
Лекція 8 
 
 8.1. Визначення кількості вимірювань 
 

У сучасних ВРС інформація із того чи іншого датчика поступає на вхід 
АЦП, із якого вона потрапляє на реєстрування і збереження у ПЕОМ. Більшість 
процесів сільськогосподарського виробництва мають випадковий характер. При 
дослідженні того чи іншого із них виникає питання щодо отримання мінімального 
об’єму первинної інформації, яка в першу чергу визначається типом та 
характером вивчає мого процесу: стаціонарний, нестаціонарний, ергодичний чи 
не ергодичний. У подальшому ми зосередимо увагу саме на стаціонарних і 
ергодичних із них.  

Процеси, серденя амплітуда і характер коливань яких із плином часу є 
однорідними, називають стаціонарними. Приклад сімейства таких процесів 
представлений на рис. 1.  

 
Рис. 1  Реалізації стаціонарного ергодичного процесу 

 

За своєю природою ці процеси значно простіші, ніж нестаціонарні. 
Характерною їх ознакою є постійність середньої значини [X(t)] і дисперсії [D(t)]: 

X(t) = const; 
D(t) = const. 

Процеси, для яких середня значина у часі на достатньо великому проміжку 
вимірювань приблизно дорівнює середній значині по множині реалізацій, 
називають ергодичними. Для пояснення кожну із реалізацій, зображених на рис. 
4.2, уявно продовжимо на досить великий проміжок часу, а потім для кожної із 
них розрахуємо середню значину. При порівнянні отриманих середніх значин 
виявиться, що різниця між ними є статистично випадковою. А це означає, що 
кожна із реалізацій є «правомочним представником» усієї їх сукупності. Сам 
процес називається при цьому ергодичним і усі його реалізації можуть бути 
представлені однією із них. Єдиною вимога полягає у тому, що ця єдина 
реалізація повинна відтворювати достатній проміжок часу (Тр, с), а значить бути 
репрезентативною (тобто представницькою).   
 Науковою практикою встановлено, що для більшості випадкових процесів 
сільськогосподарського виробництва  

Тр = (400…600)·∆t, 

 де ∆t ‒ інтервал квантування неперервного випадкового процесу. 



 Для визначення величини цього інтервалу пропонується наступна формула: 
∆t = π/ωв, 

 де ωв = кругова частота вищої гармоніки спектру випадкового процесу, с-1. 

 Враховуючи той факт, що ωв = 2·π·fв  (де fв ‒ частота вищої гармоніки 

процесу, Гц), остаточно отримуємо: 
∆t = 1/(2·fв). 

 Для багатьох процесів, які мають місце при роботі сільськогосподарських 
машинно-тракторних агрегатів, fв ≈ 5…6 Гц. Звідси знаходимо, що 

∆t = 1/(10…12) = 0,10…0,08 с, 
 а 

Тр = (400…600)·(0,10…0,08) = 32…60 с. 
 Знаючи величини ∆t і Тр, досить легко визначити об’єм (Nр) отримуваного 
масиву даних: 

Nр = Тр/∆t. 
 Нехай, наприклад, перед нами стоїть задача встановити статистичні 
характеристики тягового опору орного знаряддя (Ркр). Апріорі приймаючи, що 
функція Ркр є стаціонарною і ергодичною, спочатку визначимося із тривалістю її 
фіксування (Тр) на відповідний вимірювальний прилад.  
 На полях високої культури виробництва частота вищої гармоніки коливань 
тягового опору орних знарядь (fв) в середньому становить приблизно 5 Гц. Звідси 

∆t = 1/(2·fв) = 1/(2·5) = 0,1 с; 
Тр = (400…600)·0,1 = 40…60 с. 

 Для практичного застосування краще прийняти більшу значину тривалості 
реєстрування тягового опору орного знаряддя, тобто Тр = 60 с. За інтервалу 
квантування цього процесу 0,1 с отримаємо наступний масив даних: 

Nр = 60/0,1 = 600. 
 Такої кількості даних, як показує практика, цілком достатньо для 
розрахунку не тільки середньої значини і дисперсії, а й навіть для достовірного 
визначення кореляційної функції та спектральної щільності коливань цього 
процесу. 
 У багатьох випадкових процесах (коливання профілю поля, глибини 
обробітку ґрунту, глибини загортання насіння с.-г. культур тощо) аргументом 
виступає не час, а відстань (Lр, м) від початку вимірювань. У цьому випадку при 
виборі інтервалу вимірювань того чи іншого параметру (∆L), а також відстані  Lр, 
слід враховувати швидкість робочого руху (Vр) агрегату: 

∆L = Vр·∆t; 
Lp = (400…600)· ∆L = (400…600)· Vр·∆t. 

