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Сьогодні значного зменшення виробництва
молока та молочної продукції в Україні не відбува-
ється. За результатами січня-жовтня 2017 року ці
обсяги становили майже 9 млн тонн. Таким
чином, за результатами року Мінагрополітики очі-
кує виробництво молока на рівні 10387 тис. тонн.
У 2018 році можливе незначне зниження вироб-
ництва молока до 10100 тис.тонн при одночасно-
му збільшенні у структурі виробництва молока від
сільськогосподарських підприємств. 

Про це розповіла заступник Міністра аграрної полі-
тики та продовольства України з питань євроінтеграції
Ольга Трофімцева під час Х Всеукраїнської конферен-
ції з міжнародною участю «Молочний бізнес-2017».

«За результатами січня-жовтня 2017 року, вироб-
ництво молока зменшилось на 1% порівняно з відпо-
відним періодом минулого року: господарствами
населення зменшилось на 1,7 %, а сільгосппідприєм-
ствами напроти було збільшено на 1,8 %. Приємно
відмітити, що помітно збільшилась частка молока екс-

тра ґатунку, до 15% або 318 тис. тонн, отриманого від
сільськогосподарських підприємств»,-наголосила
заступник Міністра з питань євроінтеграції. Вона дода-
ла, що питома вага молока, закупленого переробника-
ми для подальшої переробки  в сільськогосподарських
підприємствах, становить на сьогодні 60,5 %, а в гос-
подарствах населення – 29,6 %.

«Експорт українських молокопродуктів до інших
країн  за цей період становив 112,3 тис. тонн.
Наприклад, ми значно збільшили експорт масла – в
3,5 рази, до $ 69 млн»,-відмітила  Ольга Трофімцева.
Вона розповіла, що, окрім масла, українські компанії
активно експортували в поточному році сири та молоч-
ні сироватки. «Головними покупцями українських
молочних продуктів поки що залишаються країни СНД,
але також в цьому році активізувались поставки до
країн Азії та Європейського Союзу. На сьогодні майже
повністю вичерпані тарифні квоти ЄС на вершкове
масло та молочні пасти, а також на 34,5% вичерпано
квоту на сухе молоко. 

Керівництво Міністерства пристало на пропози-
ції представників трудових колективів щодо май-
бутнього лісової галузі. 

8 грудня в Мінагрополітики відбулася зустріч іні-
ціативної групи представників всеукраїнських
профспілкових організацій для обговорення основ-
них засад та принципів регулювання та розвитку
лісової галузі на п’ятирічну перспективу.
Перемовини пройшли під головуванням першого
заступника Міністра аграрної політики та продо-
вольства України Максима Мартинюка.

Серед вимог профспілкових активістів – взяти за
основу розвитку лісового господарства «Стратегію та
інституційне реформування лісового господарства
України на період до 2022 року», з подальшим доопра-
цюванням та широким обговоренням. Для ефективної
імплементації положень Стратегії Мінагрополітики про-
понується терміново висунути кандидатуру керівника
Державного агентства лісових ресурсів України.
«Галузь такого рівня і з такою кількістю працюючих і
такою кількістю застарілих проблем не може залишити-
ся без компетентного керівництва», - заявив голова
Всеукраїнської незалежної профспілки «Трудящі»
Сергій Павленко. Передбачається, що конкурс на поса-
ду Голови державного агентства лісових ресурсів буде
оголошений найближчим часом.

В частині соціально-трудових відносин вимагається
зберегти державні підприємства лісогосподарської
галузі, не допустивши їх приватизації та/або передачі в

концесію. «В цьому контексті нас турбувало створення
єдиної керуючої компанії, яка матиме вплив на прийнят-
тя кадрових рішень в лісових підприємствах. Однак ми
отримали гарантії того, що права працівників жодним
чином не притискаються, а навпаки – збільшення ефек-
тивності роботи в цілому по системі призведе до збіль-
шення соціального та економічного захисту трудових
колективів», - заявив Валерій Пильгун, голова
Всеукраїнської незалежної профспілки працівників
соціальних установ та громадських об’єднань.

Як підкреслив Максим Мартинюк, Уряд, ухвалюючи
Стратегію розвитку лісової галузі, від початку передба-
чав її доопрацювання та внесення коректив всіх зацікав-
лених органів.

«Стратегія – рамковий документ, який вказує орієн-
тири та закладає принципи розвитку. Конкретні заходи
будуть виписані в Плані дій із імплементації її положень.
Хочу наголосити, що будь-які кроки з реформування
лісової галузі відбуватимуться в парадигмі трьохсто-
роннього соціального діалогу», - сказав перший заступ-
ник Міністра.

Також учасники зауважили, що стан лісового фонду
вимагає детальної ревізії, з точним визначенням катего-
рійності лісів. Зараз оцінки заліснення коливаються в
межах 15,9%-20,2%. Для порівняння, у Німеччині цей
показник складає 40%. До проведення ревізії пропону-
ється залучити представників профспілок та незалеж-
них експертів.

М і н і с т е р с т в о  А г р а р н о ї  п о л і т и к и  т а  п р о д о в о л ь с т в а
У к р а ї н и :  
–  М і н а г р о п ол і т и к и  т а  п р о ф с п і л к и  р о з п о ч а л и  п р о ц е с
у з г о д ж е н н я  п ол о ж е н ь  С т р а т е г і ї  р о з в и т к у  л і с о в о г о  г о с -
п о д а р с т в а  У к р а ї н и ;
–  « З б і л ь ш и л а с ь  ч а с т к а  м ол о к а  е к с т р а  ґ а т у н к у  в  с т ру к -
т у р і  у к р а ї н с ь к о г о  в и р о б н и ц т в а  в  ц ь о м у  р о ц і » , -  Ол ь г а
Т р о ф і м ц е в а ;

Прес-служба Мінагрополітики України
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Т е х н і к а  і  о б л а д н а н н я  д л я  А П К :  д о с л і д ж е н н я ,  
е к с п е р т и з а ,  п р о г н о з  р о з в и т к у

Ефективність реалізації  тягового зусилля 

тракторами класичної схеми та з  
шарнірно-зчленованою рамою

УДК 629.114.2

Останнім часом все більшу увагу користувачів викликають повноприводні трактори нетрадиційного компо-
нування з потужними двигунами та однаковими колесами. Особливо ефективні вони для виконання робіт
загального призначення, де потрібне високе тягове зусилля. У роботі виконано огляд сучасного ринку тракторів
в Україні. Представлено погляд на концепцію потужного трактора. Показано, якої потужності трактори кори-
стуються найбільшим попитом та якого класу машини найбільш відповідають ґрунтово-кліматичним зонам
України.  Розглянуті особливості та переваги тракторів з різними компонувальними схемами – класичною, інтег-
ральною та з шарнірно-зчленованою  рамою. Для підтвердження представлених висновків наведено результа-
ти порівняльних випробувань представниками машиновипробувальної станції в реальних умовах експлуатації
тракторів класичної, інтегральної схем та з шарнірно-зчленованою рамою. Порівняння тракторів здійснювалось
на щілюванні стерньових фонів в однакових умовах. Відзначені особливості конструкції та компонувальної
схеми кожного трактора. Вказані розміри шин передніх, задніх коліс та можливість їх здвоювання для поліп-
шення тягових властивостей тракторів. 

Оцінка питомої  матеріаломісткості порівнюваних тракторів показала, що вони мають приблизно однаковий
рівень енергонасичення.

За результатами польових випробувань було встановлено, який трактор показав найбільшу продуктивність і
швидкість руху під час виконання обраної операції. 

Експериментально в польових умовах за допомогою гальмівної машини для кожного трактора було визначе-
но максимальну силу тяги, швидкість та буксування. На підставі аналізу результатів тягових випробувань
визначено, яка компонувальна схема трактора має переваги.

За час змінної роботи оцінена питома витрата палива кожного з тракторів, що дало можливість підтвердити
передумови та висновки.

За експлуатаційно-технологічними показниками кожного трактора визначені сукупні витрати грошових кош-
тів.

Ключові слова: трактор, концепція, компонувальна схема, порівняння, пріоритетні напрямки, ефективність,
тягове зусилля.

Сергієнко М., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна),
Сергієнко А., ТОВ «Інтехресурс (м. Харків, Україна), Лебедєв А., Харківський національний технічний університет
сільського господарства (м. Харків, Україна) 

Вступ. Розвиток сільськогосподарського вироб-
ництва протягом останніх двох-трьох десятків років
безпосередньо пов'язаний із застосуванням техноло-
гій та технічних рішень, які дають змогу отримати мак-
симальний прибуток за мінімально можливих видатків.
Одним із складових таких технічних рішень є застосу-
вання широкозахватних ресурсоощадних агрегатів, які
неможливо уявити без енергозасобів, частіше за все,
– тракторів.

На початку 90-х років минулого століття в Україні
приблизно 80% найбільш енергомістких робіт у сіль-
ському господарстві (це, переважно, основний обро-
біток грунту) виконувалися тракторами типу К-700 та
Т-150. Усі роботи, пов’язані з вирощуванням просап-
них культур, були за тракторами типу МТЗ та ПМЗ.
Лише у 1994 році було розпочато виробництво інтег-
ральних тракторів ХТЗ-120, а потім – ХТЗ-160. Дещо
пізніше в Україну розпочалося постачання білоруських
тракторів МТЗ-1221, МТЗ-1523, а потім МТЗ-2022,

МТЗ-3022 і МТЗ-3522.
Аналіз публікацій. Ситуацією з дефіцитом тракто-

рів на ринку України краще всього скористалися
фірми-виробники тракторної техніки з Європи і
Північної Америки та їхні дилери. Досвід, набутий за
багато років і десятиліть, допоміг таким компаніям як
John Deere, New Holland, Case, Fendt, Massey
Fergusson та іншим зайти на ринок України з тією про-
дукцією, яка значно випереджала за техніко-експлуа-
таційними показниками наявну в Україні техніку і була
вкрай потрібна українським аграріям [1].

Імпортні трактори потужністю понад 180 к.с. не
знаходили собі конкуренції в Україні. По-перше, ці
агрегати були більш досконалі, а по-друге, вони були
більш технологічні. Практично всі трактори крім енер-
гомістких операцій основного обробітку грунту могли
успішно застосовуватися на обробітку просапних
культур. Друга перевага пояснювалася класичним
компонуванням тракторів. Тоді здавалося, що час так

© Сергієнко М., Сергієнко А., Лебедєв А. 2017
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званих «тягачів» з шарнірною рамою пішов у небуття.
Сільське господарство поступово розвивалося. У

рослинництві з’являлися нові технології, які перед-
бачали застосування широкозахватних агрегатів та
роботу на підвищених швидкостях. Тож зросла потре-
ба в енергонасичених тракторах підвищеної потужно-
сті, які здатні розвивати більше зусилля на гаку [2-5].

Мета і постановка завдання – визначення кон-
цепції потужного трактора та проведення аналізу ком-
понувальних схем і їхнього впливу на ефективність
реалізації тягового зусилля.

Концепція потужного трактора. Підвищити тяго-
ве зусилля трактора можна, застосовуючи повнопри-
водну схему трансмісії без збільшення ваги трактора
[6]. Передача тягового зусилля всіма колесами покра-
щує не лише тягові показники трактора [7], але й зни-
жує буксування, підвищує стійкість та керованість руху
машинно-тракторного агрегата [8]. На практиці вини-
кає необхідність виконання робіт на перезволожених
грунтах, які мають невисоку несну здатність. Без
повноприводних тракторів такі роботи ефективно
виконувати досить складно, а інколи – навіть неможли-
во [9].

Підвищення потужності, тягового зусилля та розмі-
рів сільськогосподарських тракторів безумовно є тен-
денцією протягом усієї історії розвитку тракторобуду-
вання. Ще два-три десятиліття тому максимальна
потужність тракторних двигунів обмежувалася рівнем
320-350 к. с. Вважалося, що наявні типи рушіїв не в
змозі реалізувати більшу потужність. З часом підхід
дещо змінився і на сучасних тракторах можна зустріти
двигуни потужністю 500-600 к. с.

Постає питання: чим викликана необхідність підви-
щення потужності тракторів? Однією з особливостей
аграрних технологій є залежність врожайності культур
від жорсткого дотримання строків проведення агро-
технічних операцій. Специфіка польових робіт перед-
бачає проведення великого обсягу операцій у стислі
терміни. При цьому час, відведений на їх виконання,
обмежується не лише рекомендаціями агрономії, але і
несприятливими погодними умовами. Тому збільшен-
ня продуктивності машинно-тракторних агрегатів
стало одним із пріоритетних напрямків.

Завдяки зрослій потужності двигунів, продуктив-
ність агрегатів може збільшуватися:

- підвищенням робочих швидкостей. Ще зовсім
недавно для ґрунтообробних машин діапазони швид-
костей у межах 7-12 км/год, а для посівних 5-9 км/год
вважалися основними робочими діапазонами. Сучасні
ґрунтообробні та посівні машини експлуатуються на
швидкості, яка становить не менше 12-15 км/год. Для
використання того ж самого знаряддя на швидкості 15
км/год замість 10 км/год потреба у потужності зростає
на 50%;

- застосуванням широкозахватних машин;
- застосуванням комбінованих машин.
У різних грунтово-кліматичних умовах одне й те ж

знаряддя може створювати різний робочий опір,
потребуючи різного тягового зусилля на гаку, і тому у
більш важких умовах може знадобитися трактор дещо
потужніший за того, який працює з таким же знаряд-
дям у легших умовах. 

Існує припущення, що і менш потужний трактор,

максимально довантажений баластом, зможе працю-
вати зі знаряддям, але з меншою швидкістю. Такий
підхід є помилковим і вкрай небажано експлуатувати
такий агрегат. У такому випадку погіршується якість
обробітку ґрунту, бо кожна машина зі знаряддям роз-
рахована на роботу у певному швидкісному діапазоні.
Крім того, зростає інтенсивність спрацювання транс-
місії та шин, а  також зменшується продуктивність
агрегата і зростає перевитрата палива. Непоправної
шкоди наносять рушії трактора і структурі ґрунту [10,
11]. Тому дуже важливо мати можливість вибрати
трактор з відповідним запасом потужності для роботи
у різноманітних умовах. Стає зрозумілим, чому провід-
ні фірми-виробники тракторів пропонують свою про-
дукцію у широкому діапазоні потужності з невеликим
кроком. 

Необхідно відмітити, що надпотужні трактори (500
к. с. і вище) користуються досить обмеженим попи-
том. Пояснюється це тим, що для ефективної роботи
таких тракторів необхідно мати відповідний шлейф
машин і знарядь. Ціна такої техніки висока, вона склад-
на і громіздка в експлуатації і тому нерідко можна спо-
стерігати приклади, коли трактор потужністю понад
500 к. с. працює з робочими машинами, які потре-
бують значно меншої потужності. У результаті тракто-
ри, які мають високу вартість, використовуються
неефективно з перевитратою палива, що відобража-
ється на собівартості вирощеної культури або росли-
ни. 

Трактори з потужністю понад 500 к.с. не кори-
стуються великим попитом ще й тому, що використан-
ня декількох машинних агрегатів замість одного над-
потужного зменшує ризик у випадку виходу трактора з
ладу. Якщо у господарстві такий трактор є єдиним
ключовим енергозасобом, то вихід його з ладу, скажі-
мо у розпал посівної компанії, призведе до зриву агро-
строків і, як наслідок, до великих економічних збитків.
Сьогодні найбільшим попитом користуються моделі
колісних тракторів з шарнірною рамою, які мають діа-
пазон потужності двигунів 200-400 к. с. Тому навіть
крупні господарства, маючи змогу придбати надпо-
тужну техніку, віддають перевагу тракторам такої
потужності. За результатами дослідження для нашої
ґрунтово-кліматичної зони найбільш підходять тракто-
ра тягового класу 3-5 [2-5, 12, 13].

Компонування трактора. Компонувальні схеми
сучасних колісних тракторів відрізняються між собою
дрібними особливостями, але переважна більшість
тракторів виготовляється за так званою класичною
схемою. Для більш потужних тракторів застосовується
компонування з шарнірно-зчленованою рамою. 

Компонування сучасного трактора повинне забез-
печити:

- високі тягові показники за відмінної керованості з
урахуванням перерозподілу навантаження під дією
агрегатованих машин і знарядь та їхнього тягового
опору;

- зручність посадки тракториста, найкращу (опти-
мальну) оглядовість з робочого місця оператора
фронту робіт та робочих органів агрегатованих
машин;

- зручність проведення технічного обслуговування
під час експлуатації;
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- мінімальні витрати робочого часу для з’єднання
трактора з машинами та можливість керування ними
одним оператором;

- необхідні транспортні габарити або технологічне
розбирання перед транспортуванням та подальше
збирання.

У 80-х роках великі надії покладалися на компону-
вання з цільною рамою, однаковими колесами на обох
осях та центральним розміщенням кабіни. Всі колеса
такого трактора були керовані. Класичним прикладом
такого компонування був трактор ЛТЗ-155.
Перевагами такого трактора були компактність, рівно-
мірний розподіл ваги між осями, відмінні маневрові
характеристики (трактор міг рухатися боком), зручне
агрегатування (завдяки задній та фронтальній навісці).
Але незважаючи на всі переваги, така схема поки не
«прижилася», хоча в останні роки з’явився трактор РТ-
М-160, а трактори класичного компонування успішно
зберегли свої позиції. 

