГ KWW  ,                                                 (4) 

 

де Кпох. – похибка відтворення умов випробувань на випробувальному 

устаткуванні 
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,   (5) 

 

де ma, д, V – абсолютна похибка вимірювання відповідно повної маси, 

коефіцієнта розподілення гальмівних зусиль по вісям, швидкості автомобіля. 

Алгоритм вимірювання компонентів енергетичного балансу показано на 

рисунку 1. 

 

 

    – випробування-вибіг;             – гальмівні випробування; 

– вимірювання енергетичних компонентів 

Рисунок 1 – Алгоритм визначення енергонавантаженості гальмівних механізмів 
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Рівняння вимірювання компонентів енергетичного балансу мають наступний 

вигляд: 

1) Питома потужність тертя в розрахунковій точці it  процесу 

 

i

ii

iпит a

aa

V
m

P

m

N
N 



 .     (6) 

 

де     хкробхкроб

a

r SxlхSl
m

P
 '

10   – парціальне прискорення, що 

виникає при гальмуванні; 
'l,x,l 10  – коефіцієнти регресії, що визначаються експериментально, м/с2;  

об  – коефіцієнт, що враховує маси трансмісії та двигуна, що обертаються 

( 03,1об ); 

хкрS  – критичне відносне поздовжнє ковзання ( 20,Sхкр  ); 

3

321 aaa

a

VVV
V


  – середня швидкість на кожному кроці вимірювання T  

( tТ  2 ), м/с. 

2) Питома робота тертя, виконувана гальмівними механізмами за час T 
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i
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де 
iпит

N  
– питома потужність тертя в гальмівних механізмах, затрачувана на i-

му кроці вимірювання Ti, Вт/кг. 

3) Потужність, що йде на подолання сил сухого тертя в трансмісії й опору 

коченню коліс 
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 1 .   (8) 

 

де СТ

ТРМ  – момент опору в трансмісії, що обумовлено силами сухого тертя; 

f  – коефіцієнт опору коченню коліс; 

дr  – динамічний радіус колеса, м;

 

 

хкроб

об

S
ll






'

11  – коефіцієнт регресії, м/с2. 

4) Робота, що виконується при подоланні зазначених сил опору  
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де СТ

ТРi
N

 
– потужність, затрачувана на подолання сил сухого тертя в трансмісії 

й опору коченню коліс на i-му кроці вимірювання Ti, Вт. 

5) Потужність, затрачувана на подолання сил в'язкого тертя в трансмісії 
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де a

КІН

ТР VКМ  1  – момент опору в трансмісії, що обумовлено силами 

в’язкого тертя; 
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 – коефіцієнт регресії, що 

визначається експериментально, 1/с. 

6) Відповідна робота, виконувана за час гальмування Т 
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де КІН

ТРi
N  – значення потужності, що йде на подолання сил в'язкого тертя на  

i-му кроці вимірювання, Вт. 

7) Потужність, що затрачується на подолання сил аеродинамічного опору 
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 – коефіцієнт регресії, що визначається 

експериментально, 1/м. 

8) Робота, виконувана при подоланні сил аеродинамічного опору  
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де 
iWN
 
 – потужність, що йде на подолання аеродинамічної сили на i-му кроці 

вимірювання, Вт. 

9) Потужність, затрачувана на подолання сил тертя в плямах контакту коліс с 

дорогою 

 

хкрaaaa SVVmVPN
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де 
3

321 aaa
a

VVV
V





  – розрахункове значення прискорення автомобіля для 

проміжку вимірювання Ti, м/с2. 

10) Робота, виконувана при подоланні зазначеної сили за час гальмування Т 
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NTA


 
1

,      (15) 

 

де 
i

N


 – потужність, затрачувана на подолання сили тертя в плямах контакту 

коліс з дорогою на i-му кроці вимірювання Ti, Вт. 

Становить інтерес визначення сумарної роботи тертя, яку здійснюють 

фрикційні пари гальмівних механізмів при багаторазових (циклічних) гальмуваннях. 

У цьому випадку сумарна робота, що здійснюється гальмівними механізмами, може 

бути визначена як 
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,    (16) 

 

де l – число j-их гальмувань, що складають досліджуваний цикл. 

У третьому розділі проведено експериментальне дослідження можливості 

використання розробленої моделі вимірювання енергонавантаженості гальмівних 

механізмів при проведенні гальмівних випробувань автомобілів в дорожніх умовах. 

