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АННОТАЦИЯ 

 

диссертационной работы Асемханулы Асылхан на тему 

«Исследование движителей транспортных средств и разработка 

рациональной их конструкции» представленной на на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D071300 – «Транспорт, 

транспортная техника и технологии» 

 

Актуальность работы. Как известно Республика Казахстан обладает 

большим количеством полезных ископаемых по всей территории. 

Следовательно, есть необходимость использования техники повышенной 

проходимости в труднодоступных районах, где отсутствуют дороги. В 

основном это районы горной местности и зоны пустынь. 

Горы Казахстана являются излюбленным местом отдыха туристов во 

всего мира. Кроме природных ландшафтов и редкой флоры и фауны, 

казахстанские горы славятся санаториями, лечебными пансионатами, 

высокогорными курортами, а также пешими проходами через огромное 

количество горных «хребтов-пиков», где созданы все необходимые условия 

для проведения экстремального и лечебного отдыха. Для обеспечения 

безопасности отдыха и оказания своевременной помощи туристам, а также 

для перевозки грузов, доставки продуктов, требуется специальная техника, 

которая способна в экстремально-климатических условиях способна 

добраться по труднодоступным районам. 

Особенно важным является применение движителей высокой 

проходимости в сельском хозяйстве, в геологоразведке, в освоении нефтяных 

и газовых месторождений, в военной области, в условиях чрезвычайных 

ситуаций, строительстве и возведении дорог и т.д.  

Движители транспортных средств, работающие во всех высшее 

указанных работах, снабжены пневмоколесами, которые не отвечают ни 

одному из требований, предъявляемых для передвижения в условиях 

бездорожья, т.к. нарушаются условия комфортности езды, снижается 

проходимость, из-за вибрации рамы увеличивается износ основных узлов и 

агрегатов и резко увеличивается сопротивление на передвижение. 

Следовательно, исследование движителей транспортных средств и 

разработка рациональной их конструкции для передвижения в условиях 

бездорожья, являются актуальной задачей. 

Цель работы: является разработка и обоснование конструкции 

колесно-шагающих движителей, определения рабочих параметров 

шагающего колеса для преодоления препятствий в экстремальных условиях 

бездорожья. 

Задачи исследования: 

- на основе изучения и анализа проблем проходимости колѐсных машин 

разработать новую методику оценки проходимости колесно-шагающих 

движителей для транспортных средств в условиях бездорожья; 
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- разработать новую кинематика-конструктивную схему колѐсно–

шагающего движителя; 

- разработать методы синтеза и анализа колѐсношагающего устройства, 

позволяющие  определить основные его параметры при конструировании; 

- произвести анализ исследований процесса взаимодействия колѐсных 

движителей с различными опорными поверхностями. 

- изготовить демонстрационный макет колѐсно–шагающего устройства; 

- разработать кинематика-конструктивную схему адаптивной подвески. 

Методы исследования. Использованы методы теории механизмов и 

машин, методы классической механики системы твердых дел, а также 

использованы методы кинематического и динамического анализа 

движителей автотранспортных средств, численного моделирования и 

использования данных лабораторных и натурных экспериментальных 

исследований. 

Объект исследования –движители различны надземных транспортных 

средств (машин). 

Предмет исследования – взаимодействие опорной поверхности дороги 

и шагающих движителей транспортных средств в условиях бездорожья. 

Научная новизна полученных результатов работы: 

 разработан методика оценки проходимости кинематика-

конструктивных различных схем колѐс в условиях бездорожья; 

 разработан кинематика-конструктивная схема колѐсно–шагающего 

движителя; 

 предложен метод синтеза и анализа колѐсношагающего движителя, 

позволяющие определить основные его параметры при конструировании; 

 разработан кинематика-конструктивная схема адаптивной подвески. 

Практическая ценность исследования: Результаты теоретических 

исследований сведены в алгоритмическом виде в общую методику 

определения основных параметров колѐсношагающего движителя для 

различны транспортных средств (машин) при проектировании его 

конструкции.  

