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Мерни уређаји и техника мерења на самоходним житним комбајнима

1. УВОД
Како сејеш, тако жањеш.
српска пословица
Процес убирања зрна житарица обухвата две основне операције: косидбу и вршидбу, и
додатне операције: одвајање заосталог зрна из сламе уз чишћење и овејавање зрна од
ситнијих примеса сламе и плеве (сепарација), и најзад, транспорт и складиштење зрна.
Koсидба је сечење стабљика житарица.
Вршидба је издвајање зрна из класа житарица.
Историјски посматрано, ове операције су се одвијале временски одвојено, а повезивале
су их операције сушења и транспорта покошених житарица са њиве до места одлагања и
касније вршидбе. Тек појавом комбајна, долази до њиховог обједињавања, па се може
рећи да комбајнирање представља истовремену косидбу и вршидбу. Терминолошки,
одомаћен израз за комбајнирање је жетва.

Прве житнице света налазиле су се у плодним долинама река Еуфрата и Тигра односно
Нила, а древни Сумери и Египћани кошење су вршили ручно разним жетелачким
алаткама. Испрва су користили сечиво од кремена или печене иловаче, да би 3.000 година
пре нове ере открили срп.

Слика 1: Цртеж древног Египатског жетеоца
Римљани су пронашли ручну косу, али су, ипак, и Европљани дуги низ векова користили
примитивнији срп, све док их ограничавајући исцрпни рад са њиме није усмерио да
користе ефикаснију косу, јер помоћу ње је било могуће покосити три до четири пута више
жита. Сечива српова и коса израђивана су од бакра, бронзе или гвожђа.

Слика 2: Примитивни срп и коса
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Римљани су користили и направу која представља претечу машине за кошење. Према
опису Гаја Плинија, она се састојала од кутије са гвозденим зубима на предњем крају коју
су гурали волови. Слична направа среће се и код Гала као колица за кошење (слика 3) .

Слика 3: Колица за кошење
Ипак, косидба српом и ручном косом остала је доминантна још дуго векова (слике 4 и 5).
По сечењу стабљике, жито је свезивано у снопове и потом сушено. После сушења жито се
врло и провејавало.

Слика 4: Кошење помоћу
Слика 5: Кошење ручном косом
српа
Коса са одлагачем је била најефикаснији начин жетве жита пре проналаска машинске
косе. Састојала се од широке косе са лаким рамом од четири придодата дрвена прста
(слика 6). Њена предност била је у томе што је лево од косача настајао откос спреман за
свезивање у сноп. Ова иновација уведена је у Америци око 1776. године и била је врло
заступљена све до четрдесетих година XIX века.

Слика 6: Коса са oдлагачем
Касније, оскудица радне снаге, како у Европи тако и у Америци, приморала је ратаре да
пронађу нове и ефикасније начине жетве. Прва успешна машина за кошење, фронтална
косачица, била је креирана 1826. године од стране Патрика Бела (Patrick Bell, 1800-1869).
По овој идеји, коњи су гурали косачицу са маказама за сечење жита с предње стране
(слика 7).

Слика 7: Илустрација Белове фронталне машине за кошење
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Једну од највише коришћених раних косачица конструисао је и представио 1831. године
Сајрус Хол Мекормак (Cyrus Hall McCormack, 1809-1884). Њени основни делови су: нож,
прсти, мотовило, платформа, главни точак,
прдња вуча и граничник. Главни точак који
носи највећу тежину машине, котрљајући
се по земљи обезбеђивао је снагу за
покретање витла и узајамног ножа.
Косачицу је опслуживало двоје жетелаца,
један који би водио коње, и други који је
грабуљао жито. Покошене стабљике би
лежале у пољу док касније не буду ручно
покупљене. Мекормакова косачица била је
широко коришћена и експлоатисана у Америци и Енглеској. Остатак Европе се спорије
прилагођавао на нове технологије, па је тако 1890. године само једна десетина Француске
и Немачке била адаптирана на коришћење машинских косачица у њиховим пољима.
Ова машина претрпела је знатни развој наредних деценија. Модел из 1857. године
садржао је седиште за возача и скупљача, секцијски нож уместо дотадашњег једноделног,
као и комплетан преносник од метала, а одликовао се још ширим захватом и потребом за
два вучна коња. Моделу из 1862. године биле су придодате ротирајуће грабуље за
прикупљање покошеног жита и директно разврставање у гомиле за касније свезивање у
снопове (слика 9). Изузетно напредан модел био је онај из 1877. године када је косачици
придодат механизам за самовезивање покошеног жита у снопове ужетом (слика 10).

Слика 9: Мекормаков модел косачице
из 1862. године

Слика 10: Мекормаков модел косачице
из 1877. године

Након овог модела тенденција развоја била је усмерена само ка већој трајности и
издрживости саме машине, лакшој вучи и ширем захвату косе. Наравно, касније су се
развијале и нове могућности за вучу самих косачица као и њихова узајамна примена са
вршалицама која је и условила настанак комбајна.
У нашим житним крајевима машинске косачице вучене коњима или тракторима
задржале су се као главна жетелачка машина још пар деценија после другог светског рата
(слика 11 и 12).

Слика11: Косачица вучена коњима

Слика 12: Косачица вучена трактором
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Вршидба жита првобитно се обављала млатилима којима се ударало по житној маси.
Таквим вршајем долазило је до знатног утабавања зрна у земљу и његовог оштећења.
Древни Египћани и Сумери су практиковали да простру снопове у круг пречника око 20
метара формирајући такозвано гумно, и по тако растртим сноповима воде стоку, најчешће
волове и овце, премда су касније веома коришћени и коњи. Гувно се постављало на неком
ветровитом месту како би се помоћу ветра извејавала плева и остале ситније и лакше
примесе.
Извесно унапређење, које су први примењивали Египћани и Хебреји, представљале су
вршидбене санке, тешке и гломазне по конструкцији, са три или више ваљака и понекад
клиновима, које су по растртим сноповима вукла два вола. Често су биле коришћене и
санке са гребенастим или ужлебљеним дном. Слични метод користили су и Грци, а
користи се и у данашње време у земљама заосталим у развоју.
Године 1732. Мајкл Мензис (Michael Menzies, 1692-1766), Шкотланђанин, патентирао је
врло вешто изведену вршалицу покретану снагом воде, али овај изум није практично
заживео у већем обиму због малог броја водених токова на којима би се ова вршалица
могла експлоатисати.
Ни ротациона машина састављена од неколико крстастих летви причвршћених дуж
ротора затвореног у цилиндрични кавез, конструисана 1758. године, није имала већег
успеха, али је открила предности вршаја при ротирању њених елемената у односу на до
тада познате начине линијског вршаја.
Шкотланђанин Ендру Мејкле (Andrew Meikle, 1719-1811) изумео је 1786. године прву
успешну и широко прихваћену механичку вршалицу (слика 13) која је испрва покретана
коњима (слика 14), касније помоћу парних машина и трактора, и свакако представља
изум који је уз извесна унапређења обележио још цела два века у процесу вршидбе жита.

Слика 13: Прва механичка вршалица Ендрју Мајкла

Слика 14: Првобитно су вршалице покретали коњи
4

Мерни уређаји и техника мерења на самоходним житним комбајнима
У ову машину су убацивани снопови с класјем на доле. Они су дотурани до вршидбеног
цилиндра кроз два обртна ваљка. Овај цилиндар је садржао четири летве паралелне оси и
оне су ударале клас. Добош се окретао брзином од 200 до 250 обртаја по минути и одавао
је ослобођено зрно на доње конкавно корито. Каснијим развојем склопа битера и добоша
дошло се до примене фиксних гвоздених клинова по оквиру, и ово се развило у такозвани
шкотски клинасти млин који је остао непромењен близу сто година, а задржао се на скоро
свим шкотским фармама и до данас као фиксна машина у амбарима, мада у многим
случајевима
потиснут
од
стране
преносивих вршалица. Даљим ширењем,
овај тип је пренет у Америку, и све
вршалице које су се користиле на
великим поседима америчког Запада су
модификовани на овај принцип. У
Енглеској, међутим, актуелан је био
начин вршидбе ударањем и трљањем, где
су пречаге добоша трљале сламу по
кружном конкавном склопу и овим
љуштили зрно, а и преносиве вршалице
које су премештане од фарме до фарме
конструисане су по овом принципу.
Специфичност
енглеског
начина
вршидбе огледала се у томе што се
захтевало да слама остане што је више
могуће неоштећена и несломљена, јер се
користила као покровни материјал. Око
1800. године се уводе машине за
овејавање као саставни делови Мајкловог
клинастог добоша, тако да склоп за сепарацију и вршидбу одваја, чисти и дотура зрно у
једној операцији. Још су ове машине биле стационарне, ређе покретане снагом воде, при
чему је неовршено класје довожено до њих, а чешће покретане коњима, иако ја рад био
изузетно напоран за коње, а осим тога они су морали бити употребљавани и за друге
послове ван фарме. Када је развијен начин употребе паре односно парне машине, и
употреба преносивих вршалица постала је много учесталија.
У нашим житним крајевима стационарне вршалице, популарни трешеви, покретани
парном машином (слика 16), и касније трактором (слика 17), задржале су се као главна
машина за вршидбу још пар деценија после другог светског рата односно све док није
почела масовна употреба комбајна. Неретко је један или тек неколико трешева
најимућнијих људи опслуживало читаво село, а још се памте времена такозваних моба
односно испомоћи од домаћинства до домаћинства.

Слика 16: Треш погоњен парном машином

Слика 17: Треш погоњен трактором
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Први

успешни житни комбајн конструисан је 1836. године у америчкој држави
Мичиген (Michigen) у САД. Конструктор био је Хајран Мур (Hiran Moore, 1786-1850).
Комбајн је имао ширину захвата од 4,5 метра и вукло га је 16 и више коња (слика 18).
Потребну снагу за косидбу и вршидбу је добијао од два огромна погонска точка јако
назубљена по обиму како би се избегло клизање по земљишту. Исти комбајн пребачен је
касније у Калифорнију, где се у другој половини XIX века почео градити већи број
комбајна врло великог радног захвата, и до 10 метара, [4].

Слика 18: Први житни комбајн, вучен коњима
Када су пронађени покретни парни агрегати, почели су се користити и у процесу
комбајнирања. Први самоходни комбајн погоњен парном машином произведен је 1871.
године, а везује се за име Џорџа Стоктона Берија (George Stockton Berry, 1822-1893). Пара
се из парног котла водила кроз цев у помоћни парни склоп на комбајну који му је
покретао радне делове. Неки од тих комбајна имали су радни захват од око 12 метара, а
као гориво за грејање котла користили су сламу (слика 19). С њиховом појавом је
појефтинио и сам процес жетве, и то упола, јер су замењени измучени коњи и стационарне
вршалице, док су, с друге стране, такође, били смањени и губици, јер је обједињавањем
процеса косидбе и вршења, премошћен процес транспорта неовршеног класја и самим тим
могућа расипања.

Слика 19: Комбајн са парним агрегатом
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Године 1891. направљен је први комбајн за брдовите терене, а 1904. године комбајни
добијају помоћни бензински мотор, да би 1911. године био направљен и први самоходни
комбајн са бензинским мотором. Истовремено трактори постају замена и за коње и за пару
у вучи комбајна и опслуживању његовог процесног механизма (слика 20).

Слика 20: Комбајн вучен трактором
Проналаском гумених точкова уклоњена је и последња препрека за ширу употребу
комбајна, јер су пнеуматици смањили утрошак енергије, умањили ниво вибрација које се
преносе са точка на радне делове комбајна, ублажили нагињање машине на неравним
теренима и битно смањили сабијање земљишта.
Први комбајни увезени су у Европу почетком XX века и још пре првог светског рата
почели су се градити у Енглеској, али без већег успеха. Основни недостатак комбајна
увезених са америчког континента огледао се у томе што он по својој конструкцији није
одговарао европским приликама које су одликовали знатно већи приноси и због
нерешеног питања спремања сламе и плеве. У Немачку су први комбајни увезени тек
после првог светског рата. Године 1932. конструисан је први аутентични европски
комбајн, вучен трактором. Конструктор је био професор Бренер (Brenner), а произвођач
Class, касније један од најпознатијих европских произвођача, а данас и највећи.
Масовнија примена и производња самоходних комбајна у Америци почиње 1939. године,
а у Европи тек након другог светског рата, и то, пре свега, у Енглеској, Немачкој,
Француској, Шведској, пошто је увезен велики број комбајна из САД и када су се коначно
увиделе у широј пракси њихове огромне предности у модерној пољопривреди. Овај
период карактерише такође и нагли развој хидраулике и њена примена у свим областима
машинске индустрије, па и на комбајнима.

Слика 21: Један од првих европских самоходних комбајна
У нашу земљу комбајни су увезени тек после другог светског рата, а од 1954. ИПМ Змај
почиње и прву производњу житних комбајна у нас по лиценци познате енглеске фабрике
MasseyFerguson, тип 780. Међутим, масовнија употреба комбајна у нашој земљи заживела
је тек знатно касније, пошто су још дуги низ година били коришћени коњима вучена
машина за косидбу и стационарне вршалице, такозвани трешеви.
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Како је број произвођача комбајна на тржишту бивао све већи тако су бивале све
значајније и видљивије разлике међу њима, па развој комбајна после другог светског рата
није целисходно пратити у целости, већ само по одређеним склоповима. Ипак, важи
генерални закључак, да данашњи комбајни имају велику ширину захвата, пропусну моћ и
капацитет, врло су покретљиви, лаки су и удобни са становишта руковања, омогућавају
праћење приноса и рада самог комбајна, и лепо су дизајнирани (слика 22).

Слика 22: Изглед савременог комбајна
Између првог комбајна вученог коњима и данашњих софистицираних самоходних
комбајна, као и у приликама и условима под којима су коришћени, разлика је енормна.
Осим тога, приметан је стални пораст броја комбајна у светским размерама односно
омасовљавање у његовој примени и коришћењу (слика 23).

Слика 23: Савремена масовност у коришћењу комбајна
Неопходно је на крају историјског прегледа напоменути да се развој технологије
убирања жита кроз историју одвијао неравномерно у односу на различита поднебља.
Свакако да је са развојем односно иновацијама далеко испред осталих делова света
предњачио северноамерички континент. Од европских земаља треба истаћи западноевропске земље, пре свих Енглеску и Немачку. На Балканско полуострво новитети су
стизали знатно касније од свог појављивања на светској сцени, али су, такође, бивали и
инертније примани од стране потенцијалних корисника.
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Савремена пољопривреда у развијеним земљама суочена је са следећим захтевима:
− да се оствари што виши квалитет,
− да се производи по што нижим ценама и
− да буде што мање утицаја на животну средину.
Последњи став који је сажет у идиому одржива пољопривредна производња (sustainable
agricultur), има међу три наведена захтева можда највећи значај. Сви истраживачки и
развојни напори, чак и када су у основи посвећени решавању сасвим другог проблема, у
себи имају садржан, директно или индиректно, циљ да се допринесе решавању
постављених захтева.
Последњих година доминантну улогу у конципирању пољопривредне произвидње има
нов приступ који се свеукупно дефинише називом прецизна пољопривредна
производња (precision farming)
или локацијски специфична пољопривредна
производња. Основни принцип овог концепта је узимање у обзир просторне и временске
различитости тла и усева на посматраној парцели земљишта приликом дозирања
количине улаза при третирању тла и усева. Под просторним варијабилностима
подразумевају се промене у производној парцели у погледу типа земљишта, микрорељефа,
водних карактеристика, коровске популације, дубине слојева земљишта, влажности,
хемијског састава, приноса и других значајних параметара.
Прве идеје о прецизној пољопривредној производњи настале су још средином XIX века
као покушај предупређења земљишног стреса на дејство средстава механизације.
Суштински, концепт назван прописана обрада(custom prescribed tillage) базирао се на
дефинитивном раздвајању зона усева и прохода погонске машине. Касније се срећу
слични покушаји односно позната пракса делимичне контроле прохода названа концепт
сталних трагова, [26].
Следећи ниво био је шири приступ у виду диференцијалне пољопривредне производње
који се односио на целину технолошко техничког система на нивоу региона. То је значило
оптимални избор производног програма (структура сетве), појединачних технологија и
адекватних техничких система, [26].
Концепт прецизне пољопривредне производње, који је почео да се развија крајем
осамдесетих година у САД и Западној Европи, подразумевао је наглашени технички
приступ локацијски специфичним условима пољопривредне производње. Наглашени
технички приступ у основи подразумева спровођење дефинисане технологије гајене
биљке у конкретним локалним условима уз пуно уважавање детерминисаних
варијабилности ресурса и антиресурса. Под уведеним појмом антиресурса подразумевају
се биљне болсети и штеточине. При томе се варијабилности категоризују на просторне,
повремене и предвидљиве. Наведене категорије примарно се односе на дефинисање
агроеколошких својстава производне парцеле, присутности коровских популација,
приноса итд.
Разноликост особина тла и усева се раније узимала у обзир емпиријским путем односно
од парцеле до парцеле. У данашње време повећала се површина земљишта које се
обрађује и иста парцела може обухватати различите целине које одликују разноликe
особине у смислу горе поменуте просторне варијабилности. Како је у међувремену крајем
седамдесетих развијена технологија за позиционирање уређаја на пољима, док су
паралелно и технике аутоматизације, мерни уређаји и информационе технологије
доживели велику експанзију, отвориле су се изузетне могућности за детаљно и темељно
приступање парцелама и усевима у смислу откривања њихових просторно-временских
различитости и поступања у складу са њима.
Прелазак на прецизну пољопривредну производњу требало би да започне постављањем
циљева, а они су првенствено везани за остварење три у уводу наведена захтева који су
пред савременом пољопривредом. На основу постављених циљева дефинишу се задаци и
обавља планирање за њихову реализацију.
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жетва
чип картица PCMCIA

