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Анотація. Обговорено питання дослідження пасивної безпеки автомобілів, розглянуто засто-
совувані стенди для натурних випробувань. Запропоновано стенд для досліджень у галузі па-
сивної безпеки автомобілів. 
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Аннотация. Обсуждены вопросы исследования пассивной безопасности автомобилей, рас-
смотрены применяемые стенды для натурных испытаний. Предложен стенд для исследований 
в области пассивной безопасности автомобилей. 
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Abstract. The issues concerning the research of vehicles passive safety are considered. The applied 
stand for on location tests is considered. The stand designed for investigations in the field of vehicles 
passive safety is offered.  
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Вступ 
 

У сучасних умовах проектування й вироб-
ництва автомобілів великого значення набу-
вають питання пасивної безпеки. Тому цим 
питанням приділяється велика увага як на 
стадії проектування й доведення дослідних 
зразків, так і при супроводі автомобіля на 
життєвому циклі. 
 
На етапі проектування стають значущими 
віртуальні випробування, однак фінальною 
стадією є випробування реальних зразків. 
Таким чином питання реальних випробувань 
автомобілів і їхніх вузлів з пасивної безпеки, 
а також проектування стендів для таких ви-
пробувань є досить актуальним. При розроб-
ці стенда найбільш доцільно провести аналіз 
аналогів. 

Аналіз публікацій 
 

У сучасній практиці найбільш поширеними є 
різноманітні стенди для досліджень зразків з 
пасивної безпеки. Найпоширенішими є на-
ступні типи стендів: 
– стенди для дослідження автомобіля, що 
являють собою розгінну доріжку й нерухому 
перешкоду і використовуються для прове-
дення досліджень при фронтальних ударах; 
– стенди для дослідження бічної пасивної 
безпеки (використовують різноманітні типи 
перешкод (стовп, плиту), установлених на 
розгінному модулі, який зіштовхується з 
нерухомим автомобілем); 
– стенди для дослідження автомобіля при 
перекиданні (спеціальний розгінний модуль 
із закріпленим на ньому автомобілем; при 
гальмуванні відбувається скидання автомо-
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біля з модуля з наступним переворотом). 
Такі типи стендів – це складний комплекс 
стаціонарних споруджень. Випробування 
коштують дорого, займають багато часу, 
використовуються для сертифікаційних ви-
пробувань і доведення прототипів на фіналь-
ній стадії проектування та для перевірки від-
повідності віртуальних випробувань. 
 
Стенди для дослідження елементів конст-
рукції автомобіля: 
– стенди для дослідження ременів безпеки та 
крісел (закріплене на розгінному модулі крі-
сло й частина конструкції автомобіля з реме-
нями безпеки, забезпечується зупинка моду-
ля із заданим уповільненням [1]); 
– стенди для дослідження передньої частини 
автомобіля на зіткнення з пішоходом (спеці-
альний гідроциліндр, що обстрілює передню 
частину автомобіля моделлю голови з різних 
положень). Ці стенди застосовують на всіх 
стадіях проектування автомобіля, при моде-
рнізації конструкції. Їх відрізняє простота 
конструкції (як правило, побудовані на мо-
дульному принципі), простота проведення 
експериментів та відносно низька вартість 
дослідження. 
 

Мета та постановка задачі 
 

Розробити модель стенда для дослідження 
пасивної безпеки автомобілів. 
 
Стенд для дослідження зразків на пасивну 

безпеку 
 

Проаналізувавши переваги та недоліки опи-
саних стендів, визначимо основні вимоги до 
стендів: 
– можливість проводити різні види випробу-
вань (фронтальні, зі зміщенням, із заданим 
уповільненням);  
– стенд повинен забезпечувати як зіткнення 
зразка з перешкодою із заданими параметра-
ми, так і уповільнення зразка із заданим при-
скоренням; 
– мати можливість модернізації. 
 
З огляду на ці вимоги, було розроблено 
стенд, схему якого представлено на рис. 1.  
 
Стенд складається з таких частин: 
1) напрямна рейка із тросами розгону; 
2) рухомий візок (служить для закріплення 
на ньому досліджуваних зразків); 

3) стіна (може встановлюватися в різних по-
ложеннях щодо напрямку руху зразка, має 
можливість закріплення деформованого 
бар’єру); 
4) об’єкт дослідження; 
5) вимірювальний комплекс з датчиками при-
скорення і тензодатчиками (записує й збері-
гає дані). 
 

 
 

Рис. 1. Стенд для досліджень пасивної безпеки 
 
Замість стіни можна встановити гідравлічне 
гальмо, яке дозволяє здійснювати зупинку 
зразка із заданим уповільненням. 
 
Даний стенд передбачає можливість модер-
нізації для уніфікації одержуваних результа-
тів за вимогами NCAP [2]. 
 

Висновки 
 

Розроблений стенд – це інструмент для дос-
лідження зразків на пасивну безпеку, який 
дає можливість проводити наступні види 
випробувань: лобовий удар зразків; косо-
фронтальний удар зразків; зупинку зразків із 
заданим уповільненням. Розроблений стенд 
може бути застосований при проектуванні 
автомобілів і їх вузлів для досліджень у галу-
зі пасивної безпеки. 
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