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МОНІТОРИНГ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ ШИН
Використання автомобільного транспорту сьогодні є найбільш
затребуваним видом доставляння вантажів і особового складу
підрозділів Національної гвардії Україні.
Знизити витрати на шини можна збільшенням показників її
довговічності, на які впливає безліч факторів. Ці чинники можна
виділити у дві групи: керовані і некеровані. Керовані фактори – це
фактори, на які можна впливати для управління ресурсом шин, до
них належать: тиск в шині, дисбаланс (статичний і динамічний),
стан підвіски, навантаження на автомобіль, швидкість руху і майстерність водіння. До некерованих належать: дорожні і природнокліматичні умови, а також умови руху.
Проблема контролю тиску в шинах викликана відсутністю
нормативних документів, що регламентують в обов’язковому
порядку здійснювати безперервний контроль за тиском в шинах,
а також відсутністю рекомендацій щодо використання методів
контролю.
Регресивні моделі для кожного маршруту дозволять прогнозувати
залишкову глибину протектора шини залежно від поєднання екс200
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плуатаційних факторів для кожного конкретного маршруту: тиск
повітря в шині і вагове навантаження на шину.
Основні дослідження присвячені розробці способу для управління
ресурсом шин на основі використання систем моніторингу керованих факторів впливу на ресурс шин на міжмуніципальних і міжрегіональних маршрутах в умовах України.
Створювані регресивні моделі для кожного розглянутого маршруту
дозволять прогнозувати залишкову глибину протектора шини залежно від поєднання експлуатаційних факторів для кожного конкретного маршруту: тиск повітря в шині і вагова навантаження на
шину.
Розроблена модель і методика дозволять керувати ресурсом шин,
проводити планово-попереджувальні дії з урахуванням фактичного стану на основі даних моніторингу і, як наслідок, знизити експлуатаційні витрати на шини і паливо, підвищити безпеку руху і
зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.
Ключові слова: тиск у шинах; автомобіль; ресурс шин; маршрут
руху; регресивна модель.

1. ВСТУП

З огляду на великі обсяги автомобільних перевезень та їх соціально-економічну значимість проблема підвищення ефективності автомобільного транспорту є досить актуальною. Ефективність автомобільного транспорту залежить не тільки від організації перевезень або
технічного стану рухомого складу, а й від експлуатаційних характеристик і терміну служби шин. Шина є одним з найбільш дорогих елементів конструкції автомобіля, а витрати на підтримку і відновлення
працездатності шини посідають друге місце після витрат на паливо.
Знизити витрати на шини можна збільшенням показників її
довговічності, на які впливає безліч факторів. Ці чинники можна
виділити у дві групи: керовані і некеровані. Керовані фактори – це
фактори, на які можна впливати для управління ресурсом шин, до
них належать: тиск у шині, дисбаланс (статичний і динамічний), стан
підвіски, навантаження на автомобіль, швидкість руху і майстерність
водіння. До некерованих належать: дорожні і природно-кліматичні
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умови, а також умови руху. Усі перераховані керовані чинники, так чи
інакше, контролюються технічною службою на АТП, однак контролю
тиску часто приділяється мало уваги, а найчастіше ним нехтують. У
результаті цього 60–90 % шин при експлуатації мають тиск вище або
нижче норми, через недотримання норми тиску в шині втрачається
6–15 % ресурсу шин і 1,5–6,0 % палива.
Постановка проблеми. Національна гвардія України за останній
час активно оновлює і модернізує парк автотранспортних засобів.
Шини є одним з найбільш дорогих елементів автомобіля, що
впливає на безпеку руху, витрата палива і екологію. Науково-практична
задача підвищення технічного ресурсу шини покликана підвищити
безпеку руху автомобілів, знизити витрату палива і негативний вплив
на екологію, так само підвищення технічного ресурсу дозволить
отримати позитивний економічний ефект, який можна реалізувати
для модернізації матеріально-технічної бази. Проблема контролю
тиску в шинах викликана відсутністю нормативних документів, що
регламентують в обов’язковому порядку здійснювати безперервний
контроль за тиском у шинах, а також відсутністю рекомендацій щодо
використання методів контролю. У західних країнах ця проблема вже
давно вирішена.
Робота полягає в розробці способу для управління ресурсом
шин на основі використання систем моніторингу керованих факторів
впливу на ресурс шин на міжмуніципальних і міжрегіональних
маршрутах в умовах України при виконанні службових завдань.
Створювані регресивні моделі для конкретного маршруту
дозволять прогнозувати залишкову глибину протектора шини
залежно від поєднання експлуатаційних факторів: тиск повітря в шині
і вагове навантаження на шину.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шини є одним з найбільш
дорогих елементів автомобіля, що впливає на безпеку руху, витрату
палива і екологію. Науково-практична задача підвищення технічного
ресурсу шини покликана підвищити безпеку руху автомобілів, знизити
витрату палива і знизити негативний вплив на екологію, так само
підвищення технічного ресурсу дозволить отримати позитивний
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економічний ефект, який можна реалізувати для модернізації
матеріально-технічної бази автотранспортного підприємства.
У галузі технічної експлуатації шин проведено безліч досліджень.
Усі ці дослідження спрямовані для вирішення науково-практичного
завдання підвищення технічного ресурсу шин. Різниця полягає в
підходах і методах вирішення.
А. В. Сичов, Г. В. Абакумов, М. М. Муртуз, Н. С. Захаров розглядали
у своїх роботах вплив фактора тиску на показники довговічності шин.
Д. В. Гудков, Р. М. Застарію, Т. Н. Володіна, В. І. Яковлєв розглянули
вплив умов експлуатації на ресурс шини, а А. М. Лямзин розглянув
вплив кліматичних умов. Г. В. Сидельников і Е. Ф. Касаткіна
розглянули відразу безліч факторів і побудували регресивні моделі.
Вдосконалення конструкції шин присвячені роботи Ш. Д. Гечекбаєва,
В. Н. Абрамова, В. А. Дамзена, А. А. Юсупова, Л. Д. Слюдікова і ін.
А. В. Сичов в роботі [1] розглянув методи контролю тиску в
шинах, що дозволяють виявляти залежності зміни тиску в шинах
від експлуатаційних факторів. Автор розробив математичну модель
зміни тиску газу в шинах:

