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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Колісні трактори широко використовуються в сільсь-

кому господарстві багатьох країн і тому повинні вчасно і якісно забезпечувати 

виконання основних сільськогосподарських операцій. У зв'язку з економічною 

ситуацією в Україні, сільськогосподарські підприємства не мають можливості 

експлуатувати й утримувати великий парк вузькоспеціалізованої техніки. Тому 

виникли тенденції, які обумовлюють універсалізацію машино-тракторного агре-

гату (МТА) на базі колісного трактора в агрегаті з напівпричепом, та покладають 

на нього виконання транспортних операцій і можливість конкуренції з автомобі-

льним транспортом. В цілому, обсяг транспортних операцій складає понад 50% 

від загального обсягу сільськогосподарських робіт. 

У зв'язку із цим підвищення експлуатаційних властивостей МТА на транс-

портних режимах можливо шляхом поліпшення дорожніх умов, або шляхом роз-

робки й створення нових конструкцій підвісок. Саме другий шлях є найбільш 

прийнятним, оскільки він вимагає набагато менших витрат часу й капіталовкла-

день.  

Якість підвіски не тільки визначає плавність ходу МТА, але й значно впли-

ває на інші експлуатаційні показники: стійкість, прохідність, надійність, довгові-

чність і т.ін. Швидкість руху МТА по нерівних дорогах обмежується не наявною 

потужністю двигуна, а якістю підвіски. Таким чином, недостатня плавність ходу 

викликає швидке стомлення водіїв, змушує їх зменшувати швидкість руху. Це іс-

тотно знижує продуктивність роботи колісного трактора з напівпричепом, а також 

перешкоджає повній реалізації тягових можливостей. Через коливання при русі по 

нерівних дорогах зростають динамічні навантаження на основні вузли й деталі 

трактора. При проектуванні колісного трактора прагнуть знизити масу його непі-

дресорених частин, зменшивши їх власні частоти, що призводить до зниження до-

вговічності. Необхідність максимального підвищення плавності ходу МТА та без-

пеки його руху, у зв'язку з ростом середніх експлуатаційних швидкостей, висуває 

питання про раціональну конструкцію підвіски в число найважливіших проблем 

сучасного тракторобудування України і є актуальним завданням. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі автомобіле- і тракторобудування 

НТУ «ХПІ» у рамках держбюджетних НДР МОН України: «Розробка методів під-

вищення енергоефективності і ресурсозбереження підйомно-транспортних спо-

руд, машино-тракторних агрегатів та гібридних транспортних засобів» 

(ДР № 0113U000427), де здобувач був виконавцем окремих розділів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є поліпшення по-

казників плавності ходу та динамічної навантаженості ходової системи колісного 

трактора з шарнірно-зчленованою рамою при виконанні транспортних робіт за 

рахунок вибору раціональних параметрів системи підресорювання. 

Для досягнення мети поставлені наступні задачі: 

1. Виконати порівняльний аналіз систем підресорювання сучасних тракторів 

та проаналізувати методи та перспективні конструктивні засоби поліпшення пла-

вності ходу та зниження динамічної навантаженості ходових систем. 
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2. Скласти математичну модель поздовжньо-кутових та вертикальних коли-

вань колісного трактора з напівпричепом при оснащені різними типами систем 

підресорювання з урахуванням нелінійності пружних та дисипативних характери-

стик підвіски. 

3. Визначити достовірність загальної математичної моделі руху трактора, 

оснащеного різними типами підвісок, при виконані транспортних робіт з напівп-

ричепом шляхом експериментальних досліджень. 

4. Встановити вплив конструкції та параметрів системи підресорювання на 

плавність ходу й динамічну навантаженість ходової системи колісного трактора. 

5. Визначити раціональні параметри системи підресорювання, які забезпе-

чать поліпшення плавності ходу та зниження динамічних навантажень при вико-

нанні трактором транспортних робіт, та сформувати рекомендації щодо їх засто-

сування. 

Об'єкт дослідження – коливальні процеси колісного трактора з шарнірно-

зчленованою рамою, обладнаного серійною та комбінованою пневморесорною пі-

двіскою, при виконанні транспортних операцій в агрегаті з напівпричепом. 

Предмет дослідження – взаємозв’язки параметрів серійної та комбінованої 

пневматичної системи підресорювання та показників плавності ходу й динамічної 

навантаженості ходової системи колісного трактора з шарнірно-зчленованою ра-

мою при виконані транспортних робіт. 

Методи дослідження: дисертаційне дослідження базується на методах тео-

рії коливань та методах математичного аналізу диференційних та інтегральних 

обчислень, застосованих для моделювання та чисельної оцінки динамічних коли-

вальних процесів, що виникають під час руху колісного трактора, методах теорії 

планування експерименту, імітаційному математичному моделюванні динамічних 

процесів, статистичних методах опису випадкових процесів. 

Реалізація чисельного математичного моделювання та обробка експеримен-

тальних даних здійснювалась за допомогою системи моделювання динамічних 

систем «Simulink» системи чисельно-математичного моделювання «MatLab», за 

принципом візуального програмування. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– вперше визначено закономірність зміни динамічної навантаженості ходо-

вої системи колісного трактора з шарнірно-зчленованою рамою, оснащеного ком-

бінованою пневморесорною підвіскою, при виконані транспортних робіт з напів-

причепним агрегатом залежно від стану опорної поверхні та наявності зазору в 

тягово-зчіпному пристрої, що дало змогу підтвердити ефективність впровадження 

комбінованих пневморесорних підвісок в тракторобудуванні; 

– вперше встановлено взаємозв'язки показників плавності ходу колісного 

трактора з напівпричепним агрегатом з різними типами систем підресорювання 

(серійна ресорна підвіска, пневморесорна підвіска без амортизаторів та пневморе-

сорна підвіска з амортизаторами) з урахуванням нелінійності пружних та дисипа-

тивних характеристик елементів підвіски, що дало змогу виявити резерви поліп-

шення плавності ходу шляхом застосування комбінованих підвісок; 
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– отримала подальший розвиток математична модель вертикальних, поздо-

вжньо-кутових та повздовжніх коливань МТА на базі колісного трактора в агрега-

ті з напівпричепом при русі з транспортними швидкостями, що, на відміну від іс-

нуючих, враховує нелінійність пружних та дисипативних характеристик підвіски, 

пневматичних елементів, шин, а також наявність зазору в тягово-зчіпному при-

строї, що дало змогу найбільш повно оцінити параметри коливальних процесів 

трактора з напівпричепом. 

