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Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія гусеничних і колісних
машин» є отримання курсантами базових знань про процес руху гусеничних
і колісних машин, вивчення сил та моментів, що діють при рівномірному,
нерівномірному русі і при повороті машини та проведення її тягового
розрахунку.
Компетентності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти набудуть:
1. Здатність демонструвати базові знання в галузі природничих
дисциплін і готовність використовувати методи фундаментальних наук для
розв’язання загально інженерних та професійних задач.
2. Здатність аналізувати конструкції і принципи функціонування агрегатів
і систем гусеничних і колісних машин, визначати їх структуру та склад.
3. Здатність розраховувати та розробляти конструкції та елементи шасі
гусеничних і колісних машин.
4. Здатність проводити організацію експлуатації, обслуговування і
ремонту транспортних засобів високої прохідності.
Результати навчання.
1. Вміння розраховувати сили і моменти, що діють в процесі руху
гусеничних та колісних машин та оцінювати завантаженість їх основних
вузлів і агрегатів;
2. Проводити тяговий розрахунок машини: обирати потрібний двигун,
розраховувати необхідну кількість передач та передаточні відношення
трансмісії, будувати тягову і розгінну характеристики машини;

3. Проводити організацію експлуатації, обслуговування і ремонту
гусеничних і колісних машин з урахуванням завантаженості їх вузлів та
агрегатів в залежності від умов руху.
Теми що розглядаються:
Змістовний модуль 1. Загальні питання теорії гусеничних і колісних
машин, типи та особливості енергетичних установок, трансмісій та ходової
частини, що застосовуються.
Тема 1. Предмет і задачі, які розглядаються та значення дисципліни у
підготовці військового фахівця. Основні агрегати, системи та вузли, що
забезпечують рух гусеничних і колісних машин, характеристики умов руху
та фізичні процеси, що протікають.
Тема 2. Типи енергетичних установок та їх характеристики і
особливості, що впливають на процес руху. Трансмісії і ходова частина та їх
впливи на процес руху гусеничних і колісних машин.
Змістовний модуль 2. Рівномірний та нерівномірний прямолінійних
рух гусеничних і колісних машин.
Тема 3. Сили, що діють на машину в процесі рівномірного руху.
Визначення сили тяги та сили опору прямолінійному руху. Коефіцієнт опору
руху. Сила опору повітря. Рівняння рівномірного руху. Сумарний коефіцієнт
опору руху. Сили тяги по зчепленню та по двигуну, визначення динамічного
фактору. Умови руху, буксування та перевантаження двигуна. Визначення
максимального кута підйому по зчепленню.
Тема 4. Сили, що діють на машину в процесі нерівномірного руху.
Коефіцієнт умовного прирощення маси. Рівняння нерівномірного руху.
Визначення пришвидшення машини. Граничне пришвидшення по
зчепленню.
Змістовний модуль 3. Тяговий розрахунок гусеничних і колісних
машин зі ступінчастою трансмісією.
Тема 5. Визначення необхідної потужності двигуна та побудова його
зовнішніх характеристик. Визначення кінематичного та силового діапазонів
трансмісії.
Тема 6. Розбивка передач по закону геометричної прогресії. Розбивка
передач по закону арифметичної прогресії. Розбивка передач з урахуванням
використання потужності двигуна. Корекція законів розбивки проміжних
передач.
Тема 7. Побудова тягової характеристики. Побудова розгінних
характеристик (шляху та часу розгону).
Змістовий модуль 4. Рівномірний поворот гусеничної машини.
Тема 8. Кінематика повороту. Кінематичний фактор механізму
повороту. Визначення опору повороту гусеничної машини. Коефіцієнт опору
повороту.
Тема 9. Розрахунок сил тяги на гусеницях, що необхідні для здійснення
повороту.

