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Курс та семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни  

__3_ курс, __5___ семестр ( 4 кредити) - залік 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчити 

дисципліну 

Пропонується до вивчення студентам груп ВГ та студентам Львівської філії 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни покликаний на ознайомлення студентів:  

з теоретичними основами аеродинамічних процесів рухомого складу; 

тенденціями розвитку пасажирського вагонобудування в області швидкісних 

поїздів; новими матеріалами, що використовуються при виготовленні і 

ремонті вагонів; визначення життєвого циклу рухомого складу а також 

шляхів підвищення швидкостей та опору рухомому складу при нових форм 

поїздів, нової інфраструктури та  застосуванні комплексного підходу до 

впровадження швидкісного руху в Україні. 

Студент повинен: розуміти і знати особливості конструкції вагонів та 

світових тенденцій, які використовуються при виробництві; вміти вибирати 

оптимальні конструктивні схеми рухомого складу; вміти аналізувати існуючі 

схеми вагонів і розробляти напрямки конструкцій вагонів з урахуванням 

світових тенденцій вагонобудування та підвищенням швидкостей руху. 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Знання дисциплін: з вищої математики, теоретичної механіки, опору 

матеріалів, іноземної мови, теорія механізмів та машин, деталі машин, 

загальний курс залізниць і рухомого складу, вагони магістрального і 

промислового транспорту. 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

Група 15-20 чоловік - лекційні та практичні заняття. 

Теми  аудиторних занять та 

самостійної роботи 

32один лекцій та 16 годин практичних занять  

Основні теми лекцій: 

-  Основні принципи аеродинаміки рухомого складу та теоретичні 

основи розрахунку. 

- Вплив формування поїздів на аеродинамічний опір рухомого складу. 

- Аеродинамічний опір поїздів в тунелях. 

- Аеродинамічний опір при зміні різних параметрів поїздів 

- Методи випробувань та визначення аеродинамічного опору рухомого 

складу. 

- Числові методи розрахунку аеродинаміки рухомого складу. 

- Тенденції розвитку швидкісних поїздів в Україні та світі. 

Основні теми практичних занять: 

- Розрахунок загального опору рухомого складу згідно нормативних 

документів 

- Розрахунок аеродинамічного опору рухомого складу в тунелі 

- Розрахунок загальних геометричних розмірів вагона для з урахування 

швидкості руху. 

- Проведення вписування рухомого складу при проходженні кривих 

ділянок колії. 

- Числові методи розрахунку аеродинамічного опору а визначення 

оптимальної конструкції. 
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