PCMCIA

56K

INS ERT THIS END

GIS
контрола корова
узорковање
тла
мапа приноса

апликација минералног ђубрива

GPS
GIS

сетва
апликациона мапа

PCMCIA

56K

чип картица PCMCIA

INSERT THIS END

обрада земљишта

Слика 24: Циклус прецизне пољопривредне производње
Прецизна пољопривредна производња се може посматрати као циклус који се састоји од
три фазе и више операција на пољу и у бироу (слика 24):
1. Прва фаза је прикупљање података и подразумева мерење приноса жита током жетве
користећи сензоре и сателитски систем за позиционирање, као и неопходно узорковање
земљишта помоћу адекватне опреме. У овој фази се припремају подаци за формирање
мапа приноса. Уколико се изврше мерења и других параметара који описују стање
земљишта и усева, могу се формирати додатне мапе које представљају надоградњу мапа
приноса.
2. Друга фаза је вредновање и планирање односно формирање, тумачење и анализа
мапа. То је сложена фаза у којој се прво формирају конкретне мапе приноса које служе
као извор информација за даљу примену, а затим и апликативне мапе на основу којих се
одређује начин и дубина обраде, сетвени параметари, дозирање минералних ђубрива и
апликативна количина пестицида, а све у зависности од конкретних локација на парцели.
Овај корак није аутоматизован и зависи од технолога у смислу што он мора да донесе
читав низ одлука, типа да ли се морају усредњити приноси у оквиру једне парцеле, или,
насупрот томе, покушати да се максимизира принос у зонама парцеле са великим
потенцијалом, и слично. Трансфер прикупљених података за време узорковања тла и
жетве од on-bord рачунара до контролног рачунара врши се чип картама PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International Assosiation), а даље управљање подацима
помоћу GIS географгког информационог система.
3. Трећа фаза је примена апликационих мапа. Поред система за лоцирање неопходна је и
техника за локацијски специфичну примену технологија производње. То се односи на
апликацију линијских система у:
- обради земљишта вођењем по адекватној дубини обраде,
- сетви, аутоматском регулацијом количине семена по метру,
- апликацији минералног ђубрива са променом норме,
- контроли корова, са вођеном променом аплициране количине пестицида.
Пренос података може се реализовати применом CANbus(Computer Area Network Binary
Unit System) контролера апликационе норме за тракторе и пољопривредне машине према
стандарду ISO 11783.
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Жетва је завршна фаза у технологији производње жита, кроз коју се огледа успешност
у производњи овог усева и резултати једногодишњег труда и уложених материјалних
средстава. Комбајнирање нема директног утицаја на повећање приноса, али добра
припрема и правилна употреба комбајна изузетно утичу на успешно убирање и добар
квалитет зрна. Према томе, задатак ратара, технолога, механизатора, комбајнера и свих
других учесника у комбајнирању мора бити прикупљање сваког зрна, да би жетва била
богатија, а површине што пре ослобођене за даљу обраду.
У зрнасте културе чија се жетва обавља на универзалним житним комбајнима, убрајамо
већи број културних биљака које се разликују по својим биолошким особинама, облику и
величини плода. Код стрних жита и трава плод се назива клас, кукуруза клип, сунцокрета
глава, а код соје и грашка махуна. Ове разлике у физичко механичким својствима
наведених биљака као и висина, дебљина и влажност стабљике, осетљивост зрна на удар,
влажност зрна, густина усева, отпорност на полегање стабљике, равномерност сазревања,
принос, однос масе зрна и стабљике, закоровљеност и влажност корова, дефинишу велики
број захтева које комбајн као универзална машина мора да задовољи.
У даљем тексту под житним комбајном биће подразумеван и третиран само комбајн
за пшеницу, премда се већина закључака може усвојити и за остала стрна жита као
јечам, зоб или овас.
Зрнасте културе пролазе кроз три фазе зрелости:
- млечна зрелост се односи на углавном још зелене биљке, зрно је формирано, али је још
у млечном стању, није чврсто, тако да под притиском из њега излази сок,
- воштана или жута зрелост наступа око две седмице после млечне када је зрно
наливено, жуто и чврсто као восак, па се може зацепити ноктом, а најбоље време за жетву
управо је при крају ове фазе,
- пуна зрелост наступа три до пет дана после воштане, када је зрно тврдо, под
притиском ножа или зуба дроби се, а ако се у овој фази зрелости жетва не обави, зрно
почиње да се осипа из класа.
Превремена жетва жита, крајем млечне фазе зрелости, смањује принос просечно за 10%.
Зрна су незрела, шупља, неналивена и сменжурана. Закашњење жетве, пак, проузрокује
велике губитке осипањем зрна, а некад и испирање храњивих материја из њега. При жетви
5 дана после наступања пуне зрелости губици се повећавају за 4%, 10 дана за 13%, 15 дана
за 21%, а 20 дана за 26%.
Специфичности зрнастих култура и дозвољени губици при обављању жетве дефинишу
велики број захтева које савремена конструкција житног комбајна треба да испуни у што
већој мери. Поред ових морају се испунити и експлоатациони захтеви, захтеви руковања,
сервисирања и ремонта, ергономски захтеви, захтеви заштите човекове средине, као и
захтеви дизајна.
Технички захтеви који се постављају за комбајне стрних жита су:
− комбајн мора имати одговарајући учинак, прилагођен потреби купца,
− кошење треба обавити потпуно, без неодрезаних стабљика, без разбацивања класја или
зрна, што важи и за полегле стабљике,
− вршидба се мора обавити са потпуним одвајањем зрна од сламе, плеве и других
нечистоћа са што мање оштећења зрна,
− комбајни морају имати снажне моторе за рад у неповољним условима комбајнирања,
морају бити сигурни у раду, имати мали специфични притисак на тло и могућност што
већег броја подешавања са места возача,
− консрукција комбајна мора да обезбеди: функционалну поузданост под отежаним
условима жетве, сређивање влажне жетвене масе, закоровљеног и полеглог усева, мање
губитке при вршају и висок проценат издвајања, мања оштећења зрна и смањено
оптерећење уређаја за чишћење, оптималну погонску снагу, погодност за жетву на
нагнутим теренима до 35% нагиба са смањеним губицима, високу проходност и
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стабилност, погодне маневарске способности, једноставно одржавање и мањи утрошак
времена, компактну конструкцију код декларисане пропусне моћи и што мање оптерећење
возача буком, прашином и вибрацијама,
− у избору и усвајању технолошке шеме треба настојати да транспортни путеви житне
масе буду истовремено активни органи вршидбено-сепарационих уређаја у циљу смањења
габаритних димензија, масе и поједностављења конструкције,
− избацивање сламе из вршалице у суженом тепиху, како би могла да се балира
уобичајеним пресама високог притиска, или да се посебним машинама скупља.

Н

а основу наведених агротехничких захтева који се постављају пред комбајн, а који су
неретко супротстављени, уз неоспоран утицај непредвидљивих поремећаја који делују на
сам комбајн и поједине његове подсистеме односно технолошке уређаје, д̂а се закључити
већ на први поглед да је самоходни житни комбајн изузетно компликован систем, чији је
рад као целине врло тешко ускладити.
Све ове захтеве при конструкцији савремених самоходних житних комбајна могуће је
остварити само увођењем нових технологија, пре свих аутоматског управљања већине
радних параметара, а у зависности од губитака зрна, оштећења зрна и учинка као
основних показатеља квалитета рада комбајна.
Да би се увело аутоматско управљање било којим радним уређајем комбајна (односно
објектом, и у даљем тексту) потребно је и довољно да истовремно буду испуњени сви
следећи услови:
1. Да би уопште постојала потреба за управљањем објектом неопходно је да су
дефинисани захтеви у погледу његовог жељеног понашања. Од објекта треба да се захтева
да у номиналним условима свог рада оствари одређено понашање – жељено понашање
које карактерише xiž. Жељени вектор излаза xiž треба да буде дефинисан унапред, пре
почетка саме жетве или у току рада комбајна у процесу жетве.
2. Потребно је да се захтева да стварно понашање објекта не одступа од његовог
жељеног понашања ни у једном тренутку ван одредјених граница, а за све дозвољене
промене његовог жељеног понашања и за све поремећаје чији интензитет не прелази
дозвољену вредност.
3. Неопходно је да могу да настану одступања стварног од жељеног понашања на
објекту ван дозвољених граница ако се не управља његовим радом. Узрок томе могу да
буду поремећаји или промена његовог жељеног понашања. Ако ни промене његовог
жељеног понашања нити дејства поремећаја не изазивају одступања његовог стварног од
жељеног понашања ван дозвољених граница, онда нема потребе за управљањем његовим
радом.
4. Потребно је да постоји могућност да се добију све информације о објекту које су
неопходне за управљање. То значи да треба да постоји могућност довођења сигнала о
жељеном излазу објекта без обзира на начин формирања управљања. У случају да треба
директно да се компензује утицај неког поремећаја неопходно је да постоји могућност да
се он измери, било непосредно било посредно преко мерења неке друге величине. Ако
треба да се оствари задовољавајући рад објекта управљањем без обзира који поремећаји
делују на њега онда је неопходно да излаз објекта може да се измери (било непосредно
било посредно).
5. Објекат треба да има особину управљивости, што, грубо речено, значи да се може под
дејством неког остварљивог управљања из сваког допуштеног остварљивог стања
превести у његово жељено стање за ограничено време и да се при овим дозвољеним
одступањима стварног од жељеног понашања може довести у стање које обезбеђује
његово жељено понашање. Ове две особине значе да објект треба да буде управљив и у
односу на своја стања и у односу на своје излазе. У супротном случају не постоји
управљање које гарантује да се после ограниченог времена објект може довести у жељено
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стање. Да би објект био управљив он треба да има одговарајући управљачки орган са
довољно широким опсегом дејства. То значи да он може ефикасно да пренесе дејство
управљања на његов процес. Другачије речено, опсег дејства управљачког органа треба да
буде такав да се његовим дејством на објект могу компензовати утицаји свих поремећаја
до одређеног, дозвољеног, интензитета и да се могу остварити промене стварног излаза
тог објекта које ће у номиналним условима његовог рада бити једнаке жељеним
променама његовог излаза. У супротном случају се не може остварити ефикасно
управљање радом објектка.
6. Неопходно је да захтеви за тачношћу, прецизношћу, квалитетом рада објекта, захтеви
за безбедношћу, поузданошћу, продуктивношћу и економичношћу тог рада и захтеви да
се човек ослободи рутинског (физичког и умног) рада повлаче потребу да се искључи
човеково непосредно учешће у управљању објектом, то јест да повлаче потребу да
управљачки систем буде аутоматски.
Аутоматско управљање се уводи једино када су сви ови захтеви (1. – 6.) испуњени.

Мерање

у аутоматском управљању има прворазредни значај, јер се за добијање
неопходних информација о процесима који се одвијају у управљаном објекту користе
разни мерни уређаји. Све већа примена рачунара и строжија економска и технолошка
ограничења која се постављају на управљани процес представљају актуелне изазове за
конструкцију савремених и тачнијих средстава за мерење физикалних величина
релевантних за управљање.
Мерни уређаји у управљању примењују се на три функционално различита начина.
Први начин подразумева примену специфичних мерних урађаја за мерење физикалних
величина с циљем њихове регистрације односно складиштења података. Типичан пример
регистрације података код комбајна је складиштење подата о приносу који се на даље
обрађују у спрези са подацима о позицији комбајна.
Други начин је примена мерних уређаја у функцији индикације(надгледања,
мониторинга), приказан на слици 25. Инструменти са таквом функцијом дају информацију
која човеку (оператеру, комбајнеру) омогућава да предузме одговарајуће управљачке
акције.

Слика 25: Мерни уређај у служби индикације
Трећи начин односи се на примену мерних уређаја при управљању у оквиру система
аутоматског управљања чија структура може бити различита.
Ако се може предвидети који поремећаји могу да наступе и сви се могу мерити, а
захтева се њихова директна компензација, тада ће се управљање стварати у отвореном
систему аутоматског управљања са директном компензацијом поремећаја.
Ако се сви поремећаји не могу предвидети или не могу измерити, што је најчешћи
случај код комбајна у процесу жетве, и не захтева се њихова директна компензација (свих
или неких), онда се управљање ствара у затвореном систему аутоматског управљања са
индиректном компезацијом поремећаја (тј. систему аутоматског регулисања) који
одликује негативна повратна спрега односно повратна грана система у којој се налази
мерни уређај са задатком да измери излазну управљану ( тј. регулисану) величину xi, те
затим упореди њену стварну вредност, уколико одступа због дејства поремећаја z на
објекат, са жељеном вредношћу те излазне величине xiž, и то у такозваном упоређивачу, а
све са циљем да би се на основу измереног одступања ε генерисало адекватно управљање
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у самом управљачком систему (тј. регулатору) које се манифестује одговарајућом
управљачком (тј. регулишућом) величином. Шематски приказ самог система аутоматског
регулисања дат је на слици 26, уз напомену да су и мерни уређај и упоређивач делови
регулатора, али овде издвојени како би се посебно апострофирали и нагласио њихов
значај, нарочито мерног уређаја који је и предмет овог рада.

Слика 26: Мерни уређај у служби управљања
Смисао дејства регулатора је начин његовог дејства у систему регулисања. Он се састоји
у томе да регулатор тежи да у објекту створи грешку регулисане величине супротног
знака од знака њене грешке изазване утицајем поремећаја, с тим да су њихове апсолутне
вредности приближно једнаке. Тиме регулатор тежи да компезује утицај поремећаја, што
значи да обавља функцију компезатора. Међутим, ако и нема поремећаја може да постоји
грешка регулисане величине услед промене њене жељене вредности, па тада регулатор
треба да усклади стварно понашање објекта са жељеним понашањем, у ком случају
извршава и функцију ускладника, премда то чини и када делује поремећај на објекат.
Ако се захтева компензација свих поремећаја и то директна за неке од њих који се могу
мерити, а остали се не могу предвидети или се не могу измерити, онда се управљање
остварује у комбинованом систему аутоматског управљања.
Захтев за директном компензацијом неких поремећаја проистиче из потребе да се
обезбеди добар квалитет рада управљаног објекта када на њега делују ти поремећаји.
Индиректна компезација поремећаја, пак, примењује се када поремећаје није могуће
предвиде или мерити, и подразумева његово праћење кроз утицај на излаз регулисаног
објекта, што се постиже управо мерним уређајима.
Квалитет управљања принципијелно зависи од карактеристика мерног уређаја у
повратној грани. То значи да тачност и резолуција регулисане процесне варијабле никад
не могу бити већи од тачности и резолуције употребљеног мерног уређаја. За овако
структуиране системе аутоматског управљања у целости важи констатација да без мерења
нема ни управљања.
Дакле, само помоћу адекватних мерних инструмената, правилно постављених и
усклађених, могуће је пратити рад комбајна и ток жетве, те помоћу регулатора реаговати
правовремено у циљу отклањања поремећаја и у циљу оптималног рада технолошких
уређаја комбајна и обављања процеса жетве са што већим радним учинком и мањим
губицима, следствено.
Тема овог дипломског рада су мерни уређаји на савременим самоходним житним
комбајнима, са посебним освртом на имплементацију у склопу мониторинга и
аутоматизације рада комбајна и процеса жетве, и имплементацију у оквиру
прикупљања података о приносу житарица у првој фази прецизне пољопривредне
производње.
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2. КОМБАЈН КАО ОБЈЕКАТ
Самоходни житни комбајн је веома сложен објекат који се састоји од неколико хиљада
могућих елемената, те је стога од посебног интереса извршити њихову правилну
систематизацију ради увиђања њихове функционалне повезаности и улоге сваког
елемента понаособ у оквиру система. Познавање машинских елемената и склопова, те
њихова систематизација, посебно долазе до изражаја када је потребно датим објектом или
његовим функционалним целинама управљати, јер квалитет пројектованог система
аутоматског управљања директно зависи од степена познавања објекта који
аутоматизујемо.

Слика 27: Шематских приказ главних сегмената самоходног житног комбајна
Шема на слици 27 приказује главне сегменте самоходног житног комбајна при
класичном трансверзалном систему вршидбе, са посебном разрадом технолошких уређаја.
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Погон и трансмисија обезбеђују произвођење и развођење енергије односно снаге.
Енергија се добија превасходно у мотору са унутрашњим сагоревањем где се топлотна
енергија горива претвара у механичку енергију односно рад и снагу. Ова енергија се на
даље разводи ка радним органима кретног система и технолошких уређаја, па је, дакле,
битно уочити да је то главно гранање снаге. Само развођење снаге односно трансмисија
може бити суштински механичка, затим хидаулична при чему се излазни механички рад
мотора на радилици трансформише у притисну енергију уља у инсталацији помоћу пумпе
и у таквом облику преноси до радних органа где се посредством мотора поново претвара
у механички рад односно у рад вратила, или комбинована, што је најчешћи случај. Такође,
значајан удео код трансмисије, нарочито када је у питању њена контрола, има
електроника.
Кретни систем подразумева оне склопове комбајна који му омогућавају кретање у
простору. Овај склоп је уско везан са трансмисионим механизмом, па су они тешко
разграничиви и често се посматрају заједно, али виталне делове кретног механизма
сачињавају мењач, осовине, точкови и кочиони механизам.
Технолошки уређаји су најбитнији код комбајна, а обухватају хедер и вршалицу. Није
згорег, баш на овом месту направити једну историјску паралелу, па напоменути да је
хедер преузео улогу косилица, и самог транспорта до вршалице који је раније био
дуготрајна и мукотрпна засебна операција при жетви, а сама вршалица је, наравно
енормно усавршена, баш као и хедер, имплементирана на комбајну тако да одмах врше,
сепарира и складишти покошени усев. Задатак технолошких уређаја комбајна је да житну
масу одрежу или откину, подигну, доведу до вршидбеног апарата, оврше, одвоје зрно од
сламе, плеве и делова који нису зрно, очисте и доведу у бункер за зрно, затим да део
житне масе која није зрно одложе у откос на поље или уситне и уједначено расподеле по
пољу.
Управљачки органи, базирани на мерним елементима и електроници, врше контролу и
управљање свим горе наведеним сегментима који сачињавају веома компликовану целину
са преко 10.000 позиција односно делова које је неопходно ускладити, тако да готово сви
механизми и уређаји могу представљати објекат упрвљања. Основна подела управљачких
органа је на улазне елементе, процесор, и излазне елементе. Сви су базирани претежно на
електорници, изузев извршних елемената међу којима доминирају хидраулични.
Детаљније излагање о наведеним сегментима је неопходно започети од технолошког,
јер, ипак, сви остали сегменти га опслужују или се налазе у његовој функцији.

2.1. Технолошки уређаји
Пре него што се пређе на детаљније излагање технолошких урађаја комбајна, ради
стицања опште слике о њима, њиховој узајамној повезаности и току житне масе, следи
сажети опис појединих склопова и делова који сачињавају тај сегмент комбајна са
основним назнакама њихове функције.
Хедер или адаптер представља склоп за кошење и дотур покошене житне масе до
вршалице. Састоји се из витла, механизма за кошење, платформе хедера, спиралног
транспортера и летвичастог транспортера као основних делова. Витло или мотовило
(позиција 1, слика 28) је исте или сличне ширине захвата као коса, састоји из вратила са
неколико розети на које су причвршћене летве са pick-up прстима и има задатак да нагиње
стабљике пшенице према коси, придржава их за време одсецања и усмерава житну масу са
ње до спиралног транспортера. Функционалну помоћ витлу пружају још пар бочних
раздељивача усева чији је задатак да што јасније раздвоји зоне покошеног и непокошеног
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усева и подизачи полеглог усева. Механизам за кошење састоји се од косе (позиција 2,
слика 28) помоћу које се стабљике одсецају на подешеној висини која је на предњем делу
хедера, испод витла, а испред платформе хедера, и механизма који узрокује осциловање
саме косе. Покошен усев пада на платформу хедера (позиција 3, слика 28) са које га
захвата спирални транспортер (позиција 4, слика 28) који је исте дужине као и коса, а
састоји се од ваљка, на чијој се левој и десној страни налазе завојнице, које доводе
покошене стабљике до средине хедерске платформе. На средњем делу спиралног
транспортера налазе се прсти који су везани за ексцентрично постављено вратило унутар
ваљка, тако да се они при дотурању масе ка елеватору хедера увлаче. Летвичасти
транспортер или елеватор хедера (позиција 5, слика 28) се најчешће састоји из три ланца
за које су причвршћене назубљене летве. Захваћену масу елеватор својим доњим делом
повлачи по лиму кућишта увлачног канала и преко корита за сакупљање камења
(позиција 6, слика 28) у коме се издвајају непотребне тврде примесе транспортује до
бубња и подбубња. Бубањ је један од најважнијих склопова апарата за вршај комбајна
(позиција 7, слика 28). У склопу са подбубњем (позиција 8, слика 28) он врши
протрљавање, млаћење и издвајање зрна из класја. Бубањ се састоји из ротора са розетама,
за које су причвршћене нарезане летве или зупци. Подбубањ у склопу са бубњем има
улогу издвајања зрна из допремљене масе. Да би се обезбедио ефикасан рад уређаја за
вршидбу, неопходно је подесити одговарајућу величину зазора између бубња и подбубња.
Зазор на улазу (8 - 32mm) је увек већи од зазора на излазу (2 - 13.5mm), тако да се могу
подесити за вршидбу различитих зрна и различитих карактеристика усева. Уколико је
зазор мањи постиже се већи степен овршености и обрнуто. Зазор треба да буде мањи
уколико је усев влажнији, као и код усева код којих се теже издваја зрно. Око 75% - 90%
зрна пропада кроз подбубањ, а око 10% - 25% излази из склопа бубањ-подбубањ заједно
са сламом као неовршено зрно и одлази на сламотрес. Ова житна маса се усмерава ка
сламотресу помоћу одбојног битера (позиција 9, слика 28) који је кутијастог облика, са
испустима за прихватање масе коју чини слама са неовршеним, заосталим зрном у њој.
Одбојни битер врши умирење тока сламе коју бубањ одбацује, тако да она пада на почетак
сламотреса. Сламотрес служи за истресање заосталог зрна у слами (позиција 10, слика
28). Обично се састоји из 4 до 8 уздужних секција и неколико каскада, услед чега се и
назива секцијским, које помоћу коленастих вратила врше одбацивање сламе у вис и
померање ка излазном делу комбајна где слама пада на земљиште пошто је сечка уситни и
разбаца или се пресује помоћу пресе. Помоћ сламотресу пружа механизам за растресање
(позиција 11, слика 28) сламе који подспешује њено протресање. Секције сламотреса су од
лима са отворима за пропадање истрешеног зрна. Зрно пропада на дно сламотреса које се
назива сливна раван сламотреса (позиција 12, слика 28) и које је нагнуто ка сабирној
равни, тако да зрно клизи и долази на почетни део сабирне равни, на којој се такође већ
прикупља овршено зрно пропало кроз подбубањ. Сабирна раван (позиција 13, слика 28) је
са профилисаним (каскадним) патосом и има осцилаторно кретање, услед чега се зрно,
плева и ситно изломљено неовршено класје које доспева из апарата за вршај корз решетке
подбубња и сламотреса преко његове сливне равни помера према лађи са ситима. Лађа се
састоји из горњег подесивог или плевног или Петерсоновог сита (позиција 14, слика 28) и
доњег неподесивог сита (позиција 15, слика 28). Оба сита су стегама везана за оплату лађе
и могу се лако мењати. Подешавајуће плевно сито је изложено дејству ваздушне струје
вентилатора и одваја највећи део плеве од зрна. Плева се избацује напоље позади машине.
Зрно, мала количина плеве и неовршених класова (ако их има) пропадају на доње сито. На
доњем ситу, које је такође под ударом ваздушне струје вентилатора, у потпуности се
завршава операција одвајања зрна од плеве. Вентилатор (позиција 16, слика 28) ствара
ваздушну струју која пролази кроз сита, захвата плеву и избацује је напоље. Састоји се из
кућишта, ротора са лопатицама, пригушивача и усмеривача ваздушне струје. Јачина
ваздушне струје може да се регулише променом броја обрта ротора вентилатора и
подешавањем пригушивача, а смер усмеривачима. Ваздушну струју треба тако подесити,
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да плева лебди изнад зрна. Неовршени класови и стране честице које су сувише тешке и
велике те их ваздушна струја не може избацити напоље са плевом, долазе до краја сита, и
преко сливне равни лађе за неовршено класје (позиција 17, слика 28) доспевају у корито за
неовршено класје одакле их спирални транпортер за пражњење корита за неовршено
класје (позиција 18, слика 28) потискује до елеватора неовршеног класја (позиција 19,
слика 28). Eлеватор неовршених класова подиже повратну масу до спиралног
транспортера за поврат неовршенго класја бубњу и подбубњу (позиција 20, слика 28) на
горњој страни елеватора који је даље потискује у овај склоп на поновну вршидбу. Чисто
зрно које прође доње сито пада на сливну раван лађе за зрно (позиција 21, слика 28) испод
њега по којој очишћено зрно клизи до корита за зрно одакле га спирални транспортер за
пражњење корита за зрно (позиција 22, слика 28) дотура до елеватора за зрно (позиција
23, слика 28). Елеватор подиже зрно до горњег спиралног транспортера за пуњење
бункера (позиција 24, слика 28) која очишћено зрно прослеђује у цилиндар за сортирање
или у бункер за зрно (позиција 25, слика 28) из којег се празни преко другог спиралног
транспортера за пражњење зрна из бункера (позиција 26, слика 28) који се налази на дну
бункера, и то кроз истоварну цев, популарну лулу.
Описан технолошки механизам подразумева трансверзални систем вршидбе. Међутим,
неопходно је већ овде напоменути да постоје још и аксијални и трансверзално – аксијални
систем вршидбе, и да су варијације изведби свих механизама код комбајна, технолошког
посебно, изузетно велике, а горе описан механизам одговара конвенцоналном.

