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e.IleK,I pо,Iexlti.ltзi KONtiIлeKcLI та сис,l,е\.,Iи

l" дк1ча.,lьнiс,гь l,еLIи лисерr,аuii" t] YrtpaiHi ,]а ос,ганFIi роки оТРИМаJТО

pi) lt]i.t ji.][; Еjiзt1,Iil]l{rl11,I tt(] зil,х,tLl{u]it]1,0 гl]\ til,_\, l,Ll ,JI{aLtIIO зСii;IьtttИ.]lilСЬ КiJТЬКiС'ГЬ

{lc.1lltcilcbKtlx 0,tlcIl{-),{i"lpc t lj i rrprrBil,гtitlx ЗеfoI;lСКОр1.1с,г\,iза,liв" /-lля ltiлвt,ttлегiгtЯ

ефективностi вирсlбниr{тва овочiв огримали :]асl,ос\,вання малогабариi,rri

п,lобiльнi агрега,tl..l }, виI]Iядi мо,llоб;tсlкiв ,з двиI,уl-tаI\fи вrrу,грiшньOго згOраIlriл" В

цiлому цi мсlтобJlокl1 харак,гериз,r.ються як ефективнi ,lаtс:оби Ma-lloT мехаrii'зацii
,груломiстких llрсцесiв. Олнак rriд{ час Тх робо,ги t] Iеп]Iицях i Llliрниках

ttiдвиt1_1,чt rься piBe}ib lllyMy i загазсlванiс,lь гrовir,ря" 1цо нt-га,гивt{о впJIиtsа€_ 1le

"ti_ltbKr.t ria _lrtlлей. Lijlc ii на poc_il}.tHL,l. llcl iнr,rrих гtедсl.1tittiв чtогсlб,tокiв з JiвltГ)наМИ

tзil1 t,lliIijlli,()I,tl ]i,()})ti}{iiя tзiдttсlся,t,ься Bl.tcc,lKi ltи,t,сlмi виIра1,11 паЛИВа, 'гРУДrtОLЦi

]-tpll l]\,cK\ iзr,lttttltti аI,реt,ат),,г;t вiдtttlснсl неlзисока надit'tнiс,гь. Це обуlvtоВЛЮ€'

1i;il)i).]ltl!.li ()ctiU,la|rcbN,\ illltlб_rtешt\,, с},гь якоТ lIолягас в пiдвиrцених IIитомих

Blll,pa,l,ax е}Iергоресурсiв прLI виltонаннi осt-tовних видiв обробiтк)' ГрУtrтУ Та

йоr,о tittзькiй ,гехнiко-економi.tнiй ефект,r,tвностi Провеленi дослiдженн.s

11оказеJIr1" ltlo llерспекl,ивнимl.t .,1.1я рtlбtlr,и в сIlор,чдах ]ахишеF{оГО грУН'Iу С

мобi;rьнi агрегати з ],яговим peI,v.rlbolзa,Itи\1 елек,грOilр},1tзo;-tо\,1. Illo оTpt1\,{ajl1,1

|lat,_]1])- u-.1e к,l,рOý4о,гоб,lтсlкiв, Саме ,гоil{"ч, 
,lt,|1Ha ]tиcep],atlililr;r робtl,rа" ш.(с) IlрrJс}JrlЧе}tа

Bt,lpitlctitili_l I{ayKOB()I,o заIJJ{ан}irl з rii.lBttrшcI]tt]я eHepl,rre{leKтttBtttlc Li ОсНс}нl{ИК

ви,цiв обробiтку l,p},Ll,1,v за pa.xyt-loK сlбlру,н,l,увilнtiя пL}pa.fulel,piB i режимiв роботl,r

e.Ilf кl ljогlрItFJ()дil гi yгt,ttlобробгrого моr:об,поt:а с важjlивоЮ Га аКТУаЛЬFIОЮ.

2. _}в'я rtlK робот,и з ltачt(Oвими rlрограмаNIи', п;Iанами, 'гепtаМи,

,1{i.lс,lti:_1;ltеtlгtя ]i] 1,t-NloItl i\исерi,ацiТ IlроLJOдI,IJIися в 1'alBpit"Icbкoмy дерЖаВНОМУ

агротех{-lо.ltсlг,iчнопtу унiверlси,r,е,r i iivreHi l{миr,ра |l4о,горtltх,о вiдгrовiдгttэ .;-lo

прiорите,,lirз ;1еря<авноj' науково ,t,схiti.tгttlT lrроlраrчtи (lll-11-II З,12) <[Jrlepl'cl- 'гit

ресурсOзберir,ак,tчi TexHt1.lroгir в сiльсьtttltосIlо/iарськ()I\,1,\, виробнiлr_ir,вi>>, lljiaijv
наукоRо-дослil(ноi роботи T'aBpilicbKot,o l{ержавного al ротехноjlогiЧl{ОI-О
ytriBepc:r.lTe,гy lla 2005-20l0 роки iIo }lаукоiзо*технiчнiй програмi Jф1 <РоЗРОбКа

l]iI\jкl.}rJltX 0CI.t(llj. c}..lcl,e,\1 т,ехнсliтоl,iй i,rехrli.ttlих засобiв дjtя забе:зпе,tення

