
Форма № Н-3.03у 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочі процеси автомобілів і тракторів 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної дисципліни  
підготовки бакалавра 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» 

освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» 

(Шифр за ОПП: ВБ 1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



2 

 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцький  національний    університет 

імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:  доц., к.т.н.,доц.  О. В.  Павленко 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ зі спеціальності  
133 – «Галузеве машинобудування»  
 

 

 

Протокол № ___ від  “____”________________20___ року  
 

Голова     _______________ (Клімов Е. С.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

 ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Робочі процеси автомобілів і 

тракторів” складена відповідно до освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» підготовки бакалавра спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування» . 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є принципи на яких основані 

розрахункові методи агрегатів та систем автомобіля.  

 Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни “Робочі процеси автомобілів і 

тракторів” базується на даних отриманих студентами при вивченні: циклу 

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

проектних конструкторських та дослідницьких задач; циклу професійно-орієнтовних 

дисциплін в тому числі: теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і 

машин, нарисна геометрія, деталі машин, матеріалознавство, технологічні основи 

машинобудування і т.п.; циклу професійно-орієнтованих дисциплін: основи 

конструкції, експлуатаційні властивості  автомобілів. 

Програма навчальної дисципліни складається із таких змістовних модулів: 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Основні вимоги до автомобіля. 

Тема 1. Основні вимоги до конструкції автомобіля. 

Тема 2. Якість, надійність, технічний рівень автомобілів. 

Тема 3. Навантажувальні та розрахункові режими. 

Змістовий модуль 2. Проектування та розрахунок агрегатів трансмісії автомобіля 

Тема 1. Проектування і розрахунок зчеплення. 

Тема 2. Проектування і розрахунок коробок передач і роздавальних коробок. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Проектування передач автомобіля 

Тема 1. Безступінчасті передачі. 

Тема 2. Карданні передачі. 

Тема 3. Головна передача. 

Тема 4. Диференціал. 

Тема 5. Привод ведучих коліс. 
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Змістовий модуль 2.  Несуча система автомобіля. 

Тема 1. Вимоги, пред’явлені  до коліс і шин. 

Тема 2. Основи проектування рам і кузовів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою курсу “Робочі процеси  автомобілів і тракторів” ” є вивчення 

принципів конструювання та розрахунку автомобільних вузлів і деталей на міцність, 

жорсткість і довговічність, а також отримання практичних здібностей, які дозволяють 

випускнику виконувати професійні обов’язки на машинобудівельних підприємствах, у 

тому числі підприємствах автомобілебудування. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни “Робочі процеси  автомобілів і 

тракторів” є опанування студентами методів аналізу робочих процесів, що протікають 

при роботі автомобіля а також проектування та розрахунку агрегатів та систем 

автомобілів, які б забезпечували заданий робочий процес як кожного агрегатів окремо 

так і всієї системи загалом. 

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

здатності  (знання):  

 здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні програмні 

засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування. 

 здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових 

фактів, концепцій, теорій, принципів. 

 здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та 

технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних завдань галузевого машинобудування. 

 здатність втілювати інженерні розробки для отримування практичних 

результатів. 

 здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних 

розробках. 

 здатність розробляти плани і проекти, спрямовані на досягнення 

поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси. 

 здатність застосовувати норми галузевих стандартів. 
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 здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підвищування 

якості продукції та її контролювання. 

 здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матеріали, 

устаткування, процеси. 

 здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна використовувати 

інженерні знання. 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

 здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності; 

вміти: 

 демонструвати знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних 

наук, що лежать в основі галузевого машинобудування. 

 демонструвати знання з механіки і машинобудування та окреслювати 

перспективи їхнього розвитку. 

 ставити та розв`язувати інженерні завдання галузевого машинобудування з 

використанням відповідних розрахункових і експериментальних методів  

 використовувати отримані знання в аналізуванні інженерних об’єктів, 

процесів та методів. 

 працювати з основними джерелами технічної інформації, зокрема, 

іноземною мовою. 

 демонструвати розуміння і вміння застосовувати методи конструювання 

типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання. 

 поєднувати теорію і практику для розв'язування інженерного завдання. 

 демонструвати фахові майстерність і навички. 

 розуміти потребу самостійно навчатися впродовж життя. 

 використовувати знання у розв'язуванні завдання з підвищення якості 

продукції. 

 розуміння принципів конструювання механізмів і машин та обладнання 

різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку. 
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 розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 розв’язувати складні 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.  

 доносити до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно 

формувати комунікаційну стратегію. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 330 години/ 11 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Основні вимоги до автомобіля. 

Тема 1. Основні вимоги до конструкції автомобіля. 