Класичне компонування. Класичне компонуван-
ня з’явилося на зорі тракторобудування і довело свою
життєздатність завдяки таким перевагам як відносна
простота конструкції, максимальне використання
тягово-зчіпних властивостей на задніх тягових коле-
сах, хороша оглядовість причіпних або начіпних зна-
рядь позаду трактора. Завдяки компактності та хоро-
шій маневреності трактори класичного компонування
досить часто використовують на транспортних робо-
тах дорогами загального призначення.

Характерними ознаками класичного компонування
є:

- переднє розташування двигуна;
- послідовне рядне розміщення агрегатів трансмісії

(зчеплення, коробка передач, задній міст);
- трансмісія виконана в одному блоці, який є

несним елементом трактора (безрамна або напіврам-
на конструкція, а у більш потужних тракторах є рама);

- заднє розташування кабіни;
- передні керовані колеса діаметром значно менші

задніх. У деяких випадках передні колеса можуть бути
тяговими;

- до 70 – 75 % маси трактора у статичному поло-
женні припадає на задні колеса.

Головним недоліком тракторів класичної схеми є
мала завантаженість передньої осі. За відносно неве-
ликої бази трактора для роботи з важкими знаряддями
необхідно застосовувати баласт на передніх колесах.
Але це надто навантажує поворотні механізми керова-
них коліс.

Сучасні трактори з так званим класичним компону-
ванням мають свої характерні конструкційні особливо-
сті – задні і передні колеса мають різний розмір, а
зміна напрямку руху трактора відбувається передніми
колесами, які є керованими. Вага трактора розподі-
ляється так, що на передню вісь припадає приблизно
30% загальної ваги трактора, а на задню – 70%. І лише
на останніх моделях тракторів з класичним компону-
ванням та граничною потужністю 320 – 350 к. с. ці
параметри змінилися на 5 – 10% у бік передніх керо-
ваних коліс.

Зі збільшенням потужності двигуна на тракторах
класичної схеми (з передніми керованими колесами)
виникають певні складності із забезпеченням опти-

мальної реалізації потенційних характеристик тракто-
ра, досягнення максимально можливих тягово-зчіпних
показників, зменшення буксування, зниження ущіль-
нювальної дії рушіїв на ґрунт, компактних габаритів
агрегата тощо. Виникає потреба у застосуванні бала-
сту під час виконання цілого ряду агротехнічних опера-
цій, зокрема таких як оранка, глибоке розпушування,
дискування тощо.

Компонування трактора з шарнірно-зчленова-
ною рамою. Приблизно у середині ХХ-го століття
постійне прагнення до збільшення потужності тракто-
рів змусило тракторобудівників шукати нові підходи до
конструкції тракторів, тому що тиск задніх тягових
коліс потужних тракторів виходив за межі агротехніч-
них вимог. Просте збільшення розмірів передніх коліс
було неможливим, тому що потужні силові агрегати
мали великі габарити. Великі керовані передні колеса
довелося б дуже широко розставляти, що негативно
вплинуло б на габарити трактора. У противному разі
кут повороту керованих коліс виявився б надто малим
і кінематичні характеристики трактора значно погір-
шилися б. Вирішення більшості з перелічених питань
було знайдено завдяки застосуванню на тракторах
потужністю 165 к. с. і вище шарнірно-зчленованої
рами, яка є оптимальною також для колісних тракторів
великої потужності, а також шин низького тиску та
однакового розміру на обох осях. 

Для тракторів з шарнірно-зчленованою рамою
характерним є:

- переднє розміщення двигуна;
- центральне розміщення кабіни;
- передні і задні колеса однакового розміру і одна-

кової вантажопідйомності;
- шарнірно-зчленована рама;
- на передні колеса припадає 60 – 65% ваги тракто-

ра у статичному положенні.
Величина тягового зусилля залежить від багатьох

показників трактора, зокрема від навантаження на
кожну шину, їхньої площі та довжини контакту з грун-
том, типу приводу рушіїв, коефіцієнта корисної дії
трансмісії, параметрів шин тощо.

Практично всі сучасні потужні трактори мають ком-
понування, яке передбачає застосування шарнірно-
зчленованої рами. Великі колеса,  встановлені на
передній та задній осях, дають змогу за рівномірного
розподілу ваги між осями реалізувати велике тягове
зусилля порівняно з класичними тракторами. Крім
того, це найпростіший і єдиний спосіб забезпечити
трактору великих розмірів необхідну маневреність.
Особливо це актуально і у випадку, коли застосо-
вуються здвоєні, строєні колеса. 

Шарнірна рама складається з двох напіврам і хре-
стовини. До передньої напіврами кріпиться двигун
трактора, передній міст, коробка передач, кабіна,
облицювання трактора. На задній напіврамі кріпляться
агрегати механізму відбору потужності, задній тяговий
міст, гідроциліндри начіпного пристрою, навісна
система та інші агрегати. Паливний бак може бути
встановлений на передній напіврамі, на кабіні, підвіс-
ним на самій напіврамі або на задній напіврамі. Місце
розміщення бака впливає на положення центра мас
трактора, тобто на розподіл ваги по тягових мостах і
стійкість машини.
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З'єднання передньої та задньої напіврам відбува-
ється за допомогою вертикального та горизонтально-
го шарнірів, а також гідроциліндрів повороту. Шарніри
конструкцій дозволяють напіврамам повертатися одна
відносно іншої на кут до ±320 навколо вертикального
шарніра і на кут до ±160 навколо горизонтального шар-
ніра. Вертикальний шарнір в осьовому напрямку фік-
сується двома шайбами, а горизонтальний шарнір –
опорними кільцями. Така конструкція рами дає можли-
вість копіювати рельєф місцевості і повертати трактор
за некерованих коліс.

Результати порівняльних випробувань у польо-
вих умовах. 

Переваги того чи іншого трактора можна оцінити
теоретично на початкових етапах розроблення.
Перевірити достовірність даних можна тільки за
результатами порівняльних польових випробувань в
умовах, відповідних реальним. Ефективність реалізації
тягового зусилля трактора визначається його енерго-
насиченістю, вагою, компонувальною схемою, розпо-
ділом навантажень на осі, типом приводу, системою
керування, діапазоном швидкостей, числом передач,
рушієм та іншими параметрами. У цьому випадку
істотний вплив на показники роботи трактора надає
технічний рівень створеної конструкції. Це багато в
чому визначається закладеними творцями ідеями,
кваліфікацією конструкторів, ефективністю їх спільної
роботи з ученими, дослідниками, технологами, вироб-
никами і потенційними замовниками. Раніше за кордо-
ном проводилися порівняльні випробування тракторів,
на яких вітчизняні машини показували високі резуль-
тати. Сьогодні про результати проведення таких порів-
няльних випробувань в доступних засобах інформації
представляють мало даних, хоча ринок тракторів
насичений машинами рівних тягових класів від різних
виробників. Раніше для вітчизняних тракторів таку
роботу, в основному, виконували машиновипробу-
вальні станції, які розташовувалися в різних ґрунтоклі-
матичних зонах. Слід зазначити також те, що питання
зміни ефективності реалізації тягового зусилля трак-
торами зі збільшенням його тягового класу недо-
статньо освітлене дослідниками.

З огляду на вищевикладене, була проаналізована
відкрита інформація про порівняльні випробування
Поволзькою машиновипробувальною станцією трак-
торів РТ-М-160, Беларус-1523 і ХТА-200-10 [14, 15].
Основний обробіток ґрунту тракторами – щілювання
стерньових фонів. Ґрунт – чорнозем звичайний,
середньосуглинистий вологістю 25 ... 25% і твердістю
1,1 ... 2,4 МПа. Рельєф поля рівний.

Конструкція трактора РТ-М-160 (рис.1) виконана за
інтегральною схемою з центральним розташуванням
кабіни щодо тягових мостів. Рульове управління
передніми колесами – гідрооб'ємне, задніми – гідро-
механічне. Задні колеса починають повертатися після
повороту передніх на кут 110, при цьому максимальний
кут повороту передніх і задніх коліс однаковий – 330,
внаслідок чого під час руху на повороті задні колеса
йдуть по сліду передніх. Закладене запізнювання
включення в поворот задніх коліс забезпечує гарну
керованість трактора в міжряддях і безпеку руху на
транспортних роботах.

Колісний трактор Беларусь-1523 (рис. 2) з коліс-

ною формулою
4К4 має класичне
к о м п о н у в а н н я .
Задні колеса –
більшого діамет-
ра, передні – мен-
шого і керовані.
Розмір шин
передніх коліс –
420/70R24, задніх
– 520/70R38.
Можливе здвою-
вання задніх коліс
за допомогою
проставок. 

У конструкції
трактора перед-
бачена можливість
зміни експлуата-
ційної маси в
широких межах
б а л а с т у в а н н я м
через заповнення
рідиною шин
передніх і задніх
коліс, а також
установку баласт-
них вантажів.

Трактор ХТА-200-10 (рис. 3) скомпонований за схе-
мою шарнірно-зчленованих напіврам з рівновеликими
колесами з колісною формулою 4К4. Керування меха-
нізмом повороту трактора здійснюється рульовим
колесом через гідрооб'ємний рульовий механізм, який
складається з насоса-дозатора, пріоритетного клапа-
на і двох гідроциліндрів.

Компонування тракторів з розподілом 60 на 40 –
краще, оскільки в процесі роботи відбувається дован-
таження заднього моста і вирівнювання нормального
навантаження на тягові мости. За цим критерієм трак-
тори РТ-М-160 і ХТА-200-10 мають перевагу порівняно
з Беларусь-1523.

Значення матеріаломісткості порівнюваних тракто-
рів відрізняються несуттєво і представлені на рис. 4.

За ширини захвату 4,1 м та глибини обробітку
21,5...21,8 см трактори рухалися з різними швидко-
стями і показали, відповідно, різну продуктивність
(рис. 5). Максимальну швидкість 10,1 км/год під час
проведення щілювання розвив трактор ХТА-200-10,

Рис. 1 – Трактор РТ-М-160 з шинами
16,9R30

Рис. 2 – Трактор Беларусь 1523 зі
здвоєними задніми колесами

Рис.  3 – Трактор ХТА-200-10
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показавши при цьому найкращу продуктивність – 4,13
га/год. Інтегральний трактор РТ-М-160 забезпечив
продуктивність меншу на 29,7%, а Беларусь-1523 – на
40,1%.

Слід зазначити, що в ході тягових випробувань із
завантаженням гальмівною машиною за максимальної
тягової потужності (робота з максимальним ККД) трак-
тори розвивали такі сили тяги на гаку: ХТА-200-10 –
53,6 кН; РТ-М-160 – 48,7 кН; Беларус 1523 – 35,26 кН.
За таких умов буксування тракторів склали: ХТА-200-

10 – 6,8%, РТ-М-160 – 19,9%, а Беларус 1523 – 17,6%
(зі здвоєними колесами зі збільшенням тягової потуж-
ності – 18,3%).

Максимальне тягове зусилля трактора ХТА-200-10
з обмеженням буксування рушіїв 30% склало 61,1кН.

Польові тягові випробування підтвердили кращі
показники у трактора ХТА-200-10 із шарнірно-зчлено-
ваною рамою та з повним блокованим приводом коліс
рівного розміру. 

Мінімальна витрата палива на гектар за час змінної
роботи була досягнута також на тракторі ХТА 200-10
(двигун Д260.4) (рис. 6). Порівняно з трактором
Беларус-1523 (двигун Д260.1) витрата палива агрега-
та з трактором РТ-М-160 (двигун ЯМЗ-236Д2) була

Рис. 4 – Матеріаломісткість порівнюваних тракторів

Рис. 5 – Показники роботи тракторів



12

№ 12 (99) грудень 2017 р.

менша на 13,9%, а з ХТА 200-
10 – на 22,8%.

Оцінка економічних показ-
ників роботи тракторів РТ-М-
160, Беларус 1523 і ХТА-200-
10 проводилася на основному
обробітку  ґрунту ґрунто-
обробним знаряддям ОПО-
4,25 за порівняльними екс-
плуатаційно-технологічними
показниками. У результаті
сукупні витрати грошових
коштів на гектар на виконання зазначеної операції
були мінімальні під час роботи з трактором ХТА-200-
10, а з РТ-М-160 – вищі на 24,4%, з Беларус 1523 – на
31,8%.

Висновки. Тягове зусилля тракторами з шарнір-
ною рамою під час роботи приблизно рівномірно роз-
поділяється між усіма колесами, а не перерозподі-
ляється на задній міст, як у тракторів класичного ком-
понування. У цьому випадку зчіпні властивості коліс з
ґрунтом є найбільш оптимальними, що дозволяє отри-
мати найбільшу силу тяги.

Використання шарнірно-зчленованої рами дає
змогу трактору копіювати рельєф під час руху, що під-
вищує як тягові показники, прохідність агрегата, так і
комфорт водія. Під час повороту трактора з шарнірною
рамою не утворюється додаткових слідів, тобто
передні і задні колеса рухаються однією колією. Все це
дає змогу знизити опір руху завдяки скороченню
роботи на утворення колії та тертя шин по опорній
поверхні. Центральне розміщення кабіни створює від-
мінну оглядовість для оператора. Важливою перева-
гою можна вважати також можливість використання
однакових мостів на передній та задній осях. 
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Аннотация. В последнее время все большее вни-
мание пользователей вызывают полноприводные
тракторы нетрадиционной компоновки с мощными
двигателями и одинаковыми колесами. Особенно
эффективны они для выполнения работ общего
назначения, где требуется высокое тяговое усилие. В
работе выполнен обзор сегодняшнего рынка тракто-
ров в Украине. Представлен взгляд на концепцию
мощного трактора. Показано, какой мощности тракто-
ра пользуются наибольшим спросом и какого класса
машины наиболее соответствуют почвенно-климати-
ческим зонам Украины. Рассмотрены особенности и
преимущества тракторов с различными компоновоч-
ными схемами - классической, интегральной и с шар-
нирно-сочлененной рамой. Для подтверждения пред-
ставленных выводов приведены результаты сравни-
тельных испытаний представителями машиноиспыта-
тельной станции в реальных условиях эксплуатации

Рис. 6 – Витрати палива
на 1 гектар
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тракторов классической, интегральной схем и с шар-
нирно-сочлененной рамой. Сравнение тракторов осу-
ществлялось при щелевании стерневых фонов в оди-
наковых условиях. Отмечены особенности конструк-
ции и компоновочной схемы каждого трактора.
Указаны размеры шин передних, задних колес и воз-
можность их сдваивания для улучшения тяговых
свойств тракторов.

Оценка удельной материалоемкости сравнивае-
мых тракторов показала, что они имеют примерно
одинаковый уровень энергонасыщенности.

По результатам полевых испытаний было установ-
лено, какой трактор показал наибольшую производи-
тельность и скорость движения при выполнении
выбранной операции.

Экспериментально в полевых условиях с помощью
тормозной машины для каждого трактора были опре-
делены максимальная сила тяги, скорость и буксова-
ние. На основании анализа результатов тяговых испы-
таний определена компоновочная схема трактора,
которая имеет преимущества.

За время сменной работы оценен удельный рас-
ход топлива каждого из тракторов, что позволило под-
твердить предпосылки и выводы.

По эксплуатационно-технологическим показате-
лям каждого трактора определены совокупные расхо-
ды денежных средств.

Summary. Recently, more and more attention of
users is caused by all-wheel drive tractors of non-tradi-
tional layout with powerful engines and identical wheels.
They are especially effective for general purpose opera-
tions where high tractive effort is required. In work the
review on today of the market of tractors in Ukraine is exe-

cuted. A look at the concept of a powerful tractor is pre-
sented. It is shown how much power the tractor is most in
demand and what class of cars are most suitable for the
soil and climatic zones of Ukraine. Features and advan-
tages of tractors with different layout schemes - classical,
integral and articulated-frame - are considered. To con-
firm the presented conclusions, the results of compara-
tive tests are presented by representatives of the
machine testing station in the real operating conditions of
tractors of the classical, integrated circuits and articulat-
ed-frame. Comparison of tractors was carried out by
splitting the stubble backgrounds under the same condi-
tions. The noted features of the construction and layout of
each tractor. The specified sizes of tires of forward, back
wheels and an opportunity of their doubling for improve-
ment of traction properties of tractors.

The estimation of the specific material consumption of
the compared tractors showed that they have approxi-
mately the same level of energy saturation.

Based on the results of the field tests, it was deter-
mined which tractor showed the greatest productivity and
speed of movement when performing the selected oper-
ation.

Experimentally, in the field, a maximum traction force,
speed and skidding were determined for each tractor
using a braking machine. Based on the analysis of the
results of traction tests, a tractor layout is defined, which
has advantages.

During the shift work, the specific fuel consumption of
each of the tractors was estimated, which allowed con-
firming the assumptions and conclusions.

According to the operational and technological indicators
of each tractor, the total costs of funds are determined.

Стаття надійшла до редакції 31 жовтня 2017 р.

Заготівля грубостеблих кормів 

сучасними високопродуктивними 

кормозбиральними комбайнами 
(продовження статті)

УДК 631.356.2

У статті розглянуто конструкційні особливості основних вузлів кормозбиральних комбайнів та їхній вплив на
якісні показники роботи. Зокрема, розглянуто особливості конструкції кормозбиральних комбайнів серії 7050
фірми John Deere, Claas, РУП «Гомсільмаш». Щодо кожної моделі коротко висвітлено нововведення в конструк-
цію машин, які зі свого боку підвищують їхню надійність під час виконання технологічного процесу, створюють
комфортні умови персоналу.