Наведено опис постановки, проведення, математичної обробки результатів 

проведення пасивних багатофакторних експериментів з вимірювання енергетичних 

показників при гальмуванні: 
iуд

N , СТ

ТРi
N , КИН

ТРi
N , 

iWN , 
i

N


, 
уд

A , СТ
ТРA , КИН

ТРA , WA , A  й 

аналізування адекватності математичної моделі. 

Випробування проводились на автомобілі ВАЗ-21113, що знаходився у 

справному технічному стані.  

Експериментальні дослідження проводились за допомогою розробленого на 

кафедрі «Технології машинобудування і ремонту машин» Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету вимірювально-реєстраційного 

комплексу, призначеного для вимірювань параметрів руху автомобіля. Комплекс 

складається з обчислювального блоку, дисплею, пристрою введення параметрів 

випробувань, блоку живлення, та двох датчиків прискорення. 

Випробування (вибіг, гальмівні) проводились відповідно до алгоритму (рис. 1) 

на прямолінійній, горизонтальній ділянці дороги з асфальтобетонним покриттям. 

Умовно експериментальні дослідження були розділені на три етапи.  

На першому етапі (випробування-вибіг) проводилось визначення коефіцієнтів 

регресії ( 'l,x,l 10 ). Початкова швидкість, з якої здійснювався вибіг (V1) складала 

 33,33 м/с, кінцева швидкість (V2)=0 м/с. Зупинка автомобіля відбувалась без 

застосування гальмівних систем. Проводилось 2 заїзди в протилежних напрямках.  

Другий етап проводився у відповідності з ДСТУ UN/ECE R 13-H-00:2004  

(тип І): попередній етап – 15 гальмувань зі швидкістю від 0,8Vmax до 0,5Vmax, 
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основний етап – 16-те гальмування зі швидкості 0,8Vmax до повної зупинки 

автомобіля. Проводилось 2 заїзди в протилежних напрямках. 

На третьому етапі проводилось вимірювання компонентів енергетичного 

балансу автомобіля ((6)-(16)) й оцінювання похибки їх визначення. 

Результати розрахунку адекватності математичної моделі наведено в  

таблиці 1. Розрахунок за критерієм Кохрена показує стабільність процесів 

випробувань і відсутність викидів при вимірюваннях. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунку адекватності математичної моделі 
Вимірюваний параметр Cр Скр Sr rр 

уд
A  0,0683 

0,220 
251,05 1011,71 

iуд
N  0,0934 13,88 55,95 

Cр – розрахункова тестова статистика Кохрена; 

Скр – критичне значення для критерію Кохрена; 

Sr – стандартне відхилення повторюваності; 

rр – розрахунковий показник повторюваності для довірчої ймовірності 0,95. 

 

Коефіцієнт варіації значень компонентів енергетичного балансу не 

перевищує 16 %, що свідчить про хорошу збіжність результатів експериментальних 

досліджень. Результати та похибка вимірювань компонентів енергетичного балансу 

при гальмуванні наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця 2  − Оцінка точності результатів вимірювання енергії 
WГ104, Дж WП104, Дж δW, % δWmax, % δWср, % 

65,38 

61,19 6,4 

7,2 6,8 70,11 7,2 

60,94 6,8 
WГ – розрахункова величини енергії, що поглинається гальмівними механізмами; 

WП – вимірювана величина енергії, що поглинається гальмівними механізмами при випробуваннях; 

δW – відносна похибка вимірювань енергії; 

δWmax, δWср – відповідно максимальне та середнє значення відносної похибки експерименту. 

 

У четвертому розділі обґрунтовано типорозмірний ряд стендів для 

сертифікаційних випробувань фрикційних пар гальмівних механізмів автомобілів, 

рекомендації по удосконаленню засобів проведення стендових та дорожніх 

гальмівних випробувань і розроблено модель процесів валідації та верифікації 

випробувального устаткування з використанням процесного та системного підходів. 

Для раціонального використання ресурсу випробувальних стендів уся енергія, 

що поглинається, умовно розділяється на енергетичні коридори (рис. 2). 

