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ВСТУП 
 

Для професійної підготовки майбутнього фахівця, студенти-магістри зі 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна 

програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та 

обладнання») вивчають цикл навчальних дисциплін, які закладають підґрунтя 

необхідного ступеня підготовленості. Однією з таких навчальних дисциплін є 

«Дослідження машин для будівництва та відновлення доріг методами 

моделювання». Цей навчальний курс спрямовано на набуття студентами 

навичок дослідника, уміння відбирати найоригінальніші ідеї та втілювати їх у 

життя, а також на розширення теоретичного кругозору. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення та 

використання методів, моделей і засобів автоматизації для вироблення 

обґрунтованих рішень, оволодіння навичками виконання професійних, науково-

дослідних і науково-педагогічних завдань у сфері теорії та сучасних методів 

моделювання процесів взаємодії робочих органів будівельних і дорожніх машин 

з оброблюваним середовищем на підставі системного підходу. 

Певну частину цього навчального курсу студенти вивчають самостійно. 

Мета самостійної роботи полягає у вивченні поза аудиторією окремих 

питань, які не викладаються, або викладаються частково викладачем в основному 

теоретичному курсі, а також у закріпленні теоретичного матеріалу, який повністю 

або частково було викладено на лекціях і  практичних заняттях за завданням і під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі, а також 

оволодіти навичками самостійної науково-дослідної, науково-педагогічної 

діяльності у галузі моделювання процесів. 

Самостійна робота студентів сприяє розвитку відповідальності та 

організованості, творчого підходу до розв’язання проблем навчального та 
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професійного рівня, дозволяє сформувати досвід власної пошукової, науково-

дослідної діяльності. 

Приступаючи до самостійного вивчення навчального курсу, варто 

ознайомитися з програмою  навчального  курсу, її  змістом, обсягом  теми  та 

послідовністю включених до неї питань.  

Допомогою студентові під час самостійного вивчення навчальної 

дисципліни «Дослідження машин для будівництва та відновлення доріг 

методами моделювання» будуть ці методичні вказівки, підручники та книги, 

наведені у списку літератури у кінці методичних вказівок. 

Основні рекомендовані види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять; 

2) самостійна робота під час прослуховування лекцій, а також своєчасне 

доопрацювання конспектів лекцій; 

3) підбір, вивчення, аналіз та конспектування рекомендованих джерел з цієї 

навчальної дисципліни; 

4) з’ясування найбільш складних, незрозумілих питань та їх уточнення під 

час консультацій; 

5) підготовка до тестових завдань та іспиту; 

6) виконання спеціальних завдань, передбачених навчальною програмою; 

7) участь у наукових дослідженнях, що проводяться у масштабі кафедри, 

факультету, інституту та університету загалом; 

8) виробнича практика та практика зі спеціальності, яку набувають в 

університеті; 

9) систематичне вивчення періодичного друку, наукових монографій, 

пошук та аналіз додаткової інформації з навчальної дисципліни. 
Самостійну роботу студентів викладач окремо не оцінює. Проте під час 

оцінювання поточної роботи викладач ураховує результат засвоєння знань, що 

вивчалися студентами у позааудиторний час. Також викладач може 
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використовувати оцінку самостійної роботи як заохочувальну складову під час 

проведення заліку чи іспиту. 

Незалежно від виду самостійної роботи, критеріями оцінювання 

самостійної роботи можуть уважатися: 

а) уміння проводити аналіз і виділяти основне; 

б) здатність узагальнювати матеріал не тільки з лекцій, але і з різних 

прочитаних і вивчених джерел і з життя; 
в) позитивне власне ставлення, зацікавленість у навчальному предметі; 

г) уміння застосовувати свої знання для відповіді на питання; та деякі інші. 
Джерела для самостійного вивчення цього теоретичного навчального курсу: 

– навчальна програма дисципліни та методичні вказівки щодо практичних 

занять (лабораторних робіт) та інших; 

– конспект лекцій і підручники з навчальної дисципліни, перелік яких 

указаний у цих методичних вказівках; 

– навчальні посібники з окремих тем; 

– наукові статті в періодичному технічному друці; 

– наукові монографії, журнали, дисертації, різні довідники технічної 

тематики, бібліографічні покажчики. 