Практичне значення отриманих результатів для тракторобудування по-

лягає в розробці математичної моделі поздовжньо-кутових та вертикальних коли-

вань машино-тракторного агрегату на базі колісного трактора в агрегаті з напівп-

ричепом, при оснащені різними типами підвіски, що відрізняється урахуванням 

нелінійності пружних та дисипативних характеристик підвіски, а також наявності 

зазору в тягово-зчіпному пристрої, яка дає змогу досліджувати плавність ходу ко-

лісного трактора з шарнірно-зчленованою рамою в транспортному режимі на ста-

дії проектування. 

За результатами дисертаційного дослідження здійснено теоретичне узагаль-

нення та вирішення науково-практичної задачі – поліпшення показників плавності 

ходу та зниження динамічної навантаженості ходової системи колісного трактора 

з напівпричепним агрегатом при виконанні транспортних робіт за рахунок засто-

сування перспективної конструкції комбінованої системи підресорювання та ви-

бору її раціональних параметрів. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в практику проведення ви-

пробувань сільськогосподарської техніки Харківською філією Українського нау-

ково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій 

для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого (Харківська фі-

лія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), а також в навчальному процесі та наукових 

дослідженнях кафедри автомобіле- і тракторобудування НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати, винесені на 

захист дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. Серед них: аналіз 

наукової літератури, розробка уточненої математичної моделі поздовжньо-

кутових та вертикальних коливань колісного трактора в агрегаті з напівпричепом, 

яка дає змогу досліджувати віброзахисні властивості різних типів підресорювання 

з урахуванням нелінійності пружних та дисипативних характеристик та наявності 

зазору в тягово-зчіпному пристрої, оцінювати динамічну навантаженість ходової 

системи, вибрати раціональні параметри підвіски залежно від умов руху трактора. 

Здобувачем проведені обробка та аналіз даних, отриманих в ході проведення тео-

ретичних досліджень та експериментальних випробувань колісного трактора, роз-

роблені рекомендації щодо поліпшення показників плавності ходу, динамічних 

якостей трактора та зниження динамічної навантаженості ходової системи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації допові-

далися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на Міжнародних науково-

практичних конференціях: "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров'я" (Україна, Харків, 2011-2017). 



4 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 18 науко-

вих працях, серед них: 1 монографія (у співавторстві), 12 статей у наукових фахо-

вих виданнях України (6 – у виданнях, включених до наукометричних баз), 5 – у 

матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 

двома мовами, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 175 сторінок, з них: 36 рисунків 

по тексту, 8 рисунків на 6 окремих сторінках, 5 таблиць по тексту, 2 таблиці на 

окремих 4 сторінках, список використаних джерел зі 171 найменувань на 

19 сторінках, 3 додатки на 9 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження; сформу-

льовано мету, задачі, об’єкт та предмет дослідження; наведено методи досліджен-

ня, та зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами; викладені поло-

ження, які визначають наукову новизну та практичне значення роботи; надано ін-

формацію щодо апробації результатів та публікацій за темою дисертаційного дос-

лідження. 

У першому розділі досліджено тенденції розвитку систем підресорювання 

сучасних колісних тракторів, проаналізовано методи поліпшення плавності ходу 

та зниження динамічної навантаженості ходових систем. Питанням дослідження 

плавності ходу й динаміки руху трактора, поліпшення експлуатаційних показни-

ків за рахунок удосконалення систем підресорювання самохідних машин присвя-

чені роботи таких вчених, як Аврамов В.П.,Анілович В.Я., Артюшенко А.Д., 

Барский І.Б., Великодний В.М., Горелік А.М., Гуськов В.В., Дербаремдікер А.Д., 

Кальченко Б.І., Карабан В.Н., Кутьков Г.М., Лебедєв А.Т., Пархиловский І.Г.,  

Певзнер Я.М., Прутчіков О.К., Равкін Г.О., Ротенберг Р.В., Сілаев А.А.,  

Фурунжиєв Р.І., Хачатуров А.А., Чернявский І.С., Яценко Н.Н., Bettle J.,  

Giordano D., Kabir M.S.N., Marsili A., Mehta C.R., Scarlett A.J., Servadio P. та 

інших. 

Оскільки сучасні колісні трактори широко використовуються для виконання 

транспортних робіт при русі по дорогах з різним покриттям та різним фізичним 

станом, система підресорювання повинна забезпечувати захист оператора від зов-

нішнього впливу нерівностей дороги, задовільний стан вантажу, що перевозиться, 

а також можливість руху трактора з відносно великими швидкостями. Основними 

оціночними показниками, які визначають досконалість конструкції підвіски, рі-

вень комфорту, безпеку транспортного засобу та вантажу, є плавність ходу та ди-

намічна навантаженість ходової системи. 

