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Програму складено на підставі освітньо-професійної програми зі 

спеціальності 7.05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи та 

гідропневмоавтоматика». 

 

Мета фахового вступного випробування: перевірка рівня знань серед 

абітурієнтів, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та 

бажають отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі 

спеціальності 7.05050205 «Гідравлічні машини, гідроприводи та 

гідропневмоавтоматика». 

 

Зміст програми 

 

Гідромеханіка 

1. Гідростатика 

Фізичні властивості рідин. Гідростатичний тиск та його властивості. 

Основне рівняння гідростатики. Диференціальне рівняння рівноваги рідини. 

Поверхні постійного тиску. Види тиску. Сила тиску рідини на плоску та 

криволінійну поверхні. Закон Архімеду. 

2. Кінематика та динаміка рідин. 

Методи зображення руху рідин. Види руху рідин. Струминна модель 

руху рідин. Рівняння нерозривності потоку. Рівняння Бернуллі для ідеальній 

рідини. Геометричний та фізичний зміст рівняння Бернуллі. Рівняння 

Бернуллі для потоку реальної рідини. Гідравлічні втрати. 

Режими течії рідини. Кавітація. Ламінарний режим течії. Облітерація. 

Турбулентний режим течії. 

Місцеві гідравлічні втрати. Витікання рідини через отвори і насадки. 

Визначення коефіцієнтів витікання. Витікання при напорі, що змінюється. 

Витікання через великий отвір. 

Гідравлічний розрахунок трубопроводу. Напірні характеристики. 

Послідовне та паралельне з’єднання труб. Гідравлічний удар у трубах. 

 

Об’ємний гідропривід 

Переваги та недоліки гідроприводу. Баланс потужності та ККД 

гідропередачі. Робочі рідини для гідросистем гірничих машин. Об’ємні 

гідромашини. Класифікація гідромашин. Нерівномірність подачі гідромашин. 

Гідроапаратура, допоміжні пристрої, гідролінії. Гідродинамічні 

передачі. Гідромуфти та гідротрансформатори. Механічна характеристика 

гідромуфти. Регулювання гідромуфт. Гідропривід, що стежить – 

класифікація, принципи роботи. 

 

Об’ємні гідромашини та передачі 

1. Предмет та задачі курсу. 

Основні визначення, принцип дії та класифікація об’ємних машин. 

Переваги та недоліки об’ємного гідроприводу. Принцип роботи об’ємного 

гідроприводу. Закон Паскаля.  



2. Основи теорії об’ємних машин 

Робочий об’єм та теоретичні витрати нерегульованої та регульованої 

об’ємної машини. Фактична витрата, об’ємний ККД та коефіцієнт витрати 

насоса. Зовнішні і внутрішні перетоки. Втрати на всмоктування. Залежність 

об’ємного ККД насосу від перепаду тиску, параметру регулювання, частоти 

обертання, температури робочої рідини. Визначення об’ємного ККД, 

викликаного деформацію робочої рідини, робочих камер, наявністю у 

робочій рідині пухирців нерозчиненого повітря. 

Об’ємні втрати та об’ємний ККД гідромотора. Обертальний момент на 

валу гідромашини. Гідромеханічний та повний ККД гідромашини. 

3. Радіально-поршневі гідромашини. 

Машини з круговою направляючою. Витрата насосу та її пульсація при 

парному і непарному числі робочих камер. Обертальний момент гідромотора 

та його нерівномірність. Поршнєва група. Особливості розрахунку та 

проектування конструкторських варіантів. 

Радіально-поршневі гідромашини з клапанним розподілом. 

Конструкція, принцип дії та область використання. 

Високомоментні гідромотори багатократної дії. Принцип дії і область 

використання. Вибір числа робочих камер і кратності дії. 

4. Аксіально-поршневі гідромашини. 

Аксіально-поршневі гідромашини з похилим диском і силовим 

карданом. Принцип дії. Геометрична витрата та її нерівномірність. 

Конструктивні методи вирівнювання витрати. Обертальний момент 

гідромотора. 

