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Постановка проблеми. Ефективність колійної системи 

землеробства тим вище, чим менше непродуктивної частини поля 
припадає під інженерну зону. Остання, як відомо, визначена кроком та 
шириною технологічних колій, що обумовлено, зокрема, параметрами 
рушіїв ходових систем спеціалізованих ширококолійних агрозасобів. 
Збільшення колії останніх позитивно впливає на показники 
землекористування в колійній системі землеробства. Але, при цьому, 
технічно конструювати та експлуатовувати такі машини стає більш 
проблематичним. Тому, збільшення колії спеціалізованих 
ширококолійних агрозасобів доцільно до певного рівня, що дозволяє 
мати задовільні показники землекористування в колійній системі 
землеробства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Світовою наукою 
вже накопичено певний досвід у питаннях вивчення та практичної 
реалізації колійної системи землеробства [1-6]. Енерготехнологічної 
основою вказанних систем є ширококолійний транспортний засіб або 
мостовий трактор [7-10]. Останнім часом інтерес до спеціалізованих 
ширококолійних агрозасобів істотно зріс. Над їх створенням 
працюють вчені в США, Англії, Японії, Польщі, Голландії, Росії, 
України та ін. [11].  

Серед широко відомих моделей спеціалізованих 
ширококолійних агрозасобів слід зазначити мостовий трактор з 
шириною колії 6 м, керований системою лазерного наведення [12]. В 
Ізраиле на базі трактори з двигуном потужністю 180 л. с. створено 
wide span vehicles з шириною колії 5,8 м [13]. У Швеції компанії TEC і 
Biovelop AB створили wide span tractor «BIOTRAC» з шириною колії 6 
м, призначений для в колійній системі землерообства [12]. Спеціально 
створений wide span tractor для рослинництва має ширину колії 12 м 
[13]. Wide span tractor ASA-Lift WS 9600 WS має ширину колії 9 м 
[13]. Бразильська науково-технічна лабораторія біоетанолу (CTBE) 
представила світу wide span tractor ETC з шириною колії 9 м, 
призначений для вирощування цукрового трасника [6]. Вченими 



Таврійського державного агротехнологічного університету (Україна) 
розроблений широколійний агрозасіб для колійній системі 
землерообства з шириною колії 3,5 м [14-17]. 

За результатами аналізу наукових публікацій встановлено, що 
величина колії Спеціалізованого широкколійного агрозасобуможе 
змінюватися від 3 до 21 м. Очевидно, що при такому зміні їх колії, 
втрати площі поля під інженерну зону изменяютсяся 
обратнопропорционально. Характер цієї закономірності залежить від 
багатьох факторів, і в тому числі від параметрів спеціалізованого 
ширококолійного агрозасобу. З позиції щонайменшої втрати площі 
поля під інженерну зону бажано мати доступну методику і вміти 
визначати точку раціонального оптимуму величини колії агрозасобу. 

Мета досліджень. Метою досліджень є обґрунтування 
конструктивних та інших параметрів спеціалізованого 
широкколійного агрозасобу з позиції ефективного землекористування 
в колійній системі землерообства.  

Методи досліджень. Теоретичні дослідження, синтез 
конструктивних схем і параметрів спеціалізованого широкколійного 
агрозасобуздійснювався шляхом моделювання на ПК умов його 
функціонування. В основу методів дослідження покладені основи 
вищої математики і теоретичної механіки з використанням пакету 
Mathcad. 

Основні матеріали дослідження. Розглянемо схему 
планування інженерної зони поля в колійній системі землеробства для 
функціонування спеціалізованих ширококолійних агрозасобів за 
координатно-транспортним принципом їх руху на земельній ділянці 
прямокутної правильної конфігурації (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема планування карти поля під колійну систему 



землеробства для роботи спеціалізованих ширококолійних агрозасобів 
Зміну напрямку руху спеціалізованого ширококолійного 

агрозасобу на поворотній смузі доцільно здійснювати його круговим 
розворотом (рис. 2) [18]. При цьому центр повороту агрозасобу 
повинен знаходитися в зоні транспортної технологічної доріжки 
одного з його бортів (лівого або правого, в залежності від напрямку 
повороту). Тільки в цьому випадку можна отримати бажаний 
мінімальний радіус повороту і ширину поворотної смуги. Разом з цим, 
при такому способі розвороту здійснюється переміщення агрозасобу 
на наступний перегін за мінімальний період часу, що підвищує 
продуктивність роботи. Технічно це може бути реалізовано за рахунок 
поворотних коліс. В іншому випадку, коли колеса агрозасобу 
некеровані, його розворот на місці можна реалізувати за рахунок 
підйому одного із бортів, де опираючись на рушії іншого борту при їх 
русі, можна здійснити обертання навколо опори – центру повороту. 