 Покажемо, для прикладу, як користуватися даною методикою при 
визначенні статистичних характеристик коливань глибини оранки агрегатом, 
робоча швидкість руху якого Vр = 2 м/с. Практикою встановлено, що частота 
вищої гармоніки коливань цього (знову ж таки стаціонарного і ергодичного) 
процесу (fв) в середньому не перевищує 1 Гц. Звідси знаходимо: 

∆t = 1/2·fв = 1/(2·1) = 0,5 с; 
∆L = Vр·∆t = 2·0,5 = 1 м. 



Lp = (400…600)· ∆L = 400…600 м. 
 Оскільки крок вимірювань глибини оранки дорівнює 1 м, то на ділянці 
довжиною Lр в даному випадку слід зробити щонайменше 400 замірів. 
 
 8.2. Вибір універсальних засобів вимірювання 

 

 Для універсальних засобів вимірювання лінійних величин основною 
характеристикою є гранична похибка засобу вимірювання lim: 

lim = ±3, 
 де   допустима похибка вимірювання. Її дотримання при контролі  
  забезпечує взаємозамінність при складанні виробу і для конкретного  
  розміру та допуску на нього регламентується стандартом. 
 Якщо при багатократному вимірюванні однієї і тієї ж величини постійного 
розміру сумнівна значина результату вимірювання відрізняється від середньої 
значини більше, ніж на lim, то із імовірністю 0,997 цей результат є помилковим і 
його слід відкинути. Таку похибка вимірювання вважають грубою. 
 Проте практика показує, що у багатьох випадках дослідник здійснює 
однократні вимірювання. Але оскільки отриманий при цьому результат має 
статистично випадковий характер, то його представлення не має сенсу без 
указання того діапазону вимірювання, у якому знаходиться розмір вимірюваної 
величини.  
 Для цього дослідник повинен володіти попередньою апріорною 
інформацією. Стосовно вимірювань лінійних і кутових розмірів вона повинна 
містити знання величин допустимої () і граничної (lim) похибок застосовуваного 
засобу вимірювання. 
 Якщо виявиться, що 

lim ≤ , 
 то однократне вимірювання із ймовірністю 0,997 забезпечить необхідну 
точність. Результат однократного вимірювання (D) записується наступним чином: 

D = Dд ± lim, 
 де Dд  дійсна значина розміру, отриманого вимірюванням з довірчою 
імовірністю 0,997. 
 Розглянемо конкретний приклад. Нехай потрібно вибрати такий засіб 
вимірювання маси трактора серії ХТЗ-170, щоб обмежитися одним 
вимірюванням.  
 Згідно з апріорною інформацією номінальна маса цього енергетичного 
засобу становить 8200 кг. За таблицею відповідного стандарту установлюємо, що 
допустима похибка вимірювання маси становить 0,5%. У розглядуваному нами 
прикладі  це 41 кг. З урахуванням цього поставлену задачу можна вирішити з 
допомогою ваг, гранична похибка яких не перевищує, скажімо, 40 кг. 
 У тому випадку, коли немає можливості застосування вимірювального 
засобу заданої точності, здійснюють багатократні вимірювання одного і того ж 
об’єкту. Згідно з положеннями теорії ймовірностей похибка N-кратного 

вимірювання зменшується при цьому у √N разів. 



 Результат багатократного вимірювання (Dn) записують наступним чином: 

D� = D� +
Δ���

√N
, 

 де D � середня арифметична значина результатів вимірювань  
 
 8.3. Методика оцінювання і оформлення результатів вимірювань 

 

 Однією із самих розповсюджених помилок при оцінюванні результатів 
вимірювань є розрахунок і представлення їх із занадто великою кількістю 
значущих цифр. Крім того, що у цьому немає практичної потреби, такий 
методичний прийом є ще й некоректним.  
 Нехай, наприклад, розрахунками встановлено, що за результатами 
вимірювань глибини загортання насіння с.-г. культури середня значина цього 
параметру Хср = 4,83 см. Якщо при цьому вимірювання глибини здійснювали  із 
точністю ± 1 см, то коректним буде запис Хср = 5 см.  
 Представлення цього ж результату у вигляді Хср = 5,0 см означає, що 
вимірювання контрольованого параметру здійснювали з похибкою ± 0,1 см. Але у 
цьому випадку з урахуванням похибки вимірювань і правил округлення 
правильним записом розглядуваної середньої значини є: Хср = 4,8 см. Подання 
результату Хср=4,83 см було правильним за умови вимірювання глибини 
загортання насіння з похибкою ± 0,01 см (тобто ± 1 мм). 
 Правильне здійснення округлення наближених чисел у свою чергу вимагає 
знання правил здійснення арифметичних дій із ними.  

 Складання, віднімання, множення і ділення ‒ число значущих цифр 

суми, різниці, добутку або частки визначає число із найменшою кількістю 
значущих цифр. Наприклад: 

7,1 + 12,8 = 19,9 ‒ записуємо 20,0. 