Безкарданні аксіально-поршневі машини з похилим диском і крапковим 

контактом поршнів (штовхачів). Принцип дії. Обертальний момент. Вузол 

розподілу з плоскою і сферичною розподільною поверхнею. Пульсуюче 

примусове змащення поверхні вузла. 

Безкарданні аксіально-поршневі машини з похилим диском 

гідростатичними опорами поршнів. Принцип дії. Витрата. Момент. 

Розрахунок гідростатичних опор. Конструкції. 

Аксіально-поршневі машини з похилим блоком і несиловим карданом. 

Принцип дії. Конструкції. 

Граничні частоти оберту насоса: режим роботи з підкачним насосом, 

режим самовсмоктування, режим роботи з примусовим наддувом. 

5. Шестеренчасті гідромашини. 

Двохшестеренчасті гідромашини з зовнішнім зчепленням. Принцип дії. 

Геометрична витрата і її нерівномірність. Робочий об’єм. Величина зміни і 

методи компенсації замкненого об’єму. Об’ємні втрати і ККД. Умови 

всмоктування і безкавітаційної роботи. Насоси з компенсацією торцевих, 

торцевих і радіальних зазорів та особливості їх розрахунку. Навантаження 

валів. Машини з розвантаженими від сил тиску валами. 

6. Пластичні гідромашини. 

Пластичні гідромашини однократної дії. Принцип дії. Робочий об’єм. 

Витрата та її нерівномірність. Обертальний момент. 



Пластичні машини подвійної дії. Принцип дії. Робочий об’єм. Криві 

перехідних ділянок статорного кільця. Вибір числа пластин. Насоси з 

розвантаженням від поздовжніх сил тиску пластинами. Схеми розвантаження 

і конструкції. 

Двохступеневі пластинчаті машини. 

Умови всмоктування. Компенсація гідравлічних ударів у пластинчатих 

машин. Розрахунок вузла компенсації. Пластинчаті гідромотори. Схеми і 

конструкції попереднього підтиску пластин до статорного кільця. 

 

Гідродинамічні машини та передачі 

1. Загальні відомості про гідродинамічні машини та передачі. 

Визначення, конструктивні схеми та принцип дії гідродинамічних 

машин і передач. 

2. Основи теорії лопатевих машин та гідродинамічних передач. 

Основні параметри лопатевих гідромашин та гідропередач. Основне 

рівняння лопатевих гідромашин. Особливості передачі енергії в лопатевому 

колесі. Види втрат в гідродинамічних машинах і передачах. Баланс енергії і 

коефіцієнт корисної дії гідродинамічної машини. 

3. Лопатеві насоси. 

Характеристики насосів. Насосна установка. Робота насоса на мережу. 

Робочий режим. Пуск насоса. Кавітація в лопатевих насосах. Загальні 

відомості. Кавітаційний запас енергії. Допустима висота всмоктування. 

Способи поліпшення кавітаційних властивостей насосів. Умови подібності 

при кавітації. Нестійка робота насосної установки. Помпаж. 

4. Вихрові насоси. 

Робочий процес вихрового насоса. Баланс енергії в вихровому насосі. 

5. Струминні насоси. 

Принцип дії і конструкції струминних насосів. 

 

Вибрані розділи гідродинаміки 

Методи опису двофазних гетерогенних течій. Характеристики таких 

течій: масова концентрація, число Стокса. Наближення пасивної домішки, 

квазірівноважне, нерівноважне. 

Класифікація двофазних течій з твердою другою фазою. 

Високодисперсні, низькодисперсні і середньодисперсні течії. Течії з 

великими частками. Класи чистоти рідин, їх очистка. 

Основні рівняння руху двофазної рідини. Рівняння нерозривності, 

рівняння руху і рівняння стану для різновидів рідинної фази при різних 

наближеннях. 

Спрощення рівнянь Навє-Стокса для повільної течії. Рівняння 

Уайтхеда і Озеєна, Праудмена і Пірсона. 

Функція тока осісиметричної течії рідини при малих числах 

Рейнольдса. Ортогональні системи координат. 

Поведінка феромагнітних часток у потоці неелектропроводної рідини 

під дією магнітного поля. Пондеромоторна сила. 



