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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  
показників  

Галузь знань,  
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

Кількість кредитів 5,0  
 

Галузь знань: 
20 Аграрні науки та  

продовольство 

За вибором студента 
(нормативна або вибіркова) 

 

Загальна кількість 
годин – 150 Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2  1-й 2-й 

Тижневе  
навантаження: 
аудиторних занять – 4 год. 
самостійна робота  
студента – 5,76 год. 

Ступінь вищої освіти: 
«Магістр» 

Вид занять 
Кількість  

годин 
Лекції 26 год. 

Лабораторні 
заняття 

26 год. 

Практичні 
заняття 

- 

Семінарські 
заняття 

- 

Самостійна 
робота 

98 год. 

Форма контролю:  
екзамен 

(екзамен або диференційований залік)  
 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою дисципліни є освоєння багаторічного досвіду технологічного удоско-

налення конструкцій сільськогосподарських енергетичних засобів, вивчення прин-
ципів конструювання та агрегатування нових компонувальних схем як основи для 
ефективного їх використання у сільськогосподарському виробництві.  

 
Завданням дисципліни є:  
- освоєння багаторічного досвіду технологічного удосконалення конструкцій 

сільськогосподарських енергетичних засобів;  
- вивчення принципів конструювання та агрегатування нових компонувальних 

схем як основи для ефективного їх використання у сільськогосподарському виробни-
цтві. 

Як результат вивчення дисципліни студент повинен:  
знати:  
- засвоїти основні концепції та шляхи розвитку енергетичних засобів; 
- розуміти смисл та природу технологічних властивостей енергетичних засо-

бів, їх взаємозв'язок з конструктивними та іншими параметрами МТА; 
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- розуміти призначення, переваги та недоліки жорстко-стикованих МТА; 
- принцип побудови та напрямки застосування трьохвісних енергетичних за-

собів; 
- розуміти техніко - економічну та технологічну доцільність появи модульних 

енергетичних засобів перемінного тягового класу; 
- засвоїти перспективи використання МЕЗ; 
- знати конструкцію та технічну характеристику МЕЗ універсально - просап-

ного призначення; 
- розуміти взаємозв'язок конструктивних параметрів даного енергетичного за-

собу з експлуатаційно - технологічними показниками МТА на його основі; 
- знати основні конструктивні та технологічні прийоми і способи зменшення 

переущільнюючого впливу рушіїв енергетичних засобів на грунт. 
  вміти:  

- використовувати принципи модульної побудови енергетичних засобів та 
сільськогосподарських машин в процесі розробки та конструюванні нових блоково-
модульних агрегатів; 

- ефективно використовувати агрегати на основі нових енергетичних засобів в 
перспективних технологічних процесах вирощування сільськогосподарських куль-
тур; 

- правильно формулювати вимоги до технологічних властивостей енергетич-
них засобів і сільськогосподарських знарядь в процесі їх удосконалення або проек-
тування; 

- оцінювати керованість МЕЗ при наявності передньо-навісних знарядь;  
- вибрати шини для енергетичного засобу, виходячи із оцінки впливу на ущі-

льнення грунту. 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Системний підхід при виборі концепції та шляхів ро-

звитку енергетичних засобів. 
 

Тема 1. Класифікація і технологічні властивості енергетичних засобів. [10, 
с.123-147; 11, с.132-164; 12, c.12-15; 13, с.8-11; 14, с.11-14; 15, с.6-8]. 

Актуальність та роль знань основ теорії нових енергетичних засобів і агрегатів 
на їх основі у підготовці інженерів-механіків сільського господарства. Основні кон-
цепції розвитку енергетичних засобів і їх короткий аналіз. Перспективи застосуван-
ня мобільних енергетичних засобів з колісною формулою 4К4. Гусеничні енергети-
чні засоби нетрадиційних компоновочних схем. 

Тема 2. Ущільнення ґрунту ходовими системами засобів механізації. [2, с.23-
43; 5, с.53-59; 6, c.52-64; 4, с.112-133; 7, с.31-33]. 

