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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи теорії та 

динаміки автомобільних двигунів” складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності 133 – “ Галузеве машинобудуван-

ня”. 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни:  

Дисципліна “ Основи   теорії  та динаміки автомобільних двигунів” – спеці-

альна навчальна дисципліна технічного профілю, яка забезпечує студентів знан-

нями теоретичних основ розрахунку робочих процесів  автомобільних двигунів 

внутрішнього згоряння, формування  технічно-економічні показники двигунів та 

характеристик, кінематики та динаміки, а також урівноваження автомобільних 

двигунів,  які потрібні для підготовки спеціаліста з автомобільного транспорту у 

відповідності до кваліфікаційної характеристики фахівця за спеціальністю  “Галу-

зеве машинобудування”. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Вивчення дисципліни базується на знаннях таких дисциплін:  

1. Вища математика;       

2. Фізика; 

3. Хімія; 

4. Теоретична механіка; 

5. Теорія механізмів і машин; 

6. Методи випробувань та основи сертифікації;  

7. Теоретичні основи теплотехніки; 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових моду-

лів: 

1. Основи теорії автомобільних двигунів. 

2. Динаміка автомобільних двигунів.  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни “Основи теорії та динаміки автомобіль-

них двигунів” є вивчення студентами теоретичних основ проектування ав-

томобільних двигунів, їх теорії та динаміки. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи теорії та динамі-

ки автомобільних двигунів” є вивчення методів розрахунку робочих проце-

сів  двигунів внутрішнього згоряння, визначення показників двигунів та їх 

характеристик, кінематики та динаміки кривошипно-шатунного механізму 

та методів урівноваження двигунів.  

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

знати: конструкції автомобільних двигунів та їх систем, теоретичні основи 

проектування двигунів на основі факторів, які впливають на техніко-

економічні показники двигунів, основи теорії робочого процесу автомобі-

льних двигунів внутрішнього згоряння; методи розрахунку теплових проце-

сів, вимоги до характеристик двигуна та їх побудови, формування сил і мо-

ментів, діючих у кривошипно-шатунному механізмі, методи зрівноваження 

двигуна, основи конструювання та розрахунку. 

вміти: виконувати розрахунки основних параметрів двигунів, правильно 

вибирати його тип, необхідні дані, з врахуванням умов роботи автомобілів, 

його характеристики. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи теорії автомобільних двигунів. 

Тема 1. Відомості з історії автомобільних двигунів. 

Тема 2. Класифікація автомобільних двигунів.  

Тема 3. Об’єми циліндрів та їх співвідношення. 

Тема 4. Термодинамічні цикли. 

4.1 Цикл із підведенням теплоти при постійному об’ємі.  

4.2 Цикл із підведенням теплоти при постійному тиску.  



 5

4.3 Цикл із змішаним способом  підведення теплоти. 

4.4 Робота та середній тиск термодинамічного циклу. 

4.5 Аналіз термодинамічних циклів із різними способами  

підведення теплоти.  

Тема 5. Горюча суміш і продукти згоряння.  

Тема 6. Дійсні цикли ДВЗ.  

6.1 Основні процеси дійсних циклів і фази газорозподілу. 

6.2 Стан газу перед впускними та за випускними клапанами.  

6.3 Процес наповнення. 

6.4  Процес стиснення. 

6.5  Процес згоряння. 

6.5.1  Процес згоряння у двигуні з іскровим запалюванням.  

6.5.2  Процес згоряння у дизелі. 

6.5.3 Температура та тиск наприкінці згоряння. 

6.6  Процес розширення. 

6.7 Процес випуску. 

6.8 Індикаторні  діаграми. 

6.9 Визначення вихідних даних для розрахунку ДВЗ. 

Тема 7. Показники ДВЗ. 

7.1 Індикаторні показники. 

7.2 Ефективні показники. 

7.3 Екологічні показники. 

Тема 8 Тепловий баланс ДВЗ 

Тема 9 Визначення вихідних даних для розрахунку ДВЗ 

Тема 10 Характеристики автомобільних двигунів. 