Для более наглядного представления конструкций предлагаемого 

колесно-шагающего движителя изготовлены действующие макеты в виде 

первого конструктивного приближения. 

Все эти материалы могут быть использованы при создании новых 

шагающих транспортных средств для повышения проходимости в условиях 

бездорожья.  

Материалы диссертации являются частью научно-исследовательских 

работ ученных Казахского университета путей сообщения по разработке и 

исследованию шагающих движителей надземных транспортных средств. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

- анализ исследований процесса взаимодействия колѐсных движителей 

с различными опорными поверхностями; 

- расчѐт физико-механических свойств опорной поверхности; 



3 

- анализ схемы механизма адаптивного подвески транспортных 

средств. 

Личный вклад автора: 

- разработка методики сравнения конструкции колесного движителя 

транспортных средств, в зависимости от особенности конструкции. 

- разработка конструктивное решение модернизации элементарного 

шагающего колеса-движителя и создана конструкция универсального 

шагающего колеса обладающего особо повышенной проходимости и 

одинаковой комфортностью езды по асфальтированной дороге и по 

бездорожью. 

Достоверность научных положений выводов и рекомендаций. 

Полученные новые результаты, достигается корректным 

использованием на основе математического моделирования основных 

положений теории машин и механизмов и практически проверены на 

действующем макете в лабораторных условиях неоднократно. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

определений, обозначений и сокращений, 4 разделов, заключения, списка 

использованных источников, приложения. 

В первом разделе выполнен обзор и анализ современного состояние 

исследований, связанных с проходимостью движителей надземных 

транспортных средств. 

Во втором разделе проведен теоретический анализ проходимости 

колѐсных и колѐсношагающих движителей транспортных средств. 

В третьем разделе исследованы колѐсные и колѐсношагающие 

движители транспортных средств для передвижения по бездорожью 

В четвертый раздел посвящѐн вопросам разработки конструкции 

шагающего колеса и адаптивной подвески для надземных транспортных 

средств 

В заключении отражены основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

Реализация и апробация работы. Основные этапы работы 

докладывались и обсуждались на Международной научно-практической 

конференции «Achievement of high school-2017» 17-25 ноября 2017 София 

(Болгария)., на Международной научно-практической конференции «Vedecky 

prumysl evropskeho kontinentu-2018» 22-30 ноября 2018г. Прага (Чехия)., на 

Международной научно-практической конференции  «Conduct of modern 

science–2018» 30 ноября–7декабря, 2018г. Шеффилд (Англия)., 

на Международной научно-практической конференции «Dny vedy-2019, 22-

31 марта 2019г. Прага (Чехия), на научных семинарах кафедры 

«Транспортная техника, машиностроение и стандартизация» Казахского 

университета путей сообщения  и рекомендованы для выпуска учебного 

пособия обучающимся по образовательной программе «Транспортная 

техника и технологии» и преподавателей ВУЗа. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 30 печатных работах, в том числе 17 статей в журналах, 
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рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере образования 

и науки МОН РК; 4 публикации в Международных конференциях; 3 статьи в 

журналах базы данных Scopus 

1. Кайнарбеков А., Бекмамбет К.М., Асемханулы А. 

Конструктивная схема универсального шагающего колеса /Журнал 

«Промышленный транспорт Казахстана», 2017 г, №2 (55) , с.44-48, г Алматы 

2. Муратов А., Сериккулова А.К., Асемханулы А. Транспортное 

средство с шагающим колесом для езды по каменистым поверхностям 

/Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2017 г, №3 (56) , с.99-

103, г Алматы 

3. Кайнарбеков А.,Бекмамбет К.М., Асемханулы А.  Универсально 

шагающее колесо транспортных средств /Материали за ХIII Международна 

научна практична конферения «Achievement of high school – 2017»  17-25 

November, 2017, Volune 9, Технически науки съвременните информационни 

технологии стоителство и архитектура математика география и геология. 

