1. МАШИНИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ, ДОРОЖНІХ І ЛІСОТЕХНІЧНИХ
РОБІТ
1.1. Загальні відомості про земляні роботи та машини для земляних робіт
Технологічні процеси при виконанні земляних робіт. Загальні відомості про
процеси та параметри. Загальна класифікація машин та обладнання для земляних
робіт. Показники якості машин та основні напрямки їх поліпшення.
1.2. Загальні питання теорії та конструкцій машин для земляних робіт
Способи руйнування ґрунтів. Методи визначення опорів ґрунту різанню та
копанню. Системи приводів машин та пропоновані до них вимоги. Типи ходового
устаткування. Тяговий розрахунок гусеничних машин. Тяговий розрахунок
пневмоколесних машин. Фактори, що впливають на продуктивність та види
продуктивності.
1.3. Машини та обладнання для ущільнення ґрунтів, буравлення ґрунтів і
улаштування ґрунтів
Загальні відомості про машини та устаткування для ущільнення ґрунтів.
Загальна класифікація. Призначення та класифікація бурових машин і устаткування.
Загальні зведення про устаткування для гідромеханізації земляних робіт.
2. ПІДНІМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ
2.1. Загальні положення
Короткий огляд сучасного розвитку піднімально-транспортних машин (далі –
ПТМ). Значення їх в агропромисловому виробництві, лісовому господарстві,
цивільному і промисловому будівництві, переробній галузі та природоохоронній
сфері. Стан ПТМ в розрізі сучасних досягнень техніки і технологій. Спеціалізовані
заводи, підприємства. холдинги та організації галузі ПТМ. Досягнення вітчизняної
та закордонної науки в галузі ПТМ. Класифікація ПТМ. Групи класифікації крана в
цілому. Групи класифікації механізмів в цілому.
2.2. Машини неперервного транспорту
Загальні відомості про машини неперервного транспорту в агропромисловому
виробництві, лісовому господарстві, будівництві, переробній галузі та
природоохоронній сфері. Класифікація. Основні параметри. Стрічкові конвеєри для
агропромислових, лісогосподарських, будівельних і вантажів переробної галузі та
природоохоронної сфери. Будова стрічкового конвеєра. Конвеєрна стрічка.
З’єднання стрічки. Пристрої для підтримання стрічки. Приводи конвеєрів. Барабани
та натяжні механізми. Натяжні пристрої. Завантажувальні та розвантажувальні
пристрої. Монтаж стрічкових конвеєрів. Зупинники стрічкових конвеєрів.
Ланцюгові конвеєри для агропромислових, лісогосподарських, будівельних і
вантажів переробної галузі та природоохоронної сфери. Тягові органи конвеєрів.
Приводи. Керування пуском конвеєрів. Ковшові конвеєри. Призначення, типи
ковшових конвеєрів. Типи ковшів. Завантаження і розвантаження ковшів. Люлькові
і полицеві елеватори. Розрахунок ковшевих транспортерів. Визначення сил опору
руху тягового органу. Гвинтові конвеєри. Застосування та будова. Типи шнеків.
Проектування горизонтальних і пологопохилих тихохідних гвинтових конвеєрів.
Проектування вертикальних і крутопохилих швидкохідних гвинтових конвеєрів.

Транспортувальні труби. Інерційні конвеєри. Вібраційні конвеєри. Роликові
конвеєри. Пруткові конвеєри. Пневматичні конвеєри. Застосування. Типи вантажів,
що транспортуються. Розрахунок пневмоустановок.
2.3. Будівельна механіка і металеві конструкції ПТМ.
Основні положення. Задачі будівельної механіки ПТМ. Розрахункові схеми.
Системи і їх елементи. Проблеми механіки піднімально-транспортних
маніпуляторів, роботів і роботизованих систем. Розрахунок статично визначуваних
стержневих систем. Визначення зусиль в стержнях статично визначуваних фермах
методом вирізання вузлів, методом перерізів. Розрахунок арочних конструкцій.