Тема 10. Експериментальне визначення коефіцієнту опору повороту.
Залежність опору повороту від його радіусу. Оцінка можливості повороту по
зчепленню гусениці, що забігає.
Форма та методи навчання: денна форма навчання;
Методика вивчення навчальної дисципліни «Теорія гусеничних і
колісних машин» спрямована на повне засвоєння курсантами всіх змістовних
модулів і тем та закладає технічне підґрунтя військової освіти.
Лекційні заняття проводяться відповідно з темами. Для заохочування
уваги та активізації засвоювання матеріалу використовуються результати
науково-дослідницької роботи кафедри ІТС КГМ ім. О.О. Морозова, ХКМБ
ім. О.О. Морозова та інших підприємств галузі, а також приклади з
проведених розрахункових досліджень та полігонних випробувань.
Практичні заняття проводяться шляхом вирішенні задач, відповідно з
темами, що були заслухані, з викликом курсантів до дошки та контролем
роботи усієї аудиторії.
Самостійна робота: після подання лекційного матеріалу, курсанти
самостійно, з використанням конспекту лекцій та рекомендованої літератури
здійснюють підготовку до практичних занять.
Залежно від необхідності, використовуються наступні методи:
пояснювально-ілюстраційний метод, при якому викладач доводить
готову інформацію різними засобами, а курсанти її сприймають,
усвідомлюють та фіксують у пам’яті. Знання, які отримані в результаті
реалізації цього методу не формують вміння, цей метод використовується
для досягнення рівня “Знати”;
репродуктивний метод, головною ознакою якого є доведення і
повторення способу діяльності, згідно завдання викладача. Даний метод
використовується при проведенні практичних занять, що забезпечує при
вивченні теми досягнення рівня “Вміти”.
Для розвитку творчих здібностей курсантів використовується метод
проблемного викладання. Він застосовується на практичних заняттях при
постановці проблеми з подальшим її вирішенням. Даний метод навчає
курсантів способу отримання знань. З його допомогою вони отримують
навички творчого мислення.
Методи контролю.
Поточний контроль реалізується у формі перевірки конспектів,
опитування на лекціях і практичних заняттях та проведення модульного
контролю.
Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену за екзаменаційними
білетами, в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою
або за результатами поточного опитування та модульного контролю.

Кількість контрольних заходів, форми їх проведення, періодичність
доводяться до курсантів на початку вивчення дисципліни.
Результати поточного контролю фіксуються в журналі обліку
навчальних занять наступним чином: у чисельнику - по 4-бальній шкалі, в
знаменнику - кількість балів, яка відповідає даній оцінці по 100-бальній
шкалі.
Модульний контроль полягає в оцінюванні результатів навчання
курсантів із вивчення навчального матеріалу змістового модуля за
результатами поточних контролів і контрольних заходів.
До модульних контролів курсанти допускаються без будь-яких
обмежень. Критерії оцінювання результатів виконання завдань за
контрольний захід доводиться до відома курсантів перед початком його
проведення.
У разі порушення курсантом встановленого порядку здійснення
контрольного заходу (списування, підміна завдання, використання
недозволених матеріалів чи засобів) викладач відстороняє цього курсанта від
виконання завдання, робить позначку в журналі обліку навчальних занять,
оцінює його роботу в нуль балів (незадовільно).
Курсантам забороняється обмінюватись інформацією у будь-який формі,
або використовувати інші матеріали та засоби, крім дозволених.
Курсант, який на модульному контролі отримав оцінку «незадовільно»,
повинен скласти його повторно і отримати позитивну оцінку, в іншому
випадку він до підсумкового контролю не допускається. Курсант не може
повторно складати модульний контроль з метою підвищення оцінки.
Відмова курсанта від відповіді на білет (тест) оцінюється як
незадовільна відповідь.
Модульний контроль проводиться в ході одного із навчальних занять
наприкінці вивчення змістового модулю протягом 90 хвилин у вигляді
контрольної роботи.
Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену в термін,
встановлений графіком навчального процесу та в обсязі навчального
матеріалу, визначеному робочою програмою навчальної дисципліни.
Розподіл балів, які отримують курсанти
Таблиця 1. Розподіл балів за семестрами та кредитними модулями
Поточне тестування та самостійна робота
Зміст.модуль Зміст. модуль
Зміст. модуль
Зміст. модуль
1
2
3
4
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5 Т6
Т7
Т8 Т9 Т10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Сума

100

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS
Значення R
90 - 100
82 - 89
74 - 81
64 - 73
60 - 63
35 - 59
1 - 34

Оцінка за
шкалою ЄКTС
А
В
С
D
Е
FХ
F

Оцінка за
національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Таблиця 3. – Перелік дисциплін

Вивчення даної дисципліни
безпосередньо спирається на такі
дисципліни:
Математика
Фізика
Теоретична механіка
Деталі машин

На результати вивчення цієї
дисципліни безпосередньо
спираються:
Магістерська робота

Провідний лектор:
Професор кафедри ІТС КГМ
професор, д.т.н.
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