Для самостійного опрацювання навчального матеріалу у цих методичних 

вказівках нижче подані основні теми та перелік питань, які необхідно засвоїти. 

Знайти потрібний матеріал  допоможе  список  літературних  джерел. Питання 

для самоперевірки мають на меті з’ясувати ступінь засвоєння знань. 

Самостійно вивчати навчальний матеріал можна як удома, так і в аудиторії 

ЗВО чи комп’ютерному класі, під час консультації у викладача або у бібліотеці. 

У разі виникнення питань з приводу вивчення певної теми, студенти можуть 

отримати консультацію у викладача згідно з графіком, який розміщено на дошці 

розкладу занять кафедри. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Денна форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
№ 

пор. Тема 
К-сть 
год. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-
сть 
год. 
(лек
ц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1 Основні поняття моделювання та експерименту 

1 Імітаційне моделювання робочих 
процесів будівельних і дорожніх машин 
(БДМ) 

1 5   

2 
Аналітичне моделювання робочих 
процесів будівельних і дорожніх машин 
(БДМ) 

2 5   

3 Математична модель одновального 
бетонозмішувача примусової дії 2 10   

4 Математична модель вібраційного 
майданчика для ущільнення бетонних 
сумішей 

2 5   

Змістовий модуль 2 Методи моделювання  
та дослідження будівельних і дорожніх машин 

1 Моделювання взаємодії скребкового 
робочого органа ланцюгового 
траншейного екскаватора з ґрунтом 

2 12   

2 Моделювання гідрооб'ємної трансмісії 4 15   
3 Моделювання рушія БДМ 2 13   
4 Математичні моделі вібраційних машин 

для ущільнення дорожніх покриттів 4 15   

 Усього: 19 80   
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 Основні поняття моделювання та експерименту 

 

Тема 1 Імітаційне моделювання робочих процесів будівельних і 

дорожніх машин (БДМ) 

1. Поняття числового експерименту.  

2. Імітаційне моделювання  та його види.  

3. Призначення та галузі імітаційного моделювання. 

4. Метод Монте-Карло.  

5. Побудова статистичних моделей, загальні оцінки їх якості. 

6. Системи імітаційного моделювання 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке числовий експеримент та імітаційне моделювання? 

2. Зробіть перелік різновидів імітаційного моделювання. 

3. Укажіть відомі вам галузі та сфери застосування імітаційного моделювання. 

4. Розкрийте суть методу Монте-Карло . 

5. Як будують статистичні моделі та чому вони необхідні? 

Література: [1, с. 9 – 21; 3, с. 9 – 17; 4, с. 11–25]. 

 

Тема 2 Аналітичне моделювання робочих процесів будівельних і 

дорожніх машин (БДМ) 

1. Побудова математичної моделі взаємодії робочих органів БДМ з 

оброблюваним середовищем. 

2. Використання методів механіки суцільного середовища, класичної теорії 

коливань і механіки оброблюваного середовища. 

Питання для самоперевірки 
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1. Розкрийте поняття моделі взаємодії робочих органів БДМ з оброблюваним 

середовищем.  

2. Як виконується побудова аналітичних моделей? 

3. Що таке класична теорія коливань? Де її використовують? 

Література: [3, с. 11 – 12]. 

 

Тема 3 Математична модель одновального бетонозмішувача 

примусової дії 

1. Огляд існуючих моделей бетонозмішувачів примусової дії.  

2. Принцип дії одновального змішувача примусової дії. 

3. Фізична модель підсистеми «лопатевий вал – перемішувана суміш». 

4. Побудова графіка залежності обертального моменту від кутової швидкості 

лопатевого вала. 