Слика 28: Технолошка шема комбајна:
1 – витло, 2 – коса, 3 – платформа хедера, 4 – спирални транспортер,
5 - летвичасти транспортер, 6 – корито за сакупљање камења, 7 – бубањ, 8 – подбубањ,
9 – одбојни битер, 10 – сламотрес, 11 – механизам за растресање, 12 – сливна раван
сламотреса, 13 – сабирна раван, 14 – горње сито, 15 – доње сито, 16 – вентилатор,
17 – сливна раван лађе за неовршено класје, 18 – корито и спирални транспортер за
пражњење корита за неовршено класје, 19 – елеватор за неовршено класје, 20 – спирала за
поврат неовршеног класја у бубањ и подбубањ, 21 – сливна раван лађе за зрно, 22 – корито
и спирални транспортер за зрно, 23 – елеватор за зрно, 24 – спирални трансопртер за
пуњење бункера, 25 – бункер за зрно, 26 – спирални транспортер за пражњење бункера
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Слика 29: Структурни дијаграм самоходног житног комбајна по класичној шеми
са трансверзалним системом вршидбе уз приказ тока и гранања житне масе
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2.1.1. Хедер
Хедер или адаптер је предњи део комбајна који има задатак да коси жито са поља и
доводи у уређај за вршидбу. Његови основни делови су: бочни раздељивачи житне масе,
витло, косиони механизам, сто за прихватање покошене житне масе, спирални
транспортер, подизни увлачни канал са транспортером и подизни хидраулички цилиндар
хедера. Механизам за кошење има задатак да покоси жито које витло нагиње ка коси и на
даље, по одрезивању стабљике, усмерава на хедерски сто. Функција бочних раздељивача
житне масе је да раздвоје усев и уз помоћ витла доведу захваћени део стабљике на греду
косе. Након резања житна маса се одлаже на хедерски сто по могућности са класом напред
предајући се спиралном транспортеру. Он захвата тек одрезану житну масу са обе стране,
доводи је на средину косионог уређаја, те је уз помоћ увлачних прстију провлачи испод
цилиндра и предаје елеватору хедера. Он својим лопатицама вуче масу по поду кућишта и
пре предаје уређају за вршидбу она прелази преко скупљача камена. У скупљачу се
задржавају крупнији предмети (цигле, камен, и остале непожељне примесе). Од функција
на хедеру се захтева да постоје мали губици при сакупљању, уједначено довођење житне
масе до уређаја за вршидбу, подизање полеглог усева, добро прилагођавање терену и
други захтеви. За квалитетан рад комбајна неопходно је обезбедити оптималан положај
хедера у односу на површину поља, а ово се постиже подешавањем висине хедера
хидрауличним системом, управљањем из кабине или раније помоћу клизних папуча
смештених у доњем делу хедера.
Шематски приказ положаја хедера у оквиру комбајна и изглед самог склопа дат је на
слици 30.

Слика 30: Положај хедера на комбајну и његов детаљан приказ:
1-витло, 2-двосмерни хидроцилиндар, 3-регулатор броја обртаја, 4-елеватор хедера,
5-раздељивач, 6-улазни и излазни одбојник, 7-подизач класова, 8-полуга са ножем,
9-спирални транспортер, 10-клизач, 11-регулатор, 12-опруга
Витло има задатак да правилно доводи и одводи стабљике са апарата за резање односно
да их придржи и нагне за време одрезивања. По својој грађи и дејству витла се деле на:
витла са круто постављеним летвама, ексцентрична витла са зглобним паралелограмским
механизмом и копирајућа витла.
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Витло са круто постављеним летвама радијално у односу на вратило приказано је на
слици 31. За вратило (4) су учвршћене плоче (3), за које су учвршћени држачи (2) летви
(1). Ово витло није довољно добро за сређивање полеглог жита, а и за рад са житом
кратких стабљика, пошто на полеглом и изломљеном житу не захвата и не доводи
стабљике ка апарату за резање, што повећава губитке. Путања летве витла је I-I тако да
летва не одводи стабљику са апарата за резање (6), већ стабљике падају на земљу.
Образује се зона (шрафирана површина) у којој се сакупљају стабљике испред спиралног
транспортера.
1-летве
2-држачи летви
3-плоче
4-вратило
5-спирални транспортер
6-апарат за резање

Слика 31: Шема витла са круто постављеним летвамa

Ексцентрично витло одликује паралелограмски механизам који обезбеђује задато
кретање летве витла, односно прстију везаних за летву (слика 32). Држач (2) се окреће у
односу на зглоб А, а држач (5) у односу на зглоб D. Растојање између зглобова А и D
једнако је дужини BC а дужина АB једнака је растојању DC. На тај начин држачи (2) и (5)
колена BC и непокретан штап АD образују паралелограмски механизам АBCD. Пошто
штап АD не мења свој положај, штап BC ће имати кружно кретање. Тако се крећу и
еластични прсти (3) чврсто везани за штап BC. Угао нагиба прста се може регулисати
променом положаја осе D тако да се постиже оптимално постављање витла при раду са
различитим стањем стабљике.

1-летве
2-држачи летви
3-прсти
4-вратило
5-држач
6-спирални транспортер
7-апарат за резање

Слика 32: Шема екцентричног витла
Копирајуће витло, приказано на слици 33 има вођицу (1) за коју су учвршћене летве.
Вођице се крећу по путањи (испрекидана линија) и на тај начин одводе стабљике са
апарата за резање, па су погодна за рад са кратким стабљикама.

1-вођица
2-летва
3-спирални транспортер

Слика 33: Шема копирајућег витла
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Значајну помоћ витлу да правилно обави своју функцију, пружају бочни раздељивачи
који раздвајају зоне кошеног и некошеног усева (слика 34). Њихова улога је да наводе усев
на витло са бочних страна и при томе јасно раздвоје зоне прохода, што је од посебног
интереса при вођењу комбајна по правцу и за тачнији увид и прорачун пропусне моћи
комбајна.

Слика 34: Бочни раздељивачи
Помоћ у кошењу у неповољним условима полеглости усева самом витлу, следствено и
коси, пружају подизачи полеглог усева који се причвршћују целом ширином косе, и то у
једној тачки, помоћу вијчане везе, непосредно испод косе (слика 35).

Слика 35: Хедер опремљен подизачима полеглог усева
Pick-up прсти који су распоређени на свакој попречној летви витла дуж целе његове
дужине, представљају значајан елемент за правилно функционисање витла, а њихово
подешавање у смислу заокретања врши се помоћу ручице са бочне стране витла (слика
36), при чему се заокрећу попречне летве на којина се налазе сами прсти. Иначе, сам
енглески назив којим се означавају ови прсти толико је одомаћен, да се и не преводи, али
адекватан израз у српском језику би био подизни прсти.

Слика 36: Ручица за подешавање (заокретање) pick-up прстију
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Коса се поставља испод витла са pick-up прстима који нагињу усев на косу, придржавају
га за време кошења и усмеравају по кошењу, а испред хедерског стола и спиралног
транспортера на који пада покошен усев. Положај косе на хедеру, пре свега у односу на
витло и спирални транспортер, јасно је приказан на слици 37.

Слика 37: Положај косе у односу на витло са pick-up прстима и спирални транспортер
Основна карактеристика косе је праволинијско осцилаторно кретање ножа који погон
добија са спиралног транспортера а преко кривајног механизма. Овај уређај ради у спрези
са спиралним и летвичастим транспортером. Основни принцип функционисања односно
резања косе, сличан маказама, је да се ножеви (жилети), који су трапезастог облика и
благо назубљени на крацима који и пресеку стабљику, осцилаторно крећу лево-десно,
наизменично се увлачећи и извлачећи између двоструких зубаца који практично
придржавају стабљику у процесу резања (слика 38).

Слика 38: Коса са двоструким зупцима и ножевима између, увећан приказ
Покошен усев од стране косе и нагнут од стране витла, пада на платформу хедера са
које ће га захватити спирални транспортер (слика 39). Код неких комбајна постоји
могућност разлачеља ове платформе у циљу прихвата веће количине житне масе.

Слика 39: Хедерска платформа за прихват покошеног усева
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За сакупљање и пренос масе од апарата за резање до елеватора хедера, користи се
спирални транспортер хедера (слика 40). Транспорт житне масе се обавља помоћу
двоструке спирале која материјал гура ка средини хедера, где пада на pick-up прсте који се
на предњој страни извлаче из омотача спирале, у том положају захватају материјал,
подвлаче испод спирале и предају елеватору истовремено се увлачећи у омотач. Овакав
рад прстију омогућује коленасто вратило постављено у омотач спирале, на ком су прсти
зглобно везани а кроз омотач клизе преко вођица. Без обзира што се спиралним
транспортером у процесу транспорта мења положај стабљика, због равномерног преноса
масе и због високе експлоатационе поузданости, ови транспортери су незаменљиви при
свим технолошким шемама комбајна.

s

D

d

Vm

ω
1

2

3

5

4

Слика 40: Спирални транспортер хедера
1-вратило, 2-спирала, 3-коленасто вратило, 4-прст за транспорт жита на елеватор хедера,
5-спојница са ременим погоном.
Учинак спиралног транспортера изражен преко протока покошене житне масе:
q st =

π (D 2 − d 2 )
4

⋅ ρ ⋅ c ⋅ s ⋅ n ⋅ϕq

где је:
ρ - насипна густина транспортованог материјала (kg/m3)
n - број обрта ( s −1 )
D - спољашњи пречник спирале транспортера (m)
S - корак спољашње завојне линије (m)
d - унутрашњи пречник вратила, (m)
ϕq - степен испуњености спирале
c - коефицијент који укључује положај транспортера (за хоризонталан положај c=1).
Приспелу покошену житну масу прихвата спирални транспортер, чији капацитет мора
бити већи од q, а ако није, односно ако је q > qst, мењају се параметри спиралног
транспортера: корак спирале S, спољашњи пречник спирале транспортера D, и брзина у
правцу осе спирале Vm. Да би учинак био већи односно да би се постигла што већа
померања у правцу осе спирале а што мање померање у правцу управном на осу спирале,
ивице спирале морају бити оштре и глатке. Положај одсечених стабљика у моменту
доласка на спиралу и начин њиховог транспорта зависи у великој мери од положаја витла
у односу на косиони уређај, од односа λ=Vr/Vm, као и од размака апарата за резање и осе
спирале. При убирању високог усправно стојећег жита, потребно је да вредност односа
брзина буде λ<1, а висина осе витла изнад косе мања него при убирању ниских стабљика,
када је λ>2.
Летвичасти транспортер (елеватор) хедера житну масу преноси (подиже) од
спиралног транспортера до уређаја за вршидбу, тако што попречним летвама гура
приспели материјал по косој равни постављеној испод њих која је део кућишта увлачног
канала и назива се грло. Летвичасти транспортер се састоји од три ланца (слика 41 ) који
су међусобно спојени летвама, два вратила са по три ланчаника, при чему доње вратило
служи за затезање ланаца и за подешавање зазора између водећег лима доњег дела
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транспортера и летви, а горње је погонско. Коса раван представља водећу површину за
материјал који се креће, а његово кретање навише остварује се услед дејства попречних
летви транспортера на слој материјала.

1-рам и лимена оплата елеватора,
2-горња осовина са ременицом,
3-затезна ременица,
4-ланац,
5-доња осовина,
6-клизни лим,
7-ваљак за затезање ланца

Слика 41: Летвичасти транспортер (елеватор) хедера
Количина житне масе (зрна, сламе, плеве и примеса) која у току једне секунде
улази у комбајн преко летвичастог транспортера одређује се из израза:
Qlt = ϕ ⋅ B ⋅ v (Q z + ε ⋅ Qsl ) [kg/s]
где је:
φ - коефицијент искоришћења ширине радног захвата
B [m] - ширина захвата
v [m/s]- радна брзина комбајна
Qz [kg/m2] - количина добијеног зрна
Qsl[kg/m2] - количина добијене сламе
ε - однос количине сламе по једмом m2 која улази у уређај за вршидбу и количине
добијене сламе по једном m2.
Полазећи од тога да се сав материјал са спиралног транспортера предаје елеватору
хедера, закључујемо да њихови протоци морају бити једнаки, односно qst=qlt. Из овог
услова одређује се висина слоја житне масе hm која се транспортује летвичастим
транспортером.
Основни циљ коме се тежи у развоју нових генерација комбајна јесте повећање његовог
учинка, што се једноставно може постићи повећањем димензија радних делова комбајна,
али то доводи до повећања осовинског оптерећања комбајна које по најновијим
стандардима не сме да пређе 10t по осовини.
Много ефикасније од повећања габарита комбајна је смањење масе сламе која се уводи у
апарат за вршај. Једно од постојећих решења је замена класичног хедера чешљастим
адаптером - стрипером који откида само клас и уводи га у уређај за вршај.
При једнаким радним брзинама класичног решења комбајна и комбајна са стрипером
количина зрнасте културе oдносно проток масе значајно је мањи, за око 60%, при чему
кроз комбајн не пролази слама која отежава рад комбајна. На основу овога може се
закључити да комбајн са стрипером за откидање класја може обезбедити по јединици
радног захвата већу пропусну моћ, уз велику уштеду снаге неопходне за погон
технолошких уређаја односно радиће при знатно већим брзинама и са већим учинцима од
класичних решења комбајна.
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2.1
2.1.2.
.2. Вршалица
У оквиру врашалице издвајају се четири групе основних уређаја:
- вршидбени уређаји у које спадају одвајач камена, бубањ и подбубањ и одбојни битер;
- сепарациони уређаји у које спадају сламотрес, сабирна раван, горње и доње сито са
одговарајућим сливним равнима за зрно односно неовршено класје и вентилатор;
- транспортни уређаји у које спадају спирални и летвичасти транспортери неовршеног
класја до бубња на поновну вршидбу, спирални транспортери и елеватор за само зрно
до бункера и спирални транспортер за пражњење бункера;
- додатни уређаји у које спадају сортир цилиндар за зрно, сечка за сламу и преса за
сламу.
Ова подела је условна, јер варијације су бројне, и диктиране, пре свега, системом
вршидбе.
У зависности од начина довођења житне масе у уређај за вршидбу и од његовог
положаја у односу на подужну осу комбајна разликују се трансверзални, аксијални и
тангенцијално–аксијални тип уређаја за вршидбу односно систем вршидбе (слика 42).

Слика 42: Шематски приказ тангенцијалног и аксијалног
технолошког система вршидбе комбајна

Суштина је у томе, да су ранија решења са трансверзалним вршидбеним системом, са
класичним бубњем и подбубњем, са секцијским сламотресом и уређајем за чишћење,
усавршавана првенствено на плану повећања габарита (пре свега ширине захвата апарата
за резање, димензија бубња и подбубња и повећања површине сламотреса и сита). Даље
повећање габаритних димензија је постало ограничавајући фактор даљег развоја комбајна.
Зато су примат преузеле нове технолошке шеме комбајна, пре свега са аксијалним
протоком житне масе у процесу вршаја и сепарације, а у циљу повећања пропусне моћи,
смањења губитака и габарита комбајна.

2.1.2.1.
2.1.2.1. Трансверзални систем вршидбе
Трансверзални апарат за вршидбу поставњен је попреко у односу на уздужну осу
комбајна, а одвојен је од сепарационих органа, тј. има класичан или уздужни сламотрес за
одвајање преосталог зрна од сламе. Шематски приказ положаја уређаја за вршидбу у
оквиру комбајна и изглед самог склопа дат је на слици 43.
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Слика 43: Положај вршидбених уређаја (плава боја) на комбајну
и њихов увећан приказ
По напуштању елеватора хедера, а пре уласка у склоп бубња и подбубња, из житне масе
се одстрањују непотребне чврсте примесе попут грудви земље, камења, цигала и осталог
што би могло оштетити саму вршалицу. Ово се чини у кориту за сакупљање камења на
једноставан начин, простим преласком житне масе преко канала између елеватора и
подбубња, у који пропадају споменуте примесе. Пражњење корита је једноставно и врши
се ручним отворањем (слика 44).

Слика 44: Пражњење корита за сакупљање камења
Бубањ и подбубањ се деле на два типа: са зупцима и са летвама. Код апарата за вршај са
летвама радни органи су летве утврђене паралелно вратилу бубња, за вратило, а подбубањ
је са решеткама између летви подбубња. Код апарата са зупцима на бубњу су утврђени
зупци који при окретању бубња пролазе између зубаца подбубња (слика 45). Одвајање
зрна одвија се при томе помоћу ударног оптерећења и силе трења. Квалитет рада апарата
за вршај зависи од врсте и стања жита (влажност, овршљивост, јачина везе зрна са класом,
однос зрно-слама, закоровљеност), правца и смера довода стабљике и конструкцијских
параметара: броја летви бубња и подбубња, угла обухвата бубња подбубњем (око 104 120°), отвора решетки подбубња, улазног зазора, излазног зазора и броја обртаја бубња.
Конструкција вршајног апарата мора да обезбеди прецизну промену обимне брзине
бубња, због чега се он погони преко варијатора брзине који обезбеђује промену броја
обртаја од 400 до 1500о/min, а подбубањ се помера преко система полуга формирајући
потребан улазни и излазни зазор у зависности од вршене културе. Кроз подбубањ у
зависности од угла обухвата бубња подбубњем и површине подбубња, а у чему код
произвођача постоје битне разлике, одвоји се и пропадне око 75 - 90 % зрна.
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Слика 45: Бубањ са зупцима (А) и са летвама (Б)
1-бубањ, 2-подбубањ, 3-зупци на бубњу и подбубњу, 4-летве бубња

Слика 46: Приказ бубња

Слика 47: Приказ подбубња

Одбојни битер усмерава сламу која је претходно прошла кроз зазор између бубања и
подбубња на почетак сламотреса. Ваљкастог је облика са неколико лопатице и погони се
ременом, а број обртаја је сразмеран броју обртаја бубња, са кога и добија погон. Одбојни
битер се окреће у супротном смеру од бубња, а приоритетни задатак му је да умири житну
масу коју избацује бубањ из зазора са подбубњем, и да је усмери на сламотрес.
Шематски приказ положаја уређаја за сепарацију у оквиру комбајна дат је на слици 48.