 

 
 

Рис. 2. Схема повороту ширококолійного агрозасобу шляхом його 
кругового розвороту відносно центру повороту (т.О) 

 
Втрати площі поля під інженерну зону (wi) за рис. 1 будемо 

оцінювати відносним показником, чисельно рівним: 
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де Si – площа інженерної зони поля; 
L і А – довжина і ширина поля. 
Коефіцієнт землекористування (ks) при цьому дорівнюватиме: 
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Площа інженерної зони за рис. 1 може бути визначена сумою 
трьох складових: 
 

ttotoi
S+S+S=S ,  (3) 

де So, Sot – площа слідів транспортних технологічних доріжок на 
основному полі і поворотних смугах відповідно; 

Stt – сумарна площа слідів ходової системи спеціалізованого 
ширококолійного агрозасобу при здійсненні ним поворотів. 

Площа So за рис. 1 дорівнюватиме: 
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де bр – ширина транспортної технологічної доріжки; 
К – ширина колії спеціалізованого ширококолійного агрозасобу. 
Ширину транспортної технологічної доріжки bр представимо як 

суму ширини сліду bс від шин рушіїв агрозасобу і деякої шириною 
технологічного допуску с, обумовленого, зокрема, амплітудами його 
поперечних відхилень від прямолінійного руху: 
  c+b=b

cp
.  (5) 

У представленій схемі планування карти поля за рис. 1 на 
кожній поворотній смузі передбачено лише дві транспортної 
технологічної доріжки, що є достатнім, як для проїзду 
спеціалізованого ширококолійного агрозасобу, так і для здійснення 
ним поворотів. Тому, площа Sot для двох поворотних смуг на полі 
складатиме: 

 Ab4=S
pot
 .  (6) 

 Сумарна площа Stt слідів ходової системи спеціалізованого 
ширококолійного агрозасобу при здійсненні ним поворотів 
складатиме: 
   

pptt
bAbπ=S  .  (7) 

Після підстановки рівнянь (4), (6) і (7) в (1), з урахуванням (5), 
коефіцієнт втрат площі поля під інженерну зону wі дорівнюватиме: 
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Аналіз рівняння (8) підтверджує раніше згаданий зворотно 
пропорційний характер залежності wi від ширини колії К 
спеціалізованих ширококолійних агрозасобів. При цьому, збільшення 
ширини шин bc його рушіїв і технологічного допуску с навпаки 
збільшує втрати площі поля під інженерну зону. Рівняння (8) не має 
екстремуму функції wi від аргумента К, однак дозволяє встановити 
точку раціонального оптимуму цієї залежності, а також оцінити вплив 
параметрів ходової системи спеціалізованого ширококолійного 
агрозасобу і технологічного допуску з позиції ефективного 
землекористування в колійній системі землеробства. Для цього в 
середовищі Mathcad було побудовано три криві залежності wі від К 



для трьох варіантів тракторних шин (ГОСТ 7463-2003) агрозасобу : 1 
– bс1=0,586 м; 2 – bс2=0,429 м; 3 – bс3=0,394 м (рис. 3). 
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Рис. 3. Залежність коефіцієнта втрат площі поля під інженерну 
зону wі від ширини колії К спеціалізованого ширококолійного 

агрозасобу в залежності від ширини шин його рушіїв:  
1 – bс1=0,586 м; 2 – bс2=0,429 м; 3 – bс3=0,394 м 