Ширина одного енергетичного коридору (18) пропорційна похибці 

відтворення умов випробувань на випробувальному устаткуванні 

 

.2 похГiw KWb
i

 .                                                  (18) 

 

Загальна ширина енергетичних коридорів (19) за умови ширини кожного (18), 

представлена у вигляді енергетичної шкали (рис. 2) 
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  Гпохw WKb
i .2 .                                    (19) 

 

 
Рисунок 2 – Загальний вид енергетичної шкали 

(енергетичні коридори) 

 

Відповідно до енергетичної шкали була удосконалена класифікація 

устаткування для випробування гальмівних механізмів. Згідно із запропонованим 

параметром класифікації кожен клас, до якого повинен належати випробувальний 

стенд, відповідає певній категорії транспортних засобів. А саме: Клас 1 відповідає 

категорії М1; Клас 2 – категорії М2; Клас 3 – категорії М3; Клас 4 – категорії N1; Клас 

5 – категорії N2; Клас 6 – категорії N3. 

Сформульовано вимоги, на основі яких розроблено структурну схему 

універсального інерційного натурного стенду для випробування фрикційних пар 

гальмівних механізмів (рис. 3). 

 

 
 

1 – енергетична установка; 2 – муфта зчеплення; 3 – конічний редуктор;  

4, 5 – багатоступінчатий співвісний редуктор; 6, 7 – карданна передача;  

8 – махова маса; 9 – блок для визначення гальмівного моменту;  

10 – опора гальмівного вузла; 11 – рама 

Рисунок 3 – Структурна схема універсального інерційного стенду для випробування 

фрикційних пар гальмівних механізмів 

 

Універсалізація полягає у можливості відтворення на одному стенді 

енергетичних параметрів автомобілів різних категорій. Універсалізація стенда 

досягається за рахунок багатоступінчатих співвісних редукторів 4 і 5 (рис. 3), що 
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дозволяють шляхом регулювання частоти обертання махових мас 7 (рис. 3) 

реалізувати моменти інерції автомобілів різних класів. 

Стенд дозволяє реалізувати умови, що відповідають дорожнім випробуванням 

(по тип I), регламентованим ДСТУ UN/ECE R 13-Н-00:2004. 

Процес валідаціїї випробувального устаткування (рис. 4) складається із 

взаємодоповнюючих етапів планування – проектування – виробництва, а також 

верифікації й валідації – сертифікації.  

 

 
Рисунок 4 – Модель процесу валідації випробувального устаткування 

 

Кожен етап розробки – це складова частина всього процесу створення 

комплексу випробувального устаткування (ВУ), результатом виконання якого є 

деякий проміжний продукт: технічна документація, програмне забезпечення ВУ, 

комплектуючі тощо. Цей продукт є вхідною інформацією для відповідного їм етапу 

верифікації й наступних етапів розробки або доопрацювання на відповідних етапах 

створення ВУ. 

При проведенні порівняльних випробувань на розробленому стенді з метою 

валідації були отримані наступні результати: проміжна прецизійність SR=0,75 при 

розсіюванні між результатами, отриманими операторами, по відношенню до 

середнього SL=0,03, розраховане значення критерію Фішера Fр=1,3 (критичне 

значення Fкр=1,9), що свідчить про достатню сходимість результатів. 

Результати випробувань залежать від точного дотримання умов їх проведення. 

При проведенні дорожніх гальмівних випробувань виникає проблема безперервного 

контролю за такими параметрами, як: швидкість на початку та в кінці гальмувань, 

усталеного сповільнення та часу на кожне гальмування.  

Для вирішення цієї проблеми було розроблено сигнальну реєстраційно-

вимірювальну систему (рис. 5), яка складається з блоку керування (1), датчиків 

прискорення (2, 3), сигнального візуального (4) та звукового (5) блоку та датчика 

зусилля (6). 
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Рисунок 5 – Структурна схема сигнальної реєстраційно-вимірювальної системи 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі отримані нові рішення актуальних завдань 

удосконалення метрологічного забезпечення сертифікаційних випробувань 

фрикційних пар гальмівних механізмів автомобілів. Це дозволило удосконалити 

методи вимірювання енергетичних показників та розробити новий підхід до 

класифікації випробувального устаткування. 

1. Проведений аналіз літературних джерел і нормативних документів показав, 

що існуючі методи і засоби гальмівних випробувань автомобілів при сертифікації 

мають ряд недоліків. Встановлено, що в існуючих моделях при оцінці 

енергонавантаженості гальмівних механізмів не враховується розсіювання енергії за 

рахунок природних опорів руху автомобіля. При цьому, розрахункові показники 

енергонавантаженості вище реальних значень. Внаслідок чого, модель вимірювання 

є неадекватною реальності, а самі результати вимірювань – недостовірними. 