Таким чином, аналіз та вивчення взаємовпливу конструкції й параметрів пі-

двіски на коливальні процеси дають змогу на етапі проектування трактора враху-

вати умови експлуатації, спрогнозувати основні експлуатаційні показники маши-

но-тракторного агрегату та визначити раціональні параметри системи підресорю-

вання. Вирішення цих питань обумовило й визначило мету та задачі дисертацій-

ного дослідження. 
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Другий розділ присвячено обґрунтуванню та опису узагальненої математи-

чної моделі поздовжньо-кутових, вертикальних та поздовжніх коливань колісного 

трактора в агрегаті з напівпричепом при виконанні транспортних робіт для дослі-

дження плавності ходу та динамічної навантаженості ходової системи. Така мо-

дель враховує конструктивні особливості тракторних поїздів, а саме їх геометри-

чні й інерційно-масові характеристики, особливості системи підресорювання та 

ходової системи, конструкцію тягово-зчіпного пристрою і його розташування від-

носно мостів трактору та напівпричепу, вплив напівпричепу на параметри плав-

ності ходу, а також характеристики зовнішніх збурювань, обумовлених типом та 

фізичним станом дорожнього покриття. 

Ґрунтуючись на матеріалах робіт відомих авторів, присвячених досліджен-

ню плавності ходу колісних тракторів, приймається допущення, що поперечно-

кутові коливання остову під час руху невеликі порівняно з поздовжньо-кутовими, 

вертикальними та повздовжніми. Тому еквівалентна розрахункова схема колісно-

го трактора з напівпричепом має вигляд, наведений на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Розрахункова еквівалентна схема плоскої моделі колісного  

трактора з напівпричепом 

При дослідженні коливальної системи обрані координати (рис. 1), що наве-

дені нижче. 

Узагальнені координати: 

Zтр – вертикальне переміщення центру мас остову трактора; Zпр – к вертика-

льне переміщення центру мас остову напівпричепу; Zс – вертикальне переміщення 

центру мас сидіння водія-оператора трактора; φтр – кут нахилу остову трактора в 

вертикальній повздовжній площині; φпр – кут нахилу остову напівпричепа в вер-
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тикальній повздовжній площині; Хтр – горизонтальне переміщення центру ваги 

трактора в повздовжній вертикальній площині; Хпр – горизонтальне переміщення 

центру ваги напівпричепа в повздовжній вертикальній площині; y1 – вертикальне 

переміщення переднього моста трактора; y3, y4 – вертикальне переміщення перед-

нього та заднього мостів напівпричепа, відповідно. 

Надлишкові координати: 

ZCтр – вертикальне переміщення точки кріплення підвіски сидіння оператора 

трактора до підлоги кабіни; Z1, Z2 – вертикальні переміщення остову в зоні перед-

нього й заднього мостів трактора, відповідно; Zпр1 – вертикальне переміщення 

остову напівпричепа трактора в зоні кріплення підвіски; ζС – деформація підвіски 

сидіння водія-оператора трактора; ζ1 – деформація передньої підвіски трактора;  

ζпр – деформація підвіски напівпричепа трактора; xа, xb, zа, zb – координати горизо-

нтального та вертикального положень вушка зчіпного пристрою трактора та вуш-

ка зчіпного пристрою напівпричепа в повздовжній вертикальній площині, відпо-

відно; γш – кут взаємодії в шарнірі зчіпного пристрою трактора з напівприче-

пом;νш1, νш2, νш3, νш4 – деформація шин переднього й заднього мостів трактора та 

напівпричепа, відповідно. 

Координати зовнішнього впливу: 

q1(t), q2(t), q3(t), q4(t) – координати зовнішнього впливу дороги на колеса пе-

реднього та заднього мостів трактора та напівпричепа, відповідно. 

Для виводу основних залежностей, що використовуються для одержання за-

кону руху машино-тракторного агрегату й побудови частотних характеристик до-

сліджуваної коливальної системи, застосовано основний принцип динаміки, а са-

ме принцип Германа – Ейлера – Д’Аламбера, який ґрунтується на прикладанні до 

кожної маси системи зовнішніх сил, реакцій зв'язків і сил інерції, які утворюють 

врівноважену систему сил. 

Схеми вертикальних сил та моментів, що діють на маси машино-

тракторного агрегату, наведені на рис. 2-7: 

 
Рисунок 2 – Схема сил та моментів, що діють на остов трактора: 

FuzМтр – сила інерції; Fа1 – сила спротиву амортизатора передньої підвіски; Fапб1, Fапб2 – сили 

демпфування в пневматичних пружних елементах; Fрпб1, Fрпб2– сили опору пневматичних пру-

жних елементів; Fаш2 – сила демпфування в пневматичних шинах заднього моста; Fш2 – сила 

пружного опору пневматичних шин коліс заднього моста; Мuтр – момент сил інерції 
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Рисунок 3 – Схема вертикальних сил, 

що діють на сидіння водія 

трактора: 
FuzC – сила інерції; FаC – сила опору амортиза-

тора підвіски сидіння; FрC – сила опору пруж-

ного елементу підвіски 

 
Рисунок 4 – Схема сил, що діють на пе-

редній міст трактора: 
Fuzm1 – сила інерції; Fаш1 – сила демпфування 

в пневматичних шинах; Fш1 – сила пружного 

спротиву пневматичних шин; Fр1 – сила опору 

пружних елементів передньої підвіски 

 
Рисунок 5 – Схема сил, що діють на пе-

редній міст напівпричепа: 
Fuzm3 – сила інерції; Fаш3 – сила демпфування в 

пневматичних шинах; Fш3 – сила пружного опо-

ру пневматичних шин; Fапр1 – сила опору амор-

тизаційних пристроїв підвіски, наведена до пе-

реднього моста напівпричепа; Fрпр1 – сила опору 

пружних елементів підвіски, наведена до перед-

нього моста напівпричепа 

 
Рисунок 6 – Схема сил, що діють на 

задній міст напівпричепа: 
Fuzm4 – сила інерції; Fаш4 – сила демпфування 

в пневматичних шинах; Fш4 – сила пружного 

опору пневматичних шин; Fапр2 – сила опору 

амортизаційних пристроїв підвіски, наведена 

до переднього моста напівпричепа; Fрпр2 – 

сила опору пружних елементів підвіски, на-

ведена до заднього моста напівпричепа 

 
Рисунок 7 – Схема сил, що діють на остов напівпричепа 

FuzМпр – сила інерції; Fапр – сила опору амортизаційних пристроїв підвіски; 

Fрпр – сила опору пружних елементів підвіски; Мuпр – момент сил інерції 

При складанні математичної моделі руху машино-тракторного агрегату 

необхідно враховувати особливості конструкції тягово-зчіпного пристрою, його 
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пружні та дисипативні характеристики, а також наявність зазору між його лан-

ками. 

