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1. Актуальність теми 

Як відомо колісні трактори широко використовуються при виконанні 

транспортних операцій пов’язаних з перевезенням продукції галузі 

рослинництва та тваринництва, а також на транспортно-технологічних 

процесах пов’язаних з виконанням робіт безпосередньо в полі. Зважаючи на 

незадовільний стан сучасних доріг й на те, що більшість транспортних робіт 

виконується при русі по ґрунтовим дорогам, зважаючи на їх стан 

обумовлений негативним впливом важкої сільськогосподарської техніки, 

можна сказати, що більшість внутрігосподарських перевезень виконується в 

умовах наближених до бездоріжжя. Як наслідок це не дає можливість 

збільшити транспортну швидкість руху, яка напряму залежать від параметрів 

плавності ходу колісного трактора з напівпричепом, та підвищити 

продуктивність виконання транспортних робіт. Це обумовлює цілком 

очевидний логічний зв'язок між продуктивністю колісного трактора та 

показниками плавності ходу. 

Дисертаційна робота Мамонтова А.Г. спрямована на вирішення вище 

зазначеної проблеми шляхом пошуку й розробки раціональних технічних 

рішень, які забезпечують поліпшення показників плавності ходу та дають 

змогу збільшити середні експлуатаційні швидкості руху. 

Дисертація відповідає основному науковому напрямку кафедри 

автомобіле- і тракторобудування Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», виконана у рамках завдань 

держбюджетної НДР МОН України: «Розробка методів підвищення 



енергоефективності і ресурсозбереження підйомно-транспортних споруд, 

машинно-тракторних агрегатів та гібридних транспортних засобів» 

(ДР № 0113U000427). 

На основі вищеозначеного вважаю, що тема дисертаційної роботи та 

наукові задачі, які сформульовані в роботі Мамонтова А.Г., є актуальними. 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі  

Результати досліджень наведено у висновках до кожного розділу, а 

також у шести загальних висновках розділу ВИСНОВКИ дисертаційної 

роботи. 

Перший висновок відображує огляд робіт, в яких висвітлюються 

тенденції застосування колісних тракторів в якості транспорту в сільському 

господарстві, та виконано аналіз наукових робіт присвячених вирішенню 

питань розширення технологічних можливостей колісних тракторів шляхом 

підвищення продуктивності виконання сільськогосподарських транспортних 

операцій за рахунок збільшення транспортних швидкостей, поліпшення 

плавності ходу й зниження динамічної навантаженості вузлів і систем. 

В якості зауваження можна зазначити те, що не зрозуміло чи 

розглядалися автором питання стосовно способів та засобів регулювання 

зміни характеристик пружних та дисипативних властивостей підвіски. 

Другий висновок є достовірним, має теоретичну та практичну 

направленість, і стосується розробки узагальненої математичної моделі, яка 

дозволяє досліджувати коливальні процеси машино-тракторного агрегату під 

час руху в транспортному режимі. 

Зауважень не має. 

Третій висновок має теоретичну значимість, адже в ньому відображено 

адекватність математичної моделі яка підтверджена даними отриманими під 

час проведення експериментальних досліджень. 

В якості зауваження необхідно відмітити, що не зрозуміло похибку 

яких показників наводить автор. Доцільніше вказати конкретні найменування 

цих показників. 



Четвертий висновок є достовірним, має теоретичну і практичну 

направленість, та відображує числові значення зміни показників плавності 

ходу та динамічної навантаженості ходової системи, які підтверджують 

доцільність застосування перспективної комбінованої пневморесорної 

підвіски переднього моста колісного трактора. 

Слід зауважити, що автор не вказав чи відповідають отримані 

результати вимогам та нормам, які встановлені діючими стандартами 

прийнятими в тракторобудуванні. 

П’ятий висновок має практичну значимість, оскільки в ньому наведено 

раціональні значення основних конструктивних параметрів комбінованої 

пневморесорної підвіски при яких забезпечуються найкращі показники 

плавності ходу та динамічної навантаженості ходової системи колісного 

трактора. 

В якості зауваження слід відмітити, що інформацію представлену в 

першій частині п’ятого висновку логічніше було б навести наприкінці 

четвертого висновку. 

Шостий висновок, щодо назв організацій де впроваджено результати 

досліджень, має лише інформаційну спрямованість. 

