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ВСТУП 
 

Для успішної підготовки майбутнього фахівця, студентам-магістрам зі 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» (освітньо-професійна програма 

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

обладнання») необхідна підготовка до інженерної діяльності.  

Під час вивчення навчальної дисципліни  «Динаміка дорожньо-будівельних 

машин» закладається професійне підґрунтя для створення нового типу машин і 

модернізації існуючого обладнання. Воно формує майбутнього фахівця, здатного 

робити творчий внесок у створення високоефективних і малоенергоємних 

будівельних і дорожніх машин. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з практичними 

методами і методологією: а) динамічних розрахунків дорожньо-будівельних 

машин і обладнання; б) оцінювання ефективності та умов застосування 

динамічних моделей різного рівня; в) складання наближених математичних 

моделей динамічних систем дорожньо-будівельних машин; г) дослідження 

динамічних процесів дорожньо-будівельних машин на фізичних моделях. У 

студентів розвиваються уміння та навички визначення технічного рівня параметрів 

і прогнозування розвитку БДМ існуючими методами, динамічних розрахунків 

машин, використання сучасних засобів автоматизованих розрахунків, 

проектування і випробувань машин, а також навички  самостійного й  творчого 

мислення у процесі створення нових та експлуатаційно-існуючих дорожньо-

будівельних машин і обладнання. 

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. 

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 

«Динаміка дорожньо-будівельних машин» будуть ці методичні вказівки, 

підручники та книги, наведені у списку літератури у кінці методичних вказівок. 

Також студент може отримати консультації та рекомендації у викладача, який 

керує його самостійною роботою. 

Основні види самостійної навчальної діяльності: 

1) попередня підготовка до аудиторних занять; 

2) самостійна робота під час прослуховування лекцій з осмисленням 

інформації, що повідомляє викладач, її узагальненням і коротким записом, 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) 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 

використовувати (і, зазвичай, використовує) оцінку самостійної роботи як 

заохочувальну складову під час проведення заліку. 
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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 предметі; 

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

є навчальна програма дисципліни та методичні вказівки щодо практичних занять 

(лабораторних робіт), конспект лекцій і підручники з навчальної дисципліни, 

навчальні посібники з окремих тем, наукові статті та монографії, журнали, 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. 

(лекц) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи динаміки дорожньо-будівельних 

машин 

1 

Огляд матеріалів, процесів і 

методів, використовуваних у 

розрахунках динамічних процесів 

дорожньо-будівельних машин 

1 5   

2 

Особливості робочого процесу 

дорожньо-будівельних машин. 

Механічна характеристика 

двигуна. Трансформація крутного 

моменту трансмісією 

1 10   

3 Реалізація тягової сили рушіями 

дорожньо-будівельної техніки 1 10   

4 Рушійна сила і маса дорожньо-

будівельної машини 2 10   

5 Види опорів. Опір руху. Поняття 

про інтенсивність зростання опору 

різанню і копанню 
1 10   
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6 Закономірності впровадження в 

ґрунт робочих органів дорожньо-

будівельних машин. Інтенсивність 

зростання опору різанню під час 

упровадження в ґрунт робочих 

органів машин для земляних робіт. 

0,5 10   

1 2 3 4 5 6 
7 Інтенсивність зростання опору 

копанню відвалом під час лобового 

різання. Інтенсивність зростання 

опору копанню ковшем зішкрібу 

0,5 10   

8 Розрахункові схеми дорожньо-

будівельної машини як одномасної 

жорсткої системи 
0,5 10   

9 Наведена маса дорожньо-

будівельної машини 0,5 10   

10 Розрахункова схема і рівняння 

руху за відсутності буксування 

рушіїв 
1 10   

11 Закономірності руху дорожньо-

будівельної машини як одномасної 

жорсткої системи у разі 

необмеженого зчеплення рушіїв з 

ґрунтом 

1 10   

12 Розрахункова схема і 

диференціальне рівняння руху 

дорожньо-будівельної машини під 

час повного буксування рушіїв 

0,5 10   
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13 Закономірності руху дорожньо-

будівельної машини як одномасної 

жорсткої системи у випадку втрати 

зчеплення рушіїв з опорною 

поверхнею 

0,5 10   

14 Розрахункові схеми. Наведена маса 

машин для ущільнення дорожніх 

матеріалів 
2 5 

  