Iiг]().,lti1]..ljtt чt)i безtrr:кtt I IiB,,1gllplOt,rl pcl,ittHy УrсраТни> (пiлпрограN.{а l.B <Розробка

c.;Ii,)ii i1.1i,ir|liKotзirrtltx \,,lail]t1.1гl 1,1 },с i,aiiolJOK ]lJIrl (lepп.tepct,Kr.lx гОсГiОi]аРСТВ)), ДР
0l07t,._li}|$t) j_i }._ril.ч,ii"r l.Е,l ,,l]tlзlli,l[iкit с,lIсlt,гриtiliь.iliззlti.,tх рllt.llогабарит'IJLi-\
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KOpNIOlrpиt,(),1),B.t"lIbH1,1x 1,а грунlOL)бробних машин з оIj],и\Iiзацiсю енергеl,ичних

виl,раl)), Ilpоl,paýji Л9l гrа 20i1-20l5 роки <Розробка наукових осноts, систем

т,ехtlо.llоt,iй и r,с-хtтiчних зассrбiв для забезгtеченгtя продовольчоТ безriеки

Пiвденноl,о регiон1, УкраТни> (rliдlrроI-раNIа 1.14 <Розробка еJIектроN,теханiчних

систем технологiчних процес:iв сi"чьськоt,осtiоларського виробниtIтва))J ДР
01llU2002556, роздiл 1.14.1 <Розробка елек,l,ромеханiчноi системи обробiтку
груtt,г), l]a ocHOBi мобi:tьних еJ-tек,l,рифiкова}tих машин)). rrрограмi ЛЬ5 на 20l6-
20:0 pOK11 ,<I'есl,рссlенсрl,озберit,;,tкlчi ре,+,l1ми r]ередачi i rrеретворення енергii в

агропромисловому комгlлексi>, l]P 01 16lJ002]26, тема 5, l
11|lgg\;pco..:Hcpitrllбcptt,litll.ti clicIt,l\.t,Ialtiйili pe)t\иl\,ILl робо,ги сиJIового

e-]teKl рооб.ltа,цгt|lltllя, еttерt,озберir,ак1.Ii бiоr,ехнiчгri сLlсl,с-r'1и)), роз.rtiл 5,1 ,3

<Розробка ,га 
),досконаJIен1-1я еttс,ргозберiг,акlчоТ е.;rектромеханiчноТ системи

обробiтку грунту).
3. Оцiнка змiсту дисертацii, ii завершеностi. lисер,rацiйна робота с

завершеною працею, в якiй вирiшено ва}кJlиве наукоtsе завдання з lliдвищеl-tня

енергоефективностi основгtих ви;liв сlбробiткч Груriтл, ,Ja 
рахунок обrрчнт\,вання

пilр;l\,Iс,l,рiв i рс;liичriв робсl,r,и е.пек,грсlI1р},]t]Olr{tt t'рчtt,t,оtlбрtlбilсlгсl л,tотоб"цока.

lIrrсср,гаiiiя \llc l11l ь atlo t,aцiKr" Bc,I,\,tI, tl'я,I,ь рсlз:ti,riв, вLlсновки, список
i]икOрLlс,l,,tIlих.l{)KepeJl ,гLi.цодill,кL{, Ilовний обсяг лисер,гаrriТ становить 160

c,lopttI()ii лр\/кOванtll,о ,l,eкc,{,\,. С]rrисок t]икористаIJих джерел складасться зi 155

найrценчвань. l]исертачiя мiстить З5 рисlrнкiв i 15 таблиць.

У вст},гli обгрун,говано доцiльнiс:ть ,га актуальнiсть роботи, вiдзначено
зв'язок роботи з науковими програмаNIи та I]ланами. ссРормyльовано мету та
задачi дослiлrкення, викладено tlayкoBy нови:]Il),, практичне :]начення

резу.llьтатiв робот,и, зазначено особltстий BHecoli ].,1tlt1\ BJ.tlt в ,ilр),кова}iих

праtlях, t{atsejlelto вiдсlпtосгi rrpo аrlробаrliкl оl,р1.1Nlани,\ ре,JуJlь"tа,гiв i rrуб;riкацiТ.

У il_.ДLШtlrr1 _jtllj.tl llpo|-Jc.leH() о1.1я.l Ii,i i.lHi,1,1lt оснOtJни\ tcxHitllIll\
х;iракrерис1,I.,1к, I1сревtiг, Ia r{елоJIiкiв мtо,гi,lб.lrокiв вit,.tи:зняного та зарубiхсногtl

вирtliltlttt1l,ваt з ,iiIJl.tг\,{1аN,Iи вrtч,грilлl{ього згораFIня т,а електроприводом.
'l'еtlре,t,и.lнLlм i с,ltсltериNlеrl,I,аjIьни]\,t дсiслiдженням в обrrастi пiдвищення
е(;ективнос,Li i|lчгrкuiоrtування гр\/н,rообробноi'т,ехнiки займа:тися вiтчизнянi та

iноземнi вчен.i, зокре\4а: N4.(). Кtrр.Iеь,tний, [{.Ф. \4сlлtlснсrв, С.О, f'усаков, '['.'r,

Kt,cclB. R.'I', Flalti.rKT,o. C].I1. Jlс:бсдс:в, А.С. AKiMoB, В"В. Itlrциг,iн, JLI-. Гlрищегr, О.