Слика 48: Положаја уређаја за сепарацију (зелена боја) у оквиру комбајна
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Сламотрес одваја преосталих 10 до 25 % неовршеног зрна из сламе које преко сливне
равни сламотреса доспева на главну сабирну раван смештену испод подбубња, и истовремено избацује сламу из комбајна (слика 49).

Слика 49: Сламотрес са пратећим елементима и ток житне масе
Постоји већи број разних конструкција а највише се користи секцијски сламотрес
погоњен коленастим вратилом (слика 50), који ради по принципу одбацивања и истресања
мешавине сламе и преосталог зрна која се налази на секцији сламотреса. Број секција
зависи од капацитета комбајна и креће се од четири код мањих комбајна до осам код
комбајна великог капацитета. Секциски сламотреси представљају уско грло у
технолошком процесу вршаја, јер не дају задовољавајући квалитет и осетљиви су при раду
на попречним и подужним нагибима, а такође и при преоптерећењу. Сламотрес треба тако
да ради да се постиже што боља растресеност сламе, што се пак постиже при оптималном
броју обртаја коленастог вратила ( од 32 до 37s-1) за полупречник колена r= 0.05m. На
сламотресу нема подешавања осим што се мора водити рачуна о затегнутости погонског
ремена који обезбеђује потребан број обртаја коленастог вратила.

Слика 50: Коленасто вратило сламотреса
29

Мерни уређаји и техника мерења на самоходним житним комбајнима
Изведба механизма за растрасење који има задатак да додатно одвоји зрно од сламе пре
сламотреса и да додатно протресе сламу, може бити двојака. Најстарије решење је
ротирајући елемент са фиксним прстима који практично представља ротирајуће виле
(слика 51).

Слика 51: Ротирајући елемент са фиксним прстима
Данас су заступљена два савременија решења. Прво се односи на ротирајући елемент са
pick-up прстима који су у спрези са ексцентрично постављеним вратилом унутар
цилиндра у коме се налазе тако да се наизменично увлаче и извлаче (слика 52). Извлачење
се дешава на доњој страни, изнад сламотреса, када се и растреса слама, а основна
предност овог решења је уштеда простора.

Слика 52: Ротирајући елемент са pick-up прстима
Растресање сламе могу вршити и констукцијски другачије решени покретни зупци
постављени на коленасто вратило изнад сламотреса (слика 53).

Слика 53: Растресање сламе помоћу покретних зубаца
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Сабирна раван налази се испод подбубња и прима на себе сву овршену масу која је
прошла кроз подбубањ и клизно корито сламотреса. Површина сабирне равни је попречно
наребрена и уздужно подељена летвама на неколико једнаких поља ради равномернијег
распореда масе (слика 54), посебно код рада на нагнутим теренима. Сабирна раван има
осцилаторно кретање које подспешује одвајање зрна од осталих примеса, а погоњена је
системом полуга.

Слика 54: Сабирна раван (у склопу са горњим ситом)
Лађа комбајна се састоји од два сита, горњег које је по конструкцији подесиво
(жалузинског типа) и доњег које је код већине комбајна променљиво и мења се у
зависности од културе која се врше (слика 55). Лађа је причвршћена на носаче зглобном
везом, а преко коленастог вратила добија осцилаторно кретање. Број обртаја вратила је од
300 до 320min-1.

Слика 55: Горње сито (изнад је сламотрес)
Размак између жалузина сита односно величина зазора на горњем ситу, директно утиче
на квалитет чишћења зрна и губитке. Подешавање размака се врши механишки и
аутоматски, а најчешће комбиновано. Механичко подешавање жалузина врши се помоћу
ручице са стражње стране лађе, а помоћ пружа и скала за штеловање (слика 56) на којој
један подеок представља милиметар зазора на горњем ситу.

Слика 56: Ручица за подешавање зазора сита
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Вентилатор помаже одвајање зрна на систему сита тако што ваздушна стуја односи
плеву и кратку сламу олакшавајући пропадање зрна кроз сита. Код комбајна се углавном
користе радијални вентилатори (слика 57), код којих се јачина струје регулише
пригушивањем улазног отвора и променом броја обртаја са места возача у ходу. Погон је
клинастим ременом.

Слика 57: Радијални вентилатор
Сабирна раван, лађа са ситима и вентилатор чине склоп чији је задатак чишћење и
овејавање зрна. Ток житне масе приказан је на слици 58.

Слика 58: Склоп сабирне равни, лађе и вентилатора
и ток житне масе
Зрно на сабирној равни која осцилује, помера се назад ка ситима, а истовремено се врши
тежинско одвајање тако што теже зрно пада доле, а лакше примесе се појављују на
површини и бивају изложене ваздушној струји вентилатора која их избацује преко сита
ван вршалице. Очишћено и овејано зрно пропада кроз горње сито на доње а затим на
сливну раван за зрно низ коју се слива у корито за зрно где га захвата доњи спирални
транспортер за пражњење корита за зрно (слика 59). Неовршени класови доспевају до
краја сита и одатле пропадају кроз продужетак на доњу сливну раван за неовршене
класове и сливају се у корито за неовршене класове одкле се одводе посредством
спиралног транспортера за пражњење корита за неовршено класје (слика 59).
Потребно је напоменути да је конструкција корита таква да је могуће њихово лако
отварање, и то доњег поклопца по коме се и креће житни материјал, било да је то
очишћено зрно или неовршено класје, погоњени одговарајућим спиралама, тако да је у
случају загушења омогућено пражњење корита ради отклањања загушења. На слици 59 се
јасно виде и усмерачи кроз које ваздух потиснут од вентилатора пролази и провејава зрно
које пада са сабирне равни на сита као и зрно које провејава на ситима кроз жалузине.
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Слика 59: Шасија комбајна са јасним приказом положаја усмерача ваздушне струје,
спиралног транспортера за пражњење корита за зрно (леви) и
спиралног транспортера за пражњење корита за неовршено класје (десни)
Спирални транспортери потискују очишћено зрно и неовршено класје на десни крај
комбајна где су смештени елеватори за зрно односно елеватор за неовршено класје
(слика 60), који и преузимају житну масу и прослеђују је то јест подижу ка бункеру на
складиштење односно бубњу и подбубњу на поновну вршидбу. И код елеватора могуће је
њихово отварање и чишћење у случају загушења.

Слика 60: Елеватор очишћеног зрна и елеватор за поврат неовршеног класја
Зрно из елеватора се не прослеђује директно у бункер, већ помоћу горњег спиралног
транспортера за пуњење бункера, баш као што се и неовршено класје не уводи директно
у зазор између бубња и подбубња, већ посредством горњег спиралног транспортера за
дотурање неовршено класја бубњу и подбубњу (слика 61).
Зрно се из бункера празни посредством спиралног транспортера за пражњење
бункера, а кроз истоварну цев, такозвану лулу (слика 61).
Елеватор за зрно, елеватор неовршеног класја и елеватор за пражњење бункера имају
сталан преносни однос сразмеран броју обртаја осовине мотора.
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Слика 61: Транспортни уређаји за зрно и неовршено класје
Губици вршалице могу да се односе на губитке зрна у слами и на губитке зрна у плеви,
односно губитке зрна који се јављају на систему решета. Укупни губици апарата за вршај
и сепарацију крећу се од 0,5 - 0,8%. Они зависе од количине масе која пристиже у
вршалицу, стања усева, сорте, односа зрна према слами и регулације апарата за вршај. Код
влажнијег усева повећавају се губици вршалице, а код сувљег губици хедера. Оптимални
квалитет рада код комбајнирања стрних жита добија се при влажности зрна од око 14 16%. Пресушена слама се дроби и у извесној мери зачепљује органе за сепарацију, услед
чега се повећавају губици. Такође слаба ваздушна струја вентилатора доводи до загушења
сита и већих губитака. Сувише јака ваздушна струја, код комбајнирања усева са ситним
семеном, може одувати зрно из комбајна. Укупни губици комбајна у нормалним условима
рада, износе око 0.27 - 1.40% од приноса.
Главни недостаци трансверзалног система вршидбе: брзи раст губитака по прекорачењу
оптималног капацитета сламотреса и сразмерно висока потреба за простором.
Главне предности трансверзалног система вршидбе: врло благо третирање сламе, па
самим тим и смањено присуство кратке сламе у плеви, смањена потреба за утрошком
снаге, што значи да је мања потрошња горива, универзална примена за све врсте жита без
ограничења и ниска осетљивост на варирајуће услове жетве.
Побољшања учинка комбајна са трансверзалним системом вршидбе остварују се на два
основна начина
Прво решење у борби за повећање пропусне моћи је додавање трећег бубња испред
вршидбеног бубња, такозваног убрзивача (слика 62). Он оврши део зрна и протисне кроз
подбубањ за предодвајање, али му је најважнији задатак да повећа брзину житне масе на
њеном проласку између вршидбеног бубња и подбубња за око 30 %. Као последица те
велике брзине су значајно веће центрифугалне силе које омогућавају оптималну
сепарацију зрна. Зрно које је већ пропало је одвојено кроз прелиминарни подбубањ који
обухвата убрзивач и тиме је посао подбубња испод вршидбеног бубња знатно олакшан.
Због оваквог положаја убрзивача могуће је било конструисати подбубањ са великим углом
обухвата од 151°, што је резултирало дужим путем којим прође зрно при одвајању као и
великом површином сепарације, нежнијом вршидбом због већег зазора између бубња и
подбубња и мањом брзином обртања бубња, као и мањом потрошњом горива.
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Слика 62: Комбајн са трансверзалним системом вршидбе
и трећим бубњем за убрзање
Друго решење је да поред бубња, подбубња и одбојног битера вршалица има још један
ротор који је назван ротациони сламосепаратор и налази се иза ова три елемента (слика
63). Он има могућност да се његов подбубањ заротира изнад ротационог сламосепаратора
када потреба за његовим присуством престане и тада има само функцију растресача
материјала који до њега дође. Ротациони сламотрес практично представља помоћни
тресач који повећава пропусну моћ самог секцијског сламотреса и што је најзначајније,
ствара могућност за уградњу мањег сламотреса, чиме се смањују габарити комбајна.

Слика 63: Комбајн са трансверзалним системом вршидбе
и ротационим сламосепаратором
Као разрада овог решења, настао је комбајна са ротационим сламотресом (слика 64)
који у потпуности замењује класични секцијски сламотрес. Комбајн обезбеђује добар
квалитет вршидбе и при повишеној влажности зрна, бољи него код комбајна са класичним
секцијским сламотресом. Истовремено су мањи укупни губици зрна и њихово дробљење.

Слика 64: Шематски и реалан приказ комбајна са ротационим сламотресом
35

Мерни уређаји и техника мерења на самоходним житним комбајнима

2.1.2.2. Аксијални систем вршидбе
Аксијални систем вршидбе састоји се од ротора и корпе који су постављени по
уздужној оси комбајна (слика 65).

Слика 65: Приказ положаја аксијалног вршајног уређаја
на комбајну Massey Ferguson 8780
У њему се истовремено обавља вршидба и потпуна сепарација зрна од сламе
помоћу ротора, потпуно или делимично окруженог корпом као омотачем, односно не
постоји конвенционални тип сламотреса, што доприноси знатном смањењу габарита
комбајна, иако је услед повећаних сила трења потреба за снагом већа. Сама вршидба се
обавља у две фазе. У првом делу на ротору се налазе три спиралне шине које формирају
уводну спиралу, и оне увлаче житну масу и обављају првобитну вршидбу. Увлачење житне
масе у простор између ротора и корпе може потпомогнути и пријемни битер (слика 66).
Главни процес вршидбе обављају спирални ударачи, којих обично има неколико на једном
ротору. Они поред вршидбе обављају усмеравање и померање житне масе, а у томе им
помаже хеликоидна шина цилиндра (слика 67) На задњем делу ротора сепарација се
обавља помоћу низа прстију који подстичу даље кретање зрна. Слама лако напушта
простор за вршидбу помоћу силе гравитације. Универзална корпа се састоји од неколико
независних секција на којима се налазе гумене решетке. Цео систем даје поред јако доброг
квалитета овршеног зрна, још једну предност, велику површину на којој се обавља
сепарација услед непрекидног обртања материјала око ротора. Ротор у свом првом делу
примарно обавља вршидбу али и сепарацију зрна, док се у другом делу обрнуто, примарно
изводи сепарација. Трећи део на крају ротора има задатак да избаци сламу.

Слика 66: Елеватор хедера, пријемни
битер и уводна спирала ротора

Слика 67: Аксијални ротор комбајна са
хеликоидним шинама и корпа
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Потреба за простором мања је код аксијалног система вршидбе, јер не постоје класични
сламотреси, али је већа потребна снага за погон вршалице и уређаја за чишћење. Зато се
код ових система препоручује хидростатски погон и трансмисија.
У делу ротора у коме се обавља сепарација процес је потпомогнут великом
центрифугалном силом, али је одвајање зрна ипак отежано, јер се простор између ротора и
корпе не протреса као код сламотреса. Као резултат се јавља другачији однос губитака и
протока житне масе него код тангенцијалног вршидбеног система.Услед знатнијег
уситњавања сламе, веће је оптерећење кратком сламом, па су комбајни са аксијалним
принципом вршидбе показали добре резултате у вршидби стрних жита са малом
количином сламе (краћом сламом) однсоно повољнијим односом зрно-слама од 1 : 1 до
1,2 : 0,8, као и при условима мањег присуства влаге у материјалу.
Међутим, како су влажне жетве веома честе, нарочито у европском подручју, јавила се
потреба за нешто другачијом конструкцијом ротора како би се повећала пропусна моћ
вршајног уређаја и смањила оштећења зрна и загушења. На спољашњој површини ротора
причвшћени су метални чворови (слика 68) који убрзавају материјал у његовом
спиралном кретању дуж великог простора између шина, што резултује бољим протоком
зрна и смањивањем оптерећења уређаја за вршидбу. Ови ротори неизоставно имају уводну
спиралу на првом делу ротора, чворови су постављени уместо шина на другом делу
ротора или целом дужином, а могу садржати и прсте на трећем делу ротора који имају
улогу сламотреса односно да завршно сепаришу зрно из сламе и ову избаце ван вршалице.

Слика 68: Ротори са металним чворовима
STS Tri - Steam Crop Flow вршидбени уређај (слика 69) за разлику од конвенционалних
конструкција ротора које карактерише концентрично постављена корпа целом дужином
ротора, карактерише конструкција у корацима са три различита пречника ротора. Спољни
пречник је све већи омогућавајући зрну да се шири док путује кроз модул. Ово смањује
могућност да се слама умрси и смањује потребну снагу. Такође обезбеђује дејство
наизменичног оптерећења и растерећења класа, што ослобађа затворено зрно. Степенасти
модул дозвољава усеву да се шири док се креће кроз бубањ. Дејство зубаца, у
комбинацији са повећањем простора, помаже ослобађању зрна, очувању његовог
квалитета и ефикасном коришћењу снаге.

Слика 69: Ротор степенастог радијуса
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Могуће решење у циљу повећања протока житне масе кроз вршалицу и њеног бољег
вршаја је аксијални систем вршидбе са два ротора постављена један поред другог (слика
70), тако да сваки ротор прихвата и обрађујепо одприлике половину житне масе
допремљене помоћу такође два транспортера. Два ротора обезбеђују веома равномерну
расподелу издвојеног материјала на сабирној равни. Због благог вишепролазног система
за сепарацију, мала количина кратке сламе доспева на сито, што побољшава његове
перформансе.

Слика 70: Аксијални систем вршидбе са два ротора
Код аксијалног систма вршидбе сепарацијом издвојена мешавина зрна, плеве, кратке
сламе и неовршеног зрна, кроз отворе корпи равномерно пада на сабирну раван и одводи
се на чишћење у конвенционалан уређај за чишћење.
У делу ротора у коме се обавља сепарација процес је потпомогнут великом
центрифугалном силом, али је одвајање зрна ипак отежано, јер се простор између ротора и
корпе не протреса као код сламотреса. Као резултат се јавља другачији однос губитака и
протока житне масе него код трансверзалногног вршидбеног система. Код прекорачења
капацитета долази до мање наглог пораста губитака, а при мањем пролазу житне масе у
релативно великом зазору између ротора и корпе усев се не обрађује интензивно и ту су
губици релативно велики (слика 71).

Слика 71: Поређење губитака код трансверзалног и аксијалног система вршидбе, [21]
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2.1.2.3. Трансверзално
Трансверзално--аксијални систем
вршидбе
Конструкторима комбајна једно од највећих конструктивних ограничења представља
дозвољена ширина комбајна. Прописима јавног саобраћаја одређено је да се путем могу
кретати возила ширине до 2.5m и висине до 4m. Ако су димензије веће потребно је
посебно одобрење за кретање јавним путевима и пратња возилима са ротирајућим
светлима. То је један од разлога за проналажење нових технологија вршидбе без
сламотреса који удовољавају горе наведеним захтевима.
Фирма Claas је конструисала комбајне са трансверзално-аксијалним системом вршидбе
који удовољавају горе поменутим захтевима. На слици 72 је приказан уређај за вршидбу и
сепарацију комбајна LEXION 570. Чине га APS (Accelerated Pre–Separation) систем за
вршидбу и ROTO PLUS секундарни систем за сепарацију који потпомаже темељно и брзо
одвајање зрна. APS систем је стандардни Claas–ов уређај за вршидбу (видети слику 62).
Састоји се од убрзивача, бубња пречника 600 мм, ротора који уводи материјал у систем за
сепарацију делећи га на два тока и подбубња са углом обухвата од 142°. ROTO PLUS
систем сачињавају два ротора раздељивача који раздељују сламу увлачећи је кроз одбојноразделни бубањ, који у исто време дели ток на два једнака дела. Ротори имају профил с
спиралним транспортером који гура сламу према задњем делу, ротирајући је и мешајући
целом дужином. Постављени су симетрично у односу на подужну осу комбајна да би
произвели мању количину плеве и бољи квалитет сламе при веома ефикасној сепарацији и
дејству на сламу, имају дужину од 4200mm и пречник од 445mm. Слама је у овом систему
нежније третирана, чиме се производи мање плеве на ситима и квалитетна слама погодна
за балирање. При задатим условима рада електрорегулациони систем омогућава
постизање максималног могућег приноса. Такође се може управљати брзином ротора
независно од брзине бубња из кабине, помоћу погона варијатора који је познат као VRS
(Variable Rotor Speed). Ротори, иначе, раде у супротним смеровима и могу се регулисати у
распону од 500 до 960o/min у зависности од стања усева.

Слика 72: Уређај за вршидбу и сепарацију комбинованог трансверзалног-аксијалног
система комбајна Claas LEXION 570
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Још један комбајн са комбинованим тангенцијално-аксијалним системом вршидбе је
Јоhn Deer 9780 CTS (слика 73). Систем за вршидбу састоји се од бубња пречника 660mm
са 10 летава, а четири назубљене шипке констанстно раде са великим подбубњем
пречника 750mm који има 13 шина за агресивну вршидбу усева тешких за убирање. Битер
обезбеђује континуално и уједначено допремање масе до сепаратора, који се састоји од
два супротнообртна модула. Снажни прсти постављени на ова два модула, енергично
прочешљавају масу вршећи секундарну сепарацију, која веома ефикасно ослобађа зрно из
класова, а базира се на систему – повуци и ослободи. Сепаратори су дужине 3,4m, улазног
пречника 464mm, излазног пречника 502mm и подељени су у три секције – за прихват,
сепарацију и испуштање материјала. Број обртаја може бити од 570 – 7400/min. Активност
прстију сепаратора чини сламу растреситом а не збијеном, и спречава њено намотавање и
сабијање.

