
Лекція 6 
 

МОДЕЛІ ТА ЇХ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ДОСЛІДНИКА 
 
 6.1.  Методика перевірки математичної моделі на адекватність 
 
 Одним із найголовніших етапів наукової роботи є теоретичні дослідження. 
У більшості випадків вони дозволяють обґрунтувати схему, параметри і режими 
роботи того чи іншого МТА без проведення відповідних експериментальних дос-
ліджень. Тим більше, що інколи здійснення останніх (в силу низки суб’єктивних 
та об’єктивних причин) або занадто проблематичне, або взагалі неможливе. 
 Теоретичні дослідження, як уже підкреслювалося вище,  зручно виконувати 
з допомогою математичної моделі вивчаємого процесу чи дослідного МТА. Як 
показує практика, особливих труднощів при написанні відповідного математич-
ного апарату у науковців не виникає. Більш проблематичним є продовження цієї 
роботи. Адже для того, щоб працювати з математичною моделлю як з об’єктом 
досліджень, треба обов’язково перевірити її на адекватність. Тільки після цього 
отримані результати математичного моделювання можна вважати достовірними. 
В противному випадку можна дійти принципово помилкових висновків. 

Для прикладу спробуємо продемонструвати методики перевірки на адекват-
ність математичних моделей двох МТА (орно-подрібнювального і орного за схе-
мою «push-pull», які досить ґрунтовано описані у наукових технічних виданнях. 

Для орно-подрібнювального агрегату поставлену задачу вирішували шля-
хом порівняння теоретичної (Sпмт) та експериментальної (Sпм) нормованих спект-
ральних щільностей, а для орного агрегату за схемою “push-pull” – шляхом по-
рівняння теоретичної Ат() і експериментальної А() амплітудно-частотних 
характеристик (АЧХ)  коливань переднього мосту трактора ХТЗ-160.  

У обох математичних моделях збурювальним фактором були нерівності по-
здовжнього профілю шляху. Слід підкреслити, що рух трактора ХТЗ-160 як у 
складі орно-подрібнювального, так і орного агрегатів передбачено правими коле-
сами в борозні, а лівими – по необробленому агротехнічному фону. Оскільки ха-
рактер вертикальних коливань лівого і правого бортів енергетичного засобу в за-
гальному випадку не однаковий, то в польових умовах знімали як поздовжній 
профіль борозни попереднього проходу даного МТА, так і профіль необробленого 
поля. В подальшому на ЕОМ розраховували середнє квадратичне відхилення (пр) 
та нормовану спектральну щільність (Sпр) для обох реалізацій. Для аналізу брали 
відповідні усереднені статистичні характеристики профілю. Цим самим було вра-
ховано неоднорідний характер вертикальних коливань лівого і правого бортів 
трактора. 

Вихідним параметром моделей були вертикальні коливання переднього мо-
сту трактора. Для їх реєстрації у натурних умовах використовували спеціальний 
прилад (віброграф Гейгера), сигнал від якого фіксували з допомогою аналогово-
цифрового перетворювача. Після оброблення отриманих реалізацій розраховували 
середнє квадратичне відхилення (пм) та нормовану спектральну щільність (Sпм) 
вихідного параметру.  



Теоретичну спектральну щільність коливань переднього мосту трактора, 
функціонуючого у складі орно-подрібнювального МТА, знаходили із виразу: 

               Ат2()Sпр()2
пр 

Sпмт() = , 
2

пм 

 де  – частота коливань вхідного та вихідного параметрів.  
 

Необхідний для цього квадрат теоретичної АЧХ Ат2() розраховували, 
використовуючи передаточну функцію відпрацювання даним агрегатом профілю 
шляху під передніми колесами трактора. 

Таку ж функцію використовували і для розрахунку відповідної АЧХ орного 
МТА за схемою «push-pull». Експериментальну амплітудно-частотну характерис-
тику при цьому знаходили із виразу: 

А() = (пм/пр)(Sпм/Sпр)
1/2. 

 Аналіз експериментальних даних, отриманих під час дослідження орно-
подрібнювального агрегату, показав, що вертикальні коливання усередненого по-
здовжнього профілю агротехнічного фону (шляху) мають, по-перше, аперіодич-
ний, а по-друге – низькочастотний характер. На користь першого моменту вказує 
той факт, що нормована кореляційна функція даного процесу не містить принай-
мні явно вираженої прихованої періодичної складової (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Нормована кореляційна функція коливань нерівностей 

поздовжнього профілю шляху 
 

 Що стосується другого моменту, то він підтверджується значною (як для 
даного процесу) довжиною кореляційного зв’язку (1,75 м, див. рис. 1), а також 
відносно вузьким (0...7 с-1 або 0...1,1 Гц) частотним діапазоном зосередження ос-
новної долі дисперсії коливань нерівностей поздовжнього профілю шляху (див. 
рис. 2). 
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Рис. 2 – Нормована спектральна щільність коливань нерівностей 

поздовжнього профілю шляху 
 

В діапазоні частот 0...1,5 с-1 вертикальні коливання поздовжнього профілю 
шляху відтворюються переднім мостом трактора ХТЗ-160 з коефіцієнтом підси-
лення 0,95...1, а в діапазоні частот 1,5...7,0 с-1, - з коефіцієнтом 1,0...1,2 (рис. 3).   

