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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методи 

випробувань та основи сертифікації» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: засоби та обладнання для 

проведення експериментальних випробувань автомобілів; планування, підготовка 

та проведення випробувань автомобільної техніки; обробка та аналіз результатів 

випробувань; основні принципи, структура та правила сертифікації транспортних 

засобів, їх складових частин і предметів обладнання. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Методи випробувань та 

основи сертифікації» базується на знаннях, що отримані при вивченні таких 

дисциплін як «Колісні транспортні засоби», «Робочі процеси автомобілів і 

тракторів», «Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів», 

«Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів», «Конструкція двигунів», 

«Теоретичні основи теплотехніки», «Взаємозамінність, стандартизація та 

технічні вимірювання». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Організація випробувань автомобілів. 

2. Випробування автомобілів, агрегатів і систем. 

3. Планування експерименту. Сертифікація транспортних засобів. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Методи випробувань та основи 

сертифікації» є придбання студентами спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» знань і практичних навичок з сучасного випробувального 

обладнання та засобів проведення експериментальних досліджень, планування, 

підготовки і проведення випробувань автомобільної техніки, обробки та аналізу 

результатів випробувань, основних принципів, структури та правил сертифікації 

транспортних засобів, їх складових частин і предметів обладнання. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи випробувань та 

основи сертифікації» є: формування знань з випробувань автомобілів, їх агрегатів 

і систем; застосовуваних при цих випробуваннях вимірювальної та реєструючої 

апаратури; формування уявлень про програму та методику проведення 

випробувань; формування вмінь з підготовки, проведення експериментів і 

обробки їх результатів, які потрібні для підготовки фахівця відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 133 – 

«Галузеве машинобудування». 

 

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

знати: роль і місце випробувань в процесі створення та доведення 

автомобільної техніки, сучасні засоби та апаратуру для виміру та реєстрації 

фізичних величин при випробуванні автомобільної техніки, сучасні засоби 

випробувань автомобіля в цілому та його окремих вузлів, засоби обробки 

результатів випробувань, планування експерименту; 

вміти: самостійно готувати автомобільну техніку до проведення 

випробувань, планувати проведення експериментальних робіт, використовувати 

сучасну апаратуру, стенди та наукове обладнання для проведення випробувань і 

обробки отриманих результатів, аналізувати результати випробувань і робити 

практичні висновки по вдосконаленню конструкції автомобіля, визначати цілі та 

умови сертифікації та основні правила системи. 
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Загальні компетентності: 

ЗК 1 – Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології; 

ЗК 2 – Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3 – Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 4 – Здатність працювати самостійно та у складі команди; 

ЗК 5 – Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел. 

 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 15 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

ФК 17 – Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4 – Здатність ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого 

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і 

експериментальних методів; 

ПРН 7 – Здатність експериментувати та аналізувати дані; 

ПРН 9 – Здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, 

інструменти та методи; 

ПРН 11 – Здатність демонструвати фахові майстерність і навички; 

ПРН 24 – Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних підходів; 

ПРН 25 – Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Організація випробувань автомобілів. 

 

Тема 1. Вступ. 

1.1 Значення експериментальних досліджень в створенні і вдосконаленні 

автомобільної техніки. 

1.2 Розвиток випробувань в області автомобілебудування. 

1.2.1 Розвиток випробувань з використанням традиційної лабораторної та 

дорожньої баз. 

1.2.2 Розвиток випробувань з використанням сучасних технологій 

проектування АТС. 

1.3 Загальні умови і засоби підготовки і проведення експериментальних 

досліджень. 

 

Тема 2. Види випробувань і організація їх проведення. 

2.1 Класифікація випробувань автомобіля. 

2.1.1 За об’єктами, що випробуються. 

2.1.2 За цвілевим призначенням. 

2.1.3 За експлуатаційними властивостями, що оцінюються. 

2.1.4 За засобами, організацією, умовами та місцю проведення випробувань, 

що використовуються. 

2.1.5 За тривалістю проведення та мірою інтенсифікації режимів 

навантаження механізмів. 

2.2 Мета, зміст і обсяги різноманітних видів випробувань. 

2.2.1 Мета випробувань та їх зміст. 

2.2.2 Обсяг випробувань. 

2.2.3 Пробігові випробування. 

2.3 Загальні умови проведення випробувань. 

2.4 Підготовка випробувань автомобіля. 

2.4.1 Приймання автомобіля. 



 7 

2.4.2 Підготовка автомобіля до випробувань. 

2.4.3 Обкатка автомобіля. 

2.4.4 Загальні умови випробувань. 

2.5 Технічна документація по випробуванням. 

2.6 Нормативні документи, які регламентують випробування автомобіля. 

 

Тема 3. Технологічна база випробувань. 

3.1 Випробувальні полігони. 

3.2 Типовий склад випробувальних споруд автополігону. 

3.3 Універсальне стендове обладнання для визначення експлуатаційних 

якостей автомобіля. 

3.3.1 Стенди з нескінченними стрічками. 

3.3.2 Стенди з опорними майданчиками. 

3.4 Універсальне дорожнє обладнання для оцінки експлуатаційних 

властивостей автомобіля. 

3.5 Аеродинамічні труби. 

3.6 Засоби випробувань на пасивну безпеку. 

 

Змістовий модуль 2. Випробування автомобілів, агрегатів і систем. 

 

Тема 1. Вимірювальні системи, що використовуються при випробуваннях 

автомобіля. 

1.1 Загальні відомості про виміри фізичних величин електричними 

засобами. 

