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Однією з експлуатаційних властивостей автомобіля є плавність ходу 

[1], яка полягає у забезпеченні захисту пасажирів і вантажів, що 
перевозяться, а також систем і механізмів автомобіля від впливу 
нерівностей дороги.  

Плавність ходу залежить від характеристики підвіски автомобіля, 
якість якої можна оцінити модулем передавальної функції відносного 
переміщення кузова і коліс автомобіля [2]. 

Модуль передатної функції відносного переміщення кузова й коліс 
автомобіля від частоти, що обурюють коливання, визначається за 
формулою [3]: 
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де 0 - порційна частота коливань кузова, с-1; 1  - порційна частота 

коливань мосту, с-1;  2  - порційна частота коливань шини, с-1; 0h  - 
порційне загасання коливань кузова, с-1; 1h  - порційне загасання коливань 
мосту, с-1; 2h  - порційне загасання коливань шини, с-1;  - частота коливань, 
що обурюють, коліс автомобіля, с-1.  

Порційна частота коливань кузова, мосту, шини (коліс) визначається 
за формулою: 

 
Mk0 ;    mk1 ;    mk12  ,                          (2) 

 
де  k - жорсткість задніх ресор, Н/м; k1 - жорсткість задніх шин, Н/м; 

M - маса підресореної частини, яка приходитися на задні колеса 
автомобіля, кг; m - маса  непідресореної частини, яка приходитися на задні 
колеса автомобіля, кг.  

Порційне загаснення коливань кузова, мосту, шини (коліс) 
визначається за формулою: 



 
Mch 0 ;    mch 1 ;    mch 12  ,                            (3) 

 
де с - опір амортизаторів, Нс/м; с1 - внутрішнє загасання в шинах, 

Нс/м.  
Взаємозв'язок швидкості руху автомобіля й частоти коливань, що 

обурюють, визначається залежністю: 
 

нa L.V  570     ,                                  (4) 
 
де LН - довжина нерівності, м. 
Зробимо розрахунок передавальної функції відносного переміщення 

коліс та кузова на прикладі автомобіля Skoda Octavia, що випускається 
Горьковським автомобільним заводом як із бензиновим двигуном CJSA. У 
розрахунках прийнято такі вихідні дані [4, 5]: Ma = 1335 кг (для 
спорядженого автомобіля); Ma = 1860 кг (для навантаженого автомобіля); 
шини 225/45 R17; k = 101600 Н/м; k1 = 719000 Н/м; Vmax  = 232 км/год.; 
m = 160 кг; с = 2845 Нс/м; с1 = 718 Нс/м; Lн = 5 м.  

На рис. 1 наведено графічні залежності зміни передавальної функції 
відносного переміщення коліс та кузова від середньої технічної швидкості 
руху для порожнього та навантаженого автомобіля. 

 

 
Рис. 1. Залежність передавальної функції відносного переміщення 

коліс та кузова навантаженого (пунктир) та порожнього (суцільна) 
автомобіля Skoda Octavia з двигунами CJSA 

 



Результати розрахунку показали, що передатна функція відносного 
переміщення кузова та коліс автомобіля має два екстремальні максимуми, 
що відповідають частоті власних коливань підресореної та не підресореної 
маси.  

При швидкості автомобіля 20-25 км/год. підвіска автомобіля 
посилює нерівності дороги в 3.7 разів для порожнього автомобіля та в 4.3 
рази для повної маси автомобіля за рахунок переміщення безпружинної 
частини автомобіля.  

При швидкості руху автомобіля понад 50 км/год. передавальна 
функція змінюється незначно, а його значення змінюється на 2-10 % вище 
оптимальної величини, яка дорівнює одиниці. Максимальне переміщення 
кузова автомобіля відбувається за швидкості 150 км/год.  

Наведена методика розрахунку передавальної функції відносного 
переміщення кузова та коліс автомобіля дозволяє визначити ефективність 
вибору параметрів підвіски автомобіля до тих чи інших умов експлуатації. 
Можна вибрати діапазон швидкості руху, при якому втрати енергії будуть 
мінімальними.  
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