с.24-30, София (Болгария). «БелГРАД-БГ» ООД, 2017 

4. Кайнарбеков  А., Асемханулы А., Бексултанов А.,Дайинова 

Ж.Х. Расчет параметров шагающего движителя транспортных средств на 

примере инвалидной коляски /Журнал «Промышленный транспорт 

Казахстана», 2017 г, №4 (57), с.93-103, г Алматы. 

5. Муратов А., Сериккулова А.Т., Никитин Е.В., Асемханулы А. 

Синтез схемы механизма адаптивной рамы транспортных средств 

универсального хода /Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 

2017 г, №4 (57), с.103-106, г Алматы. 
6. Кайнарбеков А., Асемханулы А., Бексултанов А., Дайинова 

Ж.Х. Расчеты рабочих параметров шагающего колеса транспортных 

средств/ Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2017 г, №4 (57), 

с.123-128, г Алматы. 

7. Кайнарбеков  А., Муратов А., Бекмамбет К.М., Асемханулы А. 

Динамический процесс, происходящий при осуществлении шагающей 

походки колесно – шагающим колесом/ Журнал «Промышленный транспорт 

Казахстана», 2017 г, №4 (57), с.134-138, г Алматы. 
8. Асемханулы А. Кайнарбеков  А., Муздыбаева А.С., Бекмамбет 

К.М. Транспортное средство для езды по лестничным маршам /Журнал 

«Промышленный транспорт Казахстана», 2018 г, №1 (58), с.64-67, г Алматы. 
9. Муратов А.М., Асемханулы А., Ниязова Ж.К. Синтез схемы 

шагающего колеса./ Вестник Омского регионального института Научно-

практический журнал № 4, 2018 г. с. 88-93., ISSN 2305-6827 г.Омск, Россия. 

10. Муратов А., Кайнарбеков  А., Сериккулова А.Т. Асемханулы А. 

Взаимозависимости геометрических параметров и анатомическое строение 

адаптивно-упругой подвески четырехопорных транспортных средств/ 

Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2018 г, №1 (58), с.74-79, г 

Алматы. 

11. Кайнарбеков А.,Турдалиев А. Асемханулы А. 

Совершенствование машиностроительного производства – залог успешного 
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развития экономики Казахстана /Журнал «Промышленный транспорт 

Казахстана», 2018 г, №2 (59), с.130-132, г Алматы. 

12. Asemhanuly A., Nııazova J.Q. Kólikterdiń adymdaýshy 

qozǵaltqyshtaryn damytý/ Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 

2018 г, №4 (61), с.51-53, г Алматы. 

13. Муратов А., Асемханулы А. Сравнительный анализ картины 

движения круглого пневмоколеса и шагающего колеса/ Журнал 

«Промышленный транспорт Казахстана», 2018 г, №3 (60), с.37-40, г Алматы. 

14. A.Muratov, A,Kainarbekov, Determining of the length of the spoke 

of the walking wheel of vehicles/ Журнал «Промышленный транспорт 

Казахстана», 2018 г, №3 (60), с.142-146,, г Алматы. 
15. Муратов А.М., Асемханулы А., Ниязова Ж.К. Проходимость 

колеса и колесно-шагающего устройства транспортных средств/ Материали 

за ХIV Меzinarodni vedecko «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2018»  

22-30 listopadu, 2018, Volune 9, Matematika, Modernich informacnich 

technologii, Technicke vedy, Chemie a chemicke technologie. S.64-68, Praha. 

Publishing House «Education and Science», 2018. 

16. Асемханулы А., Муратов А.М., Ниязова Ж.К. Синтез 

механизмов шагающих опорно-двигательных аппаратов/ Materials of ХIV 

international scientific and practical conference «Conduct of modern science – 

2018» November 30- December 7, 2018, Volume 15, Geography and geology, 

Mathematics, Technical science, Chemistry and chemical technology s.72-76, 

Sheffield, Science and education ltd 2017 (Вести современной науки - 2018). 

17. Муратов А., Бекмамбет К.М., Асемханулы А., Ниязова Ж.К. 

Особенности установки механизма адаптивной подвески относительно 

направления движения в зависимости от конструкции колеса транспортных 

средств / Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2019 г, №1 (62), 

с.52-56, г Алматы. 