 pw (t ) = kпмасс ⋅ kстар ⋅ k реждв ⋅ kдор ⋅ kvср ⋅k реждв ⋅ pFдиф ⋅ t ,
де kПМАСС – коефіцієнт впливу повної маси; kСТАР – коефіцієнт, що враховує ступінь
старіння шини;  pцдиф – втрати тиску ненавантаженими шини; kvср – коефіцієнт
обліку середньої швидкості руху; t – час експлуатації; kДОР – коефіцієнт, що враховує тип і якість дорожнього покриття; kРЕЖДВ – коефіцієнт режиму руху. Цей
коефіцієнт враховує відношення числа розгинів і гальмувань на 1 км шляху.

Коефіцієнт режиму руху визначається за формулою:
j
j
k реждв = kгор
kгор + (1 − kгор
) kвнегор ,

де kГОР – коефіцієнт впливу міського циклу руху на швидкість втрати газу в шині
j
автомобіля; kВНЕГОР – коефіцієнт впливу позаміського руху; kгор
– частка міського
j
циклу руху автомобіля; 1-kгор – частка позаміського циклу руху автомобіля.

Автор докладно описав три різних методики визначення дифузії
газу в шині без урахування впливу зовнішніх факторів. Перші два
методи полягають у наповненні шини на 90 % залізними кульками, а інші 10 % наповнювалися газом. Метал не дозволяє газу про№ 1(84)
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никати у свою структуру, а обсяг, на думку автора, можна точно
розрахувати, тому що розмір кульки відомий з достатньою точністю.
Це призводе до того, що обсяг газу в шині зменшиться, а дифузійна
площа залишиться постійно. Тому навіть невеликі витоку газу з шини
за рахунок дифузії істотно знизять тиск у шині, у результаті чого
швидкість проведення експерименту збільшується в 10 разів, однак
шина при такому експерименті стає непридатною.
Другий метод відрізняється від першого газокоменсаціонним
пристроєм, який виробляє компенсацію тиску газу в шині при його
падінні. Друга методика моделює роботу пристрою, що проводить
підтримку тиску в шині. Так само ці методи можуть використовуватися
для визначення коефіцієнта дифузії.
Третій метод полягає в тому, що автомобільна шина поміщається
в замкнуту систему (металеву оболонку з кришкою, яка виключає
проникнення додаткового газу), далі система з шиною заповнюється
водою за температури, необхідної умовами експерименту і виводиться
капілятор. Суть методу полягає в тому, що газ, дифундуючи з шини у
воду, створить додатковий обсяг і підніме рівень рідини в капіляторі на
деяку величину. Знаючи діаметр капіляторної трубки, можна визначити
обсяг вивільненого повітря. До недоліку метода можна віднести те,
що при втратах газу більше 80 % від нормативного рівня тиску відбуватиметься об’ємне стиснення шини під дією внутрішніх сил натягу
і результати можуть бути перекручені, але цей недолік не настільки
істотний, тому що достатнім є вимірювання при падінні тиску в межах
5–10 % від норми.
Г. В. Сидельников [2] створив методичний підхід до нормування
маршрутного ресурсу шин міського автобуса у процесі експлуатації.
Е. Ф. Касаткіна в роботі [3] розроблено автоматизовану систему
обліку та управління витратами на шини у вигляді програмного забезпечення, впровадження якої у виробництво скорочує витрати на
шини і підвищує ефективність експлуатації автомобілів.
Д. В. Гудков у роботі [4] виявив основні чинники, що впливають
на інтенсивність зношування шин, і провів їх градацію стосовно регулярних автобусних маршрутів. Найважливішим чинником на пробіг
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шин, на думку автора, є повна маса автобуса з урахуванням коефіцієнта використання пасажиромісткості. На основі цієї думки автор розробив оціночний показник завантаженості шин.
