
Практична робота №5 

 

Тема: Методика написання звіту про науково-дослідницьку роботу 

  

 Мета роботи: ознайомитися з методологією складання та навчи-

тися писати звіт про науково-дослідну роботу за результатами власних 

досліджень. 

 

 1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

– ознайомитися у науковій бібліотеці ТДАТУ з наявними звітами 

наукових лабораторій; 

– вміти розробляти програму і методику теоретичних досліджень у 

відповідності до конкретних умов дослідів. 

 

 1.2 Рекомендовані джерела інформації 

 1.2.1 ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техні-

ки». – К: Держстандарт України, 1995. – 37 с. 

1.2.2. Основи наукових досліджень: Підручник /В.Т. Надикто.  

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 268 с.  

 1.2.3 Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний) Програма 1 

«Розробити адаптовані до умов півдня України енергоощадні технології 

і комплекси машин на основі нових енергетичних засобів» / В.Т. Нади-

кто, В.М. Кюрчев, В.П. Кувачов, А.М. Аюбов, Т.С. Чорна та ін. – Мелі-

тополь: ТДАТУ. – 2015. – 53 с. – URL: 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9581 

 1.2.4 Звіт про науково-дослідну роботу. Тема «Експлуатаційно-

технологічна оцінка роботи сівалки Leda-12 «ПРОФІ» і культиватора 

КРНВ-8,4 » / / В.Т. Надикто, В.М. Кюрчев, О.А. Єременко, В.П. Кува-

чов, А.М. Аюбов, Т.С. Чорна та ін. – Мелітополь: ТДАТУ. – 2015. – 53 

с. – URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13151 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9581
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13151
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13151
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13151
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13151
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 2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 2.1 Теоретичні положення 

Звіти про науково - дослідну роботу оформляються згідно ДСТУ 

3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки” [1]. 

Звіт умовно поділяють на: 

- вступну частину: 

- титульний аркуш; 

- список авторів; 

- реферат; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень (при потребі). 

- основну частину: 

- вступ; 

- програма досліджень (формулюються питан-

ня виключно наукової, а не організаційної 

роботи); 

- методика досліджень (по кожному з програ-

мних питань); 

- результати досліджень (по кожному з про-

грамних питань); 

- перелік посилань (література); 

- додатки (при потребі). 

Приклад титульного листа наведено у додатку А. 

Особливу увагу слід приділяти списку авторів (Додаток Б). По ве-

ликому рахунку цей аркуш носить юридично-правовий підтекст, оскі-

льки він встановлює права кожного із виконавців на відповідний ре-

зультат роботи. Саме тому за кожним із авторів треба обов’язково за-

значити виконаний ним об’єм роботи. Обмежуватися одним лише спис-

ком виконавців, що останнім часом досить часто має місце на практиці, 

не можна. 

Не менш важливим документом є реферат звіту (Додаток В). Він 

має бути стислим, водночас із цим – інформативним і містити відомос-

ті, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього 

звіту.Тексту реферату передують відомості про обсяг звіту, кількість 

ілюстрацій, таблиць, додатків і використаних літературних джерел.  
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Текст реферату викладається приблизно у такій послідовності: 

- об’єкт дослідження або розроблення; 

- мета роботи; 

- методи дослідження та апаратура; 

- результати та їх новизна, ступінь впровадження, економічна 

ефективність і рекомендації щодо подальшого впровадження 

тощо. 

 

Частини тексту, щодо яких відсутні відомості, опускають. Завер-

шується цей документ списком ключових слів. Бажано, щоб реферат 

уміщався на одні сторінці формату А4. 

 

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з 

нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, сим-

волів, одиниць, скорочень і темінів; вступ, послідовно перелічені назві 

всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заго-

ловки) суті звіту; висновки, рекомендації; перелік посилань; назви до-

датків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. 

 

До переліку умовних позначень включають усі прийняті в звіті ма-

ло поширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і термі-

ни. Його вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сто-

рінки. 

Незалежно від цього за першої появи в тексті звіту наводять їх ро-

зшифровку. 

 

Основна частина звіту повинна починатися викладення програм-

них питань досліджень. Далі (при потребі) може слідувати опис об’єкта 

досліджень. 

Потім наводять методику досліджень по кожному з програмних пи-

тань. 

 

Результати досліджень також розглядають по кожному програм-

ному питанню окремо. 

 

Закінчується основна частина звіту висновками, які ні в якому разі не 

повинні носити анотаційну форму. Висновки вміщують безпосередньо пі-

сля викладення суті звіту, починаючи з нової сторінки. 
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При наявності і потребі в кінці звіту розміщують додатки, вимоги 

до оформлення яких викладено в ДСТУ 3008-95 [1]. 