Недостовірне моделювання енергії, що поглинається гальмівними механізмами на 

випробувальному стенді є джерелом невиключної систематичної похибки 

вимірювання параметрів ефективності гальмівних механізмів автомобіля. Показано, 

що відсутність в існуючих нормативних документах класифікації випробувального 

обладнання за параметрами енергонавантаженості об'єктів випробувань, 

унеможливлює їх стандартизацію та універсалізацію. 

2. На основі запропонованої математичної моделі гальмування, визначені 

роботи сил природного і штучного опору руху автомобіля, сума яких дорівнює 

кінетичній енергії автомобіля в початковий момент гальмування. Запропоновано 

оцінювати роботу сил штучного опору руху (сил гальмування) за допомогою 

коефіцієнта відносної похибки визначення енергії Кпох., що розсіюється гальмівними 

механізмами. Цей коефіцієнт дорівнює відношенню енергії, що розсіюється в 

гальмівних механізмах до кінетичної енергії автомобіля в момент початку 

гальмування. Результати теоретичних досліджень показали, що для сучасних 

автомобілів різних класів коефіцієнт відносної похибки визначення енергії Кпох. 

знаходиться в межах від 0,0678 до 0,0714. За допомогою запропонованого методу 

уточнено показники енергонавантаженості передніх і задніх гальмівних механізмів. 

3. Експериментальні дослідження енергонавантаженості гальмівних 

механізмів, проведені за вдосконаленим методом, підтвердили можливість його 

використання при проведенні сертифікаційних випробувань фрикційних пар 



14 

 

автомобілів в дорожніх умовах. Розбіжність між результатами теоретичних і 

експериментальних досліджень енергонавантаженості гальмівних механізмів, що є 

похибкою методу, склала: δWmax = 7,2 %, δWср = 6,8 %. Удосконалена модель 

оцінювання компонентів енергетичного балансу автомобіля, що гальмує, при 

практичному застосуванні, дає хороший статистичний результат, про що свідчить 

числове значення коефіцієнту варіації (υ < 16 %). Адекватність математичної моделі 

підтверджується значенням коефіцієнту Кохрена, розрахункове значення якого (Ср = 

0,068) менше 5%-го критичного значення (Скр = 0,220). Додатково встановлено, що 

енергія, яка поглинається гальмівними механізмами, залежить від режимів 

гальмування і змінюється по гіперболічному закону. 

4. Розроблені вимоги щодо універсальних випробувальних стендів засновані 

на визначенні енергетичних коридорів, що відповідають різним класам автомобілів. 

Кількість зазначених коридорів, яким відповідає стенд, визначає його 

універсальність, а ширина – похибку вимірювання показників енергонавантаженості 

гальм випробовуваних автомобілів. Запропонована, на основі розробленої 

класифікації, схема універсального стенда, дозволяє здійснювати оцінку 

відповідності фрикційних пар гальмівних механізмів автомобілів категорії М1, М2, 

N1 встановленим вимогам. У розробленій конструкції стенду передбачено 7 

енергетичних коридорів, кожен з яких відповідає певному класу автомобілів.  

5. Удосконалено метод дорожніх випробувань гальмівних механізмів 

автомобілів за рахунок підвищення точності прямого виміру прискорень в 3 рази, а 

також, можливості вимірювання експериментальним шляхом енергії, що 

поглинається гальмами і середньої потужності тертя. Розроблено сигнально-

вимірювальний комплекс, що складається з блоку керування, датчиків прискорення 

та зусилля, сигнальних візуального та звукового блоків. Можливість підключення 

комплексу до бортового комп'ютера транспортного засобу і супровід відповідними 

сигналами змін параметрів руху при випробуваннях, дозволяє проводити 

вимірювання параметрів енергонавантаженості гальмівних механізмів автомобілів в 

дорожніх умовах. 

6. Результати дисертаційної роботи використовуються Харківським науково-

дослідницьким інститутом судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса при 

проведенні судових автотехнічних експертиз та дослідженні дорожньо-

транспортних пригод; Харківською філією науково-дослідного інституту 

прогнозування і випробування техніки ім. Л. Погорілого при випробуваннях тягово-

транспортних машин; Державним Підприємством «Державний автотранспортний 

науково-дослідний і проектний інститут» в практиці проведення випробувальних 

робіт та робіт з підтвердження відповідності колісних транспортних засобів; 

студентами, магістрами й аспірантами при проведенні науково-дослідних робіт на 

кафедрі «Технології машинобудування і ремонту машин» Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шеїн В. С. Удосконалення методів і засобів сертифікаційних випробувань 

фрикційних пар гальмівних механізмів автомобілів. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення 

(152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). – ННЦ «Інститут 

метрології» Мінекономрозвитку і торгівлі України, Харків, 2017. 

