




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

13 – Механічна 

інженерія 
За вибором 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: КР, КП 

Спеціальність: 133 –

«Галузеве 

машинобудування» Семестр 

6-й 6-й 
Загальна кількість 

годин – 180 

Освітньо-професійна 

програма: «Галузеве 

машинобудування» 
Лекції 

26 год. 6 

Практичні 

34 год. 12 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

120 год. 162 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,77 

самостійної роботи 

студента – 5,55 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Метою навчальної дисципліни «Проектування планетарних агрегатів 

трансмісій автомобілів» є придбання студентами спеціальності 133 – Галузеве 

машинобудування знань і практичних навичок в області методів дослідження та 

проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів, необхідних для 

створення автомобілів, які відповідають сучасним вимогам ефективності, 

точності, надійності та економічності. 

Основним завданням вивчення дисципліни «Проектування планетарних 

агрегатів трансмісій автомобілів» є засвоєння основних методів проектування та 

розрахунку планетарних агрегатів трансмісій автомобілів, надання вмінь 

практичного застосування методів проектування та розрахунку планетарних 

агрегатів трансмісій автомобілів. 

Курсовий проект 

Мета проекту – формування у студентів навиків конструювання. Завдання є 

комплексним. Типові завдання: планетарні коробки передач, симетричні та 

несиметричні диференціали, бортові редуктори. Доцільно, щоб в проектованих 

агрегатах мали застосування найважливіші і найпоширеніші типи деталей: 

зубчасті передачі, підшипники кочення, зварні конструкції та ін. Студенти 

повинні придбати досвід як розрахунків на ПЕВМ, так і ручних розрахунків. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проектування планетарних 

агрегатів трансмісій автомобілів» студенти набувають наступних 

компетентностей і програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 7. Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 
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Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 1. Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні 

програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого 

машинобудування. 

ФК 4. Здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних 

результатів. 

ФК 11. Здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 

ФК 14. Здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна 

використовувати інженерні знання.  

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: 

ПРН1. Здатність демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних 

та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування.  

ПРН 2. Здатність демонструвати знання з механіки і машинобудування та 

окреслювати перспективи їхнього розвитку.  

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

машинобудування з використанням відповідних розрахункових і 

експериментальних методів. 

ПРН 8. Здатність демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи 

конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого 

завдання.  

ПРН 10. Здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування 

інженерного завдання.  

ПРН 11. Здатність демонструвати фахові майстерність і навички. 

ПРН 21. Розуміння принципів конструювання механізмів і машин та 

обладнання різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку.  

ПРН 22. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 
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передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

ПРН 23. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності.  

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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: загальні принципи аналізу і синтезу планетарних механізмів, 

загальні основи проектування та сучасні методи розрахунку планетарних 

агрегатів трансмісій автомобілів; 

уміти: визначати кінематичні та динамічні параметри планетарних 

механізмів, проектувати і конструювати планетарні агрегати трансмісій 

автомобіля, використовувати комп’ютерні програмні засоби і сучасну 

обчислювальну техніку. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Кінематика та динаміка планетарних передач 

Тема 1. Загальні відомості про планетарні передачі 

Зміст дисципліни “Синтез планетарних механізмів”. Область застосування 

планетарних механізмів. Переваги та недоліки планетарних механізмів. Будова 

планетарного механізму. Класифікація планетарних механізмів. Механізм 

Джемса. Механізм Давіда. 

Тема 2. Кінематика планетарних передач 

Метод обертання руху (формула Віліса). Рівняння кінематики та рівняння 

зв’язку. Порядок визначення передавальних чисел планетарних передач. 

Визначення відносної частоти обертання сателітів. Підбір кількості зубців 

шестерен планетарних передач. 

Тема 3. Динаміка планетарних передач 

Визначення зусиль та моментів у ланках планетарної передачі. Визначення 

моментів гальм. Визначення моментів блокіровки фрикціонів. Визначення к.к.д. 

планетарних передач. Циркуляція потужності в замкнутих планетарних 

передачах. 

Змістовий модуль 2. Планетарні агрегати трансмісії автомобілів. 

Тема 1. Планетарні коробки передач 

Побудова схем планетарних коробок передач. Метод підбору вузлів. Метод 

синтезу планетарних коробок передач. Особливості конструювання планетарних 

коробок передач. 

Тема 2. Диференціали 

Призначення та область застосування диференціалів. Класифікація 

диференціалів. Кінематика диференціалів. Силові співвідношення. Симетричний 

диференціал. Несиметричний диференціал.  

Тема 3. Бортові редуктори та механізми повороту 

Призначення та область застосування бортових редукторів. Класифікація 

бортових редукторів. Механізми повороту. Основи розрахунку бортових 

редукторів та механізмів повороту.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі Назви змістових модулів і 

тем 

у
сь

о
го

 

л п лаб с.р. 