Силу, що діє в шарнірі зчіпного пристрою трактора та напівпричепа 

(рис. 2-7) можна визначати за формулою 

шар сш ашF F F ,                                               (1) 

де Fсш – сила пружності шарніру; Fаш – сила амортизації шарніру. 
2

сш 1 ш 2 шF С С ,                                       (2) 

де С1 та С2 – коефіцієнти, що отримані апроксимацією експериментальних даних; 

Δш – деформація шарніра зчіпного пристрою трактора та напівпричепа. 

аш ш шF K   ,                                                (3) 

де Кш – коефіцієнт демпфування в шарнірі; 
ш

  – швидкість деформації шарніру 

зчіпного пристрою трактора та напівпричепа. 

Визначивши положення вушок зчіпного пристрою трактора та напівпричепа 

(рис.8), деформацію в шарнірі можна визначити за формулою 
2 2

ш a b a bx x z z ,                                 (4) 

де xа, xb, zа, zb – координати горизонтального та вертикального положень вушка 

зчіпного пристрою трактора та вушка зчіпного пристрою напівпричепа в повздо-

вжній вертикальній площині, відповідно. 
Кут взаємодії в шарнірі зчіпного пристрою трактора з напівпричепом визна-

чається положенням суміжних вушок 

ш

ш

ш

ш

ш

, якщо 0 та 0;

, якщо 0 та 0;

, якщо 0 та 0;

, якщо 0 та 0;

, якщо
2

a b

a b a b

a b

a b

b a a b

a b

a b

b a a b

a b

a b

a b a b

a b

b

z z
arctg x x z z

x x

z z
arctg x x z z

x x

z z
arctg x x z z

x x

z z
arctg x x z z

x x

x

ш

0 та 0;

, якщо 0 та 0.
2

a b a

b a b a

x z z

x x z z

             (5) 

 
Рисунок 8 – Схема взаємодії трактора з напівпричепом 
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Сила, що діє в шарнірі розкладається на складові 

шар шар ш шар шар ш

шар шар ш шар шар ш

cos ; sin ;

cos ; sin .

xa a za a

xb b zb b

F F F F

F F F F
                                  (6) 

Система рівнянь, яка описує рух досліджуваної коливальної системи 

C C С С aC C

тр тр aпб1 пб1 a1 1 aпб2 пб2 ш2 ш2 пб1  пб1

p1 1 пб2 пб2 ш2 ш2 ш ш ш ш ш aC C С С

1 1 ш1 ш1 ш2 ш2 aпб1

;

2 2 2 2 2

2 2 2 sin ;

2 2 2

m Z С K

M Z K K K K С

С С С C K K С

m y K С K



   




пб1 a1 1 aпб2 пб2

пб1  пб1 p1 1 пб2 пб2

отр тр aпб1 пб1 7 1 пб1  пб1 7 1 a1 1 1

p1 1 1 пб2 пб2 1 8 aпб2 пб2 1 8 aC C С

2 2

2 2 2 ;

2 ( ) 2 ( ) 2

2 2 ( ) 2 ( )

K K

С С С

J K l l С l l K l

С l С l l K l l K l

С

 

 

 

С С С ш2 ш2 2 ш2 ш2 2 ш ш ш ш ш 6

пр пр aпр пр пp пр ш ш ш ш ш

пр пр1 пр пр1

3 3 ш3 ш3 ш3 ш3 aпр пр пp пр

пр пр

2 2 ( ) sin( ) ;

2 ( ) sin( );

2 2 2

l K l С l C K l

M Z K С C K

L l L l
m y K С K С

L L



 



пр пр2 пр пр2

4 4 ш4 ш4 ш4 ш4 aпр пр пp пр

пр пр

опр пр aпр пр 5 пp пр 5 ш ш ш ш ш 4

тр тр

тр тр атр1

ст2 ш2

;

2 2 2 ;

2 ( ) sin( ) ;

( 2
( )

e

L l L l
m y K С K С

L L

J K l С l C K l

M i
M X M g

r



 


ш1 ш1 атр2 апр1 ш2 ш2

ш ш ш ш ш

пр2

пр пр ш ш ш ш ш апр2 ш3 ш3

пр

пр1

апр2 ш4 ш4

пр

) ( 2 )

( ) cos( ) 0;

( ) cos( ) 2

2 0.

С f M g M g С f

C K

l
M X C K M g С f

L

l
M g С f

L



 
 

(7) 

На основі наведеної математичної моделі (1)-(7) проводилися теоретичні 

дослідження плавності ходу та динамічної навантаженості ходової системи коліс-

ного трактора з напівпричепом на транспортних роботах. 

У третьому розділі описано прилади та вимірювальне обладнання, які були 

застосовані при проведені експериментальних випробувань колісного трактора. 

Наведено методику визначення ступеня демпфування в пневматичній системі 

комбінованої пневморесорної підвіски, методику визначення параметрів плавнос-

ті ходу та динамічної навантаженості ходової системи колісного трактора при ви-

конанні транспортних робіт. 