Приміром, розглянуто нові конструкційні рішення комбайнів серії 7050 – це система Harvestlab, AutoLOC,
IVLOC, HarvestDOC, IDLink, Autotrac. Наведено перелік змінних робочих органів, якими комплектується комбайн
для виконання технологічного процесу, нових прогресивних систем комбайнів фірми Claas. Це системи CEBIS,
QUANTIMETER, INTENSIV CRACKER, CLAAS TELECAM, CLAAS CAM PILOT. Розглянуто особливості конструкції
комбайна FS 8060. Наведено коротку технічну характеристику комбайнів John Deere, Claas, FS 8060.

Ключові слова: кормозбиральні комбайни, виробництво кормів, вузли, якісні показники роботи.

Філоненко Л. інженер (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
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РУП «Гомсільмаш» на третій міжнародній виставці
тваринництва та птахівництва Agro Animal Show пред-
ставив новий самохідний кормозбиральний комбайн
FS 8060.

Комбайн оснащено двигуном Меrcedes Benz ОМ
502 LА V8 потужністю 600 к. с, який найбільше підхо-
дить для господарств з великим обсягом заготівлі кор-
мів [6].

Управління всіма важливими процесами роботи
машини (рух вперед-назад, швидкість руху, екстрена
зупинка, керування силосопроводом, підйом-опускан-
ня адаптерів) зосереджено на одній рукоятці (джой-
стику).

Конструкція ходової частини комбайна розрахова-
на на його високу прохідність та маневреність. Шини
коліс тягового моста оснащено системою автоматич-
ної підкачки, що забезпечує оптимальний тиск залеж-
но від умов експлуатування (дорога-поле). Трансмісія
ходової частини дозволяє розвивати транспортну
швидкість до 40 км/год. Завдяки високій несній здат-
ності мостів, комбайн може рухатись з максимальною
швидкістю з будь-якими адаптерами [6].

Конструкція живильно-подрібнювального апарата
передбачає без застосування допоміжних засобів
(візка) відводити в бік правого колеса живильний апа-
рат, що дає
змогу вільного
доступу до
п о д р і б н ю -
в а л ь н о г о
барабана та
протирізаль-
ної пластини
(рис. 5).

Живильний
апарат у стан-
дартній ком-
п л е к т а ц і ї
оснащується каме-
неметалодетекто-
ром, який надійно
захищає ножі под-
р і б н ю в а л ь н о г о
барабана від попа-
дання сторонніх
предметів (рис. 6).

П о д р і б н ю в а -
льний барабан
може оснащува-
тись двадцятьма
або сорока ножа-
ми, розташовани-
ми в чотири ряди
на опорах під кутом
до середини бара-
бана, що забезпе-
чує енергоощад-
ний зріз. При цьому
подрібнена маса
зміщується від
країв до середини,
що знижує зношування від тертя стінок силосопроводу
(рис. 7) [6].

Конструкція живильного апара-
та передбачає шість приймальних
вальців, що забезпечує попереднє
підпресовування маси для подаль-
шого якісного її подрібнення.
Подрібнена маса транспортується
без зміни напрямку руху, одержую-
чи додаткове прискорення приско-
рювачем викиду. Така прямоточна
схема забезпечує максимальну
продуктивність з економною витра-
тою палива (рис. 8) [6].

Висновки. Аналіз тенденцій розвитку конструкцій
машин для заготівлі кормів показує, що ефективність
використання техніки досягається завдяки:

1) інтенсивному впровадженню електронних
систем керування технологічними операціями і конт-
ролю;

2) широкому застосуваню новітньої елементної
бази, прогресивним конструкційним матеріалом,
впровадження досконалої механіки;

3) збільшенню потужності енергозасобів та ширини
захвату машин;

4) збільшенню робочих і транспортних швидкостей;
5) застосуванню економічних двигунів;
6) застосування широкого шлейфу багатоопера-

ційних та універсальних машин;
7) скороченню часу на технічне та технологічне

обслуговування;
8) покращенню умов праці механізатора.
Загалом комбайни John Deere серії 7050, Jaguar

серії 800 та FS 8060 з широким спектром змінних
робочих органів, інтелектуальними технічними і техно-
логічними рішеннями можуть слугувати прототипом
для створення вітчизняної конструкції сучасного кор-
мозбирального комбайна.
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Аннотация. В статье рассмотрены конструкцион-
ные особенности основных узлов кормоуборочных
комбайнов и их влияние на качественные показатели
работы. В частности, рассмотрены особенности кон-
струкции кормоуборочных комбайнов серии 7050
фирмы John Deere, Claas, РУП «Гомсельмаш». По каж-
дой модели коротко освещены новшества в конструк-
ции машин, которые со своей стороны повышают их
надежность при выполнении технологического про-
цесса, создают комфортные условия персоналу.

К примеру, рассмотрены новые конструкционные

Рис. 5 – Конструкція живильно-подрібню-
вального апарата

Рис. 6 – Живильний апарат з камене-
металодетектором 

Рис. 7 – Подрібнювальний барабан 

Рис. 8 – Конструкція
живильного апарата 
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решения комбайнов серии 7050 - это система
Harvestlab, AutoLOC, IVLOC, HarvestDOC, IDLink,
Autotrac. Приведен перечень сменных рабочих орга-
нов, которыми комплектуется комбайн для выполне-
ния технологического процесса, новых прогрессив-
ных систем комбайнов фирмы Claas. Это системы
CEBIS, QUANTIMETER, INTENSIV CRACKER, CLAAS
TELECAM, CLAAS CAM PILOT. Рассмотрены особенно-
сти конструкции комбайна FS 8060. Приведена крат-
кая техническая характеристика комбайнов John
Deere, Claas, FS 8060.

Summary. The structural features of the main units of
forage harvesters and their influence on qualitative per-
formance indicators are considered in the article. In par-
ticular, features of the design of forage harvesters of
series 7050 of John Deere, Claas, RUE "Gomselmash"

are considered. For each model, the innovations in the
design of machines, which, for their part, exceed their
reliability during the technological process, create com-
fortable conditions for the personnel.

For example, new construction solutions for combines
7050 series are considered - Harvestlab, AutoLOC,
IVLOC, HarvestDOC, IDLink, Autotrac. The list of changing
working bodies, which combines the combine for the
technological process, the new progressive systems of
combines of the firm Claas, is given. These are CEBIS,
QUANTIMETER, INTENSIV CRACKER, CLAAS TELECAM,
CLAAS CAM PILOT. The features of the FS 8060 combine
are considered. The short technical characteristics of
John Deere, Claas, FS 8060 combine harvesters are
given.

Стаття надійшла до редакції 8 вересня 2017 р.

Теоретическое обоснование компенсирующего 

режима работы воздухонагревателя

УДК 631.365

В статье представлены результаты теоретических расчетов обоснования компенсирующего режима работы
воздухонагревателя. Обоснованы необходимые параметры потоков горючих газов и нагреваемого воздуха для
обеспечения максимальной экономичности сжигания топлива.

Ключові слова: сушка зерна, воздухонагреватель, местные виды топлива.

Чеботарев В., д-р техн. наук, УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»

Введение. Сушка является одной из самых энер-
гоемких операций в технологических процессах про-
изводства зерна (35…50% от всех затрат энергии).
Имеющийся в Беларуси парк зерносушилок рассчитан
на применение как жидкого топлива или природного
газа, так и местных видов топлива [1 - 4]. Именно бла-
годаря возможности тонкого оперативного управле-
ния извлечением и подачей тепла на сушку эти тради-
ционные виды топлива на сегодняшний день домини-
руют в мире при проведении сушки зерна [5-11]. Они
незаменимы при сушке семян. Между тем складываю-
щаяся в мире ситуация с энергопотреблением все
больше требует использования возобновляемых
источников тепла, каковыми, в частности, являются
дрова, солома, торф - наиболее распространенный и
доступный энергоресурс Беларуси [10]. Поэтому в
Республике Беларусь будут востребованы зерносу-
шилки, работающие как на традиционном топливе
(нефтяного происхождения, газе), так и на твердом
местном - дровах, соломе, торфе, торфобрикетах [1,
10]. Это означает, что сельскохозяйственное про-
изводство должно оснащаться воздухонагревателями
широкого типоразмерного ряда, работающими на
различных видах топлива.

Основная часть. Опыт использования и научные
исследования показывают, что для целей сушки зерна
в сельском хозяйстве лучше всего подходят воздухо-

нагреватели с теплообменниками, простые конструк-
ционно и лучше других использующие тепловой
потенциал сжигаемого топлива [12, 13]. Помимо эко-
номичности такие воздухонагреватели должны соот-
ветствовать важнейшему требованию - обеспечивать
поддержание стабильной (на заданном уровне) тем-
пературы агента сушки. Если в воздухонагревателях,
работающих на традиционных углеводородных видах
топлива, проблем не возникает, то при сжигании твер-
дого топлива (дрова, торф, солома) нестабильность
температуры - главная из проблем. Устранить ее
пытаются разными способами. Для этого воздухона-
греватели, например, делают больших объемов,
чтобы единовременно закладывать больше дров. По
другому способу применяют несколько топок (или
делят большую топку на несколько секций) с автома-
тическим последовательным сдвигом фаз интенсив-
ного горения в каждой из них. Возможен и такой спо-
соб, когда в одной топке одновременно сжигают твер-
дое и жидкое топливо. Основным условием эффек-
тивного теплообмена в воздухонагревателе является
обеспечение точного соответствия преобразуемых и
передаваемых объемов тепла от горючих газов, обра-
зующихся в топке, к подогреваемому наружному воз-
духу [14]. При этом важно выполнить эти условия при
колебаниях в процессе работы воздухонагревателя
величин температур и подачи горючих топочных газов

© Чеботарев В., 2017
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и наружного воздуха для нагрева, то есть компенсиро-
вать возникающие отклонения [15, 16]. Как известно,
количество тепла, передающегося от горючих газов
через теплообменную поверхность воздухонагревате-
ля к нагреваемому воздуху будет равно:

, (1)

где � – теплопроводность материала теплообмен-
ника, Вт/(м К);

F
�

– теплообменная поверхность воздухонагрева-
теля, м2;

T01 ,TK1 – начальная и конечная температура горю-

чих газов, перемещаемых из топки к дымовой трубе,
К;

qгг – удельная объемная подача горючих газов,

м3/с.
Количество тепла, получаемого агентом сушки,

определится по следующей зависимости:

(2)

где � – коэффициент теплообмена, Вт / (м2 К); 
T02 ,TK2 – начальная и конечная температура подо-

греваемого воздуха, К;
qас – удельная объемная подача подогреваемого

воздуха, м3/с.
После приравнивания правых частей уравнений (1)

и (2) и необходимых преобразований определяется
зависимость для расчета в воздухонагревателе опти-
мальных значений температур и подач горючих газов
и подогреваемого воздуха, а также установления
необходимых компенсаций по температуре и подаче:

. (3)

При известных средних площадях поперечного
сечения воздуховодов для горючих газов и нагревае-
мого воздуха выражение (3) примет вид:

(4)

где Fср ас , Fср гг – средняя площадь поперечного

сечения воздуховодов, в которых перемещаются
соответственно подогреваемый воздух и горючие
газы, м2;

𝜐ас, 𝜐гг – скорость движения горючих газов и подо-
греваемого воздуха, м/с.

При перемещении в воздуховодах теплообменника
температура горючих газов будет падать, а нагревае-
мого воздуха возрастать. Этот процесс может быть
описан следующим дифференциальным уравнением:

(5)

где dl – бесконечно малое перемещение в воздухо-
водах подогреваемого воздуха и горючих газов, м;

kто – коэффициент пропорциональности, м-1.

Tгг ,Tас – начальная температура горючих газов и

подогреваемого воздуха, К.
После разделения переменных выражение (5) при-

обретет следующий вид:

(6)

После интегрирования правой и левой частей
выражения (6) оно принимает следующий вид:

(7)

После потенцирования выражения (7) будет полу-
чено решение уравнения (5) в общем виде. 

(8)

Исходя из начальных условий: l=0; Tгг = Т01; Тас = Т02;

определяется значение постоянной интегрирования 
С = (Т01 – Т02). И тогда частное решение дифференци-

ального уравнения (5) будет иметь следующий вид:

(9)

Таким образом, из выражения (9) определяется
текущая температура подогреваемого воздуха (аген-
та сушки для зерносушилок) в зависимости от теку-
щей температуры горючих газов, начальной темпера-
туры горючих газов и наружного воздуха, а также
пройденного ими пути в воздуховоде. Для существен-
ного снижения возникающих при работе воздухона-
гревателя зерносушилки колебаний тепловой мощно-
сти, передаваемой агенту сушки, его газовые и воз-
душные потоки должны иметь взаимоувязанные ком-
пенсационные режимы, определяемые параметрами
горючих газов и наружного воздуха, а также пройден-
ным ими путем в газо- и воздуховодах в соответствии
с зависимостями (4) и (9). Полученные уравнения (4) и
(9) позволяют определить общие теплотехнические
параметры воздухонагревателя с учетом необходи-
мых компенсационных допусков и поставить задачи
по расчету его конкретных технических параметров.
Для решения таких задач требуется провести подроб-
ное обоснование выбора основных параметров кон-
кретных воздухонагревателей, чтобы на их основе
можно было бы построить требуемый типаж, повы-
сить эффективность и конкурентоспособность разра-
боток [8, 9]. Воздухонагреватели предназначены для
производства и передачи тепла агенту сушки.
Основным параметром воздухонагревателя является
его теплопроизводительность (тепловая мощность),
которая определяется согласно следующей зависи-
мости:

(10)

где qчт – часовой расход топлива, кг/ч, м3 /ч;

− низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг,

кДж/м3.
На основании заданной тепловой производитель-

ности воздухонагревателя определяются базовые
параметры его топочной камеры - объем топочного
пространства исходя из предельного теплового
напряжения топочного пространства для конкретного
вида воздухонагревателя:

(11)
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где qv − предельное тепловое напряжение топоч-
ного пространства, кВт/м3.

Для слоевых топок также определяется площадь
зеркала горения на основе предельного теплового
напряжения зеркала горения:

(12)
где qR − предельное тепловое напряжение зеркала

горения, кВт/м2.
Важным показателем работы топки воздухонагре-

вателя является ее коэффициент полезного действия:

(13)

где − потери теплоты от химического и
механического недожога,%;

Выводы. Таким образом,  для существенного сни-
жения возникающих при работе воздухонагревателя
зерносушилки колебаний тепловой мощности, пере-
даваемой агенту сушки, его газовые и воздушные
потоки должны иметь взаимоувязанные компенса-
ционные режимы, определяемые параметрами горю-
чих газов и наружного воздуха, а также пройденным
путем газо- и воздуховодах в соответствии с зависи-
мостями (4) и (9). 
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Анотація. У статті представлені результати теоре-
тичних розрахунків обґрунтування компенсувального
режиму роботи нагрівача. Обґрунтовано необхідні
параметри потоків горючих газів і повітря, яке нагріва-
ється для забезпечення максимальної економічності
спалювання палива.

Summary. The article presents the results of theoret-
ical calculations of the justification of the compensating
operating mode of the air heater. The necessary parame-
ters of flows of combustible gases and heated air are sub-
stantiated in order to ensure maximum fuel combustion
economics.

Стаття надійшла до редакції 13 вересня 2017 р.
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Д о с л і д ж е н н я  з а  а к т у а л ь н и м и  п р о б л е м а м и  А П К

Комплексне моделювання процесів реалізації
технологій методами диференціальних ігор за

умов ризикованого землеробства

УДК 631.3:061.4

Розроблена методика комплексного структурного моделювання складної динамічної системи агровироб-
ництва продукції рослинництва за умов ризику та невизначеності факторів впливу навколишнього середовища.
Покрокове гарантоване адаптивне управління процесами реалізації аграрних технологій здійснюється за
результатами розв’язків диференціально-ігрових задач N гравців. Запропоновано структурно функціональне
забезпечення комп’ютерних засобів, що визначає умови гарантованого отримання рівня врожайності з ураху-
ванням одночасних спільних покрокових нелінійних дій N гравців.

Ключові слова: безпечно прибуткова агротехнологія, диференціально-ігрова парадигма, безкоаліційна
взаємодія, зміни ризиків, покрокове управління, ресурси АПК.
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Вступ. Різні ієрархічні поліергатичні виробничі
організації (ПЕВО) та фахівці агропромислового ком-
плексу (АПК) [1-4] застосовують підсистеми прогнозу,
випробування техніко-технологічних рішень [1] (ТТР),
програмування на основі спеціалізованих систем підт-
римки прийняття рішень (СППР) з метою моделюван-
ня динаміки функціонування об’єктів виробництва
продукції рослинництва (ВПР) для ефективного еконо-
мічного й раціонального управління витратами
наявних ресурсів. Значна складність об’єктів, процесів
та явищ природного гетерогенного впливу навко-
лишнього середовища (НС) обумовлює різкі коливан-
ня врожаїв ВПР у відкритому землекористуванні в умо-
вах суттєвих змін погодно-кліматичних факторів [1].
Вимоги ПЕВО АПК та сільськогосподарських виробни-
ків [3-6] за критеріями безпеки життя, екології, еконо-
міки і продовольчої безпеки формують задачі моделю-
вання ВПР у категоріях: завчасного (упередженого,
швидкого); повного (правдоподібного-гарантовано-
точного); ефективного (за мінімальних витрат наявних
ресурсів); прибуткового ТТР ПЕВО.