Різновиди магнітних очисників. Вплив параметрів забрудненої рідини, 

забруднюючих феромагнітних часток і геометричних та електричних 

параметрів електромагнітних очисників на ефективність їх роботи. 

Математичні моделі нестаціонарних течій рідин і газів у гідро- і 

пневмосистемах. Модулі обємної пружності рідин, що містять нерозчинений 

газ. 

Математична модель нестаціонарних гідромеханічних процесів у 

гідроприводі з обємним регулюванням. Коливання у гідравличних лініях 

гідроприводу з дросельним регулюванням. 

 

Теорія автоматичного керування та динаміка гідропневмосистем 

1. Основні відомості. 

Основні поняття та визначення. Способи керування. Безперервні та 

дискретні САК. Системи прямого та непрямого регулювання. Системи 

одномірні та багатомірні, стабілізації, програмного керування та слідкуючі. 

2. Лінійні САК. 

Динамічні характеристики лінійних елементів і систем. Лінеаризація, 

форми запису та методи алгебраїзації рівнянь ланок та САК. Крива 

перехідного процесу та показники якості САК. Функціональна та структурна 

схеми САК. Динамічні характеристики елементів САК та їх з’єднань. 

Правила перетворення структурних схем. Типові пропорційна, аперіодична, 

коливальна, інтегруюча, диференцююча, форсуюча, запізнююча ланки та їх 

динамічні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики 

послідовного з’єднання ланок. 

Статика САК. Умови статичного режиму. Статичний режим статичних 

систем. Способи усунення статичного відхилення. Точність у типових 

режимах. Оцінка точності по коефіцієнтах помилок. 

Сталість лінійних САК. Поняття сталості. Визначення сталості по 

кореням характеристичного рівняння. Критерії сталості Гурвіца та Рауса. 

Частотні критерії сталості. Запас та область визначення сталості. Сталість 

систем з запізненням. 

Якість лінійних САК. Показники якості. Регулярний метод побудови 

кривої перехідного процесу. Формула Хевісайда. Приблизне визначення 

якості по коренях характеристичного рівняння, частотних характеристиках 

замкненої та розімкненої системи. Кругова діаграма. 

Методи підвищення точності та корекція лінійних САК. Підвищення 

коефіцієнта передачі, порядку астатизму, введення в систему ізодромної 

ланки. Типові корегуючі ланки. Приклади корекції САК типовими 

інтегруючим, диференцюючим та інтегро-диференцюючим пасивними 

контурами. 

Синтез САК. Оптимальна САК та її характеристики. Методика синтезу. 

Побудова бажаних логарифмічних частотних характеристик та синтез САК 

по прямих та частотних показниках якості. Синтез послідовних корегуючих 

пристроїв та додаткових зворотніх зв’язків. 



Методи підвищення якості САК. Лінійна та квадратична інтегральні 

оцінки якості САК. Теорія інваріантності та комбінованого керування. 

Реалізація другої форми умов інваріантності по управляючому та 

збурювальному сигналам. Неодиничні зворотні зв’язки. Введення 

масштабуючого пристрою. 

Закони регулювання САК. Пропорційний, інтергральний, ізодромний 

закони регулювання. Регулювання по похідних. 

Статистичний аналіз САК. Випадковий стаціонарний процес та його 

статистичні характеристики: середнє значення, дисперсія, 

середньоквадратичне відхилення, кореляційна функція та спектральна 

густина. Властивості, типові приклади та визначення кореляційної функції 

випадкового стаціонарного процесу. Методика статистичного аналізу САК. 

Оцінка точності САК по середньоквадратичній помилці. 

3. Імпульсні САК 

Загальні відомості про імпульсні САК. 

Основні визначення і приклади. Імпульсний фільтр. Гратчасті функції 

та їх властивості. Основні правила та теореми Z-перетворення. 

Динамічні характеристики, сталість та якість імпульсних САК. 

Передаточні функції та частотні характеристики. Сталість та якість. 

4. Нелінійні САК. 

Загальні відомості про нелінійні САК. Типові нелінійності. 

