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Анотація 
В роботі наведено синтез мікропроцесорної вимірювальної системи динаміки та енергетики мобільних 
машин. Визначено, що вимірювальні системи, що використовуються для дослідження роботи автомобілів, 
тракторів та машинно-тракторних агрегатів на сьогоднішній день не в змозі виміряти безліч параметрів 
функціонування у динаміці при виконанні технологічних процесів у сільському господарстві. Застосування 
мікропроцесорів змінює структуру цифрової частини приладів. Значні обчислювальні можливості 
мікропроцесорів дозволяють використовувати складніші алгоритми роботи. При цьому знижуються 
вимоги до аналогової частини вимірювального приладу та забезпечуються високі метрологічні та 
експлуатаційні характеристики. На основі мікропроцесору створено вимірювальну систему для 
визначення динамічних та тягово-енергетичних показників функціонування мобільних машин. Основним 
елементом даної системи є обчислювальний модуль, що складається з обчислювального елементу 
мікропроцесору STM32F407, який обробляє дані з датчиків та мікропроцесорного елементу збору та 
зберігання даних. Як накопичувач інформації використовується жорсткий диск, твердотільний 
накопичувач або USB Flash drive. У обчислювальному модулі встановлено сенсорний дисплей для 
відображення параметрів та керування вимірювальною системою, тому його можна використовувати без 
зовнішнього персонального комп'ютера. Кількість та типи датчиків, якими оснащується машина при 
випробуваннях, залежить від її виду та параметрів, необхідних для вивчення. Для визначення динаміки 
трактора або елементів агрегату використовується інерційний вимірювальний пристрій, що 
складаються з гіроскопів та датчиків прискорень, кількість яких залежить від кількості випробуваних 
елементів. Вимірювальна система динамічних та енергетичних параметрів тракторів та машинно-
тракторних агрегатів застосовувалася при дослідженні колісного трактора ХТЗ-242Т. Визначено 
залежність тягового зусилля сівалки та спектральної щільності. Результати експериментальних 
досліджень довели ефективність використання мікропроцесорної вимірювальної системи під час 
проведення польових та лабораторних випробувань тракторів та машинно-тракторних агрегатів. 

Ключові слова: мікропроцесор, вимірювальна система, трактор, експериментальні дослідження.  
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Abstract 
The paper presents a synthesis of a microprocessor-based measuring system for the dynamics and energy of mobile 
machines. It was determined that the measuring systems used to study the operation of cars, tractors and machine-
tractor units today are not able to measure many parameters of functioning in dynamics during the execution of 
technological processes in agriculture. The use of microprocessors changes the structure of the digital part of devices. 
Significant computing capabilities of microprocessors allow the use of more complex work algorithms. At the same 
time, the requirements for the analog part of the measuring device are reduced and high metrological and operational 
characteristics are ensured. Based on the microprocessor, a measuring system was created to determine the dynamic 
and traction-energy indicators of the functioning of mobile machines. The main element of this system is a computing 
module consisting of an STM32F407 microprocessor computing element that processes data from sensors and a 
microprocessor element for data collection and storage. A hard disk, solid-state drive or USB Flash drive is used as an 
information storage device. The computing module has a touch display for displaying parameters and controlling the 
measuring system, so it can be used without an external personal computer. The number and types of sensors with 
which the machine is equipped during testing depends on its type and parameters required for study. To determine 
the dynamics of the tractor or unit elements, an inertial measuring device is used, consisting of gyroscopes and 
acceleration sensors, the number of which depends on the number of tested elements. The measuring system of 
dynamic and energy parameters of tractors and machine-tractor units was used in the study of the KhTZ-242T 
wheeled tractor. The dependence of the traction force of the seeder and the spectral density was determined. The 
results of experimental studies proved the effectiveness of using a microprocessor measuring system during field and 
laboratory tests of tractors and machine-tractor units. 

Keywords: microprocessor, measuring system, tractor, experimental studies. 

Вступ 

Вимірювальні системи, що використовуються для дослідження роботи автомо-
білів, тракторів та машинно-тракторних агрегатів, на сьогоднішніи  день не в змозі 
виміряти безліч параметрів функціонування у динаміці при виконанні технологічних 
процесів у сільському господарстві. З появою сучасних сільськогосподарських агрегатів 
питання визначення якості та кількості контрольованих параметрів під час роботи 
машинно-тракторних агрегатів стали більш актуальними. 