18. Кайнарбеков А., Асемханулы А., Бекмамбет К.М., Ниязова Ж.К. 

Динамический процесс, происходящий при сталкивании одиночного колеса 

транспортного средства с фронтальным препятствием высотой, равной 

половину длины радиуса колеса/ XV Международной научно-практической 

конференции Дни науки-2019, 22 - 31 марта 2019 год Publishing House 

“Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага) 

http://www.rusnauka.com/pdf/249106.pdf. 

19. A. Asemhanuly., Zh Niyazova, R. Ustemirova, A. Karpov, A. 

Muratov, K. Kaspakbayev Mathematical and computer models in estimation of 

dynamic processes of vehicles/ Journal of Theoretical and Applied Information 

Technology 31st May 2019 -- Vol. 97. No. 10 – 2019 ISSN: 1992-8645 

www.jatit.org E-ISSN: 1817-3195. 

20. Кайнарбеков А., Асемханулы А.,Бекмамбет К.М., Ниязова Ж.К. 

Кинетостатика шагающего колеса надземных транспортных средств/ 

Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2019 г, №2 (63), с.26-30, 

г Алматы. 

21. Муратов А., Асанов А.А., Асемханулы А., Ниязова Ж.К. 

http://www.rusnauka.com/41_WSN_2018/List.htm
http://www.jatit.org/
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Динамический процесс одиночного движителя транспортного средства/ 

Вестник КГУСТА им. Н.Исанова, №1(63) 2019г., С.46-53, Бишкек, 

Кыргызская Республика. 

22. Асемханулы А., Муратов А., Кайнарбеков  А., Ниязова Ж.К. 

Разработка конструктивного решения инвалидной коляски повышенной 

проходимости/ Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2019 г, №3 

(64), с.33-43, г Алматы. 

23. Турдалиев А.Т., Асемханулы А., Абилкайыр Ж.,  Ниязова Ж.К. 

Теоретические основы надежности механических систем транспортных 

машин/ Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2019 г, №3 (64), 

с.190-194, г Алматы. 

24. A. Asemhanuly, A. Kainarbekov, Zh.Niyazova, A.Muratov, K 

Bekmambet. Walking propellers of transportation vehicle for driving under steppe 

road-off conditions/ Istrazivanja i projektovanja za privredu ISSN 1451-4117. 

Journal of Applied Engineering Science Vol. 18, No. 3, 355 – 363 pp. 2020.DOI: 

10.5937/jaes18-26598 

25. Муратов А.М., Бекмамбет К.М., Асемханулы А., Ниязова Ж.К. 

Сущность эффекта движения параллелограммного корпуса моста двух 

опорного транспортных средств/ Журнал «Промышленный транспорт 

Казахстана», 2019 г, №4 (65), с.104-106, г Алматы. 

26. Асанов А.А., Асемханулы А., и др. О конструкциях 

механического адаптера колеса наземных транспортных средств/ Журнал 

«Промышленный транспорт Казахстана», 2020 г, №1 (66), с.17-21, г Алматы. 

27. Асемханулы А., Кайнарбеков А., Ниязова Ж.К. Схема 

взаимодействия и рабочие параметры механизма плавающей подвески 

движителей транспортных средств/ Журнал «Промышленный транспорт 

Казахстана», 2020 г, №1 (66) , с.29-32, г Алматы. 

28. Омаров А.Д., Турдалиев А.Т., Асанов А.А., Асемханулы А. 

Движители транспортных средств универсальным ходом // Промышленный 

транспорт – 2020 – №2 – С. 4-15. 

29. Турдалиев А.Т., Асанов А.А., Асемханулы А., Кайнарбеков А.К. 

Шагающее колесо для вездеходного транспортного средства // 

Промышленный транспорт – 2020 – №2 – С. 47-50. 