3. Наукове значення роботи 

– вперше визначено закономірність зміни динамічної навантаженості 

ходової системи колісного трактора з шарнірно-зчленованою рамою, 

оснащеного комбінованою пневморесорною підвіскою, при виконані 

транспортних робіт з напівпричепним 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 пневморесорна підвіска з амортизаторами) з урахуванням 

нелінійності пружних та дисипативних характеристик елементів підвіски, що 



дало змогу виявити резерви поліпшення плавності ходу шляхом застосування 

комбінованих підвісок; 

– отримала подальший розвиток математична модель вертикальних, 

поздовжньо-кутових та повздовжніх коливань МТА на базі колісного 

трактора в агрегаті з напівпричепом при русі з транспортними швидкостями, 

що, на відміну від існуючих, враховує нелінійність пружних та дисипативних 

характеристик підвіски, пневматичних елементів, шин, а також наявність 

зазору в тягово-зчіпному пристрої, що дало змогу найбільш повно оцінити 

параметри коливальних процесів трактора з напівпричепом. 

4. Цінність і можливі напрями використовування одержаних 

результатів 

Теоретичну та практичну цінність для вітчизняного тракторобудування 

має розроблена здобувачем математична модель поздовжньо-кутових та 

вертикальних коливань машино-тракторного агрегату на базі колісного 

трактора в агрегаті з напівпричепом, з урахуванням нелінійності пружних та 

дисипативних характеристик підвіски, а також конструктивних особливостей 

тягово-зчіпного пристрою, яка дозволяє досліджувати й прогнозувати 

показники плавності ходу та динамічної навантаженість ходової системи 

колісного трактора при русі з транспортними швидкостями на стадії 

проектування та створення нових конструкцій. 

Практичне значення роботи полягає в розробці перспективної 

конструкції комбінованої пневморесорної підвіски, та в визначені її 

раціональних конструктивних параметрів, обґрунтування яких базується на 

всебічному теоретичному та експериментальному дослідженні впливу 

характеристик підвіски на показники плавності ходу та динамічну 

навантаженість колісного трактора. 

Обґрунтованість отриманих в дисертації наукових положень, рішень, 

висновків і рекомендацій ґрунтується на конкретному математичному 

рішенні поставлених задач. 



Достовірність отриманих результатів підтверджено експериментальними 

дослідженнями, які проводилися на території дослідного полігона 

«Харківського тракторного заводу». 

5. Повнота подання результатів роботи в опублікованих працях 

Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 18 наукових 

працях, серед них: 1 монографія, 12 статей у наукових фахових виданнях 

України, з яких 6 – у виданнях, включених до наукометричних баз, 5 – у 

матеріалах конференцій. 

Зміст автореферату взагалі відповідає основним положенням 

дисертаційної роботи. 

6. Апробація матеріалів дисертації 

Основні результати дисертаційної роботи доповідалися і обговорені на 

п’ятьох Міжнародних науково-практичних конференціях, а також на 

наукових семінарах Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

7. Оцінка змісту, завершеності та оформлення дисертації 

Дисертація містить такі структурні одиниці: вступ, чотири розділи, 

висновки, список використаних джерел і додатки. 

У вступі відображено актуальність виконаного дослідження, а також 

наукові положення, що виносяться на захист. Вступ побудований відповідно 

до вимог і погоджується зі змістом роботи в цілому. 

Зауваження до вступу: не вказано роки виконання НДР за темою 

дисертації, де здобувач брав участь. 

Перший розділ присвячено аналізу сучасного стану питання 

підвищення продуктивності виконання транспортних робіт із залученням 

тракторного транспорту та визначенню перспективних напрямків й 

конструктивних засобів поліпшення показників плавності ходу та динамічної 

навантаженості ходових систем колісних тракторів. На основі проведеного 

аналізу встановлено, що коливальні процеси, які виникають під час руху 

колісного трактора з напівпричепом в транспортному режимі потребують 



подальших досліджень, а існуючі моделі повинні бути уточнені. На основі 

чого, за названою темою, сформовані задачі дослідження. 

Зауваження до розділу  

- викликає сумнів твердження наведене на стор. 5, що зменшення маси 

непідресорених частин зменшує їх власні частоти коливань. 

- в дисертаційній роботі вирішувались науково-практичні задачі 

стосовно колісного трактора з шарнірно-зчленованою рамою, але аналіз 

наукової літератури більш присвячено колісним тракторам класичної 

компоновки; 

- в першому розділі на стор.  13 автором означені шляхи поліпшення 

показників плавності ходу, у тому числі: «Застосування в конструкції систем 

підресорювання автоматичних пристроїв, які управляються по особливих 

алгоритмах – активна підвіска », але в подальшому аналіз застосування таких 

систем не проведено хоча запропонована конструкція пневморесорної 

підвіски може бути об’єктом регулювання з застосуванням відповідних 

алгоритмів. 