Відомі вимірювальні системи є універсальними або використовуються в 
автоматизованих системах управління технологічними процесами. Недоліком таких 
систем є и  те, що з ї х допомогою можна лише контролювати проміжні значення 
параметрів функціонування мобільних машин сільськогосподарського призначення [1]. 
Інші системи мають невелику кількість датчиків, тому вимірюють обмежену кількість 
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параметрів функціонування машин, за якими розраховуються тягові та енергетичні 
параметри математично за запропонованими методологіями [2]. За витратою палива з 
достатньою точністю можна визначити енергетичні показники МТА [3, 4]. Траєкторії  
руху трактора або автомобіля визначають за допомогою GPS прии мачів [5], що 
встановлюються на сільськогосподарських тракторах чи автомобілях. 

У сучасних вимірювальних системах використовуються мікропроцесори (МП) для 
обробки даних від вимірювальних каналів [1, 6]. 

Відмінними особливостями мікропроцесора є широкі функціональні можливості 
та універсальність застосування. Це визначає значнии  діапазон використання МП. 

Поряд з такими характерними областями застосування засобів обчислювальної  
техніки, як калькулятори, спеціальні обчислювачі, контролери, міні та мікро-ЕОМ, МП 
успішно використовуються в пристроях управління технологічними процесами, 
системах зв'язку, в побутовіи  радіо- та електроапаратурі.  

Широкою сферою застосування МП є вимірювальна техніка. Поява перших мікро-
процесорних вимірювальних приладів, «інтелектуальних» приладів, визначила новии  
напрям розвитку приладобудування. У міру вдосконалення мікропроцесорної  техніки 
складність таких приладів зростає і все більше реалізуються можливості мікропро-
цесорів. Застосування МП визначило новии  підхід як до проєктування, так і експлуатації  
вимірювальних приладів. 

Основним завданням під час проєктування вимірювальних приладів було и  
залишається досягнення певних метрологічних характеристик. На різних етапах 
розвитку вимірювальної  техніки це завдання вирішувалося різними методами. Це і 
технологічні методи, які зводилися до вдосконалення технології , конструктивні та 
структурні. Структурні методи набули особливого розвитку при створенні цифрових 
вимірювальних приладів. Поліпшення метрологічних характеристик та розширення 
функціональних можливостеи  приладів досягалося реалізацією певних структур, 
знаи дених у більшості випадків евристичним шляхом. Удосконалення елементної  бази 
та велика інтеграція цифрових схем призвели до розробки структурно-алгоритмічних 
методів, у яких удосконалення структури поєднувалося з реалізацією обчислювальних 
операціи . Застосування зазначених методів дозволило виконувати автоматичну 
корекцію низки похибок вимірювань, поєднувати різні способи перетворення форми 
інформації  та забезпечувати при цьому високу швидкодію та розширення 
функціональних можливостеи  приладів. Прикладами реалізації  структурно-
алгоритмічних методів є конвеєрнии  аналого-цифровии  перетворювач (АЦП) [7], що 
інтегрує перетворювач двотактного інтегрування з корекцією похибок [8], інтегруючии  
функціональнии  АЦП з кусково-лініи ною апроксимацією [7]. 

Реалізація структурно-алгоритмічних методів значно спрощується під час 
використання МП. 

Головною особливістю мікропроцесорних вимірювальних приладів є ї хнє 
програмне управління. У цьому випадку під програмним управлінням розуміються два 
аспекти: реалізація алгоритму роботи приладу, функціи  управління та обчислення 
програмним шляхом; можливість перепрограмування вимірювального приладу у 
процесі експлуатації . 

Формулювання цілей статті 

Метою цієї  роботи є обґрунтування конструкції  та структури мікропроцесорної  
вимірювальної  системи динаміки та енергетики мобільних машин. 

Виклад основного матеріалу 

При програмніи  реалізації  алгоритму роботи забезпечуються зменшенням та 
уніфікацією цифрової  частини вимірювального приладу, оскільки носієм програми є 
напівпровідникові пристрої , що володіють вищим ступенем інтеграції , ніж інші 
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інтегральні схеми. Перепрограмування розширює функціональні можливості приладів, 
підвищує ї хню універсальність. У зв'язку з цим мікропроцесорні вимірювальні прилади 
менш схильні до морального старіння, більш пристосовані до модернізації . Модернізація 
мікропроцесорних вимірювальних приладів у більшості випадків полягає в заміні 
програмної  пам'яті, а апаратурно це зводиться до заміни кількох інтегральних схем 
пристрої в, що запам'ятовують. 