Поняття про лінії впливу. Побудова ліній впливу для балок і ферм. Визначення
зусиль і моментів за лініями впливу. Визначення найбільш небезпечного положення
навантаження конструкції. Згин та кручення тонкостінних стержнів. Вільне
кручення тонкостінних стержнів замкнутого і незамкнутого профілів. Секторіальні
характеристики тонкостінних профілів. Стиснене кручення тонкостінних стержнів
незамкнутого профілю. Поперечний згин тонкостінних стержнів незамкнутого
профілю. Статично невизначувані системи. Канонічні рівняння методу сил.
Розрахунок статично невизначуваних криволінійних стержнів. Визначення
переміщень в статично невизначених системах. Контроль правильності розкриття
статичної невизначеності системи. Розрахунок просторових рамних систем.
Розрахунок напружень і переміщень в статично визначуваних та статично
невизначуваних системах від осадки опор і нерівномірної зміни температури
Пружні коливання. Класифікація механічних коливань. Вільні та вимушені
коливання пружних систем. Критична швидкість обертання валу. Вільні коливання
з двома або декількома степенями вільності. Крутильні коливання валів і систем
передач. Поперечні коливання стержнів з зосередженими масами. Наближені
методи визначення власних частот коливання.
2.4. Експериментальні методи дослідження ПТМ. Діагностика.
Загальні відомості про вимірювання. Вимірювання і його структурні
елементи. Різновиди класифікацій вимірювань. Структурні елементи вимірювань.
Основні етапи вимірювань. Зміст і етапи обробки даних при вимірюванні. Загальна
характеристика математичних методів обробки даних при вимірюванні.
Математичні задачі обробки даних. Особливості застосування методів обробки
даних. Статистичні моделі. Обладнання для експериментальних досліджень. Типи
давачів, принцип роботи. Системи збору даних. АЦП, ЦАП, їх застосування.
2.5. Динамічна оптимізація піднімальних машин.
Огляд методів оптимізації піднімальних машин. Про критерії якості силових
процесів піднімальних машин. Про методи оптимізації параметрів піднімальних
машин. Аналітичні методи синтезу оптимальних параметрів. Чисельні методи
синтезу оптимальних параметрів піднімальних машин. Про методи оптимізації
режимів руху піднімальних машин. Характеристика режимів руху. Критерії оцінки
якості піднімальних машин. Аналіз критеріїв якості. Інтегральні динамічні критерії.
Зміст і форма критеріїв. Критерії якості режимів руху піднімальних машин.
Критерії якості силових перехідних процесів піднімальних машин. Максимальне
відхилення. Коефіцієнт динамічності. Синтез режимів руху за комплексним
критерієм.

3.
МАШИНИ
І
ЗАСОБИ
МЕХАНІЗАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
3.1. Загальні питання
Короткий огляд сучасного розвитку машин і засобів механізації
сільськогосподарського виробництва (далі – машини і засоби механізації). Значення
їх в агропромисловому виробництві та природоохоронній сфері. Стан машин і
засобів механізації в розрізі сучасних досягнень техніки і технологій. Спеціалізовані
заводи, підприємства. холдинги та організації галузі машин і засобів механізації.
Досягнення вітчизняної та закордонної науки в галузі машин і засобів механізації.
Класифікація машин і засобів механізації. Групи класифікації машин в цілому.
Групи класифікації засобів в цілому.
3.2. Формалізація сільськогосподарських матеріалів та середовищ.
методи механіки матеріалів
Методи формалізації сільськогосподарських матеріалів та середовищ.
Класифікація матеріалів та середовищ. Матеріали, що дозволяють формалізацію
матеріальною точкою. Матеріали, що дозволяють формалізацію як абсолютно
тверде тіло. Матеріали, що дозволяють формалізацію як сипке дискретне
середовище. Матеріали, що дозволяють формалізацію як суцільне середовище.
