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ВСТУП  
Навчальна дисципліна “Безпека дорожнього руху” є складовою 

частиною навчального процесу підготовки фахівців з напрямом 
підготовки 6.070106 “Автомобільний транспорт” за професійним 
спрямуванням “Автомобілі та автомобільне господарство”. Практичні 
роботи є обов’язковою і важливою складовою частиною навчального 
процесу під час вивчення студентами навчальної дисципліни “Безпека 
дорожнього руху“. 

Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів із системою 
ВАДС (“водій-автомобіль-дорога-середовище”) – ядром безпеки 
дорожнього руху, нормативними і правовими актами, що діють у 
сфері автотранспорту. Завдання вивчення дисципліни – навчити 
студентів організовувати роботу із забезпечення безпеки дорожнього 
руху та дотримання останньої у процесі діяльності. 

Головною метою практичних робіт є закріплення та поглиблення 
студентами знань, отриманих під час аудиторних занять у процесі 
вивчення теоретичних основ. Дисципліна  тісно пов’язана з такими 
предметами, як “Основи конструкції автомобілів”, “Теорія 
експлуатаційних властивостей автомобілів”, “Технічна експлуатація 
автомобілів” тощо.  

При виконанні практичних робіт значну увагу треба приділяти 
організації, раціональній послідовності проведення досліджень, 
обробці та інтерпретації отриманих результатів. 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

Визначення максимального сповільнення автомобілів, 
автобусів і автопоїздів. Визначення гальмівного і 

зупиночного шляху, а також затраченого на це часу  
 

Мета роботи: ознайомитися із основними поняттями та 
визначеннями гальмівних якостей автомобілів, навчитися 
визначати їх максимальне сповільнення, гальмівний і 
зупиночний шлях, а також затрачений на це час. 

Забезпечення роботи: технічні характеристики різних видів 
автомобілів, автобусів і автопоїздів та характеристики різних 
видів автомобільних доріг. 

Загальні відомості 
Безпека конструкції автомобілів, насамперед, характери–

зується результатами дії гальм. Чим менша відстань, необхідна 
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для зупинки автомобіля чи автопоїзда на даній швидкості, тим 
кращі його гальмівні якості. Вони оцінюються величиною 
найбільшого сповільнення, довжиною гальмівного шляху і часу 
гальмування. 

Знання цих величин, а також умов, при яких вони отримані, 
необхідні для попередження дорожніх пригод. 

Щоб знати гальмівні якості певного автомобіля, перевіряють 
величину сповільнення, яку розвиває він при екстреному 
гальмуванні. За цього застосовують деселерометри та 
деселерографи (самописці). При відсутності цих приладів 
максимальне сповільнення при екстреному гальмуванні з 
блокуванням коліс можна приблизно визначити розрахунками. 
Найбільше сповільнення автомобілів, при відомому коефіцієнті 
зчеплення дорожнього покриття, студенти визначають згідно 
залежностей (табл. 1.1[9]).  

Найбільше сповільнення автомобіля з усіма заблокованими 
колесами при русі на горизонтальній ділянці знаходять за 
формулою 

     ���� � �∙�
	
 , м/с2 .                                 (1.1) 

При русі на поздовжньому схилі: 

���� � ��∙���	
 � sin�� ∙ �, м/с2 ,                  (1.2) 

�� – коефіцієнт ефективності гальмування. 
Цей коефіцієнт враховує ступінь використання сумарної сили 

зчеплення загальмованих коліс з дорожнім покриттям (він 
враховує невідповідність фактичних гальмівних сил на колесах 
силам зчеплення). При цьому враховується неодночасне 
наростання гальмівних сил і неодночасне блокування коліс 
передньої і задньої осей, що зумовлюється конструктивними 
особливостями і технічним станом гальмівної системи. 
Величина �� визначається розрахунком. Вихідними даними для 
розрахунку є нормативи прискорення для автомобілів без 
навантаження. 

Результати підрахунків коефіцієнта ефективності 
гальмування наведені в таблиці 1.2. Наведені значення �� 
відповідають новим або технічно справним автомобілям. 
Автомобілі, у яких гальмівні механізми погано відрегульовані 
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або зношені, а також у автомобілів старої конструкції, значення 
коефіцієнта �� будуть більшими ніж наведені в таблиці 1.2[9]. 
� – коефіцієнт зчеплення коліс з поверхнею дороги (табл. 
1.1[9]); 
α  – кут нахилу дороги , град.; 
g – прискорення сили тяжіння, м/с2. 

Знак плюс перед sin � береться при гальмуванні на підйомі, 
знак мінус – на спуску. 

У випадку гальмування автомобіля тільки колесами однієї 
задньої або передньої осі, максимальне сповільнення 
визначається на основі осьових реакцій в статичному положенні 
з урахуванням перерозподілу цих реакцій при гальмуванні. При 
цьому користуються формулою: 

���� � �	
�����������
	
����вн" � sin�� �

#, м/с2 ,                (1.3) 

$ – власна маса автомобіля, кг; 
$вн – маса вантажу, кг; 
$% і $& – маса, яка приходиться відповідно на передню і задню 
осі, кг; 
'% і '& – коефіцієнт перерозподілу навантаження на передню і 
задню осі; 
( – коефіцієнт інерції коліс, які обертаються (завантажених - 1,0, 
незавантажених – 1,1); 
) – коефіцієнт опору кочення колеса (табл. 1.3[9]). 

 Величина сповільнення автопоїздів залежить від наявності 
гальмівних систем на напівпричепах і причепах та від 
синхронності їх спрацьовування. При синхронному 
спрацьовуванні гальмівних систем всіх причіпних елементів 
автопоїзд може мати величину максимального сповільнення 
одиночного вантажного автомобіля (тягача) тієї ж марки і 
розраховується за формулами 1.1, 1.2, 1.3. 

Максимальне сповільнення автопоїздів без гальмівних систем 
на напівпричепах і причепах визначається за формулами 

���� � �
#пр���,�вн" -

����∙�
	
 . /$пр cos � ∙ ) � 2$ . $пр ∙ /3 sin �4, 

м/с2,        (1.4) 
$ – маса автомобіля тягача з вантажем, кг; 
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$пр – маса причепа з вантажем, кг; 
/ – кількість причепів. 

Вантажні автомобілі, автобуси і автопоїзди з пневматичним 
приводом гальм, які рухаються зі швидкістю до 15 км/год  по 
дорозі із сухим твердим покриттям, при гальмуванні 
зупиняються до моменту досягнення ними максимального 
сповільнення. Величина сповільнення до моменту зупинки при 
цьому визначається за формулою 

  ����5 � 6789:;<
%,>?@ , м/с2 ,                                (1.5) 

AB – час наростання сповільнення до максимальної величини, 
визначається за формулою (1.6) 

AB � 78CD&E9:;<∙FG
%,>9:;<  , с,                               (1.6) 

H, – швидкість автомобіля перед перед початком гальмування,  
км/год; 
IJ – шлях повного гальмування чи довжина юза коліс 
автомобіля від місця зустрічі з перешкодою (від моменту H,) до 
повної зупинки в м, визначається за формулою (1.10). 
 
Визначення гальмівного шляху 

Гальмівним шляхом називається відстань, яку проходить 
автомобіль з моменту початку натискання на педаль гальм до 
повної його зупинки. 

Ефективність дії гальм підвищується за рахунок більш 
повного використання зчіпної ваги, яка припадає на кожну вісь 
автомобіля і забезпечує найбільш доцільні режими гальмування. 
Це забезпечується впровадженням регуляторів гальмівних сил в 
першому випадку і антиблокуючих систем в інших випадках. 
Таке покращення активної безпеки конструкції гальмівної 
системи значно зменшує довжину гальмівного шляху, що і 
необхідно враховувати при відповідних розрахунках. 

