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ВСТУП
Мета викладання дисципліни полягає у тому, щоб надати студентам
розуміння автомобільної механіки: законів руху автомобіля у різних умовах
оточуючого середовища.
Завдання викладання дисципліни полягає у вивченні студентами
принципів та методів теорії автоматичного регулювання: побудова систем
управління, методи їх математичного опису, критерії оцінки стійкості та
якості регулювання лінійних систем та основи регулювання нелінійних
систем.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
особливості будови транспортних шляхів сполучення;
зв'язок конструкції автомобіля і умов руху з безпекою експлуатації
автомобіля;
причинно-наслідковий зв'язок керованості і стійкості автомобіля з його
конструкцією і зовнішніми умовами;
вміти:
знаходити підходи до вирішення задачі забезпечення необхідних показників
стійкості і керованості автомобіля за різних умов;
виконувати математичний опис окремих елементів системи «автомобіль зовнішнє середовище»;
аналізувати отриманий результат.
Види самостійної роботи – самостійна робота студента з літературою та
періодичними виданнями.
Самостійна робота студентів забезпечується:
1) підручниками;
2) періодичними виданнями.
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Методичні вказівки включають у себе питання, що підлягають
самостійному опрацюванню студентами, та посилання на відповідний розділ
у літературі зі списку використаних джерел.
Консультації викладача проводяться згідно з графіком, узгодженим
кафедрою.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНІ

№

Денна форма

Заочна форма

пор.

навчання

навчання

Тема

1

2

Кільк.

Кільк.

Кільк.

Кільк.

годин

годин

годин

годин

(лекції)

СРС

(лекції)

СРС

3

4

5

6

Змістовий модуль 1
1

Рух сухопутних транспортних засобів

2

6

-

10

2

Процес обгону

4

10

-

10

3

Окремі елементи доріг і планування

4

10

-

14

руху автомобілів на них
Змістовий модуль 2
4

Прямолінійний рух автомобіля

6

10

2

14

5

Криволінійний рух автомобіля

8

10

2

22

Змістовий модуль 3
6

Стійкість колісної машини

8

8

2

22

7

Керованість колісної машини

10

10

2

22

8

Гальмування автомобіля

8

10

-

22

16

Усього

50

74

8

136
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАННЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ
Тема № 1 Рух сухопутних транспортних засобів
1. Щільність дорожньої мережі.
2. Суб’єктивні та об’єктивні причини нещасних випадків.
3. Перспективи підвищення безпеки руху.
4. Вплив правил дорожнього руху на характер руху автомобіля.
Питання для самоперевірки
1. Під впливом яких чинників формується структура транспортного
комплексу?
2. Які принципи покладено в основу класифікації галузей транспорту?
3. Що є головною метою функціонування дорожнього господарства?
4. Пояснити

принципи

розрахунку

пропускної

спроможності

елементів транспортної мережі для маршрутного транспорту.
5. Яким чином стан доріг впливає на техніко-економічні показники
роботи автомобільного транспорту?
6. Яким чином стан і довжина автомобільних доріг впливають на
аварійність на автомобільному транспорті?
7. Пояснити особливості руху автомобілів у колоні. Економічне
підґрунтя використання руху транспортних засобів у колоні.
Література: [1, с. 4–78], [2, с. 14–43].
Тема № 2 Процес обгону
1. Обгін з постійною швидкістю.
2. Обгін з постійними прискоренням та уповільненням.
3.

Обгін з непостійними прискоренням і уповільненням в умовах

обмеження швидкості.
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4.

Обгін з постійними прискоренням і уповільненням в умовах

обмеження швидкості.
Питання для самоперевірки
1. Пояснити умови безпечного обгону.
2.

У яких умовах виконують обгін з постійними прискоренням і

уповільненням?
3.

У

чому

полягає

особливість

обгону

з

непостійними

прискоренням уповільненням при обмеженні швидкості?
Література: [4, с. 46–59].
Тема № 3 Окремі елементи доріг і планування руху автомобілів на них
1. Перехрестя вулиць і трикутник видимості.
2. Круговий рух і його елементи.
3. Злиття доріг.
4. Нахил дороги на закруглених ділянках і поворот керованих коліс
Питання для самоперевірки
1. У чому полягає необхідність у збільшенні відгалужень на в’їзді і
виїзді з шосе?
2. Які переваги має круговий рух на перехрестях?
3.

Пояснити переваги та недоліки роз'їзду у вигляді «лист

конюшини» (рос. «лист клевера»)?
4.