Г" Ангилсев, A,N4, N4yciH, 1.С. Ефремов, А,Г{. llроrrигiн. К),М, Андрссв. N4.Д"

N4ашихин. Проте вiдсутнiсть дослiджень регульоваI-{ого електропривода
грyгr,r,ообробгlих моr,облокiв гlри забезпечелlлti встановлеtлоТ якосr,i обробiтку
i-p\,1l,i,),.;(|i.]iLt tt1.1lст,ави i1.]lя I]pOлotl}KL,Hllrt ittоl,либJlен}]я цих дослiджень.
lI1ltltзе.tuгti,it]i ltli.t_ti{ ltot]c1,1lr Kttii:t r,,tcl,t,oбittiKiB лOказаlг], Iло використання

г
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cjieli,Iг)Oiil]t,tL]o_ti_i }] },Iог()бJtокilх llo,]i]oJIи,Ib IIiJii]ишити есРективнiсть iх

фчrrкчit_rгIvваlltlя: збt.,tьшиt,lt llролyктивнiс,гь, знизити rtl,t,гоплi енерговитрати на

обробi,rок rpyнl,y,, зl{и:]и,Iи шуN,{ i вiбраriiю та поJlегшиги роботу оператора,

А Ha.lt i:з ic Hr,,K_l.{ и х ct t tlсlrэбiв L,,rlc ктроiкиl]jl е tl i-l,{ пtобi: t ь Ft 1.1х електриr}-liкованих

агрегатiв показав, Lцо найбiльш ефективниь,t с кабеrlьний спосiб живлення

електромотоблока,
У другом}, роздiлi дослiджено вплив експлуатацiйних показникiв та

,i,я1,сrвих хLiракl,ерrlстик e;leKтpoMtll,crб",toKa на гIара]\1етри регуjIюt]аI]F{я,

l](};l\ii\\llK()l{\ i tttlrtittlt.tblti t,ttltrАHtlcti l|гиlJо_tнt)I(\ с.lекlроJtsиl)на. jI:rя

р{) illii.\.\/illiit] i ittlti.liiv ,l,яl Ot],]-\ харак,l,t,рисl ик елекl,роN,lо,гоблока

B1,1it()p1.1Cl,()t]\"}(,}1,1,Cя ilapa\lc,1,1]l,t,lяl,()l]()I,t) e_lIC,KIpOj{L]иlVIlLi .v вiлносних одt{I{ицях,

[-,:tcKtpoilprlBt).l lr,ltlгo.i.,,rOKit л.tiс,t,tt,гь clt.]lclBi еjtс,меl-i,ги, якi беруть 5езпосередню

учас,гь в llрOцесi llерет,ворення електриLIнсlТ егtерI-iТ в пlеханiчну, i елементи, tцо

rlерс,творюють iнфорr,rашitо, необхiдну д,пя керування IIpollecoм перетворенtlя

енергiТ. Гяг,овий електродвигун, tтеретворюючи елек,гричну енергiю в

механiчну, задае з урахуванням параме,грiв i навантажень r,tеханiчнсiТ частиrtи.

характер механi.-tt-tого р),ху i зlчtiннi, Ijlo в1,I:]начаготь цей р\,х: е-rIек,IроNIагнiтtlий

\,Iоý,It]ti,г i Ky,T,ilBv tшви j_tкiс,гь rlpLl сlбер t,шrbHo\I\ 1lr cl. at1.1\ l,яги i lriHiйH1,

ltiijlj.:ili.iC{t, ilptl il(,ul,\IiLt_]bll()ýl\ p}Ci pclбti.ltlt,ii rlpI,a}t_\, L'K-t:t.,leHo \1ii,гe]\{al-itLttl),

\1(]_,Ie.]ib c.tr-,It,i pt)llp1.1|]O,rlil. розрс)бJlеllо спосrерiгаtч шItjидкос"ii ;tвигуна та

ilI]t)lJc.,lclltl ,{ilc.,ti;lilietlitrl с,.jlек,I,роIlриtsоду Ul-rIяхо\,1 молеJIюi]ання.

Y,rpeтbobry_p_oaцД наведена програма експеримента-пьних дослiджень з

визначенrtя областi рirшiональних значень основних конструктивних параметрiв
та реrкиьtiв роботи електроi{вигуна гIривOду електро]чtотоблока; проведення

повнофакторIлого ексtIеримеtIтy з використанням N,.1еl,одиliи пJIануваI]ня

ексllерименту дJIя визначеI{ня дiагrазонiв значень: ,гяt,Oг]()l,о lз\,сиJI.ilя п,ttll,облок;,t,

маси еJlектро\tоr,tlб-цока. Iloт,yx{HocT,i ]1вигуна еJIекгроN,lо,гсlб.,tоltа. лir,rii.]гiоi

швl.tдкостi rrересVi]ання елек грt)\lотOб]lокi.l; rtровсдсt]lIя lil()с.iliл;кt:ння

t]lt()c lc])iг,ilLla l1l1]i].цкtlс t,i сlбер,гirtltlя ,l,яI,()FJ()I,о 
,]{l]иг,),гIа IIривода е,|Iектроtvоr,об,ltока,

l l1ltrt l)aN.l{)}O tlсре,,tбачегtсl ви,]tiечсt]}{я вI].j-lиR\ ]Iapfi\lt, гL)itJ е.пек],ропривода