Питання для самоперевірки 

1. Які типи бетонозмішувачів ви можете перелічити? 

2. Розкажіть, як працює типовий змішувач примусової дії. 

3. Укажіть принцип побудови математичної моделі бетонозмішувача. 

4. Як обертальний момент залежить від кутової швидкості лопатевого вала? 

Покажіть на прикладах (графіках). 

Література: [3, с. 18 – 30; 6, 74 – 105]. 

 

Тема 4 Математична модель вібраційного майданчика для ущільнення 

бетонних сумішей 

1. Огляд існуючих моделей вібраційних машин для ущільнення бетонних 

сумішей.  

2. Фізична модель системи «вібромайданчик – ущільнювальне середовище». 

3. Побудова графіків залежності амплітуди вимушених коливань 

вібромайданчика вертикально спрямованої дії від амплітуди вимушеної сили, 

кутової частоти коливань і тривалості вібрації. 

Питання для самоперевірки 
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1. Назвіть принцип дії вібраційного майданчика. 

2. Як здійснюється процес ущільнення суміші на вібраційному майданчику? 

3. Як будується математична модель вібраційного майданчика та в чому її 

особливості? 

Література: [1, с. 82 – 86; 2, с. 114 – 124]. 

 

Змістовий модуль 2. Методи моделювання та дослідження  

будівельних і дорожніх машин 

Тема 5 Моделювання взаємодії скребкового робочого органу 

ланцюгового траншейного екскаватора з ґрунтом 

1. Типи реологічних моделей ґрунту. 

2. Огляд існуючих моделей взаємодії робочих органів ланцюгових траншейних 

екскаваторів з ґрунтом.  

3. Огляд досліджень за раціональними режимами роботи машин з активним 

робочим органом.  

4. Системний аналіз.  

5. Фізична модель підсистеми «ґрунт–робоче обладнання» 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке технічна реологічна модель ґрунту? 

2. Як створюють модель взаємодії робочих органів екскаваторів з ґрунтом? 

3. У чому полягає суть режимів роботи машини? Як вони впливають на 

активний робочий орган? 

4. Що значить поняття «ґрунт–робоче обладнання»? Наведіть приклади. 

Література: [4, с. 171 – 180; 7, с. 175 – 196]. 

 

Тема 6 Моделювання гідрооб’ємної трансмісії 

1. Огляд існуючих моделей гідрооб’ємної трансмісії.  
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2. Огляд досліджень за раціональними режимами роботи машин з 

гідрооб’ємною трансмісією.  

3. Фізична модель гідрооб’ємної трансмісії.  

4. Залежності тиску в напірній магістралі від робочого об’єму гідромотора; 

обертального моменту гідронасоса від параметра регулювання; кутової 

швидкості гідромотора від робочого об’єму гідромотора.  

5. Оцінювання впливу окремих параметрів елементів на вихідні характеристики 

трансмісії. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують моделі гідрооб’ємної трансмісії? 

2. Як проводять дослідження за раціональними режимами роботи машин з 

гідрооб’ємною трансмісією? 

3. Накресліть схему фізичної моделі гідрооб’ємної трансмісії та поясніть  

принцип її дії. 

4. Накресліть графіки залежностей тиску від впливу різних параметрів та дайте 

їм оцінку. 

Література: [2, с. 229 – 245; 8, т. 1, с. 124 – 137]. 

 

Тема 7 Моделювання рушія БДМ 

1. Огляд існуючих математичних моделей взаємодії рушіїв БДМ з опорною 

поверхнею.  

2. Побудова графіка залежності коефіцієнта буксування від сили для 

пневмоколісного і гусеничного рушіїв. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть відомі вам моделі, що характеризують взаємодії рушіїв БДМ з 

опорною поверхнею. 

2. На що впливає коефіцієнт буксування? 

Література: [2, с. 246 – 279; 6, с. 224 – 489]. 
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Тема 8 Математичні моделі вібраційних машин для ущільнення 

дорожніх покриттів 

1. Класифікація робочих органів вібраційних машин для ущільнення дорожніх 

покриттів. 