Звичайна обмеженість TESIMFO ресурсів [4]
додатково ускладнює методичне, математичне,
інформаційне та  техніко-технологічне забезпечення
конструкційного комплексного моделювання (ККМ)
об’єктів складних динамічних систем (СДС) з природ-
ними та соціотехнологічними варіаціями. Але в ринко-
вих умовах АПК у межах міжнародної  кооперації  та
конкуренції лише інноваційні методи ККМ здатні
гарантувати якість системного аналізу майбутнього
ТТР щодо дії  керованого землеробства [1-4] у локаль-
них зонах підвищеного ризику подій (ЗПРП) внаслідок
випадкових загроз, збурень, завад факторів НС.

Постановка проблеми. Фактичне об’єктивне зро-
стання складності об’єктів, процесів та явищ АПК, які
безпосередньо чи опосередковано впливають на кін-
цевий результат кожного життєвого циклу ВПР, які
використовують нові (за часом виготовлення), але вже
традиційні, відомі та широко апробовані сільськогос-

подарські машини (СГМ) [2], агрегати, механізми,
прилади, свідчить про необхідність переходу на іншу
парадигму синергетичного розвитку СДС [3].
Докорінна зміна парадигми базується на інтегрованих
протилежних ТТР, які забезпечують спрощення задач,
декомпозицію, еквівалентування фрагментів, апрок-
симацію спектрів та функцій завдяки символьній
алгебраїзації множин, властивостей і відношень.
Символьна (кодова, ідеографічна, візуальна) формалі-
зація за умов конструкційного спрощення описів СДС
практично повно зберігає необхідну й достатню функ-
ціональність у межах кожної задачної системи, яка
необхідна для автоматизованого отримання ТТР від
комп’ютеризованих СППР та засобів ККМ [4].
Формалізація такої парадигми для гарантовано адап-
тивного управління ГАУ процесами ВПР, які реагують
на впливи множинних багатозначних факторів НС,
безумовно є актуальною [1-4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій відпо-
відно до вищеозначених напрямів та допомоги науко-
метричних баз даних Web of Science, Scopus, Google,
Scholar, MS Academic Search, Springer Zink доводить,
що продовжується тенденція комерціалізації відомих,
апробованих, майже традиційних ТТР. Вони лише
модифікуються, модернізуються, формозмінюються
за потреб  покупців на міжнародних ринках СГМ. Саме
ці підходи корисні в умовно стабільних зонах неризи-
кованих коливань погодно-кліматичних факторів та
незагрозливо сейсмічних коливань. Але існують значні
соціотехнологічні забруднення біосфери та екорегіо-
нів, які значно зменшують ефективність програм з
продовольчої безпеки за причин глобалізації загроз-
ливих викидів у відкрите НС.

Теоретичні основи й математичні методи розв’язу-
вання задач диференціальних ігор давно відомі [5].
Але їхня фундаментальна роль [6] для розв’язування
кардинальних складних задач з метою визначення ТТР
відповідно до гарантування синергетичних ефектів (у
конкретний час ВПР, за цих умов біосфери, наявних
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агротехнологій ПЕВО, технічного рівня СГМ, можливих
форм адаптації до небажаних випадкових впливів
нестаціонарного НС з урахуванням обмежень на
ресурси реагування АПК) зараз ще недостатньо інте-
лектуалізована, алгоритмізована, адаптована до
потреб технолога та машинобудівника.

Мета роботи полягає у розробленні методики кон-
струкційного комплексного моделювання (ККМ) про-
сторово-часових процесів багатокрокового форму-
вання дискретних актів багатоконтурного гарантовано
адаптивного управління (ГАУ) витратами TESIMFO
ресурсів ВПР до отримання врожаїв з цільовими рівня-
ми прибутковості за умов паралельного стеження за
гетерогенними формами впливів ризикованої динамі-
ки багатьох факторів НС та застосування на кожному
проміжному кроці техніко-технічнологічних рішень
(ТТР), які були випробувані практикою землеробства
[1-4]. Процедури системо-аналогового та структурно-
го моделювання [3] з ланцюговими багатокроковими
етапами технологічного перетворення результатів оці-
нювання станів часток СДС в конкретні чергові акти дії
за критеріями безпеки життя й функціональної стійко-
сті ієрархічного ГАУ [3] застосовані для інтегрованого
розв’язку диференціально-ігрових задач [5] N гравців,
які у сукупності відображають конкретні поточні ситуа-
ції ризикованого землеробства у відкритому середо-
вищі. 

Постановка завдання у директивному вигляді
«треба швидко досягти сформульованої мети» - не
конструктивна. Пряма спроба розробити необхідну
методику ККМ СДС з багатомірними компонентами,
різнотемповою динамікою, гетерогенними подіями та
значними рівнями невизначеності й багатозначності
ситуативного майбутнього показує, що дуже значне

степеневе зростання складності об’єктів
моделювання є природною об’єктивною забороною
на марні витрати ресурсів. Неможливо охопити
незлічене, яке ще неперервно змінюється [3].
Кардинальне зниження обчислювальної складності в
області оригіналів [4] можливе у просторі зображень,

де кожна часткова модель злічена .
Завдяки символьно-кодовій алгебраїзації інформацій-
но-образних динамічних моделей (ІОДМ) відбувається
цілеспрямований синтез для всіх задачних елементів
та складових компонентів. Отримання робочих моде-
лей дозволяє проводити ефективну методику алгеб-
раїзації завдання. Тоді методами обчислень на елек-
тронних комп’ютерах можна отримувати необхідні
результати випробування ідей, гіпотез, варіантів у виг-
ляді ТТР для аграріїв [1-4].

Основний матеріал дослідження. Конструкційне
комплексне моделювання кожної конкретної СДС
об’єктивно починається з базових визначень знань
сільськогосподарського землеробства [4-7].
Символьно тотожні відношення для чисельних реаль-
них об’єктів (СГМ, ГАУ, ВПР), включаючи їхні зрозумілі
ІОДМ поняття, встановлюються між ними та спроще-
ними частковими кодовими позначеннями, які спільно
описують єдину інформаційну модель (ЄІМ). Засоби
ККМ та ЄІМ разом забезпечують отримання необхід-
них ТТР як результат розв’язку відповідної конкретної
задачі безпечного ВПР за умов ризикованого земле-

робства та вагомих потреб і вимог практики ПЕВО
АПК.

Пошук на математичній мові спрощених, але
результативних моделей СДС та НС, залежить від
ефективності декомпозиції завдання у вигляді підгра-
фів системи. Узагальнений алгоритм із застосуванням
апробованих баз знань (БЗ), баз даних (БД) та систем
підтримки прийняття рішень СППР для запропонова-
ного нами ККМ на базі спеціалізованої ЄІМ наведено
на рис. 1. Надамо детальні пояснення за такими базо-
вими кроками ККМ.

К1. Перетворення вхідного завдання тексту кори-
стувача АПК у базовий структурний граф ЄІМ, який у
розширеній ієрархічній системі вкладених підграфів
має вигляд:

(1)

де - структурний граф К-го рівня,
формоутворений за допомогою суперпозиції з підгра-

фів графа; 

- нуль граф або початкове формо-

утворення з вершинами та відповідни-

ми ребрами (гілками, дугами,
з’єднаннями), які разом зі спільними (парними) вер-

шинами утворюють грані (поверх-

ні). Специфіка граней відображає сукупність у виг-

ляді подібних клітин багатокутників для
кожної підзадачі стосовно змін станів (вершин) внаслі-
док динамічних і кінематичних процесів. Зрозуміло,

що двобічні відношення (інтеграції - збільшення

чи декомпозиції – зменшення складності) реалі-
зуються на ЕОМ швидко й конструкційно ефективно
внаслідок невеликої кількості об’єктивно існуючих
ієрархічних рангів у дуже складних природних об’єктів.
На цьому етапі реалізуються семантичний, онтологіч-
ний і морфологічний аналіз ЄІМ абзаців тексту,
речень, фраз та окремих слів-понять. Лінгвістичні
об’єкти перетворюються у стандартизовані коди про-
грамно-апаратного комплексу (ПАК), що є спеціалізо-
вано й верифіковано. 

К2. Побудова узагальненого структурного графа
у вигляді (1) потребує символьного

визначення вершин, граней та ребер. Ці компоненти
ЄІМ зв’язують (з’єднують, забезпечують комунікацію,
пов’язують) з урахуванням знань ефективної множини

всі часткові пари вершин базової

множини В цього завдання для формотворення струк-

тур ККМ. Також утворюються відповідні багатокут-
никові грані для додаткової характеризації процесів,
що обумовлені виникненням у локальній структурі
нових  (фізичних, біохімічних, технічних та ін.) синерге-
тичних відношень у порівнянні з попередніми вкладе-
ними підструктурами меншої розмірності коду ЄІМ.

К3. Двобічне інтерфейсне тлумачення для діалого-
вих ергатичних обмінів повідомленнями.
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Предикативне конструкційне
двобічне розкриття ІОДМ стосу-
ється інтелектуалізації процесів
комунікації ПЕВО АПК, включаю-
чи операції обмінів даними,
директивами, командами,
відображеннями проміжних та
кінцевих результатів роботи
ПАК. Гнучкий, зрозумілий, ком-
фортний інтерфейс БЗ, БД,
СППР, електронних таблиць за
допомогою ЄІМ однозначно,
швидко, контекстно відображає
інтерпретації прагматики понять
ВПР та землеробства [1-4]. Для
доречного розв’язку всіх задач
застосовуємо символьно-кодові
алгебраїчні симплекси ПАК та
навпаки – за потреб у ТТР – зво-
ротні відображення під час звіту-
вання результатів виконаних
процедур [4]. Для цього наявні у
ПАК інформаційні ресурси БЗ,
БД, СППР зв’язуються з елек-
тронними архівами, бібліотека-
ми, довідниками, тематичними
системами управління базами
даних, включаючи експертні
сайти у мережі Internet.
Структуризація зв’язків у вигляді
графів (1) дозволяє перетвори-
ти початкову складну задачу в
типову тривіальну, для якої є
вирішальний комплексний
засіб, тарифікований за відоми-
ми параметрами минулих років.

К4. Адаптація комп’ютерного
операційного середовища ПАК
до ситуативної почергової взає-
модії між всіма N учасниками
диференціальної гри від почат-
кового стану до термінального
цільового стану.  Звичайно
стани СДС змінюються відповід-
но до множини декількох гетерогенних системотвор-
них процесів ВПР, які можна описати векторно сукуп-
ністю диференціальних рівнянь [5] виду:

(2)

де – мірний вектор стану АВПР,
що відображає фази розвитку культурної рослини від

насіння, яке внесене в у ґрунт, до товарного стану
врожаю на кінцевий момент Т часу. Фактори впливу на
динаміку органогенеза під час тривалого формування
врожаю відповідно залежать від - векторів
небажаної дії НС для кожного з N гравців. На початку

гри у заданій системі, початковий вектор
відомий за багаторічною практикою АВПР

[1-4]. Для кінцевого часу цільовий стан

може бути запрограмованим, бажаним, очіку-
ваним із заданою � похибкою за багаторічним досві-

дом землеробства у конкретних регіональних умовах
прояву зафіксованих ризиків.

Сутність, особливість, специфіка застосовування
рівнянь (2) полягає у критеріях вибору класу функцій

, що з алгебраїчною точністю дозволяють одержа-
ти розв’язок у вигляді дискретного ряду значень дії
факторів НС. Умовно цей часовий ряд точний для пер-

шого гравця (аграрія) з можливостями ресурсів

управління. Набір значень на кожному кроці у

межах неперервного інтервалу в кожній внутрі-

шній точці
зберігає форму безпечного (без катастроф) розвитку
врожаю. Незважаючи на це, інші (N-1) гравці власними
засобами НС, навпаки, діють за принципом кожен раз

у спільному вузлі існування, максимізуючи для себе
відповідну багатозначну вагу дійсної дії. Ці дані для всіх
(N-1) гравців можливо інтерпретувати як незалежні

Рис. 1 – Узагальнена схема методики ККМ за парадигмою диференціальних ігор N пара-
лельних гравців у системах АПР з гарантованим отриманням врожаїв за умов раціонального
керованого землеробства та прояву ризиків НС, які можливо завчасно знизити завдяки ТТР,

що вже точно оцінені, спрогнозовані та опробовані засобами мультиагентних ПАК
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природні фактори НС. Вони за результатами багато-
річних спостережень та вимірювань мають фактичні
обмеження: 

(3)

де - максимальні значення відо-
мих поточних форм можливих впливів НС. Гетерогенні
обмеження різні, тому що кожним з гравців застосо-
вуються власні TESIMFO ресурси. Ці форми впливів
задовольняють спільній паралельній динаміці рівнянь
(2) відповідно реальній СДС керованого землеробства
[2].

К5. Формалізація загальної  задачі та її підзадач. У
диференціальних іграх [5] означені гравці обирають
різні види стратегій: «прогноз і контрпрогноз (рефлек-
сія)», рівноважні за Нешу, гарантувальні. У випадках N
гравців (коли N=3, рис. 2) гарантувальні стратегії згід-
но з принципом мінімакса:

(4)

де - плата (оцінка якості дії, бажане значення) і-
го гравця у вигляді функціоналу з багатозначними
управліннями (3):

(5)

- задані функції оцінок якості перехідного про-
цесу за змін гри;

- функція кінцевого стану характеризує оцінку
якості  досягнення термінальної множини і-го гравця;

- сукупність керуючих дій одночасно усіх (N-1),
крім і-го гравця.

Базова задача диференціальної гри [5] полягає у
визначенні: ціни гри відповідно до обраної умовно
оптимальної стратегії гравців; найкращих стратегій
гравців з оцінками конкретних часткових плат на
покрокові витрати власних ресурсів; кінематичних
параметрів траєкторії у фазовому просторі, який з’єд-
нує проміжні стани-кроки застосування актів дії та
протидії. Згідно з рис.1 на кожному кроці необхідно
розв’язати одночасно (паралельно) дві задачі. Перша
задача аналізу полягає в інтегруванні рівнянь динаміки
СДС (2) згідно із заданими моделями і вектор функція-
ми керування U (t) для першого гравця та V(t) - для усіх
(N-1) інших гравців. Друга задача синтезу обумовлює
розрахунки конкретних форм керувань згідно зі збігом
обставин гри та структурою вирішальних зв’язків з
урахуванням (3) обмежень. За правилами вибору
стратегій і оцінок ціни плат отримаємо траєкторію пое-
тапного наближення до цільового кінцевого стану. Усі
компоненти БЗ, БД, СППР для часткових підзадач
додатково структуруються [2-4] з урахуванням праг-
матичних знань стосовно вимог, умов і досвіду випро-
бувань можливих ТТР для ВПР.

К6. Структуризація простору вирішальних станів
взаємовідношень для всіх N гравців. Кожну компонен-
ту задачної системи, включаючи тривіальну (типову
традиційну) підзадачу, можливо описати 

(6)

де – тема або клас задач з варіативною інтерпре-
тацією предикативних визначень конкретної множини;

– комплекс вказівок, настанов, директив у вигля-
ді інструкцій з керування складовими елементами ПАК
у даному класі процесів обробки даних та отримання
кінцевого результату;

– комплекс початкового , ланцюга з проміжних

та кінцевого станів об’єктів означеного класу та
тематичної спрямованості СППР;

F – комплекс функціоналів продукції, який згідно із
завданням повинен бути перетворений у послідов-

ність операторів , алгоритміч-
ний набір яких конструкційно реалізує ПАК. Тож це
дозволяє здійснити перехід від попереднього (почи-
наючи з наявно заданого) стану до наступного (реку-
рентно продовжувати по черзі) та наприкінці досягну-

ти кінцевих критеріальних цілей; � - початковий сим-
вол, наприклад, Begin, даної � компоненти. База знань
ПАК зберігає відношення згідно з (6), щоб за потреба-
ми АПК (рис.1) визначати факти: < що знаходиться, де
>,< що функціонує, коли >,< що здійснюється, навіщо
та за яких умов >,< що виникає і з’являється із чого, як,
де, коли >,< що перетворюється у що >,< що стає,
яким, з якою назвою, властивостями, цільовими відно-
шеннями >.

Задачі управління базуються на підзадачах:
відображення результатів актів дії у СДС; оцінка поточ-
ної ситуації та розпізнання можливих і заборонених
рухів; прогноз та оцінка витрат ресурсів для реалізації
зміни стану; узагальнення цілі наступного кроку; при-
йняття ТТР на реалізацію раціонального варіанта;
активація практичних силових актів дії згідно з обґрун-
тованим ТТР. Для всіх таких підзадач обираємо базове
топологічне зображення у задачному просторі ключо-
вих станів СДС. Конструкційний за обчисленими кри-
теріями [1-4] сенс застосування алгебраїзованого
простору зображень для N гравців означеного класу �
задач керування полягає у максимальній швидкості
розв’язування вищеозначених підзадач з наступним з
області зображень поверненням  (К8, К9) у реальну
область оригіналів [4], де визначені фрагменти у виг-
ляді (1) та (2) рівнянь.