А. М. Лямзін у роботі [5] підійшов до вивчення питання впливу
класифікації і рівнів пристосованості шин (категорія використання,
ошіпованість) до низькотемпературних умов експлуатації. Згідно з дослідженнями пристосованість шини до низькотемпературних умов і
самі низькотемпературні умови істотно впливають на коефіцієнт опору коченню, що у свою чергу мають вплив на витрату палива.
Р. М. Застарію у роботі [6] визначив ряд експлуатаційних факторів
впливу на інтенсивність зношування і ресурс шин в умовах змінного
рельєфу місцевості.
Ш. Д. Гечекбаев у [7] вирішив задачу прогнозування тиску в шинах автотранспортних засобів і підвищення його стабільності за рахунок використання внутрішнього газопроникного пневматичного
акумулятора (ВГПА).
М. М. Муртуз [8] розглянув проблему збільшення інтервалів відновлення нормативного тиску на основі математичного моделювання
зміни тиску повітря і концентрації кисню в шині внаслідок газопроникності її матеріалів.
У роботі Г. В. Абакумова [9] вирішена науково-практична проблема зниження собівартості автомобільних перевезень за рахунок
підвищення довговічності шин і зменшення витрати палива шляхом
забезпечення експлуатації шин з тиском, відповідним нормативом.
Мета статті – дослідження методів зниження експлуатаційних витрат і викидів шкідливих речовин шляхом розробки системи
управління ресурсом шин на основі використання систем моніторингу транспортних засобів.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тиск повітря в шині дуже впливає на термін служби шини. Тому
для кожної марки шини виробник встановлює певну норму тиску,
при якій шина буде мати найбільший ресурс. При збільшенні або
зменшенні тиску їх термін служби значно знижується (рис. 1).
№ 1(84)
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середина втрачає контакт з дорогою, тоді як все вагове навантаження, яке
зону протектора, що призводить до їх інтенсивного зносу (рис. 2, а).
припадає
на підвищена
шини, лягаєдеформація
на плечову зону
протектора,
що призводить
їх
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підвищує
ймовірність
втомнихдоруйнувань. При
нормальному
шина
має повний
контакт
шини з
інтенсивного
зносу
(рис. 2, а). тиску
Так само
підвищена
деформація
підвищує
дорогою
по
всій
ширині
протектора,
що
дозволяє
рівномірно
розпоймовірність втомних руйнувань. При нормальному тиску шина має повний
ділити вагове навантаження на шину і забезпечити рівномірний знос
контакт
дорогою
по всій ширині
що дозволяє
(рис. шини
2, б). зПри
підвищеному
тискупротектора,
відбувається
зворотнарівномірно
ситуація:
розподілити
навантаження
шину бік.
і забезпечити
рівномірний
знос
протекторвагове
згинається,
але вже на
в інший
Вся навантаження
лягає
на
середину
протектора,
відповідно
при підвищеному
тиску відбувається
(рис.
2, б). При
підвищеному
тиску відбувається
зворотна ситуація:
протектор
інтенсивний знос середньої його частини (рис. 2, в).
згинається, але вже в інший бік. Вся навантаження лягає на середину
Як вже було сказано раніше, підвищений або знижений тиск значно
протектора,
при підвищеному
тиску відбувається
інтенсивний
знос
зменшує відповідно
площу контакту
шини з дорогою,
що негативно
позначається
підвищує її температуру і викликає зростання інтенсивності зносу в зоні