Експериментальні дослідження проводилися кафедрою автомобіле- і трак-

торобудування НТУ «ХПІ» разом з АТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» на території 

дослідного полігона підприємства. 
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Під час проведення експеримен-

ту: 

- визначався ступень дисипації в 

пневматичній підвісці при різних про-

хідних перетинах дроселя; 

- оцінювалася плавність ходу ко-

лісного трактора, обладнаного різними 

типами систем підресорювання (серійна 

ресорна та комбінована пневморесорна 

підвіски), при русі по дорозі з асфальт-

ним і ґрунтовим покриттям; 

- визначалися параметри низько-

частотних коливань у характерних точ-

ках трактора; 

- визначалася динамічна наванта-

женість ходової системи трактора, 

оснащеного різними системами підре-

сорювання. 

В ході проведення експерименту 

досліджувалася комбінована пневморе-

сорна підвіска, яка встановлена на пе-

редній міст трактора (рис. 9). 

Для реєстрації параметрів низько-

частотних коливань використовувався 

вимірювальний комплекс, що складався  

 
Рисунок 9 – Схема пневморесорної під-

віски: 
1 – рама; 2 – трьох листова ресора (корені лис-

ти ресори типу «КрАЗ»); 3 – двохсекційний 

пневмобалон (модель И-01 типорозмір 250-

300); 4 – гідроамортизатор (модель 

151.31.011); 5 – пружний упор стиску; 6 – міст; 

7 – опорні кронштейни; 8 – трубопровід; 9 – 

кронштейн; 10 – важіль; 11 – корегуючий кла-

пан регулятора положення рами; 

12 – трубопровід; 13 – додатковий резервуар. 

з вібровимірювальної апаратури ВИ6-6ТН, тензопосилювача «Топаз 3-01», двана-

дцятиканального шлейфового осцилографа К12-22. Для реєстрації прискорень ви-

користовувалися датчики ДУ-5С індукційного типу, що мають частотну характе-

ристику в діапазоні від 0 до 200 Гц. Радіальне навантаження на передні й задні 

колеса замірялося тензодатчиками 2ПКБ-200 на рукавах мостів. 

Четвертий розділ присвячено аналізу результатів обробки експеримента-

льних досліджень, визначенню дисипативних властивостей пневматичної системи 

підресорювання, проведенню порівняльного аналізу результатів теоретичних та 

експериментальних досліджень плавності руху та динамічної навантаженості хо-

дової системи колісного трактора при русі по дорозі з асфальтним покриттям та 

ґрунтовій дорозі, а також розробці рекомендацій щодо обґрунтування та вибору 

раціональних параметрів системи підресорювання. 

На основі аналізу експериментальних даних з вільних коливань трактора, 

який обладнано пневморесорною підвіскою, встановлено, що найбільше значення 

відносного коефіцієнта загасання досягається при дроселі з прохідним перетином 

ø9 мм, об’ємом додаткового резервуара Vd=40·10
-3

 м
3
, та становить 0,21 (рис. 10, 

11). 



11 

 
Рисунок 10 – Зміни відносного коефіцієнта зага-

сання залежно від прохідного перетину дроселя 

при Vd=40·10
-3
 м

3 

 
Рисунок 11 – Зміна відносного коефіцієнта загасан-

ня залежно від об’єму додаткового резервуара 

В результаті обробки експериментальних даних та теоретичного досліджен-

ня визначались середньоквадратичні прискорення при русі МТА з транспортними 

швидкостями в характерних точках трактора та динамічні навантаження на колеса 

переднього та заднього мостів. У переважній більшості результатів досліджень 

встановлено наявність зон резонансу в діапазонах частот: сидіння водія – 

1,8…2,2 Гц, остову трактора – 1,8…2,2 Гц, передньої напіврами трактора – 

0,9..1,23 Гц. 

Характеристики прискорень на сидінні оператора отримані в результаті тео-

ретичних досліджень для всього діапазону швидкостей руху колісного трактора, а 

результати обробки експериментальних досліджень – для швидкостей транспорт-

ного діапазону при русі на 5…8 передачах представлено на рис. 12. 

Значення середньоквадратичних прискорень для транспортного діапазону 

швидкостей руху, для пневморесорної підвіски з амортизаторами менші, ніж без 

амортизаторів та серійної ресорної підвіски (рис. 12 г). 

Причому, з підвищенням швидкості руху ця різниця збільшується та досягає 

максимального значення при русі на сьомій передачі транспортного діапазону. 

Так, різниця між максимальним прискоренням для пневморесорної підвіски з 

амортизаторами та без амортизаторів становить для швидкості руху на п'ятій пе-

редачі 1,09...1,31 рази, а при русі на сьомій передачі – 1,5...2,4 рази. У резонансній 

зоні при частоті близько 2 Гц, для пневморесорної підвіски без амортизаторів, 

спостерігається зниження середньоквадратичних значень прискорень у порівнянні 

із серійною ресорною підвіскою в 1,21 рази, а для пневморесорної підвіски з амо-

ртизаторами – в 1,4..1,5 рази. 

Також зі збільшенням швидкості руху максимальне прискорення на сидінні 

трактора, обладнаного пневморесорною підвіскою з амортизаторами, змінюється 

незначно, а відповідні прискорення для підвіски без амортизаторів з ростом шви-

дкості зростають в 1,25...2,2 рази. 