Матеріали, що дозволяють формалізацію як конструкції з деформованих
середовищ. Основи механіки деформівного твердого тіла (МДТТ). Властивості
твердих, рідких та газоподібних середовищ. Опис структури реальних тіл на макро,
мезо и мікрорівнях. Феноменологічний опис моделі суцільного середовища
середовища. Поняття про напруження, деформації, переміщення та їх поля.
Напружений та деформований стан тіла. Лагранжев та Ейлерів способи описання
руху і деформування суцільного середовища. Елементи тензорного та векторного
аналізу. Індексні (тензорні) позначення. Ранг тензора. Скаляри, вектори, діадики.
Перетворення координат. Декартові тензори. Головні значення та головні напрямки
симетричних тензорів другого рангу. Характеристичне кубічне рівняння тензора та
його інваріанти. Теорема Остроградського для векторного и тензорного полів. 3.3.
Основи диференціальної геометрії кривих ліній та поверхонь у тримірному
декартовому просторі. Формули Френе та їх узагальнення для багатомірних
евклідових просторів. Натуральні рівняння кривих ліній. Елементи диференціальної
геометрії поверхонь. Криволінійні координатні лінії на поверхні, тригранник Дарбу.
Перша та друга квадратичні форми поверхні, властивості її кривини. Основні
фізико-механічні властивості реальних середовищ (пружність, в’язкість,
пластичність), їх вплив на опір матеріалів деформуванню та руйнуванню. Діаграми
деформування та їх апроксимація при простих навантаженнях. Вплив різних
факторів (температури, швидкості деформування або навантаження, повзучості та
релаксації, тиску, циклічності та інших фізичних дій) на параметри діаграм
деформування. Критерії міцності за різних умов навантаження та різних
феноменологічних представлень суцільних середовищ, їх аналіз та межі
застосування. Основи теорії пластичності та теорії сипких середовищ. Основні
закони пластичної течії. Рівняння малих пластичних деформацій. Близькість теорії
пластичності та механіки ґрунтів.

3.3. Механіка точки та твердого тіла
Кінематика точки. Кінематика системи відліку (кінематика абсолютно
твердого тіла). Властивості матриці напрямних косинусів. Кутова швидкість.
Кінематичні рівняння для кутів Ейлера, для матриці напрямних косинусів.
Геометрія мас та динамічні міри руху механічної системи. Кількість руху. Момент
кількості руху (кінетичний момент). Кінетична енергія. Основні теореми динаміки.
Теореми про зміну кількості руху та моменту кількості руху. Теорема про рух
центра мас. Реактивний рух. Рівняння Мещерського. Теорема про зміну кінетичної
енергії. Основні теореми динаміки для відносного руху. Лагранжева механіка.
Принцип Даламбера-Лагранжа. Число степенів вільності. Узагальнені координати.
Віртуальні переміщення. Голономні та неголономні системи. Рівняння Лагранжа.
Рівняння Лагранжа з множниками. Рівняння Аппеля. Стійкість руху. Основні
поняття теорії стійкості руху. Стійкість за Ляпуновим. Асимптотична стійкість.
Функції Ляпунова. Стійкість лінійних стаціонарних систем. Критерій РаусаГурвица. Частотні критерії (критерії Михайлова, Найквиста). Теореми Ляпунова
про стійкість за першим наближенням. Стійкість стаціонарних переміщень
механічної системи. Теорема Лагранжа про стійкість положення рівноваги та її
узагальнення. Коефіцієнти стійкості Пуанкаре. Коливання. Коливання лінійних
стаціонарних систем. Спектральні властивості лінійних систем. Класифікація
лінійних сил. Теореми Релея. Вимушені коливання. Амплітудно-частотні
характеристики. Резонанс. Параметричний резонанс у лінійних системах зі
змінними коефіцієнтами. Коливання нелінійних систем. Амплітудно-частотні
характеристики. Біфуркації стаціонарних станів. Автоколивання як стійкі граничні
цикли на фазовій площині.
