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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни професійної підготовки 

«Дослідження машин для будівництва та відновлення доріг методами 

моделювання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

магістрів зі  спеціальності  133 –  «Галузеве машинобудування». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є необхідна професійна 

підготовка магістрів спеціальності 133 –  «Галузеве машинобудування» (за ОПП – 

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання).  

Курс «Дослідження машин для будівництва та відновлення доріг методами 

моделювання» спрямовано на придбання студентом навичок дослідника і 

розширення теоретичного кругозору, вивчення структури, основ проведення 

наукової роботи та методів наукового пізнання. 

Міждисциплінарні зв'язки:  дисципліна «Дослідження машин для 

будівництва та відновлення доріг методами моделювання» викладається після 

вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін. Вона базується 

на комплексі знань, отриманих під час вивчення вищої математики, фізики, 

механіки, обчислювальної техніки, процесів у будівельному виробництві, машин 

для виробництва будівельних матеріалів, дорожніх машин.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні поняття моделювання та експерименту.  

2. Методи моделювання та дослідження будівельних та дорожніх машин. 

 

1  Мета та завдання навчальної дисципліни 

  1.1. Мета викладання  дисципліни:  

– підготовка майбутнього фахівця до виконання професійних, науково-

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

моделювання процесів взаємодії робочих органів будівельних і дорожніх машин з 

оброблюваним середовищем на основі системного підходу, широкого 

використання економіко-математичних методів, моделей і засобів автоматизації 

для вироблення обґрунтованих рішень. 
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1.2. Основні  завдання  вивчення дисципліни «Дослідження машин для 

будівництва та відновлення доріг методами моделювання»:  

– вивчення видів інформації за науковим напрямком і її оцінка; 

– освоєння методів оцінки ефективності і умов застосування моделей 

різного рівня; 

– вивчення ролі моделювання і його види; 

– освоєння методів обробки результатів дослідження методами 

математичної статистики і теорії вірогідності на ЕОМ. 

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

знати: 

- новітні досягнення будівельної науки, техніки і технологій та основні 

проблеми в області моделювання процесів взаємодії робочих органів з 

оброблюваним середовищем; 

- методи оцінки ефективності та умови застосування моделей різного рівня; 

- методи наближеного моделювання систем, що працюють в звичайних і 

особливих умовах; 

- сучасні способи дослідження роботи металоконструкцій методами 

фізичного моделювання; 

- методи організації досліджень робочих процесів машин; 

уміти: 

- формувати і вирішувати завдання, що виникають в ході науково - дослідної 

роботи при побудові моделей процесів взаємодії робочих органів з середовищем; 

- будувати реологічні моделі різних підсистем, оцінювати їх і проводити 

аналіз ефективності процесів взаємодії, виходячи з конкретних завдань; 

- обробляти отримані в ході чисельних розрахунків результати, аналізувати і 

осмислювати їх з урахуванням наявних даних; 

- вести бібліографічну та патентну роботу; 

- подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, статей, поданих заявок 

на передбачуваний винахід, оформлених відповідно з наявними вимогами із 

залученням сучасних засобів редагування і друку. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /  4  кредитів 

ECTS. 

 

2  Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні поняття моделювання та експерименту 

 

Тема 1. Загальні відомості  

1. Поняття математичної моделі та математичного моделювання  

2. Загальні принципи побудови математичних моделей.  

3. Класифікація моделей.  

4. Формальна класифікація моделей 

 

Тема 2. Імітаційне моделювання робочих процесів будівельних і дорожніх машин 

(БДМ)  

1. Поняття числового експерименту.  

2. Імітаційне моделювання.  

3. Метод Монте-Карло.  

4. Побудова статистичних моделей, загальні оцінки їх якості.  

 

Тема 3. 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.  

 

Тема 4. Математична модель одновального бетонозмішувача примусової дії 

1. Огляд існуючих моделей бетонозмішувачів примусової дії.  

2. Фізична модель підсистеми «лопатевий вал – перемішувана суміш» 
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3. Побудова графіка залежності обертаючого моменту від кутової швидкості 

лопатевого вала 

 

Тема 5. Математична модель вібраційної площадки для ущільнення бетонних 

сумішей 

1. Огляд існуючих моделей вібраційних машин для ущільнення бетонних 

сумішей.  

2. Фізична модель системи «віброплощадка – ушільнююче середовище» 

3. Побудова графіків залежності амплітуди вимушених коливань віброплощадки 

вертикально спрямованої дії від амплітуди вимушеної сили, кутової частоти 

коливань і тривалості вібрації. 

 

Змістовий модуль 2. Методи моделювання та дослідження 

будівельних і дорожніх машин 

 

Тема 6. Моделювання взаємодії скребкового робочого органу ланцюгового 

траншейного екскаватора з грунтом  

1. Огляд існуючих моделей взаємодії робочих органів ланцюгових траншейних 

екскаваторів з грунтом  

2. Огляд досліджень за раціональними режимами роботи машин з активним 

робочим органом.  

3. Системний аналіз.  

4. Фізична модель підсистеми «грунт - робоче обладнання» 

 

Тема 7. Моделювання гідрооб'ємної трансмісії  

1. Огляд існуючих моделей гідрооб'ємної трансмісії.  

2. Огляд досліджень за раціональними режимами роботи машин з гідрооб'ємною 

трансмісією.  

3. Фізична модель гідрооб'ємної трансмісії.  
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4. Залежності тиску в напірній магістралі від робочого об'єму гідромотора; 

обертаючого моменту гідронасоса від параметра регулювання; кутової швидкості 

гідромотора від робочого об'єму гідромотора.  

5. Оцінка впливу окремих параметрів елементів на вихідні характеристики 

трансмісії. 

 

Тема 8. Моделювання рушія БДМ  

1. Огляд існуючих математичних.моделей взаємодії рушіїв БДМ з опорною 

поверхнею.  

2. Побудова графіка залежності коефіцієнта буксування від сили для 

пневмоколесного і гусеничного рушіїв 

 

Тема 9. Взаємодія ланцюгового траншейного екскаватора з скребковим робочим 

органом  

1. Класифікація робочих органів ланцюгових траншейних екскаваторів 

2. Огляд існуючих моделей взаємодії ланцюгового траншейного екскаватора з 

скребковим робочим органом.  

3. Побудова залежності продуктивності екскаватора від коефіцієнта розподілу 

потужності в різних ґрунтових умовах.  

4. Визначення оптимального діапазону зміни коефіцієнта розподілу потужності в 

залежності від міцнісних властивостей розроблюваних грунтів. 

 

Примітка: * –  теми для самостійного вивчення. 
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