Основи загального компонування автомобіля. Аналіз компонувальних систем 

легкових автомобілів. Аналіз компонувальних схем автобусів. Тенденції використання 

різних компонувальних схем автомобілів. 

Тема 2. Якість, надійність, технічний рівень транспортних засобів. 

Показники, які використовують для оцінювання ефективності експлуатації 

автомобільного транспорту. Конструкційні чинники, які впливають на ефективність 

експлуатації автомобільного транспорту.  

Тема 3. Навантажувальні та розрахункові режими. 

Методи розрахунку вузлів і агрегатів автомобілів. Загальні поняття. 

Навантажувальні режими механізмів автомобіля  в різних умовах експлуатації. 

Методика розрахунку деталей на статичну міцність. Побудова фізичних моделей для 

розрахунку динамічних навантажень. Розрахунок максимальних динамічних 

навантажень в трансмісії. Методика розрахунку на утомну міцність. Основи 

застосування методу кінцевих елементів при розрахунку деталей автомобіля. 
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Змістовий модуль 2. Проектування та розрахунок агрегатів трансмісії автомобіля 

Тема 1. Проектування і розрахунок зчеплення. 

Вимоги до зчеплень. Класифікація зчеплень. Визначення основних параметрів 

зчеплень. Розрахунок натискних пружин, ведучих і ведених дисків. Визначення роботи 

пробуксовування і теплового навантаження на зчеплення. Класифікація приводів 

зчеплення*. Кінематичний розрахунок на міцність  приводів зчеплення. Тенденції 

розвитку конструкцій зчеплень. 

Тема 2. Проектування і розрахунок коробок передач і роздавальних коробок. 

Вимоги до коробок передач. Методика конструювання коробок передач з 

нерухомими осями валів. Вибір схеми конструкцій коробки передач і розрахунок 

основних параметрів міжосьової відстані, модуля шестерні, кутів нахилу та числа зубів 

шестерень. Жорсткість коробки передач і її вплив на роботу зубчатого зачеплення. 

Підбір підшипників коробки передач. Розрахунок геометричних параметрів 

синхронізатора. Особливості конструювання коробок передач з подільниками. Основи 

конструювання планетарних коробок передач. Вимоги до роздавальних коробок 

передач*. Вибір схеми і основи конструювання роздавальних коробок. Особливості 

розрахунку деталей роздавальної коробки. Тенденції розвитку коробок передач і 

роздавальних коробок. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Проектування передач автомобіля 

Тема 1. Безступінчасті передачі. 

Вимоги до безступінчастих передач. Класифікація безступінчастих передач. 

Робота гідродинамічних  передач. Вибір схеми конструкцій  і основних параметрів 

гідротрансформатора. ККД гідротрансформатора і шляхи його підвищення. 

Тема 2. Карданні передачі. 

Вимоги до карданних передач. Критична частота обертання карданної 

передачі. Розрахунок карданних шарнірів не однакових кутових швидкостей. 

Розрахунок карданних валів. Проміжні опори карданних валів. Методика підбору 

карданних шарнірів однакових кутових швидкостей. Тенденції розвитку карданних 

передач. 

Тема 3. Головна передача. 
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Вимоги до головних передач. Основні компоновочні схеми головних передач. 

Методи підвищення жорсткості головної передачі. Проектування і розрахунок 

головної передачі. 

Тема 4. Диференціал. 

Класифікація диференціалів. Вимоги, що пред’явлені до диференціалів. 

Оптимальний коефіцієнт блокування диференціалу. Розрахунок шестеренчастого 

диференціалу. 

Тема 5. Привод ведучих коліс. 

Вимоги до приводу ведучих коліс.* Типи напівосей і методика ї  х розрахунку. 

Тенденція розвитку головних передач, диференціалів приводів ведучих коліс. 

Змістовий модуль 2.  Несуча система автомобіля. 

Тема 1. Вимоги, пред’явлені  до коліс і шин. 

Регулювання тиску повітря в шинах. Обід і маточина колеса, їх вибір та 

розрахунок. Тенденції розвитку конструкцій коліс. 

Тема 2. Основи проектування рам і кузовів. 

Вимоги, які пред’являють до несучої системи. Рамні і безрамні конструкції 

автомобілів. Типи кузовів і рам. Навантаження діючі на несучу систему.  Спрощений 

розрахунок рами. Різновидності конструкцій кузовів легкових автомобілів. Основні 

заходи по забезпеченню пасивної безпеки автомобіля. 
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14.  Цитович И. С. Трансмиссии автомобилей / И. С. Цитович, И. В. Каноник, В. 
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15.  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. 

16. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. 

17. Методичні вказівки до практичних робіт. 

18. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання – поточний контроль і захист 

практичних робіт.    

  