Показники ущільнення ґрунту ходовими колесами тракторів. Допустимий рі-
вень ущільнення ґрунту. Модуль пружності шини. Модуль пружності ґрунту.  Показ-
ник щільності ґрунту по сліду рушія. Допустимий рівень ущільнення ґрунту за кри-
терієм урожаю. Вплив параметрі і конструкції ходових систем трактора на показники 
його ущільнюючої дії на грунт. 

Тема 3. Дефляція ґрунту. [1, с.65-71; 6, с.31-34; 7, c.55-57].  
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Суть дефляції ґрунту. Фактори дефляції ґрунту. Зміна властивостей та складу 
ґрунту при дефляції. Основні способи боротьби з ерозією та дефляцією ґрунту 

 
Змістовий модуль 2. Вимоги при проектуванні блоково-модульних МТА 
 
Тема 4. Напрямки розвитку універсальних енергетичних засобів. [18, с.23-24; 

19, с.22-24; 20, c.5-17; 21, с.21-23; 22, с.12-16; 23, с.21-23; 24, с.8-9].  
Передумови створення агрегатів на основі енергетичних засобів тягово-

енергетичної концепції. Модульні енергетичні засоби (МЕЗ) і агрегати на їх основі: 
загальні поняття та визначення. Перспективи використання. Перспективи застосу-
вання мобільних енергетичних засобів з колісною формулою 4К4. 

Тема 5. Тягово-енергетична концепція енергетичних засобів і блоково-
модульні агрегати. [16, с.7-10; 26, с.17-20; 27, c.16-20; 17, с.12-13; 29, c.10-12]. 

Обгрунтування вибору принципових схем МЕЗ універсально- просапного та 
загального призначень. Основи модульної побудови сільськогосподарських машин і 
знарядь. Комплекси машин для використання з МЕЗ універсально- просапного при-
значення. Основні напрямки застосування МЕЗ загального призначення. Вплив мо-
дульної побудови енергетичних засобів на ущільнення грунту. 

Тема 6. Ергономiчнi властивостi та екологiчна безпечнiсть нових енергетич-
них засобiв. [30, с.15-17; 31, с.32-34; 32, c.42-48 33; с.22-43].  

Загальні положення та визначення. Зручність агрегатування нових енергетич-
них засобів з сільськогосподарськими машинами та знаряддями. Забезпечення огля-
ду агрегатованих знарядь та контролю за технологічним процесом. Основні напрям-
ки зменшення ущільнюючого впливу ходових систем енергетичних засобів та сіль-
ськогосподарських машин і знарядь на грунт. Суть та особливості вирощування с.-г. 
культур при рухові МТА по постійній технологічній колії (ПТК). Вимоги до енерге-
тичного засобу і технологічної частини МТА для вирощування сільськогосподарсь-
ких культур із застосуванням ПТК. 

Тема 7. Особливості сільськогосподарського виробництва  [16, с.7-10; 26, 
с.17-20; 27, c.16-20; 17, с.12-13; 29, c.10-12].  

Закономірності розвитку сільськогосподарського виробництва. Особливості 
функціонування с.-г. техніки. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Номер 
тижня 

Вид занять 
Тема заняття 

або завдання на само-
стійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб 
сем. 
(пр.) 

СРС 

Змістовий модуль 1. Системний підхід при виборі концепції та шляхів розвитку енерге-
тичних засобів. 