Другий розділ присвячено розробці узагальненої математичної моделі 

поздовжньо-кутових та вертикальних коливань колісного трактора в агрегаті 

з напівпричепом обладнаного різними типами підвісок, яка доповнена 

математичними моделями пневматичних шин, пневматичних пружних 

елементів та тягово-зчіпного пристрою. Що дозволяє більш повно врахувати 

вплив конструктивних параметрів на показники плавності ходу та динамічну 

навантаженість ходової системи трактора. 

Зауваження до розділу  

- на стор. 72 в підрозділі 2.4.2 при визначені пружних та дисипативних 

характеристик пневматичної шини автором не враховані особливості рисунку 

протектора та коефіцієнт насиченості рисунку протектора, адже відомо, що 

виробники тракторних шин приділяють значну увагу впливу конструкції 

ґрунтозачепів на вібрації та шум, які обумовлені періодичністю 

розташування елементів протектора. 



- в підрозділі 2.4.3 стор. 75 при математичному описі пневматичного 

пружного елементу автором не враховано вплив зміни температури робочого 

тіла на пружні та дисипативні характеристики елементу. 

- в розділі 2, як і в дисертації в цілому, відсутня інформація щодо 

впливу крутильних коливань трансмісії на показники плавності ходу.  

- в п’ятому висновку до розділу 2 стор. 83 вказано: «…математична 

модель реалізована в системі моделювання динамічних систем «Simulink» 

системи чисельно-математичного моделювання «MatLab» за принципом 

візуального програмування…», хоча лістинг програми в дисертації не 

наведений.  

Також автором зазначено, що використання пакету «MatLab»: 

«…дозволяє спростити алгоритми розрахунку показників плавності ходу та 

динамічної навантаженості…», хоча використання математичних програмних 

пакетів дозволяє реалізувати модель, а не спростити алгоритм. 

Третій розділ присвячено опису методики експериментального 

дослідження дисипативних властивостей системи пневматичного 

підресорювання, методики визначення показників плавності ходу та 

динамічної навантаженості ходової системи колісного трактора  а також 

методики обробки чисельних даних отриманих в ході експериментального 

дослідження коливальних процесів машино-тракторного агрегату. 

Зауваження до розділу  

- в третьому розділі стор. 87 наведені технічні характеристики 

вимірювального обладнання в яких вказана величина його похибки 

вимірювання. Не зрозуміло як ці величини впливають на значення 

абсолютної похибки. Та чому автор не навів значення відносної похибки між 

експериментальними та теоретичними дослідженнями.  

- наведена на стор. 97 нумерація формул помилкова. 

Четвертий розділ присвячено порівняльному аналізу результатів 

теоретичних та експериментальних досліджень плавності ходу та динамічної 

навантаженості ходової системи колісного трактора в агрегаті з 



напівпричепом при русі по дорогах з різним типом покриття, а також вибору 

та обґрунтуванню раціональних параметрів його підвіски. 

Зауваження до розділу  

- на рисунку 4.1 та 4.2 стор. 101 наведено відносний коефіцієнт 

загасання для різних значень діаметру перепускного перетину дроселя, але 

пояснення щодо характеру його зміни відсутні. 

- на стор. 133 автор зазначає: «…обладнання пневморесорною 

підвіскою переднього мосту трактора викликає зростання 

середньоквадратичних прискорень рами в зоні непідресореного заднього 

мосту.» 

Таке твердження викликає сумнів, та потребує уточнення.  

- на стор. 138 автор зазначає: «…максимальне значення динамічного 

навантаження на заднє колесо для серійної підвіски дорівнює 3000 Н й 

відповідає шостій передачі, для пневморесорних підвісок максимальні 

значення динамічних навантажень становлять 3500 Н…». 

Таке твердження теж та потребує пояснення.  

8. Загальні зауваження та рекомендації 

- автором в дисертаційній роботі задекларовано поліпшення показників 

плавності ходу, але не розглянуті питання вирішення цієї задачі за рахунок 

вдосконалення системи вторинного підресорювання. 

- не зрозуміло чому автором не проведена процедура оптимізації 

конструктивних параметрів досліджуваної системи.  

- при дослідженнях руху трактора в агрегаті з причіпним знаряддям, 

яке суттєво впливає на плавність ходу машино-тракторного агрегату в 

цілому, доцільно розглядати поздовжній рух з урахуванням роботи двигуна 

та трансмісії. 

Зауваження по роботі, що відзначені у відгуку, не ставлять під сумнів 

вихідні наукові положення та основні результати досліджень, що пройшли 

достатню апробацію 

Оцінка мови, стилю та оформлення 