ьttl,гt-lС1.1tt.ll(а на Ki"ltbKictli i якiснj 11оказники обробiI к) гр),}{l,у: залежнiстъ питомоТ

ettepl-o(,N,{tltlc гi обробi,гку грунту вiдt ;liH iйrrоi' ш_lвидlкос,ri руху при заданiй
,гвердостi грунту. I] розлi;ri наведено 1vIе,годику статистичноТ оцiнки

лостовiрност,i резу.llьi,аr,iв ексIlеримен,гаjlьних ;{oc",ii:i,r'.eгlb r]роцесy обробiтку
грунту електромотоблоком.

У четвертом), роздiлi представлено резу,льтатLl дослiджень
еJIсктроlIриrrолу Грl,rl,гообробного моr,облока, Щослliл}кеt{о сис,геN{у iмгlульсгtо-

dlазовоl,о кер),вllFIня, rte lIри ttatliBKept)BitHoNly перетвLrркlвачi струм якоря

г
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бсзltерерtзItttii jlilакгi]t{LiО \ Bcii.t tlб;titc'r'i реi,\,jIюt]ilгtllя. Ja F]tlняlко\l зоtlt,l 1]и:]ьких

]\l(}\lt Ii'i jL], i l1llr llt}lttiiC i l() Kt,[l()l]ittlON,1\, гlерс,гtJорювit,li :]oIl1{ IIерериtsLlа-lстих

с rpy,biiB зайь,tаю r,b Bc-:t1,1Ki об:lilс t i реr-у",lкltsаltня. N,{еханiчнi хараКтеРИСТИКИ

\{iilo,{,ь сРорм1, rrодiбну до гirrербо.;rи. f,виr,.чн розвиtsас ве.ltикиЙ MoN,IeHT ПРИ

низьких швидкос,гях i п,tалий rrри високих, lllo тиIIово iljlя лвигyна посЛiДОВНОГО

збудя<ення. Однак, MexaHi.tHi характерис,l,ики не збiгакlться .] гiпербОЛаМИ У'

всьому дiапазон1 регулювання швидкостi" Для гriдтри\tан[{я сталостi потУжнОСТi

з високою точнiстю, необхiдно застосовувати сгtецiальнi системи регуЛюваннЯ
rlри виKopr.lc,l,atltti одно(lазних перетворювачits, шIо дозволяС зробити ВисНОВОК

гlрL) ;ltrrli"rbHic,t,b IJi.lKopllc,l-alHHя напiвкероваI]ого гlеретворЮВача. ПОЛЬОВi

Hllll1lilбl lJiilil]rt trrc ti.{ll()i,() Jl)itjli} еjlскlр()Nttl,гоб_,itlка. OcijalцeI"I()r,o -гягоtsим

a-it]ti'1 i)(),itJl1 i\li.)r\'t lltlt'iiiitt.,it,tl cJl]\\I\ iIt)L_li"ltl|згjtlItl ltl_i,trКСIitiя. ýу_r16 llpotse,lleHo

lttt K()tt ll_]tl_.lbi{11.\ ;_(i;tяtlках СDI' r<('I1IСЕЙ-7, 1с. Богiс:ве N,'Iе"ri,гсltlольськОl'О РаЙОНУ

|3аrlорliзькоi oб.lllrcTi) при ораrrцi грун,гу. Значення швидкостi обмежУВалиСЬ

виходячи iз значення твердостi грlzнту. Проведення польових випробувань

виконуваrIось на рiзних швидкостях пересування агрегат\' та ГЛИбИНаХ

обробiтку rрунту (заглибленнях плуга).

!_п'ятом}, роздi,пi наведена технiко-еконоп,tiчна ефект,ивr-riсть

]llc лосчt]ання розрсlб,,tсного еЛL'К'ГРОN,Iil,t,tlб.,ttlка. Bc,tatlOB-IIеHo. шо пр},1

llp();(\,K l,i.,itJItOc,I i r,tcl,t,oC,i,ttlKli ;lti ().l Г lt t tlll., r-,l-{Cpl-oc:llttic't'b Обрtlбi'r'КУ ГРУНТ)'

,jNlc}iLtl_\,(,t ься F{ii l0t l2Y;. I)i,-lttr.,ttj екоlttlп,tiчпl,tй ecPeKr, вiд вПрOВалжеI-tOГо

t р\ tl,t,tltiб1;oiirrtll () c]icK l,роr,,tо,гобjtока ск_lадас ?U.l ,l ис, грl{. при Tepп,riHi окУПНОСТi

1,5 poKv.

ВиснсlвкI.i до дисер,гацiйноТ роботи мiстять п'ять пунктiв, якi поеТаПнО

де,га.ltiзlrють о,гриманi у роботi резуJIьтати.
Списсlк використ,аноТ лir,ера,гури скла/Iа€ться iз l55 rлайме}lуВанЬ, З ЯКИХ

24 % становляl,ь лублiкацiТ за ocтaHHi десяl,ь poKiB.