Класифікація. Правила перетворення структурних схем. 

Сталість нелінійних САК. Поняття сталості. Основи метода фазових 

траєкторій. Зв’язок сталості з видом фазових траєкторій. Метод ізоклін. 

Визначення сталості САК по фазовій картині. 

Метод крапкових перетворень. 

Основи метода гармонійної лінеаризації. Гармонійна лінеаризація 

нелінійностей при симетричних та несиметричних коливаннях. Динамічні 

характеристики гармонійно лінеаризованих ланок. Визначення параметрів 

примусових та автоколивань методом гармонійної лінеаризації. 

Абсолютний критерій сталості рівноваги (критерій В.М.Попова). 

Геометрична інтерпретація. Визначення сталості при опуклому та 

неопуклому  годографу приведеної амплітудно-фазової характеристики 

лінійної частини системи. Використання критерію при нейтральній та 

несталій лінійній частині САК. 

Якість нелінійних САК. Метод припасовування. Різничні методи 

побудови кривої перехідного процесу. Основи визначення якості САК з 

гармонійно лінеаризованими нелінійностями. Кругова діаграма нелінійних 

САК. Визначення якості САК по показнику коливання та можливі процеси в 

системах з типовими однозначними та неоднозначними нелінійностями з 

урахуванням зон та ділянок нечуттєвості, неоднозначності, насичення. 

Визначення якості нелінійних САК по логарифмічним частотним 

характеристикам. 

 

 



Механіка рідини та газу 

1. Кінематика потоку рідини. 

Особливості руху рідини. Види руху. Поняття про потенціальний  та 

вихровий рух. Методи вивчення руху рідини Ейлера та Лагранжа. Теорема 

Коші-Гельмгольца. Тензор швидкості деформації. 

Плоский потенціальний потік. Циркуляція вектора швидкості. Теорема 

Стокса і Томсона. Гідродинамічна сітка. Методи ЕГДА та комплексного 

потенціалу побудови гідродинамічної сітки. 

Обтікання тіл потоком рідини. Обтікання (циркуляційне та 

безциркуляційне) циліндру безмежної довжини. Рівняння сумісності 

середовища в змінних Ейлера та Лагранжа. 

2. Динаміка ідеальної рідини. 

Поняття ідеальної рідини. Рівняння Л.Ейлера та їх виведення. Різні 

форми запису рівнянь Л.Ейлера та їх аналіз. Рівняння руху рідини в формі 

Громени. 

Методи інтегрування рівнянь руху ідеальної рідини. Інтеграли Ейлера, 

Лагранжа та Бернуллі. Рівняння Бернуллі для елементарної струйки ідеальної 

рідини (енергетичний та геометричний зміст). 

3. Основи гідродинаміки в’язкої рідини. 

Тензор напруг. Загальна гіпотеза Ньютона про залежність між тензором 

напруг та тензором швидкості деформації. 

Рівняння руху в’язкої рідини. Вивід рівнянь Нав’є Стокса, аналіз. Різні 

форми запису рівнянь руху рідини. 

Аналіз рівнянь руху рідини. Диференційні рівняння Громеки-Ламба. 

Рівняння Д.Бернуллі для елементарної струйки в’язкої рідини. Приклади 

застосування. 

Характеристики потоку в’язкої рідини. Поняття про потік, середню 

швидкість, витрати рідини. Рівняння Д.Бернуллі для потоку в’язкої рідини. 

Узагальнене рівняння Д.Бернуллі. Максимально можлива швидкість течії і 

газу. 

Режими руху рідини: ламінарний та турбулентний режими. Число Re. 

Особливості турбулентного руху рідини. Рівняння О.Рейнольдса для 

турбулентного руху в’язкої рідини. 

Ламінарний рух рідини в циліндричній трубі. Закон Стокса. Закон 

Гагена-Пуазейля. Метод Бусинеска розв’язання рівнянь руху рідини для 

каналів з некруглою формою поперечного перерізу. 

Турбулентний режим руху рідини. Рейнольдсові напруги. 