1 2 3 4 5 6 
15 Динаміка процесів реверсування 

ущільнювальних котків 1 5 
  

16 Дорожньо-будівельні машини як 

одномасні системи з пружним 

невагомим робочим органом 
0,5 10 

  

17 Жорсткісні характеристики 

конструкції машини. Жорсткість 

металевих конструкцій і перешкод 
0,5 5 

  

18 Рівняння руху дорожньо-

будівельної машини як одномасної 

системи з пружною підвіскою 

робочого органа 

2 10 

  

19 Закономірності взаємодії 

дорожньо-будівельної машини з 

жорсткою важкою перешкодою 
1 5 

  

20 Можливості захисту дорожньо-

будівельної машини від 

небезпечних динамічних 

перевантажень 

1 10 

  

21 Перехідні процеси в приводах 0,5 5   
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22 Динамічні процеси причіпної 

дорожньо-будівельної машини під 

час ривка. Основні закономірності 

ривка 

0,5 5 

  

 Усього: 20 135   

 
 
 
 
 
 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 

Тема 1 Огляд матеріалів, процесів і методів, використовуваних у 

розрахунках динамічних процесів дорожньо-будівельних машин 

1. Матеріали, що необхідні для розрахунків динамічних процесів дорожньо-

будівельних машин. 

2. Процеси, що виникають під час роботи дорожньо-будівельних машин. 

3. Методи, що використовуються в розрахунках динамічних процесів дорожньо-

будівельних машин. 

Питання для самоперевірки 

1. Які матеріали необхідні для розрахунків динамічних процесів дорожньо-

будівельних машин? 

2. Наведіть характеристику процесів, що виникають під час роботи дорожньо-

будівельних машин. 

3. Охарактеризуйте методи, що використовуються в розрахунках динамічних 

процесів дорожньо-будівельних машин. 

Література: [1, с. 9 –17; 4, с. 12 – 19; 6, с. 12–23]. 
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Тема 2 Особливості робочого процесу дорожньо-будівельних машин. 

Механічна характеристика двигуна. Трансформація крутного моменту 

трансмісією 

1. Робочий процес дорожньо-будівельних машин та його особливості. 

2. Механічна характеристика двигуна. 

3. Крутний момент та його трансформація трансмісією. 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості робочого процесу дорожньо-будівельних машин? 

2. У чому полягає механічна характеристика двигуна? 

3. Як виконується трансформація крутного моменту трансмісією? 

Література: [7, с. 19 – 27; 9, с. 21 – 33]. 
 

Тема 3 Реалізація тягової сили рушіями дорожньо-будівельної техніки 
1. Характеристика рушіїв дорожньо-будівельної техніки. 

2. Тягова сила, що створюється рушіями дорожньо-будівельної техніки. 

3. Реалізація тягової сили рушіями дорожньо-будівельної техніки. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують рушії дорожньо-будівельної техніки? 

2. Надайте характеристику тягової сили, що створюється рушіями дорожньо-

будівельної техніки. 

3. Як виконується реалізація тягової сили рушіями дорожньо-будівельної техніки? 

Література: [2, с. 44 – 53; 7, с. 33 – 41; 9, 39 – 48]. 

 

Тема 4 Рушійна сила і маса дорожньо-будівельної машини 
1. Характеристика рушійної сила дорожньо-будівельної машини. 

2. Маса дорожньо-будівельної машини. 

Питання для самоперевірки 

1. За допомогою чого створюється рушійна сила дорожньо-будівельної машини? 

2. З чого складається маса дорожньо-будівельної машини? 

Література: [1, с. 18 –23; 7, с. 48 – 57]. 
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Тема 5 Види опорів. Опір руху. Поняття про інтенсивність зростання 

опору різанню і копанню 
1. Характеристика видів опорів. 

2. Опір руху. 

3. Опір різанню та інтенсивність його зростання. 

4. Інтенсивність зростання опору копанню. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть характеристику видів опорів. 

2. у чому полягає опір руху? 

3. Від чого залежить інтенсивність зростання опору різанню? 

4. Коли виникає опір копанню? 

Література: [3, с. 17 –23; 10, с. 15 – 19]. 

Тема 6 Закономірності впровадження в ґрунт робочих органів дорожньо-

будівельних машин. Інтенсивність зростання опору різанню під час 

упровадження в ґрунт робочих органів машин для земляних робіт 

1. Робочі органи дорожньо-будівельних машин. 

