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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОЧЕННЯ КОЛЕСА В УМОВАХ 

ЙОГО ЗВ’ЯЗКУ З ПРОШАРКАМИ ОПОРНОЇ ПОВЕРХНІ 

Л.М. Петров. Розв’язання задач кочення колеса в умовах його зв’язку з прошарками опорної 
поверхні. Розглянуто застосування диференціальних рівнянь до розробки методики розв’язання задач 
кочення колеса в умовах його зв’язку з прошарками опорної поверхні. Проведено математичний аналіз і 
отримано дані для описання кочення колісного рушія по опорній поверхні з різними фізичними власти-
востями при його експлуатації в різних умовах. 

Ключові слова: деформація, напруження, прошарок, жорсткість, колісний рушій. 

Л.Н. Петров. Решение задач качения колеса в условиях его связи с прослойками опорной по-
верхности. Рассмотрено применение дифференциальных уравнений к разработке методики решения за-
дач качения колеса в условиях его связи с прослойками опорной поверхности. Проведен математический 
анализ и получены данные для описания качения колесного движителя по опорной поверхности с раз-
личными физическими свойствами при его эксплуатации в различных условиях. 

Ключевые слова: деформация, напряжение, слой, жесткость, колесный движитель. 

L.M. Petrov. Solving the problems of wheel rolling in connection with the bearing seat layers. The ap-
plication of differential equations for the development of methods to solve problems of wheel rolling in connec-
tion with the bearing surface layers is considered. The mathematical analysis of the obtained data to describe the 
paddle wheels rolling on the supporting surface, with different properties for its use in different conditions, is 
carried out. 

Keywords: deformation, stress, layer stiffness, wheel mover. 
 
Шина колісного рушія є проміжним ланцюгом між мобільним засобом та прошарками опорної 

поверхні. При цьому шина деформується не рівномірно, найбільш деформована частина шини зна-
ходиться між стиснутою та розтягнутою ділянками. Коли до моменту завершення процесу віднов-
лення деформації ґрунту відновлення деформації колеса ще не відбулося, подальше відновлення 
деформації колеса буде відбуватися при постійній остаточній деформації ґрунту [1…3]. 

Але в роботах не враховано вплив на процес відновлення деформованої частини колеса, 
затиснутого між ділянками стиснутої і розтягнутої частини шини. 

Нехай деформована ділянка шини ⎯ це шина, затиснута між стиснутою і розтягнутою зо-
ною шини (рис. 1). Вісь х спрямується в напрямку, протилежному руху. При цьому початок ві-
дліку перпендикулярний від центра колеса. 

Початкові умови руху деформованої шини при часі 0 00, , .it x x x V= = =  
При коченні колісного рушія ліва частина шини стискається на х і її пружна відновлююча 

сила F2 спрямована вліво. Одночасно права пружина розтягується на х і її пружна сила F1 також 
спрямована вліво. 

Окрім відновлюючих сил F1 і F2 до деформованої шини прикладена вага G та нормальна 
реакція N гладкої поверхні.  

Диференціальні рівняння руху деформованої частини шини в проекції на вісь х 

 1 2 1 2; або ( ) ,x x
G x F F mx c c x
g

= + = +   

де F1x=–с1х;  F2x=с2х — проекції відновлюючих сил на вісь х; 
 с1 — пружна деформація (жорсткість) прошарків опорної поверхні поза фронтом розтягну-
тої частини шини; 
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 с2 — пружна деформація (жорсткість) прошарків опорної поверхні перед фронтом стисну-
тої частини шини; 
 m — вага, яка приходиться на колісний рушій. 

Обидві жорсткості можна замінити однією еквівалентною жорсткістю 
 с=с1+с2.  

Тоді диференціальне рівняння матиме вигляд 
 ,0або;0 2 ===⋅= xkxxcxm   

де 2 1 2( )c c gk
m

+
=  — постійний коефіцієнт. 

Після нескладних перетворень рівняння, яке описує процес відновлення стиснутої частини 
шини, буде мати вигляд 
 sin( ),x a kt= ⋅ + α   
де  а — постійна; 
 α — кут, який визначає фазу відновлення; 
 t — час. 

