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 ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Конструювання та  розрахунки 

автомобілів»  складена відповідно до освітньо-професійної програми «Автомобільний 

транспорт» підготовки бакалавра спеціальності 274 – «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є принципи на яких основані 

розрахункові методи агрегатів та систем автомобіля.  

 Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Конструювання та  

розрахунки автомобілів» базується на даних отриманих студентами при вивченні: 

циклу фундаментальних дисциплін в об’ємі, необхідному для рішення виробничо-

технічних, проектних конструкторських та дослідницьких задач; циклу професійно-

орієнтовних дисциплін в тому числі: теоретична механіка, опір матеріалів, теорія 

механізмів і машин, нарисна геометрія, деталі машин, матеріалознавство, технологічні 

основи машинобудування і т.п.; циклу професійно-орієнтованих дисциплін: основи 

конструкції, експлуатаційні властивості  автомобілів. 

Програма навчальної дисципліни складається із таких змістовних модулів: 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Основні вимоги до автомобіля. 

Тема 1. Основні вимоги до конструкції автомобіля. 

Тема 2. Параметри автомобілів, які визначають його ефективність. 

Тема 3. Навантажувальні та розрахункові режими. 

Змістовий модуль 2. Конструювання та розрахунок агрегатів трансмісії 

автомобіля 

Тема 1. Конструювання та  розрахунок зчеплення. 

Тема 2. Конструювання та  розрахунок коробок передач і роздавальних 

коробок. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Конструювання передач автомобіля 

Тема 1. Безступінчасті передачі. 

Тема 2. Карданні передачі. 

Тема 3. Головна передача. 

Тема 4. Диференціал. 
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Тема 5. Привод ведучих коліс. 

Змістовий модуль 2.  Несуча система автомобіля. 

Тема 1. Вимоги, пред’явлені  до коліс і шин. 

Тема 2. Основи проектування рам і кузовів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Конструювання та  розрахунки 

автомобілів» є вивчення принципів конструювання та розрахунку автомобільних 

вузлів і деталей на міцність, жорсткість і довговічність, розуміння зв’язку між 

експлуатаційними показниками і навантажувальними режимами, що мають місце під 

час експлуатації рухлого складу. а також отримання практичних здібностей, які 

дозволяють випускнику виконувати професійні обов’язки на підприємствах 

пов’язаних з експлуатацією автомобільного транспорту. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Конструювання та  розрахунок 

автомобіля» є опанування студентами методів аналізу процесів, що протікають при 

роботі автомобіля, їх зв'язок з режимами навантаження, що виникають під час 

експлуатації; методів проектування та розрахунку агрегатів та систем автомобілів, які 

б забезпечували заданий рівень ефективності автомобільного транспорту у різних 

умовах експлуатації. 

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

здатності  (знання):  

 здатність здійснювати діяльність з розробки, оформлення та впровадження у 

виробництво документації щодо визначеності технологічних процесів 

виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів автомобільного 

транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик; 

 здатність розробляти з урахуванням естетичних, міцнісних і економічних 

параметрів технічні завдання і технічні умови на проектування дорожніх 

транспортних засобів та інфраструктури автомобільного транспорту, його 

систем та окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, 

технічного оснащення та організації робочих місць, розраховувати завантаження 

устаткування та показники якості продукції; 
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 здатність організовувати технологічні процеси виробництва, діагностування, 

технічного обслуговування й ремонту дорожніх транспортних засобів 

автомобільного транспорту , їх систем та елементів; 

вміти: 

  застосовувати знання з фундаментальних наук для вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін; 

 аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них 

у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; 

 розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне устаткування і 

технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при виробництві, 

експлуатації, ремонті та обслуговуванні дорожніх транспортних засобів  

автомобільного транспорту, їх систем та елементів; 

 розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію щодо 

визначеності технологічних процесів виробництва, експлуатації, ремонту та 

обслуговування дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, їх 

систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик; 

 розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування об’єктів 

автомобільного транспорту, його систем та окремих елементів; складати плани 

розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, 

визначати склад та площі приміщень, розраховувати завантаження устаткування 

та показники якості продукції; 

 аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники дорожніх 

транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів 

 розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих; 

сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, 

застосування інноваційних підходів. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 180 годин/ 6 кредитів ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Основні вимоги до автомобіля. 

