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Atnaujinimo data 

Mokslo kryptis Prog. Registr. Nr.    

 Pavadinimas 

Transporto ir jėgos mašinų traukos dinamika ir bandymai 

Traction dynamics and testing of transport and power machinery 

Būtinas pasirengimas modulio studijoms 

Magistro kvalifikacinis laipsnis, bendrosios inžinerinės žinios. 

Pagrindinis tikslas 

Suteikti žinių apie transporto ir jėgos bei kitų savaeigių mašinų traukos dinamiką, rodiklių priklausomybes, jų 

nustatymo metodiką bei matematinį modeliavimą ir įvairius mašinų bandymus. Mašinų techninių, dinaminių bei 

ekonominių rodiklių sąveiką, apie mašinų bandymų metodikas ir priemones.  

Suteikiamos žinios ir gebėjimai 

 – įgis žinių apie dinaminius ir ekonominius traktorių, automobilių bei mašinų junginių rodiklius, jų 

charakteristikas ir kitimo priklausomybes.  

– žinos padangų ir kelio dangos sąveikos įtaką traktorių, automobilių dinamikai.  

  – įgis žinių apie traktorinių agregatų ir automobilinių traukinių reakcijas į ratus nusistovėjusio ir 

nenusistovėjusio režimo metu. 

  –  gebės nustatyti traukos ir traukos naudingumo koeficientus ir jų priklausomybes.  

–  supras traktoriaus traukos charakteristikas, jų sudarymo principus ir metodus, gebės atlikti matematinį 

modeliavimą 

– įgis žinių apie potencinę traukos charakteristiką.  

– gebės analizuoti traktorių  ir automobilių su keliais varančiaisiais tiltais kinematinio nesutapimo ir galios 

cirkuliacijos problemas bei jų atsiradimo priežastis.  

– gebės analizuoti ir optimizuoti varančiojo momento paskirstymo tarp varančiųjų tiltų problemos bei jų 

sprendimo metodus ir matematinius modelius.  

– supras traktorių galios šuolius (angl. power hop), jų atsiradimo priežastis.  

– žinos problemas atsirandančias didinant traktorių ir automobilių darbo efektyvumą, jų sprendimo metodus ir 

modelius.  

– gebės analizuoti ir optimizuoti  transporto priemonių ir traktorinių agregatų darbo režimus ir atlikti matematinį 

modeliavimą. 

– įgis žinių apie transporto ir jėgos mašinų bandymus, naudojama įrangą ir metodikas. 

 

 Anotacija 

Ratinių mašinų dinamika. Dinaminiai ir ekonominiai traktorių, automobilių bei mašinų junginių rodikliai, 

jų charakteristikos ir kitimo priklausomybės. Padangos ir kelio dangos sąveikos įtaka traktorių, automobilių 

dinamikai. Traktorinių agregatų ir automobilinių traukinių reakcijos į ratus nusistovėjusio ir nenusistovėjusio 

režimo metu. Traukos ir traukos naudingumo koeficientai ir jų priklausomybės. Traktoriaus traukos 

charakteristikos, jų sudarymas bei matematinis modeliavimas. Potencinė traukos charakteristika. Traktorių su 

keliais varančiaisiais tiltais kinematinio nesutapimo ir galios cirkuliacijos problemos bei jų atsiradimo priežasčių 

analizei. Varančiojo momento optimalaus paskirstymo tarp varančiųjų tiltų problemos bei jų sprendimo 

matematiniai modeliai. Traktorių galios šuoliai (angl. power hop), jų atsiradimo priežasčių analizė. Problemos 

atsirandančios didinant traktorių ir automobilių darbo efektyvumą, jų sprendimo modeliai. Traktorinių agregatų 

ir jų darbo režimų optimizavimas ir matematinis modeliavimas. 

Transporto ir jėgos mašinų bandymai, naudojama įranga ir metodika. 
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Dalys (skyriai) ir temos 

Eil. Nr. Pavadinimas 

1 
Ratinių mašinų dinamika. Dinaminiai ir ekonominiai traktorių, automobilių bei mašinų junginių 

rodikliai, jų charakteristikos ir kitimo priklausomybės. 

2 
Traktorinių agregatų ir automobilinių traukinių reakcijos į ratus nusistovėjusio ir nenusistovėjusio 

režimo metu. Padangos ir kelio dangos sąveikos įtaka traktorių, automobilių dinamikai. 

3 Traukos ir traukos naudingumo koeficientai ir jų priklausomybės. 

4 
Traktoriaus traukos charakteristikos, jų sudarymas bei matematinis modeliavimas. Potencinė traukos 

charakteristika. 

5 
Mašimų su keliais varančiaisiais tiltais kinematinio nesutapimo ir galios cirkuliacijos problemos bei jų 

atsiradimo priežasčių analizei. 

6 
Varančiojo momento optimalaus paskirstymo tarp varančiųjų tiltų problemos bei jų sprendimo 

matematiniai modeliai. 

7 Traktorių galios šuoliai (angl. power hop), jų atsiradimo priežasčių analizė. 

8 Problemos atsirandančios didinant traktorių ir automobilių darbo efektyvumą, jų sprendimo modeliai. 

9 Transporto ir traktorinių agregatų ir jų darbo režimų optimizavimas ir matematinis modeliavimas. 

10 Transporto ir jėgos mašinų bandymai, naudojama įranga ir metodika. 

11 Traktorių, automobilių bandymai jiems keliami reikalavimai ir sąlygos. 

12 Traktorių lauko ir automobilių kelio bandymai. 

Studijų metodai: 

Teorinės paskaitos parengtos naudojantis kompiuterinėmis programomis. Praktinių darbų atlikimui bus 

naudojamasi technologinių procesų tyrimo stendais ir moksline įranga. Individuali užduotis kiekvienam 

doktorantui bus skiriama atsižvelgiant į doktorantūros tyrimų tematiką. 

Žinių ir gebėjimų  įvertinimo tvarka: 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys 

vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš 

svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. 
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Studijų modulio vedimo forma Nr. 1   

 

Semestras Studijų forma 
Struktūra 

Iš viso val. Kred. 
T P L S 

R P D 48 32  160 240 6 

 Dėstomoji kalba 

http://www.google.com/search?hl=lt&sa=N&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Rajesh+Rajamani%22&ei=uWhUT4lpg5WzBpO62JAM&ved=0CCAQ9Ag
http://books.google.com/books?id=eoy19aWAjBgC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Rajesh+Rajamani%22&hl=lt


lietuvių L anglų A rusų R prancūzų P vokiečių V kita Kt. 

 Auditorinių užsiėmimų planas 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

Temos Nr. 
Akademinės valandos 

T P L T P L 

1 4 0 0 7 4 2 0 

2 4 4 0 8 4 4 0 

3 4 2 0 9 4 2 0 

4 4 4 0 10 4 4 0 

5 4 4 0 11 4 2 0 

6 4 2 0 12 4 2 0 

  

Savarankiško darbo užduočių grafikas ir jų įtaka galutiniam vertinimui 

Užduoties tipas Temos(ų) Nr. 
Iš viso, 

val. 

Įtaka 

pažymiui, % 

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20 

Referatas 1-12 24 20  *                       0  

Mokslinis seminaras 1-12 36 30      *                 0     

Egzaminas 1-12 100 50                 0 

Iš viso:  160 100                             

  

Aprobuota instituto posėdyje: Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institute, 2014-02-20 d. Protokolas Nr. 14.    

Aprobuota  ŽŪIF tarybos mokslo komisijos posėdyje 2014 m. balandžio mėn. 08 d. Protokolas Nr14/03. 

 