Для розгляду процесу гальмування використовується 
діаграма гальмування (рис. 1.1).  

На ній показано зміну величини сповільнення j за окремі 
відрізки часу гальмування (t1 – час реакції водія; t2 – час 
затримання спрацьовування гальмівного приводу; t3 – час 
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наростання сповільнення; t4 – час повного гальмування з 
встановленим максимальним сповільненням), за яке автомобіль 
відповідно проходить відстань: 

за час реакції водія 

,  м,                                  (1.7) 

 за час запізнення спрацьовування гальмівного приводу 

,  м,                                  (1.8) 

 за час наростання сповільнення 

,  м,                                (1.9) 

 за час повного гальмування 

,  м,                 (1.10) 

 – швидкість автомобіля перед початком гальмування, км/год. 

 
Рис. 1.1.  Діаграма гальмування автомобіля 

 

Гальмівний шлях автомобіля визначається за формулою 

, м.                  (1.11) 

Зупиночний шлях автомобіля 

, м.              (1.12) 

При гальмуванні автомобіля, автобуса і автопоїзда з 
пневматичним приводом гальм на швидкості руху до 15 км/год 
зупиночний шлях визначається за формулою 
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IK � �A% . A& . AL5 " 78
L,EM AL& 9:;<N

E , м.               (1.13) 

AL5  - час наростання сповільнення при гальмуванні автомобіля 
без вантажу (з невеликим вантажем), береться по табл. 1.4[9]; 
����5  - величина сповільнення, досягнута до моменту зупинки 
автомобіля, м/с2. 

При визначенні зупиночного шляху автомобіля на дорозі з 
поздовжнім нахилом, максимальне сповільнення встановлюють 
деселерометром на горизонтальній її ділянці і розраховують за 
формулою 

IK � �A% . A& . 0,5AL" 78
L,E. 78�

&E�9:;< ����� �QR�" ,м.   (1.14) 

Час гальмування також є оціночним параметром гальмівних 
якостей автомобіля і час зупиночного шляху визначається 

SK � A% . A& . 0,5AL . 78
L,E9:;<

,  с.                      (1.15) 

Час гальмування автомобіля не до повної зупинки, а до 
зниження швидкості руху в загальмованому стані до Hк (до 
моменту зустрічі з перешкодою) 

S5 � 78C7к
L,E9:;<

,  с.                                   (1.16) 

Швидкість руху в момент зустрічі з перешкодою 
визначається за формулою 

Hк � D26����IJ5 , км/год,                         (1.17) 
IJ5   - шлях повного гальмування або довжина юза коліс 
автомобіля від місця зустрічі з перешкодою (від моменту Hк) до 
повної зупинки в м. 

Підставляючи отримане значення Hк у формулу (1.16), 
отримаємо розрахункову формулу для визначення часу 
гальмування автомобіля до місця зустрічі 

S5 � 78
L,E9:;<

M6 &FGN
9:;<

,  с.                        (1.18) 

Час повного зупиночного шляху до місця зустрічі 

SK5 � A% . A& . AL .6 &FGN
9:;<

,  с                     (1.19) 
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Гальмування автопоїздів 
В експлуатації сідельних та причіпних автопоїздів нерідкі 

випадки, коли гальмівні механізми регулюють із випередженням 
блокування коліс причепів або напівпричепів по відношенню до 
коліс тягачів. Теоретично це правильно, так як центр ваги 
системи при цьому буде розташований між заблокованими та 
передніми колесами, що обертаються. Але при гальмуванні 
причіп може дещо відхилитись від прямолінійної траєкторії 
руху автопоїзду через блокування коліс, автоколивального руху 
або нерівності дороги, що може спричинити його занос. Причіп 
при цьому буде намагатись повернутись навколо тягача, у 
результаті чого відбувається ніби «складання» автопоїзда. Якщо 
занос досягне 150, подальше складання неминуче: автопоїзд стає 
некерованим, може прийняти будь-яке положення відносно 
дороги і навіть може зійти з неї. 

Для попередження складання і збільшення поперечної 
стійкості при гальмуванні необхідно всі ланки автопоїзда 
підтримувати в дещо розтягнутому стані. 

При синхронній дії гальма автомобіля-тягача і напівпричепа 
(причепа) та при миттєвому прикладанні гальмівних сил, а 
також повному використанні зчіпної сили ваги автопоїзда 
гальмівний шлях визначається також як і гальмівний шлях 
одиночного автомобіля: 

I? � �A& . 0,5AL" 78
L,E. 78�

&E9:;<.ап.
, м,  (1.20) 

����.ап. – сповільнення автопоїзда, м/с2; 
AL – час зростання сповільнення автопоїзда, с. 

Формула дає приблизне значення гальмівного шляху, так як 
не враховуються інші фактори гальмування. 
  

Час наростання сповільнення 
Час наростання сповільнення – час від моменту початку 

сповільнення до моменту максимального сповільнення. Він 
забезпечує точніше визначення шляху та швидкості перед 
гальмуванням. 

Час наростання сповільнення (AL) можна визначити 
практичними та розрахунковими методами. 
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Практичний метод 

Виконують контрольне гальмування до повної зупинки 
справного автомобіля при русі на дорозі з сухим дорожнім 
покриттям із швидкістю не менше 30 км/год. Вимірюють 
довжину юзу загальмованих коліс і визначають AL: 

AL �
786&E9:;<FGN

%,>9:;<
, с,    (1.21) 

���� вимірюють деселерометром (деселелографом). 
Розрахунковий метод 

AL � AL5 ����вн"�N�  , с,   (1.22) 

AL5  - час наростання сповільнення при гальмуванні 
незавантаженого автомобіля до моменту створення слідів на 
сухому асфальтобетонному покритті (приймається з довідкових 
даних); � – коефіцієнт зчеплення даного дорожнього покриття; 
�5 - коефіцієнт зчеплення для сухого асфальтобетону; $ – маса 
автомобіля; $вн – маса вантажу; AL  - час наростання 
сповільнення при гальмуванні до моменту створення слідів 
гальмування, яке визначається в залежності від навантаження та 
коефіцієнта зчеплення; AL  можна також визначити за формулою 

AL � AL5 ����вн"9:;<
���  , с,  (1.23) 

���� – максимальне сповільнення автомобіля з масою $ і масою 
вантажу $вн, що встановилось. 

Час наростання сповільнення до моменту зупинки вантажних 
автомобілів та автобусів з пневматичним гальмівним приводом: 

AL5 � 6 78?Y
%,>9:;<

, с,   (1.24) 

AL  - час наростання сповільнення до максимальної величини за 
умовами зчеплення (визначається за вищевказаною формулою). 

Для автопоїздів з причепами та розпусками необхідно 
приймати час запізнювання A& і час наростання сповільнення AL 
при екстреному гальмуванні (з утворенням слідів гальмування) 
того одиночного автомобіля, на базі якого вони побудовані. 
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Для вантажних сідельних автопоїздів при визначенні часу 
наростання сповільнення AL слід враховувати вантаж 
напівпричепа, який припадає на задню вісь тягача. 

 
Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися і законспектувати загальні поняття про 
величину найбільшого сповільнення, довжину гальмівного 
шляху і часу гальмування. 

2. Розрахувати час наростання сповільнення (tL). 
3. Залежно від виду автомобіля, стану дороги, швидкості руху 

автомобіля та його завантаженості (див. вихідні дані згідно 
варіантів) розрахувати найбільше сповільнення автомобіля, 
автобуса або автопоїзда. Вихідні дані до практичної роботи 
№ 1 знаходяться в табл.1.6[9]. 