Граф-решітка покриває цією метою
фазовий простір диференціальних рівнянь виду (2) з

опорними умовами для станів та , вклю-
чаючи задані обмеження (3). Тоді топологічний простір
має в області зображень  вершинні стани на перетинах
опорної системи координат з цілочисельними значен-

нями натурального ряду їх параметризації (рис.
2) на проективній площині. Дискретні парні значення
за обраним масштабом опорної системи координат
для області зображень однозначно характеризують
стани реальних гетерогенних процесів СДС з N учас-
никами взаємодії (4) відповідно принципу мінімакса.
За ортогонального відображення у системі координат
XOY кожний вирішальний стан математично
фіксує точку (рис. 2) багатьма значеннями. На тополо-
гічній проективній площині області зображень для

кожного чергового кроку диференціальної
гри N гравців їх результатна взаємодія однозначно
фіксована (рис. 2, 3) як відображення: 



22

№ 12 (99) грудень 2017 р.

(7)

де область оригіналів з умовно синхронним про-
явом акту дії всіх N гравців для К-го кроку гри спроек-
товано у точку. Графічне відображення залежить від

та масштабів на цьому К-му кроці та цілочи-
сельних номерів відношення порядку і позиції для осі
абсцис та j для осі координат. Подібність чисел на
одному напряму проектування визначають згідно з
порівнянням таких відношень: (рис. 2) 

(8)

(9)

де і та j визначають модуль абсциси та ординати,
які порівнюються, цілочисельні індекси точкових еле-
ментів проекцій завжди відповідно впорядковані й

обмежені на прямокутній (рис. 2) решітці.
Слід підкреслити, що топологічні решітки можуть бути:
трикутні, чотирикутні, п’ятикутні і взагалі за специфіч-
ною потребою багато (q > 5) кутні. Клітини будь-якої
мережі з q – кутників  подібні лише у топологічному
сенсі та за умов спрощення візуалізації кодованого
фазового простору станів цілісної СДС.

Практично структуризація відношень для більшості
задач ВПР на полях доцільна у чотирикутній клітині.

Тоді у всьому просторі зображень станів гри
N учасників рівняння локальних (рис. 2) прямих для
горизонталі, вертикалі, діагоналі відомі:

(10)

де – сталі константи, які обчис-

люються заздалегідь після вибору та масшта-
бів для цілісної карти простору зображень N гравців.
Набори цих констант обґрунтовані. Способом (10)
дискретизований простір зображень вздовж кожної
ділянки крокового переходу за обраним маршрутом
дозволяє для певної клітини завершити параметричну
структуризацію фазового простору.

Підготовчий етап. Формування конструкційної
ЄІМ завершується за таких умов: параметризації (6)

або процедури перетворення вхідного завдан-
ня на дослідження методом ККМ у типову стандартну
задачу D; для D існують обчислювальні модулі; бібліо-
тека 3 D - обов’язково у вигляді підпрограм ПАК.
Наявні засоби ПАК забезпечують гарантовану ком-
плексну конструкційну  реалізацію для кожної гілки
процедур (рис. 2):

1) визначення за даними керування гравців макси-
мальної ваги (5) цієї гілки;

2) обчислення кожної гілки керування оператора з
урахуванням (4) керівних дій усіх інших (N-1) гравців;

3) перевірка обмежень на керування першого грав-
ця (3) та у випадку порушення призначення сигналу
заборони (виключення з топологічного простору зоб-
раження гри);

4) фіксування дозволеного для реалізації макси-
мальної ваги й значень керувань N гравців;

5) задання вузлам решітки конкретних значень (10),
що відображують варіант, означення станів та страте-
гії покрокового керування.

Виконавчий етап. Безпосередній розвиток дифе-
ренціальної гри, яка вже структурована, параметризо-
вана та налагоджена, найбільш ефективно реалізу-
ється за умов паралельного застосування аналогових,
гібридних структур-моделей для обчислень засобами
ПАК.

К7. Паралельне прогнозування та апробування
варіантів раціональних ТТР засобами ККМ.
Структурний розподіл вищеозначених обчислень ПАК
майже природний для N гравців у спільній грі реалізу-
ється за причинами їх паралельної роботи одночасно.

Кожний реалізує індивідуалізовані й
подібні за методом обчислення. Паралелізм багатьох
обчислень у єдиній мережі для пошуку за найменшим
супремом похибки дозволяє кожному оцінювати мак-
симальні загрози від дій усіх інших (N-1) учасників
диференціальної гри. Отже, за необхідністю потреб
майже у два-три рази можливе збільшення кількості N
лінійно. Така маніпуляція суттєво не впливає на швид-
кість обчислення для кожного (рис. 2, 3) почергового
кроку наближення до закінчення гри. Саме принцип
паралельних раціональних обчислень кожного гравця
за сутністю в індивідуальному вікні (екрані, дисплеї,
електронній карті) гарантує відображення дії всіх N
ТТР за умов сучасної телекомунікації у межах глобаль-
ного Internet. 

Конкретні диференціальні ігри для практичних
задач АВПР моделюємо на N паралельних (можливо
дистанційно й розподілених по мережі Internet) обчи-

слювальних структурах , де кожна моделює лише

Рис. 2 – Візуалізація апроксимаційного графа – решітки з дере-
вом мінімаксних розв’язків можливих орієнтовних шляхів та

околом заборони сусідніх  вершин й ребер без оцінок значення
досягнення умов тестової задачі: 

керування:
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застосовуючи відповідну решітку заданої конфігурації

, наприклад, прямокутну з паралельним
осями координат X,Y (рис. 2). Вузли кожного графа-
решітки визначають стан гри з позиції і-го гравця.
Чисельна вага на рис. 2 та рис. 3 – це ресурсна витра-
та [5] на подолання переходу з сусіднього стану у
наступний стан, що визначає кожне конкретне ребро

графа відповідно – фіксованого набору стратегій
усіх інших гравців, крім і-го (рис. 3). 

Власна стратегія і-го гравця розраховується для
горизонтальних, вертикальних, діагональних з’єднань
у межах клітин графа з урахуванням функцій можливої
заборони (виключене дане з’єднання). Після налагод-
ження (рис. 1 параметризації елементів за кроками

) графів одночасно на N паралельних обчи-
слювальних структурах з обґрунтованою та розрахо-
ваною за фактичними значеннями вагою виконується
ключовий прикінцевий етап К7 розв’язку стандартної
цільової задачі. Саме такою є задача про найкоротший
шлях між заданими у просторі зображеннями – почат-
ковим і кінцевим (термінальним, цільовим) станами
гри (рис. 2). Для кожного і-го гравця саме конфігурація
найкоротшого шляху на власному графі, який пара-
лельно моделюється, визначає кусково-лінійну апрок-
симацію траєкторії диференціальної гри (рис. 2, 3).
Точність безпосередньо відповідає за всіма підзадач-
ними складовими фіксованому у такий спосіб набору
стратегій усіх гравців у межах керованого землероб-
ства (рис. 3). Якщо зафіксувати на всіх N паралельних
графах власні результати обчислення, тоді отримуємо

(рис. 1, 3 К8) набір стратегій .
Розв’язок відповідає саме першому етапу досліджен-

ня якості, точності та ефективності грав-

ців ВПР.
К8. Повернення в область оригіналу ВПР надає

розгорнуте обґрунтування, тому що апробовані
доцільні варіанти загрозливого ризикованого земле-
робства у відкритому ґрунті конкретних реалій АПК.

К9. Запропонований метод ККМ забезпечує
завчасне випробування кожного прогнозного варіанта
взаємодії N учасників СДС. Це дозволяє накопичувати
знання про декілька множин варіантів гри з різними
стратегіями прийняття індивідуальних рішень 
(рис. 2-3). 

К10. Аграрії у полі застосовують обрані процедури
після завершення запропонованого комп’ютерного
опробування ТТР. Слід нагадати, що більшість при-
родних випадкових і стохастичних процесів не є злов-
мисними. Тому в НС організовані спостереження
(наприклад сонячної активності; щільності, розподілу
речовин у повітрі, на поверхні ґрунту та у кореневміс-
ному шарі рослин; градієнтів температур, тиску, про-
никнення мікроорганізмів, шкідників, біохімічної отру-
ти та інші фактори). Оперативні дані спостережень
дозволяють у багатьох випадках надавати факти про ці
форми загрози, збурення, завади. Раціональний роз-
поділ функцій та ефективні форми адекватної взаємо-
дії учасників ВПР суттєво знижують кількість необхід-
них обчислень «точок» множини ризиків (рис. 2).

Залежно від подальших потреб метод ККМ дозво-
ляє продовжувати дослідження по етапах (К8, К9, К10
на рис. 1) варіювання прогнозними даними та бажани-
ми комбінованими випробуваннями, які характери-
зують інші стратегії або пошуки в інших класах дифе-
ренціальних ігор [5].

Висновки. 
1. Розроблена методика комплексного структурно-

го моделювання складної динамічної системи вироб-
ництва продукції рослинництва за умов ризику та
невизначеності факторів гетерогенного впливу при-
родного зовнішнього середовища. 

2. Конструкційне комплексне моделювання проце-
сів реалізації аграрних технологій за умов зміни НС та
ризикованого землеробства у відкритому ґрунті
доцільно реалізувати як диференціальні ігри N гравців. 

3. Завчасний прогноз та гарантоване випробування
варіантів впливу N гравців на керовану технологію
управління аграрними ресурсами для отримання кін-
цевого врожаю забезпечують засоби інформаційних
технологій паралельних обчислень на N структурах
відображення проміжних станів та актів покрокових дій
усіх N гравців. 

4. Методика дозволяє змінювати точність кусково-
лінійних апроксимацій нелінійної диференціальної
взаємозалежності стадій розвитку рослин від гетеро-
генних інтервальних впливів багатьох загрозливих
факторів навколишнього середовища.
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Аннотация. Разработана методика комплексного
структурного моделирования сложной динамической
системы агропроизводства продукции растениевод-
ства в условиях риска и неопределенности факторов
воздействия внешней среды. Пошаговое гарантиро-
ванне адаптивное управление процессами реализа-
ции аграрных технологий осуществляется по резуль-
татам решений дифференциально-игровых задач N
игроков. Предложено структурно-функциональное
обеспечение компьютерных средств, определяет
условия гарантированного получения уровня урожай-
ности с учетом одновременных совместных пошаго-
вых нелинейных действий N игроков.

Summary. The method of complex structural model-
ing of complex dynamic system of agroproduction of crop
production in the conditions of risk and uncertainty of fac-
tors of influence of the external environment is devel-
oped. The step-by-step assurance of adaptive manage-
ment of agricultural technology implementation process-
es is carried out on the basis of solutions of the differen-
tial-game tasks of N players. Structurally functional sup-
port of computer means is proposed, which defines the
conditions for guaranteed yields taking into account the
simultaneous joint stepwise nonlinear actions of N play-
ers.

Стаття надійшла до редакції 28 серпня 2017 р.

Розпізнавання д жерел за їхніми рег улярними
складовими в змішаному потоці  

імпульсних сигналів

УДК 681.518.2

Запропоновано спосіб розпізнавання джерел за їхніми регулярними складовими в змішаному потоці імпуль-
сних сигналів, який дозволяє визначити амплітуду, частоту повторення та відносне положення кожної з послі-
довностей імпульсів на інтервалі накопичення без безпосереднього виділення цих послідовностей. Наведені
результати моделювання, які підтверджують ефективність запропонованого способу для розпізнавання джерел
несправностей машин та механізмів у вирішення задач діагностики та прогнозування технічного стану сільсько-
господарської техніки.

Ключові слова: діагностика несправностей машин, джерела несправностей, змішаний потік імпульсних сиг-
налів.

Шантир А., канд. техн. наук, Шантир С., Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут» ім. І. Сікорського
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Вступ. Задача розпізнавання джерел несправно-
стей та визначення їхніх параметрів є поширеною в
галузі контролю, діагностики та прогнозування техніч-
ного стану машин і механізмів сільськогосподарської
техніки. Якість її вирішення залежить від багатьох фак-
торів і, по-перше, від апріорної невизначеності щодо
властивостей джерел, наявності зовнішніх факторів,

таких як стабільність результатів спостережень пара-
метрів і характеристик джерел, виникнення завад та
шумів, а також обмежень і недоліків способу, який
застосовується.

Мета роботи – розроблення способу та алгоритму
розпізнавання джерел за їхніми регулярними складо-
вими у змішаному потоці імпульсних сигналів. 
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Основна частина. Селекція імпульсних послідов-

ностей. Нехай на інтервалі часу отримана дискрет-

на реалізація вибіркових значень , яка являє
собою або одиночну імпульсну послідовність (ІП), або

змішану з двох ІП і , як показано на рис. 1.

Обробляючи , слід прийняти рішення: вихідний сиг-
нал утворено з однієї чи двох ІП і дати оцінку парамет-
рів кожної з них.

Для цього (рис.1) ідеалізованого випадку можна
скласти систему рівнянь

(1)

де – загальна кількість імпульсів у реалізації; ,

і , , – кількість імпульсів і їхні амплітуди в пер-

шій та другій ІП, відповідно; , і – сума амплі-
туд, квадратів амплітуд і кубів амплітуд імпульсів реа-
лізації .

Вирішуючи систему рівнянь (1), можна визначити
кількість імпульсів на певному інтервалі часу в імпуль-

сній послідовності і 

, .
Такий спосіб селекції ІП у змішаному потоці імпуль-

сних сигналів має обмеження. Якщо амплітуди імпуль-

сів у кожній з ІП рівні , що в загальному
випадку малоймовірно, система рівнянь (1) не має

рішення. Аналогічна ситуація має місце і тоді, коли

утворена одиночною ІП. Тому, якщо , то

слід вважати, що утворена однією ІП. Якщо ж цей
вираз не можна визнати справедливим, то необхідно

розглядати як суміш двох ІП і , характери-
стики яких можуть бути відновлені шляхом розв’язан-
ня системи рівнянь (1). Крім визначених обмежень,
недолік цього способу селекції є у відносно малій точ-
ності визначення частоти повторення імпульсів у реа-
лізації. Ефективність селекції ще більш знижується від
впливу реальних шумів (флуктуацій амплітуди в ІП,
виниклих шумових імпульсів та ін.).

Спосіб розпізнавання джерел за їхніми регу-
лярними складовими в змішаному потоці імпуль-
сних сигналів. Виконаємо формування з вихідного

змішаного потоку імпульсних сигналів з двох ІП і

потік, у якому кожному імпульсу привласнена оди-
нична амплітуда. У результаті отримаємо дві змішані

імпульсні послідовності – вихідну послідовність і

послідовність імпульсів з одиничною амплітудою,

отриману із послідовності . Таким чином, послідов-

ності і , можна подати у вигляді

, .
Застосувавши дискретне перетворення Фур’є

[Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой
обработки сигналов. Пер. с англ./ под ред.
Ю.Н.Александрова. –М.: Мир, 1978. -848 с.: ил.] на

інтервалі спостереження за дискретності за часом

та через адитивність перетворення для складових

імпульсного сигналу і з урахуванням норму-
вання складових часткових спектрів, нормований

спектр послідовності можна подати у вигляді:

і

,   (2)

, при , ,

(3)

де – номер складової спектру ( ,

де – максимальний номер, який дорівнює полови-

ні числа розбиття інтервалу спостереження на

часові дискрети ). Відповідно, нормований спектр

послідовності :

і

,     (4)

при 

. (5)

Побудуємо в прямокутній системі координат ,

(рис. 2) вектор -ї складової нормованого

спектра послідовності і вектор аналогічної

спектральної складової послідовності . Відповідно

співвідношенням (2) ... (5) точки і , які є верши-
нами векторів невідомих нормованих часткових спек-

трів послідовностей і , розташовані на прямій,

яка з’єднує точки і так, що виконуються спів-
відношення:

(6)

Визначивши величини , , і розв’язанням
системи рівнянь (1) методом, який описано вище, за
формулами (3) і (5) неважко знайти вагові коефіцієнти

Рис. 1 – Дискретна реалізація 
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, , і та на основі співвідношень (6) визначи-
ти складові часткових спектрів:

,

,

,

.
Повторюючи вказану процедуру для всіх , віднов-

люємо часткові спектри послідовностей і .
Оскільки дані спектри є спектрами частот повторення
імпульсів, то перші гармоніки їх є шукані оцінки цих
частот.

Алгоритм розпізнавання джерел за їхніми регу-
лярними складовими в змішаному потоці імпульсних
сигналів, який реалізує запропонований спосіб,
подано на рис. 3.

Результати дослідження запропонованого способу
розпізнавання джерел у змішаному потоці імпульсних
сигналів подані на рис. 4 та  рис. 5. Часові реалізації

змішаної імпульсної послідовності і послідовності

імпульсів з одиничною амплітудою та їх амплітудні

спектри і показані на рис. 4a, 4c та

рис. 4b, 4d, відповідно.

Істинні амплітудні спектри і

моделей реалізацій ІП і та амплітудні спектри

і ІП і , отримані в результаті
обробки реалізації вихідного змішаного потоку імпуль-

сних сигналів за алгоритмом, який реалізує запро-
понований спосіб, показані на рис. 5а та рис. 5b, від-
повідно.

