
Практична робота №2 

Тема: Макет автоматизованого робочого місця інженера-

дослідника 

Мета: Ознайомитись зі структурою робочого міста інженера-

дослідника при проведенні польових досліджень 

 

Сьогодні, на жаль, проведення випробувань та обробка їх 

результатів розділені в часі. До моменту отримання дослідником 

обробленої інформації часто експериментальна установка вже 

розібрана, а умови експериментів в цей рік вже неможливо  

відтворити. Тому отримання обробленої інформації в режимі «on-

line» дозволяє своєчасно приймати рішення про закінчення 

експерименту, введення корекції до плану експерименту або його 

докорінних змінах. 

Ідеологія віртуальних приладів. При польових випробуваннях 

інформація з датчиків перекладається в цифровий код за 

допомогою цифрового підсилювача-перетворювача Sprider 8, потім 

реєструється і зберігається в пам'яті ноутбука будь-якої марки. 

Розглянемо роботу робочого місця на прикладі дослідження роботи 

диска дискатору. Під час експериментів в режимі реального часу 

фіксується наступна інформація: число оборотів диска, швидкість 

переміщення диска і тяговий опір диска, встановленого під різними 

кутами атаки і нахилу (рис.1, 2). 
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Рис. 1 - Функціональна схема перетворення даних в графічний вигляд 



 

а)       б) 

Рис.2 - Проведення польового експерименту: 

  а) вимірювальний комплекс;  б) реєстрація інформації на ноутбуці. 

 

При вимірюванні показників використовують спеціалізоване програмне 

забезпечення, в даному випадку це CatmanExpress. Для збереження 

інформації в програмі пропонується більше десяти форматів для подальшої 

обробки даних, в тому числі і формат CatmanExpress. Але, як правило, 

вибирається самий універсальний формат, Excel (рис 3). 

 

Рис. 3 - Запис інформації в форматі Exсel. 

У нашому випадку в стовпці А фіксується час, в стовпці В – частота 

обертання "п'ятого колеса" (за допомогою якого вимірюється поступальна 

швидкість) .В стовпці С – частота обертання диска, а в стовпці D – значення 

тягового опору. Частоту записи даних можна регулювати в широкому 

діапазоні, в нашому випадку запис проходить з частотою 25 значень в 

секунду (інтервал між моментами вимірювання складає 0,04 сек). 



Отримання простих статистичних даних на початкових етапах може 

проводитися у форматі Exсel, але якщо знадобиться отримати більш повну 

інформацію і в стислому вигляді (в таблиці 1 наведена описова статистика на 

прикладі вимірювання швидкості дискатори), то на більшість операцій піде 

маса часу, а деякі зовсім не вдасться виконати. 

 

Таблиця 1 – Описові статистики 

Змінна Скорость 

N спостережень 683 

Середнє, м/с 2,124505 

Довірчий інтервал  -95,000% 

Довірчий інтервал  +95,000% 

Геометричне середнє 2,097794 

Гармонійне середнє 2,068075 

Медіана  2,130400 

Мода  Множественная 

Частота моди 8 

Сума  1451,037 

Мінімум  0,8616 

Максимум  3,0832 

Нижня квартіль 1,956 

Верхня квартіль 2,3112 

Процентіль 10,00000 1,7296 

Процентіль 90,00000 2,496 

Размах  2,2672 

Квартіль размах 0,3552 

Дисперсія  0,105376 

Стандартне відхілення 0,324616 

Стандартна помилка 0,012421 

Асиметрія  -0,250974 

Станд. помилка Асиметрія 0,093522 

Ексцес  1,144866 

Станд. помилка Ексцес 0,186774 

 

Всі ці змінні обчислюються досить просто в спеціалізованих програмах 

для статистичної обробки даних в програмах Statistica, SPSS та інших (розділ 

меню «описова статистика»). Також досить просто можна вивести на екран і 

роздрукувати на принтері сам процес запису (рис. 4), гістограму (рис. 5), 

автокореляційну функцію (рис. 6) і спектральну щільність (рис. 7) 

досліджуваного процесу. 
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Рис. 4 - Процес запису поступальної швидкості агрегату 

 

 
Рис. 5 - Гістограма поступательної швидкості агрегату 
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Рис. 6 - Автокореляційна функція поступальної швидкості 
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Рис. 7 - Спектральна щільність поступальної швидкості  

 

У нашому прикладі Vсер = 2,124. Надалі при обробці статистичних 

даних при корекції вхідних даних відсікаються значення х = ± 3σ, (на 

гістограмі (рис. 2) це чітко простежується). Значення N яких в нашій виборці 

менше 40 видаляються, отже, розглядається діапазон значень від 1,6 м/с до 

2,6 м/с. Зазвичай видалення значень виробляється вручну на що також 

витрачається час. 

