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Резюме: Контактът на превозното средство с пътната настилка се 

осъществява от автомобилните гуми, чрез площта на контактното им петно. 

Контактната площ зависи както от вътрешното налягане така и от вертикалното 

натоварване. Не е изяснено обаче, точно до каква степен влияе износването при 

различни експлоатационни режими на работа на пневматичната гума. Целта на 

предложената методика е да се определи  площта на контактното петно на 

автомобилни гуми при различно натоварване и вътрешно налягане в ПГ.   

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

Съгласно [1] пневматичната гума, която е монтирана на джанта и запълнена с 

въздух до определено вътрешно налягане увеличава своя размер в диаметър, което води 

до неблагоприятно разтягане на протектора. При нормално натоварване, автомобилната 

гума е подложена на деформация в областта на контактната зона с пътя като се 

получава нормално отклонение. На фиг. 1 е показано стационарна автомобилна гума 

под въздействието на вертикалното натоварване Gк приложено върху пневматичната 

гума. Контактът на гумата с опорната повърхност се характеризира със следните 

параметри [1]: 

- радиалната деформация на гумата - св стz r r   , където свr  – свободния радиус 

на гумата, а  стr  – статичен радиус на гумата; 

- дължина на контакта - 𝑙  
- ъгъл на контакта - 𝛼𝑘- дължината на контакта спрямо приложеното вертикално 

натоварване в оста на колелото; 

- контактна площт – 𝑆, която за повечето от съвременните гуми при пълно 

нормално натоварване има форма, близка до правоъгълна с оси l  и b. 

Когато нормално натоварване Gк действа върху колелото, сумата на нормалните 

контактни напрежения q върху контактната зона е равна на нормалния товар, т.е. 

 

(1)      
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където: Fz е нормалната реакция на опорната повърхност. 

 

 
Фиг.1 Сили действащи върху неподвижна пневматична гума 

 

Нормалното контактно напрежение q се разпределя равномерно по площта на 

контактната гума.  

При малки отклонения на гумата, нормалното напрежение трябва да бъде 

пропорционално на нормалната деформация на гумата в дадена точка на контактната 

повърхност. Следователно, нормалното напрежение трябва да се увеличи от началото 

на контакта в точка А до неговия център. В точка D те трябва да достигнат максимална 

стойност. В посока от точка D до точка B напрежението отново ще намаля симетрично 

спрямо разпределението в областта DA и ще намали пропорционално на нормалната 

деформация на гумите в това радиално сечение.  

Надлъжни тангенциални напрежения 𝜏𝑥 за неподвижно колело, натоварено с 

нормален товар, могат да бъдат приблизително изразени със следната синусоидална 

зависимост: 

(2) 𝜏𝑥 = 𝐶𝛽𝛽 = 𝑘 [arcsin (𝑐𝑜𝑠
𝛼𝑘

2
𝑡𝑔𝛼𝑛) − 𝛼𝑛], 

 

където: 𝐶𝛽 – коефициент на усукване на твърда гума; 

𝛽 – ъглова деформация; 

𝛼𝑘 – ъгъл на контакта; 

𝛼𝑛 – текуща стойност на ъгъла на завъртане на гумата; 

 

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТА: 

Методиката дава възможност за изпитването на ПГ и получаване на 

характеристики при различни вътрешни налягания в диапазона рв – 0,18÷0,33МРа, като 

се повишава през интервал рв.= 0,03МРа, и се спазват предписанията на производителя 

на изпитваната гума;  

Методиката дава възможност да се отчете и промяната на характеристиките при 

вертикални натоварвания в ПГ в диапазона Gk – 2000÷4500N. 