Слика 73: Систем за вршидбу и сепарацију комбајна John Deerе 9780 CTS

На слици 74 приказано је поређење сва три система вршидбе и сепарације кроз поређење
њихове три особине: ефективно одвајање зрна, ломљење сламе и техничке особине
сепаратора. Д̂а се приметити да аксијални систем вршидбе побољшава сепарацију зрна из
сламе, али управо по цену ломљења сламе, тако да уколико желимо да је искористимо,
разумнији је одабир трансверзалног система вршидбе који карактерише слабија
сепарација, али се зато слама знатно мање ломи. Трансверзално-аксијални систем
вршидбе је по својим особинама између претходно наведених

Слика 74: Учинак сепарације и квалитет сламе за различите концепте жетве, [21]
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2.2. Погон и трансмисија
У погонску групу комбајна се сврставају:
- дизел мотор са одговарајућом спојницом,
- излазни разделник снаге,
- двосмерна пумпа променљивог протока за погон точкова,
- једносмерна пумпа променљивог протока за погон технолошких уређаја.
Енергетски извор комбајна је дизел мотор (слика 75) чија снага је одређена капацитетом
комбајна и ту се у ближој будућности не види алтернатива. Постоје покушаји да се
погонска горива на бази деривата нафте замене горивима биљног порекла: разни
алкохоли, биодизел и слично. Најновија истраживања указују да има изгледа да дође до
шире употребе електромотора, напајаног из специјалне батерије. Међутим, остаје
доминантна улога коју има дизел гориво и дизел мотор и то у четворотактној варијанти.
Погонски мотор поставља се иза бункера за зрно. Хлађење је ваздухом или водом, при
чему се код ваздушног хлађења усисна цев изводи у зону у којој има најмање прашине. Од
мотора се превасходно захтева мала потрошња горива при номиналном броју обртаја,
мало оптерећење буком, висока функционална поузданост, садржај резервоара горива
довољан за један радни дан, као и високи учинак погонских елемената.

Слика75: Изглед шестоцилиндричног дизел мотора са 336КС при 2100o/min

Слика 76: Пратећи уређаји мотора
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Излазни разделник снаге има основни задатак да снагу са излазног вратила мотора
раздели на два извода, за погон две пумпе, што је основна карактеристика погонско –
трансмисионог система комбајна. Разделник снаге, са излазним звоном мотора у коме је
смештена спојница, чини функционалну целину и везан је преко звона за прирубницу
мотора. Звоно и излазни редуктор носе погонске пумпе преко четири завртња који их
причвршћују за разделник, тако да погонска група представља једну функционалну и
уградну целину. Разделник је, иначе, ливене конструкције. Са улазног вратила које је
преко спојнице спојено са излазним вратилом мотора, снага се одводи на два излаза.
Погон кретања комбајна је систем који је активан у свим фазама експлоатације комбајна.
Технолошки уређаји активни су у фази експлоатације комбајна као радне машине
(основна намена), на њиви, дакле, и имају приоритет у снабдевању енергијом у односу на
погон кретног система комбајна. Хидрауличка инсталација формира се, како из свега
произилази, из два, функционалнио независна кола у којима потребну погонску снагу
обезбеђују двосмерна пумпа променљивог протока за погон кретног система односно
једносмерна пумпа променљивог протока за погон технолошких уређаја са
заједничким резервоаром за уље, помоћном опремом и хладњаком. Пумпа погона кретања
комбајна је стално укључена добијајући погон од погонског вратила мотора, док је пумпа
за погон технолошких уређаја спојена са погононским вратилом разделника снаге преко
укључно – искључне спојнице, па се по потреби (приликом транспорта) може искључити.

Слика 77: Конструкциона шема погонске групе без мотора: 1 – разделник снаге,
2 – пумпа за погон технолошких уређаја, 3 – пумпа за погом точкова
Трансмисија има задатак да пренесе и разведе потребну снагу која се добија из
погонске групе. Снага је потребна за кретање комбајна, те за косидбу и вршидбу усева, па
су потрошачи снаге на комбајну точкови односно радни технолошки уређаји.
Постоје одређени услови које трансмисија треба да испуни:
- треба да обезбеди да промена момента на погонским точковима и радним технолошким
уређајима, односно на прикључном вратилу мотора не сме мењати режим рада мотора,
- мора имати могућност промене преносног односа у зависности од момента отпора на
погонским точковима, односно прикључном вратилу,
- довољно висок коефицијент искоришћења у радном режиму,
- габарити уређаја и механизама треба да буду што мањи,
- мора бити сигурна и дуготрајна,
- мора осигурати једноставан излаз снаге на прикључна вратила.
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Постоје различите концепције и конструкције трансмисије, што зависи од врсте
уграђеног мотора и категорије комбајна, али и услова експлоатације, а најчешће се изводи
на два начина: механичка трансмисија (слика 78) и хидростатичка трансмисија, премда
је најзаступљенија њихова комбинација то јест хидростатичко – механичка трансмисија
(слика 79) према којој је горе и наведена погонска група.

Слика 78: Кинематска шема механичког погона технолошких уређаја комбајна Zmaj 191H.
[10]: 1 – мотор, 2 – хидраулична пумпа, 3 – преносна осовина, 4 – преносна осовина
истовара бункера, 5 – бубањ, 6 – горња глава елеватора хедера, 7 – преносна осовина лађе,
8 – преносна осовина сламотерса, 9 – елеватор за зрно, 10 – елеватор неовршене масе,
11 – разводна осовина хедера, 12 – разводна осовина, 13 – погон косе, 14 – витло

Слика 79: Кинематске шема могућег хидро-механичког погона технолошких уређаја
комбајна Zmaj 191H, [10]: 1 - мотор, 2 - хидраулична пумпа, 3 - преносна осовина
ротационог заштитника, 4 - хидромотор истоварне спирале бункера, 5 - хидромотор
сламотреса и лађе, 6 - хидромотор елеватора неовршеног класја и зрна, 7-хидромотор
вентилатора, 8 - хидромотор бубња, битера и битер-сепаратора, 9 - хидромотор елеватора
хедера, спиралног транспортера и апарата за резање, 10 - хидромотор витла,
11 - хидромотор истоварне спирале бункера
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Основне компоненте самог механичког преноса снаге односно механичке трансмисије
било засебне било у комбинацији са хидростатичком трансмисијом на комбајну су
зупчасти, ремени, ланчани и фрикциони преносници, лежајеви, вратила и диференцијали.
Основне компоненте самог хидростатичког преноса снаге односно хидростатичке
трансмисије било засебне било у комбинацији са механичком трансмисијом на комбајну
су хидропумпе, хидромотори, хидроцилиндри, управљачки вентили, резервоар за уље,
хладњак за уље и уљни водови.
Како је број варијација могућих изведби трансмисија веома велик, па још могућа
гранања снаге многобројна, то је битно напоменути да у оквиру комбајна различите гране
снаге одражавају различите концепте трансмисије. Другим речима, снага се од мотора до
разних потрошача може одводити по различитим концептима трансмисије, не морају сви
функционисати по истом концепту, па тако, на пример, погон точкова може бити само
механички, или само хидростатички, а погон косе и спиралног транспортера комбинован
односно хидростатичко – механички.
Управо погон технолошких уређаја хедера представља најкарактеристичнији пример
који говори у прилог замене механичких трансмисија хидростатичким и хидростатичко
– механичких, где год је то могуће, а све у прилог побољшања конструкције комбајна са
аспекта могућности аутоматског управљања, иако сама конструкција није простија.
Наиме, у концепту механичког преноса снаге, елеватор хедера односно његова горња
осовина добија погонску снагу преко ланчаног преносника чији је други крај на осовини
бубња (слика 78, позиције 5 и 6). Са елеватора хедера снага се даље разводи и до осталих
технолошких уређаја хедера односно до спиралног транспортера, косе и витла. Међутим,
при хидростатичком концепту управљања, могуће је на горњу осовину елеватора хедера
уградити хидромотор (слика 79), чиме се постиже много флексибилнија веза хедера са
вршалицом и погонским делом комбајна, остварена само хидрауличким водовима
(нерачунајући неизбежну зглобну везу која носи хедер) односно јавља се могућност
ротација хедера око подужне осе комбајна, што је у механичком концепту немогуће због
ланчансте везе која повезује вршалицу и хедер. И у хидростатичком концепту напајања
хедера снагом ова се на даље разводи механичким путем односно ланчаним и зупчастима
преносницима, баш као и код механичке трансмисије, па се на овом примеру јасно може
сагледати и разлика између различитих концепата трансмисије пошто је погон елеватора
хедера хидростатички, а погон осталих технолошких уређаја хедера хидростатичко –
механички.
Поред побољшања конструкције, не толико у смислу једноставности, колико повећања
могућности аутоматизација, хидралички системи и трансмисије исказују још читав низ
предности:
- мале димензије и мала маса по јединици снаге, што смањује и масу самог комбајна, те
следствено и притисак и сабијање тла,
- мали момент инерције покретних делова,
- могућност преношења снаге на велике удаљености са минималним губицима,
- могућност континуалног регулисања брзине извршних елемената, са лаком променом
смера,
- поузданост у раду и дуг век трајања,
- добар степен искоришћења, следствено и већа економичност,
- могућност израде сложених система коришћењем стандардних елемената,
- појединачно и независно подешавање излазних угаоних брзина хидромотора,
- могућност групног (заједничког) подешавања угаоне брзине одређене скупине
технолошких уређаја,
- повећање века мотора и агрегата трансмисије,
- повећање проходности возила по меком тлу,
- олакшано и комфорније управљање за комбајнера,
- смањење токсичности издувних гасова,
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Међутим, и поред очигледних предности, хидростатичка трансмисија има и извесних
недостатака:
- зависност основних параметара система од спољних температурских услова и
температуре радне течности,
- неопходност велике чистоће радне течности,
- могућност цурења радне течности из система,
- сложеност монтаже.
Задатак ове трансмисије је да хидрауличким путем осигура погон свих радних органа,
висок учинак, високу функционалну поузданост и малу појаву пукотина и цурења.
Функционисање је такво да је хидрауличка пумпа директно погоњена од дизел мотора.
Она ствара уљну струју која преко водова и управљачких вентила погони потрошаче –
цилиндре и хидромоторе. Практично, хидростатичка трансмисија преноси снагу у
затвореном колу између хидрауличне пумпе која механичку енергију са вратила мотора
трансформише у енергију притиска флуида и хидрауличног мотора или хидрауличког
цилиндра који енергију притиска трансформишу у механички рад, при чему се могу
издвојити три целине овог система односно кола: погонски агрегат са резервоаром,
командни део и део извршних органа. Према томе, пренос снаге флуидом, може се
остварити на два основна начина: прво, претварањем механичке енергије на излазу из
погонског мотора у потенцијалну енергију флуида и њеним претварањем у механичку
енергију транслаторног кретања (Р – Т) и друго, претварањем механичке енергије на
излазу из мотора у потенцијалну енергију флуида и њеним претварањем у механичку
енергију обртног кретања (Р – Р) систем на излазу из трансмисије. У зависности од врсте
претварача потенцијалне (хидростатичке) у механичку енергију постоје, дакле, системи са
транслаторним (хидраулички цилиндри) и обртним (хидраулички мотори) кретањем
извршног органа.
О хидростатичкој трансмисији кретног система комбајна, допуњеној механичком и
хидродинамичком, биће више речи у Поглављу 2.4.
Хидростатичка трансмисија, засебна и у комбинацији са механичком, са аспекта
управљања, више је обрађена у поглављу 4.1.3.

2.4. Кретни систем
У кретни систем превасходно спадају мењач, точкови и кочиони механизам, али и погон
вожње, уређај за вожњу и трансмисија вожње који се не могу посматрати одвојено од
кретног система. Сви они имају задатак да осигурају континуалну промену брзине
кретања прилагођену захтевима жетве при номиналном броју обртаја погонског мотора,
промену правца кретања, преношење снаге мотора на земљиште, ношење укупне масе
комбајна, ублажавање и амортизацију удара код вожње по неравном земљишту, као и
управљање и кочење.
Класичан погон кретног система се остварује помоћу мењача брзине и механичкохидрауличког варијатора. Варијатор је спојен клинастим ременом са мотором с једне
стране а са друге је спојен са мењачем комбајна (слика 80). Варијатор, чије се активирање
изводи помоћу хидрауличног цилиндра, омогућује да се унутар истог степена преноса и
истог броја обртаја мотора може континуално мењати брзина кретања комбајна.
Овај тип система кретања подразумева механичку трансмисију, која у себе укључује
зупчасте преноснике, (зупчанике, лежајеве, вратила, диференцијале и слично). Крутост
конструкције има велику важност, јер мора се одржати исправан релативни положај
елемената у склопу поједине целине. У противном долази до неправилног спрезања
зупчаника и нерегуларног оптерећења лежајева и вратила.
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Слика 80: Шема механичког погона кретног система са варијатором, [10]:
1-ременица мотора комбајна, 2-ремен, 3-варијатор вожње, 4-носач варијатора,
5-хидраулични цилиндар, 6-спојница мењача, 7-мењач, 8-полуосовина,
9-погонски точкови са бочним редукторима
Један од начина за усавршавање самоходних пољопривредних комбајна је замена
класичног механичког погона и трансмисије хидростатичким.
Хидростатички погон и трансмисија отклањају проблем крутости, јер се губи потреба
за механичком везом појединих целина конструкције. Пошто хидростатичко решење
трансмисије омогућава велико растојање и укидање сваке механичке везе за пренос
кретања, између пумпе, као генератора, и мотора, као пријемника пружа се могућност да се
мотор постави директно у точак. Дакле, могуће је уклонити појам механичког моста или
положаја погонских точкова. Основни интерес за уклањање погонског моста лежи у томе да
се добије више простора између точкова што омогућује спуштање тежишта машине и
повећање њене стабилности. Ово је омогућено конструисањем хидрауличког точка (слика
81), који представља један од четри основна хидростатичка модула, поред модула погонског
блока, модула напојног блока и модула управљачког блока.

Слика 81: Хидраулчни модул мотор – точак
Хидраулични точак се састоју од хидромотора уграђеног у главчину точка који прима на
себе радијално оптерећење и предаје снагу точку саопштавајући му кретање. Мотор је
гоњен пумпом одређене радне запремине чији се број обртаја налази у границама од 1000 –
3000о/min. Савремени хидромотори могу да развију излазни број обртаја у истим
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границама. Према подацима из праксе, хидраулички точкови се могу сматрати веома
погодним за мале брзине, односно баш за комбајне.
Сви се хидраулички точкови могу сврстати у две категорије:
- са зупчастим редуктором између хидромотора и точка, којима за погон служе брзоходни
конвенционални хидромотори
- директно гоњене хидромоторима мале брзине, а великог момента - спороходни, који су
веће радне запремине и раде у подручју од 0 до 100о/min.
Ови мотори имају веома повољан степен корисности, а по конструкцијском извођењу
могу бити крилни, обртни, и најчешће клипнорадијални, јер су они најпогоднији за
хидрауличке точкове, а својом тежином доприносе стабилности машине. Код брзоходних
хидромотора је гушћи низ називних момената због комбинације хидромотора са
редукторима различитих карактеристка, тако да имају одређену предност при одабирању
адекватног мотора за уградњу. Са друге стране спороходни хидромотори имају стационаран
момент на бројевима обрта који су веома блиски нули, за разлику од брзоходних код којих
се стационарни момент добија тек на бројевима обрта, који се крећу од 5 до 12о/min. За
уређаје код којих је важан стационаран момент у тренутку поласка (полазни момент)
погоднији су спороходни мотори. У принципу точкови опремљени спороходним
хидромоторима су једноставнији, а и одржавање им је лакше, јер нема преносног редуктора
и неприлика са зупчаницима.
Пренос снаге на погонске точкове код комбајна са хидростатичком трансмисијом се
изводи на један од следећих начина:
1. На слици 82 приказана је функционална шема хидростатичке трансмисије са
хидромоторима постављеним у сва четири точка. Овде је најчешће пумпа променљиве
радне запремине. Хидропумпа напаја хидромоторе постављене директно у сва четири точка,
са или без бочних редуктора. Поставља се аксијално – клипна пумпа променљивог протока
која напаја четири хидромотора. Задње точкове погоне два мотора константе запремине и
укључују се само у време жетве. Погон предњих точкова остварен је моторима променљиве
запремине. Ако раде сва четири мотора, предњи се подесе на исту радну запремину на којој
су и задњи. При транспорту комбајна, мотори константне запремине се искључују, па се за
погон користе само мотори на предњим точковима са две могуће брзине, што зависи од
стања пута. Овде пумпа преузима функцију континуалног мењача и функцију кочења
трансмисијом, пошто је промењивог протока, а хидромотори, који су паралелно везани
преузимају функцију диференцијала.
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Слика 82: Фунционална шема хидростатичке трансмисије
са хидромоторима постављеним у сва три точка, [10]
2. Решење које представља комбинацију хидростатичке и механичке трансмисије
приказано је на слици 83. Хидропумпа напаја хидромоторе који су постављени на улазе
погонских мостова. Могућа је варијанта са пумпом и/или хидромотором променљиве радне
запремине. Искључивањем једног хидромотора из кола, други хидромотор се може напајати
двоструко већим протоком, чиме се добија додатни опсег високих брзина кретања.
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Слика 83: Фунционакна шема хидростатичке трансмисије
са хидромоторима постављеним на погонске мостове, [10]
3. Решење трансмисије кретног система по коме хидропумпа напаја хидромотор са којег
се снага одводи помоћу разводника погона на погонске мостове приказано је на слици 84.
Овде хидропумпа и хидромотор преузимају улогу главног и помоћних мењача код
механичке трансмисије. Хидропумпа и/или хидромотор су променљиве радне запремине.
Овај концепт трансмисије такође спада у групу комбинованих.

2

1

Слика 84: Фунционална шема хидростатичке трансмисије, [10]
4. На слици 85 приказано је једно од интересантнијих решења хидростатичке трансмисије
комбајна предвиђеног за рад на нагнутим теренима, која се састоји од редуктора (1)
постављеног иза мотора (5), две хидропумпе променљиве запремине (2), четири
хидромотора са аксијалним клиповима (3) и четири двостепена редуктора (4).

Слика 85: Функционалнашема хидростатичке трансмисије 4x4, са две пумпе, [10]:
1 - једностепени редуктор, 2 – пумпа, 3 – хидромотор,
4 - двостепени редуктор, 5 - дизел мотор
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Према приказаној шеми спајања хидропумпи са хидромоторима (слика 81), могуће је
остварити различите варијанте погона точкова:
- искључити из погона хидромоторе предњих точкова и укључити хидромоторе задњих
точкова на једну или обе хидропумпе,
- паралелан погон, односно споjити сва четри хидромотора на обе хидропумпе,
- одвојено спајање хидромотора левих и десних точкова,
- искључивањем хидромотора предњих точкова и спајањем обе хидропумпе са
хидромоторима задњих точкова, максимална брзина кретања комбајна ће се удвојити,
- паралелно спајање сва четири хидромотора идентично је покретању свих погонских
точкова преко диференцијала, а одвојено спајање предњих и задњих точкова са било којом
пумпом одговара блокирању диференцијала.
Управљање трансмисијом постиже се једном ручицом преко разводника и система полуга.
Померањем ручице напред или назад мења се смер обртања и проток хидропумпе, чиме се
постиже континуална промена брзине и реверсивно кретање комбајна. Померањем ручице у
неутрални положај, посебан прекидач искључује све хидромоторе.
Хидродинамички пренос снаге се код комбајна јавља се искључиво у комбинацији са
механичким или хидростатичким компонентама преносника. Основу хидродинамичког
преноса чине хидродинамичка спојница (слика 86) и хидродинамички претварач обртног
момента.

P T
1

2

Слика 86: Хидродинамичка спојница:
П - пумпно коло, Т - турбинско коло, 1 - улаз снаге, 2 - излаз снаге
Спојница се састоји од пумпног и турбинског кола. Претварач има још, најчешће, једно
или два реакторска кола.
Спојница само преноси обртни момент, а претварач га у одређеном режиму рада и
повећава. Хидродинамичка спојница и хидродинамички претварач обртног момента
смањују ударна - динамичка оптерећења трансмисије, али уносе клизање, па трансмисија
постаје „прозрачна“.
Показало се да комбајни са хидродинамичком спојницом имају већу продуктивност од
комбајна без ње, за 12 до 20%, али хидродинамички претварач обртног момента на
комбајнима нема примену због високе цене, сложености конструкције и релативно лоших
излазних параметара.
Без обзира на проблеме који се у овој области морају решавати и чија је природа сасвим
другачија од оних са механичком трансмисијом, у будућности треба очекивати још већу
примену хидропреносника на пољопривредним машинама и уређајима свих врста, јер
хидростатички пренос снаге на точкове елиминише постојање паразитске снаге, олакшано
је заокретање и управљање машине у пољу, омогућена континуална промена брзине,
смањена тежина пољопривредних машина и постигнута велика сигурност у раду.
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Да би се стекла потпунија представа о разликама између свих у овом поглављу
наведених решења комбајна, како са трансверзалним системом вршидбе, тако и комбајна
са аксијалним и трансверзално – аксијалним системом вршидбе, у табели 1 дато је
упоредо поређење карактеристичних комбајна најеминентнијих произвођача.