середньої його частини (рис. 2, в).
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на безпеці руху. Так, при зниженому тиску збільшується гальмівний
шлях, знижується курсова стійкість, погіршується керованість. При
підвищеному тиску ситуація аналогічна, за винятком кращої курсової
стійкості.

Рис. 2. Вплив тиску на деформацію шини:
а – тиск нижче норми, б – нормативний тиск, в – тиск вище норми

Але внутрішній тиск впливає не тільки на ресурс шини або
безпеку руху, він так само впливає на витрату палива. Пояснюється
це тим, що при зниженому тиску відбувається деформація шини, що
підвищує опір коченню. При підвищеному тиску навпаки витрата
палива знижується за рахунок підвищення жорсткості шини і, як
наслідок, зниження опору коченню.
Н. С. Захаров на основі аналізу раніше виконаних досліджень
визначив [10] основні причини зміни тиску повітря в шині в процесі
експлуатації автомобільного транспорту (рис. 3).
Зміна температури залежить:
від температури умов експлуатації (зміна кліматичних умов,
сезону року, переїзд в райони з більш холодним або теплим кліматом);
зміни температури при заїзді у виробниче приміщення (ділянка
ТО або ТР, шиномонтажна ділянка). Варто зазначити, що зміна
температури відбувається поступово;
гістерезисних втрат при русі (енергія, що поглинається шиною,
призводить до значного підвищення її температури. При цьому
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призводить до значного підвищення її температури. При цьому зменшується
зменшуєтьсятертя
міжмолекулярне
в ній, гістерезисних
а отже, і величина
міжмолекулярне
в ній, а отже,тертя
і величина
втрат, що є
гістерезисних втрат, що є позитивним явищем. Гістерезисні ж втрати
позитивним
Гістерезисні ж втрати в корду кілька зростають.)
в кордуявищем.
кілька зростають.)
Причини відхилення тиску повітря в шині
при експлуатації автомобіля