Тема 1. Основні вимоги до конструкції автомобіля. 

Основи загального компонування автомобіля. Аналіз компонувальних схем 

вантажних автомобілів. Аналіз компонувальних схем автобусів. Тенденції 

використання різних компонувальних схем автомобілів. Умови ефективної 

експлуатації автомобілів різних компонувальних схем. 

Тема 2. Якість, надійність, технічний рівень транспортних засобів. 

Показники, які використовують для оцінювання ефективності експлуатації 

автомобільного транспорту. Конструкційні чинники, які впливають на ефективність 

експлуатації автомобільного транспорту.  

Тема 3. Навантажувальні та розрахункові режими. 

Методи розрахунку вузлів і агрегатів автомобілів. Загальні поняття. 

Навантажувальні режими механізмів автомобіля  в різних умовах експлуатації. 

Методика розрахунку деталей на статичну міцність. Побудова фізичних моделей для 

розрахунку динамічних навантажень. Розрахунок максимальних динамічних 

навантажень в трансмісії. Методика розрахунку на витривалість. 

Змістовий модуль 2. Проектування та розрахунок агрегатів трансмісії автомобіля 

Тема 1. Проектування і розрахунок зчеплення. 

Вимоги до зчеплень. Класифікація зчеплень. Визначення основних параметрів 

зчеплень. Розрахунок натискних пружин, ведучих і ведених дисків. Визначення роботи 

пробуксовування і теплового навантаження на зчеплення. Класифікація приводів 

зчеплення. Кінематичний розрахунок приводів зчеплення. Тенденції розвитку 

конструкцій зчеплень. 

Тема 2. Проектування і розрахунок коробок передач і роздавальних коробок. 

Вимоги до коробок передач. Методика конструювання коробок передач з 

нерухомими осями валів. Вибір схеми конструкцій коробки передач і розрахунок 

основних параметрів міжосьової відстані, модуля шестерні, кутів нахилу та числа зубів 

шестерень. Жорсткість коробки передач і її вплив на роботу зубчатого зачеплення. 

Підбір підшипників коробки передач. Розрахунок геометричних параметрів 
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синхронізатора. Особливості конструювання коробок передач з подільниками. Основи 

конструювання планетарних коробок передач. Вимоги до роздавальних коробок 

передач. Вибір схеми і основи конструювання роздавальних коробок. Особливості 

розрахунку деталей роздавальної коробки. Тенденції розвитку коробок передач і 

роздавальних коробок. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 1. Проектування передач автомобіля 

Тема 1. Безступінчасті передачі. 

Вимоги до безступінчастих передач. Класифікація безступінчастих передач. 

Вибір схеми конструкцій  і основних параметрів гідротрансформатора. ККД 

гідротрансформатора і шляхи його підвищення. 

Тема 2. Карданні передачі. 

Вимоги до карданних передач. Критична частота обертання карданної 

передачі. Розрахунок карданних шарнірів не однакових кутових швидкостей. 

Розрахунок карданних валів. Проміжні опори карданних валів. Методика підбору 

карданних шарнірів однакових кутових швидкостей. Тенденції розвитку карданних 

передач. 

Тема 3. Головна передача. 

Вимоги до головних передач. Основні компоновочні схеми головних передач. 

Методи підвищення жорсткості головної передачі. Проектування і розрахунок 

головної передачі. 

Тема 4. Диференціал. 

Класифікація диференціалів. Вимоги, що пред’явлені до диференціалів. 

Оптимальний коефіцієнт блокування диференціалу. Розрахунок шестеренчастого 

диференціалу. 

Тема 5. Привод ведучих коліс. 