Максимальні прискорення на сидінні при русі із транспортними швидкос-

тями для трактора із серійною ресорною підвіскою практично співпадають з при-

скореннями на сидінні для пневморесорної підвіски без амортизаторів або пере-

вищують їх в 1,2...1,3 рази. 
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Рисунок 12 – Зміна середньоквадратичних прискорень на сидінні опера-

тора при русі МТА по ґрунтовій дорозі: 
а – серійна ресорна підвіска; б – комбінована пневморесорна підвіска без амортизатора; 

в – комбінована пневморесорна підвіска з амортизатором; г – різні типи систем підресорю-

вання при русі на 5…8 передачі транспортного ряду 

При русі трактора на восьмій передачі максимальні значення середньоквад-

ратичних прискорень на сидінні оператора знижуються в порівнянні із сьомою 

передачею в 1,3...1,4 рази. При русі трактора в транспортному режимі на сьомій 

передачі, максимальні середньоквадратичні прискорення на сидінні тракториста 

для серійної й пневморесорної підвіски без амортизаторів досягають значень 

1,1 м/с
2
, а для пневморесорної підвіски з амортизаторами – 0,42 м/с

2
. 

При всіх швидкостях руху динамічне навантаженя переднього колеса трак-

тора найбільше при серійній ресорній підвісці (рис.13), а найменше у трактора, 

обладнаного пневморесорною підвіскою з амортизаторами. 

Для всіх трьох типів підвісок спостерігається яскраво виражена зона резо-

нансу, яка для серійної підвіски відповідає частоті 1,25 Гц при максимальному 

значені динамічного навантаження 10850 Н, для пневморесорної підвіски зміщена 

та відповідає частоті 1 Гц при максимальному динамічному навантаженні 7400 Н, 

для пневморесорної підвіски з амортизатором – перебуває в межах частоти 

1,5...1,75 Гц, при цьому максимальне значення динамічного навантаження на пе-

реднє колесо становить 5450 Н. 
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Рисунок 13 – Зміна динамічного навантаження на переднє колесо при русі 
МТА по ґрунтовій дорозі: 

а – серійна ресорна підвіска; б – комбінована пневморесорна підвіска без амортизатора; 
в – комбінована пневморесорна підвіска з амортизатором; г – різні типи систем підресорювання 
при русі на 5…8 передачі транспортного ряду 

При русі на передачах транспортного ряду спостерігається зниження вели-
чин динамічних навантажень. Так, при русі трактора на п'ятій передачі динамічна 
навантаженість переднього колеса при пневморесорній підвісці з амортизатором в 
1,41 рази нижче, ніж при серійній підвісці та в 1,3 рази нижче, ніж при пневморе-
сорній підвісці без амортизаторів. Для шостої передачі ці співвідношення станов-
лять, відповідно, 1,5 і 1,1 рази. 

З ростом швидкостей руху дещо зростає й динамічна навантаженість перед-
нього колеса для всіх систем підресорювання, та максимальні значення спостері-
гаються при русі на сьомій передачі. Так, динамічне навантаження при русі на 
сьомій передачі в порівнянні з п'ятою передачею зростає для серійної підвіски в 
1,82 рази й становить 4000 Н, для пневморесорної підвіски без амортизаторів – в 
1,75 рази й становить 3500 Н, для пневморесорної підвіски з амортизаторами – в 
1,62 рази й становить 2600 Н. Найбільше зростання динамічних навантажень від-
бувається зі збільшенням швидкості для трактора обладнаного серійною ресор-
ною підвіскою. 
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На рис. 14 наведені характеристики динамічних навантажень на заднє коле-
со трактора з яскраво вираженими резонансними зонами для всіх типів підвісок. 
Для серійної підвіски резонансна зона відповідає частоті 1,25...1,8 Гц при макси-
мальному значенні динамічного навантаження 8200 Н, для пневморесорної підві-
ски без амортизаторів резонансна зона відповідає частоті 1,75...2 Гц при максима-
льному значенні динамічного навантаження 7800 Н, а для пневморесорної підвіс-
ки з амортизаторами резонансна зона відповідає частоті 1,8 Гц, при цьому макси-
мальне значення динамічного навантаження становить 7650 Н. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 14 – Зміна динамічного навантаження на заднє колесо при русі 
МТА по ґрунтовій дорозі: 

а – серійна ресорна підвіска; б – комбінована пневморесорна підвіска без амортизатора; 
в – комбінована пневморесорна підвіска з амортизатором; г – різні типи систем підресорювання 
при русі на 5…8 передачі транспортного ряду 

При русі трактора із транспортними швидкостями на 5...8 передачах спосте-
рігається зниження динамічних навантажень на заднє колесо. 

На п'ятій передачі динамічне навантаження заднього колеса при серійній пі-
двісці нижче в 1,1 рази, ніж при пневморесорних підвісках, значення динамічної 
навантаженості яких практично однакові. 

На шостій передачі значення динамічних навантажень для всіх типів підві-
сок практично рівні. З ростом швидкості руху на передачах транспортного ряду 
для серійної підвіски значення динамічних навантажень на заднє колесо знижу-
ються, а для пневморесорних підвісок збільшуються. 
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На сьомій передачі динамічна навантаженість заднього колеса для серійної 
ресорної підвіски менше в порівнянні із пневморесорними підвісками в 1,3 рази. 
При русі на восьмій передачі динамічні навантаження на заднє колесо при серій-
ної підвісці в 1,6 рази нижче, ніж при пневморесорній підвісці без амортизаторів і 
в 1,4 рази менше, ніж при пневморесорній підвісці з амортизаторами. 

На транспортних швидкостях максимальне значення динамічного наванта-
ження на заднє колесо для серійної підвіски дорівнює 3000 Н й відповідає шостій 
передачі, для пневморесорних підвісок максимальні значення динамічних наван-
тажень становлять 3500 Н й відповідають руху трактора на сьомій передачі. 