4. Визначити довжину гальмівного і зупиночного шляху. 
5. Визначити час гальмування. 
6. Отримані параметри занести в табл. 1.5[9]. 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

Швидкість руху перед гальмуванням  
 

Мета роботи: навчитись практично визначати швидкість 
руху автомобіля перед гальмуванням, враховуючи довжину 
слідів гальмування і максимального сповільнення. 

Забезпечення роботи: довжина шляху гальмівного і 
зупиночного, дорожні умови руху автомобіля та характеристики 
автомобіля за варіантом практичної роботи № 1. 

Вихідні дані: довжина гальмівного шляху 	I? �				 довжина 
зупиночного шляху IK �			  , шлях повного гальмування або 
довжина юзу коліс автомобіля IJ5 �							, час наростання 
сповільнення AL �						(див. практичну роботу №1). 

 
Загальні відомості 

Знання швидкості руху автомобіля перед екстреним 
гальмуванням дає можливість розкрити механізм дорожньої 
пригоди і технічну можливість її попередження, а також 
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прийняти запобіжні міри. У автомобілів без антиблокуючих 
пристроїв вона визначається розрахунком за довжиною слідів 
гальмування і максимальному сповільненню. 

Швидкість руху автомобіля перед початком екстреного 
гальмування визначається за формулою 

H, � 1,8AL���� .D26����IJ5 ,   (2.1) 
IJ5  - довжина юзу задніх коліс, м; 
AL – час зростання сповільнення до початку юзу, с. 

Швидкість руху автомобіля перед початком екстреного 
гальмування під час руху на схилі визначається за формулою        

H, � 1,8AL����� cos � � � sin�" . D26IJ����� cos � � � sin�", 
   км/год      (2.2) 

В умовах заносу автомобіля, при русі в загальмованому стані 
швидкість перед початком гальмування визначається як сума 
поступального і обертального руху: 

H, ^ 1,8AL���� . 626��&.L.IJ5 . _�L
�N`
LEK",           (2.3) 

�5 - кут розвороту автомобіля, град; �L – коефіцієнт зчеплення 
при боковому ковзанні (0,8…0,94); 	�&.L. – максимальне 
сповільнення при гальмуванні з заносом (�&.L. ^ 0,8����). 

 
Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися і законспектувати загальні поняття про 
визначення швидкості руху різних марок автомобілів перед 
гальмуванням. 

2. Залежно від марки автомобіля, величини гальмівного і 
зупиночного шляху розрахувати швидкість руху перед 
екстреним гальмуванням (марка автомобіля, I?,  IK, IJ5 , t3 – з 
практичної роботи № 1). 

3. Отримані параметри занести в табл. 2.1[9]. 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 
Маневрування  

Мета роботи: 1. Навчитись розраховувати габаритні смуги 
кругового руху легкових і вантажних автомобілів, а також 
автопоїздів; навчитись складати таблицю габаритних смуг; 
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Рис. 3.1. Габаритна смуга руху 

автомобіля при повертанні коловому 

русі 

2. Встановити можливість вписування 
(проїзду) в задані проїзди легкових і вантажних автомобілів і 
автопоїздів. 

Вихідні дані: марка автомобіля, ширина проїзду і кут 
повороту. 

Загальні відомості 
Маневрування автомобіля (автопоїзда) – це закладені в 

конструкції автомобіля (автопоїзда) можливості зміни напрямку 
руху. 

Маневрування характеризується здатністю рухатись на 
обмежених площах та в проїздах заданих розмірів та форм. Воно 
залежить від конструктивних якостей та геометричних розмірів 
рухомого складу. 

Важливою якістю маневрування автомобіля (автопоїзда) є 
можливість виконувати на них 
найбільш круті повороти. Вона 
оцінюється найменшим 
радіусом повороту по колії 
зовнішнього переднього колеса 
і зовнішнім габаритним 
радіусом повороту, величина 
якого наводиться в 
автомобільних довідниках. 

При повороті автомобіля на 
малій швидкості колія його 
задніх коліс являє собою дугу 
меншого радіуса, ніж дуга колії 
передніх коліс, зміщуючись 
при цьому до центра повороту. 
Неспівпадання слідів коліс при 

повертанні збільшується із зменшенням радіуса повороту і 
збільшенням бази автомобіля. Це зміщення слідів створює 
габаритну смугу руху (ГСР), по якій і визначаються маневрені 
властивості автомобіля (рис. 3.1).  

ГСР – площа на опорній поверхні, яка обмежена проекціями 
на неї траєкторій крайніх габаритних точок автомобіля або 
ланок автопоїзду, що виступають. 
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Фактори, що формують ГСР: 
1. Радіус повороту середини заднього моста автомобіля: 

                                      aK � abc . bY
&  , м.                                   (3.1) 

2. Радіус повороту внутрішнього заднього колеса: 

                              abc � aK M bY
& � d

ef�N M bY
&  , м.                       (3.2) 

3. Радіус повороту зовнішньої крайньої точки 
автомобіля: 

                          acg � 6�aK . b;
& �

& . �_� M _B"& , м.               (3.3) 

hL – колія задніх коліс; 
hа – ширина автомобіля; 
_ – база автомобіля; 
_� – довжина автомобіля; 
_с – довжина заднього звису (відстань від задньої осі до 
буксирного крюка); 

�5 � �YC�j
&   - приведений кут повороту керованих коліс; 

�L – кут повороту зовнішнього колеса; 
�b – кут повороту внутрішнього колеса. 
 

Тоді, ГСР автомобіля можна визначити за формулою 

ГСРа � acg M abc � 6n�aK . b;
& �

& . �_� M _B"&o M d
ef�N M bY

&  , м.   

(3.4) 
Радіус повороту по зовнішньому передньому колесу 

автомобіля: 

                 acp � _61 . �qшк
d . ctg �5"& . tшкCк,  м.                  (3.5) 

tшк – відстань між поворотними шворнями передньої осі 
автомобіля, м; 
tшкCк – відстань від поворотного шворня до середньої 
поздовжньої (вертикальної) площини колеса, м.  

ГСР автомобільного поїзда ширша смуги одиночного 
автомобіля при цьому ж радіусі повороту, так як вона залежить 
не тільки від тягача, але і від кількості причепів, їх бази, 
довжини дишла і величини заднього звісу. Вона визначається 
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Рис. 3.2. Габаритна смуга 

автопоїзда при коловому 

русі 

 

Рис. 3.3. Фактична і колова габаритна смуги руху 
автомобіля-тягача з напівпричепом при повороті на 900 (І 

– траєкторія (основна)середини заднього ведучого моста 

тягача; ІІ – траєкторія середини задньої осі напівпричепа; 
ПО – поздовжня вісь автомобіля-тягача; С – центр 

повороту) при коловому русі  

основною траєкторією автопоїзда і зсувом траєкторій причепів 
до центра повороту, що описуються серединам їх задніх осей. 
Граничний зсув траєкторій причепа досягається при 
встановленні колового руху автопоїзда (рис. 3.2). 

Практично встановлено, що для автопоїзда МАЗ-500 при 
радіусі повороту 6,4 м і одному режимі поступальної швидкості 
руху і кутовій швидкості повороту керованих коліс, зсув 
траєкторії задньої осі другого причепу складає при повороті на 
450 – 1, 4 м і на 1800 – 1,8 м. При збільшенні кутової швидкості 
повороту керованих коліс (швидкий поворот рульового колеса) і 

інших незмінних умовах, величина зсуву траєкторій 
збільшується і при повороті на 900 складає 1,9 м замість 1, 4 м за 
попередніми умовами. Тому ширина ГСР автопоїзда при 
несталому криволінійному русі  визначається приблизними 
розрахунками, які базуються на передумові, що будь-який 
поворот автопоїзда є встановленим коловим, який дає 
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найбільшу смугу, за якою і потрібно розраховувати можливість 
безпечного проїзду (рис. 3.3). 