Турбулентний рух рідини в квадратичній зоні. Логарифмічний закон для 

профілю швидкості. 

Гідравлічні втрати енергії. Класифікація. -теорема. Застосування -

теореми для визначення гідравлічних втрат довжини каналу (формула Дарсі-

Вейсбаха). Коефіцієнт . 

Місцеві втрати енергії. Формула Борда-Карно. Течія рідини в дифузорі, 

конфузорі. Гідроарматура. Коефіцієнт місцевих втрат енергії. 



Коефіцієнт гідравлічного тертя та методи його визначення. Графік 

Нікурадзе та його аналіз. Приклади використання графіку Нікурадзе та 

методи визначення коефіцієнту . 

Гідравлічний розрахунок трубопроводів та газопроводів.  Прості та 

складні трубопроводи. Характеристика трубопроводу та її застосування на 

практиці. Гідравлічний удар. Вибір помпи для даного трубопроводу. 

Гідравлічний удар. 

Скінчення рідини з малих отворів та насадків. Типи насадків, приклади 

їх застосування. Характеристичні коефіцієнти. Витікання рідини при 

постійному напорі. 

Основи теорії гідродинамічної подібності. Види подібності. 

Знаходження критеріїв подібності на основі рівнянь Нав’є-Стокса. Фізичний 

зміст критеріїв та приклади їх застосування. 

Теорія пограничного шару. Приклади застосування поняття пограншар. 

Основні характеристики пограншару (ПШ). Рівняння Л.Прандтля та їх аналіз. 

Приклади застосування рівнянь Л.Прандтля. Застосування рівняння 

Л.Прандтля для опису течії рідини. Ламінарний та турбулентний пограншар. 

Парадокс Дебуа. 

Основи газової динаміки. Розповсюдження збурень в газі. Конус Маха. 

Геометричне сопло та метод його побудови. Витратне та масове сопло. 

Основи газової динаміки (продовження). Основне рівняння газової 

динаміки та приклади його використання. 

Обтікання тупого кута понадзвуковим потоком. Прямий та косий 

стрибок ущільнення. Параметри загальмованого газу. Ударна адіабата. 

Гідравлічні і газові струї. Спільність та різниця в описанні. Взаємодія 

струї з плоскою поверхнею. Послідовність розрахунку гідродинамічних 

параметрів затопленої струї. 

Особливості течії газу з великими швидкостями при наявності тертя і 

різних впливів на потік. Засоби переходи через швидкість руху. Закон 

обернення впливів. Рівняння цього закону і його застосування. 

Вплив магнітного поля на рух в’язкої електропровідної рідини. 

Рівняння руху. Критерії (магнітне  число Рейнольдса, число Гартмана та ін). 

Гідродинамічний початковий участок. 

Особливості неізотермічного руху рідини. Рівняння енергії. Критерії 

подібності. 

Основи теорії змащування. Загальні положення. Течія рідини між двома 

циліндричними поверхнями, що обертаються. Залежність Н.П.Петрова. 

Основи теорії змащування (продовження). Поздовжній рух рідини в 

циліндрі між циліндричними поверхнями. Основне рівняння теорії 

змащування. 

Гідродинаміка двофазних рідин. Газорідинні суміші, дисперсії, 

емульсії. Основні властивості двохфазних середовищ. Рівняння руху. 

Критерії подібності. 



Двох-  та трьохшарові потоки. Рівняння, що їх описують. Умови на 

границі розділу шарів. Епюра швидкості та розподіл дотичних напруг. 

Гідродинамічний вхідний участок. 

Особливості течії рідини в рідинних плівках. 

Особливості течії рідини в рідинних плівках, що гравітаційно стікають 

по вертикальним поверхням. Товщина плівки, щільність орошення. Приклади 

розрахунку гідравлічних параметрів. 

Парадокси гідродинаміки. Парадокс рівнянь Нав’є-Стокса та ін. 

Значення парадоксів при розв’язуванні практичних задач. 

Методи аналогії в механіці рідини та газу. Аналогії гідромагнітна, 

мембранна, електрогідравлічна та ін. Заключна обзорна лекція по курсу. 
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