Відмінність значень середньоквадратичних вертикальних прискорень у ха-
рактерних точках трактора в досліджуваному діапазоні швидкостей руху при тео-
ретичному моделюванні становить на окремих режимах руху 8,3...20,3% в бік збі-
льшення в порівнянні з експериментальними даними. Для теоретичних значень 
середньоквадратичних відносних переміщень рами й мосту це збільшення стано-
вить 8,8...15,2%., а для середньоквадратичних динамічних навантажень, що діють 
на передні й задні колеса трактора – 9,4...21,2%. Різниця значень, отриманих тео-
ретично й експериментально, пояснюється випадковою зміною деяких параметрів 
коливальної системи при русі трактора в умовах проведення натурного експери-
менту. 

На підставі аналізу отриманих даних встановлено, що застосування комбі-
нованої пневморесорної підвіски з гідравлічними амортизаторами, в порівнянні із 
серійною ресорною підвіскою, дозволяє знизити величини середньоквадратичних 
прискорень у характерних точках трактора й знизити динамічне навантаження, 
що діє на колеса трактора. 

При цьому найбільше поліпшення показників плавності ходу й динамічної 
навантаженості забезпечується при робочому тиску в пневматичній системі 
0,27 МПа, об’ємі додаткового повітряного резервуара Vd =40·10

-3
 м

3
 на сторону, ма-

ксимальному значені відносного коефіцієнта загасання в пневморесорній підвісці 
ψ=0,211, при встановлені в пневматичну систему дроселя з прохідним перетином 
ø9 мм та величині відносного коефіцієнта загасання гідравлічних амортизаторів 
ψа=0,21. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Вперше вирішена науково-практична задача поліпшення показників плав-

ності ходу та зниження динамічної навантаженості ходової системи колісного 
трактора з напівпричепним агрегатом при виконанні транспортних робіт за раху-
нок застосування нової конструкції комбінованої пневморесорної підвіски, яка 
дає можливість при русі по дорогах з різними видами покриття знизити величини 
середньоквадратичних прискорень в характерних точках трактора на 27…45%, а 
динамічну навантаженість ходової системи на 21…48% в порівнянні з серійною 
підвіскою. 

1. В ході порівняльного аналізу сучасної науково-технічної літератури вста-
новлено, що перспективним напрямком поліпшення плавності ходу та зниження 
динамічної навантаженості ходової системи трактора є застосування саме комбі-
нованих систем підресорювання з нелінійними пружними та дисипативними ха-
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рактеристиками, та можливістю зміни їх параметрів залежно від режимів руху в 
процесі виконання транспортних операцій. 

2. Складена узагальнена математична модель вертикальних, поздовжньо-
кутових та повздовжніх коливань, яка на відміну від відомих дає змогу досліджу-
вати вплив конструктивних параметрів підвіски на плавність руху та динамічну 
навантаженість ходової системи колісного трактора з урахуванням нелінійності 
пружних і дисипативних характеристик підвіски та зазору в тягово-зчіпному при-
строї, а також вибрати раціональні параметри системи підресорювання залежно 
від умов руху трактора. 

3. Підтверджена достовірність результатів теоретичного дослідження вер-
тикальних, поздовжньо-кутових коливань та динамічної навантаженості ходової 
системи колісного трактора в агрегаті з напівпричепом при русі на транспортних 
режимах, шляхом порівняльного аналізу з експериментальними дослідженнями. 
Максимальна розбіжність між результатами теоретичного та експериментального 
досліджень в діапазоні транспортних швидкостей руху становить 8,3…21,2 %. 

4. Визначено характер залежностей середньоквадратичних прискорень та 
відносних переміщень в характерних точках колісного трактора від типу системи 
підресорювання, та вплив конструктивних параметрів підвіски на показники пла-
вності ходу. Виявлені резонансні зони, які відповідають власним частотам: перед-
ньої напіврами трактора (0,9..1,23 Гц), остову трактора (1,8…2,2 Гц), при цьому 
переважна частота вертикальних коливань сидіння оператора дорівнює частоті 
коливань остову трактора. Застосування комбінованої пневморесорної підвіски з 
гідравлічним амортизатором в порівнянні з серійною, дає змогу знизити величини 
середньоквадратичних прискорень на сидінні оператора на 40..45%. При збільше-
ні швидкості руху зростання динамічних навантажень зменшується на величину 
до 28% в порівнянні з серійною підвіскою. На полу кабіни значення середньоква-
дратичних вертикальних прискорень зменшується на 27...32%. При збільшені 
швидкості руху зростання середньоквадратичних прискорень менше на 24% в по-
рівнянні з серійною ресорною підвіскою. 

5. Встановлено, що обладнання трактора комбінованою пневморесорною 
підвіскою з гідравлічними амортизаторами дає можливість при русі по дорогах з 
різними видами покриття знизити динамічну навантаженість: коліс переднього 
моста трактора – на 44…48%, коліс заднього моста – на 21...24% в порівнянні з 
серійною підвіскою. При збільшені швидкості руху зростання динамічних наван-
тажень у порівнянні із серійною ресорною підвіскою менше на 7...11%. 

Найкращі показники плавності ходу та динамічної навантаженості ходової 
системи колісного трактора з шарнірно-зчленованою рамою на транспортних ро-
ботах досягаються при наступних основних конструктивних параметрах комбіно-
ваної пневморесорної підвіски: 

- діаметр прохідного перетину дроселя 9 мм, що забезпечує максимальне 
повітряне демпфірування в пневматичній системі та коефіцієнт загасання ψ=0,21;  

- об’єм додаткових резервуарів Vd =40·10
-3

 м
3
 на сторону; 

- тиск у пневматичній системі P=0,27 МПа; 
- величина коефіцієнта загасання гідравлічного амортизатора ψа=0,21. 
6. Розроблені рекомендації щодо поліпшення показників плавності ходу, 

динамічних якостей трактора та зниження динамічної навантаженості ходової си-
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стеми прийняті до використання в практиці проведення випробувальних робіт 
сільськогосподарської техніки Харківською філією УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, 
та в навчальному процесі НТУ «ХПІ» на кафедрі автомобіле- і тракторобудуван-
ня. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Мамонтов А.Г. Поліпшення показників плавності ходу та динамічної 

навантаженості ходових систем колісних тракторів на транспортних робо-
тах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спе-
ціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори. – Національний технічний універси-
тет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2019 р.  

