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Семестр, у якому 

можливе 

(планується) 

вивчення 

дисципліни 

бакалаврам 3-й курс 6-й семестр 

Факультети /ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни покликаний для набуття студентами навичок щодо здатності 

до узагальнення, аналізу, критичного осмислення, систематизації, 

прогнозування цілей у сфері професійної діяльності з вибором шляхів їх 

досягнення; до генерування нових ідей та проектів, та їх реалізації на основі 

набутих та природних лідерських якостей, інтелекту, професійного досвіду; 

до визначення перспективних напрямків, шляхів та способів їх досягнення, 

знаходження раціональних рішень з готовністю нести відповідальність; 

вибирати аналітичні та чисельні методи при розробці математичних моделей 

машин, приводів, обладнання, систем, технологічних процесів; оцінювати 

техніко-економічну ефективність проектування, розробки, виробництва 

машин, приводів, обладнання, систем, технологічних процесів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Знання з деталей машин, теорії технічних систем, підйомно-транспортних 

машин. 

Основні теми 

дисципліни 

32 години лекцій 16 годин практичних занять. 

Основні теми лекцій: 

- Загальна будова трансмісії. Класифікація трансмісій. 

- Зчеплення. Гідромуфти і гідротрансформатори.. 

- Механізми ведучих мостів колісних машин. 

- Механізми ведучих мостів гусеничних машин. 

- Технічне обслуговування, несправності, регулювання. Елементи розрахунку 

автотракторних зчеплень. Призначення, будова та робота гідромуфт і 

гідротрансформаторів. 

- Проміжні з´єднання і карданні передачі. 

- Головна передача. Принцип дії і робота механізмів повороту, класифікація, 

переваги і недоліки. 

- Будова і робота кінцевих передач. Проміжні з´єднання і карданні передачі. 

Технічне обслуговування, регулювання. 

- Загальна динаміка транспортних засобів. 

- Загальна динаміка гусеничного трактора. 

- Тягова динаміка і паливна економічність трактора. 

- Тягова і гальмівна динаміка, паливна економічність автомобіля. 

- Теорія повороту тракторів і автомобілів. 

- Плавність руху і ергономічність машин. 
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- Стійкість тракторів і автомобілів. 

- Прохідність тракторів і автомобілів. 

Основні теми практичних занять: 

- Загальна динаміка колісного трактора і автомобіля. 

- Загальна динаміка гусеничного трактора. 

- Тягова динаміка та паливна економічність трактора. 

- Тягова динаміка та паливна економічність автомобіля. 

- Теорія повороту трактора і автомобіля. 

- Сталість трактора і автомобіля. 

- Прохідність трактора і автомобіля. 

- Плавність руху трактора і автомобіля. 
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