Радіус повороту внутрішнього заднього колеса двохвісного 
причепа автопоїзда із одного причепа визначається за формулою 

             abc.пр � 6aK& M t�.пр& M _пр& . tн& M bпр
& , м.                  (3.6) 

tн  - відстань від середини задньої осі автомобіля-тягача до 
буксирного крюка (довжина заднього звису зчіпного пристрою). 

Радіус повороту внутрішнього заднього колеса напівпричепа: 

                         abc.пр � DaK& . tк.п& M tп.п& M bп.п
&  , м.                   (3.7) 

tк.п  - відстань від середини задньої осі автомобіля-тягача до 
місця кріплення напівпричепа, м; 
tп.п  - база напівпричепа, м; 
Вп.п – колія напівпричепа, м. 

Радіус повороту внутрішнього заднього колеса причепа-
розпуска: 

                        abc.пр.р � 6aK& . tк& M t�.р& M bпр.р
&  , м.                  (3.8) 

t�.р  - довжина дишла розпуска, м; 
Впр.р – колія розпуска, м. 
 

Радіус повороту внутрішнього заднього колеса (останнього) 
причепа поїзда із n причепів: 

            abc.ост.пр � 6aK& M /�t�.пр& M _пр& M tк.пр& " M bпр
&  , м.        (3.9) 

aK  - радіус повороту середини задньої осі автомобіля-тягача, м; 
n – кількість причепів; 
t�.пр  - довжина дишла причепа, м; 
Lпр – база причепа, м; 
Bпр – колія причепа, м; 
tк.пр  - довжина заднього звису зчіпного пристрою причепа, м. 
 

Габаритна смуга руху одиночного автомобіля по 
зовнішньому передньому колесу визначається: 
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ГСР � ac M abc � _61 . qш.к
d . ctg �5 . tшк.к M aK M ВY

&  , м. (3.10) 

ГСР автомобільного поїзда ширша ГСР одиночного 
автомобіля при такому ж радіусі повороту. Визначається як 
різниця радіуса повороту крайньої зовнішньої точки автомобіля 
(acg) та радіусів поворотів внутрішніх коліс автопричепів 
(abc.пр); 
 ГСР з одним причепом = acg  -  abc.пр; 
 ГСР з одним напівпричепом = acg  -  abc.нп; 
 ГСР з причепом-розпуском = acg  -  abc.пр.р; 
 ГСР автопоїзда з причепом = acg  -  abc.ост.пр. 
 

Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитися і законспектувати загальні поняття про 

ГСР. 
2. Ознайомитися і законспектувати фактори, що формують 

ГСР: 
- радіус повороту середини моста автомобіля (aK); 
- радіус повороту внутрішніх задніх коліс �abc"; 
- радіус повороту зовнішньої крайньої точки 
автомобіля (acg); 
- габаритна смуга руху автомобіля (ГСРа); 
- радіус повороту по зовнішньому передньому 
колесу автомобіля (acк); 
- радіус повороту внутрішнього заднього колеса 
двохвісного причепа автопоїзда із одного причепа 
(abc.пр); 
- радіус повороту внутрішнього заднього колеса 
напівпричепа (abc.нп); 
- радіус повороту внутрішнього заднього колеса 
причепа-розпуска �abc.пр.р"; 
- радіус повороту внутрішнього заднього колеса 
(останнього) причепа поїзда із n причепів (abc.ост.пр); 
- габаритна смуга руху одиночного автомобіля по 
зовнішньому передньому колесу (ГСР); 
- ГСР з одним причепом (acg  -  abc.пр); 
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- ГСР з одним напівпричепом  (acg  -  abc.нп"; 
- ГСР з причепом-розпуском (acg  -  abc.пр.р"; 
- ГСР автопоїзда з причепом (acg  -  abc.ост.пр". 

3. Розрахувати фактори, що формують ГСР (в залежності 
від вихідних даних таблицю 3.2[9].). 

4. Отримані параметри (фактори), що формують ГСР 
занести в таблицю 3.1[9]. 

5. Графічно побудувати ГСР. 
6. Виходячи з параметрів проїзду і кута повороту (вихідні 

дані), встановити чи зможуть вписатись (проїхати) в 
задані проїзди легкові, вантажні автомобілі і автопоїзди. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 
Вплив коефіцієнта зчеплення на швидкість і безпеку руху  

 
Мета роботи: навчитись визначати безпечну швидкість руху 

заданого автомобіля на певному маршруті, виходячи зі стану 
дорожнього покриття. 

Забезпечення роботи: вид автомобіля, вид дорожнього 
покриття, переміщення автомобіля на підйом або спуск, 
найбільше сповільнення автомобіля, довжина гальмівного 
шляху. 

Загальні відомості 
Цементно-бетонні сухі і чисті покриття забезпечують надійне 

зчеплення з шинами коліс автомобіля. Вони мають високий 
коефіцієнт зчеплення, рівний 0,75…0,9 при швидкостях руху 
автомобіля в межах 10…100 км/год. Коефіцієнт зчеплення 
асфальтобетонних покриттів коливається в межах 0,6…0,8. Під 
дією кліматичних і метеорологічних умов, а також по причині 
зносу, дорожні покриття втрачають свої якості, причому 
коефіцієнт зчеплення знижується і може знизитись до безпечних 
меж. 

При перевірках якості дорожніх покриттів і розрахунках, які 
пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами, практично 
визначають коефіцієнт зчеплення на місці пригоди при тому 
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стані дорожнього покриття, яке було під час пригоди. Для цієї 
мети застосовують автомобілі, які мають однаковий знос 
протектора шини і справні гальма. 

При визначенні коефіцієнта поздовжнього зчеплення шин з 
дорожнім покриттям враховують сповільнення автомобіля при 
екстреному гальмуванні і виконують розрахунок за формулою 

� � 9
� ,    (4.1) 

Якщо сповільнення автомобіля встановлюється гальмуванням 
на схилі, то коефіцієнт 

� � 9
� ��� � tg�,                                      (4.2) 

Знак «+» перед tg � береться на спуску, знак «-» - на підйомі. 
Коефіцієнт зчеплення можна визначати в процесі 

буксирування. При цьому динамометром вимірюють силу тяги, 
яка витрачається на буксирування автомобіля в загальмованому 
стані. Тоді для горизонтальної ділянки дороги коефіцієнт 
зчеплення 

              � � z
{Cz|}~

,                                     (4.3) 

На схилі коефіцієнт зчеплення 

                � � z
{ ��� � tg�,                             (4.4) 

Р – сила тяги, яка виміряна динамометром, кгс; 
�	 – радіус колеса кочення, м; 
l – відстань від шарніру динамометра до осі колеса, м; 
G – вага автомобіля, кгс. 

Так як буксирування автомобіля в загальмованому стані не 
може виконуватись на великій швидкості, то необхідно 
враховувати, що збільшення швидкості руху зменшує величину 
коефіцієнта зчеплення. 

При відсутності деселерометрів і динамометрів коефіцієнт 
зчеплення наближено можна визначати шляхом контрольного 
гальмування автомобіля. Аварійне гальмування виконують не 
менше трьох разів на швидкості руху не нижче 30 км/год. По 
заміряних слідах трьох гальмувань знаходять середнє значення 
гальмівного шляху, а потім по наведеній нижче формулі 
визначають коефіцієнт зчеплення: 
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� � 78�
&�JF�	,                                              (4.5) 

St – середнє значення довжини трьох гальмівних слідів, м. 
Коефіцієнт зчеплення на сухих і мокрих дорожніх покриттях 

зменшується із збільшенням швидкості руху (див. табл. 1.1[9]). 
Коефіцієнт зчеплення вологих дорожніх покриттів менше 

сухих, і його величина не перевищує 0,6. Із збільшенням 
швидкості руху автомобіля вологі покриття починають втрачати 
зчіпні властивості і коефіцієнт зчеплення може зменшуватись до 
безпечних меж (див. табл. 4.1[9]). 