В світовій практиці не розглядалося питання врахування процесу дії змінного опору на 
процес відновлення стиснутої шини, а тому розглядається випадок змінної дії опору на процес 
кочення колісного рушія (рис. 2).  
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Рис. 1. Модель кочення колеса по абсолютно 
жорсткій поверхні 

Рис. 2. Модель подолання колісним рушієм змінного 
опору опорної поверхні 

Початок відліку осі х приймається в положенні рівноваги колісного рушія при відсутності 
дії деформованої опорної поверхні. Початкові умови руху колісного рушія при t = 0, x = x0, 

0xx = . Деформована частина колісного рушія зображена зміщеною вправо на осі х. При цьому 
у пружині виникає відновлююча сила F, яка спрямована вліво. 

Деформація викривленої плями контакта стиснутої частини з урахуванням еквівалентної 
жорсткості перехідної зони стиснення і розтягу шини опишеться рівнянням 

 .
c
Fx =  (1) 

При зміщенні деформованої частини шини вправо на довжину x кожна з частин опорної 
поверхні отримує деформацію. Сума цих деформацій дорівнює |x|, тобто 

 ,21 xxx +=  (2) 
де x1 — деформація 1-го прошарку опорної поверхні; 
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 x2 — деформація 2-го прошарку опорної поверхні. 
Оскільки кожна з частин опорної поверхні деформується під дією сили, 

 .;
2

2
1

1 c
Fx

c
Fx ==  (3) 

Підставивши (1) і (3) в (2), можна отримати коефіцієнт піддатливості шини до деформації 

 .111

21 ccc
+=   

Еквівалентний коефіцієнт жорсткості деформації опорної поверхні  

 .
21

21

cc
ccc
+

=   

При зміщенні деформованої частини шини вправо на величину х проекція відновлюючої 
сили Fx, яка спрямована вліво, буде дорівнювати 

 .
21

21 x
cc

ccxcFx ⋅
+

−=⋅−=   

Окрім відновлюючої сили Fx до деформованої частини шини прикладена вага G  та нор-
мальна сила N , яка є реакцією опорної поверхні. 

Диференціальне рівняння руху деформованої частини шини в проекції на вісь х матиме вигляд 

 1 2

1 2

або ,x
c cmx F mx x

c c
= = ⋅

+
  

а еквівалентне диференціальне рівняння 
 .02 =⋅+ xkx  (4) 

Шляхом нескладних математичних перетворень рівняння (4) зміщення деформованої час-
тини шини матиме вигляд 
 sin( )x a kt= ⋅ + α .  

Коли опорна поверхня має складатися з декількох шарів, врахування процесу відновлення 
деформованої частини шини при багатопрошарковій опорній поверхні може мати вигляд згідно 
з рис. 3. 
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Рис. 3. Подолання колісним рушієм опору коченню у вигляді декількох шарів: “–” зона стиснення час-

тини шини колісного рушія; “+” — зона розтягнутої частини шини колісного рушія 



Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 2(41) ISSN 2076-2429 (print) 
ISSN 2223-3814 (on line)  

  
МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

104

Вибравши початок відліку з точки, коли коліс-
ний рушій не котився, напрямок осі х спрямувавши 
вправо та приклавши до осередку деформованої ча-
стини шини силу ваги G  і реакцію опорної поверх-
ні N , можна отримати фізичну модель кочення ко-
леса по опорній поверхні, яка складається з декіль-
кох прошарків. 

При зміщенні деформованої частини шини 
вправо по осі х обидва шари отримують одночасно 
деформацію 
 .21 xxx ==   

У деформованої частини шини виникають від-
новлюючі сили 21 і FF , сума яких 

 .21 FFF +=   
При заміні двох жорсткостей деформованих 

прошарків однією еквівалентною жорсткістю 

 1 2

1 2

F FF
x x x

= +  

буде отримано с=с1+с2. 
Як видно з викладеного, при опорній поверхні, яка складається з декількох прошарків, 

коефіцієнт жорсткості, що характеризує деформацію шарів опорної поверхні, дорівнює сумі 
коефіцієнтів жорсткості окремих прошарків опорної поверхні, і рівняння зміщення 
деформованої частини шини матиме вигляд 
 ( )sinx a kt= ⋅ + α .  