Дифузійний витік

Зміна температури

Витік через дефекти шини

Втік повітря

Витік через негерметичність
фільтр

Помилки при контролі і
доведенні тиску до норми

Рис. 3. Причини відхилення тиску повітря в шині при експлуатації
Рис. 3. Причини відхиленняавтомобіля
тиску повітря в шині при експлуатації
автомобіля
Дифузійний витік повітря залежить
від таких факторів:
тип шини
(камерна
абоповітря
безкамерна)
– камерна
має більш низьку
Дифузійний
витік
залежить
від такихшина
факторів:
тип шини (камерна або безкамерна) – камерна шина має більш
порівняно з камерними інтенсивність дифузійної витоку;
низьку порівняно з камерними інтенсивність дифузійної витоку;
газопроникність
складу
гуми;гуми;
газопроникність
складу
розмір
шини
–
чим
більше
тим більша
поверхні,
розмір шини – чим більше
шина,шина,
тим більша
площаплоща
поверхні,
через яку
через яку відбувається дифузійна витік;
відбувається
дифузійна
тиск в шині
– чимвитік;
вище тиск, тим вище перепад між тиском
зовнішнього
середовища
і всередині
шини,
а отже,між
вище
інтенсивність
тиск в шині – чим вище тиск,
тим вище
перепад
тиском
зовнішнього
дифузійної витоку;
середовища і всередині шини, а отже, вище інтенсивність дифузійної
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температура шини – чим вище температура, тим більше
інтенсивність дифузійної витоку.
Витік повітря через дефекти шини залежить:
від стану шини і камери (при наявності);
типу і стан диска.
Витік повітря через негерметичний вентиль:
від стану вентиля;
температури навколишнього середовища – при низьких температурах прокладка ущільнювача клапана стає жорсткою, і герметичність
вентиля погіршується.
Помилки при контролі і доведенні тиску до норми: похибка
манометра; помилки виконавця.
Сьогодні застосовуються два типи систем моніторингу тиску в
шинах. Це система прямого (Directmeasured) і непрямого (Indirect)
вимірювання. Система прямого виміру вимірює безпосередньо температуру і тиск шин і використовує передавач. Система непрямого
вимірювання перевіряє тиск у шинах за розбіжностями в швидкості
обертання коліс. Види і різновиди систем моніторингу внутрішнього
тиску подано на рисунку 4.
Принцип будь-якої системи моніторингу тиску досить простий.
Датчики тиску виробляють завмер тиску в шині з певним інтервалом
часу, після чого за допомогою радіоканалу інформація передається
в блок керування, де відбувається її аналіз (звірення вимірювань з
нормативними значеннями), у разі проколу і швидкого зменшення
тиску в шині, вимірювання тиску датчиком відбуваються частіше, а
блок управління сповіщає про це водія.
Стандартна архітектура системи ТРМБ складається з:
із чотирьох колісних модулів вимірі тиску, кожен з яких включає:
датчик тиску; датчик температури; блок формування сигналу
та ідентифікації шини; трансмітер, передає радіосигнал; антену;
кристалічний (кварцовий) резонатор; батарею;
ресивера на приладовій панелі;
блоку обробки сигналу на приладовій панелі.
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моніторингу внутрішнього тиску подано на рисунку 4.
TPMS

ОПОСЕРЕДКОВАНІ

ПРЯМІ
ВНУТРІШНІ

ЗОВНІШНІ

БАТАРЕЙНІ

БЕЗБАТАРЕЙНІ

НА ОСНОВІ
ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ
ВІД ТРАНСИВЕРА

НА ОСНОВІ
ГЕНЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ
ВІД РУХУ КОЛІС