Висновки.
1. Запропонований спосіб забезпечує визначення

параметрів ІП (амплітуда, частота), а за співвідношен-
ням синусних і косинусних складових першої гармоні-
ки спектра дозволяє визначити відносне положення

кожної із послідовностей і на часовому інтер-

валі без безпосереднього виділення цих послідов-
ностей.

2. Дослідження запропонованого способу показа-
ли що він не має обмежень порівнянно з селектором ІП
на основі розв’язання системи алгебраїчних рівнянь і
забезпечує більш ефективне розпізнавання джерел за
їхніми регулярними складовими в змішаному потоці

Рис. 2 – Вектор -ї складової спектра ІП і 

Рис. 3 – Алгоритм розпізнавання джерел

Рис. 4 – Реалізація та спектр змішаного потоку імпульсних

сигналів 

Рис. 5 – Спектри ІП і : a) моделей реалізацій ІП і

; b) ІП і вихідного змішаного потоку імпульсних сиг-

налів 
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імпульсних сигналів за флуктуацій амплітуди в ІП та
виникнення шумових імпульсів.

3. Застосування запропонованого способу підви-
щує якість розпізнавання джерел несправностей та
визначення їхніх параметрів у вирішенні задач діагно-
стики та прогнозування для реалізації обслуговування
машин і механізмів сільськогосподарської техніки, орі-
єнтованого на їхній технічний стан. 

Аннотация. Предложен способ распознавания
источников по их регулярным составляющим в сме-
шанном потоке импульсных сигналов, который позво-
ляет определить амплитуду, частоту повторения и
относительное положение каждой из последователь-
ностей импульсов на интервале накопления без непо-
средственного выделения этих последовательностей.
Приведены результаты моделирования, которые под-
тверждают эффективность предложенного способа

для распознавания источников неисправностей меха-
низмов и машин при решении задач диагностики и
прогнозирования технического состояния сельскохо-
зяйственной техники.

Summary. A method for recognizing sources by their
regular components in a mixed flux of pulse signals is pro-
posed, which makes it possible to determine the ampli-
tude, frequency of repetition and the relative position of
each of the pulse sequences in the accumulation interval
without direct isolation of these sequences. The results of
modeling are presented which confirm the effectiveness
of the proposed method for recognizing the sources of
malfunctions of mechanisms and machines in solving
problems of diagnosis and prediction of the technical
condition of agricultural machinery.

Стаття надійшла до редакції 13 травня 2017 р.

Основы расчета и проектирования ручных 
рабочих органов с  использованием методов 

антропологии, эргономики и биомеханики

УДК 631.332:65.015.11

В работе проведен анализ распространенности ручного труда при выполнении технологических операций в
сельском хозяйстве. Одним из путей повышения эффективности труда является разработка ручных орудий с
учетом антропологических и физиологических особенностей человека и оценка его работы с позиций эргоно-
мики. В работе развиты методы биомеханики при расчете энергонагруженности работы человека с ручным
орудием, а также разработана методика проведения оптимизации этого орудия. Приведена структура про-
изводства сельхозпродукции на всем земном шаре.

Ключевые слова: сельськохазяйственные технологические операции, ручные рабочие орудия, эргономика.

Кушнарьов А.,Таврический государственный агротехнологический университет, г. Мелитополь, Украина 
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Введение. Если в экономически развитых странах
основным направлением ведения аграрного сектора
являются большие механизированные товарные про-
изводства, то для большинства населения планеты
присущи мелкие сельские производители [1]. 

Сейчас в мире находится свыше 85% с.-г. угодий,
размер которых не превышает 2 га [2], а в Азии и
африканских странах, расположенных южнее Сахары,
мелких участков около 80%. В аграрном секторе Китая
также до сих пор преобладает ручной труд, а в его
сельском хозяйстве, лесной и рыбной промышленно-
сти занято свыше 260 млн. человек. Известно, что в
сельском хозяйстве вручную выполняется свыше 300
технологических операций [3]. В России личные под-
собные хозяйства дают 44% всей с.-г. продукции
страны [4]. В Бразилии 60 % всех хозяйств исполь-
зуют ручной труд [5]. В тропических странах сельское
хозяйство отличается высокими трудозатратами.
Соотношение численности сельского населения к
площади орошаемых земель Азии в два раза превы-
шает аналогичный показатель для Африки и в три - для
Латинской Америки. Согласно расчетам, человече-
ский труд составляет больше 70% энергозатрат,

необходимых для решения задач по получению про-
дукции растениеводства (ФАО, 1987).

Также ручной труд используется при организации
и проведении полевых экспериментов, которые в
растениеводстве играют важнейшую роль в разработ-
ке новых технологий, в сортоиспытательных и многих
других проблемах научного обеспечения АПК. В поле-
вых экспериментах экспериментальной единицей
является делянка. По размерам делянок полевые экс-
перименты [6-9] можно классифицировать на: микро-
деляночные (размер участков до 1 м2); мелкоделяноч-
ные (размер участков до 10 м2) и собственно полевые
(размер участков 20-1000 м2). Кроме того, выделяют-
ся еще 2 специфические группы: лабораторно-поле-
вые эксперименты (площадь делянок 10-50 м2) и поле-
вые эксперименты в производственной обстановке
(площадь участков 50-200 м2 и более). 

В последнее время с целью пропаганды передово-
го опыта, рекламы сортов и технологий широко
используется демонстрационный опыт [9].

При проведении микроделяночных, мелкоделяноч-
ных лабораторно-полевых исследований, как прави-
ло, применяется ручной труд. Методика полевых
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исследований выдвигает ряд специфических требо-
ваний, например таких как одновременность и одина-
ковое качество технологических операций на каждой
делянке для исключения субъективных факторов про-
ведения операций на всех делянках. На закладку
опыта мобилизуется большое количество людей,
чтобы в пределах суток провести операции на всех
делянках. При закладке многофакторных эксперимен-
тов число делянок достигает несколько десятков или
даже сотен. Это связано не только с количеством фак-
торов, а с количеством повторений, которые обес-
печивают необходимую точность результатов экспе-
римента. Итак, повышение производительности руч-
ного труда в обеспечении работ в полевых экспери-
ментах, в том числе с картофелем и рассадой овощ-
ных культур, является одним из путей повышения точ-
ности и надежности при организации полевого опыта.

Результаты и их обсуждение. Сегодня создают-
ся сотни новых ручных орудий для механизации сель-
ского хозяйства, но они разрабатываются в отрыве от
антропологических и физиологических особенностей
человека. Нами разработан метод расчета и проекти-
рования ручных рабочих орудий и механизмов на
основе знаний нескольких научных дисциплин 
(рис. 1.)

Знания из анатомии человека позволили ввести
механическую модель человека в виде 15-звенного
пространственного механизма. Это моделирование
позволяет использовать знания из теории машин и
механизмов и механики при исследовании и расчетах
движения человека с ручными орудиями.

Используемая сегодня в мире эргономическая
оценка тяжести и напряженности ручного труда [10-
13, табл.] основана на таких понятиях как тяжесть
труда и напряженность труда. Напряженность ручного
труда связана с позами, в которых выполняется та или
иная фаза в цикле технологических операций и с коли-
чеством наклонов туловища под углом более 30о в
единицу времени. Тяжесть труда оценивается мощ-
ностью, затрачиваемой на выполнение фаз техноло-

гической операции, и средней мощностью при выпол-
нении всех фаз составляющих цикл.

Знания по технологии сельскохозяйственных про-
цессов позволяют сформулировать требования к цик-

лам, фазам и позам выполнения техноло-
гической операции. При том выискиваются
пути перевода выполнения фазы из
неудобной позы в свободную – стоя с рас-
правленной спиной. Также рассматриваем
возможность замены мышечной силы на
силу веса человека в каждой фазе. 

Антропология позволяет определить
размерно-массовые характеристики
звеньев механической модели в зависимо-
сти от роста и массы оператора (табл. 2).
Размерные характеристики человека тре-
буют адаптации ручного орудия к операто-
ру или введения размерного ряда ручных
орудий, как размеры обуви и одежды.

Коэффициенты из табл. 2 используются
в уравнении множественной регрессии Y =
В0 + В1Х1 + В2Х2 для вычисления

масс–инерционных характеристик сегмен-
тов тела мужчин по весу (X1) и длине тела

(Х2).

Биомеханика устанавливает зависимо-
сти для определения мощности по отдельным фазам,
составляющим цикл работы.

Вычисление работы, связанной с перемещением
сегментов тела человека в пространстве, проведем в
соответствии с методологией вычисления виртуаль-
ной работы в обобщенных координатах. В каждой
фазе работает, как правило, только ограниченное
число сегментов тела человека. Так, операция внед-
рения рабочего органа в почву состоит из 2 фаз: 

Рис. 1 – Основы расчета и проектирования ручных орудий для агротехнологических
операций

Таблица 1 – Эргономическая оценка тяжести и напряжен-
ности ручного труда

Характеристики нагрузки

Количественные критерии
тяжести и напряженности

работ по категориям
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1

Мощность внешней механической
нагрузки (Вт) при нагрузке:

а) общей (работа больших мышечных
групп)

б) региональной (работа плечевого
пояса)

в) локальной (работа кистей и пред-
плечья)

До 20

До 10

До 2

До 45

До 22

До 4,5

До 90

До 45

До 9

> 90

> 45

> 9

2
Максимальная величина поднимаемых
вручную грузов или прилагаемых уси-

лий, кг
До 5 До 15 До 40 > 40

3
Величина ручного грузооборота за

смену (т) при подъеме груза с уровня: 
а) плеч

б) рабочей поверхности
До 4
До 10

До 5
До 12

До 6
До 15

> 6
> 15

4 Ср. величина усилий при частом подъе-
ме, Н До 20 До 100 До 200 > 200

5 Ходьба – частота шагов в мин. (в сред-
нем за смену): a) по горизонтали До 15 До 30 До 40 > 40

б) по лестнице До 5 До 15 До 30 >30

6 Наклоны туловища свыше 30̊ в 1 мин.
при работе стоя – в среднем за смену  До 0,5 До 1,0 До 2,0 >2,0
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1) подъем ноги и постановка ступни на педаль; 2)
перенос части веса тела на педаль, рабочий орган
углубляется благодаря весу оператора. (рис 2)

В первой фазе используем трехзвенную модель
(ступня, голень, бедро). Плоское движение механизма
можно описать тремя обобщенными координатами

(�1, �2, �3 ). 

Вычисление обобщенной силы произведем спосо-
бом выражения обобщенных сил в координатной
форме. Примем допущение: масса сегмента тела рас-
положена в центре звена.

Обобщенная сила имеет выражение:

где: S – число степеней свободы; qj – обобщенная

координата; Fix, Fiy, Fiz – проекция силы Fi на оси коор-

динат.
Работа обобщенных сил выражается в следующем

виде:

Рассмотрим пример разработки ручного орудия
для посадки картофеля и высадки рассады. В табл. 3
приведены результаты расчетов работы и требуемой
мощности по отдельным фазам цикла выполнения
работ.

Результаты показывают, что максимальная мощ-
ность тратится оператором в фазе 6 и достигает – 164
Вт. Вследствие изменения конструкции – т.е. измене-
ния места положения педали, нам удалось снизить
работу в этой фазе до 49 Дж. Кроме того, анатомиче-
ские особенности человека, а именно – расположение
колена при выполнении фаз 3 и 6, заставляли приспо-
сабливать положение ноги, ставя ее в неудобное
положение. Изменение конструкции высаживающего
механизма позволило снизить потребную мощность

Рис. 2 – Распределение работы по позам:
1) Передвижение на исходную позицию; 2) Установка на исход-
ной позиции; 3) Заглубление приспособления; 4) Выемка клуб-

ня картофеля из емкости; 5) Заброс картофеля в гнездо; 
6) Раскрытие лепестков посадочного устройства; 7) Подъем
посадочного устройства; 8) Закрытие лепестков; 9) Начало

передвижения

Таблица 3 – Распределение работы, времени и мощ-
ности по фазам одного цикла работы орудия для

высадки картофеля

Фаза Природа силы Метод 
исследования

Работа,
Дж

Время
фазы, с
/число
кадров

Мощ-
ность,

Вт

1.Передвижение
на исходную

позицию

Сила сопротив-
ления перекаты-
ваемого орудия

P=fm1 g 13,5 1,0/25 13,5

2.Установка на
исходной пози-

ции

Нет внешних
сил - - 0,48/2 -

3. Заглубление
приспособления

Сила веса:
- подфаза пере-

носа ноги на
педаль;

- перенос части
тела на педаль.

Qj =�Pi

P=km4 g

49

2/5

0,88/22

0,28/7

55

11,2

4. Выемка клуб-
ня картофеля из

емкости
Масса клубня P=fm2 g 2,0 0,6/15 3,3

5. Заброс карто-
феля в гнездо

Сила тяжести
клубня

P=fm2 g 2,0 0,4/10 5,0

6. Раскрытие
лепестков поса-
дочного устрой-

ства

Сила веса:
- подфаза пере-

нос ноги на
педаль;

- перенос части
веса.

Qj =�Pi

P=km4 g

147

2,5

0,88/22

0,30/7

164

12,0

7. Подъем поса-
дочного устрой-

ства

Сила тяжести
посадочного
устройства

P=fm3 g 12 0,4/10 3,0

8. Закрытие
лепестков

Жесткость пру-
жины

P=k1s - 0,4/10 -

9. Начало пере-
движения

Сила сопротив-
ления передви-
жению орудия

P=fm1 g 13,5 0,56/14 24

ИТОГО 234 6 с. 39 Вт

Примечание: Qj – обобщенная сила, Н; K1 – жесткость пружины; S – деформа-
ция пружины, мм; m1 – масса орудия, Н; m2 – масса клубня картофеля, Н; m3 –
масса посадочного устройства, Н; m4 – масса оператора, Н; f – коэффициент
сопротивления перекатывания орудия; K – части массы тела оператора, пере-

носимые на рабочий ход.

Сегмент
В0 В1 В2

1 2 3 1 2 3 1 2 3
Стопа -0,8290 3,767 -100 0,00770 0,0650 0,480 0,00730 0,0330 0,626

Голень -1,5920 -6,050 -1105 0,03620 -0,0390 4,490 0,01210 0,1420 6,630

Бедро -2,6490 -2,420 -3557 0,14630 0,0380 31,70 0,01370 0,1350 18,610

Кисть -0,1165 4,110 -19,5 0,00360 0,0260 0,170 0,00175 0,0330 0,116

Предплечье 0,3185 0,192 -64,0 0,01445 -0,0280 0,950 -0,0114 0,0930 0,340

Плечо 0,2500 1,670 -250,7 0,02012 0,0300 1,560 -0,00270 0,0540 1,512

Голова 1,2960 8,357 -78,0 0,01710 -0,0025 1,171 0,01430 0,0230 1,519

Туловище:
- верхняя

часть 8,2144 3,320 81,2 0,18620 0,0076 36,730 -0,05840 0,0470 -5,970

- средняя
часть 7,1810 1,398 618,5 0,22340 0,0058 39,800 -0,06630 0,0450 -12,870

- нижняя
часть -7,4980 1,182 -1568 0,09760 0,018 12,000 0,04896 0,0434 7,741

1 – масса сегмента, кг; 2 – положение центра масс на продольной оси 
сегмента, см;
3 – главный центральный момент инерции относительно сагиттальной оси,
кг•см2.

Таблица 2 – Масс-инерционные характеристики звеньев
механической модели человека
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на всю операцию с 39,83 Вт до 23,5 Вт, переведя ее из
группы умеренно-напряженной до почти малонапря-
женной.

Выводы. Разработана методика, позволяющая
учитывать антропологические особенности оператора
при проектировании и расчете ручных рабочих орга-
нов. В результате анализа энергозагруженности по
фазам цикла выбирается наиболее энергоемкое
звено и ведется работа по его совершенствованию.
Данная методика позволяет создавать ручные рабо-
чие орудия, адаптированные к размерам и телосложе-
нию человека.
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Анотація. У роботі проведено аналіз поширеності
ручної праці під час виконання технологічних операцій
у сільському господарстві. Одним із шляхів підвищен-
ня ефективності праці є розроблення ручних знарядь з
урахуванням антропологічних і фізіологічних особли-
востей людини та оцінка її роботи з позицій ергономі-
ки. У роботі розвинуто методи біомеханіки для розра-
хунку енергонавантаженості роботи людини з ручним
знаряддям, а також розроблена методика проведення
оптимізації цього знаряддя.

Summary. The paper analyzes the prevalence of
manual labor in performing technological operations in
agriculture. One of the ways to increase labor efficiency is
development of hand tools, taking into account anthropo-
logical and physiological person characteristics and eval-
uating his work from ergonomics perspective. In paper
methods of biomechanics are developed in calculating
energy load of person's work with hand tool, and a tech-
nique for optimizing this tool has been developed.

Стаття надійшла до редакції 3 серпня 2017 р.
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Україні
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Стаття інформує про осінні Дні поля і Міжнародні виставки сільськогосподарської техніки, які відбулися в
Україні у 2017 році. Наведений опис і технічні характеристики вітчизняної і зарубіжної техніки, яка експонувалась
на щорічній виставці-демонстрації «Битва Агротитанів 2017», на Днях поля компанії «Конкорд» та АДНЦ і на
Міжнародній виставці “Агро-Експо”. На осінніх Днях поля і Міжнародних виставках 2017 експонувались сучасні
трактори, причепи, навантажувачі, техніка для обробітку ґрунту і сівби, розкидачі мінеральних добрив, обприс-
кувачі, зернозбиральні комбайни, обладнання для переробки зернових та олійних культур, елементна база.