30. Zh. Niyazova, R. Ustemirova, A. Karpov, A. Kainarbekov, B. 

Omarov. Design of adaptive suspension for universal vehicle course / ARPN 

Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 15 No. 17.  September 2020, 

pages 1910-1917. 
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Асемханұлы Асылханның «Көлік құралдарының қозғалтқыштарын 

зерттеу және олардың рационалды конструкциясын жасау» тақырыбына 

жазылған диссертациялық жұмысына 

 

АҢДАТПА 

 

Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Республикасының 

территориясында пайдалы қазбалардың көп түрі бар екені белгілі. Яғни, 

жолдары жоқ қол жетімсіз аудандарда жоғары өтімділікті техниканы 

пайдалану қажеттілігі бар. Бұл негізінен таулы аймақтар мен шөл зоналары. 

Қазақстан таулары бүкіл әлем туристерінің сүйікті демалыс орны 

болып табылады. Табиғи ландшафттар, сирек флора мен фаунадан басқа, 

қазақстандық таулар шипажайлармен, емдік пансионаттармен, биік таулы 

курорттармен, сондай-ақ экстремалды және емдік демалысты өткізуге 

қажетті жағдайлар жасалған көптеген таулы шың-жоталары арқылы өтетін 

жаяу өтпелермен танымал. Төтенше климаттық жағдайларда қол жетімсіз 

аудандарға демалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, туристерге уақтылы 

көмек көрсету, жүктерді тасымалдау, азық-түлікті жеткізу үшін арнайы 

техника қажет 

Ауыл шаруашылығында, геологиялық барлауда, мұнай және газ кен 

орындарын игеруде, әскери салада, төтенше жағдайлар кезінде, жолдар салу 

кезінде және т. б. жағдайларда жоғары өтімді қозғалтқыштарды қолдану 

ерекше маңызды болып табылады. 

Жоғарда көрсетілген жағдайларда жұмыс істейтін көлік құралдарының 

қозғалтқыштары пневматикалық доңғалақтармен жабдықталған, олар 

қолайсыз жолдарда жүруге қойылатын талаптардың ешқайсысына жауап 

бермейді, өйткені жүру жайлылығы бұзылады, өткізу қабілеті төмендейді, 

раманың діріліне байланысты негізгі компоненттер мен агрегаттардың тозуы 

артады және қозғалысқа қарсылық күрт артады. 

Яғни, көлік құралдарының қозғалтқыштарын зерттеу және олардың 

қолайсыз жолда жүруі үшін рационалды конструкциясын жасау өзекті 

мәселелер болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты: доңғалақты-адымдап жүргіштердің 

конструкциясын әзірлеу және негіздеу, экстремалды қолайсыз жол 

жағдайларында кедергілерден өту үшін көлік құралдарының жұмыс 

параметрлерін анықтау болып табылады. 

Зерттеу мәселелері: 

- қолайсыз жол жағдайларында доңғалақты машиналардың өткізгіштік 

мәселелерін зерттеу және талдау негізінде көлік құралдары үшін доңғалақты-

адымдап жүргіштердің өткізгіштігін бағалаудың жаңа әдістемесін әзірлеу;  

- доңғалақты-адымдап жүргіштердің жаңа кинематика–конструктивтік 

сызбасын әзірлеу; 



- құрастыру кезінде оның негізгі параметрлерін анықтауға мүмкіндік 

беретін доңғалақты-адымдаушы құрылғыны синтездеу және талдау әдістерін 

әзірлеу; 

- доңғалақты қозғалтқыштарының әртүрлі тірек беттерімен өзара 

әрекеттесу процесін зерттеулеріне талдау жасау; 

- доңғалақты-адымдаушы құрылғының демонстрациялық макетін 

жасау; 

- бейімделген аспаның кинематика-конструктивті сызбасын жасау. 

Зерттеу әдістері. Механизмдер мен машиналар теориясының әдістері, 

қатты денелер жүйесінің классикалық механикасының әдістері, сондай-ақ 

автокөлік құралдарының қозғалтқыштарын кинематикалық және 

динамикалық талдау әдістері, сандық модельдеу, зертханалық және 

тәжірибелік эксперименттік зерттеулердің деректерін қолдану әдістері 

пайдаланылды. 