Коефіцієнт зчеплення таких покриттів зменшується також із 
збільшенням температури, ступеня забруднення і зносу малюнка 
протектора, із збільшенням твердості гуми (наприклад, від 
тривалого знаходження на сонці) і тиску повітря в шинах. 

Виходячи з характеристики зміни коефіцієнта зчеплення із 
збільшенням швидкості руху на вологих, але чистих дорожніх 
покриттях прямолінійних і горизонтальних відрізків доріг 
рекомендуються наступні максимально допустимі безпечні 
швидкості руху автотранспорту на дорогах: 

З цементно-бетонним покриттям            -           80 км/год. 
З асфальто-бетонним покриттям             -           65 км/год. 
З чорнощебеневим покриттям                 -           50 км/год. 
З щебеневим покриттям                           -           80-100 км/год. 
Так як величина коефіцієнта зчеплення впливає на безпеку 

руху, то в більшості країн світу нормовано його мінімальне 
значення. В Україні мінімально допустимим за умовами безпеки 
руху прийнято коефіцієнт зчеплення 0,4. Дорожньо-
експлуатаційні служби повинні забезпечувати його на всіх 
покриттях при будь-яких кліматичних і метеорологічних 
умовах, що і повинно бути предметом щоденного контролю для 
інженерів з безпеки руху автотранспортних підприємств. 

 
Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися і законспектувати загальні поняття про 
коефіцієнт зчеплення і як він впливає на швидкість і 
безпеку руху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

2. Залежно від виду автомобіля і виду дорожнього покриття 
по практичній роботі № 1,  визначити величину 
сповільнення j. Дані записати в таблицю 4.2[9]. 

3. Залежно від величини підйому або спуску дорожнього 
покриття (див. вихідні дані практичної роботи № 1), 
розрахувати коефіцієнт зчеплення φ і дані записати в 
таблицю 4.2[9]. 

4. Розрахувати безпечну швидкість автомобіля і дані занести 
в таблицю 4.2[9], згідно формули 4.5, при цьому необхідно 
враховуючи коефіцієнт зчеплення φ та довжини 
гальмівних слідів St (St – береться із таблиці 1.5 практичної 
роботи № 1).  

5. Зробити висновок щодо безпеки руху даного автомобіля по 
дорозі  по заданому покриттю. 
 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 
Регулювання гальмівних сил між осями автомобіля  

 
Мета роботи: навчитись визначати співвідношення між 

гальмівними силами на колесах передньої і задньої осей 
автомобіля, що забезпечує повне використання зчіпної ваги при 
екстреному гальмуванні. 

Забезпечення роботи: марка автомобіля, повне 
навантаження автомобіля, навантаження на передню вісь, 
навантаження на задню вісь, стале уповільнення, висота центра 
ваги, база автомобіля. 

Загальні відомості 
При гальмуванні автомобіля сила інерції ��,  діючи на плечі 

�ц (рис. 5.1), викликає перерозподіл нормальних навантажень 
між переднім і заднім мостами: навантаження на передні колеса 
збільшується, а на задні, навпаки, зменшується. 

Тому нормальні реакції , що діють відповідно на передні і 
задні колеса автомобіля під час гальмування, значно 
відрізняються від навантажень �%, �& і �L у статичному стані. 
Перерозподіл навантаження по осях автомобіля при гальмуванні 
залежить від ефективності гальмування, від величини сили 
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інерції  і висоти центра ваги  автомобіля. Збільшення 
навантаження на передню вісь (зменшення на задню) може 
перевищувати навантаження при нерухомому автомобілі над 
автомобілем, який рухається з постійною швидкістю, в 2 рази і 
більше. 

Визначимо нормальні реакції, що діють на колеса автомобіля 
при гальмуванні (рис. 5.1). 

Для цього складемо рівняння моментів сил відносно осі 
передніх і задніх мостів автомобіля 
                                                                (5.1) 
                                                                (5.2) 
де  ,  – нормальні реакції на колесах, Н; 
        – база автомобіля, м. 

 
Рис. 5.1. Сили, що діють на автомобіль при гальмуванні 

Сила інерції, ,  пропорційна його масі і прискоренню, 
визначається за формулою 

                                                                                           (5.3) 

 – уповільнення автомобіля при гальмуванні, м/с2. 
Нормальні (вертикальні) реакції на колесах окремих осей 

автомобіля, ,  і  , Н, обчислюють, за наступними 
формулами 

                                            ,                                      (5.4) 

                                        ,                                (5.5) 
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� – відстань центра ваги від передньої осі автомобіля, м; 
� – відстань центра ваги від осі балансира, м. 
 

Якщо гальмувати автомобіль з однаковими гальмовими 
зусиллями на передніх і задніх гальмових механізмах, то передні 
колеса недогальмовуються, а задні перегальмовуються. Отже, 
необхідно забезпечити визначений розподіл гальмових сил між 
колесами. Майже всі моделі вантажних автомобілів (КамАЗ, 
ЗІЛ, МАЗ і ін.) мають у складі гальмової системи регулятори 
гальмових сил задньої осі. Гальмові сили передніх і задніх коліс 
повинні бути такими, щоб при однаковому коефіцієнті 
зчеплення колеса обох мостів одночасно блокувалися. Таке 
оптимальне співвідношення гальмових сил коліс передньої і 
задньої осей автоматично забезпечує регулятор гальмових сил. 
Інакше кажучи, завдання регулятора полягає в тому, щоб 
забезпечувати гальмове зусилля на задніх колесах автомобіля 
відповідно діючого на них у даний момент навантаження, тобто 
реакціям 	a&, 	aL (див. рис. 5.1). При цьому гальмові сили �g�, 
�gY, створювані на задніх колесах, будуть пропорційні 
реакціям	a&, 	aL, тобто 

�, � a% ∙ �;    �g� � a& ∙ �;    �gY � aL ∙ � 
або a% . a& . aL � � ∙ �. 

При ідеальному розподілі гальмових сил між колесами можна 
одержати і максимальне уповільнення автомобіля (пружний 
зв'язок). Така установка регулятора забезпечує при переміщенні 
кузова по вертикалі (відбувається при гальмуванні автомобіля) 
зменшення тиску повітря (рідини), що підводиться до гальмових 
камер задніх коліс. Вимоги до ефективності гальмової системи 
автомобілів, що випускаються заводами, визначаються ГОСТ 
22895-77. 

Приклад розрахунку 
Знайти співвідношення між гальмовими силами на колесах 

передньої і задньої осей автомобіля, що забезпечує повне 
використання зчіпної ваги при екстреному гальмуванні 
автомобіля ГАЗ-53А з повним навантаженням при русі по дорозі 
з асфальтобетонним покриттям при сухому стані покриття. 
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Вихідні дані: 
1. Повне навантаження автомобіля ГАЗ-53А, Н            �� – 74000 
2. Навантаження на передню вісь, Н                               �% – 18100 
3. Навантаження на задню вісь, Н                                   �& – 55900 
4. Стале уповільнення, м/с2                                               � – 5,5 
5. Висота центра ваги, м                                                    �ц – 1,15 
6. База автомобіля, м                                                          _	– 3,7 

 
ПРИКЛАД РІШЕННЯ 

Визначаємо відстань центра ваги від передньої осі, �, м, 
відповідно до умов рівноваги (рис. 5.1) за формулою 

� � ��∙d
{; ,  

a& – реакція на колеса передньої осі, Н. 
При статичному стані або при рівномірному русі автомобіля 

a% � �%,       a& � aL � �& 
Визначаємо відстань центра ваги від задньої осі, �, м, за 

формулою 

� � ��∙d
{; , 

� � %>%KK∙L,�
�JKKK � 0,9 м. 

