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ВСТУП 

 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Автомобілі» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт», яка затверджена Вченою 

радою КрНУ 05.05.2017 р., протокол № 9. У відповідності до вимог 

виробництва фахівець в галузі автомобільного транспорту повинен мати 

високий рівень професійної підготовки, зобов'язаний проводити в життя 

рішення з розвитку обслуговування та ремонту автомобілів і вдосконаленню 

автомобільної техніки, поєднувати широку фундаментальну наукову і 

практичну підготовки, досконало володіти своєю спеціальністю. Дисципліна 

«Автомобілі» є однією з профілюючих при навчанні бакалаврів зі 

спеціальностей автомобільного профілю. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності, які 

описують механіку руху автомобіля, його взаємодію з дорогою і повітрям, 

експлуатаційні властивості автомобіля.  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Автомобілі» 

базується на даних, отриманих студентами під час вивчення: циклу 

фундаментальних дисциплін в об’ємі, необхідному для рішення виробничо-

технічних, проектних конструкторських та дослідницьких задач, у тому числі 

вища математика, фізика; циклу професійно-орієнтовних дисциплін у тому 

числі теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, 

нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, деталі машин; циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін: конструкція автомобілів, конструкція 

двигунів, автомобільні двигуни, експлуатаційні матеріали. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Експлуатаційні властивості автомобіля. 

Змістовий модуль 2. Тяговий розрахунок автомобіля. 

Модуль 2.  

Змістовий модуль 1. Керованість та стійкість  руху автомобіля. 

Змістовий модуль 2. Прохідність  та плавність руху автомобіля. 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  

1.1. Метою курсу «Автомобілі» є чітке та цілісне представлення механіки 

руху автомобіля, його взаємодію з дорогою і повітрям, експлуатаційних 

властивостей автомобіля, формування у студентів вмінь та навичок щодо 

аналізу та розрахунку параметрів автомобіля, які формують задані йому 

експлуатаційні властивості. 
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1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Автомобілі» є 

опанування студентами методів розрахунку основних експлуатаційних 

властивостей автомобіля, їхній аналіз з метою оптимізації його 

конструктивних параметрів. 
  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

  

знати експлуатаційні властивості автомобіля; взаємодію еластичного 

колеса з опорною поверхнею; сили, що діють на автомобіль під час руху; 

тяговий розрахунок автомобіля; характеристики джерела енергії; показники 

керованості та стійкості, прохідності автомобіля, плавності руху. 

уміти провести тяговий розрахунок автомобіля і визначити його основні 

параметри, сили, що діють підчас руху автомобіля, розрахувати критерії 

легкості керування, стійкості коліс проти коливань, плавності та прохідності.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8 кредитів 

ECTS. 

  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
  

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Експлуатаційні властивості автомобіля. 

Тема 1. Експлуатаційні властивості автомобіля. 

Історія розвитку автомобілів. Предмет теорії автомобіля. Класифікація АТЗ. 

Умови експлуатації АТЗ. Експлуатаційні властивості та критерії якості АТЗ. 

Тема 2. Основи теорії кочення колеса. 

Радіуси еластичного колеса. Момент опору кочення колеса у веденому 

режимі. Рівняння руху колеса на недеформованій опорній поверхні. 

Тема 3. Характеристики джерела енергії. 

Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ. Залежності для розрахунку 

потужності та крутного моменту двигуна від частоти його обертів. 

Тема 4. Тягово-швидкісні властивості автомобіля. 

Схема сил, що діють на автомобіль під час прямолінійного руху на підйом. 

Сили опору руху (кочення, повітря, підйому, розгону). Колова сила на 

ведучих колесах. Нормальні реакції опорної поверхні. Рівняння тягового 

балансу. Безрозмірний коефіцієнт обертових мас. Рівняння балансу 

потужностей. Графіки тягового балансу та балансу потужностей 

автомобіля. Визначення та фізичний зміст динамічного фактора автомобіля. 

Динамічна характеристика і паспорт автомобіля. Побудова динамічної 

характеристика та паспорту автомобіля. Прискорення під час розгону. Час 

розгону автомобіля. Шлях розгону автомобіля. Графіки часу та шляху 

розгону автомобіля. 

Змістовий модуль 2. Тяговий розрахунок автомобіля. 

Тема 1. Тяговий розрахунок автомобіля. 
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Вихідні дані для розрахунків, прийняті допущення при розрахунках. 

Визначення повної маси автомобіля та вибір шин. Визначення потужності 

двигуна та побудова зовнішньої характеристики. Визначення передаточних 

чисел трансмісії. Тяговий баланс та баланс потужностей автомобіля. 

Динамічна характеристика та паспорт автомобіля. Шлях та час розгону 

автомобіля. 