 

Рекомендації щодо виконання роботи і оформлення звіту 

Структура звіту повинна бути наступною: 

- титульний аркуш (форма додається); 

- список авторів з обов’язковим зазначенням конкретного вкладу 

виконання програмних питань кожним із них; 

- реферат; 

- зміст; 

- вступ; 

- програма досліджень (формулюються питання виключно науко-

вої, а не організаційної роботи); 

- методика досліджень (по кожному із програмних питань); 

- результати досліджень (по кожному із програмних питань); 

- висновки; 

- перелік посилань (література); 

- додатки (при потребі). 

Написати і оформити звіт про науково-дослідну роботу за резуль-

татами проведених теоретичних досліджень відповідно з ДСТУ 3008-

95. 
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Додаток А 

УДК 6.31+ 631.37 

№ держрегістрації 

Iнв. №__________ 

 

Національний науковий центр 

“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”  

Української академії аграрних наук (ННЦ “IМЕСГ” УААН)  

Південний філіал Національного наукового центру “IМЕСГ” 

(ПФ ННЦ “IМЕСГ” УААН) 

72502 Запорізька обл., смт. Якимівка, вул.40 років Перемоги, 4  

 (06131) 9-44-47 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор IМЕСГ, 

доктор технічних наук 

________Я.С.Гуков 

2005. XII.___  

ЗВІТ 

ПРО НАУКОВО - ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

 

Тема 12  Розробити нові енергозберігаючі технологічні                    

процеси і технічні засоби для виробництва зернових колосових,  про-

сапних та олійних культур для умов півдня України  

Проект Р.12.3Розробити та перевірити в умовах півдня  

України комплекси машин на основі  нових  енергетичних засобів  

Розділ Р.12.3.2П  РОЗРОБИТИ ТА ЗДІЙСНИТИ В  УМОВАХ  

ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ  

ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  КУЛЬТУР 

НА ОСНОВІ НОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ  

МАШИН ДО НИХ 

(проміжний) 

Керівник теми 
директор ПФ IМЕСГ, 

кандидат технічних наук                    _______В.Федоренко 

                                    2005.XII. 

Керівник проекту 
завідувач лабораторії, 

докт. техн. наук, проф.           _______В.Надикто 

                                                              2005.XII. 

Якимівка, 2005 
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Додаток Б 

 

СПИСОК АВТОРІВ 

 

Керівник проекту і 

відповідальний виконавець - 

завідувач лабораторії, 

докт. техн. наук, 

професор                           В.Надикто 

                                                         (реферат, вступ,          

                                                     розділи 1, 2, 3, 4,    

                                                    висновки) 

 

Старший науковий  

співробітник, 

канд. техн. наук, 

ст. наук. співробітник        В.Черепухін 

         (розділи 1, 2, 4) 

          

 

Інженер II кат.             Д. Євдокімов 

                                                          (участь у розділах  

           1, 2 і 4)        

 

Інженер II кат.             Н. Бодня 

                                                      (участь у розділах  

          1, 2  і 4)        

 

Інженер II кат.        В.Савенко 

         (участь у розділах 

         1, 2 і 4, оформлення  

         звіту) 

 

Співвиконавці: 

Завідувач лабораторії      Г. Санін 

         (участь у розділі 2) 

 

Завідувач лабораторії     П.Левчук 

         (участь у розділі 2) 

Агроном        О.Романова 

( участь у розділі 2) 
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Додаток В 

РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР:  18 с., 7 рис., 1 таблиця, 10 джерел. 

Об'єкт досліджень: орно-просапний трактор ХТЗ-120 та просапні агре-

гати на його основі.  

Мета роботи: підвищення ефективності використання орно-про-сапного 

трактора типу ХТЗ-120 шляхом покращення його тягово-енергетичних показ-

ників та розширення функційних властивостей. 

Методи досліджень: синтез оптимальних схем і параметрів і дослідних 

МТА здійснювався шляхом моделювання на ЕОМ умов їх функціонування і 

базувався на положеннях теоретичної механіки, статистичної динаміки та 

частотних методах теорії автоматичного регулювання лінійних динамічних  

систем  при  відтворенні ними статистично випадкових збурюючих впливів.   

Перспективність та ефективність нового енергетичного засобу оціню-

вали за допомогою теорії інженерного прогнозування. 

Експериментальні дослідження проводились як за загальноприйняти-

ми, так і розробленими методиками. Оброблення дослідних даних здійсню-

вали на ЕОМ із застосуванням теорії імовірності,  регресійного,  а також ко-

реляційно-спектрального аналізів. 