У п'ятьсlх-цщ]{1цQI преJlсl,ilвленo копiя паI,еFI,I,ч t{а корисtlу Moj{eJlb та

aK,I,i.t t]l]poBa,Itilictiня резулbTaтiв робсl,r,tл.

;$. (] гчtliнь oбrpyHтoBaHtlcтi наyкOвлIх llo.|Ioиieнb, висновкiв 'га

[)elttl\l*}trtиrrii-r. ('"ti irirtb tlбtpvtt,ltltзltttoc,t,i (),1,рtl\1ilних ), ;tисертацiТ r{a),I(oBplx

lto.tO7Ktllb i tзисirttвi,iв t Joc,tatmibl ,га triдтвер.l,к)'(1'Ься tIРОВеДеННЯМ

Ko]\lI]]leKct-lLlx j{ос_,iiджеtль iз застосу,ванням вi.itомих 1еОРеТИЧНИХ 'Га

eKcIlepи]Vlel1,1,tt,Ibti1.1lx мет,сlдiв. сlriвtrадitt}iяý,l 1,еорсl,ичних рОЗрОбОК З

резуJlьтатами комп'ютерного мOделювання ,га ексi]еримен'гаЛЬноГО

дос_lliдження. OcHoBHi HayKoBi положенllя, вис]Ilовки та рекоменДаrtii

дисертацiйноТ роботи базуються на результатах вирiшення наукового завДання З

пi,,lвt.ttI{ення с-ttергое(lек,гивносr,i tlсirtrвлlих вилiв обробiтку Грунту за рахУНОК



)

oбipvH],\/}JaHtirl l]al)a\,IelpiB i ре;.киr,riв рrэбсl],и еJlектрогlриtsода I'р)'i-t'гOобробноr'Сl

lttl t,ttб:ttlKl1. i]lictз,iBt,ll i peKtlпtell;laLtiT .l()c-l аfньо обгр,r,нтованi KclpeKTHicTKl

ll()C i,ltll(lBl\ij i,a pt) ]u'}l Jilt]ltrl Jlt;i:tч ,,ttlс_,tiд;,кень, ]|1с,гOс\,ваIiня\{ ,]агаjtь]lовiдоптих

Il()jIu)icIlb с}ll,ндеi\{енl,а.rIьltих зltконiв Nla,tтеl\,lL1l,ичноТ (li,зr]кr{. TeopiT елекr'риЧНих

машJин. r,eopiT елекl,роIlриводtl. ,гс,орii' йп,tовiрнос,гей ] ]чlаlема1,11чноТ статистики,

]\,lеl,ола гtорiвгtяtльнtlТ r,ехнiксl*енерl,ет,ичлtоi оцilrки технiчгtоi,tl рiвня
технологiчного обладнання, моделювання та ексllериментаJIьних дослiджень

для перевiрки,георетичних положенъ i наукових резуль,rатiв.
5. Щост,овiрнiсть та новизна висновкiв ,га рекомендацiй. Щостовiрнiсть

ре,]уJlь,га,riв. оr,риш,rаних аналiтичними \,Iетодами, гriд,гверлжусl]ься результатами
hi a,I,ei\Ia,1,1.{ tl l-io 1,() \,t()/l{e_lK)RaIJ ня га е кс tlер}.t]\1ен,гy. f{otlTo Biprricтb висновкiв

забе,;ttс.i1("I,ьс1l I\OljaK l,ti()t{) \1al,I,e\lL1,1iiLlIiOK) II()с,га[Iовк()i{) t]аяijtt.{вого наукоl]ого
jliiJ,] (liilii.!i })r),'ii.lilr {. ) iji)/ji.ltiI tlrltii I,cOpctt,t.i tli ,j i,l lI[].t[ 11rl,ili l)e'J),Jlbtii'ги. якi У

uуlr\/llI]t()U,i i tl(iYMoBrr":tl.,t розtз'язiiiiнrt :jiit];lilIt}]я - lз гliлвltiliеlttlя енерг,оефек,t,иtзнос'гi

осноl]Fлих вrtдiв обробi,гку груll,г), за рахунок обгрr.,н I,\ ванtш паtрап,rетрiв i

реrкимiв роботи е.цектроприtsода грун,гообробного мотобJока. Yci N,{етоди, шО

запропонованi в дисертацiйнi роботi обгрунтованi строI-и]\4и N,lате]чlатичними

викладкамII i пiдтвердrttуються результатаNIи моде.гl}овання на EON4 та

екс[tеримент,iв. Резулътат,и ,tlсlс;tiдrкень, HayKtlBi гtо:tо,л.ення i виснот]ки

.ltпcc,;li,arrii' tlрtlйшtли грч1-11,tlвt]r artptlбatliltl llрLr tiбговоренгti г{t1 I]ayкoBrэ*

t ехtliLt]:ll,:lх KiltIc|lepetlttiях_ i ссп,riнttp;lx нirйBt.ttцrlr о рiвгrя.
l]atKt.lBlt }t()t]1,1зtlа 1;обоt,rl llо.lяIalс у BcraHtlB.;ieгtHi невiдомtlТ ранiшrе

;tгtа.,ti j,ii.tIit;l' ,Jil.iIcrjrttoc t,i tttl t,\ жнос,гi l,r{I,oBtrI,o ill]иI,уl]а е.;lектроtIривода вiд