1 

Лекція 1 
Класифікація і техно-
логічні властивості 
енергетичних засобів 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 1 

Вивчення конструкції 
МЕЗ 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 1 

Визначення оптималь-
ної величини експлуа-
таційної маси енерге-
тичного модуля МЕЗ 

- - - 7 1 

2  

Лекція 2 

Класифікація і техноло-
гічні властивості енер-
гетичних засобів (про-
довження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 2 

Визначення оптималь-
ної енергонасиченості 
модульних енергетич-
них засобів (МЕЗ) уні-
версально - просапного 
та загального призна-
чень 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 2 

Визначення коефіцієнта 
кінематичної невідпо-
відності в приводі коліс 
технологічного модуля 
МЕЗ 

- - - 7 1 

3 

Лекція 3 
Ущільнення ґрунту хо-
довими системами за-
собів механізації  

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 3 

Визначення коефіцієнта 
кінематичної невідпо-
відності в приводі коліс 
енергетичного модуля 
МЕЗ 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 3 

Визначення потужності 
для приводу технологі-
чного модуля МЕЗ  

- - - 7 2 

4 Лекція 4 

Ущільнення ґрунту хо-
довими системами за-
собів механізації (про-
довження) 

2 - - - - 
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Лабораторне  
заняття 4 

 Визначення коефіцієн-
та кінематичної невід-
повідності в приводі 
коліс технологічного 
модуля МЕЗ 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 4 

Визначення впливу тя-
гового опору агрегато-
ваного с.-г. знаряддя на 
розподіл маси модуль-
ного енергетичного за-
собу по мостах 

- - - 7 2 

5 

Лекція 5 Дефляція ґрунту 2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 5 

Визначення потужності 
для приводу технологі-
чного модуля МЕЗ за-
гального призначення 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 5 

Визначення впливу тя-
гового опору агрегато-
ваного с.-г. знаряддя на 
розподіл маси техноло-
гичного модуля 

- - - 7 2 

6 

Лекція 6 
Дефляція ґрунту (про-
довження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 6 

Визначення потужності 
для приводу технологі-
чного модуля МЕЗ уні-
версально-просапного 
призначення 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 6 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями 

- - - 7 2 

7, 8 

Самостійна  
робота 7 

Підготовка до ПМК 1 - - - 6 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  72 год. 12 12 - 48 35 

Змістовий модуль 2. Вимоги при проектуванні блоково-модульних МТА. 

9 

Лекція 7 
Напрямки розвитку 
універсальних енерге-
тичних засобів 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 7 

Визначення впливу тя-
гового опору агрегато-
ваного с.-г. знаряддя 
на розподіл маси мо-
дульного енергетично-
го засобу по мостах 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 8 

Оптимізація вибору 
модуля сільськогоспо-
дарського знаряддя 

- - - 6 2 
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10 

Лекція 8 
Напрямки розвитку 
універсальних енерге-
тичних засобів  

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 8 

Визначення впливу тя-
гового опору агрегато-
ваного с.-г. знаряддя 
на розподіл маси мо-
дульного енергетично-
го засобу по мостах 
(продовження) 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 9 

Розрахунок деяких па-
раметрів орного МТА 
на основі модульного 
енергетичного засобу 

- - - 6 1 

11 

Лекція 9 

Тягово-енергетична 
концепція енергетич-
них засобів і блоково-
модульні агрегати 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 9 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями причіпного 
типу 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 10 

Визначення кроку пос-
тійної технологічної 
колії (ПТК) і площі 
поля її слідів 

- - - 6 1 

12 

Лекція 10 

Тягово-енергетична 
концепція енергетич-
них засобів і блоково-
модульні агрегати 
(продовження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 10 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними зна-
ряддями полу навісного 
типу (продовження) 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 11 

Вплив конструктивних 
параметрів енергетич-
ного засобу та фізико-
механічних властивос-
тей грунту на форму-
вання слідів ПТК 

- - - 6 1 

13 

Лекція 11 

Ергономічні властивос-
ті та екологічна безпе-
чність нових енергети-
чних засобів 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 11 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями полу наві-
сного типу 

- 2 - - 2 
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Самостійна  
робота 12 

Патентний та літерату-
рний пошук способів 
та пристроїв, які на-
правлені на зменшення 
ущільнюючої дії техні-
ки на грунт  

- - - 7 2 

14 

Лекція 12 

Ергономічні властивос-
ті та екологічна безпе-
чність нових енергети-
чних засобів (продов-
ження) 