1.1.1 Вимірювально-інформаційні системи. Класифікація та метрологічні 

характеристики. 

1.1.2 Перетворювання механічних величин в електричні. 

1.2 Характеристика і область застосування резистивних, реостатних, 

ємкісних, п’єзоелектричних, електромагнітних перетворювачів. 

1.3 Вимоги до вимірювальних ланцюгів первинних перетворювачів. 

Проміжні перетворювачі, їх властивості. Посилювачі сигналу постійного і 
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змінного струму. 

1.4 Реєструючі прилади, загальні вимоги. Аналогові реєструючі прилади: 

самописці, променеві осцилографи, магнітографи. Цифрові вимірювальні 

прилади: вольтметри, частотометри, цифрові прилади, що друкують. Прилади 

обробки даних. Застосування ЕОМ при зборі і обробці даних. 

1.5 Тарування апаратури для вимірювання. 

1.6 Похибки вимірів. Систематичні, випадкові та похибки, що прогресують. 

Оцінка похибок вимірів. 

 

Тема 2. Вимір фізичних величин при випробуваннях автомобіля. 

2.1 Засоби виміру напруги. Тензометрія деталей автомобіля. 

2.2 Вимір моментів та сил. 

2.3 Вимір прискорень, шумів та вібрацій. 

2.4 Вимір тиску. 

2.5 Вимір лінійних та кутових швидкостей. 

2.6 Вимір температур. 

2.7 Вимір видатків рідини і газу. 

 

Тема 3. Випробування автомобільних агрегатів і систем. 

3.1 Мета і задачі випробувань автомобільних агрегатів і систем. 

Випробування на надійність. Визначення робочих характеристик агрегатів. 

Випробування трансмісій. 

3.2 Схеми стендів і обладнання для випробування зчеплень, коробок 

передач, гідромеханічних передач, роздавальних коробок; ведучих мостів, 

карданних передач. Засоби створення навантажень. 

3.3 Види стендових і дорожніх випробувань агрегатів трансмісій. 

Випробування ходової частини. Схеми стендів і обладнання для випробування 

підвіски в цілому та її складових. Прилади для випробування шин в стендових і 

лабораторних умовах. Засоби стендових і дорожніх випробувань ходовий 

частини. 

3.4 Випробування системи керування. Стендове обладнання для 
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випробувань кермового керування та гальмівних систем. Засоби стендових і 

дорожніх випробувань рам, кузовів і кабін. Обладнання і засоби дорожніх 

випробувань несучих систем автомобіля. 

3.5 Засоби прискорених і форсованих випробувань агрегатів і систем 

автомобілів, у тому числі зовнішніх систем, які знижують викиди шкідливих 

речовин. 

 

Тема 4. Випробування з оцінки основних експлуатаційних властивостей 

автомобіля. 

4.1 Види випробувань автомобілів. 

4.2 Випробування автомобілі на основні експлуатаційні властивості. 

4.2.1 Випробування по визначенню тягово-швидкісних якостей. 

4.2.2 Випробування на паливну економічність. 

4.2.3 Випробування гальмівних якостей. 

4.2.4 Випробування на плавність ходу. 

4.2.5 Випробування на надійність. 

4.2.6 Випробування з оцінки керованості і тривалості руху автомобіля. 

4.2.7 Випробування на пасивну безпеку. 

4.2.8 Випробування на прохідність.  

4.2.9 Випробування на споживчі властивості. 

4.2.10 Випробування на шум і вібрації. 

4.2.11 Оцінка токсичності автомобіля. 

4.2.12 Засоби прискорених випробувань автомобілів. 

4.2.13 Раціональне співвідношення обсягу стендових і дорожніх 

випробувань. 

 

Змістовий модуль 3. Планування експерименту. Сертифікація 

транспортних засобів. 

 

Тема 1. Обробка результатів досліджень. 

1.1 Загальні вимоги до методики обробки результатів вимірювань. 
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1.2 Види вимірювань та представлення їх результатів. 

1.3 Класифікація похибок вимірювань. 

1.4 Статистичні дослідження режимів навантаження та методи створення 

програм стендових випробувань. 

 

Тема 2. Планування експерименту при випробуваннях автомобіля. 

2.1 Загальні поняття та положення. 

2.2 Перевірка відтворюваності результатів експерименту. 

2.3 Метод раціонального планування експерименту. 

 

Тема 3. Система сертифікації механічних транспортних засобів і причепів. 

3.1 Загальні положення. 

3.2 Передумови до створення системи сертифікації продукції. 

3.3 Терміни та визначення. 

3.3.1 Мета і умови сертифікації. 

3.3.2 Область застосування. 

3.3.3 Структура і склад учасників системи. 

3.3.4 Функції, права і обов'язки учасників системи. 

3.3.5 Основні правила системи. 

3.3.6 Фінансування робіт по сертифікації. 

3.3.7 Основні функції системи (центрального органу по сертифікації; 

адміністративного органу, випробувальної лабораторії, ради по сертифікації). 

3.4 Нормативні документи на сертифікаційну продукцію. 

3.5 Порядок підготовок і проведення сертифікації та отримання схвалення 

типу транспортного засобу. Заходи, що застосовуються органом по сертифікації 

за невідповідність продукції, що випускається схваленому зразку. 

3.6 Зміна типу транспортного засобу і розповсюдження сертифікатів 

відповідності та схвалення типів транспортного засобу. 

3.7 Перевірка умов виробництва продукції, що сертифікується. 

Інспекційний контроль за відповідністю продукції, що випускається на 

відповідність зразку, що сертифікується. 
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