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Тема: Оцінка траєкторних показників руху МТА 

     Мета : Оцінити прямолінійність руху МТА на основі аналізу ста-

тистичних характеристик траєкторій його переміщення у горизо-

нтальній площині. 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ 

1. Тарування вимірювально-інформаційного комплексу. 

2. Побудова кореляційно-спектральних характеристик заданої трає-

кторії руху. 

3. Запис сигналу від потенціометричного давача при русі МТА згід-

но заданої траєкторії. 

4. Обробіток отриманих даних. 

5. Побудова кореляційно-спектральних характеристик макету мобі-

льного тягового засобу прямолінійності руху згідно заданої тра-

єкторії. 

6. Перевірка на адекватність отриманих кореляційно-спектральних 

характеристик руху ММТЗ і аналіз керованості, як властивості 

мобільного енергозасобу. 

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

1. Що таке керованість мобільного тягового засобу? 

2. Вимоги, що висуваються до точності руху машинотракторних аг-

регатів під час виконання технологічних операцій. 
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3. Порядок побудувати кореляційної функції й спектральної щільно-

сті згідно з даними досліджень. 

4. Що таке прямолінійність руху мобільного тягового засобу? 

5. Які критерії висуваються до точності руху до машино-тракторних 

агрегатів під час міжрядного обробітку? 

6. Які за якими параметрами оцінюють графіки кореляційної функ-

ції й спектральної щільності? 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

- макет мобільного тягового засобу зі встановленими на 

ньому давачами кута повороту керованих коліс та числа 

обертів передніх ведучих коліс; 

- аналого-цифровий перетворювач; 

- ЕОМ; 

- секундомір; 

- задана ділянка з траєкторіями непрямолінійного руху; 

- рулетка (20 м); 

- журнал обліку або зошит. 

ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Теоретичні положення 

Раніше методи реєстрації експериментальних даних найчас-

тіше базувались на використанні осцилографів і магнітографів, у 

яких реєстрація вимірюваних параметрів здійснювалась на спеціа-
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льні осцилографічну або магнітну плівку. Ці методи вимагали вели-

ких витрат часу на декодування і обробку отриманих даних. 

Використання аналогово-цифрового перетворювача у якості 

приладу, що реєструє, перетворює та передає сигнал на ЕОМ, є зна-

чним кроком вперед при вирішенні проблеми обробки експеримен-

тальних даних у будь-яких напрямках дослідницької діяльності. 

Одним із прикладів практичного застосування такого підходу 

в науковій роботі є розроблене нами автоматизоване робоче місце 

(АРМ) під назвою «Дослідник» (рис.1). 

 
Рис. 1. Автоматизоване робоче місце «Дослідник»: 

1 – макет мобільного тягового засобу; 2 – комп’ютер; 3 – аналогово-

цифровий перетворювач; 4 – джерело постійного струму 

 

Розроблений нами АРМ включає макет мобільного тягового 

1 

2 

4 

3 
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засобу (поз.1, рис.1), на якому встановлено датчики кута повороту 

(рис.2) та числа обертів його керованих коліс (рис. 3). 

Макет мобільного тягового засобу має електрифікований 

привід передніх коліс, який складається з двигуна постійного стру-

му, редуктора та власного блока живлення напругою 6 В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Установка датчика кута 

повороту керованих коліс 

макету мобільного тягового 

засобу. 

Рис. 3. Установка датчика числа 

обертів передніх ведучих коліс 

макету мобільного тягового за-

собу. 

Під час переміщення макету мобільного тягового засобу по спеці-

альному майданчику студенти здійснюють вплив на його рульове колесо, 

максимально точно відтворюючи керуючу дію механізатора під час робо-

чого руху того чи іншого машино-тракторного агрегату. Інтенсивність 

впливу на рульове колесо у кожному досліді різна. Це досягається за ра-

хунок копіювання різних траєкторних ліній, нанесених на поверхні руху. 

Вони мають однакову амплітуду, але різний період (рис. 4). 

Сигнали від обох датчиків при цьому подаються на аналогово-

цифровий перетворювач, а від нього – на комп’ютер, де вони відобража-

ючись на екрані (рис. 5), оцифровуються і записуються у відповідні фай-

ли. 
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Рис. 4. Варіанти траєкторії руху макету тягового засобу 

За допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel дані 

цих файлів обробляються і в подальшому використовуються для ро-

зрахунку швидкості руху макету тягового засобу, а також визначен-

ня таких статистичних характеристик кута повороту його керованих 

коліс, як середня значина, дисперсія, коефіцієнт кореляції, кореля-

ційна функція і спектральна щільність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Відображення на екрані комп’ютера сигналів датчиків кута 

 повороту керованих коліс макету (1) та їх обертів (2) 

1 

2 

Y= 10∙ sin (0,015∙t) 

Y= 10∙ sin (0,03∙t) 

107 см 

214 см 

1
0
 с

м
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Аналізуючи отримані статистичні характеристики, як коре-

ляційні функції та спектральні щільності [Sy(ω)], побудовані за да-

ними заданої траєкторії та результатами руху макету мобільного тя-

гового засобу (ММТЗ) по цій траєкторії студенти на конкретному 

прикладі вчаться розрізняти внутрішні природи різних коливальних 

процесів, які характеризуються однаковою дисперсією [Dy(ω)]. 