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 12 

Агрегатування МЕЗ із 
передньонавісними 
знаряддями полу наві-
сного типу (продов-
ження) 

- 2 - - 2 

Самостійна  
робота 13 

Патентний та літерату-
рний пошук способів 
та пристроїв, які на-
правлені на зменшення 
ущільнюючої дії техні-
ки на грунт (продов-
ження) 

- - - 7 2 

15 

Лекція 13 
Особливості сільсько-
господарського вироб-
ництва   

2 - - - - 

Лабораторне  
заняття 13 

Визначення кроку пос-
тійної технологічної ко-
лії (ПТК) і площі поля 
для її слідів 

- 2 - - 3 

Самостійна  
робота 14 

Оформлення патенту 
на корисну модель 

- - - 7 1 

16, 17 

Самостійна  
робота 15 

Підготовка до ПМК 2 - - - 5 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 78 год. 14 14 - 50 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни - 150 год. 26 26 - 98 100 

 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ  

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 

1. Що таке енергетичний модуль (ЕМ)? 
2. Що таке технологічний модуль (ТМ)? 
3. Що таке модульний енергетичний засіб (МЕЗ)? 
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4. Який тип ВВП використовується при з’єднанні МЕЗ? 
5. Як реалізовується потужність енергетичного засобу тягової концепції? 
6. Які тягові класи у відповідності до СТ СЕВ 628-85 має типорозмірний ряд тракто-
рів? Навести приклади. 
7. На який кут забезпечується поворот рами технологічного модуля МЕЗ-200 відно-
сно енергетичного модуля? Чому саме так? 
8. Який має вигляд баланс потужностей модульного енергетичного засобу? 
9. Чим відрізняється трактор інтегральної схемі компонування від трактора класич-
ної схеми? 
10. Навести формулу та описати коефіцієнт кінематичної невідповідності приводу тех-
нологічного модуля?  
11. Як визначити коефіцієнт кінематичної невідповідності приводу енергетичного модуля? 
12. Як визначити статичний радіус колеса ТМ? 
13. Як визначити  нормальний угин шини ? 
14. В якому діапазоні визначається  коефіцієнт допустимого розвантаження  на-
прямних коліс МЕЗ при роботі енергозасобу на твердому ґрунті? 
15. В якому діапазоні визначається  коефіцієнт допустимого розвантаження  на-
прямних коліс МЕЗ при роботі енергозасобу на м'якому ґрунті? 
16. Як визначити вагу технологічного модуля? 
17. Можливо використовувати у якості ЕМ енергетичний засіб тягової концепції? 
18. Який трактор не можливо використовувати у якості енергетичного модуля при 
вирощуванні просапних культур? 
19. Яким може бути вид з’єднання ЕМ и ТМ у горизонтальній площині? Чому саме 
так? 
20. Описати яке значення має коефіцієнт кінематичної невідповідності Кvп для ЕМ 
класичної схеми компонування? 
20. . Описати яке значення має коефіцієнт кінематичної невідповідності Кvп для ЕМ 
інтегральної схеми компонування? 
21. Які колеса у трактора класичної схеми розвивають більше тягове зусилля, відпо-
відно забігаючи? Навести приклад та описати його. 
22. Які колеса у трактора інтегральної схеми розвивають більше тягове зусилля, від-
повідно забігаючи? Навести приклад та описати його. 
23. Яке значення має коефіцієнт кінематичної невідповідності Кvм між колесами 
ТМ та задніми колесами ЕМ? Навести приклад та описати його. 
 24. За допомогою чого можливе управління заднього навісного механізму ТМ? 
25. У якому положенні знаходиться задній навісний механізм ЕМ при агрегатування 
з ТМ?  
26. Як розшифровується абревіатура - МЕЗ? 
27. Як може приєднуватися плуг до енергетичного засобу для роботи в полі? 
28. Як змінюється коефіцієнт кінематичної невідповідності Кvм між колесами ТМ та 
