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1 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна  

форма навчання 

Кількість кредитів  –4 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
(шифр і назва) 

Нормативна  

Модулів –  1 

Спеціальність – 133 

Галузеве машинобуду-

вання 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  (5-й) 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання _-__                                         

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 
10-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,2 

самостійної роботи 

студента – 4,4 

Освітній ступінь: 

магістр 

Лекції 

20 год. 

Лабораторні заняття 

10 год. 

Практичні заняття 

10 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

Вид контролю:  

Диф.залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 



 4 

2  Мета та завдання навчальної дисципліни 

  

Курс «Дослідження машин для будівництва та відновлення доріг методами 

моделювання» є дисципліною необхідною для професійної підготовки магістрів 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» (за ОПП – підйомно-транспортні, 

дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання). 

Сучасне виробництво вимагає від молодого фахівця уміння самостійно 

вирішувати принципово нові задачі, в практичній діяльності проводити 

випробування і дослідження, творчо використовуючи досягнення науки. 

Постійно зростає потік науково-технічної інформації. Молодий фахівець 

повинен уміти відбирати найоригінальніші ідеї і технічні новини. Без навичок 

дослідника важко орієнтуватися у все зростаючому обсязі знань. 

Курс «Дослідження машин для будівництва та відновлення доріг методами 

моделювання» спрямовано на набуття студентами навичок дослідника і розширення 

теоретичного кругозору. 

Мета дисципліни «Дослідження машин для будівництва та відновлення доріг 

методами моделювання» – 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. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

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; 
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- 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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

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.  
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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» 

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» 
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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.  

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. Математичні моделі вібраційних машин для ущільнення дорожніх покрить 

1. Класифікація робочих органів вібраційних машин для ущільнення дорожніх 

покрить 

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. 
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4  Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо-

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 Основні поняття моделювання та експерименту 

Тема 1. Загальні 

відомості. 
4 1 - - -      

Тема 2. Імітаційне 

моделювання робочих 

процесів будівельних і 

дорожніх машин (БДМ) *. 

6 1 - - 5      

Тема 3. Аналітичне 

моделювання робочих 

процесів будівельних і 

дорожніх машин (БДМ) *.  

5 2 - - 5      

Тема 4.  Математична 

модель одновального 

бетонозмішувача 

примусової дії  *. 

10 2 - - 10      

Тема 5. Математична 

модель вібраційної 

площадки для ущільнення 

бетонних сумішей *. 

8 2 - - 5      

Разом за змістовим 

модулем 1 
33 8 - - 25      

Змістовий модуль 2. Методи моделювання та дослідження будівельних і дорожніх машин 

Тема 6. Моделювання 

взаємодії скребкового 

робочого органу ланцю-

гового траншейного 

екскаватора з грунтом*. 

18 2 - - 12      

Тема 7. Моделювання 

гідрооб'ємної трансмісії 

*. 

25 4 - - 15      

Тема 8 Моделювання 

рушія БДМ *. 
19 2 - - 13      

Тема 9. Математичні 

моделі вібраційних 

машин для ущільнення 

дорожніх покрить *. 

25 4 10 10 15      

Разом за змістовим 

модулем 2 
87 12 10 10 55      

Усього годин  120 20 10 10 80      

 

Примітка:  Години на самостійну роботу відносяться до питань, зазначених 

зірочкою (*)
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5    Теми практичних занять 
№ 

з/п 

 

Назва  теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

 Модуль 1   

1 Згладжування експериментальних залежностей 

методом найменших квадратів 

5 - 

2 Визначення закону розподілу випадкових величин на 

основі досвідчених даних 

5 - 

 Усього годин 10 - 

 

 

6    Теми лабораторних робіт 
№ 

з/п 

 

Назва  теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

 Модуль 1   

1 Планування експерименту 1 - 

2 Закономірності процесу сумішоутворення 9 - 

 Усього годин 10 - 

 

 

7    Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва  теми Кількість 

годин 

1 Тема 2. Імітаційне моделювання, види, призначення та 

області імітаційного моделювання. Системи 

імітаційного моделювання  *. 

5 

2 Тема 3.  Реологічні моделі оброблюваних середовищ. 

Побудова аналітичних моделей на основі фізичних 

моделей БДМ*.  

5 

3 Тема 4.  Вивчення принципу дії і процесу змішування 

у одновальному бетонозмішувачі примусової дії  та 

побудова його математичної модель *. 

10 

4 Тема 5. Вивчення принципу дії і процесу ущільнення 

бетонних сумішей на вібраційної площадки   та 

побудова її математичної моделі *. 

5 

5 Тема 6. Типи реологічних моделей ґрунту. Методи 

моделювання взаємодії скребкового робочого органу 

ланцюгового траншейного екскаватора з ґрунтом *. 

12 

6 Тема 7.  Імітаційне моделювання управління, 

регулювання, статики, кінематики, динаміки та 

енергетики гідравлічних механізмів. Моделювання 

гідрооб'ємної трансмісії *. 

15 

7 Тема 8. Основні типи трансмісії БДМ. Моделювання 13 
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динамічних систем трансміссії БДМ *. 

8 Тема 9. Реологічні моделі асфальтобетонних і 

цементобетонних сумішей. Побудова математичних 

моделей вібраційних машин для ущільнення дорожніх 

асфальтобетонних і цементобетонних покрить *. 

15 

Усього забезпечення аудиторних занять* 23 

Забезпечення індивідуальних завдань (КР) 57 

Підготовка до диф.заліку 10 

Усього годин 80 
 

 

8  Методи навчання 

Вивчення учбової дисципліни здійснюється  на основі лекційного 

матеріалу, практичних занять, лабораторних робіт і в процесі спілкування на 

консультаціях. Використовуються зразки графічних робіт, плакати. 

Експериментальні дослідження проводяться на лабораторному 

обладнанні кафедри ГМ. 

        

9  Методи контролю 

Рівень підготовки і освоєння матеріалу дисципліни здійснюється 

проведенням диф. заліку за допомогою білетів. 

 

10  Розподіл балів, що отримують студенти 

для диф. заліку 

Вид занять Модуль 1 

Змістовий  модуль 1 

 

Підсум-

ковий 

тест 

(диф. 

залік) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Лекції 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- 10 

Практичні 

заняття 
- - - - - - - 10 - - 

- 10 

Лабораторні 

роботи 
- - - - - - - 10 - - 

- 10 

Поточн. 

контр.: 

опитування 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
- 50 

Усього за  

1 модуль 
6 6 6 6 6 6 6 26 6 6 

- 80 
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Т1, Т2 ... Т10 – теми лекцій змістового модуля 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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