;rirliйHclT rшBi.tilitt_lt,li сj|ек],рOмоr,облока з врахуваI{}tя]и виду Грунту, що
оброб.llяt_,I,ься: отрrtма}iо ранiше невiдоrчli },мови i характерисl,ики рацiонаJlьних

режиш,riв кер,vвання тяговим ел ектролвигyном електромот,облока за максимуN,Iом

ККД на основних iгiт,epBa.гlax змiнрt швидкост,i, в яких враховано Bci види втрат

t] ,l,яI,оi]ON,tу е.lIекl,ролвиr,унi; ()],ри\4t,tно t,lttl lrrta-rbHi Jitаiче}]ня aоg11;1r;еiт,ацiЙних

показникiв еjlекl,рON,Iоr,об,,tока H.i пiлст,liвi рt_lзроблсrrt;i rtal elra,l ичнсlТ Mo/{elii

гя гOвоI,(),]Yсл{Jl jIrt 
"

б" IlJrакr,ичне tначеннrl 0дер}каних рез\,;tьтаr,iв. ts роботi сl"l,риманi rтовi

l,ii lJLlж,IltBi ,t,iя ilрак,lrlки ре,]/v-|Il;,lil,гLl, ц{ti дозв()j]як)т,ь вирiшу,вати широке коло

aK,ivL1"]IbiILix l]a,lIJ;{Ltlit,. JltlLlltltttlгlt)Bal}]l() \{е,I,о:irlк\,розрахчнк\ пoTy>lttiocTi iВИбОРУ
,гя i,ol]сl1,o ел eK,I,po,iltз1,1l,y } lLi дjlя liрLl вод), еJIек,l,роN4отоб,I() ttal. /{ля Iiрактич ноГо

виборl,гIотуiliнOсllс.IL-кг}rодвlIl,уtIа в po(1o,1,i наведегti графiки йсlгсl tloTy,жHt-lcT,i

при оранцi ваiкких, серед}riх i легких грунтiв. РозробJIено аJIгоритми реалiзацiТ
оптимальних рехtимiв керування тяговим електродвиI,уном постiйного струму
еJIеl(,гроNlоr,облока. шо забезпечують LIеобхiдний закон регулювання при



Г{t'З\,tiIIНiЙ cпO)tit,l}]aHi}"t t{отуя(tiо.:l i :llJиl,\,tt()Ni з ]\1epe..iii, [),гримаrtо шляхом
баr'а'r'Офак'I'орL{оI'о експеримент,\, рiвнянiiя реr,ресii'. Ltlo ,цозtsо-цяtOть IJизI{ачиlи
f]ii.II1.1t] ttараvrсt'рiiз,гil реittиплiв робоl,и електромотоб.itсlка на якiсть обробки
гр\,нl,\' ,l,Ll NlO)K\rIb б1,;tl.r BltKo1,1ttc tзгli lt[)и ir,ltlдe:tKlBitilHi i конструюваннi
1,1a_ltot,itСlapиT}ltix грl,н,гообробrlих машин. [Jизначено гранt{чно-допусr,имi
ilUii:1,]н1.1ltи K()\{\,,IltLtiГ,ttli.tx yN,loB lla KO-]lcKl,cl1-1i l-яговоr.о е-tскl,ро/]виI.Vна ltсlсr.iйнtlго
с],гр),N4,ч elleKl,pON,to гобitока, Зi.i,,1tло .iltlt-tlBrlpiFJ гlро I.вог)чу сtliвпраl{кi 1.а ак.гiв
впровадження предс,гаts}Iики агросРiршrи <С]t,{lСЕЙ-7>l засвiдчую,rь знt{ження
питомих енерговитрат при обробiтку грунту на \0-12% при дотриманнi
al,poтexH i чних ви]uог,

7. Повнt)т,а викладення рез},JIьтатiв в опублiкованих працях. [layKoBi
Ре']YrТЬ'Га,гrr сlttублiкованi у 2З робс),га\. \,,1,сl]\4ч числi у l2 фахових статтях, iз них
5 tlllritltlclбгttl. ] с,lа,г,t,itх, Iilo l\,taIt(),гl) l1и,l,уi]а]JIiя v t{;]уколtс,гlэичtliй базi Scopus, l

iIli,] r,}i t l lr'rtllitiiili t{;i ii(j}]l,fС1l\ \t()]lC_,lb,

ll,uб-riкаrtil'rltlBrIic,r,Klrзijtoб[)it,/K\l()],ь Ji\lic.l..rис:ер,r.аrtil'.
(-lсгrовнi lIо.lti/\еI{ня i резу,;lьта,r,и робоl,и l1огIовi.,{а,lися. обl.оворюва"riися l.;,l