 
Рис. 3 – Амплітудно-частотна характеристика (А) вертикальних 

коливань переднього мосту трактора ХТЗ-160 відносно 
нерівностей поздовжнього профілю шляху 

 

 Резонансний пік АЧХ вертикальних коливань переднього мосту енергетич-
ного засобу припадає на частоту 11 с-1, якій відповідає дуже мала дисперсія коли-
вань вхідного параметру (див. рис. 3). 
 Співставлення теоретичної (Sпмт) та експериментальної (Sпм) нормованих 
спектральних щільностей вертикальних коливань переднього мосту трактора 
ХТЗ-160 показує (рис. 4), що обидва процеси характеризуються приблизно одна-
ковим характером зміни частотного діапазону.  
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Рис. 4 – Теоретична (1) та експериментальна (2) нормовані 

спектральні щільності вертикальних коливань переднього мосту 
трактора ХТЗ-160 

 

 Максимуми дисперсій припадають  на одні і ті ж частоти: 2 і 11 с-1. Що сто-
сується значин цих оцінок, то  згідно F-критерію Фішера нуль-гіпотеза про рів-
ність порівнюваних дисперсій (5,5100 і 6,1246 см2) не відхиляється як на статис-
тичному рівні значущості 0,05, так і на рівні значущості 0,01. 

Задовільний збіг вищевикладених теоретичних та експериментальних ре-
зультатів вказує на адекватність розробленої математичної моделі орно-
подрібнювального агрегату, що об’єктивно забезпечує можливість її подальшого 
використання для розв’язку поставлених задач досліджень.    
 Під час проведення досліджень орного МТА за схемою «push-pull» середня 
вологість грунту в шарі 0...30 см становила 13,5%. Щільність його знаходилась в 
межах 1,21...1,23 г/см3. Забур’яненість агрофону була високою. Середня її значина 
дорівнювала 406 г/м2. Фронтальний і задньонавісний плуги були налаштовані на 
глибину оранки 27 см. Агрегат рухався на ділянці зі швидкістю 1,6 м/с.  

Коливання усередненого поздовжнього профілю оброблюваної ділянки по-
ля хоча і були відносно високочастотними, проте характеризувалися невеликою 
енергією, оскільки їх середнє квадратичне відхилення було рівним   1,95 см.  

Із аналізу нормованої спектральної щільності (рис. 5) встановлено, що час-
тота зрізу для цього процесу дорівнює приблизно 4 м-1. При вказаній швидкості 
руху орного машинно-тракторного агрегату це становить 6,4 с-1 або 1,02 Гц. 
 Виходячи з вищевикладеного, можна впевнено сказати, що основна доля 
дисперсії коливань поздовжнього профілю шляху була зосереджена в діапазоні 
частот 0...6,4 с-1.  
 Як показав аналіз експериментальних даних, основна доля дисперсії верти-
кальних коливань переднього мосту трактора ХТЗ-160 зосереджена у цьому ж ді-
апазоні (див. рис. 5). За його межами при  = 10,0...12,5 с-1 має місце певне зрос-
тання розглядуваної статистичної оцінки. 
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Рис. 5 – Нормовані спектральні щільності коливань поздовжнього 

профілю шляху () та переднього мосту трактора ХТЗ-160 (- - - ) 
 

 Середнє квадратичне відхилення вертикальних коливань переднього мосту 
трактора становило  2,25 см. Проте, згідно із загальновідомим F-критерієм Фі-
шера, нуль-гіпотеза про рівність порівнюваних дисперсій на статистичному рівні 
значущості 0,05 не відхиляється. Іншими словами, з ймовірністю 95% можна 
стверджувати, що різниця між дисперсіями коливань поздовжнього профілю шля-
ху і переднього мосту трактора ХТЗ-160 є статистично випадковою. 

Визначивши потрібні середні квадратичні відхилення та нормовані спектра-
льні щільності, розраховували шукану експериментальну амплітудно-частотну 
характеристику орного МТА (рис. 6).  

Як бачимо із характеру її протікання в діапазоні 0...6,4 с-1 вхідний сигнал у 
вигляді вертикальних коливань поздовжнього профілю шляху передній міст трак-
тора ХТЗ-160 відтворював практично без підсилення.  

