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Лабораторна робота №1 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗДОВЖНЬОЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНОЇ КООРДИНАТ 

ЦЕНТРУ МАС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТРАКТОРА 
 

МЕТА РОБОТИ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ  
Вивчити: 
- основні терміни, визначення і загальні положення за ГОСТ 30750-2001 [1]. 
Ознайомитися: 
- з методикою лабораторного визначення координат центру мас 

сільськогосподарського трактора (теоретичний матеріал методичних вказівок). 
СТРУКТУРА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
1) Теоретичні положення 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2) Методика визначення поздовжньої та вертикальної координат центру мас 

сільськогосподарського трактора 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3) Вхідні дані 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
4) Результат визначення поздовжньої та вертикальної координат центру мас 

сільськогосподарського трактора 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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5) Висновки (здійснити аналіз отриманих результатів). 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Тракторы сельскохозяйственные. Определение положения центра тяжести: 

ГОСТ 30750-2001 (ИСО 789-6-82). – [Чинний від 2003-01-01]. – М.: ИПК 
Изательство стандартов, 2002.-9с. – (Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации). 

 
Роботу виконав ___________________________________________  
 
 
Роботу прийняв ___________________________________________ 

 
 

Лабораторна робота №2 
ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНОГО МОМЕНТУ ДЛЯ 

ПЕРЕДНЄНАВІСНИХ МАШИН/ЗНАРЯДЬ 
МЕТА РОБОТИ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Вивчити: 
- особливості агрегатування мобільних енергетичних засобів з фронтальними 

машинами/знаряддями [1; 2, с. 45-113]. 
Ознайомитися: 
- з методологією визначення величини заглиблювального моменту для 

переднєнавісних машин/знарядь (теоретичний матеріал методичних вказівок). 
СТРУКТУРА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
1) Схема агрегатування фронтального знаряддя. 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
2) Рівняння для розрахунку величини заглиблювального моменту (відносно 

т.π), який діє на фронтальну машину/знаряддя та забезпечує йому необхідне 
заглиблення в грунт і вертикальне довантаження передніх керованих коліс 
енергетичного засобу 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3) Значення вхідних параметрів для розрахунку величини заглиблювального 

моменту. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4) Результат розрахунку величини заглиблювального моменту. 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
5) Висновки. 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Надикто В. Особливості агрегатування фронтальних знарядь / В. Надикто // 

Техніка і технології АПК : наук.-вироб. журн. - 2011. - № 8. - С. 8-11. 
2. Булгаков В.М. Агрегатування плугів / В.М.Булгаков, В.І.Кравчук, В.Т. 

Надикто. – К.: Аграрна наука. – 2008. – 152 с. 
 
Роботу виконав ___________________________________________  
 
 
Роботу прийняв ___________________________________________ 

 
 

Лабораторна робота №3 
ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЧІПНОГО 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ 
МЕТА РОБОТИ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ  

- особливості агрегатування мобільних енергетичних засобів із причіпними 
та напівнавісними агрегатами [2, с. 304-310]; 

- вплив зчіпок на кінематичні параметри МТА [1, с.102-108]. 
Ознайомитися: 
- з кінематичними характеристиками трактора, агрегату і робочої ділянки 

поля; 
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- умовою «правильності» повороту причіпного агрегату (теоретичний 
матеріал методичних вказівок) 

СТРУКТУРА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
1) Схема МТА 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2) Результати визначення кінематичних характеристик причіпного МТА 

подаються у вигляді таблиці. 
 Таблиця – Параметри і кінематичні характеристики причіпного МТА  

Параметр Позначення Значина 

Поздовжня база трактора, м L  
Кінематична довжина агрегату, м lк  
Кінематична ширина агрегату, м dк  
Конструктивна ширина захвату МТА, м Вк  
Максимальний кут повороту керованих коліс 
трактору, град. 

αmax  

Оптимальний кут повороту керованих коліс трактору, 
град. 

αопт  

Фактичний кут повороту керованих коліс трактору, 
град. 

αф  

Мінімальний радіус повороту МТА, м Rmin  
Коефіцієнт повороткості агрегату, м2 Kп  
Умовний радіус повороту МТА, м Rу  
Вид повороту -  
Довжина виїзду агрегату, м e  
Мінімальна ширина поворотної смуги МТА, м  Emin  
Дійсна ширина поворотної смуги МТА, м  E  

 
4) Висновки (аналіз результатів). 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Експлуатація машин та обладнання / [Бендера І.М. та ін.]; за ред. І.М. 
Бендери. – Кам’янець-Подільський: ФОП «Сисин Я.І.», 2013. - 576 с. 

2. Надикто В.Т. Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні 
основи використання в землеробстві / Надикто В. Т. [та ін.]. - Мелітополь: ТОВ 
«Видавничий будинок «ММД», 2005. - 337 с. 

 
Роботу виконав ___________________________________________  
 
Роботу прийняв ___________________________________________ 



 6 

Лабораторна робота №4 
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПОДОЛАННЯ ОПОРУ 

КОЧЕННЮ МОБІЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАСОБУ 
 

МЕТА РОБОТИ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ  
Вивчити: 
- експлуатаційні властивості машинних агрегатів [1, с. 12-26]; 
- властивості пневматичної шини [2 с. 24-31]; 
- опір коченню колеса [2 с. 37-42]. 
Ознайомитися: 
- з методикою лабораторного визначення енергетичних витрат на подолання 

опору коченню мобільного енергетичного засобу (теоретичний матеріал 
методичних вказівок). 