2. Огляд існуючих моделей взаємодії робочих органів вібраційних машин з 

ущільнюваним середовищем. 

3. Побудова залежності продуктивності вібраційної машини  від товщини 

дорожнього покриття  в різних умовах ущільнення. 

4. Визначення потужності вібраційної машини залежно від фізико-механічних 

властивостей ущільнюваного середовища. 

Питання для самоперевірки 

1. Які різновиди робочих органів вібраційних машин для ущільнення дорожніх 

покриттів існують у будівництва доріг? 

2. Як робочі органи вібраційних машин взаємодіють з ущільнюваним 

середовищем? За яким принципом? 

3. Що означає «продуктивність вібромашини»? 

4. У чому її суть та як вона залежить від товщини дорожнього покриття? 

 

Література: [3, с. 146 – 179; 6, с. 224 – 489]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Змістовий модуль 1 Основні поняття моделювання та експерименту 

1. Поняття числового експерименту.  

2. Імітаційне моделювання  та його види.  

3. Призначення та галузі імітаційного моделювання. 

4. Метод Монте-Карло. 

5. Побудова статистичних моделей, загальні оцінки їх якості. 

6. Системи імітаційного моделювання. 

7. Побудова математичної моделі взаємодії робочих органів БДМ з 

оброблюваним середовищем. 

8. Використання методів механіки суцільного середовища, класичної теорії 

коливань і механіки оброблюваного середовища. 

9. Огляд існуючих моделей бетонозмішувачів примусової дії.  

10. Принцип дії одновального змішувача примусової дії. 

11. Фізична модель підсистеми «лопатевий вал – перемішувана суміш». 

12. Побудова графіка залежності обертального моменту від кутової швидкості 

лопатевого вала. 

13. Огляд існуючих моделей вібраційних машин для ущільнення бетонних 

сумішей. 

14. Фізична модель системи «вібромайданчик – ущільнювальне середовище». 

15. Побудова графіків залежності амплітуди вимушених коливань 

вібромайданчика вертикально спрямованої дії від амплітуди вимушеної сили, 

кутової частоти коливань і тривалості вібрації. 

 

Змістовий модуль 2. Методи моделювання та дослідження  

будівельних і дорожніх машин 

1. Типи реологічних моделей ґрунту. 

2. Огляд існуючих моделей взаємодії робочих органів ланцюгових траншейних 

екскаваторів з ґрунтом. 
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3. Огляд досліджень за раціональними режимами роботи машин з активним 

робочим органом. 

4. Системний аналіз. 

5. Фізична модель підсистеми «ґрунт–робоче обладнання». 

6. Огляд існуючих моделей гідрооб’ємної трансмісії.  

7. Огляд досліджень за раціональними режимами роботи машин з 

гідрооб’ємною трансмісією. 

8. Фізична модель гідрооб’ємної трансмісії. 

9. Залежності тиску в напірній магістралі від робочого об’єму гідромотора; 

обертального моменту гідронасоса від параметра регулювання; кутової 

швидкості гідромотора від робочого об’єму гідромотора. 

10. Оцінювання впливу окремих параметрів елементів на вихідні 

характеристики трансмісії. 

11. Огляд існуючих математичних моделей взаємодії рушіїв БДМ з опорною 

поверхнею.  

12. Побудова графіка залежності коефіцієнта буксування від сили для 

пневмоколісного і гусеничного рушіїв. 

13. Класифікація робочих органів вібраційних машин для ущільнення дорожніх 

покриттів. 

14. Огляд існуючих моделей взаємодії робочих органів вібраційних машин з 

ущільнюваним середовищем. 

15. Побудова залежності продуктивності вібраційної машини  від товщини 

дорожнього покриття  в різних умовах ущільнення. 

16. Визначення потужності вібраційної машини залежно від фізико-механічних 

властивостей ущільнюваного середовища. 
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