 У цьому випадку сума 20,0 має дві значущі цифри (20), а 0 лише 
репрезентує точність обчислення (0,1). Натомість, сума 19,9 має не два (як у 
першого доданку), а три значущих числа. 
 Приклад інших арифметичних дій: 

3,31 ‒ 1,21 = 2,11 ‒ записуємо 2,1; 

0,18·2,3 = 0,414 ‒ записуємо 0,41; 

    296,03/25,1 ≈ 11,794 ‒ записуємо 11,8. 

 Піднесення до ступеню і добування кореню. Результат цих арифметичних 
дій повинен мати стільки значущих цифр, скільки їх у основи (при піднесенні до 
ступнею) або у числа під коренем: 

12,322 = 151,7824 ‒ записуємо 151,8; 

√8,256 = 2,8733 ‒ записуємо 2,87,3. 

                                                        
1 жирним шрифтом позначені числа із найменшою кількістю значущих цифр. 



 При логарифмуванні число значущих цифр у мантисі результату має 
дорівнювати числу значущих цифр логарифмованого числа: 

ln 2,48 = 0,90825 ‒ записуємо 0,908. 

 Особливу увагу слід звертати при розрахунку середнього квадратичного 
відхилення (або стандарту) статистично випадкового процесу (±σ). Значина цієї  
оцінки визначається шляхом добування кореню квадратного із дисперсії (D) цього 
ж процесу.  У зв’язку з цим  величина D має бути розрахована з такою точністю, 
щоб число її значущих цифр було на два більше, ніж число значущих цифр 
величини σ.  
 Наприклад: 

D = 12,55, звідки σ = ± 3,54 ‒ записуємо σ = ±3,5. 

 Натомість, для оцінки σ = ±3,54 дисперсію після розрахунку слід записати так: 
D = 12,532 (кв. од.). 

 Дослідник дуже часто оперує тими чи іншими довідковими фізико-
хімічними константами (π, g, е тощо). За своєю природою вони є 
трансцендентними, тобто такими, які не можуть бути розраховані алгебраїчним 
шляхом. Із-за цього у розрахунках використовують їх наближені (округлені) 
значини. 
 Водночас, число значущих цифр при цьому вибирають таким, щоб кінцева 
значина обчислювальної величини не виходила за попередньо установлені 
дослідником межі.  
 Досить часто досліджувану величину не можна заміряти безпосередньо, 
оскільки вона є якоюсь функцією інших, потенційно безпосередньо вимірюваних 
фізичних чи фізико-хімічних величин.  
 Такі вимірюванні називаються опосередкованими. Точність їх вимірювань 
можна оцінювати за допомогою середньої квадратичної похибки (с):  
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 де F/y – частинна похідна тієї функції, яка опосередковано описує процес  
          розрахунку того чи іншого параметру; 
      і – стандарт відхилення похибки вимірювання тієї величини, яка  
    входить складовою до функції опосередкованого розрахунку  
    оцінюваного параметру. 
 Застосування даної методики покажемо на прикладі опосередкованого 
розрахунку поздовжньої координати (ат) центру мас трактора:  
                      Мпм 

ат =  L, 
               Мт 

 де  Мпм – маса трактора, яка припадає на його передній міст, кг; 
  L, Мт – база (мм) і експлуатаційна маса (кг) трактора. 
 Частинні похідні в даному випадку є такими: 

ат/Мпм = L/Мт; 



ат/L = Мпм/Мт; 
ат/Мт = МпмL/Мт

2. 
 Нехай за результатами безпосередніх замірів було встановлено, що 
     Мт = 8201 кг;   =  2,5 кг; 
     Мпм = 4920 кг;   =  1,87 кг; 
     L = 2856 мм;   =  5 мм.  
 У кінцевому рахунку після підставляння отриманих частинних похідних 
середніх квадратичних відхилень (стандартів) у вираз (1), знаходимо, що середня 
розрахункова значина поздовжньої координати центру мас трактора ат = 1,713 м 
при середній квадратичній значині похибки σс всього лише 0,003 м (тобто 3 мм). 
 

 Питання для самоперевірки 
 

 1. Що таке нестаціонарний випадковий процес за математичним  
     очікуванням? 
 2. Розкрийте природу нестаціонарного випадкового процесу за дисперсією. 
 3. Що таке ергодичний випадковий процес і які у нього переваги перед   
     неергодичним? 
 4. Що означає вираз «репрезентативна реалізація»? 
 5. Як визначити тривалість реєстрування випадкового процесу? 
 6. Як встановити інтервал квантування неперервного випадкового процесу? 
 7. Як визначити потрібний об’єм даних реєстрування випадкового  
      процесу? 
 8. Суть методики оцінювання похибки опосередкованих вимірювань. 
 9. Що таке гранична похибка засобу вимірювання? 
 10. Як записуються результати будь-якого однократного та багатократного  
      вимірювань? 
 


