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Оцінка гальмівних властивостей автомобілів при автотехнічній експертизі 

 
Вказано на недоліки використання існуючої методики оцінки гальмівних властивостей автомобіля 

в практиці автотехнічної експертизи. Запропоновано формулу для розрахунку зупинного шляху 

автомобіля при гальмуванні без блокування коліс. Проведено порівняння результатів отриманих 

експериментально та з допомогою існуючої формули та запропонованої.   
Забезпечення безпеки на автомобільному транспорті є одним з найголовніших завдань в усіх 

країнах світу. На Україні з кожним роком неухильно зростає кількість дорожньо-транспортних 
пригод, що приводить до значних негативних соціальних та економічних наслідків. 

В практиці автотехнічної експертизи при розслідуванні механізму  пригоди постає питання: 
„Чи мав водій технічну можливість шляхом гальмування уникнути ДТП?”. Відповідь на це 

питання дає визначення і порівняння зупинного шляху транспортного засобу і відстані від місця 
наїзду, на якій він знаходився в момент виникнення небезпеки для руху. 

Науковою основою для відтворення механізму пригоди та оцінки гальмівних властивостей 
автомобіля при автотехнічній експертизі ДТП є теорія автомобіля, в якій, детально досліджено 

лише випадок екстреного гальмування при блокуванні коліс, при якому зупинний шлях 
автомобіля визначається за формулою [1-3] 
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де 1t  – час реакції водія, с; 2t  – час запізнення спрацьовування гальмової системи, с; 3t – 

час наростання сповільнення;   – коефіцієнт зчеплення. 

Аналіз діючої методики оцінки гальмівних властивостей автомобілів з урахуванням 

використання табличних значень коефіцієнта зчеплення, дає змогу розрахувати максимально 
допустимий зупинний шлях, а не дійсний [4].  

Відомо, що на сьогоднішній момент на Україні в структурі автомобільного парку 
експлуатується значна кількість автомобілів обладнаних антиблокувальними системами. Процес 

гальмування автомобілів з даними системами відрізняється відсутністю блокування коліс (або їх 
незначним блокуванням), а отже і відсутністю слідів гальмування на поверхні дороги. 

Враховуючи, що фізика процесу гальмування автомобіля без блокування коліс дещо відмінна 
від традиційного випадку, постає питання про правомірність застосування діючої методики 

оцінки гальмівних властивостей автомобіля обладнаного антиблокувальною системою при 
проведенні автотехнічної експертизи дорожно-транспортних пригод. 

Щоб урахувати недоліки діючої методики, у роботі [5] запропоновано формулу для розрахунку 
зупинного шляху, яка враховує процес гальмування автомобіля без блокування коліс 
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де av  – швидкість на початку гальмування;   – коефіцієнт урахування обертових мас (при 

відключеному двигуні); aG  – вага автомобіля; устj  – величина усталеного сповільнення 

автомобіля; гiM  – гальмівний момент на і-му колесі автомобіля; is  – повздовжнє 

проковзування на і-му колесі автомобіля; rM  – середній момент сил опору в трансмісії; cps  – 

середнє арифметичне значення повздовжніх проковзувань ведучих коліс автомобіля; kiG  – 



нормальне навантаження на і-те колесо; if  – коефіцієнт опору кочення для і-го колеса 

автомобіля;  

ziR  – нормальна реакція на і-те колесо автомобіля; xi  – коефіцієнт повздовжнього зчеплення і-

го колеса автомобіля; F  – площа міделя або лобова площа, яка рівна площі проекції 

автомобіля на площину, перпендикулярну його повздовжній осі; 0wv  – відносна швидкість 

повітря; nk  – коефіцієнт опору повітря; дr  – динамічний радіус колеса автомобіля. 

Для перевірки пропонованої залежності (2) було проведено ряд експериментів з 
автомобілями БМВ 520і та Mercedes-Benz 212D по визначенню гальмівної ефективності в 

дорожніх умовах. Використовуючи „пістолет-відмітчик” та рулетку, фіксувався гальмівний 
шлях автомобіля. За допомогою деселерометра VZM-100 було отримано гальмівні діаграми, з 

яких знімались показники часу наростання сповільнення та значення усталеного сповільнення. 
На вологому покритті значення усталеного сповільнення було зареєстровано в межах  

7,0-8,0 м/с2, а на сухому – 7,5-8,5 м/с2.  
Приклади гальмівних діаграм, отриманих при проведенні експерименту наведено на  

рисунку 1. 
 

       

  
 

Рис. 1. Приклади отриманих гальмівних діаграм 
 
Експерименти проводились на сухому та мокрому асфальтовому покритті, горизонтального 

профілю, з різними початковими швидкостями гальмування у декілька заїздів. Порівняння 
результатів експерименту та розрахунків за формулами (1) та (2) наведено в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 – Порівняльна таблиця 

За результатами експерименту Розрахункові значення гальмівного шляху, м 

Стан 

покриття 
0V , 

км/год 
гS , м За залежністю (1) За залежністю (2) 

вол 40 6,8-7,8 13,3-14,4 9,4 

сух 40 6,0-6,8 12,8-13,8 7,3 

вол 60 16,0-18,2 25,6-28,1 21,1 

сух 60 13,5-15,5 24,6-26,8 16,4 

вол 80 31,1-33,8 41,9-46,3 37,5 

сух 80 24,0-26,5 40,1-43,9 29,2 

 

Відхилення результатів отриманих експериментально та величинами гальмівного шляху 
розрахованого згідно залежності (1) становить в межах 25-55%, у той час, як відхилення між 

результатами, отриманими експериментальних шляхом та величинами гальмівного шляху 
розрахованого згідно залежності (2) – до 25%. 

Отже проведений аналіз показав, що на сьогоднішній день актуальним є розробка та впровадження 

нових методик дослідження гальмівних властивостей автомобілів в практику автотехнічної експертизи 



дорожньо-транспортних пригод, які дають змогу з більшою точністю оцінити гальмівні властивості 

сучасного автомобіля. 
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