Рис. 4. Види
контролю
тиску
Рис.і різновиди
4. Видисистем
і різновиди
систем

контролю тиску

Системи прямої перевірки використовують датчики, розміщені
Принцип будь-якої системи моніторингу тиску досить простий.
в середині шини, які безпосередньо вимірюють тиск і температуру
газу
шині. За допомогою
розташованого
усередині часу, п
тискув виробляють
завмер передавача,
тиску в шині
з певним інтервалом
датчиків, дані про стан шини передаються сигналами ВЧ діапазону.
за допомогою
радіоканалу
інформація передається
блок керув
Приймач
(ресивер)
може розташовуватися
як в самому вблоці
обробки сигналу, що знаходяться на приладовій панелі, так і за його
відбувається її аналіз (звірення вимірювань з нормативними значен
межами. Блок обробки сигналу інформує водія про поточний стан
тиску в шинах.
Непряма (опосередкована) система обчислює тиск в шині,
використовуючи систему АБС, включаючи датчики тиску коліс
і (або) акселерометри, і локальний комп’ютер. Якщо тиск в шині
стає низьким, це колесо буде обертатися швидше, ніж інші колеса
через зменшення його радіуса. Відмінності у швидкості дозволяють
визначати низький тиск, а індикатор попередження буде сигналізувати
про це водієві, але ці багатопараметричні методи складно реалізувати
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і вони вимагають періодичного калібрування. У непрямій системі є
переваги – низька вартість, оскільки не потрібні батарейні датчики
і системи радіопередачі. Але вона не може визначати тиск перед
початком руху, спарених шин в одному вузлі, мають обмеження в
швидкості і траєкторії руху, для них не існує поняття точності абсолютних вимірювань, немає можливості визначити в якому колесі впав
тиск і визначити повільне падіння тиску, так само вони не здатні визначати недокачування тільки більше 30 % [11], [12].
Варто відзначити, що використання датчиків тиску на
вантажних автомобілях і автобусах утруднено через їх досить велику
протяжність, у такому випадку сигнал від датчика може “загубитися”.
Для цього використовують спеціальні ретранслятори-підсилювачі
сигналу (репітери). Такі системи виступають в ролі проміжної ланки
при передачі сигналу від датчиків до блоку прийому, мінімізуючи
ймовірність втрати сигналу.
Енергозбереження – дуже важливий аспект колісного модуля
ТРМБ, що не пропонує заміну батареї 5–10 років. Для цього в системі
колісного модуля використовується система енергозбереження. Сенс
цієї системи в переході в неактивний режим при відсутності руху і
перехід в активний режим при русі. Так само є тимчасові інтервали
вимірювання тиску, так при звичайному русі вимірювання можуть
бути один раз в 45 секунд (залежно від виробника), а при різкому
зниженні тиску інтервал вимірювання відбувається раз на 15 секунд.
Однак це не скасовує того, що термін служби батареї обмежений, тому
існує концепція безбатарейних колісних модулів TPMS. Ця концепція має на увазі кілька видів модулів: з передачею енергії для харчування датчика; з отриманням енергії від руху колеса. Однак ці методи
більш дорогі на відміну від батарейних модулів. Безбатарейні модулі
мають меншу вагу і розмір, що теоретично підвищить термін служби
і надійність пристрою.
На основі аналізу науково-дослідних робіт, чинників впливу і
процесу експлуатації шин компанії “Автолюкс” можна зробити такі
висновки:
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на шини впливає безліч факторів, рівень впливу яких може
істотно варіюватися залежно від виробника шин, марок автобусів,
кліматичного регіону, висоти над рівнем моря, стан доріг, типу
рельєфу місцевості та ін;
вплив різних чинників окремо на ресурс шин вивчено досить
добре, проте недостатньо вивчено їх поєднання;
неможливо розробити універсальну модель зносу шин, яка б
враховувала різні чинники в умовах різних кліматичних зон, рельєфу
місцевості, типу рухомого складу і виробників шин;
математичні моделі не враховують регіональні умови експлуатації;
як показав аналіз статистики, незважаючи на значний вплив
недостатнього внутрішнього тиску в шині як на її ресурс і витрату
палива, так і на безпеку руху, його контролю приділяється мало уваги;
проблема скорочення витрат на шини та паливо, а так само
підвищення безпеки руху, є все ще актуальним завданням.
Було розроблено загальну методику дослідження (табл. 1).
Детальна методика регресійного аналізу результатів експерименту викладена в джерелах [34], [38].
Для того, щоб уявити вихідну матрицю експерименту, необхідно
визначити варіацію факторів закодувати змінні. Для зручності складається матриця кодування змінних (табл. 2), в якої так само представлені рівні варіювання факторів і відповідні їм абсолютні значення.
Як видно з таблиці 2, варіація тиску знаходиться в межах від 7,4
до 8,2 бар. А вагова навантаження від 203 до 409 кг. У даному випадку
визначалася не мінімально або максимально можливе значення
фактора, яке він може прийняти, а значення, яке приймав фактор в
ході експерименту.
З табл. 1 видно, мінімальному значенню рівня варіювання (-1,414)
присвоюється початкове значення діапазону відповідного фактора,
максимальному (+1,414) – максимальне значення діапазону. Проміжні
значення (-1; 0; +1) визначаються методом лінійної інтерполяції.
У таблиці 3 представлені вихідні матриці експерименту для
маршруту Харків – Александрія.
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Таблиця 1
Загальна методика дослідження
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОМ ШИН НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ЕТАП 1. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ
Аналіз науково до- Визначення факторів, що Розгляд існуючих
слідних робіт у сфері впливають на інтенсивність методів вимірюванексплуатації шин
зносу шин
ня глибини протектора і систем
моніторингу тиску в
шинах
ЕТАП 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ
ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Визначення
зна- Методика планування багачущих чинників на тофакторного експерименту
основі аналізу даних
першого етапу і уявлення процесу зносу
шин у вигляді “чорного ящика”

Вибір рівняння регресії і побудова
матриці планування
експерименту

ЕТАП 3. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Оцінки точності ви- П о б у д о в а
міру залишкової гли- матриці кобини протектора
дування і
вихідної матриці експерименту

Множинний
регресійний
аналіз результатів

Побудова регресійних моделей і уявлення поверхонь
відгуку

ЕТАП 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
Зіставлення результа- Складання заходів і рекотів з проведеними ра- мендацій для підвищення
ніше дослідженнями
ресурсу шин з використанням систем моніторингу
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Таблиця 2
Матриця кодування змінних
Змінні фактори