В результаті проведених досліджень: 

- здійснено короткостроковий прогноз ефективності впровадження у 

сільськогосподарське виробництво України нового орно-

просапного трактора типу ХТЗ-120; 

- виконано теоретичний аналіз впливу асиметричного приєднання 12-

и, і 18-и рядних просапних сівалок на стійкість руху машинно - тра-

кторного агрегату на основі орно-просапного трактора ХТЗ-120 у 

горизонтальній площині; 

- проведена експериментальна (лабораторно - польова) оцінка впливу 

асиметричного агрегатування 12-и рядних просапних знарядь (сіва-

лки та культиватора) з трактором ХТЗ-120 на стійкість його руху у 

горизонтальній площині. 

ОРНО-ПРОСАПНИЙ ТРАКТОР, ПРОГНОЗ, ЧИСЛОВІ ПАРАМЕТРИ, 

МАТЕМАТИЧНА МОДУЛЬ, АМПЛІТУДНА I ФАЗОВА ЧАСТОТНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТІЙКІСТЬ РУХУ 
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ВСТУП 

 

Відкритим акціонерним товариством “ХТЗ” розроблено сімейство но-

вих орно-просапних тракторів, базовим із яких є ХТЗ-120 1. Головною їх 

перевагою, яка дійсно приваблює споживача, є  універсальність. Рівень 

останньої досить високий, що дає можливість з максимальною ефективністю 

використовувати нові колісні енергетичні засоби практично на всіх видах 

сільськогосподарських робіт. У нас, до речі, ще не було колісного енергети-

чного засобу, який би в однаковій мірі ефективно використовувався як на 

роботах загального призначення, так і на вирощуванні просапних культур. 

 Тракторів з подібними потенційними функційними можливостями не має 

жодна з країн СНД. Тому вважаємо, що задовільне вирішення технологічних 

аспектів використання нових енергетичних засобів гарантує їм ринок збуту. 

 Новий енергетичний засіб виконаний по інтегральній схемі з однако-

вими ведучими колесами, передні із яких керовані. Передній міст має балан-

сирний підвіс, що суттєво зменшує навантаження на раму при рухові по не-

рівностях шляху. 

 Рядний 4-х циліндровий двигун СМД-19Т.02 має два режими потуж-

ності: 120 та 145 к.с. Ця дуже цінна якість дає можливість більш ефективно 

завантажувати двигун в умовах практичного експлуатування тракторів. Пе-

ремикання режимів - швидке і може легко здійснюватися механізатором в 

польових умовах.  

 У відповідності з вимогами сьогодення трактори ХТЗ-120 оснащені 

передньою та задньою навісними системами, переднім і заднім валами від-

бору потужності, гідравлічним її відбором та реверсивним постом керуван-

ня. На них можуть установлюватися як одинарні та здвоєні шини для роботи 

в міжряддях просапних культур, так і більш широкі одинарні та здвоєні ши-

ни для виконання операцій по основному обробітку грунту.  

 Слід відзначити, що високі тягово-зчіпні властивості ХТЗ-120/121 за-

безпечуються за рахунок використання ведучих мостів з автоматичним бло-

куванням диференціалу. По своїм тягово-енергетичним показникам ці трак-

тори відповідають енергетичним засобам класу 3 (Т-150К). Проте, на відмі-

ну від останніх, нові енергетичні засоби є досить ефективними на вирощу-

ванні просапних культур. I це дуже важливо для півдня України, де зосере-

джені значні площі кукурудзи, соняшнику, сої тощо. 

 На вирощуванні просапних з міжряддями 70 см колія енергетичного 

засобу, як відомо, повинна бути або 1400, або 2800 мм. Оскільки колія ХТЗ-

120 дорівнює 2100 мм, то завод розробив проставки, які дозволяють збіль-

шити вказаний параметр до 2800 мм і завдяки цьому агрегатувати трактор з 

серійними просапними сівалками та культиваторами. 

 Південним філіалом IМЕСГ запропонований простий зчіпний прист-

рій, який дозволяє на вирощуванні просапних культур із міжряддями 70 см 
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використовувати ХТЗ-120 без переналагодження з колії 2100 на колію 2800 

мм. При використанні цього пристрою агрегатована машина зміщується від-

носно поздовжньої вісі симетрії енергетичного засобу на 35 см. В результаті 

виключається розміщення висівних секцій просапної сівалки по колії трак-

тора і рух останнього по рядках культурних рослин під час міжрядного об-

робітку. Маса зчіпного пристрою майже в 15 разів менша маси чотирьох 

проставок, призначених для переобладнання колії трактора. Приблизно в 

стільки ж разів менші витрати часу на його установку. 