Мікропроцесорні прилади значно складніші за свої х попередників – цифрових 
вимірювальних приладів. Для цифрових вимірювальних приладів характерні структури 
з перехресними зв'язками, в яких вузли та блоки 1-5 з'єднані в певному порядку, 
характерному для даного приладу та алгоритму роботи (рис. 1, а). 

1 2 3

54

1 2

3

4 5

1 2 3 4 5

а б в
 

Рис. 1. Структурні схеми мікропроцесорних вимірювальних систем 

У мікропроцесорних приладах використовують тои  самии  принцип внутрішньо 
приладової  організації , що и  при побудові вимірювальних систем. Наи більш пошире-
ними організаціями є радіальна та магістральна. При радіальніи  організації  обміну 
інформацією та передачі керуючих впливів здіи снюються через мікропроцесорнии  блок 
3 (рис. 1, б), а при магістральніи  організації  всі блоки 1-5 приладу з'єднуються за 
допомогою паралельних лініи  (рис. 1, в). При цьому лінії  групуються до ряду шин: 
адресної , інформаціи ної  та шини управління. 

Застосування МП змінює структуру цифрової  частини приладів. Значні 
обчислювальні можливості МП дозволяють використовувати складніші алгоритми 
роботи. При цьому знижуються вимоги до аналогової  частини вимірювального приладу 
та забезпечуються високі метрологічні та експлуатаціи ні характеристики [9]. 

Мікропроцесорні вимірювальні прилади – це прилади нового покоління. 
Більшість мікропроцесорних приладів замість кнопкових перемикачів з фіксацією 
використовує кнопкові перемикачі без фіксації  з підсвічуванням або з додатковим 
табло, що індикує режими роботи приладу. Збільшилося функціональне навантаження 
на органи управління передньої  панелі: за допомогою тих самих кнопкових перемикачів 
задаються режими роботи приладу, а за необхідності здіи снюється перепрограмування 
та введення числової  інформації  аналогічно тому, як це робиться в калькуляторах. 
Значно змінився цифровии  відліковии  пристріи . У мікропроцесорних вимірювальних 
приладах (крім звичаи них цифрових індикаторів) застосовуються буквено-цифрові та 
знакографічні індикаторні панелі, буквено-цифрова інформація вводиться на 
осцилографічну трубку. 

У мікропроцесорних приладах індикатор виконує кілька функціи : перша та основ-
на – це відображення вимірювальної  інформації ; друга – це індикація числової  інфор-
мації , що вводиться при програмуванні, третя – це індикація допоміжної  буквено-
цифрової  інформації , яка використовується: при налагодженні та контролі працездат-
ності приладу. При використанні мікропроцесорів у вимірювальних приладах зміни-
лася взаємодія між оператором та приладом. Оператор, якии  має певні навички програ-
мування, може ефективніше проводити експериментальні дослідження, адаптивно 
змінювати програму роботи приладу або системи. У тои  же час мікропроцесорні прилади 
полегшують роботу експериментатора, звільняючи и ого від трудомістких операціи  з 
калібрування приладів, тестової  перевірки та попередньої  обробки результатів вимірю-
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вань. Забезпечені стандартними інтерфеи сами мікропроцесорні вимірювальні прилади 
можуть працювати в автоматичному режимі з керуванням від обчислювального 
пристрою вищого рівня. У цьому випадку роль оператора зводиться лише до 
періодичного профілактичного контролю. 

На основі МП створено вимірювальну систему для визначення динамічних та 
тягово-енергетичних показників функціонування мобільних машин [1, 9]. 

Основним елементом даної  системи є обчислювальнии  модуль, що складається з 
обчислювального елементу мікропроцесору STM32F407, якии  обробляє дані з датчиків 
та мікропроцесорного елементу збору та зберігання даних. Як накопичувач інформації  
використовується жорсткии  диск, твердотільнии  накопичувач або USB Flash drive. У 
обчислювальному модулі встановлено сенсорнии  дисплеи  для відображення параметрів 
та керування вимірювальною системою, тому и ого можна використовувати без 
зовнішнього персонального комп'ютера.  

Структурна схема розробленої  вимірювальної  системи наведено на рис. 2.  
Кількість та типи дат-

чиків, якими оснащується ма-
шина при випробуваннях, за-
лежить від ї ї  виду та пара-
метрів, необхідних для вив-
чення. Для визначення дина-
міки трактора або елементів 
агрегату використовується 
інерціи нии  вимірювальнии  
пристріи , що складається з 
гіроскопів та датчиків прис-
корень, кількість яких зале-
жить від кількості випро-
буваних елементів. 