Методиката има възможност за провеждане на експерименти с различни 

поразмери гуми от 12“÷19“ и сравняване на резултатите получени по описаната 

методика;  

 

Стационарна система за изпитване на пневматични гуми за лек автомобил 
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На фиг. 2. е показано експерименталното оборудване с което са извършение 

експериментите спряма предложената методика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 2. Експериментално оборудване за получаване статични характеристики на еластичност за 

ПГ:  

а) фронтален изглед; б) страничен изглед; 1 – експериментално оборудване за 

изпитване на статично натоварване за автомобилни гуми; 2 – изпитвана гума; 3 – 

фундамент за закрепване на плочите с изпитваната пътна настилка, показани на 

фиг.2.16/а, б и в; 4 – сменяема плоча с различни пътни настилки за изпитване, 

показани на фиг.2.16/а, б и в; 5 – цилиндър за вертикално натоварване на изпитваната 

гума; 6 – възприемател за вертикално преместване; 7 – ос на възприемателя за 

вертикално преместване; 8 – място за закрепяне на оста за отчитането на 

вертикалното преместване; 9 – компютър за отчитане на измерванията, получени от 

датчика за вертикални премествания; 10 – аналогово-цифров преобразувател - DAQ; 

11 – лостова система за ръчно управление; 12 – електродвигател; 13 – хидравлична 

помпа за подаване на налягане в хидравличната система; 14 – ос с тензометрични 

възприематели за отчитане на вертикалното и надлъжно натоварване върху 

изпитваното колело; 16 – хидравлични тръбопроводи.[3,4,5] 

 

Получаване на графичен или фотоотпечатък. 

1. За получаване на отпечатъците се използва бял лист хартия формат (А4 или А3), 

който бързо да абсорбира влагата от боята (фиг. 3/а и б); 

2. За основа върху която ще се снема отпечатъка се използва неподатлива на 

деформации твърда повърхност 
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а) 

 

б) 

Фиг. 3. Етап от снемане на контактното петно от изпитваните гуми  за съответното налягане рв и 

Gk вертикално натоварване: а) снемане на отпечатък от ПГ; б) примерен отпечатък на ПГ 15”. 

 

3. Гумата се повдига и се намазва с латексова боя, към която предварително е 

добавен оцветител с тъмен цвят за по добър контраст; 

4.  Слоят боя се нанася върху определена зона (предварително обозначена) от 

гумата. Изисква се боята да е с висок вискозитет, за да не предизвика нежелани 

петна или капки от разливане; 

5. Повдигнатата преди това гума се спуска към листа до пълното прилепване на 

контактната зона с; 

6. За да се извърши повторен опит с тестваната гума, е необходимо тя да се 

почисти от остатъчна боя; 

7. Получените отпечатъци се надписват и се оставят да изсъхнат с цел да бъдат 

обработени; 

8. Опита се повтаря за всяка една изпитвана гума с промяна на вътрешното 

налягане и вертикално натоварване. 

 

Получените отпечатъци могат да бъдат обработени ръчно с помощта на 

измервателен уред планиметър, показан на (фиг. 4) или чрез метода на цифровата 

обработка на изображението [2].  

 

Фиг. 4. Примерен отпечатък, измерен с планиметър 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложената методика служи за снемане на отпечатъци на всякакъв вид 

автомобилни гуми. Получаването на резултатите от отпечатъците на всяка една от 

изпитваните гуми при различно вертикално натоварване и вътрешно налягане показва 

заключената контактна площ между пневматичната гума и пътната настилка. Чрез 

получените отпечатъци може да се определени експериментално зависимостите между 

изменението на вертикалното натоварване и вътрешното налягане в пневматичната 

гума и промяната на площта в заключеното контактно петно на изпитваната 

пневматична гума с опорната повърхност.  
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Abstract: Contact between vehicles and the pavement is achieved through the contact patch 

of their tires. The area of this contact patch depends on both the tire's internal pressure and 

the vertical load of the vehicle. It is unknown, however, the extent to which a tire's wear 

affects this area during various exploitative modes of work of the pneumatic tire. The goal of 

the suggested methodology is to determine the area of the contact patch of automobile tires 

during different loads and internal pressures in the pressurized tire.  