 Враховуючи викладені вище потенційні можливості трактора ХТЗ-120, 

є доцільним провести прогнозну та техніко-економічну оцінку ефективності 

його застосування. Всебічного розгляду потребує і проблема агрегатування 

просапних знарядь із трактором ХТЗ-120, оскільки асиметричне їх приєд-

нання може викликати погіршення стійкості руху машинно-тракторного аг-

регату в горизонтальній площині.  

 

1 ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 1.1. Прогнозна оцінка ефективності застосування орно-про-сапного 

трактора типу ХТЗ-120. 

 1.2. Теоретичні дослідження стійкості руху просапного МТА на основі 

трактора ХТЗ-120. 

 1.3. Лабораторно-польові дослідження траєкторних параметрів посів-

ного та культиваторного агрегатів на базі ХТЗ-120. 

 

2  МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 2.1 Від моменту завершення проектно-конструкторських робіт до по-

чатку їх впровадження проходить деякий час,  порівнянний з періодом коро-

ткострокового прогнозування. Для проведення такого прогнозу стосовно 

ХТЗ-120 в повній мірі підходить метод числових параметрів [2], в основу 

якого покладено визначення двох узагальнених критеріїв. Перший із них 

(критерій технічного рівня К1) характеризує прогнозуємий об'єкт по відно-

шенню до аналогічних існуючих вітчизняних зразків, а другий (критерій те-

хнічної конкурентноспроможності К2)- характеризує нове технічне рішення 

по відношенню до існуючих об'єктів зарубіжного виробництва. 

 Зазначені критерії знаходяться із виразів, приведених в [2]. Якщо К1>1, 

то прогнозуєме технічне рішення (в даному випадку - ХТЗ-120) вище рівня 

кращих вітчизняних зразків, а тому перспективне з позиції короткостроково-

го прогнозування. 

 При К1=1 прогнозуємий об'єкт виконаний на рівні прототипів і не 

має суттєвих переваг при оцінці перспективи впровадження його  у  ви-

робництво. 
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 Якщо ж К1<1, то прогнозуємий об'єкт розроблений нижче рівня кра-

щих вітчизняних зразків, а тому практична реалізація його у виробництво 

небажана (при відсутності яких-небудь особливих тлумачень). 

 Аналогічним чином визначали і технічну конкурентноспроможність 

трактора ХТЗ-120. 

 

 2.2. Теоретичну оцінка впливу асиметричного агрегатування просапної 

сівалки з трактором ХТЗ-120 здійснювали на основі аналізу математичної 

моделі руху такого МТА в горизонтальній площині.  Для  складання відпо-

відних диференційних рівнянь та передавальних функцій, а також розрахун-

ку амплітудних (АЧХ) та фазових (ФЧХ)  частотних характеристик, викори-

стовували методичні положення, викладені у [3, 4]. 

 Математичну модель функціонування МТА на основі ХТЗ-120 як ди-

намічної системи розглядували у вигляді реакції на збурюючий вплив. В 

якості останнього приймали розворотний момент Мр, який представляє со-

бою суму у вигляді: 

Мр = Ркр· + Rм·S, 

 де  Ркр - тяговий опір сівалки, агрегатованої з ХТЗ-120; 

       - поперечне зміщення сівалки;  

      Rм, S - тяговий опір та виліт маркера сівалки відповідно. 

 В процесі моделювання руху просапного МТА на основі ХТЗ-120 в го-

ризонтальній площині змінними параметрами були: 

 - ширина захвату (Вр) і зв'язані з нею тяговий опір просапної сівалки 

(Ркр) та тяговий опір (Rм) і винос () маркера; 

 - величина поперечного зміщення просапної сівалки ().  

 Оскільки тягово-зчіпні властивості ХТЗ-120 дозволяють реалізувати на 

його основі як 12-и, так і 18-и рядні системи вирощування просапних куль-

тур із міжряддями 70 см, то в процесі моделювання розглядали дві значини 

Вр: 8,4 та 12,6 м. Величина  мала також дві фіксовані значини: 0 і 0,35 м.  

 Амплітудні і фазові частотні характеристики дослідного агрегату роз-

раховували на ПЕОМ з допомогою розробленої в лабораторії програми, на-

писаної в середовищі Graphic Vision.  

 

 2.3. На посіві просапної культури ХТЗ-120 агрегатували з розробленою 

в Південному філіалі IМЕСГ 12-и рядною сівалкою під умовною маркою 

СПЧ-12. У першому варіанті її приєднували до трактора симетрично, а у 

другому - асиметрично за допомогою розробленого та запатентованого зчіп-

ного пристрою [5].  