Зерттеу нысаны – әртүрлі жер үсті көлік құралдарының 

(машиналардың) қозғалтқыштары. 

Зерттеу пәні - қолайсыз жол жағдайларында жолдың тірек беті мен 

көлік құралдарының адымдап жүргіштерінің өзара әрекеттесуі.  

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: 

- жолсыз жағдайларда доңғалақтардың кинематика-конструктивтік 

әртүрлі тәсілдерінің өтімділігін бағалау әдістемесі әзірленді; 

- доңғалақты-адымдаушы қозғалтқыштың кинематика-құрылымдық 

сұлбасы әзірленді; 

- құрастыру кезінде оның негізгі параметрлерін анықтауға мүмкіндік 

беретін доңғалақты-адымдаушы қозғалтқышты синтездеу және талдау әдісі 

ұсынылады; 

- бейімделуші аспаның кинематика-құрылымдық сұлбасы әзірленді. 

Зерттеудің практикалық құндылығы: теориялық зерттеулердің 

нәтижелері конструкцияны жобалау кезінде әртүрлі көлік құралдарына 

(машиналарға) арналған доңғалақты-адымдап жүргіштің негізгі 

параметрлерінің анықтамасы алгоритмдік түрде жалпы әдістемесінде 

келтірілген. 

Ұсынылған доңғалақты-адымдап жүргіштің конструкцияларын көрнекі 

түрде көрсету үшін жұмыс модельдерінің макеттері жуық түрі жасалды. 

Осы материалдардың барлығы қолайсыз жол жағдайларында 

өткізгіштікті арттыру үшін жаңа адымдап жүргіш көлік құралдарын жасау 

кезінде пайдаланылуы мүмкін.  

Диссертация материалдары Қазақ қатынас жолдары университеті 

ғалымдарының жер үсті көлік құралдарының адымдап жүргіш 

қозғалтқыштарын әзірлеу және зерттеу жөніндегі ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының бір бөлігі болып табылады. 

Қорғауға келесі негізгі ережелер ұсынылады: 

- доңғалақты қозғалтқыштардың әртүрлі тірек беттерімен өзара 

әрекеттесу процесін зерттеулерін талдау; 

- тірек бетінің физика-механикалық қасиеттерін есептеу; 



- көлік құралдарының бейімделген аспа механизмінің сұлбасын талдау. 

Автордың жеке ҥлесі: 

- конструкцияның ерекшеліктеріне байланысты көлік құралдарының 

доңғалақты қозғалтқышының конструкциясын салыстыру әдістемесін 

әзірлеу. 

- қарапайым адымдаушы доңғалақты қозғалтқышты жаңғыртудың 

конструктивті шешімі әзірленді және қолайсыз жол мен асфальтталған жол 

бойымен жүру жайлылығы және өте жоғары өтімділігі бар әмбебап 

адымдаушы доңғалақтың конструкциясы жасалған. 

Тұжырымдар мен ұсынымдардың ғылыми ережелерінің 

дұрыстығы. Алынған жаңа нәтижелер машиналар мен механизмдер 

теориясының негізгі ережелерін математикалық модельдеу негізінде дұрыс 

пайдалану арқылы қол жеткізіледі және зертханалық жағдайда бірнеше рет 

қолданыстағы макетте тексеріледі. 

Диссертацияның құрылымы мен көлемі. Диссертация кіріспеден, 

анықтамалардан, белгілеулерден және қысқартулардан, 4 бөлімнен, 

қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, қосымшадан тұрады. 

Бірінші бөлімде жерүсті көлік құралдарының қозғалтқыштарының 

өтімділігіне байланысты зерттеулердің қазіргі жағдайына шолу және талдау 

жасалған. 

Екінші бөлімде көлік құралдарының доңғалақты және доңғалақты-

адымдап жүргіштердің қозғалысына теориялық талдау жасалды. 

Ҥшінші бөлімде қолайсыз жолда жүру үшін көлік құралдарының 

доңғалақты және доңғалақты-адымдап жүргіштері зерттелген. 