2.2 Рекомендації щодо виконання роботи 

Важливе значення для енергозасобів має керованість і стій-

кість руху, особливо при сівбі та міжрядному обробітку. 

Під керованістю розуміють властивість трактора підкоряти-

ся діям водія по збереженню заданого напрямку руху або змінювати 

його відповідно до впливу на рульове керування. А під стійкістю 

руху – здатність МТА зберігати заданий рух, який передбачає конк-

ретна технологічна операція. 

Аналогічне пояснення стійкості руху МТА пропонує і 

Лур’є А.Б. На його думку, стійкість руху МТА – це його реакція на 

збурюючий вплив. Тому чим менше реакція МТА на збурюючий 

вплив, тим більшу стійкість руху він має. Натомість, керованість – 

це реакція МТА на керуючий вплив. Відповідно, чим більше реакція 

МТА на керуючий вплив, тим краще його керованість. 

Більш за все на роботу МТА впливає стійкість руху по зада-

ній траєкторії. Її порушення викликає появу огріхів, впливає на рів-

номірність руху робочих органів. А порушення стійкості руху по 

заданій траєкторії у горизонтальній площині призводить до знижен-

ня якості технологічного процесу, втрати швидкості руху й продук-

тивності за рахунок подовження фактичного шляху, збільшенню ви-

трат палива на його проходження, погіршенню умов кочення на 
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криволінійних ділянках в результаті зсуву ґрунту й створення більш 

глибокої колії, що викликає додаткові витрати енергії на деформа-

цію ґрунту й збільшує опір перекочуванню, підвищує знос ходової 

частини, механізмів управління трактором і робочих органів сільсь-

когосподарських машин та знарядь. Крім того, все це викликає під-

вищену втомленість водія і, як наслідок, додаткове зниження якості 

технологічного процесу. Хоча при необхідності, МТА повинен точ-

но змінювати свій рух у відповідності до впливів на механізм уп-

равління, які задає тракторист. 

Для якісного проведення міжрядного обробітку просапних 

культур підвищенні вимоги висуваються до прямолінійності їх ряд-

ків. Тому, що точність копіювання робочими органами рядків рос-

лин у значній мірі залежить від їх прямолінійності, а при копіюванні 

криволінійних рядків значно підвищуються витрати енергії водієм і 

знижується швидкість агрегатів. Тому швидкість руху МТА в знач-

ній мірі обмежується якістю траєкторії рядків. 

За агротехнічними вимогами непрямолінійність сходів можна 

вважати прийнятною, якщо на довжині 50 м максимальне відхилення 

траєкторії рядка від його осьової лінії не перевищує 5 см [3]. Але на-

віть для двох різних за внутрішньою природою, коливальних проце-

сів відхилення рядків може бути однаковою (рис.4). 

Як показує практика, переважна більшість усіх відхилень ря-

дка у  просапної культури від прямої лінії має форму, яка задовільно 

описується синусоїдальною кривою з амплітудою С/2 і періодом h 

(рис.4): 

                                      x
h

2
sin

2

C
y 


                                        (1) 

де х – координата точки траєкторії рядка на його вісі. 

Прийнявши, для нашого випадку, С = 0,1 і h = 100 м, остато-

чно отримуємо: 
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                                xy 
50

sin05,0


                                      (2) 

Розрахунками встановлено, що дисперсія коливань рядка 

просапної культури згідно закону (1) становить 12,50 см2. Частота 

зрізу нормованої спектральної щільності дорівнює при цьому 0,25 м-

1 (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Частотно-дисперсійний показник допустимої непря-

молінійності рядків просапної культури 

Методика практичного застосування нового частотно-

дисперсійного показника наступна. Вважаючи, що коливання траєк-

торій сходів просапних культур є стаціонарним і ергодичним проце-

сом, на полі вибирають один рядок, довжиною не менше 100 м. 

Паралельно його осі прокладають пряму базову лінію і з кро-

ком 0,5 м заміряють відхилення від неї рослин просапної культури. 

Із отриманого масиву даних розраховують дійсні дисперсію (Dy) і 

нормовану спектральну щільність [Sy(ω)]. Непрямолінійність рядків 

просапної культури вважають прийнятною, коли виконуються умо-

ви (2). 