Визначаємо реакцію на колеса передньої осі автомобіля при 
екстреному гальмуванні за формулою (5.4) 

a% �
74000 �0,9 . 5,5 ∙ 1,159,8 �

3,7 � 30600	Н 

Визначити реакції на колесах задньої осі автомобіля при 
екстреному гальмуванні за формулою (5.5) 

a& �
74000 �2,8 M 5,5 ∙ 1,159,8 �

3,7 � 43400	Н 

Таким чином, перерозподіл нормальних навантажень у 
нашому прикладі призводить до збільшення навантаження на 
передню вісь з 18100 Н при рівномірному русі автомобіля до 
30600 Н, при екстреному гальмуванні, тобто більше ніж у 1,7 
рази і зменшенню на задню вісь з 55900 Н до 43400 Н, тобто 
менше ніж у 0,7 рази. 
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З прикладу видно, що нормальні реакції R1 і R2, діючі 
відповідно на передні і задні колеса автомобіля, під час 
гальмування значно змінюються. 

Ці зміни оцінюються коефіцієнтами зміни реакцій тр1 і тр2 . 
Під час гальмування автомобіля найбільші значення 

коефіцієнтів зміни реакцій знаходяться в наступних межах: 
'�� � 1,5…2;      '�� � 0,5…0,7 

У нашому прикладі тр1 = 1,7 і тр2 = 0,7. 
Вважають оптимальним такий їх розподіл, при якому передні 

і задні колеса 
автомобіля можуть бути доведені до блокування одночасно. 

Більшість гальмових систем забезпечують постійний розподіл 
гальмової сили між колесами автомобіля, що відповідає дорозі з 
визначеним коефіцієнтом зчеплення φ. 

Для виконання практичної роботи № 5 необхідно згідно 
варіанта (варіант вибираємо за номером в навчальному журналі) 
виконати розрахунок співвідношення між гальмовими силами на 
колесах передньої і задньої осей автомобіля при гальмуванні. 

Вихідні дані наведені в таблицях 5.1[9]; 5.2[9]; 5.3[9]. 
Після виконання практичного завдання отримані результати 

розрахунку необхідно проаналізувати на відповідність 
нормативним даним по гальмовій динамічності. 

 
Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися і законспектувати загальні поняття про 
співвідношення між гальмівними силами на колесах 
передньої і задньої осей автомобіля. 

2. Залежно від марки автомобіля, визначити відстань центра 
ваги від передньої осі, а (м) і відстань центра ваги від задньої 
осі, b (м). 

3. Визначити реакції на колеса передньої 	a% та задньої 	a& осі 
автомобіля при екстреному гальмуванні за формулами 5.4 і 
5.5. 

4. Знайти найбільші значення коефіцієнтів зміни реакцій на 
передню та задню вісь. 
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5. Отримані результати розрахунку проаналізувати на 
відповідність нормативним даним по гальмівній динамічності 
і дані занести у таблицю 5.4[9]. 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 

Вплив технічного стану автомобіля на його стійкість, 
керованість і плавність ходу 

 
Мета роботи: навчитись визначати вплив технічного стану 

автомобіля на його стійкість, керованість і плавність ходу. 
Забезпечення роботи: марка автомобіля, швидкість руху 

автомобіля, кут повороту керованих коліс, база автомобіля. 
 

Загальні відомості 
1. Вплив стану протектора на технічний стан автомобіля 

На стійкість, керованість і плавність ходу насамперед впливає 
технічний стан ходової частини і органів керування автомобіля. 
Так, по мірі зношення і зменшення висоти виступів протектора 
шин, зменшується коефіцієнт зчеплення. На сухих дорогах із 
твердим покриттям коефіцієнт зчеплення шин з цілком 
зношеним протектором у 1,5 – 2 рази менший, ніж у нових. 
Особливо помітне це зниження при русі автомобіля по мокрому 
покриттю з великою швидкістю. Зменшення коефіцієнта 
зчеплення приводить до збільшення гальмового шляху 
автомобіля і втрати ним поперечної стійкості. Тому правила 
дорожнього руху забороняють експлуатацію автомобіля із 
шинами, у яких глибина протектора менше 2 мм. 

Якщо з правої і лівої сторони автомобіля встановлені шини з 
різним ступенем зношення, то при гальмуванні виникає момент, 
який може привести до повороту автомобіля і аварії. 

2. Вплив стану гальмових механізмів на технічний стан 

автомобіля 

Неправильне регулювання гальмових механізмів і покриття 
мастилом фрикційних накладок може привести до різної 
величини гальмових моментів на колесах правої і лівої сторін 
автомобіля і, як наслідок, втрати стійкості. До таких же 
результатів призводить несправність одного із гальмових 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

механізмів. Несправність переднього гальмового механізму 
більш небезпечна, чим несправність заднього. Автомобіль з 
несправними передніми гальмами відхиляється на більший кут, 
ніж автомобіль, що має несправні задні гальмові механізми. 

Несправність гальмових механізмів приводить до збільшення 
гальмового шляху і шляху зупинення автомобіля. 

3. Вплив технічного стану рульового керування і переднього 

моста на технічний стан автомобіля 

При зношенні деталей рульового керування і переднього 
моста (кермового механізму, кульових шарнірів тяг, шкворнів і 
їхніх втулок) збільшується вільний хід кермового колеса, що 
негативно позначається на курсовій стійкості автомобіля. Рух 
автомобіля стає важко контрольованим, різко зростає величина 
повороту кермового колеса, необхідна для збереження 
прямолінійного руху. 

При наявності вільного ходу кермового колеса з'являється 
зона нечутливості. 

Наприкінці маневру, коли кермове колесо повернуто в 
нейтральне положення, передні колеса залишаються усе ще 
поверненими на деякий кут. Курсовий кут автомобіля також не 
дорівнює нулю, і для вирівнювання автомобіля потрібні 
додаткові дії. 

Граничне значення вільного ходу, визначене за допомогою 
динамометра - люфтоміра для автобусів і вантажних 
автомобілів, створених на базі легкових автомобілів, дорівнює 
100 при зусиллі 7,5 Н. 

4. Вплив на рух автомобіля заклинювання рульового механізму 

Різке збільшення зусилля, що прикладається до кермового 
колеса, приводить до втрати керованості автомобілем. 
Заклинювання рульового механізму може наступити внаслідок 
поломки його деталей (ролика, черв'яка), заїдання сухарів у 
кульових шарнірах, несправності пристрою проти викрадення. 

Заклинювання рульового механізму зазвичай приводить до 
дуже тяжких наслідків, тому що водій не одразу усвідомлює 
необхідність екстреного гальмування, деякий час намагається 
повернути кермове колесо. 

Автомобіль, втративши керованість, продовжує рухатися з 
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поверненими передніми колесами і швидко опиняється на смузі 
зустрічного руху або за межами дороги. 

Якщо не враховувати зміщення коліс, то автомобіль за час t, 
рухаючись по дузі постійного радіусу R (рис. 6.1), переміститься 
з положення I у положення II і поверне на кут γ. 

Замінивши приблизно дугу АА1, довжина якої дорівнює 
шляху автомобіля S , хордою, одержимо 

d
� � A� �. 

Приймаємо tg � � �, тоді a � d
�. 

Довжина хорди I � 2a ∙ sin �
&. 

Приймаємо sin �
& � �

&. 

Тоді I � a ∙ �. 

I � � ∙ A � a ∙ � ^ �∙d
� . 