 Під час міжрядного обробітку посівів ХТЗ-120 агрегатували з просап-

ним культиватором КРН-8,4, який приєднували до трактора з поперечним 

зміщенням 0,35 м з допомогою вказаного вище зчіпного пристрою. 
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 На основі отриманих експериментальних даних з допомогою ПЕОМ та 

статистичного математичного пакету програм розраховували і у порівнянні з 

агротехнічними вимогами [6] оцінювали вплив асиметричного агрегатуван-

ня просапних знарядь із ХТЗ-120 на: 

 - відхилення сліду посівної секції від прямої лінії; 

 - спектр коливань маркерної лінії; 

 - амплітуду та спектр відхилення дійсної ширини стикових міжрядь 

     від встановленої; 

 - амплітуду та спектр відхилення дійсної ширини односторонньої 

      захисної зони від встановленої; 

 - пошкодження культурних рослин.   

 

3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 3.1 Перспективи розвитку орно-просапного трактора ХТЗ-120 

 

 Враховуючи номенклатуру тракторного парку України,  технічний рі-

вень ХТЗ-120 оцінювали  по відношенню до вітчизняного трактора Т-150К. 

Конкурентноспроможність нового енергетичного засобу визначали у порів-

нянні із зарубіжним трактором кл. 3 Agrostar 6.81 (фірма Deutz Fahr).  

 

Таблиця 3.1 - Числові параметри порівнюваних енергетичних 

засобів 

Назва параметру та його 

розмірність 

Значина параметру 

Т-150К Agrostar ХТЗ-120 

1.Найбільше статичне навантаження 

   на вісь, кН 

 

47,2 

 

43,2 

 

46,2 

2. Питомі витрати палива на найбільш     

енергоємкій операції, кг/га 

 

16,0 

 

12,9 

 

14,1 

3. Енергонасиченість, кВт/т 15,2 19,4 13,6 

4. Номінальне тягове зусилля, кН 32,1 29,0 31,4 

5. Відношення колії до номінального 

    тягового зусилля, мм/кН 

 

52,3 

 

65,2 

 

66,9 

6. Відношення радіусу повороту до 

     поздовжньої бази 

 

0,713 

 

0,714 

 

0,755 

7. Річне завантаження, год. 1700 1700 1770 

 Після обробітку вибраних оцінюваних числових параметрів (табл. 3.1) 

на ЕОМ встановлено, що коефіцієнт  технічного рівня ХТЗ-120 (К1) дорів-

нює 1,0 0,47.  

 Щодо коефіцієнта конкурентноспроможності (К2), то його значина для 

прогнозуємого трактора менша одиниці: К2 = 0,910,41. 
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Як бачимо, згідно проведеного аналізу по прийнятим числовим пара-

метрам трактор ХТЗ-120 не має суттєвих переваг перед серійним вітчизня-

ним енергозасобом Т-150К. Водночас, трактор ХТЗ-120, окрім того, що мо-

же використовуватись на вирощуванні просапних культур, має низку додат-

кових функційних можливостей: реверсивний пост керування, передній на-

вісний механізм, передній і задній вали відбору потужності. Це, в свою чер-

гу, створює передумови розробки на його основі таких агрегатів, які немож-

ливі на базі серійного вітчизняного енергетичного засобу Т-150К. 

Враховуючи вищевикладене можна прогнозувати, що трактор ХТЗ-120 

знайде широке застосування в господарствах України.     

 

3.2. Теоретичний аналіз стійкості руху посівного МТА на базі  

      трактора ХТЗ-120 

 

3.2.1. Математична модель посівного МТА.   

 

Слід підкреслити, що навіть у лінійній інтерпретації математична мо-

дель МТА на основі трактора ХТЗ-120 є досить складною. Виходячи з цього, 

з метою спрощення складання диференційних рівнянь руху агрегату у гори-

зонтальній площині прийняті наступні припущення: 

1. Поверхня руху (поля) є строго горизонтальною, крен та диферент 

МТА відсутні. 

2. Трактор ХТЗ-120 розглядається у вигляді твердого тіла, яке має поз-

довжню площу симетрії. 

3. Коливання тягових опорів сівалки та маркера несуттєво впливають 

на швидкість поступального руху МТА, завдяки чому вона приймається по-

стійною. 

4. Бокова взаємодія шин трактора з поверхнею грунту розглядається в 

рамках гіпотези “бокового ведення”.  

5. Із-за мализни гіроскопічні та стабілізуючі моменти шин, а також 

моменти опору їх скручування відносно вертикальної вісі не враховуються. 

6. Кути ведення шин коліс, розміщених на одній геометричній вісі, а 

також вертикальні навантаження та бокові сили, що діють на них, прийма-

ються однаковими. 