3.4. Системи автоматизованого проектування машин і засобів механізації
Застосування міні- та мікро- електронно-обчислювальних засобів і
мікропроцесорного обладнання в машинах і засобах механізації. Сучасні системи
автоматизованого проектування машин і засобів механізації (далі – САПР). Процес
проектування в САПР. Види проектування. Постановка задач оптимального
проектування в САПР. Проектні параметри. Обмеження. Простір проектування.
Цільова функція. Критерії оптимізації.
4. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ ТА ГІДРОПНЕВМОАГРЕГАТИ
4.1. Наука гідравліка. Коротка історія розвитку гідравліки. Місце гідрота пневмоприводів в сучасній техніці
Вступ. Наука гідравліка. Коротка історія розвитку гідравліки. Предмет
гідравліки, місце гідро- та пневмоприводів в сучасній техніці.
4.2. Гідро- та пневмопривод – перетворювач потоку енергії
Гідро- та пневмопривод – перетворювач потоку енергії. Принцип дії
найпростішого об’ємного гідроприводу. Взаємодія складових частин гідросистеми.
Умовне позначення елементів гідропривода.
4.3. Робочі рідини та їх властивості. Одиниці вимірювання.
Визначення рідини. Основні фізичні властивості рідин: густина, питома вага,
динамічний та кінематичний коефіцієнти в’язкості, коефіцієнт об’ємного стиску,
коефіцієнт температурного розширення. Одиниці вимірювання. Вибір оптимальної

в’язкості. Експлуатаційні вимоги до робочих рідин гідроприводу. Розчинення в
рідині газів. Кавітація рідини. Облітерація.
4.4. Основи гідростатики.
Гідростатика. Сили, що діють у рідинах. Гідростатичний тиск. Основне
рівняння гідростатики. Абсолютний і надлишковий тиск, вакуум. Прилади для
вимірювання гідростатичного тиску: рідинні, механічні. Закон Архімеда. Плавання
тіл.
4.5. Основи гідродинаміки.
Задачі гідродинаміки. Види руху рідини: усталений і неусталений,
рівномірний і нерівномірний. Основні поняття струминного руху. Лінія і трубка
течії. Елементарна струминка. Потік. Гідравлічні елементи потоку: площа живого
перерізу, витрата потоку, середня швидкість, змочуваний периметр, гідравлічний
радіус. Статичний та динамічний тиск. Рівняння нерозривності руху.
4.6. Енергетичні характеристики потоку рідини. Рівняння Бернуллі.
Енергетичні характеристики потоку рідини. Рівняння Бернуллі для потоку
ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі для потоку в’язкої рідини. Вимірювання
швидкості потоку і витрати рідини.
4.7. Гідравлічні опори, їх фізична природа.
Загальні відомості про втрати енергії. Режими руху рідини: ламінарний і
турбулентний. Число Рейнольдса. Розподіл місцевих швидкостей і поздовжні
втрати енергії при ламінарному і турбулентному режимах. Місцеві гідравлічні
опори. Втрати енергії на подолання місцевих опорів.
4.8. Дроселюючі елементи гідроприводів. Витрата рідини через дросель.
Дроселюючі елементи гідроприводів. Опір дроселя. Витрата рідини через
дросель. Коефіцієнт витрати.
4.9. Неусталений рух рідини в трубопроводах. Гідравлічний удар.
Неусталений рух рідини в трубопроводах: прискорений (уповільнений) рух
рідини у трубі, пульсація потоку, гідравлічний удар. Гідравлічний удар: прямий,
непрямий. Формула Жуковського. Способи боротьби з гідравлічним ударом.
4.10. Загальні відомості про об’ємний гідропривод.
Загальні відомості про об’ємний гідропривод. Області застосування
гідроприводу. Переваги і недоліки застосування гідроприводу у порівнянні з
механічним і електричним приводами. Загальна класифікація гідроприводів.
Основне і допоміжне устаткування гідроприводу.
4.11. Силова або насосна частина гідроприводу.