За яких умов, що залежать від конструкції дороги, пасажири

транспортних засобів відчувають комфортний рух?
Література: [4, с. 36–45].
Тема № 4 Прямолінійний рух автомобіля
1. Розподіл моментів і окружних сил між колесами.
2. Повністю диференціальна трансмісія.
3. Повністю блокована трансмісія.
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4. Диференціально-блокована трансмісія.
Питання для самоперевірки
1. Нарисувати

схему

сил,

які

діють

на

автомобіль

під

час

прямолінійного руху?
2. Які конструкційні параметри (і як) впливають на нормальні реакції
двовісного автомобіля під час руху по рівній горизонтальній поверхні?
3. У чому полягають особливості розподілу нормальних реакцій коліс
багатовісних автомобілів?
4. Які конструкційні особливості і експлуатаційні чинники впливають
на розподіл моментів і окружних сил на колесах автомобілів з блокованим
приводом?
5. Як розподіляються моменти у автомобілів з диференціальноблокованим приводом?
6. Які причини викликають появу циркуляції потужності?
7. Якими засобами зменшують або ліквідують циркуляцію потужності?
Література: [2, с. 43–55].
Тема № 5 Криволінійний рух автомобіля
1. Способи повороту і умови поворотливості автомобіля.
2. Боковий увід колеса.
3. Кінематика повороту автомобіля.
4. Сили і моменти, які діють на автомобіль під час криволінійного
руху.
5. Вплив

конструкційних

і

експлуатаційних

чинників

поворотливість.
Питання для самоперевірки
1. Записати математичний вираз поворотливості автомобіля.
2. Що таке боковий увід колеса і чому він виникає?
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на

3. Які конструкційні і експлуатаційні чинники впливають на опір
боковому уводу?
4. Як

визначити

миттєвий

і

кінематичний

центри

повороту

багатовісного автомобіля?
5. Яким чином швидкість впливає на радіус повороту автомобіля при
фіксованому кермі?
6. Що таке недостатня і надлишкова поворотливість?
7. Яка причина виникнення циркуляції потужності при повороті?
8. Якими засобами зменшують циркуляцію потужності при повороті?
Література: [2, с. 89–131] , [3, с. 324–349].
Тема № 6 Стійкість колісної машини
1. Визначення і показники стійкості.
2. Траєкторна і курсова стійкість.
3.

Занос і перекидання автомобіля.

4.

Вплив конструкційних і експлуатаційних чинників на стійкість.
Питання для самоперевірки

1. Які зовнішні впливи діють на автомобіль під час криволінійного
руху?
2. Які чинники впливають на величину поперечних реакцій під час
криволінійного руху автомобіля.
3. Занос якого мосту небезпечніший? Чому?
4. Яким чином ліквідують занос заднього мосту на початку його
появи?
5. Що таке кут дрейфу? Як його визначити?
6. Пояснити термін «критична швидкість».
7. Які конструкційні й експлуатаційні чинники впливають на критичну
швидкість? Як?
Література: [2, с. 133–176], [3, с. 355–382].
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Тема № 7 Керованість колісної машини
1. Оцінка керованості автомобіля.
2. Експериментальна оцінка керованості і стійкості автомобіля.
Питання для самоперевірки
1. Пояснити термін «керованість».
2. Якими чинниками визначається керованість автомобіля?
3. Пояснити терміни «дрейф автомобіля» і «кут дрейфу».
4. Пояснити термін «чутливість до повороту».
5. Пояснити термін «час реакції» автомобіля.
6. Які чинники впливають на чутливість до повороту?
7. Які чинники впливають на час реакції автомобіля?
Література: [2, с. 162–176], [3, с. 397–424].
Тема № 8 Гальмування автомобіля
1. Сили і моменти, які діють на колесо під час гальмування.
2. Розподіл гальмівних сил по осям і колесам.
3. Гальмівна діаграма і довжина гальмівного шляху.
4. Стійкість під час гальмування.
Питання для самоперевірки
1. Відобразити сили і моменти, які діють на колесо під час гальмування.
2. Чому під час гальмування не рекомендується блокування коліс?
3.

У чому полягають особливості розподілу гальмівних сил по осям

автопоїзда?
4. Пояснити, що відображає гальмівна діаграма.
5. Від чого залежить стійкість автомобіля під час гальмування?
6. Що є умовою відсутності заносу багатовісної машини під час
гальмування?
Література: [2, с. 177–196] , [3, с. 208–246].
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Змістовий модуль 1
1.