Вимоги до приводу ведучих коліс. Типи напівосей і методика ї  х розрахунку. 

Тенденція розвитку головних передач, диференціалів приводів ведучих коліс. 

Змістовий модуль 2.  Несуча система автомобіля. 

Тема 1. Вимоги, пред’явлені  до коліс і шин. 
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Регулювання тиску повітря в шинах. Обід і маточина колеса, їх вибір та 

розрахунок. Тенденції розвитку конструкцій коліс. 

Тема 2. Основи проектування рам і кузовів. 

Вимоги, які пред’являють до несучої системи. Рамні і безрамні конструкції 

автомобілів. Типи кузовів і рам. Навантаження діючі на несучу систему.  Спрощений 

розрахунок рами. Різновидності конструкцій кузовів легкових автомобілів. Основні 

заходи по забезпеченню пасивної безпеки автомобіля. 

 

3. Рекомендована література 

1. Бочаров Н.Ф. Конструирование и расчет колесных машин высокой проходи 

мости. Учебник для вузов / Н. Ф. Бочаров, И. С. Цитович, А. П. Полунгян и др. – 

Москва : Машиностроение, 1983. – 299 с. 

2. Бухарин Н.А. Автомобили-конструкция, загрузочные режимы, рабочие 

процессы, прочность агрегатов автомобиля. Учебное пособие для вузов / Н. А. 

Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин. – Ленинград : Машиностроение (Ленингр. 

отд-ние), 1973. – 504 с.  

3. Высоцкий М. С. Проектирование автомобиля. Грузовые автомобили / М. С. 

Высоцкий, Ю. Ю. Беленький и др. – Москва : Машиностроение, 1979. – 384 с. 

4. Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчета автомобиля : учебник 

для машиностроительных техникумов по специальности «Автомобилестроение» / Г. А. 

Гаспарянц. – Москва : Машиностроение, 1978. – 351 с. 

5. Гольд В. Б. Конструирование и расчет автомобиля / В. Б.  М. Гольд. – Москва 

: Машиностроение, 1962. – 464 с. 

6. Проектирование трансмиссий автомобилей / А. И. Гришкевич, Б. У. Бусел, Г. 

Ф. Бутусов, В. А. Вавуло и др. – Москва : Машиностроение, 1984. – 272 с. 

7. Лукин П. П. Конструирование и расчет автомобиля : учебник для студентов 

втузов, обучающихся по специальности «Автомобили и тракторы» / П. П. Лукин, Г. А. 

Гаспарянц, В. Ф. Родионов. – Москва : Машиностроение, 1984. – 376 с. 

8.  Лысов М. И. Рулевые управления автомобилей / М. И. Лысов. – Москва : 

Машиностроение, 1972. – 344 с. 
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9.  Орлов П. И. Основы конструирования : справочно-методическое пособие в 

двух книгах. Книга 1, 2. / П. И. Орлов. – Москва : Машиностроение, 1988. – 560 с. 

10.  Островцев А. Н. Основы проектирования автомобилей / А. Н. Островцев. – 

Москва : Машиностроение, 1968. – 204 с. 

11.  Пархиловский И. Г. Автомобильные листовые рессоры / И. Г. Пархиловский. 

– Москва : Машиностроение, 1978. – 232 с. 

12.  Родионов В. Ф. Проектирование легковых автомобилей / В. Ф. Родионов, Б. 

М.  Фиттерман. – Москва : Машиностроение, 1980, – 479 с. 

13.  Ротенберг Р. В. Подвеска автомобиля / Р. В. Ротенберг. – Изд. 3-е перераб. и 

доп. – Москва : Машиностроение, 1972. – 392 с. 

14.  Цитович И. С. Трансмиссии автомобилей / И. С. Цитович, И. В. Каноник, В. 

А. Вавуло. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 255 с. 

15.  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. 

16. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. 

17. Методичні вказівки до практичних робіт. 

18. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання – поточний контроль і захист 

практичних робіт.    

  