0
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У додатку Б наведено застосування частотно-дисперсійного 

показника непрямолінійності рядків просапних культур на прикладі 

реальніх рядків соняшника. 

Розглянемо варіант застосування частотно-дисперсійного по-

казника непрямолінійності рядків просапних культур на прикладі уя-

вних рядків просапної культури використовуючи макет мобільного 

тягового засобу. 

3.Методика випробувань. 

3.1. Тарування вимірювально-інформаційного комплексу. 

При лінійності потенціометричного давача умовне позначен-

ня представленої вимірювальної системи наступне: 

 

 

(3) 

 

 

 

 

де А – амплітудне значення відхилення траєкторії руху від нульово-

го положення; 

ν – вихідний сигнал вимірювального перетворювача; 

КВП – коефіцієнт перетворення вимірювальної системи; 

b – постійний коефіцієнт. 

Сигнал від потенціометричного давача обробляється у сере-

довищі програми, наприклад, Power Graph 2.1, як в аналоговій так і 

цифровій формі. 

Перед початком вимірювань слід звернути увагу на характе-

рні параметри в настройці роботи програми: 

Вимірювальний 

перетворювач  

(А= КВП ·ν +b) 

А ν, ум. од. 
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– слід встановити певну швидкість запису (правий кут вікна), при 

швидкості ММТЗ 0,2...0,3 м/с частота запису сигналу повинна 

дорівнюватись 5 Нz (рис.6). 

– на шкалі амплітуд (ліва частина вікна) рекомендується встанови-

ти рівень вхідного сигналу 50mV (рис.6). 

Якщо за умовами роботи амплітуда траєкторії руху ММТЗ 

становить 10 см, попередніми випробуваннями необхідно визначити 

амплітудне значення ν і розрахувати коефіцієнт КВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Інтерфейс робочого вікна у середовищі програми 

Power Graph 2.1 

Швидкість запису 

Нульова лінія 

Амплітуда 

Шкала амплітуд 
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3.2. Побудувати кореляційно-спектральні характеристики 

траєкторії руху. 

- для траєкторії №1 – функція має вид A= 10∙ sin (0,03∙l). 

- для траєкторії №2 – функція має вид A= 10∙ sin (0,015∙l). 

де l – довжина ділянки, см. 

За допомогою програмного пакету Microsoft Office Excel роз-

рахувують амплітудні значення нерівності траєкторій руху (рекоме-

ндується з кроком 10 см), як це показано на рисунку 7. 

 

Рис. 7. Формування бази даних амплітудних значень нерівностей 

траєкторій руху 

Далі, за допомогою спеціально розробленої програми для роз-

рахунку і побудови кореляційно-спектральних характеристик випад-

кових стаціонарних процесів у середовищі Microsoft Office Excel 

проводять подальший математичний аналіз отриманих даних (рис. 8).  
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Рис. 8. Інтерфейс робочого вікна програми розрахунку та побудови 

кореляційно-спектральних характеристик випадкової ста-

ціонарної функції у середовищі Microsoft Office Excel. 
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3.3. Запис сигналу від потенціометричного давача при русі 

макету мобільного тягового засобу здійснюється згідно заданої тра-

єкторії. 

Під час запису програма фіксує значення кута повороту ке-

рованих коліс та числа обертів передніх ведучих коліс ММТЗ, а та-

кож час проведення досліду. Для початку запису слід нажати кнопку 

Старт, а після проходження заданої траєкторії зупинити роботу 

програми. 

3.4. Обробіток отриманих даних. 

Для обробки отриманих даних досліду необхідно відкрити 

отриманий файл у програмному пакеті Microsoft Office Excel (рис. 9) 

й виконати попередні розрахунки отриманих даних. 

Так час досліду, який за замовчуванням програмний модуль 

прописує до стовбчика А, переводимо у секунди й записуємо до сто-

вбчика С. 

Довжину шляху розраховуємо за формулою  

i

д

i
t

Т

L
l  , 

де Lд – довжина ділянки випробувань, Lд = 430 см; 

Т – загальний час досліду, с; 

ti – поточне значення часу досліду в і-му вимірюванні, с (стовбчик С). 

Амплітуду розраховуємо відповідно до лінійного рівняння пе-

ретворення (1). 
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Рис. 9. Інтерфейс робочого вікна середовища Microsoft Office Excel 

з цифровими даними результату випробувань. 

3.5. Побудова кореляційно-спектральних характеристик пря-

молінійності руху ММТЗ здійснюється згідно заданої траєкторії. 

Для цього з п.4 отримані дані заносять у програму для розра-

хунку й побудови кореляційно-спектральних характеристик випад-

кових стаціонарних процесів у середовищі Microsoft Office Excel 

(див. рис. 8) й проводять розрахунки. 