Позначення

Рівні варіювання факторів

загальні кодуються -1,414

-1

0

+1

+1,414

Тиск, Бар

Р

Х1

7,4

7,517

7,8

8,083

8,2

Вагове навантаження, кг

М

Х2

203

233,2

306

378,8

409

Таблиця 3
Вихідна матриця експерименту
для маршруту Харків – Александрія
№ випробування

Теоретичні значення

Фактичні
значення

Інтенсивність зносу, мм/1 000 км

Х1

Х2

Х1

Х2

1

7,5

233,2

7,4

232

1,280

2

8,1

233,2

8,1

227

1,227

3

7,5

378,8

7,4

358

1,331

4

8,1

378,8

8,1

358

1,302

5

7,4

306,0

7,4

286

1,479

6

8,2

306,0

8,2

298

1,102

7

7,8

203,0

7,7

203

1,020

8

7,8

409,0

7,8

395

1,445

9

7,8

306,0

7,8

298

1,171

10

7,8

306,0

7,8

298

1,172

11

7,8

306,0

7,8

298

1,312

12

7,8

306,0

7,8

298

1,334

Нормальний вигляд рівняння регресії для даного маршруту при
використанні методики має вигляд:
J1=0.786-0.054x1+0.068x2+0.034x12-0.021x22+0.002x1x2
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використанні методики має вигляд:
𝐽𝐽𝐽𝐽1 = 0.786 − 0.054𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 0.068𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 0.034𝑥𝑥𝑥𝑥12 − 0.021𝑥𝑥𝑥𝑥22 + 0.002𝑥𝑥𝑥𝑥1 𝑥𝑥𝑥𝑥2
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Було також перевірено можливість використання лінійної моделі методу

найменших
квадратів
із заданими
базиснимивикористання
функціями за лінійної
допомогоюмоделі
Було також
перевірено
можливість

методу найменших
квадратів із
базисними
функціями
програмного
осередку WolframAlpha.
На заданими
рис. 5 подано
регресійну модель
для

за
допомогою
програмного
осередку
WolframAlpha.
На
рис.
5
подано
базисної функції другого порядку та простір помилок.
регресійну модель для базисної функції другого порядку та простір
помилок.
𝐽𝐽𝐽𝐽1 = 28.308645183904414 − 7.198039334789334𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 0.45138508𝑥𝑥𝑥𝑥1 2
2
J1= 28.308645183904414
– 7.198039334789334x
+0.45138508x
+
+ +0.01146268591514𝑥𝑥𝑥𝑥
1
1
2 − 0.0001295163865179𝑥𝑥𝑥𝑥
1 𝑥𝑥𝑥𝑥2
2
+0.01146268591514x2 – 0.0001295163865179x
x
–
0.0000167706840362x
2
1 2
2

− 0.0000167706840362𝑥𝑥𝑥𝑥2

а
б
Рис. 5. Регресійна модель для базисної функції другого порядку:
а –поверхнявідклику регресійної моделі по маршруту;
б – простір помилок регресійної моделі.

Рис. 5. Регресійна модель для базисної функції другого порядку:
Як бачимо, інтервал регресійної
зміни похибки
моделі
від -0,1
до
а –поверхнявідклику
моделі
по знаходиться
маршруту;вбмежи
– простір
помилок
регресійної
моделі
0,1.

Як бачимо,
інтервал
похибки моделі
знаходиться
в межи від
Для
зменшення
похибкизміни
було проведено
моделювання
для базисної
-0,1 до 0,1.
функції третього порядку та простір помилок, результати подано на рисунку
Для зменшення похибки було проведено моделювання для
6.
базисної функції третього порядку та простір помилок, результати
подано на рисунку 6.
J1= 544.2611911683763 - 102.92413609790151x1 - 0.5612714596036804x12
+ 0.676620773930863x13 - 2.692869394977803x2 + 0.6939570518129152x1x2
- 0.04965332106360002x12x2 + 0.00004913623952156396x22 +
0.00013007223117060069x1y2 - 0.000001206886055518492x23
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− 0.5612714596036804𝑥𝑥𝑥𝑥12 + 0.676620773930863𝑥𝑥𝑥𝑥1 3