Ключові слова: Сільськогосподарська техніка, виставка-демонстрація «Битва Агротитанів 2017», День поля
2017 компанії «Конкорд», День поля АДНЦ, Міжнародна виставка «Агро-Експо 2017».
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ТОВ «СОПТАЙМ» експонувало на Агро-Експо 2017
ротаційну борону-мотику.

Борона-мотика виробництва ТОВ «СОПТАЙМ» - це
простий у застосуванні та універсальний агрегат для
різних типів полів і посівів, яка  лише за один прохід по
полю приносить з повітря 100 кг азоту на 1 га ріллі.
Борона зберігає вологу і насичує верхній шар повіт-
рям, щоб ґрунтові бактерії працювали ефективно.

Головною характери-
стикою борони є особли-
ва адаптивна конструкція
литих зубів (рис. 31).

Виходячи з ґрунту,
зуби утворюють мікрови-
бух, завдяки чому борона
ефективно розпушує
його і одночасно видаляє
бур’яни на стадії нитко-
вого коріння. Ці функції
перетворюють її на хоро-
ший агрегат для досхо-
дового і післясходового
боронування посівів
будь-яких типів польових
культур (зернових, про-
сапних, технічних).

Застосування ротаційної борони-мотики корисне у
вирощуванні всіх просапних культур, а навесні – для
озимого поля.

Борона доз-
воляє працюва-
ти з рослинами
заввишки до 35
см і навіть
вище, оброб-
ляючи ґрунт у
м і ж р я д д і .
Пошкодження
рослин після
проходу борони
не перевищує
1%. 

Робочі вузли
борони-мотики
створюють іде-
альні умови для
п о ч а т к о в о г о
розвитку коре-
невої системи
рослин, муль-
чують верхній
шар ґрунту,
руйнуючи кірку і
тим самим збе-
рігаючи вологу.

Борона-мотика забезпечує виконання цього завдання
навіть в умовах монолітної ґрунтової кірки на ранніх
сходах культурних рослин, наприклад, кукурудзи у
стадії 2-3-х листків, коли застосування зубових борін
неможливе, а також знищує ниткоподібні коріння
бур'янів до 99% на швидкостях до 20 км/годину.

Борона-мотика виготовляється з шириною захвату
2, 3, 9 і 12 м, її робоча швидкість – до 15-20 км/год,

продуктивність – до 100 га за зміну.
Борона-мотика виробництва ТОВ «СОПТАЙМ»

агрегатується з тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-
8.92, ЮМЗ та іншими.

Спосіб агрегатування для 6-метрової борони-
навісний, а для 9- та 12-метрових – причіпний.

Широку гаму обприскувачів на Агро-Експо 2017
пропонувала фірма Amazone.

Найбільшою популярністю серед великих агрофірм
і холдингів користувався самохідний обприскувач
Pantera фірми «Amazone» (рис. 32).

Самохідний обприскувач Pantera – це машина, в
якій об'єднані найсучасніші технології і системи
менеджменту,
а саме: осна-
щення для
швидкісного
в н е с е н н я
засобів захи-
сту рослин
S p e e d
Spraying зі
швидкістю до
20 км/год і
транспортною
швидкістю до
50 км/год.

Рис. 31 – Робочий орган 
борони-мотики

ТОВ «СОПТАЙМ»
Рис. 32 – Самохідний обприскувач Pantera

фірми «Amazone» (Німеччина)
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Компанія «Amazone» пропонує гідравлічне регулюван-
ня кліренсу до 1,7 м і завдяки тандемному шасі забез-
печується горизонтальне положення штанг, стійке до
коливань у горизонтальній і вертикальній площинах.
Регулювання ширини колії від 1,8 до 2,5 м виконується
автоматично. Мінімальний радіус розвороту – всього
4,5м, усі колеса керовані. За довжини 8,4 м, висоти
3,8м та ширини 2,55 м з основним баком, об'ємом
4500 л, і штангою, завширшки до 40 м, обприскувач
Pantera забезпечує продуктивність до 45 га/год з вит-
ратою палива до 0,6 л /га.

ПП «Лаврін» (рис. 33) пропонував відвідувачам
Агро-Ексо 2017 гаму  моделей екструдерів для зерно-
вих і сої. Їхня продуктивність складає від 15 до 500
кг/год.

ПП «Лаврін» виробляє брикетувальник БР-80 для
отримання брикетів з елеваторних відходів соняшника
та гранулятори кормів для тварин і птиці.
Номенклатура продукції ПП «Лаврін» включає молот-
кові дробарки, шнеки точного завантаження, змішува-
чі кормів, калібратори насіння К-600, шнекові і стрічко-
ві транспортери та інше обладнання.

«УКРЕКСПО-ПРОЦЕС» – це компанія, яка розроб-
ляє і випускає обладнання для виробництва рослинної
олії з насіння олійних культур. Номенклатура виробле-
ного компанією обладнання включає олійні преси,
фільтрувальні лінії, дробарки, повножирові екструдери
та мікронізатори.

На стенді компанії демонструвався олійний прес
ПХП-200 (рис. 34). Продуктивність ПХП-2000 для
насіння соняшника складає 180-200 кг/год; олійність
макухи – 10-12%; споживана потужність – 11 кВт; габа-

рити: довжина – 2000 мм; ширина – 1200 мм; висота –
1100 мм; маса – 850 кг. На пресі можна переробляти
соняшник, ріпак, сою, горіхи, льон, розторопшу та інші
олійні культури. Продукти переробки: рослинна олія та
макуха у вигляді гранул діаметром 6-10 мм; режим
роботи – безперервний, обслуговує прес одна люди-
на; температура виготовленої олії – не більше 60°С.

Фірма «Farmet» виробляє сучасне обладнання  для
пресування олійного насіння.

Вона пропонує такі технології пресування олійного
насіння:  

- холодне пресування;
- гаряче пресування;
- комбіноване холодно-гаряче пресування;
- попереднє пресування перед екстракцією.
Серцем різних технологічних ліній є шнекові преси.

Для пресування олійного насіння фірма «Farmet»
виробляє преси FS 1010 продуктивністю 1000– 4000
кг/год та преси FS 4015 продуктивністю 4000–16000
кг/год.

Для фермерських господарств фірма «Farmet» про-
понує типорозмірний ряд модульних пресцехів холод-
ного пресування «Compact» із шести  моделей продук-
тивністю від 300 до 700 кг/год і потужністю привода від
43 до 117 кВт. ( рис. 35).

Модульні прес-цехи «Compact» базуються на вико-
ристанні пресів FL–200 продуктивністю від 60 до 1000

Рис. 33 – Стенд ПП «Лаврін»

Рис. 34 – Стенд компанії «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС»
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кг/г.
Ш и р о к о ю

популярністю серед
невеликих фер-
мерських госпо-
дарств користу-
ється комплект пре-
сувального облад-
нання Farmer 10/20
(рис.36). Він скла-
дається із преса
Farmer UNO чu DUO,
до яких на вході
під’єднаний бункер
для сировини.
Внизу розміщені
посудини для седи-
ментації вичавленої
олії. Вмонтований
насос перекачує
олію з посудини для
седиментації в пла-
стинчатий фільтр,
де з олії видаляєть-
ся осад. Вичавлена
олія продавлюється
через фільтрувальні
пластини, які
необхідно періодич-
но очищати. Із
фільтра масло над-
ходить у посудину для чистої фільтрованої олії, звідки
олію можна фасувати. Продуктивність преса UNO
складає 9-12 кг/год, преса DUO - 18-29 кг/год, ком-
плекту Farmer 10 – 9-12 кг/год, комплекту Farmer 20 –
18-24 кг/год олії. Для привода це обладнання потре-
бує від 1,1 до 3,1 кВт.

Для рафінування виробленої рослинної олії фірма
«Farmet» виробляє спеціалізоване технологічне
обладнання.

Процес рафінування складається із чотирьох опе-
рацій: дегумінгу, відбілювання, вінтеризації і дезодо-
рування.

Для поліпшення якості корму застосовується екс-
трузія насіння сої, яка проводиться за температури
вище 1000 С. У процесі екструзії здійснюється денату-
рація білка, радикальне зниження антипоживних речо-
вин і натуральних токсинів. У сої після екструзії знижу-
ється показник активності уреази. Як наслідок, зро-
стає енергетична цінність корму і поліпшується
засвоєння поживних
речовин. 

Для проведення екс-
трузії фірма «Farmet»
виробляє типорозмірний
ряд екструдерів (рис. 37),
який складається із п’яти
моделей. Їхня продуктив-
ність складає від 80 до
5600 кг/год і вони потре-
бують для привода від 15
до 370 кВт.

Фірма «Pronar» пропонувала фермські комбайни

моделі VMP, які призначені для дозування, змішування
і роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби.
Раніше на фермах України для годування великої рога-
тої худоби застосовувались причепи, навантажувачі,
кормоцехи і кормороздавачі. Застосування ферм-
ських комбайнів значно зменшили затрати на годуван-
ня ВРХ.

Фірма «Pronar» виробляє фермські комбайни
Pronar VMP-10 і VMP-109, які мають місткість бункера
10м3 і призначені для обслуговування ферм на 50-60
корів.

Фермський комбайн Pronar VMP-5ST і VMP-5S
об’ємом 5м3 служить для годування корів на фермі з
20-40 голів великої рогатої худоби.

«Pronar» виробляє різні моделі фермських комбай-
нів, у яких застосовується ряд рішень, що випливають
із задумів конструкторів фірми і консультацій з пред-
ставниками фермерських господарств. Фермські ком-
байни Pronar (рис. 38) забезпечують належне подріб-
нення і змішування корму, точне і пропорційне дозу-
вання інгредієнтів.

ТОВ «ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС» під торговою
маркою PALCHE експонувало на Агро-Експо 2017 под-
рібнювачі і доподрібнювачі деревини DR-22 (рис. 39)
та іншу техніку.

Вони призначені для
подрібнення відходів дере-
вини та деревообробки,
зокрема рейок, обаполів,
гілок та крон дерев на тех-
нологічну і паливну тріску.

Характерними особли-
востями доподрібнювачів
деревини DR-22 є універ-
сальність, можливість
ефективно переробляти
відходи, які характери-
зуються низькою собіварті-
стю, а також легкість зміни
робочої зони через мобіль-
ність і застосування разом з
трактором на лісозаготі-
вельних підприємствах та
лісопильних заводах, деревообробних підприємствах,
целюлозо-паперових комбінатах, а також в комуналь-
них службах.

Рис. 35 – Модульний прес-цех
«Compact» фірми «Farmet» (Чехія)

Рис. 36 – Комплект пресувального
обладнання Farmer 10/20 

фірми «Farmet» (Чехія)

Рис. 37 – Екструдер моделі FE
фірми «Farmet» ( Чехія)

Рис. 38 – Фермський комбайн VMP5S фірми «Pronar»

Рис. 39 – Доподрібнювач
деревини DP-22 від ТОВ
«Захід-Агросервіс Плюс»
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Подрібнювачі та доподрібнювачі деревини моде-
лей PL і PLD виробляються в 6-и модифікаціях. Їхня
продуктивність складає від 6 до 1000 м3/год. Для при-
вода використовують електродвигуни потужністю 30 і
45 кВт. Розмір фракції тріски на виході – 5-20 мм.
Діаметр стовбура – до 850 мм. Діаметр ножового
диска – 640-850 мм.

Відходи деревообробки подаються працівником у
бункер, з якого через шибера вони попадають у
доподрібнювач, де ротор під час обертання подрібнює
сировину. Подрібнений матеріал необхідної фракції
проходить крізь отвори сита в нижній частині агрегата
і виводиться набік.

Продуктивність DP-22 складає 2,0-3,5 т/год, він
приводиться від електродвигуна потужністю 22 кВт,
розмір фракції на вході – 7-25 мм, на виході – 0,5-5 мм.

ТОВ «Захід-Агросервіс Плюс» пропонував відвіду-
вачам Агро-Експо 2017 колун для деревини, який при-
значений для розколювання деревини (дров, колод,
полін) на дві або чотири частини (рис. 40). 

Колун працює за допомогою поршня, який наштов-
хує колоду на ножі. Ніж закріплений статично.

Поршень приводиться від гідросистеми (гідроци-
ліндр, гідронасос, рукави високого тиску), яка зі свого
боку приводиться в дію електродвигуном.

Продуктивність колуна складає 2-9 м3/год дереви-
ни, потужність приводного двигуна – 11 кВт.

Для боротьби із задухою риби у водоймах НВП
«Агроресурси» (м. Суми) пропонувала на Агро-Експо
2017 вітрові аератори виробництва фірми «Koenders»
(Канада)(рис. 41).

Щоб запобігти зниженню рівня кисню у водоймі,
необхідна додаткова аерація. Це додає кисень у воду і
забезпечує повне змішування води, при цьому контакт
з атмосферою – максимальний. Дослідження показа-
ли, що озера або ставки бажано насичувати повітрям
24 години на добу круглий рік. 

На сьогодні фірма «Koenders» виробила більше 
50000 вітряних аераторів. 

Аератор «Koenders» складається з пірамідальної
башти, вітряного колеса, компресора, повітропрово-
дів, розпилювача, донного клапана і клапана скидання
тиску. 

Під дією вітру колесо обертається і приводить у дію
компресор, який подає повітря по повітропроводах до
донного клапана. 

Один аератор обробляє водоймище площею 0,8 га. 
Лопатеві сегменти виготовлені великою площею,

яка дозволяє вітряку починати працювати за невели-
ких швидкостей вітру. 

Велика площа діафрагми дозволяє вітряку зберег-
ти енергію і при цьому пропускати максимальний
об'єм повітря ( 2 м/сек). 

Хвіст вітряного колеса має велику площу, що доз-
воляє орієнтувати колесо за вітром.

Башти виготовляються заввишки 3,65 м; 4,9 м; 6 м і
7,3 м. 

Компанія «Koenders» виготовляє також вітрові
системи з компресором та подвійною діафрагмою,
двома розпилювачами, двома донними клапанами.
Такий аератор обробляє водойму площею 1,2-1,6 га. 

Монтується вітряк біля ставка, але не далі як за 
300 м.

Компанія «Бондіолі і Павезі» виробляє якісну і при-
йнятну за ціною елементну базу для виготовлення
сільськогосподарської техніки, у тому числі широкий
ряд привідних валів, циліндричних та конічних редук-
торів, редукторів спеціального застосування, гідрав-

Рис. 40 – Колун KG-1000

Рис. 41 – Аератор фірми «Koenders» 
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лічних насосів, моторів, гідророзподільників, рульових
дозаторів та теплообмінників. Також український офіс
компанії пропонує компоненти для обприскувачів –
насоси, комп'ютерні системи контролю виливу, фільт-
ри, форсунки, вентиляторні блоки.

Одним із напрямків діяльності компанії «Bondioli &
Pavesi» є виробництво широкої гами різноманітних
теплообмінників, які застосовують на різному техноло-
гічному обладнанні (рис. 42-43).

Теплообмінники фірми «Bondioli & Pavesi» відріз-
няються високим коефіцієнтом корисної дії. Вони роз-
робляються і виготовляються на основі специфічних
вимог замовників.

Фірма “Мегафорс” пропонує використовувати
ефективні добавки в масла (рис.44). На поверхнях, які
труться, Мегафорс створює протизношувальну плівку
з вуглецю-металокераміки , яка твердіша від сталі в
1,5 рази, а тертя зменшується майже в 2 рази.
Завдяки цьому ресурс вузлів і агрегатів, в яких викори-
стовується Мегафорс, підвищується в декілька разів.

Найбільш вразливим вузлом в тракторах є коробка
передач. Усе, як правило, починається з підшипника.
Коли виходить з ладу підшипник, перекошується вал,
починається биття, яке закінчується виламуванням
зубів.

Надійним захистом від виходу з ладу коробки пере-
дач зарекомендував себе триботехнічний Мегафорс,
присадка в трансмісійні масла (гіпоїдка, нігрол, ТАП-
15, ТАД-17 та інші).

Норма витрати добавки Мегафорс складає 25-30
мл на 1 л масла.

Мегафорс ефективний не тільки в трансмісіях трак-

торів та інших сільськогосподарських машин, але й у
двигунах.

Завдяки створенню захисної плівки, яка може дося-
гати товщини 0,1 мм, проходить компенсація зношу-
вання в циліндрах, на кільцях, на шийках валів та інших
деталях. В результаті цього підвищується компресія і
тиск масла, понижується або зовсім припиняється
угар масла.

Крім того, підвищується потужність двигуна на 3-
5% і зменшується витрата палива на 10%.

СТОВ “Перемога” пропонував аграріям на виставці
Агро-Експо 2017 високоврожайні сорти гороху і пше-
ниці.

Висновок. Можна стверджувати, що осінь 2017
була насичена інформативними Днями поля і
Міжнародними виставками вітчизняної та іноземної
сільськогосподарської техніки.