7. Досить малі, а тому практично рівні кути повороту керованих коліс 

трактора при здійсненні ним прямолінійного руху. 

З урахуванням викладених вище припущень уявимо, що трактор ХТЗ-120 з 

сівалкою здійснює на робочому гоні відносно нерухомої площини Х1О1У1 рівно-

мірний поступальний рух зі швидкістю Vо (рис.3.1). За рахунок дії зовніш-

ніх сил трактор повертається при цьому в рухомій площині ХОУ на кут , а 

його центр мас (т.Sт) зміщується у поперечному напрямку на величину, яка 

визначається координатою Хs. 
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До числа зовнішніх сил, які діють на даний МТА, входять: 

- дотичні сили тяги та сили опору коченню передніх (PkА, PfА) і задніх 

    (PkВ, PfВ) коліс трактора ХТЗ-120; 

- бокові сили PбА, PбВ, PбМ, які призводять до виникнення кутів ведення 

    переднього ( а) і заднього (в) мостів трактора, а також опорних 

   коліс сівалки (м); 

- тяговий опір сівалки (Ркр); 

- тяговий опір маркера  сівалки (Rм). 

 

 
Рис.3.1- Схема сил, які діють на посівний МТА  

 

В операторній формі запису математична модель посівного агрегату на 

базі трактора ХТЗ-120 має вигляд: 

 К11·x(s) + K12·(s) = f11·(s); 

 K12·x(s) + K22·(s) = f21·(s) + f22·Pкр(s) + f23·Rм(s), 

де  K11 = s2 + A11·s;   

 K12 = A12·s +A13;   

 K21 = A21·s; 

 K22 = s2 + A22·s + A23; 

 A11 = (ka + kв + kм)/m·Vo; 

 A12 = [ka·(L-a) + kв·a - kм·(Lм+a)]/m·Vo; 

 A13 = - A11·Vo; 

 A21 = A12·m/J; 

 A22 = [ka·(L-a)2 + kв·a2 + kм·(Lм+a)2]/Vo·J; 

 A23 = -A12·m·Vo/J; 

 f11 = [ka + (PkA -PkВ)]/m; 
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 f21 = f11·m·(L-a)/J; 

 f22 = /J; 

 f23 =  Sм/J; 

В приведених вище формулах: 

 s - оператор диференціювання; 

 ka, kв, kм - кути опору ведення коліс трактора та сівалки; 

 m, J - маса та момент інерції МТА 

 L, Lм, a,   і Sм - конструктивні параметри, природа яких  

               зрозуміла із рис 3.1. 

 

3.2.2. Аналіз математичної моделі 

 

Вплив асиметричного агрегатування сівалки з трактором оцінювали за 

допомогою передаткової функції по збурюючому впливу відносно курсового 

кута енергетичного засобу: 

                   A1·s + Ao 

W = , 

         B3·s3 + B2·s2 + B1·s +Bo 

 

де  A1 = f22 + f23; 

 Ao = (f22 + f23)·A11; 

 B3 = 1; 

 B2 = A11 + A22; 

 B1 = A11·A22 - A12·A21 + A23; 

 Bo = 0. 

Моделювання проводили при наступних значинах постійних парамет-

рів: kа = kв = 129 кН/рад.;  kм = 0,57 кН/рад.;  m = 8300 кг;  Vo = 2 м/с; L = 

2,86 м; a = 1,8 м; Lм = 2,4 м; J = 20,1 кН·м·с2. 

Аналіз отриманих результатів показує, що поперечне зміщення проса-

пної сівалки на 0,35 м не впливає на стійкість руху МТА. Як для 12-и 

(Вр=8,4 м), так і 18-и рядної (Вр=12,6 м) просапних систем найбільша різни-

ця між АЧХ при =0 і =0,35 м складає 4%.  

Певний ріст АЧХ спостерігається для одного і того ж поперечного 

зміщення машини при збільшенні її ширини захвату. Для дослідного 

МТА використання 18-и рядної сівалки замість 12-и рядної визиває пі-

діймання амплітуди коливання його курсового кута на 28,5% на частоті 

0,5 с-1. На більш високих частотах ця різниця зменшується практично до 

нуля (рис.3.2.). 