Тема 2. Особливості тягового розрахунку за наявності 

гідромеханічної передачі. 

Безрозмірні характеристики гідромуфти та гідротрансформатора. Розрахунок 

колової сили на ведучих колесах автомобіля з гідромеханічною передачею. 

Способи підвищення ККД гідропередачі. 

Тема 3. Паливна економічність автомобіля. 

Визначення паливної економічності автомобіля. Рівняння паливної 

економічності автомобіля. Вплив конструктивних чинників, технічного стану 

і водіння на паливну економічність автомобіля. Визначення витрати палива 

на автотранспортних підприємствах. 

Тема 4. Гальмівні властивості автомобіля. 

Характеристики гальмівних систем автомобіля. Гальмівна діаграма 

автомобіля. Уповільнення під час гальмування. Перерозподіл нормальних 

реакцій під час гальмування. Час гальмування, шлях ефективного 

гальмування. Гальмівний шлях, шлях зупинки автомобіля. Стійкість 

автомобіля під час гальмування. Регулятори гальмівних сил. 

  

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Керованість та стійкість руху автомобіля. 

Тема 1. Момент опору повороту шини на місці. 

Загальні положення про керованість автомобіля. Кінематика повороту 

керованих коліс автомобіля. Складові моменту опору повороту керованого 

колеса на місці. Плече обкатки, плече стабілізації. Залежність моменту опору 

повороту шини на місці від кута повороту колеса. Визначення моменту 

опору повороту шини на місці в повному діапазоні кутів повороту 

керованого колеса. 

Тема 2. Ваговий стабілізуючий момент. 

Ваговий стабілізуючий момент від поперечного нахилу шворня. Ваговий 

стабілізуючий момент від комбінованого нахилу шворня. Моменти тертя у 

підшипниках шворневого вузла. Момент опору повороту шини та керованого 

колеса під час руху. 

Тема 3. Кочення колеса з відведенням. 

Особливості роботи еластичного колеса як складного механізму. Чинники, 

що обумовлюють кочення коліс з відведенням. Бокова сила та стабілізуючий 

момент під час кочення з відведенням. Кути відведення під час руху по 

криволінійній траєкторії та з розвалом. 

Тема 4. Загальні положення про стійкість руху. 
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Визначення стійкості руху автомобіля. Джерела, що викликають коливання 

керованих коліс автомобілів.  Диференціальне рівняння коливань керованого 

колеса. Граничний проти коливань момент тертя у шворневому вузлі. Аналіз 

конструкцій шворневих вузлів відносно стійкості проти коливань. Стійкість 

автомобіля проти бічного перекидання. Критичний кут косогору, критична 

швидкість під час руху на повороті. Визначення оптимальних установчих 

параметрів керованих коліс.  

Тема 5. Стабілізація керованих коліс 

Критерії стабілізації. Рівняння стабілізації керованих коліс. 

  

Змістовий модуль 2. Прохідність та плавність руху автомобіля. 

Тема 1. Класифікація автомобілів за прохідністю. 

Визначення прохідності, типи прохідності. Класифікація автомобілів за 

прохідністю.  

Тема 2. Характеристика поверхні руху. 

Класифікація поверхонь руху за прохідністю. Класифікація ґрунтів за 

наявністю частин глини та гранулометричним станом. Фізичні та механічні 

властивості ґрунтів. Взаємодія колеса з деформованою поверхнею. 

Коефіцієнт опору кочення на деформованій поверхні. Коефіцієнт зчеплення 

на деформованій поверхні.  

Тема 3. Оцінні показники прохідності. 

Опорна прохідність автомобіля. Критерії опорної прохідності. Профільна 

прохідність автомобіля. Критерії профільної прохідності. Вплив 

конструктивних факторів автомобіля на його прохідність. 

Тема 4.Характеристика підвісок. 

Характеристика пружних елементів, амортизаторів, шин. Характеристики 

дорожніх нерівностей.  

Тема 5. Критерії оцінювання плавності руху.  

Октави та вагові коефіцієнти. Оцінні показники плавності руху. Частота 

власних коливань кузова. Середньоквадратичні значення швидкостей та 

прискорень 

Тема 6. Розрахункові схеми автомобіля під час дослідження 

коливань. 

Коливання одномасової системи при наявності жорсткості. Коливання 

одномасової системи при наявності жорсткості та демпфування. 

Розрахункові схеми коливань автомобіля. Вплив конструктивних чинників 

автомобіля на плавність руху. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік, іспит, 

захист курсової роботи. 
  

5. Засоби діагностики успішності навчання: Методи поточного 

контролю: індивідуальне опитування (тестування), захист практичних робіт 

(тестування), перевірка індивідуальних завдань. 

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота 

(тестування). 

Методи підсумкового контролю: тестування, письмовий іспит. 