Төртінші бөлімде жер үсті көліктеріне арналған адымдап жүретін 

доңғалақтың және бейімделген аспаның конструкциясын әзірлеу мәселелері 

қарастырылған. 

Қорытындыда диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері мен 

қорытындылары көрсетілген. 

Диссертация нәтижелерін апробациялау. Диссертацияның негізгі 

тұстары мен зерттеу нәтижелері келесі конференцияларда баяндалды және 

талқыланды: 2017 жылғы 17-25 қарашада София қаласында (Болгария) өткен 

«Орта мектеп жетістіктері-2017» Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясында, «Еуропа құрлығының ғылымы-2018» Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясында 22-30 қараша 2018ж. Прага 

(Чехия)., «Қазіргі заманғы ғылымды жүргізу-2018» Халықаралық ғылыми–

практикалық конференциясы 30 қараша–7 желтоқсан, 2018ж Шеффилд 

(Англия), «Веда Күндері - 2019» Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясы, 2019 жылғы 22-31 Наурыз Прага (Чехия), Қазақ қатынас 

жолдары университетінің «Көлік техникасы, машина жасау және 

стандарттау» кафедрасының ғылыми семинарларында «Көлік техникасы 

және технологиялары» білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыларға 

және ЖОО оқытушыларына оқу құралын шығаруға ұсынылды. 

Басылымдар. Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері 30 

басылымда жарияланды, оның ішінде ҚР Білім және Ғылым министрлігінің 
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халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда 4 мақала жарияланды. 
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ANNOTATION 

 

of the thesis work of Asemkhanuly Asylkhan on the topic “Research of 

propellers of vehicles and development of their rational design" submitted for 

the degree of Doctor of Philosophy (PhD) on Specialty 6D071300 - "Transport, 

transport equipment and technologies" 

 

Relevance of work.  As it is known the Republic of Kazakhstan possesses a 

large number of minerals throughout the territory. Consequently, there is a need to 

use off-road vehicles in roadless hard-to-reach areas. These are mainly 

mountainous areas and desert zones. 

The mountains of Kazakhstan are favorite vacation spot for tourists all over 

the world. In addition to natural landscapes and rare flora and fauna, the Kazakh 

mountains are famous for sanatoriums, medical resorts, high-mountain resorts, as 

well as walking paths through a huge number of mountains "ridges-peaks", where 

all the necessary conditions for extreme and medical recreation are created. To 

ensure safety of recreation and provide timely assistance to tourists, as well as for 

the transportation of goods, delivery of products, special equipment is required, 

which is capable to reach hard-to-reach areas in extreme climatic conditions. 

Particularly important is the use of propellers in agriculture, in geological 

exploration, in the development of oil and gas fields, in the military field, in 

emergency situations, in the construction and building of roads, etc.  

The propellers of vehicles working in all the above specified works are 

equipped with pneumatic wheels that do not meet any of the requirements for 

movement in off-road conditions, as driving comfort conditions are violated, cross-

country ability is decreased, wear of the main components and assemblies 

increases due to frame vibration, and resistance to movement increases sharply. 

Consequently, the study of vehicle propellers and the development of their 

rational design for movement in off-road conditions are urgent tasks. 

Goal of the work: is the development and substantiation of the design of the 

wheel-walking propellers, determination of the operating parameters of vehicles to 

overcome obstacles in extreme off-road conditions. 

Research objectives: 

- on the basis of studying and analyzing the problems of the flotation of 

wheeled vehicles to develop a new method for assessment of the flotation  of 

wheeled-walking propellers for vehicles in off-road conditions; 

- to develop a new kinematics-constructive scheme of the wheeled-walking 

propeller; 

- to develop synthesis and analysis methods of the wheeled- walking device 

that allows   to determine its main parameters during design; 

- to analyze the studies of the process of interaction of wheeled propellers 

with various bearing surfaces. 

- to make a demonstration model of a wheeled-walking device; 

- to develop a kinematics-constructive scheme of the adaptive suspension. 