10.1 Швидкісні характеристики. 

10.1.1 Зовнішня швидкісна характеристика. 

10.1.2 Часткові швидкісні характеристики. 

10.2 Навантажувальні характеристики.  

10.3 Багатопараметрові характеристики. 

10.4 Екологічні характеристики.  
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10.5 Реґулювальні характеристики.  
 
Змістовий модуль 2. Динаміка автомобільних двигунів.  

Тема 1. Кінематика КШМ. 

1 Переміщення поршня. 

2 Об’єм циліндра.  

3 Швидкість поршня.  

4 Прискорення поршня.  

5  Кінематика багатоциліндрових двигунів.  

Тема 2. Сили та моменти, що діють в КШМ.  

1  Визначення рухомих мас КШМ.  

2  Сили, що діють у  КШМ.  

2.1  Сили, що діють на поршень.  

2.2  Сили, що діють на шатун і кривошип.  

2.3 Сили, що діють у шарнірних з’єднаннях КШМ.  

3  Обертальний момент на кривошипі та колінчастому валу.  

4 Нерівномірність обертання колінчастого вала та розрахунок маси махови-

ка. 

Тема 3. Урівноваження ДВЗ. 

1 Умови та критерії врівноваження ДВЗ. 

2  Методи врівноваження ДВЗ.  

3  Урівноваження багатоциліндрових двигунів. 

3.1 Двигуни з непарним числом циліндрів. 

3.2  Двигуни з парним числом циліндрів. 

 

3. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є.,Тимченко Ф. Ф. Автомобільні  дви-

гуни:  підручник. Київ: Арістей, 2004. 476 с. 

2. Шапко В. Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих дви-

гунів внутрішнього згоряння: навчальний посібник.  Харків: Точка, 2011. 194 с. 
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3. Шапко В. Ф., Шапко С. В. Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів: навча-

льний посібник.  Харків: Точка, 2013. 232 с. 

4. Шапко В. Ф. Автомобільні двигуни. Основи теорії та характеристики поршневих дви-

гунів внутрішнього згоряння: навчальний посібник, 2-ге видання. Харків: Точка. 2014. 148 с.  

5. Шапко В. Ф.,  Шапко С. В. Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів: підру-

чник. Харків: Точка, 2016. 232 с. 

 

Допоміжна 

1. Двигатели внутреннего сгорания. В 3-х книгах. Кн. 1. Теория рабочих процес сов: 

учебник  для  вузов  / В. Н. Луканин и др. Под ред. В. Н. Луканина.  М.: Высш. шк. 2005, 400 с. 

2. Двигатели внутреннего сгорания. В 3-х книгах. кн. Кн. 2. Динамика и конструирова-

ние:  учебник  для  вузов  / В. Н. Луканин и др. Под ред. В. Н. Луканина и М. Г. Шатрова.  3-е 

изд. перераб. М.: Высш. шк. 2007, 400 с. 

3. Дьяченко   В. Г.    Теория    двигателей  внутреннего  сгорания: учебник. Харьков: 

ХНАДУ, 2000. 500 с. 

4. Захарчук  В. І. Основи теорії  та  конструкції  автомобільних   двигунів: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: ЛНТУ, 

2011. 233 с. 
5. Шапко В. Ф.,  Шапко С. В. Метод розрахунку багатопараметрової характеристики ав-

томобільного двигуна внутрішнього згоряння. Вісник Кременчуцького державного політехніч-

ного університету: Наукові праці КДПУ, 2009. – Вип.1/2009 (54). – С. 93-95. 

6. Шапко В. Ф., Атамась А. І., Єлістратов В. О. Екологічні багатопараметрові характери-

стики автомобіля. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Наукові праці. – Кременчук: 

КрНУ, 2020. Випуск 2/2020 (121) C. 141-147 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – захист курсової 

роботи, іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, перевірка звітів 

практичних і лабораторних робіт. 

 