Потім йде побудова кореляцій між вимірюваними величинами. 

Найпростіший спосіб показати залежність для візуалізації зв'язками між 

змінними – це побудова 3D моделі (тривимірний графік). Графік показує дані 

в тривимірному просторі де кожна змінна можна представлена по осі X, Y, Z, 

що дасть можливість швидким способом графічно відобразити дані і 

провести аналітичні дослідження в польових умовах. У нашому випадку: 

тяговий опір (X), поступальна швидкість (Y) і кутова швидкість диска (Z). Як 

приклад покажемо реалізацію процесу при куті атаки α = 30ᵒ і куті нахилу 

β = 10°. Дані в 3D моделях можна отримувати у вигляді стовпців, блоків, 

стрічок, сплесків, ліній, поверхонь і контурів. По зображеннях частот на 

тривимірних гістограмах можна досліджувати частоти спільної появи 

значень змінних і зробити висновки про природу змінних. Наведемо 

найбільш часто використовувані тривимірні графіки. 

Діаграма розсіювання (Scatterplot) - це взаємозв'язок між змінними в 3D 

просторі і в кожній точці відображені координати X, Y, Z (Рис. 8). 



3D Scatterplot (солома 10v*1301c)

 
Рис. 8 - Діаграма розсіювання при α= 30°, β=10°. 

 

Категоровані тривимірні графіки (Categorized 3D Plot) є одним з 

найпотужніших аналітичних методів (рис. 9). 

3D Categorized Graph (солома 10v *1301c)
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Рис. 9 - Діаграма розсіювання при α= 30°, β=10°. 

 

Метод відомий ще під такими назвами як: класифікація, групування, 

категоризація, розбиття, розшарування. Метод заснований на поділі даних на 

групи для порівняння структури одержані підмножин. Категоризація 

застосовується як в розвідувальному аналізі даних, так і при перевірці 

гіпотез. Що дозволяє виявити закономірності які важко піддаються 

кількісному опису і які складно виявити за допомогою обчислювальних 



процедур [2]. Будуються поверхні на категорійних 3D графіках 

згладжуванням або задаються математичним виразом. 

Один з найбільш поширених 3D графіків це поверхні відгуку (Surface). 

Це коли на послідовному графіку до точок вихідних даних підганяється 

згладжена сплайнами поверхню, де послідовні значення кожної серії 

відкладаються по осі Х, а самі послідовні серії представлені на осі Y (Рис.10). 

 

3D Surface Plot (солома 10v*1301c)
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Рис. 10 - Діаграма розсіювання при α= 30°, β=10°. 

 

При поділі процесу фіксації даних експериментів і обробкою 

експериментальних даних - на всі ці процедури витрачається маса часу через 

те що меню математичних програм широко спрямоване. Отже, виникає 

необхідність у створенні універсальної програми для вимірювань і обробки 

даних в процесі випробувань. Де, в процесі зчитування вимірюваних 

характеристик, формуються дискретні часові ряди даних, що зберігаються в 

динамічних масивах. З одночасним коригуванням графіків режимі "on-line", 

автоматично відсікаються значення ± 3σ і будуються гістограма, 

автокореляційна функція, спектральна щільність і 3D графік з вимірюваними 

змінними. В подальшому графіки можна роздрукувати або зберегти в 

растровому форматі. Приклад одержуваної в процесі випробувань згорнутої 

інформації на моніторі ноутбука і роздрукованої на принтері наведено на 

рис. 11. 

 



 
Рис. 11. – Зразки згорнутої інформації отримується в процесі 

випробування на моніторі ноутбука або роздрукована на принтері 

 

Висновки: розроблена методика дозволяє в режимі «on-line» 

отримувати оброблену інформацію для прийняття рішення щодо подальшого 

продовження або закінчення експерименту. 
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