− 2.692869394977803𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 0.6939570518129152𝑥𝑥𝑥𝑥1 𝑥𝑥𝑥𝑥2

2
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НАУКИ
− 0.04965332106360002𝑥𝑥𝑥𝑥
1 𝑥𝑥𝑥𝑥2

+ 0.00004913623952156396𝑥𝑥𝑥𝑥2 2

2
+
0.00013007223117060069𝑥𝑥𝑥𝑥
1 𝑦𝑦𝑦𝑦більш точно підлаштовується
З рисунку
видно, що дана модель
3 похибку на порядок, однак
під початкові
дані, що дозволяє зменшити
− 0.000001206886055518492𝑥𝑥𝑥𝑥
2

при збільшенні кількості випробувань достатньо буде використання
регресійної моделі для базисної функції другого порядку.

а
б
Рис.
6. Регресійнамодель
модель для
функції
третього
порядку:
Рис. 6.
Регресійна
длябазисної
базисної
функції
третього
порядку:
а
–
поверхнявідклику
регресійної
моделі
по
маршруту;
а – поверхнявідклику регресійної моделі по маршруту;
– простір
помилок регресійної
моделі
б – бпростір
помилок
регресійної
моделі.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

З рисунку видно, що дана модель більш точно підлаштовується під
Метою цієї роботи є зниження експлуатаційних витрат і викидів

початковішкідливих
дані, щоречовин
дозволяє
зменшити
похибку
порядок,ресурсом
однак при
шляхом
розробки
системи на
управління

шин на основі використання систем моніторингу транспортних
засобів.
Для досягнення
мети були вирішені такі завдання:
моделі для базисної
функціїпоставленої
другого порядку.
проведено аналіз і розглянуто комплексний вплив поєднання
чинників на інтенсивність зносу шин за наявними літературними
3. ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
даними;
аналіз
даних про тиск і ходимість
Метою проведено
цієї роботи
є статистичних
зниження експлуатаційних
витрат і шин
викидів
і вибрані основні експлуатаційні фактори впливу на інтенсивність
шкідливих
речовин
шляхом розробки системи управління ресурсом шин на
зносу
протектора;
складено систем
багатофакторні
моделі
основі використання
моніторингу регресійні
транспортних
засобів.залежності
інтенсивності зносу протектора шини від основних експлуатаційних
Для факторів;
досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання:

збільшенні кількості випробувань достатньо буде використання регресійної

проведено аналіз і розглянуто комплексний вплив поєднання чинників на
216 зносу шин за наявними літературними даними;
інтенсивність
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проведено аналіз статистичних даних про тиск і ходимість шин і вибрані
основні експлуатаційні фактори впливу на інтенсивність зносу протектора;
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розроблено на основі регресійних моделей заходи, що дозволяють
зменшити інтенсивність зносу протектора шини;
запропоновано методи управління ресурсом шин на основі
використання систем моніторингу.
Дані дослідження пропонується проводити у напрямі збільшення
кількості основних експлуатаційних факторів.
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You can reduce the cost of tires by increasing its durability, which is influenced by many factors. These factors can be divided into two groups:
controlled and uncontrolled. Controlled factors are factors that can be influenced to manage tire life, including tire pressure, imbalance (static and
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dynamic), suspension condition, vehicle load, speed and driving skills. By
uncontrollable are: road and climatic conditions, as well as traffic conditions.
The problem of tire pressure control is caused by the lack of regulations
governing the mandatory continuous monitoring of tire pressure, as well
as the lack of recommendations for the use of control methods.
Regression models for each route will allow to predict the residual depth
of the tire tread depending on the combination of operational factors for
each specific route: the air pressure in the tire and the weight load on the
tire.
The main research is devoted to the development of a method for tire
resource management based on the use of systems for monitoring controlled factors influencing the tire resource on inter-municipal and interregional routes in Ukraine.
The created regression models for each considered route will allow to predict residual depth of a tire tread depending on a combination of operational factors for each concrete route: air pressure in the tire and weight
loading on the tire.
The developed model and methodology will allow to manage the resource
of tires, to carry out planned and preventive actions taking into account
the actual situation on the basis of monitoring data and, as a result, to
reduce operating costs for tires and fuel, increase traffic safety and reduce
negative impact on the environment.
Key words: tire pressure; car; bus resource; traffic route; regression model.
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