у
сь

о
го

 

л п лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Кінематика та динаміка планетарних передач 

Тема 1. Загальні відомості 

про планетарні передачі 

14 4 - - 10 11 1 - - 10 

Тема 2. Кінематика 

планетарних передач 

30 6 8 - 16 15 1 4 - 10 

Тема 3. Динаміка 

планетарних передач 

24 4 6 - 14 13 1 2 - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

68 14 14 - 40 39 3 6 - 30 

Змістовий модуль 2. Планетарні агрегати трансмісії автомобілів 

Тема 1. Планетарні 

коробки передач 

22 4 8 - 10 23 1 2 - 20 

Тема 2. Диференціали 20 4 6 - 10 13 1 2 - 10 

Тема 3. Бортові редуктори 

та механізми повороту 

30 4 6 - 20 23 1 2 - 20 

Разом за змістовим 

модулем 2 

72 12 20 - 40 59 3 6 - 50 

ІНДЗ - - - - 30 72 - - - 72 

 

Семестровий контроль 

(екзамен) 

- - - - 10 10 - - - 10 

Усього годин 180 26 34 - 120 180 6 12 - 162 
 

5. Теми семінарських занять 

 

Кількість 

годин 

№ 

з/п 

Назва теми 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    
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6. Теми практичних занять 

Кількість 

годин 

№ 

з/п Назва теми 

дфн зфн 

Змістовий модуль 1 

1 Кінематичний аналіз планетарних передач 4 2 

2 Синтез планетарних передач 4 2 

3 Динаміка планетарних передач 6 2 

 Усього за змістовим модулем 1 14 6 

Змістовий модуль 2 

1 Розрахунок планетарних коробок передач 8 2 

2 Диференціали 6 2 

3 Розрахунок дворядного планетарного редуктора мотор-

колеса 

2 2 

4 Розрахунок двоступеневого планетарного механізму 

повороту гусеничної машини 

4 - 

 Усього за змістовим модулем 2 20 6 

 Усього  34 12 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Кількість 

годин 

№ 

з/п 

Назва теми 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    

                                                                                                              

8. Самостійна робота 

Кількість 

годин 

№ 

з/п Назва теми 

дфн зфн 

1 Загальні відомості про планетарні передачі 20 10 

2 Кінематика планетарних передач 16 10 

3 Динаміка планетарних передач 24 10 

4 Планетарні коробки передач 20 20 

5 Диференціали 20 10 

6 Бортові редуктори та механізми повороту 20 20 

 Усього забезпечення аудиторних занять - - 

 Забезпечення індивідуальних завдань 30 72 

 Забезпечення семестрового контролю 10 10 

 Усього  120 162 
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9. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні (розповідь, лекція, бесіда), репродуктивні 

(опитування, тестування, розв’язування задач, виконання вправ за зразком чи 

алгоритмом), проблемного викладу (ситуаційне моделювання, аналіз виробничих 

ситуацій, дискусія, аналіз відео фрагментів, анотування науково-технічних 

джерел), частково-пошукові (евристичні бесіди, самостійне розв’язання 

проблемних ситуацій). 

10. Методи контролю 

Контроль за роботою студентів включає поточний контроль за виконанням 

завдань, оцінювання захисту лабораторних, практичних занять. Курс 

завершується екзаменом. 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Денна та заочна форми навчання 

Поточне тестування та 

самостійна робота 
Лекції 

Практичні 

роботи 
Іспит Сума 

Змістовний модуль 1 

19 - 21 - 40 

Змістовний модуль 2 

12 - 28 20 60 

 

 

Оцінювання курсового проекту 

Назва етапів курсового проекту Оцінювання етапів роботи 

Виконання розділів курсового проекту 60 

Виконання креслень 10 

Захист КП 40 

Усього 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 

74-81 С 
добре  

64-73 D 

60-63 Е  
задовільно  

 

 

зараховано 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів» для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування». 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів» для 

для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування». 

 

13. Рекомендована література 

 

1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учебн. для втузов. 4-е 

изд. перераб. и доп. / И.И. Артоболевский. – М. : Наука., 1988. – 640 с. 

2. Гладов Г.И. Планетарные передачи транспортних средств: Учеб. пособие. 

/ Г.И. Гладов. – М. : МАДИ., 1986. – 66 с. 

3. Дьяков И.Ф. Ступенчатые и планетарные коробки передач механических 

трансмиссий: Учебное пособие / И. Ф. Дьяков, В. А. Кузнецов, В.И. Тарханов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 120 с. 
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4. Кудрявцев В.Н. Планетарные передачи. 2-е изд. перераб. и доп. / В.Н. 

Кудрявцев. – М – Л.: Машиностроение., 1968. – 307 с. 

5. Кудрявцев В.Н. Планетарные передачи. Справочник. / В.Н. Кудрявцев. – 

Л.: Машиностроение., 1977. – 536 с. 

6. Шарипов В.М. Планетарные коробки передач колесных и гусенечных 

машин. / В.М.Шарипов, Л.Н. Крумбольд, А.П. Маринкин. – М. : МГТУ "МАМИ", 

2000. – 142 с. 