Дисертація присвячена поліпшенню експлуатаційних властивостей колісно-
го трактора в агрегаті з напівпричепом при русі на транспортних режимах за ра-
хунок обладнання переднього моста комбінованою пневморесорною підвіскою та 
визначення її раціональних параметрів. 

Складено узагальнену математичну модель поздовжньо-кутових, вертика-
льних та поздовжніх коливань машино-тракторного агрегату на базі колісного 
трактора в агрегаті з напівпричепом, яка дає змогу дослідити плавність ходу та 
динамічну навантаженість ходової системи з урахуванням нелінійності пружних 
та дисипативних характеристик підвіски, а також конструктивних характеристик 
тягово-зчіпного пристрою. Виконано теоретичні дослідження, котрі дозволили 
дати об'єктивну оцінку впливу типу підвіски та її конструктивних параметрів на 
плавність ходу й динамічну навантаженість ходової системи колісного трактора. 
Визначено шляхи вдосконалювання системи підресорювання та її раціональні па-
раметри. На основі експериментальних досліджень підтверджено достовірність 
математичної моделі руху машино-тракторного агрегату на транспортних швид-
костях, та підтверджено рекомендації щодо вибраних раціональних параметрів 
системи підресорювання переднього моста колісного трактора. 
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Мамонтов А.Г. Улучшение показателей плавности хода и динамиче-

ской нагруженности ходовых систем колёсных тракторов на транспортных 
работах. – Квалификационная научная работа правах рукописи. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.02 – автомобили и тракторы. – Национальный технический 
университет "Харьковский политехнический институт", Харьков, 2019 г. 

Диссертация посвящена повышению эксплуатационных свойств колесного 
трактора в агрегате с полуприцепом при движении на транспортных режимах, за 
счет оборудования переднего моста комбинированной пневморессорной подвес-
кой и определения ее рациональных параметров. 

В работе проанализированы современные тенденции развития конструкций 
систем подрессоривания колѐсных тракторов, используемых в сельском хозяйст-
ве. Обоснована целесообразность совершенствования конструкции системы под-
рессоривания колѐсного трактора при использовании его на транспортных опера-
циях. 

Составлена обобщенная математическая модель продольно-угловых, верти-
кальных и продольных колебаний машинотракторного агрегата на базе колесного 
трактора с полуприцепом, которая позволяет исследовать плавность хода и дина-
мическую нагруженность ходовой системы. Составленная математическая модель 
дополнена математическими моделями пневматической шины, пневматического 
резино-кордового упругого элемента и тягово-сцепного устройства. Это позволи-
ло учесть наличие демпфирования в пневматической системе комбинированной 
пневморессорной подвески, наиболее полно оценить влияние нелинейности жест-
костных и диссипативных характеристик шины и пневмобалона, а так же наличие 
зазора в тягово-сцепном устройстве на показатели плавности хода и динамиче-
скую нагруженность ходовой системы колѐсного трактора. 

Проведены теоретические исследования, которые позволили дать объектив-
ную оценку влияния типа подвески и ее конструктивных параметров на плавность 
хода и динамическую нагруженость ходовой системы колесного трактора. Опре-
делены пути усовершенствования системы подрессоривания и разработаны реко-
мендации по выбору рациональных параметров подвески.  

На основании анализа проведенных экспериментальных исследований ди-
намических процессов, возникающих во время движения колѐсного трактора в аг-
регате с полуприцепом, установлено, что результаты теоретических расчѐтов ка-
чественно и количественно отображают характер изменения и уровень показате-
лей плавности хода и динамической нагруженности ходовой системы машино-
тракторного агрегата. На основании экспериментальных исследований подтвер-
ждена достоверность математической модели продольно-угловых, вертикальных 
и продольных колебаний машинотракторного агрегата на базе колесного трактора 
в агрегате с полуприцепом при движении на транспортных скоростях. Также под-
тверждены рекомендации относительно выбранных рациональных параметров 
системы подрессоривания переднего моста колесного трактора. 
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namic loading of running systems of wheeled tractors at transport works –  
Manuscript. 

The dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Tech-
nology) on the specialty 05.22.02 – automobiles and tractors. –National Technical Uni-
versity "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to improving the operational properties of a wheeled 
tractor in an aggregate with a semi-trailer when driving in transport modes, due to the 
equipment of the front axle with a combined air spring suspension and determining its 
rational parameters. 

A generalized mathematical model of the longitudinal-angular, vertical and longi-
tudinal oscillations of a machine-tractor unit based on a wheeled tractor in an aggregate 
with a semi-trailer has been compiled, which allows us to study the smoothness and dy-
namic loading of the running system with taking into account the nonlinearity of the 
elastic and dissipative characteristics of the suspension, as well as the structural charac-
teristics of the towing device. Theoretical studies have been carried out, which made it 
possible to give an objective assessment of the influence of the type of suspension and 
its design parameters on the smoothness and dynamic loading of the wheeled tractor 
running system. Ways to improve the suspension system are identified and recommen-
dations for the selection of rational suspension parameters are developed. Based on ex-
perimental studies, the reliability of the mathematical model of the movement of a ma-
chine-tractor unit at transport speeds is confirmed. The recommendations regarding the 
selected rational parameters of the suspension system of the front axle of the wheeled 
tractor are also confirmed. 

Keywords: Wheeled tractor, smoothness of motion, pneumatic suspension sys-
tem, seat of the driver, sought-after system, dynamic loads, experimental studies. 
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