2. Закономірності взаємодії з ґрунтом робочих органів дорожньо-будівельних 

машин. 

3. Опір різанню під час взаємодії з ґрунтом робочих органів машин для земляних 

робіт. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть характеристику робочих органів дорожньо-будівельних машин. 

2. Опишіть закономірності взаємодії з ґрунтом робочих органів дорожньо-

будівельних машин. 

3. За рахунок чого виникає опір різанню під час взаємодії з ґрунтом робочих 

органів машин для земляних робіт? 

Література: [3, с. 24 – 28; 10, с. 21 – 26]. 

 

Тема 7 Інтенсивність зростання опору копанню відвалом під час лобового 

різання. Інтенсивність зростання опору копанню ковшем зішкрібу 

1. Лобове різання відвалом. 
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2. Опір копанню відвалом під час лобового різання та його інтенсивність 

зростання. 

3. Зростання опору копанню ковшем зішкрібу. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає лобове різання відвалом? 

2. Яка інтенсивність зростання опору копанню відвалом під час лобового різання? 

3. Як зростає опір копанню ковшем зішкрібу? 

Література: [3, с. 31 – 35; 10, с. 29 – 37]. 

 

Тема 8 Розрахункові схеми дорожньо-будівельної машини як одномасної 

жорсткої системи 

1. Дорожньо-будівельна машина як одномасна жорстка система. 

2. Розрахункові схеми дорожньо-будівельної машини як одномасної жорсткої 

системи. 

Питання для самоперевірки 
1. Охарактеризуйте дорожно-будівельну машину як одномасну жорстку систему. 

2. Які використовують розрахункові схеми дорожньо-будівельної машини як 

одномасної жорсткої системи? 

Література: [4, с. 24 – 31; 6, с. 32 – 47]. 

 
Тема 9 Наведена маса дорожньо-будівельної машини 

1. Характеристика маси дорожньо-будівельної машини. 

2. Наведена маса дорожньо-будівельної машини. 

Питання для самоперевірки 
1. З чого складається маса дорожньо-будівельної машини? 

2. Як виконується розрахунок наведеної маси дорожньо-будівельної машини? 

Література: [7, с. 61 – 74; 9, с. 65– 76]. 

 

Тема 10 Розрахункова схема і рівняння руху за відсутності буксування 

рушіїв 
1. Характеристика буксування рушіїв. 
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2. Складання розрахункової схеми машини за відсутності буксування рушіїв. 

3. Рівняння руху за відсутності буксування рушіїв. 

Питання для самоперевірки 
1. Коли виникає буксування рушіїв? 

2. Що використовують для складання розрахункової схеми машини за відсутності 

буксування рушіїв? 

3. Опишіть рівняння руху за відсутності буксування рушіїв. 

Література: [2, с. 55 – 67; 7, с. 78 – 89] 

 

Тема 11 Закономірності руху дорожньо-будівельної машини як 

одномасної жорсткої системи у разі необмеженого зчеплення рушіїв з ґрунтом 

1. Зчеплення рушіїв з ґрунтом. 

2. Рух дорожньо-будівельної машини як одномасної жорсткої системи під час 

необмеженого зчеплення рушіїв з ґрунтом. 

3. Закономірності руху дорожньо-будівельної машини як одномасної жорсткої 

системи під час необмеженого зчеплення рушіїв з ґрунтом. 

Питання для самоперевірки 

1. За рахунок чого виникає зчеплення рушіїв з ґрунтом? 

2. Які особливості руху дорожньо-будівельної машини як одномасної жорсткої 

системи під час необмеженого зчеплення рушіїв з ґрунтом? 

3. Опишіть закономірності руху дорожньо-будівельної машини як одномасної 

жорсткої системи під час необмеженого зчеплення рушіїв з ґрунтом. 

Література: [9, с. 96–113; 10, с. 39–44]. 

 

Тема 12 Розрахункова схема і диференціальне рівняння руху дорожньо-

будівельної машини під час повного буксування рушіїв 

1. Повне буксуванні рушіїв. 

2. Розрахункова схема дорожньо-будівельної машини під час повного буксування 

рушіїв. 

3. Диференціальне рівняння руху дорожньо-будівельної машини під час повного 

буксування рушіїв. 