Під впливом яких чинників формується структура транспортного

комплексу?
2. Які принципи покладено в основу класифікації галузей транспорту?
3. Що є головною метою функціонування дорожнього господарства?
4. Пояснити принципи розрахунку пропускної спроможності елементів
транспортної мережі для маршрутного транспорту.
5. Яким чином стан доріг впливає на техніко-економічні показники
роботи автомобільного транспорту?
6. Яким чином стан і довжина автомобільних доріг впливають на
аварійність на автомобільному транспорті?
7. Пояснити особливості руху автомобілів у колоні. Економічне
обґрунтування використання руху транспортних засобів у колоні.
8. Від

чого

залежить

мінімально

необхідна

відстань

між

необхідний

інтервал

між

транспортними засобами?
9. Від

чого

залежить

мінімально

транспортними засобами?
10. Від чого залежить теоретична пропускна спроможність полоси
дороги?
11. Від чого залежить оптимальна швидкість руху транспортних
засобів у колоні?
12. Яким

засобами

можна

досягти

максимальної

пропускної

спроможності?
13. Які параметри визначають пропускну спроможність перехрестя?
14. Як тривалість циклу світлофорного регулювання впливає на
пропускну спроможність перехрестя?
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15. Які чинники впливають на пропускну спроможність пункту
зупинки?
16. Від яких параметрів залежить мінімальний інтервал часу між
транспортними засобами, які проходять зупинку?
17. Пояснити умови безпечного обгону.
18. У яких умовах виконують обгін з постійними прискоренням і
уповільненням.
19. У чому полягає особливість обгону з непостійними прискоренням і
уповільненням при обмеженні швидкості?
20. У чому полягає необхідність у збільшенні відгалужень на в’їзді і
виїзді із шосе?
21. Які переваги має круговий рух на перехрестях?
22. Пояснити переваги та недоліки роз'їзду у вигляді «лист
конюшини» (рос. «лист клевера»)?
23. За яких умов, що залежать від конструкції дороги, пасажири
транспортних засобів відчувають комфортний рух?
Змістовий модуль 2
1. Нарисувати схему сил, які діють на автомобіль під час
прямолінійного руху?
2. Які конструкційні параметри (і як) впливають на нормальні реакції
двовісного автомобіля під час руху по рівній горизонтальній поверхні?
3. У чому полягають особливості розподілу нормальних реакцій коліс
багатовісних автомобілів?
4. Які конструкційні особливості і експлуатаційні чинники впливають
на розподіл моментів і окружних сил на колесах автомобілів з блокованим
приводом?
5. Як розподіляються моменти у автомобілів з диференціальноблокованим приводом?
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6. Які причини викликають появу циркуляції потужності?
7. Якими

засобами

зменшують

або

ліквідують

циркуляцію

потужності?
8.

Записати математичний вираз поворотливості автомобіля.

9.

Що таке боковий увід колеса і чому він виникає?

10. Які конструкційні і експлуатаційні чинники впливають на опір
боковому уводу?
11. Як

визначити

миттєвий

і

кінематичний

центри

повороту

багатовісного автомобіля?
12. Яким чином швидкість впливає на радіус повороту автомобіля з
фіксованим кермом?
13. Що таке недостатня і надлишкова поворотливість?
14. Яка причина виникнення циркуляції потужності під час повороту?
15. Якими засобами зменшують циркуляцію потужності під час
повороту?
16. Які чинники впливають на значення бокових реакцій, які діють на
мости двовісного автомобіля під час його криволінійного руху?
17. Показати кінематичну схему двовісного автомобіля під час
криволінійного руху?
18. Показати схему сил, які діють на двовісний автомобіль під час
криволінійного руху?
19. До яких наслідків призводить сам факт наявності бокового уводу?
20. Яким чином швидкість впливає на значення бокових реакцій, які
діють на мости двовісного автомобіля під час його криволінійного руху по
радіусу?
21. Яким чином прискорення впливає на значення бокових реакцій,
які діють на мости двовісного автомобіля під час його криволінійного руху
по радіусу?
22. Які чинники виклинають занос мостів?
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23. За яких умов першим виникає занос заднього мосту?
Змістовий модуль 3
1. Які зовнішні впливи діють на автомобіль під час криволінійного
руху?
2. Які чинники впливають на величину поперечних реакцій під час
криволінійного руху автомобіля.
3. Занос якого мосту небезпечніший? Чому?
4. Яким чином ліквідують занос заднього мосту на початку його
появи?
5. Що таке кут дрейфу? Як його визначити?
6. Пояснити термін «критична швидкість».
7. Які конструкційні і експлуатаційні чинники впливають на критичну
швидкість? Як?
8. Пояснити термін «керованість».
9. Якими чинниками визначається керованість автомобіля?
10. Пояснити терміни «дрейф автомобіля» і «кут дрейфу».
11. Пояснити термін «чутливість до повороту».
12. Пояснити термін «час реакції» автомобіля.
13. Які чинники впливають на чутливість до повороту.
14. Які чинники впливають на час реакції автомобіля.
15. Відобразити сили і моменти, які діють на колесо при гальмуванні.
16. Чому під час гальмування не рекомендується блокування коліс?
17. У чому полягають особливості розподілу гальмівних сил по осям
автопоїзда?
18. Пояснити, що відображає гальмівна діаграма.
19. Від чого залежить стійкість автомобіля під час гальмування?
20. Що є умовою відсутності заносу багатовісної машини під час
гальмування?
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