Звідки курсовий кут 

                                  � � �∙?∙�
d ,                                                    (6.1) 

V - швидкість руху автомобіля, м/с; 
t - час руху автомобіля, с; 
θ - кут повороту передніх коліс, 0; 
L - база автомобіля, м. 
 

Трикутник АОА1 рівнобедрений, отже кути в основі рівні 

90 M �
&,  а кут А1АВ дорівнює 

�
&. 

Поперечний зсув правого переднього кута автомобіля в 
процесі повороту у , м. визначимо з рівняння 
                                            � � t% . t& . tL                                 (6.2) 

Із рисунка 6.1 визначимо складові поперечного зсуву l1; l2; l3 : 

t% � I ∙ sin �
& M 0,5h�; 

Підставляємо значення складових поперечного зсуву в 
рівняння (6.2) і одержимо поперечне зміщення автомобіля 

                 � � I ∙ ��/ �
& M 0,5h� . _5 sin � . 0,5h� ∙ cos �,         (6.3) 

S - шлях, пройдений автомобілем після втрати керованості, м;   
L’ - відстань від заднього моста до передньої частини 
автомобіля, м;  Ва - габаритна ширина автомобіля, м. 
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Аналіз дорожньо-транспортних пригод показує, що навіть 
при невеликих кутах повороту передніх коліс θ і швидкостях 
руху V , поперечне зміщення зростає дуже швидко і через кілька 
секунд ( t = 1...5 с) автомобіль цілком перекриє сусідню смугу 
руху або опиниться за межами дороги, що може привести до 
серйозної аварії (рис. 6.1, б[9]). 

Вихідні дані: 
1. Кут повороту керованих коліс, � � 1K; 
2. Швидкість руху автомобіля , � � 10 м/с; 
3. Час прийняття рішення водієм екстреного гальмування, A � 5 
c;  
4. База автомобіля, h � 1,82 м; 
5. Відстань від заднього моста до передньої частини автомобіля, 
_5 � 3,55 м. 

ПРИКЛАД РІШЕННЯ 
Визначити курсовий кут руху автомобіля при заклинюванні 

рульового механізму за формулою (6.1) 

� � %K∙�∙%
&,> ^ 18K. 

Визначити поперечне зміщення правого переднього кута при 
заклинюванні рульового механізму за формулою (6.3) 

� � 10 ∙ 5 ∙ sin 9K M 0,5 ∙ 1,82 . 3,55 ∙ sin 18K . 0,5 ∙ 1,82 ∙
cos 18K � 8,847 м. 

Отже, автомобіль, втративши керування з поверненими 
колесами (� � 1K) при швидкості руху 10 м/с, за час прийняття 
водієм рішення ( t  = 5 с) зміститься в поперечному напрямку       
(у = 9 м) і опиниться на смузі зустрічного руху або за межами 
дороги. 

Для виконання практичної роботи № 6 необхідно згідно 
наданого варіанта (варіант вибирається за номером в 
навчальному журналі), визначити поперечний зсув автомобіля 
при заклинюванні рульового механізму. 

Вихідні дані наведені в таблиці 6.1[9]. 
 

Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитися і законспектувати загальні поняття про вплив 

стану протектора, стану гальмівних механізмів, технічного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

стану рульового керування і переднього моста на технічний 
стан автомобіля; вплив на рух автомобіля заклинювання 
рульового механізму. 

2. Визначити курсовий кут руху автомобіля при заклинюванні 
рульового механізму θ, 0, за формулою 6.1. 

3. Визначити поперечне зміщення правого переднього кута при 
заклинюванні рульового механізму y, за формулою 6.3. 

4. Отримані результати розрахунку проаналізувати і дані 
занести в таблицю 6.2[9]. 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 

Складання дорожньо-транспортної експертизи  
дорожньо-транспортної пригоди 

 
Мета роботи: навчитись складати дорожньо-транспортну 

експертизу дорожньо-транспортної пригоди. 
Забезпечення роботи: марка автомобіля, тип і стан 

дорожнього покриття, розташування місця удару, відстань від 
тротуару, відстань після удару, довжина юза. 

 
 

Загальні відомості 
Дорожньо-транспортною експертизою називається науково-

технічне дослідження дорожньо-транспортної пригоди 
фахівцями автомобільного транспорту. 

Дорожньо-транспортною пригодою (ДТП) називають 
порушення режимів руху транспортних засобів на дорогах, що 
спричинили травмування та смерть людей, ушкодження 
транспортних засобів, штучних споруджень і вантажів або 
причинили інший матеріальний збиток. 

Дорожньо-транспортна експертиза дає науково-технічну 
характеристику усіх фаз ДТП, встановлює причини його 
виникнення і з'ясовує поведінку окремих учасників. 

Експерт з'ясовує технічні причини ДТП, визначає швидкість 
руху транспортних засобів, величини гальмового і зупинного 
шляхів і т.д. 
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Вихідними даними для проведення експертизи служать 
результати огляду місця події й автомобілів, а також результати 
опитування учасників і очевидців події. 

Якщо на місці події виявлений слід юзу шин по дорозі, то, 
виїхавши на місце події, вимірюють довжину сліду юза шин на 
покритті Sю. Провівши слідчий експеримент, визначають 
коефіцієнт зчеплення φ і максимальне уповільнення jз.max, 
встановивши шляхом огляду зони події тип і стан покриття, 
вибирають значення φ за таблицями. Задавши значення 
коефіцієнта ефективності гальмування ke (таблиця 1.2), 
знаходять відповідно до формули (1.1) приблизне максимальне 
уповільнення, вважаючи, що момент початку повного ковзання 
шин збігається з моментом виникнення максимального 
уповільнення jз.max . 

Швидкість автомобіля перед гальмуванням, V, м/с визначаємо 
за формулою  

� � 0,5 ∙ �з.��� ∙ A� .D2 ∙ Iю ∙ �з.��� . �0,5 ∙ �з.��� ∙ A�"&,      (7.1) 
ty - час зростання уповільнення, с. 

Нехтуючи останнім доданком підкореневого виразу внаслідок 
його малої величини, формула (7.1) приймає вид 

                       � � 0,5 ∙ �з.��� ∙ A� .D2 ∙ Iю ∙ �з.���.                  (7.2) 
Розглянемо як приклад ДТП, результатом якого був наїзд 

автомобіля на пішохода (рис. 7.1). Автомобіль А рухався на 
відстані Sn від тротуару, на краю якого знаходився пішохід П. 
Коли між автомобілем і пішоходом була відстань S, пішохід 
почав рух по проїздній частині дороги перпендикулярно 
напрямку руху автомобіля. 

На рисунку 7.1[9] положення автомобіля і пішохода, що 
відповідає цьому моменту, відзначено цифрою I. Водій 
загальмував, однак уникнути наїзду не зміг. Автомобіль, 
вдаривши пішохода (положення ІІІ), перемістився ще на деяку 
відстань і зупинився (положення IV). 

Місце наїзду відзначене хрестиком. Приблизна послідовність 
розрахунків при експертизі наступна. За схемою події 
визначають переміщення автомобіля Sн після наїзду в 
загальмованому стані й обчислюють швидкість автомобіля в 
момент наїзду на пішохода. 
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Швидкість в момент наїзду на пішохода, Vн, м/с, визначають 
за формулою 

                                        �н � D2 ∙ Iн ∙ �з.���.                              (7.3) 
Потім визначають швидкість автомобіля перед початком 

гальмування за формулою (7.2), шлях зупинки Sо і час руху 
автомобіля до наїзду tн. 

Шлях зупинки автомобіля, So, м, визначають за формулою 
                                  I� � � ∙ Aсум . �� ∙ �&/� ∙ ¢,                      (7.4) 
V - швидкість автомобіля перед початком гальмування, м/с; 
kе - коефіцієнт ефективності гальмування (таблиця 1.2); 
tсум - час руху автомобіля з постійною швидкістю перед 
початком гальмування, що включає час реакції водія tp, час 
спрацьовування гальмових механізмів tт і час збільшення 
сповільнення від нуля до jз.maxty (застосовують для розрахунків 
0,5ty ). 