отрI,1N,tали lIози,Iивнt оuirrку на наYково*техltiчних когrференцiях професорсь]tо*
викладацького скла/{,Y, асrriран,гirз i студенl]iв (м, N4е-rri,гопо-ць, Т2]А'гу, :]005-
2020 РР.); ВсеУкраIнськiй науково-практичнiй конференuiТ <IIроб.lrеми та
1lерспектr{ви с,IаJlОгtl розвиТк1, AIlK пiвлtlя УкраТгrи>>, (шt' l\{елi.гопо.ць. 201З р.);
N4iкгrарсl.цlIiй гlаvкOt]tl-Ilракr,l,tчt,tit"t коrlферелlшiТ <IIptlб.;teп,ttr енергозабезпечення
,га егtеlэt,о зберсiliеiittя ts ,,\гiК \'Kpl;tilll.t>,, (irr. XapKiB, 201б Р.); Nzliх<rrаролнiй
l-{ii\:Kt)F](.) r,r-,xrriчHiii консРереншiТ <<Энерt,сlсбс.реrкение * ватснейшее условие
иl{ljоIJаtl|l()нlJ()lti разt]и,Гi.lя Allti>. 1lr. \4itlcbK,20i7 р,); N4iжнароднiй науковtl-
ttрак,tи,-tttiй KoH(leperrrlii <(,-tlцiа,,tьНо-екс,номriчний ро]виток аграрноТ сфери:
iнrкенерt,tо-екоt{()N4i.лгtе:забезI,1ечення> (лл,Береiкани,2018 р.); VII N4iжнароднiй
Еауково-технiчьriЙ, KoHtPePeHitil' tlрисвяченоI l20-рiччкl нуБiгI УкраТни
<ГIроб,гrеп,rИ cyllac]HrlT еltерг,е,гtrlкI.1 i аtз,гсlпла,t'i,lI{:J.l ts c_l1cIt-\Ji ilрllро;цt)корисl,увit1tня))
(l,r. КиТв,20l8 р,); lnternational scientiflc апсi practical сопlЬгспсе <<Ргоsресts fbrthe
devclclpl,tlent о1- tec[rnical sciet-tces irT [r t J соuпtгiсs lrtrc1 t*ikгаirrс,> (Wloclarvek.
RepLrblic of' I)tllanc1, 20l8); \4i;кlларолгriй наYково-практичнiй конферегlцiя
(rAt<,гr,ajtbHi ttи,tангlЯ ро']tsи,I,к\/ аlрарноi'нt}укИ в YKpailri> 1шл. }Iiiкигt,20t9 р,);
l lth lrjtc1,1latiOrlal Scicnlitlc апс1 Practical Iпtегпеt СопtЪгепсс <N4оdеrп N4очеmепt
ot'Scietlce)) (Driiрго. ОсtоЬеr 8-9" 2020); XXV-th Itjtltj Internationai Сопf"еrепсе
"I]i"tlblc,tl,ts ol'aLiLrlt'llaLec] сlесtгiс сlгii,с,. 'I-hеогr, апd Jlracticc:" (Kгetlenchuk, 2020),

8. Вi,цlltlвi:{ttiс rь зуliс,r V aB,r орефера,I,}' {)снOttниМ lltr.]lожeнHя]VI
лисерl,ацiТ. Зп,riсr' ав,горефераIv с iлентичtлиNI осноRниNl ]I0-rl()желI}JяN,{ ;tисертацiТ.
АвL,ореферат r]овноrо MipoKl вiдображас jT зплiст, ocHoBHi lltlложення, висновки i



peKoMIcI{lllaцll.

NlOtJa й:iс пр()

гр),нl,ообробного

парап,tетрiв i

мотоблсiка,

rriдвиtl{сitllri eliepr-oec]leK,гltBl,tt_lc,l,i

l,tот,об;iока, а _\ назвi про

рея<имiв робот,r.r регульованого

2, ВlтсLзi,t,:tенttя кtlrкноi задачi дослiдження .tiTKo не вiдображено у змiстi

6.

9. Офорлr-rt,ннfI дисерl,аuii. /{исерl,аLtiя гit эв гсlресРера,г наttисаlнi

t,itрltТгtською Mol]oio. С,гиль викjlа.]), пlaтepia.lliB tзiдповiдас- :заг,а,lrьгiоIrрlrйttя,гому i

Nla(_ вl,tсокий I:tа\lкtll]о-гlрофесiйriий рirзень.
а B,l,J р€ (-lcpii,r,,l,, 1з i r,, t сlв i.ia(, LI 1,1 }l н и ý1 iB и ]\,1 о l,ilN,1.

Офсlрм;iенгtя дисертацiТ та

10. Зауваження до дисертацiйноТ роботи:
l, N4eTa робо,t,1,1 не в гIot]Hil"l Mipi ,знаiiiшла вiлобраjкеrlня,l, назвi роботлr. У

Me,ti pclбoltr

елек,троIlр1.1воj{а

обr'рун,гування

еjlек,],роIIр}.{tsода

poClilr it, Бl,,lо б ,цt,tl{iлt,tJ1,1NI l{азв\, рсlз,цi;rу, чи пiдрtlздiлу дисертачii назвати
,i,a 

I 1 ри с вя,т,t],I,rl tзi-ltt тоtз iдt r i il lада ч i,,]сlсл iджегt ня.

