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Мета. створення методології визначення 
динамічних і кваліметричних параметрів 
для забезпечення динамічної стабільності 
мобільних сільськогосподарських агрегатів 
(мса). Методи. застосовано системний 
підхід до аналізу механічних систем. для 
визначення завдань досліджень використано 
гіпотетичний метод, за аналізу робіт 
попередніх дослідників — інформаційно-
аналітичний. Результати. розроблено 
вимірювально-реєстраційний комплекс 
з використанням 3-координатних датчиків, 
за допомогою якого проведено дослідження 
мобільних сільськогосподарських агрегатів 
в експлуатації. запропоновано наукові, 
методичні засади для проведення випробувань 
мобільних сільськогосподарських агрегатів 
у процесі експлуатації. Висновки. створено 
вимірювально-реєстраційний комплекс 
і розроблено метод моделювання парціальних 
прискорень, які дають змогу проводити 
динамічні та кваліметричні випробування 
мса у період експлуатації без втручання 
в конструкцію агрегату.

Основним обмеженням під час проведен
ня польових робіт були і є стислі агротех
нічні строки, які потребують використання 
високопродуктивних сільськогосподарських 
агрегатів на базі тракторів високого тягового 
класу з ефективною потужністю 200 – 350 к.с.  
Підвищенням рентабельності сільськогос
подарського виробництва можна збільшити 
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врожайність культур і зменшити витрати на їх 
вирощування.

Одним із напрямів зменшення експлу
атаційних витрат є підвищення ефектив
ності використання засобів механізації 
технологічних процесів — зниження часу 
на комплектування і динамічних наванта
жень, забезпечення необхідної керованості 
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та стійкості руху агрегатів.
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Важливою проблемою на сучасному 
етапі експлуатації сільськогосподарських 
агрегатів є визначення їх динамічних і ква
ліметричних характеристик у процесі екс
плуатації.

Сучасний трактор тягової концепції ха
рактеризується жорсткою параметричною 
залежністю між його вагою і потужністю 
двигуна. Суворість цієї залежності зумов
лена необхідністю реалізації потужності 
двигуна лише через силу тяги і в обмеже
ному (агротехнічними вимогами) діапазо
ні швидкостей. Якщо потужність двигуна 
перевищуватиме відповідне їй значення 
ваги трактора, то вона не буде реалізована 
на більшості сільськогосподарських опе
рацій через обмеження за технологічними 
швидкостями [1]. Зі зміною потужності трак
тор працюватиме зі зниженими швидкостя
ми через брак тяги і не матиме потенційно 
можливої продуктивності.

Теорія трактора, використовувана 
для проектування енергетичних засобів, 
обґрунтована для тракторів тягової концеп
ції. Д.А. Чудаков запропонував прийняти тя
гове зусилля за параметр, що встановлює 
клас трактора. У подальшому цей напрям 
розвивали І.І. Трепененков, А.Н. Судаков,  
М.І. Медведєв, В.В. Гуськов, Г.М. Кутьков,  
В.Т. Надикто, А.Т. Лебедєв, В.В. Адамчук, 
В.М. Бул гаков. Матеріали, викладені в цих 
роботах, дають змогу розробляти та раціо
нально використовувати трактори різних 
класів та призначень. Технічні розробки 
розвивалися в напрямі підвищення експлуа
таційнотехнологічних показників за рахунок 
підвищення потужності і маси, технічного 
рівня та універсальності. Слід зауважи
ти, що теорія трактора тягової концепції 
ефективна тоді, коли потужність двигуна 
реалізується через тягу [2 – 6]. Підвищення 
потужності трактора тягової концепції при
зводить до збільшення його маси, що не 
може продовжуватися постійно, а має ра
ціональні межі, зумовлені технологічною 
необхідністю та екологічними критеріями

З огляду на те, що за останні роки от
римали розвиток вимірювальні системи 
на основі багатокоординатних датчиків при
скорень, які дають можливість якісно поліп
шити і прискорити проведення динамічних 
випробувань мобільних машин, запропо
новано ідею виразу діючих на мобільну 

машину активних і реактивних сил через 
прискорення (ураховуючи принцип супер
позиції в механіці). При цьому відбувається 
заміна змішаної векторної суми сил і при
скорень у рівняннях динаміки на однорідну 
векторну суму прискорень. Це дає можли
вість збереження фізичного змісту отрима
ного векторного рівняння [7].

