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Винахід належить до галузі машинобудування і може застосовуватись у автотранспортних 
засобах, що повинні бути захищеними від впливу механічних коливань з боку поверхні дороги. 

Найбільш близькою за сукупністю суттєвих ознак до винаходу є відома підвіска автомобіля 
[1, с. 240] на направляючих пружинних та амортизаційних стійках, що вибрана як прототип 
винаходу. 5 

Прототип, як і винахід, містить пружно-демпферний модуль, що шарнірно з'єднаний з нижнім 
важелем, що шарнірно з'єднаний з кузовом. 

Проте, на відміну від винаходу, у прототипі пружно-демпферний модуль безпосередньо 
з'єднує підресорену та не підресорену маси. В результаті цього на підресорену масу 
передається вся амплітуда коливань пружно - демпферного модуля, що суттєво погіршує 10 

плавність ходу автомобіля. 
Отже, недоліком пристрою-прототипу є низька плавність ходу автомобіля. 
В основу винаходу поставлена задача вдосконалення підвіски автомобіля, що містить 

пружно-демпферний модуль, що шарнірно з'єднаний з нижнім важелем, що шарнірно з'єднаний 
з кузовом, шляхом того, що введений верхній важіль, що шарнірно з'єднаний з кузовом, пружно-15 

демпферним модулем та верхньою ланкою, що шарнірно з'єднана з проміжним важелем, що 
шарнірно з'єднаний з кузовом та нижньою ланкою, що шарнірно з'єднана з нижнім важелем, що 
забезпечує підвищення плавності ходу автомобіля. 

Поставлена задача вирішується таким чином. 
Завдяки введенню додаткових важелів та ланок забезпечується зворотне копіювання рухів 20 

нижнього важеля верхнім. За допомогою нижньої ланки зусилля від колеса передається на 
проміжний важіль, що шарнірно обертається на кузові та передає зусилля на верхню ланку, яка, 
в свою чергу, передає зусилля на верхній важіль. Внаслідок цього верхній важіль буде рухатись 
назустріч нижньому. Тому, як наслідок, необхідний пружно-демпферний модуль буде мати 
значно меншу жорсткість та сприйматиме більшу деформацію, що суттєво покращить плавність 25 

ходу автомобіля. 
Суть винаходу пояснюється кресленням, де зображено схему підвіски автомобіля, що 

пропонується. 
Підвіска автомобіля містить верхній важіль 1, верхню ланку 2, проміжний важіль 3, кузов 4, 

нижню ланку 5, нижній важіль 6, пружно-демпферний модуль 7. Нижній важіль 6 шарнірно 30 

з'єднаний з кузовом 4, нижньою ланкою 5 та пружно-демпферним модулем 7. Нижня ланка 5 
шарнірно з'єднана з проміжним важелем 3, що шарнірно з'єднаний з кузовом 4 та верхньою 
ланкою 2. Верхня ланка 2 шарнірно з'єднана з верхнім важелем 1, що шарнірно з'єднаний з 
кузовом 4 та пружно-демпферним модулем 7. 

Підвіска автомобіля працює таким чином. 35 

Підвіска автомобіля працює за рахунок важільного механізму на шарнірах. На нижній важіль 
6, що шарнірно з'єднаний з кузовом 4, від колеса шарнірно діє сила, що розподіляється 
частково на пружно-демпферний модуль 7 та частково на нижню ланку 5. Це, в свою чергу, 
примушує обертатись проміжний важіль 3 на кузові 4. Проміжний важіль 3 примушує рухатись 
вниз верхню ланку 2, що, в свою чергу, примушує верхній важіль 1, що шарнірно з'єднаний з 40 

кузовом 4, тиснути на пружно-демпферний модуль 7 зверху вниз назустріч нижньому важелю 6. 
Джерела інформації: 
1. Раймпель Й. Шасси автомобиля: конструкции подвесок/ Пер. с нем. В.П. Агапова. - М.: 

Машиностроение, 1989.-328 с.  
 45 

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 
 

Підвіска автомобіля, що містить пружно-демпферний модуль (7), що шарнірно з'єднаний з 
нижнім важелем (6), що шарнірно з'єднаний з кузовом (4), яка відрізняється тим, що введений 
верхній важіль (1), який шарнірно з'єднаний з кузовом (4), пружно-демпферним модулем (7) та 50 

верхньою ланкою (2), що шарнірно з'єднана з проміжним важелем (3), що шарнірно з'єднаний з 
кузовом (4) та нижньою ланкою (5), що шарнірно з'єднана з нижнім важелем (6). 
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