Силова або насосна частина гідроприводу. Класифікація насосів. Основні
параметри насосів. Шестеренні, пластинчасті, поршневі насоси. Методика
розрахунку.
4.12. Виконавча або робоча частина гідроприводу.
Виконавча або робоча частина гідроприводу. Класифікація, конструкції,
параметри гідромоторів. Класифікація, конструкції, параметри гідроциліндрів.
Методики розрахунку гідромоторів та гідроциліндрів.
4.13. Розподільча частина гідроприводу. Допоміжне обладнання
гідроприводу.

Розподільча частина гідроприводу. Клапани тиску: напірні і редукційні
клапани. Гідророзподільники. Запірні клапани: зворотні клапани і гідрозамки.
Гідроапарати регулювання витрати: дроселі і регулятори витрати. Допоміжне
обладнання гідроприводу. Гідробаки. Фільтри. Теплообмінники. Трубопроводи.
4.14. Схеми типових гідросистем.
Гідравлічні слідкуючі приводи. Гідропідсилювачі. Дросельне регулювання.
Об’ємне регулювання. Комбіноване регулювання. Порівняння способів
регулювання. Електрогідравлічні системи. Динамічна стійкість гідроприводу.
Гідроавтоматика.
4.15. Загальні відомості про пневмопривод. Пневмоавтоматика.
Призначення пневмоприводу. Властивості робочого тіла – газу. Фізичні
параметри. Експлуатаційні властивості. Керуючі елементи пневмоприводу.
Пневматичні виконавчі пристрої. Особливості розрахунку. Пневматичні та
електропневматичні системи керування.
5. ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
5.1. Технологічні машини харчових виробництв
Поняття про технологічні машини. Класифікація технологічних машин.
Основні техніко-економічні показники технічного рівня і ефективності
технологічних машин. Продуктивність обладнання та методи її підвищення.
Надійність обладнання.
5.2. Кінематика машин
Загальні відомості про кінематику машин, кінематичні схеми однопозиційних
машин. Кінематичні схеми багатопозиційних машин з періодичним переміщенням
оброблюваних виробів. Кінематичні схеми багатопозиційних машин з безперервним
переміщенням оброблюваних виробів.
5.3. Типові робочі органи для обробки харчових продуктів
Робочі органи для транспортування і змішування сировини та
напівфабрикатів. Конструкції та розрахунок. Ударні робочі органи для подрібнення
крихких матеріалів. Молоткові дробарки. Щокові, конусні, барабанні подрібнювачі.
Конструкції та розрахунок. Вальцьові робочі органи. Пальцьові подрібнювачі.
Різальні робочі органи. Конструкції та розрахунок. Робочі органи для
перемішування рідких харчових продуктів. Конструкції та розрахунок мішалок.
Поршневі робочі органи.
5.4. Розділення неоднорідних систем
Методи розділення. Відстоювання. Фільтрування.
5.5. Основи теплових процесів
Теплові процеси. Основні закономірності теплопередавання. Обладнання для
теплових процесів. Апаратура для нагрівання та охолодження продуктів. Методика
розрахунку основних параметрів теплообмінників.
5.6. Випарювання та конденсація
Основи процесу. Розрахунок випарних апаратів. Розрахунок конденсаторів.
5.7. Основи масообмінних процесів
Масообмінні процеси. Основи масопередавання. Дифузія. Масовіддача та

масопередавання.
5.8. Сушіння
Властивості вологого повітря. Основи розрахунку сушарок.
5.9. Сорбційні процеси
Абсорбція. Апаратура для здійснення процесів. Розрахунок апаратів.
5.10. Просте переганяння те ректифікація
Основні положення переганяння. Види ректифікації. Аналіз роботи
ректифікаційних установок.
5.11. Кристалізація та розчинення
Основи теорії кристалізації. Розрахунок апаратури.
5.12. Екстракція
Екстрагування в системі тверде тіло–рідина. Екстрагування в системі рідина–
рідина.
5.13. Механічні процеси
Класифікація. Подрібнення та сортування. Пресування та гранулювання.
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