Research methods. The methods of the theory of mechanisms and 



machines, methods of classical mechanics of the system of solid matters, as well as 

the methods of kinematic and dynamic analysis of propellers of motor vehicles, 

numerical modeling and use of laboratory and field experimental research data 

were used. 

Research object are  propellers are different for elevated vehicles 

(machines). 

Research subject is interaction of the bearing surface area of the road and 

walking propellers of vehicles in off-road conditions 

Scientific novelty of the obtained findings of the work: 

 method of  assessment of the flotation of kinematic -constructive different 

wheel schemes in off-road conditions has been developed; 

 the kinematic-constructive scheme of the wheel-walking propeller has been 

developed; 

 method of synthesis and analysis of wheelwalking propeller allowing to 

determine its main parameters at designing has been proposed; 

 kinematic-constructive scheme of the adaptive suspension has been 

developed. 

Practical value of the research: The results of theoretical studies are 

summarized in an algorithmic form into a general method to determine main 

parameters of a wheelwalking propeller for various vehicles (machines) in the 

design of its structure.  

For more visual representation of the designs of the proposed wheel-walking 

propeller, operating models were made in the form of the first constructive 

approximation. 

All these materials can be used to create new walking vehicles to improve off-

road flotation ability.  

All materials of the dissertation thesis are part of the research work of 

scientists of the Kazakh University of Railways on the development and study of 

walking propellers of elevated vehicles. 

Following main provisions are submitted for defense: 

- analysis of studies of the process of interaction of wheel propellers with 

various bearing surfaces; 

- calculation of the physical and mechanical properties of the bearing surface 

area; 

- analysis of the scheme of the mechanism of adaptive suspension of 

vehicles. 

Personal contribution of the author: 

- development of a methodology for comparing the design of a wheeled 

propeller of vehicles depending on the design feature. 

- development of constructive solution for the modernization of an elementary 

walking wheel-propeller and design of a universal walking wheel with particularly 

increased flotation ability and the same ride comfort on an asphalt road and off-

road. 

Reliability of the scientific provisions of the findings and 



recommendations. 

New obtained outcomes are achieved by correct use on the basis of 

mathematical modeling of the main provisions of the theory of machines and 

mechanisms and have been tested on a working model in laboratory conditions 

many times in practice. 

The structure and scope of the dissertation thesis. The dissertation thesis 

consists of an introduction, definitions, designations and abbreviations, 4 sections, 

a conclusion, a list of references, an appendixes. 

In the first section current state of research related to the flotation of 

propellers of elevated vehicles have been reviewed and analyzed. 

In the second section theoretical analysis of the flotation ability of wheeled 

and wheeledwalking propellers of vehicles have been investigated. 

In the third section wheeled and wheeledwalking propellers of vehicles 

for off-road driving have been investigated. 

The fourth section is  devoted to issues of development of the design of the 

walking wheel and adaptive suspension for elevated vehicles. 

In   conclusion    main findings and conclusions of the dissertation thsis  

have been reflected. 

Implementation and approbation of the work. The main stages of work 

were reported and discussed at the International scientific and practical conference 

“Achievement of high school-2017” November 17-25, 2017 Sofia (Bulgaria)., at 

the International scientific-practical conference “Vedecky prumysl evropskeho 

kontinentu-2018” November 22-30, 2018. Prague (Czech Republic)., at the 

International scientific-practical conference "Conduct of modern science-2018" 

November 30 - December 7, 2018 Sheffield (England)., at the International 

Scientific and Practical Conference “Dny vedy-2019, March 22-31, 2019. Prague 

(Czech Republic), at scientific seminars of the Department of “Transport 

equipment, mechanical engineering and standardization” of the Kazakh University 

of Railways and recommended for the release of a textbook for students of the 

Educational Program “Transport equipment and technology” and University 

teachers. 

Publications. The main outcomes of the dissertation thesis were published 

in 30 printed works, including 17 articles in The journals recommended by the 

Committee for Quality Assurance in Education and Science of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan; 4 publications in 

International conferences; 3 articles in Scopus database The journals. 
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