 
СТРУКТУРА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
1) Розрахункова формула для визначення енергетичних витрат на подолання 

опору коченню енергозасобу. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
2) Схема апаратно-вимірювального комплексу для визначення коефіцієнту 

опору коченню енергозасобу. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
3) Схема ділянки для визначення швидкості руху енергозасобу. 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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4) Таблиця лабораторних випробувань слід представити у вигляді: 
 

Значення для j-го досліду Вимірювальний параметр 

1 2 3 4 5 

Середнє 
значення 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       
3       
4       

Показання 
динамометричного 
пристрою, mij, кг 

5       
1       
2       
3       
4       

Час t проходження 
енергозасобом 
контрольного відрізку 
шляху (від т. А до т. Б) 

5       
Середнє значення показань за 
шкалою динамометричного 
пристрою, mjср, кг 

      

Середнє значення показань в 
одиницях сили, Pнj, Н 

      

Результат визначення 
коефіцієнту опору коченню fк, 
за формулою (2) 

      

Швидкість руху, V, м/с, за 
формулою (3) 

      

Енергетичні витрати на 
подолання опору коченню 
мобільного засобу Nf, Вт, за 
формулою (1) 

      

 
4) Висновки (аналіз результатів). 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Машиновикористання в землеробстві / [Ільченко В.Ю., Нагірний Ю.П., 

Джолос П.А та ін.]; під ред. В.Ю. Ільченко. – К.: Урожай, 1996. – 384 с. 
2. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили: Теория и технологические свойства / 

Кутьков Г.М. – М.: Колос, 2004. – 504 с.  
 
Роботу виконав ___________________________________________  
 
Роботу прийняв ___________________________________________ 
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Лабораторна робота №5 
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ НА БУКСУВАННЯ РУШІЇВ 

КОЛІСНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАСОБУ 
 

МЕТА РОБОТИ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ  
Вивчити: 
- буксування мобільних енергетичних засобів [1, с. 56-59]; 
- експериментальне визначення величини буксування [1, с. 59-61]; 
- проблему компромісу між тягово-енергетичними показниками мобільних 

енергетичних засобів і буксуванням [2]. 
Ознайомитися: 
- з методикою лабораторного визначення енергетичних витрат на буксування 

рушіїв колісного енергетичного засобу (теоретичний матеріал методичних вказівок). 
СТРУКТУРА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
1) Результати  розрахунків: швидкість холостого ходу та робочого ходу 

трактора, буксування трактора. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2) Схема апаратно-вимірювального комплексу для визначення тягового опору 

коченню енергозасобу. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3) Результати лабораторних випробувань та розрахунків подаються у вигляді 

таблиці: 
 Таблиця – Параметри і енергетичні витрати на буксування рушіїв колісного 
макета-трактора   

Параметр 
Позначе

ння 
Значи

на 
Довжина прямолінійної ділянки, м L 4,28 
Маса макета-трактора , кг m  
Коефіцієнт опору кочення макета-трактора f  
Сила опору на кочення трактора, Н Рf  
Тяговий опір макета-трактора, Н Ртяг  
Час холостого ходу, с t1  
Час робочого ходу, с t2  
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Параметр 
Позначе

ння 
Значи

на 
Швидкість холостого ходу трактора, м/с Vx  
Швидкість робочого ходу трактора, м/с Vр  
Число обертів коліс трактора під час холостого ходу, с-1 nкx  

Число обертів коліс трактора під час робочого ходу, с-1 nкр  

Коефіцієнт буксування макета–трактора δ  

Енергетичні витрати на буксування рушіїв колісного 
енергетичного засобу, Вт 

Nδ 
 

  
4) Висновки (аналіз результатів). 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  

 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства/ 

Г.М. Кутьков. - М.: Колос, 2004. - 504 с. [С. 366-371]. 
2. Надикто В.Т. Визначення максимального буксування колісних рушіїв з 

урахуванням обмеження їх тиску на грунт / В. Надикто // Техніка і технології АПК: 
Науково - виробничий журнал. - 2014. - N 7. - С. 34 - 38. 

 
Роботу виконав ___________________________________________  
 
Роботу прийняв ___________________________________________ 
 
 
 

Лабораторна робота №6 
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КІНЕМАТИЧНОЇ НЕВІДПОВІДНОСТІ В 

ПРИВОДІ КОЛІС ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОДУЛЯ МЕЗ 
 

МЕТА РОБОТИ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ  
Вивчити: 
- природу кінематичної невідповідності в приводі ведучих коліс тракторів [1, 

с.300-305]; 
- кінематична невідповідність в приводі коліс модульного енергетичного 

засобу [2]. 
Ознайомитися: 
- з методикою визначення коефіцієнта кінематичної невідповідності в приводі 

коліс технологічного модуля МЕЗ (теоретичний матеріал методичних вказівок). 
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СТРУКТУРА ЗВІТУ ДО РОБОТИ 
1) Методика обчислення величини коефіцієнта кінематичної невідповідності в 

приводі коліс технологічного модуля МЕЗ. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
2) Результати  розрахунків. 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
3) Графічні залежності зміни коефіцієнта кінематичної невідповідності в 

приводі коліс технологічного модуля МЕЗ від вертикального навантаження.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
4) Графічні залежності зміни коефіцієнта кінематичної невідповідності в 

приводі коліс технологічного модуля МЕЗ від тиску повітря в шинах. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
5) Висновки (аналіз результатів). 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
ЛІТЕРАТУРА 
1. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свойства/ 

Г.М. Кутьков. - М.: Колос, 2004. - 504 с. 
2. Надикто В.Т. До питання кінематичної невідповідності в приводі коліс 

модульного енергетичного засобу / В.Т. Надикто // Вісник аграрної науки 
Причорномор'я. - Вип. 4(18), т.1.- Миколаїв, 2002. 

 

Роботу виконав ___________________________________________  
 

Роботу прийняв ___________________________________________ 