Значення величин tp , tт і ty приймають відповідно до 
практичної роботи № 1. 

Час руху автомобіля до наїзду tн, с, визначають за формулою 

               Aн � A� . Aт . 0,5A� . �C�н
9з.:;< � Aсум . �C�н

9з.:;<.                (7.5) 

При експертних розрахунках швидкість руху пішохода 
зазвичай вважають постійною (�, � £¤/�A). 

При цих допущеннях час руху пішохода по проїзній частині 
tn, с, визначають за формулою 

                                                A, � F8
�8,                                         (7.6) 

Vn - швидкість руху пішохода, м/с. 
Умова своєчасності гальмування автомобіля має вигляд 

                                                Aн ¥ A,.                                        (7.7) 
Якщо ця умова не виконується і час tн менший часу tn , то 

водій діяв із запізненням і автомобіль встиг переміститися з 
положення I у положення ІІ. Щоб встановити, чи міг водій 
уникнути наїзду на пішохода, якби не допустив цього 
запізнення, а діяв вчасно, розрахунки продовжують, визначаючи 
проміжок часу просрочений водієм. 

Час tзап, с, прострочений водієм визначають за формулою 
                                            Aзап � A, M Aн.                                   (7.8) 
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Відстань, на яку переміститься автомобіль, рухаючись з 
початковою швидкістю V , Sзап, м, визначають за формулою 
                                          Iзап � � ∙ Aзап.                                    (7.9) 

Відстань S, м між передньою частиною автомобіля і 
пішоходом у момент початку руху пішохода визначають за 
формулою 
                                      I � IK . Iзап M Iн M t,                         (7.10) 
l - відстань від місця удару до передньої частини автомобіля, м. 

Якщо в результаті розрахунків вийде, що відстань S більша за 
шлях зупинення S0, S>S0 , то водій міг, застосувавши екстрене 
гальмування, зупинити автомобіль до лінії проходження 
пішохода. 

При S≤ S0 водій не мав можливості запобігти наїзду шляхом 
гальмування, тому що пішохід почав рух на занадто малій 
відстані перед автомобілем, який рухався з великою швидкістю. 

Під час дорожньо-транспортної експертизи досліджують 
також наїзди автомобіля на нерухому перешкоду, перекидання і 
зіткнення автомобілів. Результати експертизи слідчі і судові 
органи, поряд з іншими матеріалами, використовують як докази 
по розглянутій справі про подію. 
 

Приклад проведення розрахунків розслідування 
Автомобіль ГАЗ-24 рухався по проїзній частині дороги із 

сухим асфальтобетонним покриттям на відстані Sn=4 м від 
тротуару, на якому стояв пішохід. Коли між автомобілем і 
пішоходом була відстань S , водій побачив, що пішохід почав 
переходити проїзну частину дороги в напрямку, 
перпендикулярному руху автомобіля. Водій загальмував 
автомобіль, однак уникнути наїзду на пішохода не зміг. 

Автомобіль вдарив пішохода бічною поверхнею автомобіля 
на відстані l=1,2 м від передньої частини автомобіля, 
перемістився після удару на відстань Sн=20 м. Довжина сліду 
юза шин на покритті Sю=40 м. 

Встановити, чи міг водій уникнути наїзд на пішохода, 
використавши максимальні експлуатаційні якості автомобіля 
при грамотному і своєчасному прийняті рішення. 
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Встановлено, що за умовами стану проїзної частини дороги 
коефіцієнт зчеплення можна прийняти φ=0,8. 

Приймаємо приблизну швидкість пішохода Vn =0,6÷0,8 м/с. 
 

ПРИКЛАД РІШЕННЯ 
Визначаємо максимальне уповільнення jз.max, м/с2, автомобіля 

в момент екстреного гальмування за формулою (1.1) 

�з.��� � ¦,>%∙K,>
%,& � 6,54 м/с2. 

Обчислюємо швидкість автомобіля Vм, м/с, в момент наїзду 
на пішохода за формулою (7.3) 

�н � D2 ∙ 20 ∙ 6,54 � 16,1 м/с. 
Обчислюємо швидкість автомобіля, V, м/с, перед початком 

гальмування за формулою (7.2) 

� � 0,5 ∙ 6,54 ∙ 0,1 . D2 ∙ 40 ∙ 6,54 � 26,3 м/с. 
Визначаємо зупинний шлях S0, м, за формулою (7.4) 

IK � 26,3 ∙ 1,7 . %,&∙&E,L�
K,>∙¦,>% � 148,5 м. 

Визначаємо час руху автомобіля, tн, с, до наїзду за формулою 
(7.5) 

Aн � 1,7 . &E,LC%E,%
E,�J � 3,3 с. 

Визначаємо час руху пішохода, tn, с, по проїзній частині 
дороги за формулою (7.6) 

A, � J
K,> � 5 с. 

Умову своєчасності гальмування автомобіля можна записати 
в такий спосіб tн≥ tn . 

У нашому випадку tн<tn, тобто умова своєчасності 
гальмування не виконана. Водій діяв із запізненням і автомобіль 
встиг переміститися з положення I в положення ІІ (рис. 7.1). 

Щоб встановити, чи міг водій уникнути наїзду на пішохода, 
якби не допустив цього запізнювання, а діяв вчасно, 
визначається проміжок часу прострочений водієм tзап, сю. згідно 
формули (7.8). 

Aзап � 5 M 3,3 � 1,7 с. 
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За цей проміжок часу автомобіль, рухаючись з початковою 
швидкістю V, переміститься на відстань, Sзап, м, визначається за 
формулою (7.9) 

Iзап � 26,3 ∙ 1,7 � 44,7 м. 
Відстань між передньою частиною автомобіля і пішоходом в 

момент початку руху останнього по проїзній частині дороги  S, 
м визначається за формулою (7.10) 

I � 148,5 . 44,7 M 20 M 1,2 � 172 м. 
В результаті розрахунків відстань S =172 м між передньою 

частиною автомобіля і пішоходом в момент початку руху 
останнього по проїзній частині дороги більше шляху зупинення 
IK � 148,5 м. Це дає нам можливість робити висновок, що водій 
міг, застосувавши екстрене гальмування, зупинити автомобіль 
до лінії проходження пішохода. 

Отримані результати розрахунків правомірні для технічно 
справного автомобіля і нормального стану здоров'я водія. 

Згідно наданого варіанту (варіант вибираємо за номером в 
навчальному журналі) зробити розрахунки всіх фаз дорожньо-
транспортного випадку, встановити причини його виникнення і 
з'ясувати поведінку окремих учасників. 

Вихідні дані для виконання практичної роботи № 7 наведені в 
таблиці 7.1. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися і законспектувати загальні поняття про 
дорожньо-транспортну експертизу дорожньо-транспортної 
пригоди. 

2. За формулою 1.1 визначити максимальне уповільнення 
автомобіля в момент екстреного гальмування. 

3. За формулою 7.3 визначити швидкість автомобіля в 
момент наїзду на пішохода. 

4. За формулою 7.2 визначити швидкість автомобіля перед 
початком гальмування. 

5. За формулою 7.4 визначити зупиночний шлях S0. 
6. За формулою 7.5 визначити час руху автомобіля до наїзду. 
7. За формулою 7.6 визначити час руху пішохода. 
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8. Визначити чи виконувалась умова своєчасності 
гальмування автомобіля (водій діяв із запізненням). 

9. Встановити чи міг водій уникнути наїзду на пішохода і 
дані занести в таблицю 7.2[9]. 
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