задніми колесами ЕМ при збільшенні тиску в шинах коліс ТМ ? 
29. Способи приєднується ТМ до ЕМ? 
30. Які має керовані колеса енергетичний засіб інтегральної схеми компонування в 
якості ЕМ для універсально-просапного МЕЗ? 
31. Актуальність та роль знань основ теорії нових енергетичних засобів і агрегатів 
на їх основі у підготовці інженерів-механіків сільського господарства. 
32. Особливості агрегатування МЕЗ із передньонавісними знаряддями, які мають 
передні та задні опорні колеса. 
33. Жорсткостиковані енергетичні засоби і МТА на їх основі. 
34. Основні концепції розвитку енергетичних засобів і їх короткий аналіз. 
35.  Основи модульної побудови сільськогосподарських машин та знарядь. 
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36. Що розраховується за допомогою формули Wг =0,1Вр Vр  ? Розишрувати фор-
мулу. 
37. Що розраховується за допомогою формули Wзм = WгТзм/60? Розишрувати фор-
мулу. 
38. Яка розмірність питомих витрат пального (на одиницю виконаної роботи) 
39. Чому дорівнює коефіцієнт використання конструктивної ширини захвату (в бі-
льшості випадків)? 
40. Які вихідні дані потрібні для розрахунку граничної ширини захвату МТА? 
41. Яка розмірність питомого тягового опору плуга при виконанні оранки? 
42. Як зміниться питомий тяговий опір с.-г. машин при збільшенні швидкості руху? 
43. Як зміниться тяговий опір МТА при збільшенні робочої ширини захвату Вр?  
44. Як зміниться діапазон зусилля при переході на нижчу робочу передачу трактора?  
45. Як зміниться швидкість при переході на нижчу робочу передачу трактора ? 
46. Як зміниться година витрати палива при збільшенні тягового опору МТА (в ме-
жах однієї робочої передачі трактора) ? 
47. Яка формула для визначення продуктивності МТА за годину чистої роботи 
(га/год)? Навести приклад для любого МТА. 
48. Яка формула для визначення продуктивності МТА за годину змінного часу? 
Навести приклад для любого МТА. 
49. По якому критерію обираємо найкращу робочу передачу трактора для виконання 
технологічної операції? 
50. Як визначаємо витрати палива (кг/год) по графіку тягової характеристики трак-
тора на обраній передачі? 
51. Основи модульної побудови сільськогосподарських машин та знарядь. 
52. Як Визначаэться потужність для приводу технологічного модуля МЕЗ. 
53.  Що впливає на максимальний питомий тиск гусеничного трактора на ґрунт 
54.  Що впливає на середній питомий тиск гусеничного трактора на ґрунт 
55.  Що впливає на максимальний питомий тиск колісного трактора 
56.  Як впливає швидкість руху гусеничного трактора на ущільнення ґрунту 
57.  Що собою представляє коефіцієнт слідоутворювання рушіями трактора 
58. Який зв'язок між коефіцієнтом слідоутворювання трактора й довжиною поля 
59. Які способи зменшення негативної дії ходових систем на ґрунт 
60. Описати склад та технычны хараетеристики МЕЗ – 200. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ №2 
61. Тягово-привідним агрегатом називається?  
62.   Що таке самохідний с.-г. агрегат?  
63.  Що називається транспортним агрегатом? 
64.  Що називається транспортно-технологічним агрегатом? 
65.  При яких умовах добираються альтернативні робочі швидкості трактора в тяго-

во-привідному агрегаті?  
66.  За яких умов вибирається робоча передача трактора в тягово-привідному агрега-

ті?  
67.  При яких умовах годинна витрата палива в тягово-привідному агрегаті найбіль-

ша?  
68.  Вказати складову для визначення тягової потужності трактора. 
69 Які фактори обмежують рушійну силу. 
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70 Вказати одну із складових у залежності для розрахунку номінальної дотичної си-
ли. 