Особливий випадок в роботі кочення колісного рушія по опорній поверхні є вирішення 
питання врахування процесу деформування еластичної шини під дією дотичної сили тяги, коли 
деформована частина шини підпадає під дію дотичної сили тяги Fд.т., яку можна описати рів-
нянням, зв’язаним з траєкторією руху осередку деформованої шини, 

 ,2
д.т. rmkF ⋅⋅=   

де r — вектор-радіус траєкторії руху осередку деформованої шини. 
Початок декартових осей координат суміщується з осередком декартової частини шини. 
Початкові умови руху осередку деформованої частини шини: при t=0, x=0, y=b, 

0,0 == yVx , а тому осередок деформованої шини займає положення M0(OM0=b) і має 
швидкість деформації V0 (рис. 4). 

Векторне диференціальне рівняння руху осередку деформованої частини шини матиме вигляд 

 ,FPm +=ω  (5) 

де GP = ⎯ гравітаційна складова від дії гравітаційної ваги. 
Поділивши обидві частини рівняння (5), у проекціях на осі х та у, будемо мати  

 2r g k r= + ⋅ , (6) 
 .2 gyky −=⋅−  (7) 

Рівняння (6) — однорідне лінійне диференціальне рівняння другого порядку з постійними 
коефіцієнтами. Для його інтегрування відповідне характеристичне рівняння має вигляд 
 ,022 =−λ k   

M0

P
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V0 
M(x, y) 

r A
F

 
Рис. 4. Деформування еластичної шини під 
дією дотичної сили тяги: b — кордината 

осередку деформованої шини 
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де λ — множник Лагранжа. 
Розв’язання диференціального рівняння (6) 

 .2П1П
ktkt ececx −⋅+⋅=  (8) 

Для визначення постійних інтегрування сП1 та сП2 диференціюється рівняння (8) і отримуються 
 ktkt ekcekcx −⋅⋅+⋅⋅= 2П1П . (9) 

Підставивши в рівняння (8) і (9) початкові умови t=0, x=0, y=b, 0,0 == yVx , отримуємо 
систему рівнянь 

 
⎩
⎨
⎧

⋅−⋅=
+=

.
,

2П1П

2П1П

kckcV
ccO

o
 (10) 

Розв’язання системи рівнянь (10) дозволяє знайти постійні інтегрування 

 .
2

;
2 2П1П k

Vc
k

Vc oo

⋅
−=

⋅
=   

Отже, остаточно отримано 

 ( ) .
2

shkt
k

Vee
k

Vx oktkto ⋅=−⋅
⋅

= −  (11) 

Диференціальне рівняння (7) — неоднорідне, і його загальне розв’язання у має вигляд 
 ,21 yyy +=  (12) 
де у1 — загальне розв’язання відповідного однорідного рівняння, яке може бути відображено 
у вигляді рівняння 
 .01

2
1 =⋅− yky  (13) 

Розв’язання диференційного рівняння (13) має вигляд 

 ,4П3П
ktkt ececy −⋅+⋅=   

де сП3 і сП4 — постійні інтегрування. 
Окреме розв’язання у2 шляхом нескладних математичних перетворень (11), (12) отримуємо 

рівняння гіперболи з центром ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2;
k
gOA  

 12

2

2

2

2

2
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

k
V
x

k
gb

k
gy

o

, (14) 

у якої дійсна напіввісь проходить з координатою b-g/k2, а уявна ⎯ з координатою V0/k. 
З викладеного можна зробити висновки: 
Шляхом теоретичних розрахунків виявлено, що в усіх випадках можливих руйнувань опо-

рної поверхні під колісними рушіями мобільного засобу встановлено зв’язок з диференціаль-
ними рівняннями, Лагранжа і ці випадки описуються однією математичною залежністю. 

Частка величин деформованих прошарків ґрунту Δf описується рівнянням, яке відповідає 
рухові цих величин по колу. Коло деформованих прошарків ґрунту створюється вектором ⎯ 
радіусом траєкторії руху осередку деформованої шини. 

Виявлено додаткове підтримання руху колісного рушія за рахунок тягового “пузиря”, що є 
миттєвим передаванням енергії розтягнутої частини шини (до моменту виникнення зони розтя-
гнутої частини шини) у зону стиснутої частини шини і перетворення її у дотичну силу тяги із 
збільшенням тягового ККД. 
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