Використання датчиків інерції, так 
званих акселерометрів, відіграє значну 
роль у розв’язанні зазначених проблем. 
Проаналізовано варіанти застосування, 
принципи дії та розвиток технологій вироб
ництва акселерометрів, які використову
ються у цей час у світовому автомобіле
будуванні [8, 9].Виконання технологічних 
операцій з обробітку ґрунту пов’язане зі зна
чними витратами енергії для виконання са
мої технологічної операції і для динамічних 
процесів у системі трактор — ґрунтооброб
не знаряддя. На динамічну стабільність ви
конання агровимог впливають керованість, 
стійкість руху,зовнішні навантаження, що 
сприяє зміні якості їх виконання [5].

Отже, дослідження з підвищення ефек
тивності експлуатації ґрунтообробних агре
гатів та взаємозв’язку динамічних процесів 
зі зниженням енерговитрат є актуальним 
науковоприкладним напрямом розвит
ку сільськогосподарського виробництва 
України.

Мета досліджень — підвищення ефек
тивності експлуатації МСА розробленням 
теорії динамічної стабільності,створення 
на базі одержаних наукових положень но
вих методів і способів керування, розрахун
ку стабілізації динамічних процесів.

Досягнення поставленої мети передба
чає вирішення таких завдань:

• створення методології визначення ди
намічної стабільності МСА зі змінними па
раметрами стану для обґрунтування ресур
соощадних режимів їх роботи;

• теоретичне обґрунтування методу пар
ціальних прискорень і його застосування 
для моніторингу та параметричної оцінки 
динамічних характеристик МСА;

• проведення теоретичного аналізу та 
обґрунтування застосування розробленого 
вимірювальнореєстраційного комплексу 
з контролю, оцінки тяговоенергетичних, 
силових характеристик МСА за несталого 
їх руху.

Результати досліджень. Динамічні ви
пробування сільськогосподарських агрегатів 
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є одним із найбільш розповсюджених і до
стовірних способів оцінки їх експлуата
ційних властивостей. Під час проведення 
таких випробувань дослідники стикаються 
з багатьма складнощами, зумовленими не
досконалістю наявних методів їх проведен
ня. Під час проведення таких випробувань 
сільськогосподарської техніки виникають 
певні труднощі, пов’язані з вимірюванням 
і реєстрацією зміни в часі таких параметрів, 
як тягове зусилля, дійсна швидкість руху, 
зусилля на гаку, потужність двигуна, тяго
вий ККД. Особливу зацікавленість викликає 
визначення цих параметрів у режимі реаль
ного часу, що дасть змогу уточнити рівнян
ня тягової динаміки мобільних сільськогос
подарських агрегатів, витрати потужності 
і палива на виконання технологічних опе
рацій. Залишаються невирішеними завдан
ня обґрунтування універсальних методів 
оцінки в експлуатації тягових властивостей 
трактора і тягового опору сільгоспмашин, 
на основі яких можливе раціональне агре
гатування сільськогосподарської техніки 
для різних умов функціонування.

Одним із способів розв’язання цієї акту
альної проблеми є розроблення моделей 
і методів проведення теоретичних та екс
периментальних досліджень із визначення 
необхідних параметрів для ефективного 

використання та експлуатації ґрунтооброб
них агрегатів.

Ідея Д’Аламбера полягала в тому, щоб 
привести рівняння динаміки до простіших 
рівнянь статики, що означає приведення 
змішаної системи векторів (прискорень 
і сил) в однорідний векторний простір 
сил. Такий підхід дасть змогу в інженерній 
практиці значно спростити силовий аналіз 
складних механізмів (рис.1).

Між прискоренням і силовим чинником, 
що зумовлює його появу, є лінійний зв’язок 
(визначається аксіомою динаміки). Проте 
зв’язок між прискоренням і керуючим впли
вом нелінійний, оскільки в системі діють різні 
сили опору (сухого і в’язкого тертя, пружнос
ті та ін.). У системі управління мобільною 
машиною вхідними сигналами є поворот 
кермового колеса, вмикання зчеплення, пе
ремикання передач, збільшення подачі паль
ного, зміна зусилля на педалі гальма та ін. 
Крім того, вхідним сигналом для цієї системи 
є будьякий зовнішній вплив — зміна сили 
опору знаряддя, рельєф опорної поверхні, 
дія зовнішніх сил та ін.