71 Яку схему ходової системи має трактор МТЗ-82. 
72 Вказати одну із складових у залежності для розрахунку сили опору кочення. 
73 Вказати одну із складових у залежності для розрахунку сили опору, що виникає 
під час подоланні підйому. 
74 Вказати одну із складових у залежності для розрахунку сили опору, що виникає 
при подоланні підйому. 
75. Що потрібно зробити, якщо  швидкість тягово-приводного МТА перевершує 

припустиму за умов агротехніки? 
76 Тягова характеристика трактора – це залежність? 
77 Скільки тягових характеристик може мати один трактор? Навести приклад. 
78 Які агрофони регламентовані для тягових характеристик ? 
79 В чому різниця між тяговими характеристиками гусеничних та колісних тракто-
рів ? 
80 Що таке тяговий МТА ? 
81 За якими параметрами добираються в МТА с.-г. машини-знаряддя ? 
82 За якими параметрами добирається в МТА зчіпка? 
83 Фактори, що визначають продуктивність машинного агрегату? 
84 Від чого залежить загальний тяговий опір ґрунтообробних агрегатів ? 
85 Від чого залежить загальний тяговий опір не ґрунтообробних агрегатів ? 
86 Як визначається експлуатаційна вага машини-знаряддя ? 
87 3а яких умов розраховується передача трактора при холостому переїзді агрегату ? 
88.За яких умов здійснюється орієнтовний вибір робочої передачі МТА?  
89. За яких умов здійснюється остаточний вибір робочої передачі МТА ? 
90. Вибір колії МЕЗ при його рухові з плугом в борозні. 
91 За яким параметром класифікуються вітчизняні трактори? 
92 За яким параметром класифікуються іноземні трактори? 
93 Вкажіть умови зчеплення для випадку Рд>Fmax. 
94 Для чого робиться баластування трактора? 
95 Методика вибору шин для сільськогосподарської техніки по її впливу на грунт. 
96 Перспективні напрямки розвитку енергетичних засобів формули 4К4. 
97 Вкажіть, який машинний агрегат називають «простим»? 
98 Яка максимальна сила зчеплення трактора при роботі з начіпними машинами. Як 
іі визначити. 
99 Тягове зусилля трактора при роботі з тягово-приводними машинами. 
100 Нові енергетичні засоби формули 6К6: проблеми та перспективи використання. 
101 Які показники, необхідні для визначення виробітку за зміну? 
102 Що зображено на тяговій характеристики трактора? 
103 Конструктивні відміни енергетичного модуля МЕЗ від трактора тягової концеп-
ції. 
104 Назвіть кінематичні характеристики машинного агрегату. 
105 Який спосіб руху є основним для орного агрегату з оборотним плугом? Чому? 
106  Вплив модульної побудови енергетичних засобів на ущілення ґрунту. 
107 Перспективи та проблеми використання стик-агрегатів. 
108 Як називається агрегат, який може виконувати кілька операцій однією маши-
ною? 
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109 Постійна технологічна колія, як основа переходу до мостової системи землеробст-
ва. 
110 Як називається МА, що складається з кількох різних машин і виконує дві і біль-
ше послідовні операції? 
111 Вказати показники, необхідні для визначення номінальної сили зчеплення веду-
чого апарата трактора з ґрунтом. 
112 Вказати показник, необхідні для визначення сили опору коченню трактора. 
113 В кажіть одну із складових, яка необхідна для визначення коефіцієнта викорис-
тання тягового зусилля трактора. 
114 Вимоги до технологічної частини МТА при його рухові по постійній технологі-
чній колії. 
115 Чим регулюють рівномірність глибини оранки в поздовжній площині в начіпних 
плугах? 
116 Чим регулюють рівномірність глибини оранки в поперечній площині для на-
чіпних плугів? 
117 Назвати технічно-експлуатаційні параметри, які характеризують використання 
транспортних засобів. 
118  Вплив фізико-механічних властивостей грунту на формування слідів постійної 
технологічної колії. 
119 Чим визначається показник ефективності функціонування технологічної систе-
ми? 
120 Який агрегат називають «складним»? 
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