Дисертація присвячена питанням удосконалення методів і засобів гальмівних 

випробувань автомобілів. У роботі, на основі розробленого алгоритму визначення 

компонентів енергетичного балансу автомобіля, розроблено модель вимірювань при 

випробуваннях в дорожніх умовах. Удосконалено модель проведення стендових 
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випробувань гальмівних механізмів за рахунок розроблених вимог до конструкції 

випробувального устаткування, що дозволяє моделювати енергетичну складову 

автомобіля, який гальмує. Розроблено модель проведення валідації та верифікації 

випробувального устаткування, що дозволило провести оцінювання придатності 

устаткування для випробування. Розроблено вимірювальну систему, що дозволяє 

проводити вимірювання енергетичних показників автомобіля при гальмуванні з 

урахуванням сил опору.  

Отримані результати використовуються Харківським науково-дослідницьким 

інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса при проведенні 

судових автотехнічних експертиз та дослідженні дорожньо-транспортних пригод; 

Державним Підприємством «Державний автотранспортний науково-дослідний і 

проектний інститут» при проведенні випробувальних робіт та робіт з підтвердження 

відповідності колісних транспортних засобів; Харківською філією науково-

дослідного інституту прогнозування і випробування техніки ім. Л. Погорілого при 

випробуваннях сільськогосподарської техніки; студентами, магістрами й 

аспірантами при проведенні науково-дослідних робіт на кафедрі технології 

машинобудування і ремонту машин ХНАДУ. 

Ключові слова: енергетичний баланс, енергетичні коридори, валідація, 

верифікація, гальмівні випробування, випробувальне устаткування, гальмівні 

механізми. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шеин В. С. Совершенствование методов и средств сертификационных 

испытаний фрикционных пар тормозных механизмов автомобилей. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение (152 – Метрология и информационно-измерительная техника). – ННЦ 

«Институт метрологии» Минэкономразвития и торговли Украины, Харьков, 2017. 

Диссертация посвящена вопросам повышения качества тормозных испытаний 

за счёт совершенствования методов и средств их проведения. В диссертационной 

работе получены новые решения актуальных задач совершенствования 

метрологического обеспечения сертификационных испытаний фрикционных пар 

тормозных механизмов автомобилей. Это позволило усовершенствовать методы 

оценки энергетических показателей и разработать новый подход к классификации 

испытательного оборудования. 

Научная новизна полученных результатов заключается в развитии методов и 

средств сертификационных испытаний фрикционных пар тормозных механизмов 

автомобилей, что позволило решить актуальную научную проблему повышения 

точности и достоверности испытаний. 

Установлено, что при моделировании процесса тормозных испытаний, 

необходимо энергию автомобиля разделять на следующие компоненты: работу 

трения фрикционных пар; работу сопротивления воздуха; работу поступательного 

движения автомобиля и вращения колёс; работу сопротивления качения 
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автомобиля; работу трения в трансмиссии автомобиля; работу скольжения шин по 

поверхности дороги. Для измерения энергетических компонентов была 

усовершенствована модель проведения испытаний на основании разработанного 

алгоритма измерений. 

На основе взаимосвязи между компонентами потерь энергии в процессе 

торможения разработан алгоритм измерения энергетических компонентов по видам 

сопротивления при торможении автомобиля. Рассчитаны показатели энергии, 

поглощаемой тормозными механизмами передней и задней оси автомобилей 

различных классов при торможении. Предложено коэффициент Кпог., 

характеризующий погрешность воспроизведения условий испытаний на 

испытательном оборудовании. Разработан алгоритм измерения энергетических 

компонентов по видам сопротивления при торможении автомобиля на основе 

усовершенствованной модели оценки энергонагрузки тормозных механизмов 

автомобилей за счет определения взаимосвязи между компонентами потерь энергии 

в процессе торможения, что позволило повысить достоверность измерения работы 

трения фрикционных пар. 