Що стосується фазових частотних характеристик агрегату, то вони 

практично не залежать від поперечного зміщення сівалки та збільшення її 

конструктивної ширини захвату. 
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Рис. 3.2- АЧХ відпрацювання збурюючого впливу 

 посівними агрегатами на базі ХТЗ-120 

 

 

Із аналізу теоретичних досліджень витікає, що вплив маркера на 

стійкість руху  МТА більш суттєва, ніж поперечне зміщення сівалки. Так, 

на частоті 0,5 с-1, наприклад, порівнювані АЧХ можуть відрізнятися в 35-

40 разів (рис.3.3).   
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Рис.3.3- Вплив маркера на амплітудно-частотні характеристики 

відпрацювання збурюючого впливу 12-и рядним посівним агрегатом 

на базі трактора ХТЗ-120 
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На основі такого результату можна зробити висновок, що посів просап-

них даним МТА доцільно здійснювати без маркера. А таке можливо, як відомо 

7, при вирощуванні сільськогосподарських культур із застосуванням постій-

ної технологічної колії (ПТК). Тим більше, що трактор ХТЗ-120 є одним із 

енергетичним засобів, які повністю відповідають її (ПТК) вимогам [7, 8].   

 

3.3. Траєкторні показники асиметричних агрегатів на основі ХТЗ-120 

 

 3.3.1. Дослідження стійкості руху посівного агрегату 

 

 Під час проведення експериментальних досліджень середня значина 

вологості грунту агрофону в шарі 0...15 см становила 19,4%, а щільність - 

1,21 г/см3. Асиметричне агрегатування ХТЗ-120 з сівалкою СПЧ-12 здійсню-

вали за допомогою спеціально розробленого в ПФ IМЕСГ зчіпного при-

строю, установленому на задньому навісному механізмові трактора.  

 Як симетричний, так і асиметричний посівні агрегати на основі ХТЗ-

120 (рис.3.4) рухались практично з однаковою швидкістю, яка в середньому  

становила 2,47 м/с.   

 
Рис. 3.4 - Трактор ХТЗ-120 в агрегаті із просапною сівалкою 

 

 Аналіз експериментальних даних показав, що прямолінійність руху 

ХТЗ-120 з сівалкою повністю відповідає агротехнічним вимогам. Як при си-

метричному, так і зміщеному в поперечному напрямку на 0,35 м приєднанні 

СПЧ-12 до трактора відхилення траєкторій її посівних секцій і маркера від 

прямої лінії на довжині 50 м не перевищують 5 см.  

 Внутрішні структури і енергії коливань при цьому практично одинако-

ві (рис.3.5). Основний спектр дисперсій припадає на частоти 0. . .0,25 м-1. З 

урахуванням швидкості руху посівного МТА цей діапазон складає 0...0,1 Гц. 
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 Згідно F-критерія Фішера [9] різниця дисперсій як на рівні значущості 

0,05, так і на рівні значущості 0,01 носить статистично випадковий характер.  
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Рис.3.5 - Нормовані спектральні щільності коливань маркерного 

сліду посівного МТА при симетричному (=0) і асиметричному 

(=0,35 м) приєднанні сівалки до трактора ХТЗ-120 

 

 При установлених 70 см, дійсна середня значина стикових міжрядь 

становила 73 см - при асиметричному, і 69 см - при симетричному агрегату-

ванні сівалки. Середнє квадратичне відхилення даного параметру дорівню-

вало при цьому  2,4 і  2,8 см відповідно.    

Внутрішні структури коливань стикових міжрядь в обох варіантах прак-

тично одинакові як по частоті, так і по енергії,  тобто дисперсії (рис. 3.6.).    
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Рис.3.6 - Нормовані спектральні щільності коливань стикових міжрядь 

 посівного МТА при симетричному (=0) і асиметричному (=0,35 м) 

приєднанні сівалки до трактора ХТЗ-120 
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 Із приведеного вище аналізу випливає наступне: 

- поперечне зміщення просапної сівалки (в даному випадку 12-и ряд-

ної) до трактора ХТЗ-120 практично не впливає на стійкість руху 

МТА у горизонтальній площині; 

- використовуючи розроблений в ПФ IМЕСГ зчіпний пристрій, вка-

заний трактор можна застосовувати на вирощуванні просапних ку-

льтур без переобладнання його ходової системи зі штатної колії 

2100 на колію 2800 мм. В останньому варіанті використовують спе-

ціальні проставки. Але значна трудоємкість їх установлювання та 

маса, яка майже в 15 разів перевищує масу запропонованого зчіпно-

го пристрою, створюють всі передумови для його ефективного ви-

користання.  
 

 3.3.2. Траєкторні показники ХТЗ-120 в агрегаті з просапним   

           культиватором КРН-8,4 
 

 Для асиметричного агрегатування просапного культиватора КРН-8,4 з 

трактором ХТЗ-120 останній був обладнаний запропонованим зчіпним при-

строєм і встановленою на ньому серійною автоматичною зчіпкою СА-2. 