 
На рис. 3 область зміни аргументу К можна умовно розділити на 

два інтервали. В кожному з інтервалів залежність wі від К є близькою 
до лінійної. Причому в інтервалі початкових значень К функція wі 
убуває інтенсивно, а для більш високих значень К – повільно. 
Положимо, що раціональному значенню К відповідає точка оптимуму 
зазначеної двозонної кривої, яка розділяє останню на дві частини з 
суттєво різними властивостями. Використовуючи метод найменших 
квадратів для визначення параметрів раціональної функції [19] були 
визначені точки раціонального оптимуму двохзонних кривих на 
рис. 3. Для розглянутих варіантів параметрів шин рушіїв 
спеціалізованого ширококолійного агрозасобу раціональна величина 
ширини колії останніх припадає на К=7,5 м. Отримане значення 
ширини колії при використанні шин з шириною 0,429 м і 0,393 м 
дозволяє мати величину втрат площі поля під інженерну зону не 
більше 6%. А при збільшенні ширини колії до 9 м величина втрат 
площі становить на рівні 5%. 

Проведеними розрахунками щодо впливу довжини поля А на 
втрати площі під інженерну зону wі встановлено, що за кількісними 
значеннями цей вплив можна вважати незначним. Оскільки, 
наприклад, для колії агрозасобу К=3 м з рушіями шин 15,5R38 діаметр 
яких дорівнює 0,394 м при зменшенні довжини поля з 1000 м до 100 м 
втрати площі поля під інженерну зону wі змінюється з 0,151 до 0,133, 
тобто на 1,8%, а при К=30 м – з 0,033 до 0,015 – також змінюється не 
більше 2,0%. Загалом, в діапазоні зміни А від 100 до 1000 м величина 



wі змінюється не більше 2%. 
Розглянемо ступінь впливу технологічного допуску с на 

характер збільшення втрат площі поля під інженерну зону wі. Для 
цього згідно рівняння (2.28) була розрахована залежність wі від с, 
значення якого змінювали в діапазоні 0-0,3 м (рис. 4). 

Аналіз рис. 3 свідчить про те, що ширина технологічного 
допуску с суттєво впливає на втрати площі поля під інженерну зону. 
Так, для розглянутих варіантів тракторних шин рушіїв 
спеціалізованого ширококолійного агрозасобу із збільшенням с до 0,3 
м втрати площі поля під інженерну зону збільшуються в 1,5-1,75 разів. 
Тому, використання спеціалізованих ширококолійних агрозасобів в 
колійній системі землеробства вимагає обґрунтування принципів їх 
автоматичного водіння, що дозволяє максимально зменшити 
амплітуду поперечних відхилень від заданої прямолінійної траєкторії 
руху, і, як наслідок, безпосередньо зменшити величину с. 
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Рис. 4. Вплив ширини технологічного допуску с на ступінь втрат 

площі поля під інженерну зону відносно нульового допуску  
(wі/wі(с=0)) в залежності від ширини шин рушіїв спеціалізованого 

ширококолійного агрозасобу:  
1 – bс1=0,586 м; 2 – bс2=0,429 м; 3 – bс3=0,394 м 

 
В результаті проведених досліджень можна підсумувати, що 

планування поля під колійну систему землеробства з використанням 
ширококолійних агрозасобів має враховувати ширину колії останніх і 
параметрів транспортної системи. Використання сучасних мостових 
тракторів з шириною колії понад 7,5 м дозволяє досягати величини 
втрат площі поля під інженерну зону не більше 5-6%, що є досить 
прийнятним. 

Практичне використання спеціалізованих ширококолійних 
агрозасобів в колійній системі землеробства вимагає обґрунтування 
принципів їх автоматичного водіння, що дозволить максимально 



зменшити втрати площі поля під інженерну зону щонайменше в 1,5 
рази [20-22]. 

Висновки. Проведені дослідження показують, що планування 
поля під в колійній системі землерообства з використанням 
спеціалізованого широкколійного агрозасобумає враховувати ширину 
колії останніх і параметрів транспортної системи. Використання 
сучасних мостових тракторів з шириною колії понад 7,5 м дозволяє 
досягати величини втрат площі поля під інженерну зону не більше 5-
6%, що є досить прийнятним. Практичне використання 
спеціалізованого широкколійного агрозасобу для колійної системи 
землеробства вимагає обґрунтування принципів їх автоматичного 
водіння, що дозволить максимально зменшити втрати площі поля під 
інженерну зону мінімум в 1,5 рази. 
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