Проведенные экспериментальные исследования по усовершенствованной 

модели подтвердили возможность использования ее при дорожных испытаниях 

тормозных механизмов автомобилей. Расхождение между результатами 

теоретических расчетов и экспериментально измеряемыми показателями энергии, 

которая непосредственно поглощается тормозными механизмами (погрешность 

метода) составила: δWmax = 7,2 %, δWср = 6,8 %. Адекватность математической 

модели подтверждается значением коэффициента Кохрена, расчетное значение 

которого (Ср = 0,068) меньше 5%-го критического значения (Скр = 0,220). 

Дополнительно установлено, что энергия, которая поглощается тормозными 

механизмами, зависит от режимов торможения и изменяется по гиперболическому 

закону. 

Усовершенствовано дорожный метод сертификационных испытаний 

тормозных механизмов автомобилей за счет измерения части энергии, которая 

непосредственно поглощается ими. Разработан сигнально-измерительный комплекс, 

состоящий из блока управления, датчиков ускорения и усилия, сигнальных 

визуального и звукового блоков. Возможность подключения комплекса к бортовому 

компьютеру транспортного средства и сопровождение соответствующими 

сигналами изменений параметров движения при испытаниях, позволяет проводить 

измерения параметров энергонагруженности тормозных механизмов автомобилей в 

дорожных условиях. С использованием усовершенствованного метода проведения 

дорожных тормозных испытаний и регистрационно-измерительной системы, 

повышена достоверность измерения работы трения фрикционных пар, а также 

повышена точность прямого измерения ускорений в 3 раза и получена возможность 

измерения экспериментальным путем энергии, поглощаемой тормозами и средней 

мощности трения. Усовершенствованный алгоритм организации и управления 

процессом валидации методики испытаний позволяет объективно обеспечить 

контроль качества результатов. 

Полученные результаты используются Харьковским научно-

исследовательским институтом судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса 
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при проведении судебных экспертиз и исследовании дорожно-транспортных 

происшествий; Государственным Предприятием «Государственный 

автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт» при 

проведении испытательных работ и работ по подтверждению соответствия 

колесных транспортных средств; Харьковским филиалом научно-

исследовательского института прогнозирования и испытания техники им. 

Л. Погорелого при испытаниях сельскохозяйственной техники; студентами, 

магистрами и аспирантами при проведении научно-исследовательских работ на 

кафедре технологии машиностроения и ремонта машин ХНАДУ.  

Ключевые слова: энергетический баланс, энергетические коридоры, 

валидация, верификация, тормозные испытания, испытательное оборудование, 

тормозные механизмы. 

 

ABSTRACT 

 

V. Shein. Improvement of methods and means of measurement for the certification 

tests of friction pairs of vehicles brake. – Qualification scientific work as a manuscript. 

Dissertation for competition of the academic degree of candidate of technical 

sciences on specialty 05.01.02 – standardization, certification, metrological support  

(152 – Metrology and measuring equipment). – National Scientific Center “Institute of 

Metrology” Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kharkiv, 2017. 

The dissertation is devoted to questions of accuracy and reliability of measurement 

parameters during the test vehicles brakes by improving the means and methods of 

implementation. In this paper, based on the algorithm determining components of energy 

balance of the vehicle, including the energy absorbed directly brake mechanisms 

developed model measurements in road tests. The model of test bench brakes developed 

by the design of the test equipment to simulate the energy component of the vehicle. With 

the use of process and system approach the model validation and verification testing 

equipment, allowing to assess the suitability of the equipment for testing. Developed 

measuring system that allows measurements of energy performance car under braking 

considering the resistance. 

The received results are used by the Kharkiv Research Institute of Legal Expertise 

named after prof. M.S. Bokariusa during autotechnical judicial examination and study of 

accidents; State enterprise "The State Road Transport Research Institute" during testing 

works and works of conformity assessment of wheeled vehicles; KB of RIMFT named 

after L. Pogorily during tests of agricultural machinery; during conduct of research at the 

Department of mechanical engineering and machinery repairing of KhNAHU. 

Keywords: energy balance, energy corridor, validation, verification, braking tests, 

test equipment, brake. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 15.05.2017 р. Формат 60x84 1/16. 

Ум. друк. арк. 1,2. Папір офсетний. Наклад 100 прим.  

 

КП «Міська друкарня» 

м. Харків, 61002, вул. Алчевських, 44. 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

серія ДК, № 3613, від 29.10.2009 р. 

 

 

 



 

 

 
 

 