Вимірювальна система 
динамічних та енергетичних 

параметрів тракторів та машинно-тракторних агрегатів застосовувалася при 
дослідженні колісного трактора ХТЗ-242Т (рис. 3).  

 
Рис. 3.Загальний вигляд датчиків та їх розташування на тракторі ХТЗ-242К.20 

Рис. 2.Структурна схема розробленої 
вимірювальної системи 
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Середнє значення тягового зусилля для трьох дослідів складало Рср = 18 кН 
(рис. 4).  

 
Рис. 4. Залежності тягового зусилля сівалки від часу 

При швидкості руху  = 1,45 м/с розмах коливань тягового зусилля сівалки Р = 
13269 Н. З підвищенням швидкості до 2,3 м/с розмах коливань тягового зусилля 
підвищився до 18305 Н, а максимальне значення розмаху 20842 Н спостерігається на 
швидкості 4 м/с.  

Визначено залежність тягового зусилля сівалки (рис. 4) та и ого спектральні 
щільності (рис. 5). 

 
Рис. 5. Спектральні щільності тягового зусилля сівалки 

На частотах до 10-1 Гц спостерігається підвищення амплітуди спектральної 
щільності тягового зусилля сівалки до 5000 Н2/Гц (рис. 5). Це явище пов'язане з 
особливістю розрахунку спектральної щільності тягового зусилля. При русі зі 
швидкістю 1,45 м/с спостерігається гармоніка на частоті 1,61 Гц зі значення 770 Н2/Гц 
(SРкр(1,61) = 770 Н2/Гц). Підвищення швидкості руху до 2,3 м/с призводить до появи 
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трьох гармонік на частотах 1,33 Гц; 2,14 Гц та 4,88 Гц – SРкр(1,33) = 852 Н2/Гц, SРкр(2,14) 
= 1182   Н2/Гц, SРкр(4,88) = 517 Н2/Гц. При швидкості руху 4,08 м/с також спостерігається 
три гармоніки на частотах 2,17 Гц; 2,44 Гц та 3,64 Гц – SРкр(2,17) = 1104 Н2/Гц, SРкр(2,14) 
= 1208 Н2/Гц, SРкр(3,64) = 1040 Н2/Гц. Амплітуди спектральної щільності підвищуються 
із підвищенням швидкості руху. 

Буксування рушіїв трактора ХТЗ-242К становило не більше 15% (рис. 6).  

 
Рис. 6. Теоретична та дійсна швидкості руху, буксування коліс трактора 

На рис. 6 наведено такі позначення: υд – дійсна швидкість руху трактора, м/с; υт1, 
υт2, υт3, υт4 – теоретичні швидкості руху рушіїв трактора визначені за швидкістю 
обертання ведучого колеса (зірочки) (відповідно переднього правого, переднього 
лівого, заднього правого та заднього лівого коліс); δі – буксування і-го рушія,%. 

Мікропроцесорна вимірювальна система динаміки та енергетики мобільних 
машин дозволяє підвищити ефективність експериментальних досліджень. 

Результати експериментальних досліджень довели ефективність використання 
вимірювальної системи під час проведення польових та лабораторних випробувань 
тракторів та машинно-тракторних агрегатів [10]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

На основі мікропроцесору створено вимірювальну систему для визначення 
динамічних та тягово-енергетичних показників функціонування мобільних машин. 

Основним елементом даної  системи є обчислювальнии  модуль, що складається з 
обчислювального елементу мікропроцесору STM32F407, якии  обробляє дані з датчиків 
та мікропроцесорного елементу збору та зберігання даних. Кількість та типи датчиків, 
якими оснащується машина при випробуваннях, залежить від ї ї  виду та параметрів, 
необхідних для вивчення. Для визначення динаміки трактора або елементів агрегату 
використовується інерціи нии  вимірювальнии  пристріи  6, що складаються з гіроскопів 
та датчиків прискорень, кількість яких залежить від кількості випробуваних елементів. 

Вимірювальна система динамічних та енергетичних параметрів тракторів та 
машинно-тракторних агрегатів застосовувалася при дослідженні колісного трактора 
ХТЗ-242Т. Визначено залежність тягового зусилля сівалки та спектральні щільності. 
Результати експериментальних досліджень довели ефективність використання 
мікропроцесорної  вимірювальної  системи під час проведення польових та лабораторних 
випробувань тракторів та машинно-тракторних агрегатів. 
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