.i. \" llli,li,]It,ittll; tJl-.ic1lt.lBKLIх /ii.,lt]cpгitLtii'tte зtlBciM.ti,t,Kti вilобраiкено резyJIьтати
tзt.iрiLrlеttttя Ktl;titlcll' з ,]a;l(Litl llосJIi]lжеIiня, якi p(),]IlopOtlteHi сере.ц пунк,r,iв

виснсlвкiв.
:}. l 1ри cPopш,ry"irroBallHi tlvHK,t,iB Hal,KoBclT ноI]и:]l]ll не розкрt1,1 а r{iHrlicтb

отриN,Iаних ре:зл,"llь,гатiв, тобто не вказalно, Llio, забе,зtтечt,}оl,ь. або, ulо

дозtsоJlяк)т,ь злiйснити запропсlнованi по-цо}l(ення.

],

Рiвняння (2" i-l9), (2. 1 50 ) не зовсiм BipHo oil}..lc\ ють \, явi{оi\l\/ виг,тядi

c-rleKlpO\tr,Klttliчlli tI}rtllцg..,,, , :{tзl.tt,\,tIi Iltlcгit"tHci1,o с,груiuv з гtослij]оI]I{Ll}/
,з0\,ji;ксiлttяr,l, яtttlй peKoNleHi{oBaHo дJlя eJIL:Kl,poIlpиBojly мотоблlок,ч.

\'Iаr,нiт,tlilй гttlгiк дtJигуна ), вкalзаних рiвняннях N{aC вигJтял незалежноТ

;ir,tiгtttcll', lIpo,l,e ) :1вигулli з tlослiдоtstl1.Iм збудженням BiH с функшiсю
с,гр},N,I}, якOря.

Стрчктчргtа Схепла систеN4и керування елекl,рогIриводом мотоблока, ш{о

lJaBeJiet{a рис" ],l:l, tlобу,цовtlна бсз Bpex\IBaIItIit з;t.,tеiкнос,гi п,tаг,нiтгtсlгtr

IloToKy двигV1-1а вiд clp) м) яltoря, |liO t]II.,I1,1Bac iii.l ч],tl)ltKlt,p J\litt1.1 r,ttlb,teHrl,,

,1l]иt,\,tIai.

I] роботi розгjIяну г() /teKi:tbK:i r,te,t cljiiB itер\,L]аF{iJя l{l]l.rг,уtlоN4

еJlL,к,гр()IIрl.]в0.1lа irtoToб.,toKa) IIроlе .tiTKo не визначегlо. яко}о координатоI()

..{tliii_ltbгlt_l Kcp),tsaL11 * ll()-l1аtttit:гто д,вt{гyrtа чи йоt,о rшвиjlкiстю, 8 ,гакож

,ltii4\1 ctttlcoбoпt tie з;{iйсгrкlt"l,tэся,гi.;tьки,зьrittilю tIапрyги живлення
_]tBI1l,\,tla або й зьtiнrrкl його п.лагнiгн()l,t] гIо]оку.

llрис:у,riri деяiкi 1le:]}la{tIIi ttорr,iленгiя llpats}.]j] оtilорм,lення liисер,гацiйноТ

роботt.t l,il Ilc,T,oLIltclc:,гi,, ,]oKpeN,la, сгр\,\,LIкоря l рlвtlяrtнi (2.156) rrозriачен()

8.



8

яi( ((la)), а BiKe \, рiвняtlнi (]. ]70i як <<i,1>l. эбо ((lillJltJi,t tl11\]i,il,tjiчL,}I}tя)) зА\{iс,гI]

(( кривir i ta r,ra[,Hi.t ), B;l н Ll я )).

lJ;iзнаt.lегti зitt,tзtl;tсеIltIя гlе с IIptlFIttt{lItlB].,,]\,,1и i гltк1.1\,{Il" Ir{o ttiд,цаюr,ь сl,мпiв1,
вltl,tlц,ti резyль,га,ги :loc-'ti;{rl(el{b, Част,инlt з }]их носи,гь реIiоN,rенлацiЙниЙ характер)
i,L)r]\ tte tjl1,Il}.li]aK),гb LtLl JаI,альtlV по]и,],ивнl,оtliнку робо,r'и.

Висновоlс. /{исс:р,r,аitiйна робот,а Ковальова С)лс-ксандра Вiкторовича
<()бгрr,гil,ув.iн}Iя гrараме,грiв iре;tип.лiв роботи реryльованого електропривода

рrо,t,об-rrока) ( ,]аt]ершеною працек), в якiй вирiшено акт),а-цьне наукове завдання з

гtiлвищення енергоефек,гивt*ос,гi основних вtrдiв обробiтr<}, грунт,v за рахунок
обгрунтування параN,Iетрiв i реNсимiв роботи е:Iектропривода грунтообробного
мотоблока.
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е, I eK,l р() ге xt t i,l l t i ксl l,,t t I"1l a кс Ll,га с и сте N{ и,
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( )til i i rirj l,i иti otitltlctt,t .

ц()к I,t;p гехitiчних F{ayк,

завiдувач кафедри
trpoQlecclp,

c,.]l е til,po,1 е хн i Kll

у HiBepcl.rr:eT1,,

гiо;iiтехнiчний
L'iкорсьlсOго)

[J,l e tt l.tti секре,[ ар

,георетичноТ

I Iarti ональi{ого технi.tного
УкраТни <КиТвський
iнс,rи,гч,l, iMreHi Iгоря

\4 ti Ktl, i ii t)С'ГРОi} tl PXOt]

ffi&
W

КПi iM. Iгоря Ci
Валерiя ХОЛЯВКО