3.6. Перевірка на адекватність отриманих кореляційно-

спектральних характеристик руху ММТЗ і аналіз керованості, як 

властивості мобільного енергозасобу. 

Блок, що  

розраховується 
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Поставлену задачу вирішували шляхом порівняння нормованих 

спектральних щільностей заданої траєкторії руху (Sтеор) та експеримента-

льної (Sексп) – відпрацювання ММТЗ заданої траєкторії руху. 

Зробити висновок про керованість ММТЗ, як його власти-

вість відтворювати задану траєкторію, порівнявши отримані графіки 

нормованих кореляційних функцій та спектральних щільностей. 
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З В І Т ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ 
Тема: Дослідження керованості макету мобільного тягового засобу 

(ММТЗ). 

Мета роботи: Отримати кореляційно-спектральні характеристики 

прямолінійності руху макету мобільного тягового засобу (ММТЗ) 

відповідно до заданих траєкторій й оцінити його керованість. 

Технологічне обладнання, інструмент, матеріали: макет мобіль-

ного тягового засобу зі встановленими на ньому давачами кута пово-

роту керованих коліс та числа обертів передніх ведучих коліс; ана-

лого-цифровий перетворювач; ЕОМ; секундомір; задана ділянка з 

траєкторіями непрямолінійного руху; рулетка (20 м); журнал обліку 

або зошит. 

                                                 Хід роботи.  

1. Тарування вимірювально-інформаційного комплексу. 

Тарувальна залежність амплітудних значень вимірювально-

інформаційної системи має вид: 

А= КВП ·ν +b 

2. Побудова кореляційно-спектральних характеристик траєк-

торії руху (рис.1). 

3. Побудова кореляційно-спектральних характеристик руху 

ММТЗ по заданим траєкторіям (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Нормовані кореляційні функції та спектральні щільності за-

даної траєкторії руху ММТЗ (1) та результатів його руху по цій тра-

єкторії (2) 
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Висновок: ___________________________________________ 
оцінити керованість ММТЗ відповідно до отриманих графіків нормованої кореляційної функції та 

спектральної щільності  

_________________________________________________________ 
відпрацювання заданої траєкторії руху 

 

________________________________________________________ 

Роботу виконав: студент  __________________________________ 
(Дата)     (Підпис)   

  

Роботу перевірив: _________________________________________ 
(Дата)     (Підпис)   
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ 

1. Що таке керованість машино-тракторного агрегату? 

2. Що таке стійкість руху машино-тракторного агрегату? 

3. Як користуватись частотно-дисперсійним показником непрямо-

лінійності рядків просапних культур? 

4. Що таке дисперсія випадкового стаціонарного ергодичного 

процесу? 

5. Які параметри фіксуються під час проведення експерименту? 

6. Якими програмами необхідно користуватись для обробки отри-

маних даних? 

7. Якість якої технологічної операції є вхідними данними для між-

рядного обробітку рядків просапної культури? 

8. Який порядок виконання тарування вимірювально-

інформаційного комплексу? 

9. Що таке кореляційна функція і за якими показниками її аналі-

зують? 

10. Що таке спектральна щільність і за якими показниками її аналі-

зують? 
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Додаток А 

На рисунку 1, як приклад, приведено дві кореляційні функції 

та спектральні щільності і дві відповідні ним реалізації процесу при 

однакових середньоквадратичних значеннях випадкової величини. 

Другий процес (б) в порівнянні з першим має тоншу структуру, тоб-

то в нім присутні вищі частоти. Таким чином, чим швидше убуває 

кореляційна функція, тим більше високі частоти будуть присутні у 

випадковому процесі. Чим вужче графік спектральної щільності (а), 

тобто ніж менші частоти представлені в спектральній щільності, тим 

повільніше змінюється величина х в часі. І навпаки, чим ширше 

графік спектральної щільності (б), тобто чим більші частоти пред-

ставлені в спектральній щільності, тим тонше структура функції х(t) 

і тим швидше відбуваються зміни в часі. Як видно з цього розгляду, 

зв'язок між видом спектральної щільності і видом функції часу ви-

ходить зворотним але порівнянню із зв'язком між кореляційною 

функцією і самим процесом (рис. 1). 

Звідси витікає, що ширшому графіку спектральної щіль-

ності повинен відповідати вужчий графік кореляційної функції і 

навпаки. 

 

Рис.1. Приклади двох реалізацій процесу при однакових середньо-

квадратичних значеннях випадкової величини та дві відповідні 

ним кореляційні функції й спектральні щільності. 
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Додаток Б 

Результати використання частотно-дисперсійного показника 

оцінки непрямолінійності рядків просапної культури з використан-

ням різних машино-тракторних агрегатів. Причому МТА у складі 

тракторів МТЗ-82 й сівалки СУПН-8 досліджувались на різних аг-

рофонах. 
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