 
Рис. 6 – Теоретична (1) та експериментальна (2)  

амплітудно-частотні характеристики (А) орного МТА 
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В цілому цей процес близький до теоретичного (див. рис. 6). Навіть в значно 
ширшому діапазоні частот (0...10,0 с-1) розбіжність між теоретичною і експериме-
нтальною АЧХ становить не більше 12%. Це свідчить про придатність розробле-
ної математичної моделі орного машинно-тракторного агрегату для подальшого 
теоретичного аналізу. 
 Взагалі зміни любого вихідного показника y(t) в реальних умовах функціо-
нування обумовлені багатьма вхідними впливами xi(t). Під час побудови матема-
тичної моделі немає можливості врахувати дію кожного із них. У зв’язку з цим 
виникає потреба кількісної оцінки ступеню ідентичності (достовірності) такої 
прийнятої моделі реальному об’єкту.  
 Однією із таких оцінок моделей є дисперсійна (D), суть якої визначає спів-
відношення  між залишковою (Dz) і повною (Dп) дисперсіями вихідного процесу: 

D = 1  (Dz/Dп).        
 Для лінійних одномірних математичних моделей ступінь їх ідентичності 
дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції (хy) між вхідним впливом та вихідним 
параметром, тобто 

D  = 2
yx.            

 Для багатомірних моделей з n входами справедливим є наступне: 





n

1i

2

yi
ρψ

D
.            (1) 

 Досвід ідентифікації моделей різних сільськогосподарських агрегатів і їх 
робочих процесів показав, що значина дисперсійної оцінки D  повинна бути не 
меншою за 0,65...0,70. Коефіцієнт множинної кореляції при цьому, як випливає із 
(1), має дорівнювати не менше 0,80. При значинах величини D менших за 0,65 
потрібно змінити модель і врахувати додаткові фактори, які впливають на вихід-
ний параметр. 
 Іншою  зручною і ефективною оцінкою ідентичності моделей реальним 
сільськогосподарським агрегатам є метод з використанням функції когерентнос-
ті1 К2(): 

К2() = |Syx()|2/[Sy()Sx()], 
 де Sy(), Sx()  спектральні щільності коливань вихідного і вхідного  
            процесів (природа цих статистичних характеристик  
            буде описана нижче); 
      Syx()  взаємна спектральна щільність процесів на вході і виході моделі. 
 Функція когерентності визначає кореляцію вхідного впливу та вихідної 
змінної лінійної динамічної системи на даній частоті . Причому, мала значина 
К2() означає слабку кореляцію, а значить і високий рівень перешкод. Якщо вихі-
дний процес повністю обумовлений вхідним, то К2() =1. У випадку повної відсу-
тності зв’язку між даними процесами К2() = 0. 
 Для багатомірних лінійних моделей за відсутності тісної кореляції між вхо-
дами функція когерентності системи дорівнює сумі частинних значин К2() від 
кожного вхідного впливу.  

                                         
1 - узгоджене протікання у часі декількох коливальних процесів 



 За умови застосування сучасних програмних середовищ (Mathematica, Sta-
tistica, MS Excel тощо) перевірка регресійних математичних моделей на адекват-
ність є процедурою формалізованою.  У вказаних пакетах прикладних програм 
вона здійснюється у декілька етапів. 

1. Спочатку знаходять дисперсію адекватності S2
ад із виразу: 

�ад
� =

1

� − �
∙��� ∙ (��� − ���)

�

�

���

, 

 де N ‒ загальне число дослідів; l ‒ число значущих коефіцієнтів у рівнянні 
регресії; m ‒ число паралельних дослідів;  ���‒ середнє арифметичне функції відгу-
ку із m числа паралельних дослідів; ����‒ значина функції відгуку, передбачена рів-
нянням у і-тому досліді. 

2. Розраховують дійсну значину F-критерію Фішера ‒ Fд. 
3. Визначають числа ступенів вільності f1 = N ‒ l і f2 = N·(m ‒ 1). 
4. Задаються рівнем статистичної значущості q (зазвичай q = 0,05). 
5. Із таблиці за заданими значинами f1, f2 і q знаходять критичну значину 

критерію Фішера ‒ Fкр. 
 Якщо Fд ≤ Fкр, то розроблена регресійна математична модель є адекватною 

досліджуваному процесу.  

 У протилежному випадку слід перейти до більш складної форми рівняння 

регресії або зменшити інтервал варіювання факторів у експерименті. 

 

 Питання для самоперевірки 

 

 1. Для чого потрібна перевірка математичної моделі на адекватність? 

 2. Назвіть найбільш відомі і розповсюджені методи перевірки математичних 
моделей на адекватність. У чому полягає необхідність проведення такого етапу 
дослідницьких робіт? 
 3. Який порядок дій дослідника має бути після встановлення невідповіднос-
ті розробленої математичної моделі на адекватність? 


