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Однією з важливих задач сучасного тракторобудування є 

автоматизація управління агрегатами. Залишаються при цьому 

невирішеними до кінця і такі класичні задачі, як кінематика і динаміка 

криволінійного руху з урахуванням різних факторів, що впливають на 

траєкторію руху і її параметри. Криволінійний рух (поворот) має місце 

в роботі будь-якої транспортної або тягової машини. Теорія повороту 

нараховує численну кількість різних моделей руху. Рух МТА під час 

повороту завжди супроводжується ковзанням, часто має місце так 

званий пасивний поворот під дією зовнішніх сил (бокових, сил інерції 

та інших) без керуючої дії з боку водія. Ці специфічні особливості 

мають значення при проектуванні нових або дослідженні роботи 

існуючих машин.  

Криволінійний рух МТА суттєво відрізняється від його 

прямолінійного руху. Як правило, кінематичні і динамічні умови 

роботи значно ускладнюється, що потребує вивчення багатьох 

додаткових факторів, які впливають на керованість, стійкість і 

надійність руху машини. Тому дослідження умов криволінійного руху 

машино-тракторних агрегатів має важливе практичне значення.  

Початок дослідженням криволінійного руху чотирьохколісної 

машини з керованими передніми колесами було покладено Н. Є. 

Жуковським у 1917 р. подальший розвиток теорії повороту колісних 

машин проводили Е.А. Чудаков та Я.М. Пензлер на прикладі двовісної 

машини з передніми керованими ведучими колесами [1928]. В основі 

їх моделі лежать уявлення про жорстке колесо, яке взаємодіє з опорною 

площадкою за законами сухого тертя без урахування відносного 

ковзання коліс. Простота моделі повороту машини з жорсткими 

керованими колесами зумовила її широке застосування на етапі 

початкового проектування. У моделі не враховується можливе 

проковзування коліс по ґрунту, пружні властивості шин, гакове 

навантаження, повздовжнє розташування центра мас тощо. Вона стала 

основою для подальшого розвитку теорії повороту машин з 

керованими колесами. 

В роботі Смірнова Г.А. надана загальна теорія руху колісних 

машин. Однією з основних характеристик механічного руху, в тому 

числі і руху колісної машини, є траєкторія. Можна розглядати 

траєкторію руху однієї будь-якої точки та рух або положення інших 



точок машини по відношенню до центра ваги. Окрім руху проекції 

центра ваги розглядають рух повздовжньої вісі, яка проходить 

посередині колії машини та уявляє собою проекцію вертикальної 

повздовжньої площини, в якій знаходиться і центр ваги. Сили, які 

формують траєкторію руху, доцільно приймати прикладеними в місцях 

дійсного прикладання.  

Ознакою криволінійного руху є непаралельність переміщення 

будь-яких двох точок машини. В багатьох випадках важливий не тільки 

сам факт повороту машини з певним радіусом, але і те, за який час та 

на який кут зможе повернутися машина. Для повороту машини с 

заданим радіусом необхідно забезпечити виконання двох умов: 

можливістю створення достатньої сили тяги ведучих коліс, здатну 

подолати силу опору руху; відсутність ковзання (буксування) коліс не 

менш двох осей машини, з яких хоч би одна повинна бути віссю 

керуючих коліс. 

Залишається ще мало дослідженим, таке джерело економії 

енергозатрат, як непродуктивні витрати енергії, до яких відносяться і 

розвороти тракторних агрегатів під час роботи на полях. МТА під час 

роботи проходить шлях довжиною багато десятків кілометрів.  

Шлях, що складається з робочих циклів, які часто мають 

криволінійний характер, і холостих поворотів, як правило, з 

відключеними робочими органами. Важливо, щоб холостий шлях 

агрегату був якомога меншим і економічним. 

Тому вивчення криволінійного руху машин залишається 

важливою темою наукових досліджень.  
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