1
Dominator 130 - 150
Medion 185 - 204
Mega 350 - 360
Lexion 510 - 560
Lexion 510 - 580

2

3

Т
сламотрес - 4
Т
сламотрес - 4
Т сламотрес - 5/6
Т сламотрес - 5/6
ТА
ротор - 2

4

5

125-152
185-204
231-258
220-362
371-462

3,05-6,09
3,63-6,68
3,63-9,12
4,55-9,12
6,07-9,12

11450 CWS

Т

сламотрес - 5

250

4,10-7,60

1550 CWS

Т

сламотрес - 6

250

4,10-7,60

9540 - 9580 WTS
9640 - 9680 WTS
9780 CTS
9880 STS

Т
Т
ТА
А

сламотрес - 5
235-318
сламотрес - 6
318-373
ротор - 2
373
3степени
ротор - 1
493

4,30-9,15
4,30-9,15
4,30-9,15
4,60-9,15

CT-серија
Axial-Flow x-clusive
Axial-Flow AFX-Serie

Т
A
A

сламотрес - 5/6
ротор - 1
ротор - 1

238-299
269-304
446

4,50-7,30
4,90-6,70
6,10-9,15

TC-серија
CS-серија
TX-серија
CX-серија
CR-серија

Т
Т
Т
Т
А

сламотрес - 4/5
сламотрес - 5/6
сламотрес - 5/6
сламотрес - 5/6
ротор - 2

170-204
204-281
281-299
231-374
333-428

3,65-5,18
3,96-7,32
3,96-7,32
3,65-9,10
5,18-9,10

5220Е-6250Е
5270C-6300C
8300-8350

Т
Т
Т

сламотрес - 5/6
сламотрес - 5/6
сламотрес - 8

225-255
275-305
310-350

4,80-6,60
5,40-6,60
6,75-7,70

MF Activa 7244 - 7246

Т

сламотрес - 5/6

220-255

4,20-6,60

MF Beta 7260 - 7270
MFCerea /274 - 7278

Т
Т

сламотрес - 5/6
сламотрес - 8

275-305
331-387

4,80-6,60
6,15-7,70

5435-5485
Ectron 5530
5565 - 5585
5680 - 5690

Т
Т
Т
Т

сламотрес - 4/6
сламотрес - 5
сламотрес - 6
сламотрес - 6

100-175
180
220-250
280-320

3,10-4,80
3,00-5,40
4,20-5,70
5,40-7,20

184 AL
225 - 256 REV

Т
Т

сламотрес - 4
сламотрес - 5/6

180
220-255

4,80
4,20-6,60

M 303 - M 306

Т

сламотрес - 5/6

255-305

4,80-6,60

Tабела 1: Упоредни приказ комерцијалних комбајна са најзначајним одликама, [19]:
1 - систем вршидбе (Т – трансверзални, А – аксијални, ТА - трансверзално – аксијални),
2 - тип сламотреса ( уз број ротора/секција), 3 - снага мотора [КС], 4- ширина захвата [m]
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3. МЕРНИ УРЕЂАЈИ КОМБАЈНА
Pan metron ariston.
Све има своју меру.
старогрчка изрека
У свим досадашњим фазама развоја науке и технике присутна су два нивоа у изучавању
мерења: фундаментални и примењени. Фундаментални ниво истражује општа својства и
законе мерења. При томе се полази од претпоставке да су проблеми мерења суштински
проблеми у свим егзактним наукама попут физике или математике. У прилог томе иде
чињеница да су открића општих закона мерења увек била снажан генератор развоја у
егзактним наукама. Примењени ниво у изучавању мерења усмерен је на решавање
практичних проблема мерења у оквиру инжињерских мерења и техника. Један од таквих
проблема је и захтев за обезбеђивање јединства мерења и мерних резултата, чије је
решавање на крају довело до актуелног Међународног система јединица.
У вези са решавањем проблема јединства мерења развила се метрологија – наука о
мерама, методима и средствима мерења, те поступцима реализације потребне тачности
мерења. Тако дефинисана метрологија односи се на теоријска и практична мерења у свим
областима науке и технике, без обзира на ниво жељене тачности. У току историјског
развоја у метрологији је са успехом разрађен велики број метода и техничких средстава за
решавање проблема у мерној техници. Међутим, све веће увођење метода кибернетике,
дигиталне мерне технике, мерно-информационих система и стохастичких поступака у
мерну технику довело је до формирања аутометрије, научне дисциплине која изучава
процесе кибернетизације у мерној техници и развија методе анализе и синтезе мерноинформационих система. Метрологија и аутометрија као сегменти примењене теорије
мерења одражавају два суштинска процеса у мерењу: процес примене резултата физике
ради развоја средстава и метода мерења, те процес кибернетизације.
Део метрологије који се бави проблемима мерења у техници назива се техничка
метрологија. У техничкој метрологији користе се многобројна техничка мерна средства,
сврстана у две велике скупине: материјализоване мере и мерне уређаје.
Материјализована мера је мерни инструмент који на исти начин, у току употребе
репродукује једну или више познатих вредности дате величине. Карактерично је да
материјализована мера (тег, лењир,електрични отпорник) не поседује казаљку нити
елементе који су покретни током мерења.
Дефиниција мерног уређаја: Мерни уређај је мерни инструмент који претвара
(трансформише) мерену величину, или неку другу величину везану за њу, у показивање
или еквивалентну информацију.
Мерни уређај често има додатне елементе ради испуњавања специфичних функција, као
што су аутоматска регулација, сигнализација, одабирање и слично. Претварање мерене
величине у величину коју може да уочи посматрач (дужина, звук, светлосни контраст),
или у величину која служи за пренос информација о мерењу, обично се одвија у мерном
(конверзионом) ланцу. Мерни уређаји називају се према величини коју мере (манометар,
термометар, волтметар), према примењеном принципу мерења (компаратор, компензатор),
према имену проналазача или конструктора (Холова сонда) или пак имају комерцијалне
називе, које даје произвођач (ротаметар, миниметар).
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За решавање проблема везаних за техничку метрологију развијен је велики број мерних
поступака и метода. Мерни поступак представља скуп операција неопходних за
провођење мерења. Под операцијама се подразумевају и математички прорачуни
неопходни за одређивање вредности мерене величине.
Метода мерења је начин поређења примењан у мерењу. Методом директног мерења
вредност мерене величине добија се директно, без допунског прорачуна, заснованог на
функционалној зависности те величине од других ,стварно мерених величина. Методом
индиректног (посредног) мерења вредност величине добија се мерењем других величина
директном методом, при чему су оне повезане са величином коју треба измерити познатом
релацијом. Тако се, на пример, мерење специфичне отпорности проводника заснива на
мерењу његове отпорности, те дужине и површине његовог попречног пресека. Посебан
тип мерења су основна (апсолутна) мерења заснована искључиво на мерењима основних
величина (дужина, маса, време) које улазе у дефинициону формулу мерене величине.
Зависно од тога на који се начин утврђује бројна вредност мерене величине, разликују
се:
− метода компарације, заснована на замени непознате вредности мерене величине са
познатом вредношћу тако да показивања на индикационом инструменту буду једнака
(одређивање масе вагом и жигосаним теговима, одређивање отпора помоћу мерног кола у
коме се прво налази мерени отпорник, а онда еталонски);
− диференцијална метода, заснована на мерењу разлике добијене поређењем непознате
и познате вредности мерене величине, при чему је позната вредност одабрана тако да се
мало разликује од непознате (мерење двеју дужина посредством компаратора, мерење два
електрична напона помоћу диференцијалног волтметра);
− нулта метода, посебан тип дифернцијалне методе, где се мала разлика између
непознате и познате вредности мерене величине своди на нулу (мерење струје и напона
помоћу компаратора, мерење електричног отпора помоћу Витстоновог моста и нулаиндикатора);
− метода коинциденције, посебан тип диференцијалне методе, где се мала разлика
између непознате и познате вредности мерене величине одређује посматрањем
подударности (коинциденције) извесних знакова или сигнала (генерисање сигнала одлуке
или аларма у системима аутоматског управљања када се вредност регулисане (мерене)
величине подудари са унапред дефинисаном граничном вредношћу);
− метода интерполације, састоји се у рачунском одређивању вредности мерене
величине унутар интервала у коме су њене познате вредности, при чему се полази од
претпостављене законитости која повезује те вредности;
− метода екстраполације, рачунска метода, односи се на одређивање вредности мерене
величине изван интервала познатих вредности, при чему се полази од претпостављене
законитости која повезује те вредности.
Називи метода су термини техничке метрологије, па их је потребно употребљавати у
складу са Речником законске метрологије, који издаје Meђународна организација за
законодавну метрологију (Organization Internationale de Métrologie Légale, OIML), чији је
циљ да преко земаља чланица осигура јединство и исправност мерења у међународним
размерама. Законодавна (легална) метрологија је, иначе, део метрологије који се односи на
мерне јединице, методе мерења и мерне инструменте. У погледу техничких захтева и
правних прописа обезбеђује јавну гаранцију у смислу сигурности и одговарајуће тачности
мерења. Наша земља је, иначе, једна од потписница Конвенције о оснивању OIML и
активно суделује у раду свих међународних организација о мерењу.
Терминолошки, мерни уређаји се означавају врло разнолико. Некад се називају
претварачи, некада давачи, а најчешће сензори. Ови називи долазе из стране литературе.
У енглеској литератури је најзаступљенији израз „transducer“, у руској „преобразaватељ“
или „датчик“, у немачкој „Geber“, у француској „sensor“.
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3.1. Принципи мерења
Мерење, практично, претставља квантитативан начин представљања објективних
својстава света односно објеката и процеса.
Мерење је одређивање вредности физикалне величине уз помоћ одговарајућих
техничких средстава мерења. Зато су величина и мерење два основна појма у метрологији.
Физикалана величина је опште физикално својство у квалитативном смислу за скуп
објеката (система, стања или процеса), а посебно својство у квантитативном смислу за
сваки поједини објекат. Другим речима, физикална величина је својство које се може
квалитативно описати и квантитативно одредити.
Величине у општем смислу су дужина, брзина или проток, а величине у одређеном
смислу су: дужина (ширина) захвата комбајна или зазора између бубња и подбубња,
брзина обртања витла или точкова односно масени проток очишћеног зрна.
Физикална величина Х подвргнута мерењу означава се као мерена величина. Резултат
процеса мерења је квантитативно одређење физикалне величине, што се може
представити формулом:
Х = {Х}[Х],
која се означава коа основна једначина мерења. Ова једначина указује да је физикална
величина Х, као својство третираног објекта, {Х}пута већа од јединичне вредности [Х] те
физикалне величине. Са {Х}означена је бројна вредност (износ), а са [Х] јединица мере.
Основне етапе сваког мерења су:
1. припреме и планирање мерења,
2. реализација мерења,
3. обрада и анализа добијених резултата.
У оквиру прве етапе решавају се проблеми у вези са припремом, планирањем и
организацијом мерења. Добар исход мерења не зависи само од квалитета усвојених
решења већ и од тога да ли је у току припреме пропуштено да се неки проблем уочи и
одреди његово решење. У припремној фази мерења треба дефинисати следеће:
− циљ мерења, који упућује на то шта и зашто треба да се мери; (код мерења физикалних
величина најјчешће треба да се одреде: вредности скаларних величина (фреквенција, маса,
просторно-геометријске димензије), вредности векторских величина (магнетна индукција,
сила, брзина), промене мерног процеса у времену (зависност физикалне величине од
времена) или промене мерног процеса у релеватном кооординатном систему (волтамперска карактеристика, крива магнећења, амплитудно-фреквентна карактеристика));
− објект или модел објекта и одговарајуће физикалне величине које га представљају
(физикалне везе између величина, опсег промена, претходни резултат);
− параметре објекта који ће се мерити и који треба да су адекватни претходно
утврђеним физикалним величинама;
− зависност између дефинисаних величина и оних које се стварно мере;
− услове у којима ће се мерење обавити, као и величине које утичу на промену тих
услова;
− границе грешака за сваку мерену величину, а у складу са реалним потребама и
економским могућностима, тј. по критерију минимума губитака због нетачности мерења;
− метод мерења за сваку физикалну величину;
− потребне мерне уређаје, тј. метролошке карактеристике свих мерних уређаја који ће се
употребити током мерења, као и начин аутоматизације мерења;
− планирање мерења по некој од метода планирања експеримента (једнофакторни
експеримент, екстремални експеримент);
− корекцију грешака, тј. методе за смањивање грешака;
− форму представљања резултата (формулари, протокол мерења);
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− алгоритме и средства неопходне за обраду резултата мерења и процену грешака;
− потребне и старно расположиве ресурсе (предрачун трошкова за опрему и људе који
ће провести мерење);
− економске ефекте мерења (сравњивање добијених резултата и постављеног циља
мерења).
Објекат истраживања и циљ мерења обично су дефинисани раније, у некој претходној
етапи истраживања. У току припрема за мерење, у таквом случају потребно је проверити
постављени циљ (смисао добијених резултата са аспекта ефикасности, функционисања
или управљања истраживаним објектом) и евентуално га кориговати.
Због деловања многобројних фактора, чије се деловање не може контролисати, услови у
којима се одвија експеримент непрекидно се мењају. Зато резултат мерења увек садржи
неку грешку. Грешке могу настати у било којем сегменту мерног процеса, али и у везама
између појединих сегмената.
По начину како је мерна грешка изражена разликују се апсолутна и релативна грешка.
Апсолутна грешка ∆x мерног уређаја је разлика између његовог показивања х и усвојене
стварне вредности мерене физикалне величине хо:
∆x = x − x 0 .
Релативна грешка је количник апсолутне грешге и усвојене стварне вредности мерене
величине:
∆x
∆x
G=
или G =
100% .
x0
x0
Стварна вредност х остаје непозната и након мерења. У зависности од расположивих
услова, њој се може само ммање или више приближити. Колико је то приближавање
успешно изражава вероватноћа да се стварна вредност мерене величине налази у неком
интервалу ширине 2∆ око измерене вредности x 0 :
x0 − ∆ ≤ x ≤ x0 + ∆ .
Квалитет мерења или његова вредност већи су што је интервал 2∆ мањи, то јест у
обрнутој су сразмери са величином грешке.
Апсолутна грешка може бити адитивна мереној величини, пропорционална,
мултипликативна или нелинеарна са мереном величином.
Адитивна грешка ∆a јавља се на улазу мерних уређаја независно од мерене величине:
y = K ( x + ∆a ) = Kx + K∆a .
Mултипликативна грешка ∆m настаје због промене параметара К линеарног уређаја и
пропорционална је мереној величини:
y = K ( K + ∆K ) x = Kx + ∆m .
Нелинеарна грешка ∆n јавља се код мерних уређаја са нелинеарном функцијом, на
пример:
y = Kx + ax 2 = Kx + ∆N ,
при чему је линеарна компонента Kx доминантна.
С обзиром на велики број узрока које их условљавају, грешке није лако класификовати.
По једној од могућих класификација (слика 87) грешке се деле на две велике скупине:
одредиве и неодредиве. Одредиве грешке су оне које се на неки начин могу утврдити –
понекад само теоретски, а неодредиве или случајне запажају се тек приликом поновљених
мерења исте величине. Због тога, објективно гледано, неодредивих грешака нема, што
значи да је подела на одредиве и неодредиве субјективне природе. Што су веће економске
и временске могућности и боља опрема, веће су могућности да неодредиве грешке
постану одредиве. Зато се и каже да је због присуства случајних грешака резултат
непоуздан (непрецизан), а да је због присуства евентуалних систематских грешака
резултат нетачан.
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Слика 87: Класификација мерних грешака, [15]
Одредиве грешке деле се на систематске и грубе. Систематске настају услед
несавршености: мерног поступка, мерних инструмената, мера, природе мерене физикалне
величине и утицаја околине. Грубе грешке настају првенствено због непажње
пројектаната и монтера или њиховог недовољног искуства. У техници аутоматске
регулације посебну важност имају динамичке грешке мерних уређаја, које се манифестују
приликом мерења физикалних величина променљивих са временом. Код свих наведених
грешака може бити изражен или адитивни или мултипликативни или пропорционални или
нелинеарни карактер.
Резултат инжињерског мерења садржи увек неку грешку која је сумарна - састоји се из
два дела, систематске и случајне грешке. Њихов међусобни однос зависи од употребљених
мерних уређаја и услова у којима се мерење изводи. Какав је допринос систематске, а
какав је случајне грешке не може се закључити само на основу једног резултата.
Систематске грешке се отклањају калибрацијом, која представља утврђивање положаја
знакова, или евентуално само главних знакова, на мерном уређају или индикаторској
јединици у функцији вредности мерене величине уз помоћ еталона или тачнијег
инструмента. Провера инструмената у целом дијапазону промене мерене величине уз
помоћ неког еталона ради смањивања грешака, једна је од најчешћих метода у пракси.
Калибрацијом се отклањају само систематске грешке.
Случајне грешке манифестују се као расутост резултата мерења. У низу мерења исте
вредности мерене величине добијају се разлочита показивања. Квантитативна мера
расутости може се изразити помоћу стандардног одступања. На пример, мери се брзина
бубња комбајна чија је стварна вредност 1000o/min. У шест мерења добијене су вредности
1045, 940, 1000, 1030, 990 и 995о/min, слика 88а. Средња вредност ових мерења је
1000o/min, то јест једнака је стварној врдности. Међутим, расутост резултата због
деловања случајних фактора је веома велика. Према томе, овај мерни уређај има
систематску грешку једнаку нули, али је случајна грешка велика. Другим речима, мерећи
брзину обртања бубња с великим бројем понављања мерења, у идеалном случају с
бесконачним бројем понављања, добићемо тачан резултат мерења од 1000o/min, и то као
средњу вредност резултата свих појединачних мерења, али ако вршимо само једно
мерење, што је искључиви случај при раду комбајна, онда је велика вероватноћа да
добијемо резултат који знатно одступа од стварног.
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Мерењем исте брзине од 1000o/min помоћу другог мерног уређаја, измерене су
вредности: 950, 949, 950, 952, 949 и 950o/min, слика 88б. У овом случају средња вредност
је мања од стварне за 50o/min, што је резултат систематске грешке. Расутост показивања
овог овог тахометра је мала, што значи да је случајна грешка занемарива.
Мерни уређај може имати велико растурање резултата, а истовремено и велико
одступање средње вредности од стварне вредности, слика 87в. Најбоље би било да мерни
уређај даје резултате са малим растурањем и средњу вредност једнаку стварној вредности,
слика 87д.

