
Информация и любопитни факти за най-интересните машини

Указания стъпка по стъпка за построяването 
на моделите и за извършване на експериментите
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ДА ПОКАРАМЕ АВТОМОБИЛ! 

АВТОМОБИЛНАТА 
ХИДРАВЛИКА 
Тези високопроходими 
автомобили с контролирано 
от компютър задвижване 
поотделно на всяко от 
четирите колела са големи 
и тежат повече от два тона. 
Въпреки това се управляват с 
лекота. И това е благодарение 
на хидравликата. 

ХИДРАВЛИЧНИ СПИРАЧКИ 
Представете си, че карате велосипед с 
голяма скорост. Колко силно и дълго ще 
стискате спирачката, докато спрете? 
Сега си представете еднотонна кола, 
движеща се със скорост 100 км в час. 
Само с натискане на педала не бихте я 
спрели, ако спирачките не са хидравлични.

ХИДРАВЛИЧЕН УСИЛВАТЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

СУПЕРОКАЧВАНЕ 
Окачването свързва купето с колелата и омекотява друсането при движение-
то. При някои автомобили то е изградено на базата на отделна хидравлична 
система. Някои автолюбители изменят хидравликата така, че тя вместо 
да предотвратява подскачането на колата, напротив – предизвиква го, 
даже в по-голяма степен. В Америка вече се организират и състезания 
по автоподскачане. В тях участниците контролират хидравликата 
дистанционно, докато колите им се тресат и подскачат като акробати.

НАЙ-СЪВЪРШЕНАТА КОЛА 
Първата масова кола с хидравлично управление 
била „Крайслер Империъл“. Тя се появила 
през 1951 г. и веднага била обявена за 
най-съвършената кола, произвеждана някога. 
Системата за управление била наречена 
„хидрагайд“ – съкращение от английския израз 
за „система за хидравлично управление“. 

ХИДРАВЛИЧНАТА ТЕЧНОСТ 
Тази специална маслена течност не 
замръзва при ниски температури и не кипи 
при високи (например спирачните цилиндри 
се загряват до 600°С при спиране). При 
всички условия тя протича през хидрав-
личната система с неизменна скорост.

Удобството и предимствата на съвременните автомобили не зависят само от добрия 
двигател и красивия дизайн. Плавното и удобно возене, лекото шофиране, 
стабилността на пътя, надеждните и ефективни спирачки – всичко това се дължи 
на автомобилните хидравлични системи. 

ЕЛЕКТРОННО ЗАДВИЖВАНЕ
При някои автомобили кормилната уредба 
не е хидравлична, а се задвижва от 
електромотор. Такова задвижване също е 
удобно и надеждно, а и по-лесно се поддържа, 
но много от опитните водачи не го харесват, 
защото губят усещането от шофирането 
и връзката с реалните условия на пътя.

1. Чрез лост спирачният педал 
предава натиска на крака към 
буталото на главния спирачен 

цилиндър и то започва да 
изтласква спирачна течност. 

2. Хидроусилвател 
засмуква от резервоара 
допълнително спирачна 
течност, добавяйки 
още сила към силата, 
идваща от крачния 
педал. 

4. Буталата в спирачния апарат при всяко 
колело притискат накладките към спирачния 

диск. Това забавя въртенето на колелата, 
колата бързо забавя движението си и спира. 

Помпа, задвижвана 
от мотора, 
изтегля специална 
хидравлична 
течност от 
резервоар. 

Помпата подава течността под налягане по тръба 
към двупосочен път, контролиран от насочващ клапан. 
Клапанът е свързан с кормилото и според посоката 
на неговото завъртане насочва течността към 
единия или другия край на хидравличен цилиндър. 
При това в цилиндъра се придвижва бутало и усилва 
действието на ръчното кормило върху колелата. 

Когато завъртите волана например наляво, 
клапанът насочва течността към десния край 

на хидроцилиндъра и тя изтласква буталото също наляво, 
като усилва действието кормилото при завой наляво. 

Спирачен апарат

Накладка

Спирачен 
диск

3. Колкото по-силен е 
натискът върху педала, 
толкова по-силно е 
и налягането на 
спирачната течност, 
подавана от главния 
цилиндър по спирачните 
маркучи към спирачните 
апарати при колелата. 

Спирачен маркуч

Резервоар със 
спирачна течност

Постройте сами действащ 
модел на хидравличен 
багер с картонените 
елементи, пластмасови 
тръбички и спринцовки 
от кутията към книгата.
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Помолете възрастен да отреже 
и острия връх на дървения шиш и 
внимателно притиснете с тъпия 
му край тапичката – изтласкайте 
я някъде до средата на сламката. 

Сега внимателно 
напълнете с вода 
сламката над 
тапата. 

Сега имате сламка с тапа 
някъде по средата, с 
друга тапа в единия край 
и с вода между тях. 

Внимателно допрете пълния 
край на сламката до картофения 
резен (повърхностното 
напрежение няма да позволи тя 
да се излее). Отново притиснете 
сламката в резена и направете 
нова тапа в нея. 

Сега вземете шиша и с тъпия му край много 
внимателно притиснете крайната тапа навътре 
в сламката. Обърнете внимание – тапата в 
средата също ще започне да се движи. 
Забележете, че разстоянието между тях (частта 
от сламката, пълна с вода) няма да се промени. 
Вече имате хидравличен цилиндър с две бутала. 

Това е прост хидравличен експеримент, който 
може да се направи с неща, които има във 
всяка кухня. Всичко, което ще ви се наложи 
да правите по-нататък в тази книга, действа 
по подобие на това картофено бутало. 

Първи проект 

КАРТОФЕНО 
БУТАЛО 

ЩЕ СА ВИ НЕОБХОДИМИ: 
• картоф  
•  широка, здрава и прозрачна коктейлна сламка 

или друга подобна тръбичка – трябва да 
виждате какво става вътре  

• малко вода  
•  дървено готварско шишче (или нещо подобно 

на него, което да може да преминава през 
сламката).
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Вземете един картоф и 
помолете някой възрастен 
да отреже един равен резен 
от него, дебел около 
сантиметър и половина. 

Помолете 
някой 

възрастен 
да направи 

това! 

С леко завъртане 
наляво-надясно 
прокарайте единия 
край на сламката 
през картофения 
резен. 

Изтеглете сламката 
навън – ще видите 
фина малка картофена 
тапа в нея. 
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