Спостереження за динамікою мобільних 
сільськогосподарських агрегатів можливе 
за допомогою сучасних приладів — аксе
лерометрів, які отримали широке розпо
всюдження в багатьох галузях народного 
господарства та сучасного комп’ютерного 
програмного забезпечення. Акселерометр 
вимірює прискорення або відповідно 
до другого закону Ньютона силу, яка зу
мовлює прискорення інерційної маси [8, 9].

Нині актуальним є питання створення 
мобільних реєстраційновимірювальних 
комплексів для оцінки параметрів руху мо
більних машин під час динамічних і ква
ліметричних випробувань. Один із таких 
комплексів (рис. 2) для випробувань МСА 
розроблено на кафедрі тракторів і автомо
білів Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені 
П. Василенка.

Проведення кваліметричних випробу
вань потребує застосування мобільних об
числювальних комплексів, які дають змогу 
без втручання в конструкцію здійснювати 
визначення її кінематичних і динамічних 
параметрів. Зазначимо, що потрібно за
безпечувати вищий рівень випробувань, 
використовувати нові пристрої та прилади 
з широкими функціональними можливос
тями.
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Кожна мобільна машина робить 3 посту
пальних рухи щодо координатних осей, 
пов’язаних із мобільною машиною, системи 
координат із початком у центрі маси і 3 обер
тальних рухи навколо цих осей. Впливаючи 
на органи управління, механізатор може 
змінювати рух МСА лише вздовж поздовж
ньої і бічної осей системи координат. Рух 
у напрямі вертикальної осі не піддається 
управлінню і залежить тільки від профілю 
поверхні та вертикальних коливань агрегату. 
З 3х ку тових переміщень лише кут повороту 
поздовжньої осі може змінюватися в резуль
таті дій механізатора або системи керуван
ня. Отже, керованими є лише параметри, 
що характеризують плоскопаралельний рух. 
Лінійний зв’язок між вхідними та вихідними 
параметрами механічної системи найкращий 
з позиції керованості. Для його отримання 
слід забезпечити відповідний технічний рі
вень і стабільність параметрів системи.

Щоб визначити параметри плоскопара
лельного руху агрегату, потрібна установка 
двох 3координатних датчиків прискорень. 
Алгоритм роботи датчиківакселерометрів 
у складі вимірювальнореєстраційного комп
лексу наведено на рис. 3. Похибка таких 
вимірювань складається лише з похибки 
прямих вимірювань, тобто вимірювання 
лінійних прискорень (для акселерометрів 
ММА7260QТ — 1%) і координат розташу
вання акселерометрів щодо поздовжньої осі 
МСА[10].

Спостерігаючи за поведінкою агрегату в ре
жимі реального часу, такий вимірювальний 

комплекс дає можливість спрогнозувати з ве
ликою точністю, які відбудуться зміни в управ
лінні зі зміною потужності двигуна, опору 
сільськогосподарського знаряддя, маси, пе
рерозподілу центра ваги та ін.

Завдяки використанню нових мето
дів для дослідження динаміки агрегатів 
на основі науково обґрунтованих теоретич
них і експериментальних результатів за ра
хунок зменшення витрат на комплектацію, 
зниження динамічних навантажень на агре
гат, поліпшення керованості та стійкості ро
боти можна забезпечити зменшення витрат 
на пальномастильні матеріали, підвищен
ня врожайності та зменшення собівартості 
сільськогосподарської продукції.

рис. 2. мобільний вимірювально-реєстра-
ційний комплекс: 1 — рс з авторським про-
грамним пакетом; 2, 3 — датчики приско-
рень MMA 7260QT; 4 — аналого-цифровий 
перетворювач сигналу тензоланки
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рис. 3. алгоритм роботи вимірювально- 
реєстраційного комплексу
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Розроблений вимірювально-реєстраційний 
комплекс і моделювання парціальних приско-
рень дає змогу проводити динамічні та квалі-
метричні випробування МСА у період експлуа-
тації без втручання в конструкцію агрегату.

Технологічну та енергетичну частини 
МСА можна вдосконалювати відповідно 

до потреб кожної з них, уникаючи протиріч-
чя між ними й поліпшуючи загальні показники 
трактора та агрегату.

Це допомагає розв’язати важливу для те-
орії та практики проблему підвищення ефек-
тивності використання сільськогосподар-
ських агрегатів.

Висновки