Слика 88: Однос систематске и случајне грешке: а) тачно мерење са расипањем резултата
(тачно и непрецизно), б) нетачно мерење без расипања резултата (нетачно и прецизно),
в) нетачно мерење са расипањем резултата (нетачно и непрецизно), г) тачно мерење без
расипања резултата (тачно и прецизно)
У процесу аутоматске регулације једна вредност обично се мери само једанпут. Ако се
мерење брзине реализује мерним уређајем који има велико растурање показивања, (слика
87а и 87в), тада је мала вероватноћа да ће мерење бити тачно. Такав инструмент потребно
је поправити или заменити. Мерни уређај који има само систематску грешку (слика 87б)
потребно је калибрирати (баждарити) ради њеног отклањања, након чега се може
употребљавати.
Развој мерних уређаја и система уско је повезан са повећаним захтевима за њиховом
функционалности, квалитетом и поузданости. Питање поузданости структурно и
технолошки разноврсних мерних уређаја у таквим условима има прворазредни значај.
Поузданост не означава обавезно савршенији мерни уређај. Напротив, уређај може бити
високо поуздан, али са лошим техничким и функционалним карактеристикама. Исто тако,
уређај са добрим квалитативним и функционалним параметрима у експлоатационом и
економском погледу није оправдан ако има слабе показатеље поузданости. У том смислу
поузданост и реализација савршенијих и сложенијих уређаја су у извесној
противречности, чије разрешење представља актуелан научно-технички проблем. Главни
разлози за изучавање поузданости мерних уређаја и система на комбајну су следећи:
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− мерни уређаји на комбајну раде у условима великих промена температурних и
климатских параметара у току дужег временског периода;
− строги захтеви у току експлоатације односно жетве;
− потреба за високим класама тачности саставних делова, као и самог уређаја, доводи до
повећане сложености, а тиме и до пораста вероватноће настанка отказа;
− повећан број функција мерног система такође доводи до већег броја отказа;
− утицај многобројних спољашњих и унутрашњих сметњи на рад компонената комбајна
у целини;
− поузданост мерних уређаја и система и поред евидентних напора и постигнутих
резултата расте спорије од поузданости саставних делова и компонената комбајна.
Отказ мерног уређаја подразумева да он није више у стању да обавља пројектоване
функције на специфициран задатак. Питање отказа је зато у тесној вези са поблемом
функционалности, то јест са тачним мерењем физикалне величине без обзира на деловање
сметњи. Отказ неког елемента може променити услове функциналности, што заправо
представља отказ уређаја. Овде се ради о структурном отказу, који се изучава у оквиру
структурне поузданости. Исти ефекат на функционалност, односно на отказ уређаја има
промена параметара техничких карактеристика елемената изван дефинисаног опсега.
Овакав типм отказа у ужем смислу третира се у домену параметарске поузданости. Према
досадашњим сазнањима, параметарски откази електроничких и процесорских мерних
уређаја чине 20-70% укупних отказа.
За микропроцесорске мерне уређаје посебно су важни краткотрајни откази, који настају
као последица промене параметар аелемената или уређаја под утицајемспољашњих или
унутрашњих дејстава. Након одређеног времена уређај се опоравља и наставља са
нормалним функционисањем. У току краткотрајног отказа генеришу се лажни мерни
сигнали, то јест уређеј не ради на задати начин. Након опоравка он наставља са
обављањем својих функција, али остаје проблем утврђивања лажних информација и
њиховог утицаја на мерење.
Поузданост система спада у ред фундаменталних техничких проблема данашњице.
Изучавање поузданости обухвата разноврсне аспекте експлоатације система и његових
елемената са циљем да се омогући квалитетна и ефикасна реализација пројектованих
функција система. На том плану уводе се допунска (редундантна) хардверска, софтверска
и информациона средства, поред оних основних, која су неопходна за функционисање
система. Тиме се повећава поузданост. Методи редунданце отварају пут за пројектовање
мерних уређаја и система са сношљивим грешкама. Тада се допушта појава извесних
парцијалних отказа у структури без последица по укупан рад система.
Поузданост уређаја обухвата многе његове особине, а неке од њих често представљају
одређене аспекте поузданости. То су:
− безотказни рад: својство уређаја да задржи својку радну способност у току неког
временског периода;
− могућност опоравка или обновљивост: својство уређаја које се огледа у његовом
прилагођавању у смислу спречавања и детекције отказа, те поновног успостављања радне
способноси било поправком или заменом елемената који су отказали у току
експлоатације;
− очуваност: својство уређаја да очува своју радну способност током складиштења и
транспортовања;
− виталност: својство уређаја да очува радну способност и под деловањем сметњи које
одговарају ненормалним условима рада. Смисао виталности уређаја није само у
непрекидном раду, без отказа у нормалним условима експлоатације, већ и у томе да се
радн аспособност макар делимично очува и у ненормалним условима;
− објективност: својство уређаја да генерише објективну информацију. Наиме, мерни
уређај може имати високе квалитете: безотказност, дуговечност, очуваност и виталност,
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али под утицајем случајних поремећаја понекад дође до краткотрајних отказа у току којих
се генеришу нетачне (необјективне) информације.
У току пројектовања и практичне употребе мерних уређаја и система понекад су од
интереса и друге особине поузданости. За опис поузданости увек се бира један одређени
подскуп наведених мерљивих особина које најпотпуније одражавају суштину конкретног
проблема.
При испитивању поузданости мерних уређаја и система важна етапа је утврђивање
узрока који утичу не поједине аспекте поузданости. На тој основи разликују се:
− структурна поузданост, која зависи од структуре уређаја и стања појединих
елемената у тој структури;
− програмска поузданост, која се односи на поузданост софтвера микропроцесорских
мерних уређаја, као и софтвера рачунарске конфигурације сложених мерних систенма;
− функционална поузданост, а односи се на поузданост у извршавању појединих
функција мерног система, па је сасвим разумљиво да је за њено одређивање неопходно
добро познавање логике функционисања система.
Поузданост је у основи везана за случајне отказе. Зато су за оцену поузданости мерних
уређаја потребни подаци о отказима. Обрада података спроводи се применом
математичког апарата теорије вероватноће. Методолошки приступ изучавању поузданости
приказан је на слици 89.
ТЕОРИЈА
ПОУЗДАНОСТИ

КВАНТИТАТИВНИ
МЕТОДИ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
МЕТОДИ

КВАЛИТАТИВНИ
МЕТОДИ

АНАЛИТИЧКИ
МЕТОДИ

Слика 89: Методе изучавања поузданости, [15]
Квалитативни методи одређивања поузданости заснивају се на интерполацији
физиклне суштине насталих отказа. Поред свих предности, овакав приступ је недовољан,
јер не омогућава:
− проучавање поузданости мерних уређаја у различитим условима примене;
− пројектовање мерних уређаја са одговарајућим техничким карактеристикама;
− упоређивање поузданости различитих пројектних решења;
− прорачун потребних резервних (редундантних) елемената.
Квантитативни методи захтевају бројчане показатеље поузданости, који се добијају
експерименталним, аналитичким,логичким или комбинованим поступцима. Аналитички
апарат углавном се ослања на теорију вероватноће и математичку статистику. То је
разумљиво кад се има у виду да су откази у бити случајни догађаји. За микропроцесорске
структуре примењују се логички, логичко-таблични, логичко-пробаблистичли и други
методи.
Експериментално испитивање поузданости елемената, блокова и уређаја у мерним
системима, као и самих система, обавља се тако да се од тренутка t = 0 након пуштања у
рад n истоветних јединица у одређеним временским интервалима региструје број јединица
које су у том периоду отказале. На тај начин добија се хистограм (слика 90), који тежи
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континуалној кривој – функцији расподеле (дистрибуције) отказа. У складу са правилима
математичке статистике,површина испод функције расподеле отказа f(t) у временском
интервалу t1-t0 одговара вероватноћи појаве отказа:
t1

P ( t 0 ≤ t ≤ t1 ) = ∫ f ( t )dt .
t0

С обзиром да на крају све јединице откажу, важи:
∞

∫ f ( t )dt = 1 .
0

Обично се поставља циљ да уређај у току времена t ради исправно. Вероватноћа да
мерни уређај неће отказати у току времена t, него касније у току t < T < ∞ , представља
вероватноћу безотказног рада уређаја или поузданост:
∞

P ( t ) = ∫ f ( t )dt .
t

Слика 90: Функција расподеле: а) хистограм, б) континуална крива
Вероватноћа да ће се десити супротан догађај, то јест да ће уређај отказати у току
времена t означава се као непоузданост:
t

Q ( t ) = 1 − P ( t ) = ∫ f ( t )dt ,
0

Чему одговара површина испод функције расподеле f(t) лево од тачке t (слика 90).
Из претходне две једначине функција расподеле може се написати у облику:
dQ(t)
dP(t)
f (t) =
=−
.
dt
dt
Интезитет отказа је релативан показатељ поузданости јер представља однос
елемената који су отказали и броја оних који нису отказали, на основу чега је
f (t)
λ(t) =
.
P(t)
Интезитет отказа λ (t) одређује се експериментално. Иако облици криве зависе од услова
испитивања, начина рада уређаја и многих других фактора, у начелу зависност λ (t) има
облик као на слици 91. На дијаграму се уочавају три карактеристична подручја.
Експериментални подаци и пракса показују да након укључивања уређаја у рад интезитет
отказа нагло расте све до тренутка када достиже максималну вредност, а затим опада до
неке константне величине. С циљем смањења овог времена и почетних грешака, мерни
уређаји се тестирају пре него што се уграде у комбајн.
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Други период је најдужи и траје од t1 до t2. То је период нормалне експлоатације и
његово изучавање са аспекта поузданости је најинтересантније. Откази овде имају
случајан карактер, а последица су унутрашњих или спољашњих утицаја на елементе
уређаја.
У трећем периоду, услед појачаног процеса старења и истрошености инструмената,
интезитет отказа наглорасте. Ово је период расходовања уређаја. Експлоатациони век се,
истина, може продужити заменомистрошених делова новим, али је тада присутан ризик од
повећаног броја отказа уколико се новиелементи налазе у периоду уходавања.

Слика 91: Промена интезитета отказа у времену, [15]
Kaда се f(t) у једначини за интезитет отказа замени са претходно наведеним обликом
добија се:
d  P ( t )  = −λ ( t ) ⋅ P ( t ) dt ,

односно:
d  P ( t ) 
λ ( t ) dt = − 
= −d ln P ( t )  ,
P(t)
Решење ове диференцијалне једначин повезује поузданост и интезитет отказа:
 t

P ( t ) = exp  − ∫ λ (t)dt  .
 0

Средње време безотказног рада је средње време између два отказа за уређаје са
обнављањем. За уређаје без обнављања то је време када се појављује први отказ и одређује
се као математичко очекивање:
∞

T = ∫ tf ( t )dt .
0

Расположивост се односи на класу мерних уређаја и система који након отказа и замене
елемената што су отказали обнављају своју радну способност. Средње време између два
отказа у том случају недовољан је показатељ поузданости, јер не говори ништа о томе
колико је уређај био ван употребе због отказа. Расположивост уређаја у пракси се
процењује из радних и нерадних интервала (слика 92) као однос:
n

∑t
R=

i

i =1
n

∑t +∑t
i

i =1
n

где је

,

n

i0

i =1
n

∑ t i укупно време исправног рада, а

∑t

i =1

i =1

i0

укупно време потребно за замену. Време

потребно за замену одређује се експериментално, искуствено или у току експлоатације.
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Слика 92: Дијаграм радних и нерадних периода уређаја
Делећи ова времена са временом отказа уређаја, долази се до уобичајене формуле за
расположивиост:
T
R=
,
T + T0
где је Т средње време између два отказа, T0 средње време обнављања рада уређаја након
отказа.
Често се употребљава и супротни показатељ – нерасположивост:
N = 1− R .
Teхничка нерасположивост је потпунији показатељ поузданости од расположивости, јер
се осим утицаја обнављања (ремонта) узима у обзир и утицај фактора одржавања
(превентивно деловање, контрола). Изражава се као однос средњег времена између два
отказа и укупног периода у којем уређај испуњава задане функције:
T
Rt =
,
T + T0 + Tp + Tk
где је Tp време потребно за превентивно одржавање, а Tk време контроле.
Резимирајући претходна разматрања, расположивост, нерасположивост и техничка
нерасположивост јесу комплексни (интегрални) показатељи поузданости, јер узимају у
обзир безотказни рад мерног уређаја и његову обновљивост, то јест поново успостављање
мерних функција након отказа. При томе се отказ третира као потпуни отказ (отказ у ужем
смислу), али и као отказ уређаја у испуњавању предвиђених функција који настаје услед
грешака у контролним програмима, грешака у трансформацији, обради, преносу и чувању
информација (отказ у ширем смислу).
Квантитативни показатељи поузданости као што су поузданост, непоузданост, интезитет
отказа и средње време између два отказа јесу прости показатељи поузданости јер
одсликавају тачно одређено својство уређаја.
Важна особина квантитативних показатеља је да се на основу два показатеља могу
израчунати преостали. Због тога се најчешће показатељи дају у паровима: P и Q, T и T0 ,
R и N итд.
Време између два отказа је случајна величина, чија је дистрибуција представљена
одговарајућом функцијом расподелом. На слици 92 приказан је принципијелно изглед ове
функције, добијене експерименталним путем. У аналитичком облику ова функција
исказује се помоћу функција расподеле – које се, иначе, користе у теорији вероватноће и
статистици – а у зависности од особина мерног уређаја и његових саставних делова.
Експоненцијални закон расподеле примењује се за сложене системе – какви су, углавном,
и данашњи мерни уређаји на комбајну – који су прошли период уходавања и раних отказа,
а раде под деловањем великих механичких, температурних и других оптерећења. У
таквим експлоатационим условима интезитет отказа је константан, то јест λ ( t ) = λ , па се
на основу опште једначине добија:
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 однос интезитета отказа и поузданости: λ = −

d
ln P ( t ) ,
dt

 вероватноћа безотказног рада: P ( t ) = e −λt ,
 функција расподеле: f ( t ) = λe −λt ,
∞

∞

1
.
λ
0
0
Последњи резултат указује да интезитет отказа λ = const као реципрочна вредност
средњег времена отказа Т има вредност средње фреквенције отказа. Осим тога, према
једначини експоненцијалног закона вероватноће безотказног рада следи да је P(t) = 0,37,
што значи да је за експоненцијалну расподелу математичко очекивање времена отказа
једнако вероватноћи безотказног рада од 0,37. На слици 93 представљене су функције Р(t),
f(t) и λ ( t ) за експоненцијалну расподелу.
 средње време између два отказа: T = ∫ P ( t )dt = ∫ e−λt dt =

Слика 93: Функција вероватноће безотказног рада P(t), функција расподеле f(t)
и интезитет отказа λ ( t ) за експоненцијалну расподелу
Прорачун показатеља поузданости неког мерног уређаја врши се на основу показатеља
поузданости његових саставних елемената. Није, међутим, једнозначно одређено о којим
се елементима ради. Мерни претварач се, на пример, састоји од примарног осетилног
елемента, појачавача, извора напајања и каблова за повезивање. И ови делови могу се
даље делити све до основних механичких, пнеуматских или електричних елемената. До
којег нивоа треба изделити мерни уређај зависи од конкретног проблема и потребе да се
прорачун поузданости врши у функцији делова већег или мањег степена интеграције.
Након тога прави се структурна шема, која одсликава топологију усвојених елемената.
Главне потешкоће у прорачуну поузданости настају код дефинисања критеријума
отказа. То значи да треба утврдити коресподенцију између структурне шеме и шеме
поузданости, која одсликава везу између елемената са аспекта поузданости. До шеме
поузданости долази се пажљивом анализом логике функционисања елемената или уређаја,
те начина настајања отказа. Управо због тога она се разликује и од електричне и од
функционалне шеме. Шеме поузданости представљају редну, паралелну или комбиновану
везу саставних елемената.
Поузданост уређаја чији су елементи у шеми поузданости повезани редно рачуна се
помоћу формуле:
n

n

P = ∏ pi = ∏ (1 − q i ) ,
i =1

i =1

где су pi поузданост и qi непоузданост елемената.
Поузданост уређаја чији су елементи у шеми поузданости повезани паралелно рачуна се
помоћу формуле:
n

