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Опис дисципліни
Навчальна дисципліна «Автомобілі (теорія)» забезпечує формування у фахівців
комплексу професійних знань щодо шляхів підвищення ефективностівикористання
автомобільних засобів в Україні. Автомобіль є ланкою системи „водій-автомобіль-дорогасередовище”. В ході вивчення дисципліни розглядається система ВАДС, її основні властивості
та вплив ланок системи ВАДС на властивості автомобіля.. Теорія КТЗ – наука про основні
закономірності його руху.
Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоїти методики визначення технікоекономічних показників в залежності від експлуатаційних умов роботи транспорту.
Оволодіння основами теорії автомобіля є невід’ємним елементом підготовки
висококваліфікованих спеціалістів у галузі автомобільного транспорту.
По завершенню вивчення дисципліни «Автомобілі (терія)» студенти повинні знати:
– історію започаткування курсу теорії автомобіля;
– теорію руху автомобіля та його основних експлуатаційних властивостей.
– зв‘язок курсу з іншими дисциплінами;
і вміти:
– досліджувати тягову і гальмівну динаміку автомобіля;
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– визначити основні параметри автомобіля;
– дати глибокий техніко-економічний аналіз конструкції автомобіля;
– скласти технічне завдання для проектування і розробки перспективної та
модернізації існуючої моделей автомобіля;
– практичне застосування знань в інженерній практиці.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з двох навчальних модулів, а саме:
– навчального модуля № 1 «Тягова, гальмівна динаміка КТЗ».
– навчального модуля № 2 «Стійкість. Керованість».
Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною
навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульних контрольних робіт та
аналіз результатів їх виконання.

Структура курсу
Години
(лек. / лаб.)

4/4

6/4

12 / 4

6/-

10 / 2

Тема

Результати навчання

Завдання

1. Основні
параметри КТЗ.

Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ.
Параметри шин. Координати центра маси.
Момент інерції КТЗ і його елементів.

Тести,
питання

2. Загальна
динаміка КТЗ

Кочення колеса. Аеродинаміка КТЗ.. Інерція
КТЗ. Опір руху КТЗ на підйом. Сили і моменти,
що діють на КТЗ у поздовжній площині. Реакції
опорної поверхні на колесо КТЗ і їх зміна.

Тести,
питання

3. Тяговошвидкісні
властивості КТЗ.

Тягово-швидкісні властивості КТЗ.
Диференційне рівняння руху КТЗ. Рівняння
силового балансу КТЗ. Баланс потужності КТЗ.
Умови можливості руху. Гідротрансформатори,
безрозмірна характеристика, види і типи.
Тяговий розрахунок автомобіля.

Тести,
питання

4. Паливна
Поняття про паливну економічність КТЗ.. Шляхи
економічність КТЗ. зменшення
витрати
палива
в
умовах Тести,
експлуатації.. Вплив гідропередачі на паливну питання
економічність автомобіля.
5.
Гальмівні Поняття про гальмівні властивості КТЗ. Схема
властивості.
сил моментів, що діють на КТЗ в процесі
гальмування.
Рівняння
руху
під
час Тести,
гальмування. Регулювання гальмівних сил на питання,
колесах КТЗ. Аналіз процесу гальмування КТЗ, лабораторні
обладнаних регулятором гальмівних сил і роботи
системою АБС Перерозподіл навантажень між
осями і його вплив на процес гальмування.
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Години
(лек. / лаб.)

Тема

Результати навчання

Завдання

10 / -

6. Керованість КТЗ Фізична суть явища бічного відведення колеса.
Кінематика руху на повороті. Визначення
радіуса повороту КТЗ. КТЗ з нейтральною,
недостатньою і надлишковою повороткістю.

Тести,
питання

4/–

7. Плавність ходу.. Основні види коливань. Частота власних
коливань підресоренної маси і її рекомендовані
значення.

Тести,
питання

8. Прохідність.
4/–

4/-

Геометричні, тягові та опорно-зчіпні параметри,
що визначають прохідність. Вдосконалення
конструкції сучасних КТЗ з метою підвищення їх
прохідності. Явище циркуляції паразитної
потужності трансмісії КТЗ з двома ведучими
мостами. Вплив конструкції диференціалу
ведучого моста на прохідність КТЗ.
9.
Екологічність Автомобіль - джерело відпрацьованих газів та
КТЗ.
шкідливих речовин. Заходи по зниженню
токсичності КТЗ. Автомобіль - джерело шуму.
Заходи по зниженню рівня шуму.

Тести,
питання

Тести,
питання
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Політика оцінювання
– Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу
оцінку (-1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності
поважних причин (наприклад, лікарняний).
– Політика щодо академічної доброчесності:
Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (в т. ч. із використанням
мобільних пристроїв).
– Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються
бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання
Лабораторні роботи
Модуль 1 (теми 1-4) – модульна контрольна робота
Модуль 2 (теми 5-8) – модульна контрольна робота
Залік (теми 1-8) – тести, завдання, кейси

% від остаточної оцінки
40
30
30
60

Шкала оцінювання студентів:
ECTS

Бали

Зміст

A
B
C
D
E
FX

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

відмінно
добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно з можливістю повторного складання
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