Під час міжрядного обробітку посівів кукурудзи дослідний агрегат рухався 

зі швидкістю 1,96 м/с. Робочі органи культиватора були відрегульовані на 

глибину обробітку грунту 8 см і ширину односторонньої захисної (далі-

захисної) зони 16 см. Дійсна значина глибини міжрядної культивації посівів 

кукурудзи змінювалась в межах 7,821,35 см. Середнє квадратичне відхи-

лення даного показника становило при цьому 1,7 см.  

 Дійсна середня значина захисної зони дорівнювала 15,8 см при серед-

ньому квадратичному відхиленні 2,4 см і коефіцієнтові варіації 15%. Внут-

рішня структура коливань цього показника така ж (рис.3.7), як і для розгля-

нутих вище процесів (див. рис.3.5 і 3.6).   

 Згідно агротехнічних вимог граничне відхилення ширини захисної зо-

ни () не повинно перевищувати 3 см [6]. Імовірність (Р) збереження вказа-

ного допуску дослідним агрегатом та частоту () можливих відхилень за йо-

го межі визначають із виразів [10]: 

    Р = Ф[/(·21/2)]; 

     = о·ехр[-2/(2·2)].(2·), 

 де  Ф - функція Лапласа; 

 , о - стандарт та середня частота коливань ширини захисної зо-

ни. Для даного випадку  = 2,4 см, а о  0,1 м-1 (див. рис.3.7). 
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Рис.3.7 - Нормована спектральна щільність коливань ширини 

захисної зони посівів кукурудзи під час їх міжрядного обробітку 

 агрегатом у складі трактора ХТЗ-120 і асиметрично приєднаного 

культиватора КРН-8,4 

 

  Враховуючи конкретні значини ,  і о визначено, що імовірність 

збереження агротехнічного допуску на відхилення ширини захисної зони під 

час міжрядного обробітку посівів кукурудзи дослідним МТА складає не 

менше 77%. Можлива частота виходу за межі допуску дорівнює 0,029 м-1, 

тобто 1 викид на кожні 34 м робочого шляху. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 1. У порівнянні з вітчизняним та зарубіжним аналогами трактор ХТЗ-

120 не має суттєвих переваг. Проте, враховуючи притаманні йому такі мож-

ливості, як наявність реверсного поста керування, переднього навісного ме-

ханізму, двигуна з двома рівнями потужності та розвиненої системи її відбо-

ру, впровадження вказаного енергетичного засобу з позиції короткостроко-

вого прогнозування можна вважати перспективним. 

 2. Аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень 

показав, що поперечне зміщення просапної сівалки на 0,35 м не впливає на 

стійкість руху машинно-тракторного агрегату. Різниця коливань амплітуди 

курсового кута асиметричного агрегату у порівнянні з симетричним при від-

працюванні ними одного і того ж збурення не перевищує 4%. Дисперсії від-

хилення траєкторій посівних секцій і маркера від прямої лінії в обох варіан-

тах налагодження дослідного МТА практично не відрізняються. Статистич-
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но випадковою при цьому є і різниця коливань стикових міжрядь.     

 3. При збільшенні ширини захвату просапної сівалки з 8,4 до 12,6 м 

коливання курсового кута як симетричного, так і асиметричного МТА зрос-

тає (до 28,5%) лише на частотах, менших 0,5 с-1. На більш високих частотах ця 

різниця зменшується практично до нуля. 

4. Фазові частотні характеристики агрегату (тобто величина запізнення 

його реагування на збурення) практично не залежать від величини попереч-

ного зміщення сівалки та збільшення її конструктивної ширини захвату. 

 5. Iз аналізу теоретичних досліджень витікає, що вплив маркера на 

стійкість руху МТА більш суттєвий, ніж поперечне зміщення сівалки. На ча-

стотах, менших 0,5 с-1 порівнювані АЧХ можуть відрізнятися в 35-40 разів.  

 6. Імовірність збереження агротехнічного допуску на відхилення ши-

рини односторонньої захисної зони під час міжрядного обробітку посівів ку-

курудзи асиметричним дослідним МТА складає не менше 77%. Можлива ча-

стота виходу за межі допуску дорівнює при цьому 0,029 м-1, тобто 1 викид 

на кожні 34 м робочого шляху. 

7. Розроблений в ПФ IМЕСГ зчіпний пристрій  до трактора ХТЗ-120 

дає можливість застосовувати його на вирощуванні просапних культур без 

переобладнання ходової системи зі штатної колії 2100 на колію 2800 мм. У 

порівнянні зі спеціальними проставками, які використовуються для розши-

рення колії трактора, впровадження вказаного пристрою дозволить майже в 

15 разів зменшити  витрати металу та трудоємкість переналагодження енер-

гетичного засобу для роботи з просапними знаряддями.  
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