Аннотация. Статья информирует об осенних Днях
поля и международных выставках сельскохозяйствен-
ной техники, которые прошли в Украине в 2017 году.
Приведено описание и технические характеристики
отечественной и зарубежной техники, экспонирова-
лась на ежегодной выставке-демонстрации «Битва
Агротитанов 2017», на днях поля компании «Конкорд»
и АДНЦ и на Международной выставке "Агро-Экспо".
На осенних Днях поля и международных выставках
2017 экспонировались современные тракторы, при-
цепы, погрузчики, техника для обработки почвы и
посева, разбрасыватели минеральных удобрений,
опрыскиватели, зерноуборочные комбайны, оборудо-
вание для переработки зерновых и масличных куль-
тур, элементная база.

Summary. The article informs about the fall field days
and international exhibitions of agricultural machinery
that took place in Ukraine in 2017. The description and
technical characteristics of domestic and foreign machin-
ery, which was exhibited at the annual exhibition-demon-
stration "Battle of Agrotitanes 2017", on the Days of the
field of Concord Company and ADFZ, and on the
International Exhibition "Agro-Expo". On the autumn Field
Days and international exhibitions in 2017, modern trac-
tors, trailers, loaders, soil and sowing equipment, mineral
fertilizer spreaders, sprayers, grain harvesters, grain and
oilseed crop processing equipment, elemental base were
exhibited.

Рис. 44 – Стенд фірми Мегафорс на Агро-Експо 2017

Стаття надійшла до редакції 23 жовтня 2017 р.

Рис. 48 – Система Fan Dzive
компанії «Bondioli & Pavesi»

(Італія)

Рис. 47 – Алюмінієві і трубчасті
теплообмінники компанії
«Bondioli & Pavesi»(Італія)
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Новинки сільськогосподарської техніки на 
міжнародній виставці  «Agrit eсhnica 2017»

УДК 631.3:061

У статті наведена інформація про найважливіші новинки сільськогосподарської техніки, які були вибрані нами
із зразків, представлених 2800 (двома тисячами восьмистами) експонентами виставки Agritechnica 2017, яка
відбулася 13-18 листопада в Ганновері (Німеччина).

До новинок, які заслуговують на увагу виробників сільськогосподарської техніки, нами віднесені: пристосу-
вання для подрібнення стерні кукурудзи виробництва фірми Kemper (Австрія); система Cemos Auto Treshing
фірми «Claas» (Німеччина); баластні колеса Ez Ballast Wheels фірми John Deer (США); система допомоги опера-
тору CEMOS Claas (Німеччина); система Level Tuner фірми Claas (Німеччина); система GPS-Based and automated
body-lift-out фірми Kuhn (Франція); автоматична система налаштування комбайна фірми New Holland (Італія);
перший мобільний заготовлювач гранул Premos 5000 фірми Krone (Німеччина); перевантажувач зерна Haul
Master фірми Elmers (Німеччина) та інші.

Ключові слова: Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки, Agritechnica, техніка, технології,
Ганновер, Німеччина.
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Вступ. У період з 12 по 18 листопада 2017 р. в
Ганновері (Німеччина) відбулась найбільша в Європі
Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки,
на якій 2800 фірм з 53 країн світу експонували новітню
сільськогосподарську техніку. Виставку відвідали біля
400 000 відвідувачів, зокрема біля 100 000 - із зарубіж-
них країн.

Акцент на виставці був зроблений на техніку для
точного/керованого землеробства, обладнання для
органічного удобрювання, майбутнє захисту рослин,
застосування біогазових установок.

Незалежний експертний комітет, призначений DLG
(Німецьким сільськогосподарським товариством),
відібрав інноваційні розробки, відмічені 3-ма золоти-
ми і 7-ма срібними медалями.

До уваги читачів пропонується опис і технічні пара-
метри новинок сільськогосподарської техніки, сфор-
мованих на основі огляду й аналізу експозиції вистав-
ки Agriteсhnika 2017 та матеріалів роботи незалежного
експертного комітету.

Основна частина. Пристосування для подрібнен-
ня стерні кукурудзи StalkBusner фірми «Kemper»
(Австрія).

Відомо, що кукурудзяний метелик розповсюдився
по всій Німеччині і став найбільшим шкідником силос-
ної кукурудзи. Це приводить до значних втрат урожаю
і якості, тому що качани погано розвиваються і зара-
жаються фузаріозом, який у наступному році може
розповсюдитись по пшениці. Одним із найважливіших
методів боротьби з шкідниками, поряд з хімічними і
біологічними варіантами, є повне подрібнення
пожнивних залишків кукурудзи відразу після збору
врожаю.

«Kemper» StalkBusner (рис. 1) – це перша і єдина
машина на ринку, яка є невід’ємною частиною техно-
логії обробітку кукурудзяного поля і яка знищує майже
всю стерню, бо після традиційної технології біля 30%
стерні залишається непошкодженою, а оскільки куку-

рудзяний  метелик зимує в ній, то навесні він заражає
всю площу, тобто новий урожай. Слід зауважити, що
пристосування має низьку споживану потужність. 

Автономна система молотарки Cemos Auto
Threshing від фірми “Claas” (рис. 2).

Cemos Auto Threshing – перша система, яка дозво-

Рис. 1 – Пристосування для повного подрібнення кукурудзяної
стерні StalkBusner

Рис. 2 – Система Cemos Auto Threshing фірми "Claas»
(Німеччина)
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ляє автоматично налаштовувати тангенціальну систе-
му молотарки і гібридних машин, вносячи суттєвий
вклад в оптимізацію якості роботи і продуктивності.

Залежно від стратегії, введеної оператором, систе-
ма встановлює швидкість барабана і вигнутий зазор
для досягнення оптимальних результатів у різних умо-
вах роботи. 

Система Auto Threshing завершує величезний ком-
плексний технічний крок для повністю автоматичного
обмолоту. На такому комбайні користувачі більше не
повинні знати, які налаштування вони мають виконати,
щоб отримати бажані результати. Замість цього вони
обирають стратегію збирання врожаю, яка потім вико-
ристовується системою автоматизованого навчання
для оптимізації всіх параметрів. Ця інноваційна техно-
логія допомагає комбайнам безперервно комбінувати
режим роботи з максимальною ефективністю.

Баластні колеса Ez Ballast Wheels (рис. 3) фірми
John Deer (США) призначені для того, щоб трактори
розвивали достатню тягу у важких умовах роботи.
Передня вісь баластується кріпленням грузів на
передньому кронштейні, що зазвичай легко і безпечно
робити на сучасних тракторах. Задня вісь баласту-
ється вагою до 1000 кг. Недоліком цього рішення є те,
що ці грузи важко кріпити і знімати, вони громіздкі для
обслуговування.

Простішим рішенням є конструкційна пропозиція
Ez Ballast Wheels. Грузи встановлюються на колеса на
вилках піддонів, що виключає необхідність підйому
трактора. Після установки грузів колеса закріплю-
ються важелями перемикання, а не болтами. Це озна-
чає, що вони швидко приєднуються і знімаються одні-
єю людиною і тому забезпечують оптимальне баласту-
вання в кожному виді роботи. Ez Ballast Wheels вносять
значний вклад в економію палива і захист грунту.

Система операторської допомоги CEMOS “Claas” –
Vertribgesellschaft mbH Deutschland.

Складність сучасного трактора може бути не під
силу для недосвідчених операторів. Це особливо важ-
ливо, коли програмне меню не дуже інтуїтивно зрозу-
міле для навігації, а скоріше відповідає вимогам роз-
робника.

Claas CEMOS – це інтерактивна система, яка про-
понує зручний для користувача підхід до оптимізації
традиційних комбінацій тракторних знарядь.
Системою управляє оператор через меню налашту-

вань – до і після роботи – з використанням щоденного
виробництва продукції землеробства. Система врахо-
вує всі налаштування, введені оператором, як і пара-
метри, рекомендовані виробником. У роботі оператор
постійно працює над оптимізацією налаштувань трак-
тора і знаряддя. Для цього він робить пропозицію
після перевірки різних параметрів. Оператор може
приймати або відхиляти пропозиції відповідно до ціль-
ової якості роботи.

Досвід, інтегрований в CEMOS, дозволяє недосвід-
ченим операторам використовувати комбінацію для
оптимального потенціалу відносно якості і швидкості
роботи та ефективності використання палива. Крім
того, система готова під’єднуватися до майбутніх
автоматизованих і допоміжних систем.

Система Level Tuner фірми “Claas Landmaschinen
Wienhoff GmbH” (Німеччина) (рис. 4).

Центр ваги гнойових цистерн дуже змінюється від
установленого на них обладнання. Від цього залежить
опорне навантаження, яке на холостих пробігах може
стати негативним, що призводило до аварій на доро-
гах, особливо, якщо оператор забував поставити зчіп-
ку на запобіжник. 

На багатоосьових цистернах для рідкого гною Level
Tuner автоматично змінює тиск повітря у пневмопо-
душках передньої осі залежно від виміряної на дишлі
опорної тяги. Цим забезпечується достатня опорна
тяга, а значить, і стійкість на дорогах, гарантуючи без-
пеку руху. Крім того, система забезпечує достатнє
зчеплення під час розкидання рідких добрив. На відмі-
ну від існуючих опцій (наприклад, осей перемінної
ширини), це системне зміщення центра ваги працює
автоматично без втручання оператора.

Система GPS-based and automated body-lift-out
фірми “Kuhn” (Франція) (рис. 5).

Ширина захвату плугів останніми роками постійно
зростала. Проте збільшена ширина залишає Z-подіб-
ну орну крайку. Це ускладнює рівномірність оранки та
повне загортання бур’янів і пожнивних залишків.

"Секційний контроль" фірми Kuhn – це електрогід-
равлічна система керування, яка використовує систе-
му гідравлічного безперервного відкидання для керу-
вання окремими корпусами/лемешами на основі
даних GPS-позиціювання, автоматично піднімаючи та
опускаючи їх. Система забезпечує абсолютно рівний
край борозни, що є надзвичайно сприятливим для

Рис. 3 – Система баластування Ez Ballast Wheels фірми 
“John Deer” 

Рис. 4 – Система Level Tuner фірми “Claas Landmaschinen
Wienhoff GmbH”
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наступної роботи, наприклад, оранки, сівби, розки-
дання та обприскування і забезпечує ефективне
загортання залишків урожаю – це величезний плюс
для гігієни поля.

До того ж, система знижує втому оператора та зні-
має навантаження на задню вісь, задні колеса та
муфти. Вона також може змінювати кількість робочих
органів плуга відповідно до потужності трактора та
умов ґрунту.

Функція GPS-позиціювання та автоматизованого
підйому/опускання корпусів плуга оптимізує результа-
ти оранки.

Автоматична система налаштування комбайна
фірми “New Holland Agriculture” (Італія) (рис. 6).

Підтримання максимального рівня пропускної
здатності комбайна, зберігаючи водночас втрати та
відсоток пошкодженого зерна на допустимих рівнях –
це серйозна проблема і напруження для кожного опе-
ратора, який цілий день перебуває в кабіні комбайна.

Намагаючись зменшити втомлюваність оператора,
фірма “New Holland” представила перший комбайн з
поглядом у майбутнє. Щоб досягти цього, спочатку
необхідно запрограмувати такі дані в комбайні: минулі
врожаї, топографію поля і всі параметри комбінування
на основі даних GPS-позиціювання. Під час першого
проходу наступної збиральної компанії система може

потім інтерполювати ці дані і швидко реагувати на
умови, які постійно змінюються.

Проактивна система спирається на традиційні сен-
сори та системи управління, доповнені новим датчи-
ком тиску в системі очищення, який опосередковано
вимірює навантаження на сита. Час, протягом якого
матеріал перебуває всередині молотильної та сепару-
вальної зони в корпусі ротора, контролюється регулю-
ванням кутів напрямних ребер. Ця технологія більшою
мірою впливає на швидкість ротора та ефективність
комбайна з аксіально-роторним молотильно-сепару-
вальним пристроєм, ніж зміна просвіту підбарабання. 

Вона пропонує операторам на вибір три різних
варіанти збирання врожаю. Використовуючи дані, які
зберігаються в системі, комбайн самостійно оптимі-
зує свої налаштування до того, як жатка починає ско-
шувати і підбирати врожай.

Перший у світі мобільний заготовлювач гранул
Premos 5000 фірми «Krone» (Німеччина) (рис. 7).

Машина призначена для виготовлення гранул з
соломи і трави та дозволяє в 3-5 разів зменшити об’єм
пресованого матеріалу. Ширина захвату машини
Premos 5000 складає 2,35 м; діаметр гранул – 16 мм;
продуктивність – до 5000 кг/год.; об’єм бункера –
5000 кг; маса – 15000 кг. 

Перевантажувач зерна «Haul Master» фірми
«Elmers» (Канада)(рис. 8).

Рис. 6 – Автоматична система налаштування комбайна фірми 
“New Holland Agriculture” (Італія)

Рис. 7 – Мобільний агрегат для заготівлі гранул із соломи і сіна

Рис. 8 – Перевантажувач зерна Haul Master на гусеницях

Рис. 5 – Система GPS-based and automated body-lift-out фірми
“Kuhn” для автоматизації процесу оранки
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Оригінальне конструкційне рішення, яке різко
зменшує ущільнення ґрунту завдяки  гусеничній ходо-
вій системі, застосоване фірмою для перевантажувача
зерна. 

Зернозбиральний візок-перевантажувач Haul
Master сконструйований для фермера. Боротьба з
вологими умовами і ущільненням з ексклюзивним
дизайном гусениць Elmers, створеним спеціально для
найвищих потужностей, найскладніших умов мінімаль-
ного рівня обслуговування.

Серед новинок компанії “Lemken” (Німеччина)
(рис. 9) - новації у посівній та ґрунтообробній техніці,
зокрема в плугах, котках і боронах. Нова пунктирна
сівалка Azurit укладає насіння не в один ряд, а в два
напівряди зі зміщенням, тим самим забезпечуючи
висадження точно трикутником та збільшення площі
для кожної рослини до 70% порівняно з традиційною
сівбою. Точність технології сівби під назвою DeltaRow
базується на розподіленні насіння на два напівряди за
допомогою двох синхронізованих розділювальних
дисків. Останні оснащені шкребками, які регулюються
та миттєво коригують  відхилення. Таким чином, роз-
поділення є саморегулювальним і забезпечує додат-
кову перевагу: під час роботи із технологічною колією
можна перемикати на роздільний ряд із подвійним
розподіленням насіння. У такий спосіб кількість насін-
ня не змінюється.

Компанія вирішила полегшити фермерам роботу
щодо заміни котків. За допомогою нової системи
OptiChange коток можливо замінити швидко та про-
сто. При цьому він не прикручується, а кріпиться на
знарядді за допомогою пазів і пальців. Для цього коток
оснащено захватним крюком і, завдяки оптимальному
розміщенню центра ваги, його можна захопити,
доставити й навісити навантажувачем на знаряддя у
верхній точці кріплення. У цій точці коток опускається
до нижнього положення та фіксується за допомогою
пальців. Усю роботу може виконати одна людина.

Нова штригельна борона від “Lemken” для соломи
встановлюється перед першим рядом дисків короткої
дискової борони напівнавісного виконання. Принцип
дії штригельної борони дуже простий. Під час опускан-
ня навісного знаряддя вона відводиться у робоче
положення попереду до досягнення передбаченого
тиску в гідравлічній системі. Завдяки цьому борона
може захоплювати нерівномірно розподілену солому

під час руху. Коли кількість соломи збільшується,
збільшується опір, а водночас і тиск. За досягнення
передбаченого максимального значення штригельна
борона повільно відкривається (назад), а солома рів-
номірно розподіляється й загортається дисками.

Висновок. З викладеного матеріалу можна зроби-
ти висновок, що основні новинки виставки Agritechnika
2017 відзначалися не конструкційними рішеннями, а
елементами інтелектуалізації і розумного землероб-
ства.

Аннотация. К новинкам, которые заслуживают
внимания производителей сельскохозяйственной
техники, нами отнесены: приспособление для
измельчения стерни кукурузы производства фирмы
Kemper (Австрия) система Cemos Auto Treshing
фирмы «Claas» (Германия); балластные колеса Ez
Ballast Wheels фирмы John Deer (США) система помо-
щи оператору CEMOS Claas (Германия); система Level
Tuner фирмы Claas (Германия); система GPS-Based
and automated body-lift-out фирмы Kuhn (Франция);
автоматическая система настройки комбайна фирмы
New Holland (Италия); первый мобильный заготови-
тель гранул Premos 5000 фирмы Krone (Германия);
перегружатель зерна Haul Master фирмы Elmers
(Канада) и другие.

Summary. The article contains information on the
most important new agricultural equipment that we have
selected from the technical samples presented by 2800
(two thousand and eight hundred) exhibitors of the
Agritehnika 2017 exhibition, held November 13-18 in
Hanover, Germany.

Among the innovations that are worth the attention of
agricultural machinery manufacturers, we have included:
a device for grinding corn stumps manufactured by
Kemper (Austria); Cemos Auto Treshing system by
"Claas" (Germany); Ez Ballast Wheels by John Deer
Ballast Wheels (USA); operator aid system CEMOS Claas
(Germany); System Level Tuner by Claas (Germany); the
system of GPS-based and automated body-lift-out of
Kuhn (France); automatic adjustment system for New
Holland combine harvester (Italy); The first mobile granu-
lator  Premos 5000 from Krone (Germany); Haul Master
Grain Conveyor from Elmers (Canada) and others.

Стаття надійшла до редакції 6 грудня 2017 р.

Рис. 9 – Фірма “Lemken” на виставці Agritechnica
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