n

P = 1 − Q = 1 − ∏ q i = 1 − ∏ (1 − pi )
i =1

i =1
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Ако је шема поузданости састављена од мешовите редно-паралелне везе елемената,
прорачун поузданости спроводи се сукцесивно применом претходних двеју једначина.
Подаци о интезитету отказа елемената од којих се састоји мерни уређај могу се добити
од произвођача или из специјализованих приручника. Примера ради, интезитет отказа
жичаног потенциометра, честог елемента мерних уређаја, износи 1.1/106h, a залемљеног
споја 0,3.1/106h. Ово, практично, значи да ће од милион потенциометара само један
откзати у интервалу од једног часа односно да ће од десет милиона залемљених спојева
отказати тек три у интервалу од једног часа.
Резултати прорачуна и добијени показатељи поузданости упоређују се са жељеним
вредностима. Ако се покаже да уређај нема потребну поузданост, дефинишу се поступци и
методи за повећање поузданости. Три су главна методолошка приступа у том задатку:
1) употреба квалитетнијих елемената, то јест елемената са бољим показатељима
поузданости, јер ће такви елементи дати већу поузданост целог уређаја;
2) примена редундансе, то јест увођење резервних (додатних) хардверских и
софтверских средстава, која повољно утичу на повећање поузданости;
3) измена структуре уређаја, то јест избацивање неких елемената и увођење нових, што
је заправо корекција пројектног решења.
Повећање поузданости мерних уређаја и система уско је повезано са појмом редундансе.
Резервни скуп средстава којим се реализује редунданса омогућава пројектовање таквих
мерних система који настављају с радом и поред отказа појединих делoва система.
Сходно развоју електронике и рачунарске технике која диктира и трендове развоја
мерења, данас је најзаступљенија подела мерења на:
- мерне системе за електрична мерења неелектричних величина, и
- мерне системе за неелектрична мерења неелектричних величина.
Мерни системи друге групе имају знатно мање могућности за мерење неелектричних
величина, нарочито у динамичким режимима, док су одлике прве групе мерних система:
широка могућност мерења разноврсних неелектричних величина, висока тачност,
осетљивост и широк опсег мерења, лакше претварање, пренос, обрада и меморисање резултата, те подеснија аутоматизација мерних и контролних операција и друге.
Још из самог назива мерних система за електрична мерења неелектричних величина
произилази да мора постојати мерни уређај који може на погодан начин неку неелектричну
величину која се мери превести у електричну величину.
Уопште узевши, број различитих врста таквих уређаја може бити врло велики и тако
рећи свака физичка појава на неком телу може се искористити у сврхе претварача. Но,
ипак, према погодности употребе, издваја се један ограничени број претварача који су
добили широке примене у савременој мерној техници. Такве врсте претварача су обично
веома добро испитане и проверене, производе се у разним најподеснијим облицима а
њихове карактеристике дате су од стране произвођача.
На основу оваквог метода мерења и његове структурне шеме развијене на теорији и
техници мерних претварача суштина мерења се може формулисати следећом дефиницијом:
Савремена дефиниција мерења: Мерење је поступак генерисања и претварања
информација о мереној величини у циљу индикације на аналогном или дигиталном
инструменту или ради коришћења тих информација за управљање процесима.
Неизбежан пратилац електричног мерења нееликтричних мерења код комбајна је
дискретизација и дигитализација сигнала проистеклог из мерног елемента, пошто је тај
сигнал неопходно водити до процесора на обраду односно искористити га за генерисање
управљачких величина. Како су сви даншњи процесори дигитално дискретни по својој
природи, не могу баратати са аналогним сигналом какав је чак и напон и ако је струјна
величина, то је јасна потреба за дискретизацијом и дигитализацијом сигнала.
О самом техничком извођењу дискретизације сигнала биће речи у Поглављу 4, док ће
овде бити изложени принципи и потребе за претварањем аналогног у дискретно
дигитални сигнал.
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Дефиниција сигнала: Сигнал је материјални носилац информације.
Пренос сигнала кроз канал везе могућ је ако се предајник налази на вишем енергетском
нивоу у односу на пријемник сигнала. У случају сталног одржавања ове потенцијалне
разлике и непрекидног канала везе остварује се временски непрекидан пренос сигнала.
Системи код којих се у свим каналима веза остварује временски непрекидан пренос
сигнала су временски непрекидни системи. Рад ових система се посматра на временски
непрекидном скупу τn={t: t ∈ R} или на његовом повезаном подскупу.
Могућ је пренос сигнала кроз канале везе само у појединим тренуцима 0, Т, 2Т,..., када се
остварује временски прекидан (дискретан) пренос сигнала.
Дефиниција одабирача: Одабирач је аутоматски прекидач који се затвара само у
појединим тренуцима 0, Т, 2Т,..., а у осталим тренуцима је отворен.
Системи код којих се бар у једном каналу везе остварује временски прекидан пренос
сигнала је временски прекидан (дискретан) систем. Рад оваквих система се посматра на
временском скупу τd={0, Т, 2Т,...,kT,...}, таквом да важи x*={x(t), ∀t ∈ τd ∨ 0, ∀t ∈ τ /τd }.
Оба поменута сигнала x и x*, пошто су аналогни, могу имати произвољне вредности.
Када предајник садржи нелинеарност релејног типа са зоном неосетљивости, онда се
остварује дискретизација (квантовање) сигнала по вредности (нивоу) што значи да
излазни сигнал може да има само одређене константне вредности изузев у тренуцима
прекида. Овакав пренос сигнала је временски непрекидан, а прекидан по нивоу и назива се
непрекидно дискретни пренос сигнала. Системи код којих се бар у једном каналу везе
остварује непрекидно дискретан пренос сигнала су непрекидно дискретни системи. Због
нелинеарности релејног типа ови системи се називају и релејни системи.
Бројчаним (цифарским, дигиталним) кодирањем сваког константног нивоа код
непрекидно дискретног сигнала настаје дигитални (цифарски) сигнал. Систем код кога је у
сваком каналу везе дигитални пренос сигнала је дигитални систем.
Ако предајник садржи нелинеарност релејног типа и одабирач долази до дискретизације
и по нивоу и по времену и остварује се дискретно дискретни пренос сигнала. Систем код
кога је бар у једном каналу везе дискретно дискретни пренос сигнала је дискретно
дискретни систем.
Ако се код дискретно дискретног преноса сигнала спроводи и дигитално кодирање
(бројно квантовање јачине сигнала дигиталним бројевима чије су цифре искључиво 0 и 1),
онда се остварује дискретни дигитални пренос сигнала, а систем код кога се бар у једном
каналу везе остварује овакав пренос сигнала је дискретно дигитални систем. Сви системи
са дигиталним рачунаром припадају овим системима.
Значај и предности дискретног дигиталног преноса сигнала и дискретно дигиталних
система огледа се у следећем:
1. Временска дискретизација даје могућност да се више временски дискретних сигнала
пренесе једним каналом везе.
2. На основу претходног могуће је користити само један упоређивач код вишеструко
преносних система.
3. Ефикасније и економичније се користе инструменти и енергетски извори то јест
смањује се потрошња енергије.
4. Може се имплементирати дигитални рачунар као део управљачког система, који, пак:
− изводи сложене операције,
− обрађује брзо и тачно велики број података,
− доноси брзе и правилне одлуке у складу са одређеним алгоритмом,
− остварује правилно и правовремено управљање,
− постиже високу тачност обраде сигнала,
− прилагођава се промени алгоритма,
− реализује сложене, али врло ефикасне алгоритме управљања,
− реализује алгоритме који се не могу остварити аналогним преносном органима.
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Поредећи основне карактеристике аналогних и дигиталних мерења, запажа се апсолутна
превласт дигиталних, нарочито у ери рачунара. Исти тренд запажа се и код мерења на
комбајнима, где се све величине, и то неелектричне аналогне природе, мере електричним
уређајима, а затим остварени сигнали у дискретизованом и дигитализованом облику
напуштају мерни систем и преносе се ка рачунару.
Већина посредних мерења се врше и изражавају преко неких мерних сигнала. Најчешће
су ови сигнали електричне природе. Величине које се мере обично се по својој природи
мењају континуално па се слично томе и мерни сигнали мењају континуално, без скокова.
Овакви сигнали који се континуално мењају називају се аналогни сигнали, а мерења се
тада зову аналогна мерења за разлику од дигиталних мерења у којима се мерни сигнали
мењају дискретно односно у скоковима. Ти скокови су међусобно једнаки и одговарају
једној тачно одређеној промени мерене величине. Ова промена мерене величине је
основни дигитални елемент или квант дигиталног мерног уређаја. Тада се мерење
своди на бројање скокова односно кванта. Одбројани број кванта помножен са вредношћу
кванта представља сада измерену величину.
Некада је велика већина мерења извођена као аналогна, што је било природно с обзиром
да се величине које се мере обично по својој природи мењају континуално па се слично
томе и мерни сигнали мењају континуално, без скокова, и исто тако мере. Сва прецизна
мерења су раније обично припадала аналогним. Резултати мерења су се изражавали
једном скалом преко које се континуално креће казаљка.
У данашњим све већим потребама за централизованим и телеметријским мерењима
показало се да се дигитални мерни сигнали могу успешније и сигурније пренети на веће
даљине. При преносу аналогних сигнала многи нежељени спољни утицаји и сметње могу
у знатној мери да ометају мерење, док су овакви утицаји при преношењу дигиталних
сигнала далеко мањи. Улога рачунара у пробоју дискретних мерења већ је наглашавана.
И дигитална мерења могу да се сврстају у описани општи принцип електричних мерења
неелектричних величина. За дигитална мерења користе се такозвани дигитални
претварачи. Мерни ланац у том случају садржи другачији уређај својствен дигиталним
мерењима. Индикатор тада није аналогни инструмент већ се резултати мерења приказују
на цифренику или се одводе на дигиталне регистраторе или у кола за меморије или
процесуирање.
Већина мерених величина има аналогну природу па је често немогуће начинити
дигитални претварач или је, пак, њихова израда сложена и скупа. У том случају се користе
аналогни претварачи чији се сигнали преводе у дигиталне помоћу такозваних аналогно –
дигиталних конвертора који аналогне мерне сигнале претварају у дигиталне. Исто тако
се конструишу и обратни дигитално – аналогни конвертори који дигиталне сигнале
преводе у аналогне.
Аналогна мерења су флексибилна па се на уређајима могу извршити нека накнадна
прилагођавања, измене и допуне. Код дигиталних метода се не могу извршти скоро
никакве измене или прилагођавања, већ се могу вршити само она мерења која су при
конструкцији уређаја предвиђена. Зато се дигитални мерни уређаји користе углавном тамо
где ће дуже времена радити у предвиђеном режиму.
Лако се може уочити да дигитални квант одговара апсолутној грешки мерења. Уколико
је дигитално мерење тачније утолико његов квант мора бити мањи. При упоређењу
дигиталних са аналогним мерењима види се да и код аналогних мерења, слично кванту,
постоји један интервал мерене величине који се изражава као апсолутна грешка.
Може се рећи да су дискретно дигиталне компоненте замениле аналогне и на
индикаторским местима, те је аналоган сигнал присутан још само у претварачу, тамо где
се врши његов пријем од објекта мерења.
На крају треба напоменути да се у више случајева не може поставити тачна граница међу
аналогним и дигиталним методима, јер многа мерења по својој приороди залазе и у једну
и у другу област.
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3.2. Принципи технике сензора
Средства за добијање информација у системима аутоматског управљања дају
информације о квалитативним и квантитативним карактеристикама процеса што се одвија
у управљаном објекту, као и у самом управљачком систему. За управљање техничким
системом комбајна од посебне су важности информације о понашању основнох
параметара: брзине,напрезања, протока, положаја, нивоа,притиска итд.
Уопштено говорећи трошкови за добијање информација у систему аутоматског
управљања доста су велики. Ови трошкови чине око трећине укупне цене управљачког
система комбајна.
Добијена информација у систему управљања обрађује се по неком алгоритму како би се
процес одвијао на жељени начин. Велика разноврсност изведби мерних уређаја за
добијање информација, и њихових произвођача, велики број произвођача самих комбајна
са најразличитијим концептима и самих машина и њихових управљачких система, и сама
разноврсност начина мерења појединих параметара рада комбајна и процеса жетве,
условљавају да на једном ограниченом простору није могуће обухватитит сва средства за
мерење и добијање информација која постоје у пракси и на тржишту. Зато ће се тежиште
излагања у овом поглављу усмерити на опште принципе рада и конструкције ових
средстава.
Информације се у суштини добијају мерењем физикалних величина које карактеришу
понашање процеса. Мерни уређаји помоћу којих се у систему аутоматског управљања
добијају информације терминолошки се чешће означавају као мерни претварачи.
Мерни претварач састоји се од примарног елемента који процесну величину односно
мерену величину објекта хF претвара у неки погоднији облик х'F, те базног елемента
(адаптера), који ту величину претвара у информациони сигнал са нормалним обележјима
(слика 94).

Слика 94: Структура мерног претварача, [15]
Сензор или давач је примарни осетилни елемент који претвара физикалну величину која
се мери у погоднији сигнал означен као х'F. Сензор, практично, врши прво претварање
физикалне величине у низу претварања која су присутна у сложеним мерним уређајима.
Струјни претварач је базни елемент мерног претварача који мерену физикалну
величину коначно претвара у неки стандардни електрични облик најпогоднији за даље
третирање у индикатору или регулатору. Стандардни електрични сигнал може бити
струјни или напонски,и то 0-20mA или 4-20mA када је у питању струјни електрични
сигнал односно 0-1mV, 0-10mV или 0-100mV када је у питању напонски електрични
сигнал.
Неопходно је напоменути да је главна одлика савремених сензора висок степен
интегрисаности, тако да је разлика између структурних елемената мерних уређаја
односно мерних претварача готово изчезла, те је и наведена подела мерног претварача
крајне условна. Управо из тог разлога и постоји терминолошка збрка око означавања
уређаја са мерном улогом, при чему је термин „сензор“ потпуно одомаћен односно њиме
се обухвата цео мерни уређај, а не само примарни елемент.
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Савремена информациона средства која се примењују у системима аутоматског
управљања на комбајну одликују се:
− високим квалитетом својих техничких карактеристика (линеарност, осетљивост,
брзина одзива, одсуство хистерезиса, велики однос сигнал/шум итд.);
− високом поузданошћу (дуговечност, безотказни рад, неосетљивост на спољашње
утицаје);
− високим технолошким вредностима (мали гадарити и маса, једноставност
конструкције, ниска цена, условно).
Техника сензора данас се развија у три основна правца:
1) минимизација и већи степен интеграције саставних делова, то је тенденција и у
другим областима технике;
2) реализација вишеструког деловања, тако да се помоћу једног сензора истовремено
одређује неколико различитих физикалних величина;
3) проширивање функционалних могућности сензора захваљујући уградњи
микропроцесора.
Због свега тога подела сензора није једноставна – она се врши у односу на неко њихово
својство: врсту излазног сигнала, природу мерене величине, принцип рада, габарите,
природу излазне величине, услове рада, начин употребе, унутрашњу структуру,
поузданост итд.
Према врсти излазног сигнала сензори се деле на аналогне и дигиталне. Основне одлике
аналогних сензора, као штоје већ напоменуто, су нормиран динамички опсег излазног
сигнела и осетљивост на шумове, док је највећа одлика дигиталних сензора велика
могућност интеракције самикропроцесорским управљачким средствима. На комбајнима
доминирају дигитални сензори.
Према врсти мерене величине сензори на комбајну се деле на механичке (мерење силе и
момента, притиска, механичког напрезања), кинематичке (мерење линеарног и угаоног
убрзања и брзине, протока), геометријске (мерење положаја објеката, нивоа), физикалне
(мерење масе, густине, влажности).
Према принципу рада сензори на комбајну се деле на активне и пасивне. Активни
сензори енергију неопходну за мерење узимају из процеса чија се величина мери. Пасивни
сензори енергију неопходну за процес мерења црпе из посебног извора за напајање.
Информацију о стањима испитиваног објекта или процеса сензори генеришу на основу
њихове интеракције са процесом, тако што реагују на та стања и реакцију трансформишу
у излазни сигнал. Постоји велики број физикалних појава и ефеката, начина
трансформације својстава процеса, као и метода конверзије енергије који се могу
применити приликом градње сензора. Захваљујући развоју технологије, примени нових
материјала и микропроцесора, данас се у техници сензора примењују и софистицирани
физикални феномени, за које се све донедавно чинило да имају само теоријски значај.
Довољно је споменути оптичке сензоре, посебно ласере.
На основу познате Шенонове хипотезе да је носилац информације маса или енергија
произилази да се не може добити никаква информација о објекту мерења уколико нема
тока енергије или масе између објекта (предајника) и сензора (пријемника). Већи значај
придаје се енергији као носиоцу информације, посебно електричној енергији због лакоће
манипулисања.
Мерење неелектричних сигнала почиње претварањем у електрични, па се онда обавља
процесирање. Посебну важност за мерење неелектричних величина имају физикални
ефекти који омогућавају такву конверзију. За неелектрично-електрично претварање
потребна је извесна спољашња енергија било из домена мереног сигнала, било из неког
домена који не припада ни мереном, ни излазном сигналу. Ако се претварање реализује
само на основу енергије улаза, онда је реч о активном сензору, а ако се , пак, енергија
доводи из додатног (трећег) извора, ма ког домена, онда је реч о пасивном сензору.
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3.3. Техничке карактеристике
сензора
Oд сензора захтева се одређени квалитет динамичког понашања, који се најчешће
исказује кроз показатеље одскочног и/или фреквентног одзива система.
Анализа сензора указује на то да ли су показатељи од интереса у прописаним границама,
тако да се тек у синтези система сусрећемо са проблемом превођења постављених
техничких захтева на математички језик који, у виду бројних вредности одређених
критеријума, омогућава спровођење синтезе у смислу остварења задатог динамичког
понашања система.
У данашње време развијен је велик број различитих критеријума за оцену квалитета
понашања система аутоматског управљања и самих сензора као њиховог подсистема, мада
се принципијелно када је реч о сензорима, издвајају критеријуми за оцену тачности рада
сензора у стационарним стањима и критеријуми за оцену брзине реаговања (дејства)
сензора.

3.3.1. Статичке карактеристике сензора
Циљ аутоматског управљања је да се одржава кретање управљаног процеса унутар
специфицираних граница, без обзира на утицаје који ремете одвијање процеса.
Информације о променама управљане величине које даје сензор морају да буду тачне, јер
је једино на основу таквих информација могуће доносити одлуке шта и како радити да би
циљ управљања био достигнут. Зато се на рад информационих средстава постављају
строги захтеви, изречени кроз техничке карактеристике уређаја. Многобројне
карактеристике и њихови показатељи који постоје у пракси представљају само поједине
аспекте општег захтева да излаз из сензора треба да је линеарно пропорционалан
променама регулисане величине.
У општем случају, конверзија мерног сигнала х у информациони сигнал у на излазу из
сензора описује се простом линеарном диференцијалном једначином:
dn y
d n −1 y
dy
dmx
d m −1x
dx
an n + an −1 n −1 + ... + a1
+ a0 y = bn m + bn −1 m −1 + ... + b1
+ b0 x, m ≤ n .
dt
dt
dt
dt
dt
dt
За нулте почетне услове, применом Лапласове трансформације, где је s = σ + jω
комплексан број, из диференцијалне једначине понашања сензора добија се преносна
функција сензора:
Y(s) bm s m + bm −1s m −1 + ... + b0
W(s) =
=
, m≤n.
X(s) an s n + an −1s n −1 + ... + a0
Статичка карактеристика је однос излазне и улазне величине у стационарним условима
y = kx ,
што подразумева да су све динамичке промене једнаке нули, то јест да је:
di x
dk y
=
0
i
=
1,
2,...,
m,
= 0 k = 1, 2,..., n .
dt i
dt k
Коефицијент k = b0 / a0 назива се коефицијент пропорционалности, коефицијент
статичког преноса или коефицијент појачања. Његове димензије добијају се као однос
јединица излаза у и јединица излаза х. На слици 95 приказана је типична статичка
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карактеристика сензора. То је правац у координатном систему „излаз-улаз”. Коефицијент
преноса, у складу са једначином која презентује статичку карактеристику сензора,
одређује се као тангенс угла статичког правца у односу на апсцису:
∆y
k = lim
= tgα .
∆x →0 ∆x

Слика 95: Статичка карактеристика сензора
Статичка карактеристика експериментално се добија тако што се зада вредност улазне
величине, сачека да изчезну све прелазне појаве и онда очита вредност излаза. Поступак
се понавља тако што се задају нове вредности улаза по растућој или опадајућој секвенци.
Очитане вредности на горњој слици означене су тачкама. Обично се статичка
карактеристика црта одмах, на основу искуства, тако да оптимално пролази између
очитаних вредности. У принципу, оптимални правац одређује се на основу резултата
аналитичког поступка – метода линеарне регресије.
Параметри статичке карактеристике су:
Мерно подручје је скуп података између два одређена репера на скали. На пример: мерно
подручје струјног сигнала на излазу из мерног претварача је 4-20mA, мерно подручје
сензора притиска је 0-10bar, а мерно подручје сензора брзине је 0-1500о/min.
Meрни опсег је подручје између два репера која одговарају најмањој и највећој
вредности на скали. Мерни опсег изражава се као алгебарска разлика тих двеју вредности.
За претходно наведене примере опсези су: 16mA, 10bar, односно 1500о/min.
Тачност карактерише способност сензора да у референтним радним условима даје
показивања блиска стварним вредностима мерене величине. Тачност у потпуности
одражава својства сензора у погледу грешака мерења.
Тачност се изражава у односу на неку специфицирану вредност, најчешће у односу на
мерни опсег сензора. Ако је за сензор притиска са опсегом 0-10bar декларисана тачност
± 1%, то значи да је максимална грешка приликом мерења било које величине унутар
опсега 0,1bar. Таква грешка, међутим, та мерену вредност од 1bar износи 10% те
вредности. Због тога је важно да се опсег сензора одабере адекватно очекиваним
променама мерене величине, како би се што више очувала тачност сензора. Према томе,
ако се очекује промена притиска 0-1bar, тада није препоручљиво употребити сензор са
опсегом 0-10bar.
Линеарност представља подударност реалне карактеристике yr, и идеалне статичке
карактеристике сензора yi. У зависности од тога којим интерполационим поступком је
одређен идеални правац, разликује се: независна, нулта и терминална линеарност.
Најчешће се примењује терминална линеарност, која се рачуна као
y r − yi max
L=
100% ,
y max − y min
где је у бројиоцу максимална разлика између стварне и идеалне статичке карактеристике.
Линеарност, заправо, показује колико је стварна статичка карактеристика нелинеарна.
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Осетљивост сензора одређује се за дату вредност мерене величине након достигнутог
стационарног стања као однос прираштаја излазне величине и прираштаја мерене
величине:
∆y
S = lim
.
∆x →0 ∆x
С обзиром да је статичка карактеристика сензора линеарна, осетљивост је константна на
целом опсегу, па се може представити као однос мерног опсега на излазу и мерног опсега
на улазу. Осетљивост је, као што се види из претходне једначине, једнака нагибу статичке
карактеристике. На пример, ако притисак од 5bar даје на излазу из сензора 12mA, тада је
осетљивост 2,4mA/bar.
Осетљивост на поремећаје одређује утицај спољашњих деловања, пре свега
температуре, на статичку карактеристику сензора. Ови утицаји најчешће се изражавају као
дрифт нуле и дрифт осетљивости.
Дрифт је промена (нестабилност) статичке карактеристике, и уопште, метролошких
параметара сензора који се налази у уобичајеним условима употребе, у току дужег
временског периода. Обично се изражава у процентима опсега.
Дрифт нуле описује промене (нестабилност) очитавања излаза за нулту вредност улазног
сигнала које настају деловањем спољашњих фактора. Дрифт нуле обично се изражава у
јединицама мерене величине по јединици температуре, с обзиром да је температура
доминантни спољашњи фактор. Ефект дрифта нуле одражава се на помицање статичке
карактеристике дуж ординате (слика 96а).
Дрифт осетљивости одређује вредност са којом се осетљивост сензора мења у
зависности од спољашњих утицаја. Ефекат дрифта осетљивости одражава се као промена
нагиба статичке карактеристике (слика 96б) Температурни дрифт осетљивости изражава
се као однос јединица излаза и јединица улаза на температурном интервалу 1◦С.
Дрифт нуле и дрифт осетљивости могу деловати истовремено, па у том случају статичка
карактеристика изгледа као на слици 96в.

Слика 96: Нестабилност статичке карактеристике:
а) дрифт нуле, б) дрифт осетљивости, в) укупни дрифт
Хистерезис је појава неподударне статичке криве y1 (x) добијене за растућу секвенцу
улазних вредности и статичке криве y 2 (x) добијене за опадајућу секвенцу улазних
вредности (слика 97). Хистерезис је посебно присутан код електромеханичких сензора и
изражава се процентима пуног опсега као
y 2 − y1 max
H=
100% .
y max − y min
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Слика 97: Нелинеарни ефекти: а) хистерезис, б) мртва зона
Мртва зона је подручје између две вредности улазне величине када нема промене
излазне величине (слика 97б). Хистерезис је увек праћен мртвом зоном, али се мртва зона
појављује и као засебан ефекат.
Праг осетљивости је минимална вредност улазне величине која ће, при њеном порасту
од нуле, изазвати промену индикације на излазу. Најчешће се даје у процентима опсега,
мада се понекад изражава и као апсолутна вредност.
Резолуција говори колики је минимални прираштај мерене величине који ће изазвати
промену индикације на излазу из сензора. Понекад се изражава као апсолутна вредност, а
понекад у процентима пуног опсега. За резолуцију је најважније како је опсег издељен на
подеоке.
Промене статичке карактеристике због процеса старења компонената сензора или због
нестабилности извора напајања означавају се као параметарска зависност статичке
карактеристике. Ове промене често се услед слабог познавања занемарују у пракси, мада
укупна грешка која се при томе чини:
∆ n,t = y n ,t − y = (y n − y) + (y t − y),
Може да буде значајна. Индекс n,t означава реалну статичку карактеристику под утицајем
параметра напајања n и параметра старења, израженог временом t. Десна страна горње
једначине одражава реалну претпоставку да се процес старења одвија независно од
промена напајања.
Зависност статичке карактеристике од напајања изражава се као одступање реалне
статичке карактеристике од идеалне:
∆n = yn − y .
За одређивање ове опште зависности врши се експериментално испитивање статичке
карактеристике сензора тако што се вредност напајања мења скоковито (слика 98а). Из
облика добијених кривих сад асе могу одредити показатељи статичке карактеристике
(осетљивост, хистерезис, дрифт итд.) у функцији промене напајања. Обично је довољно да
се одреде два показатеља.
Први је нестабилност нуле у функцији напајања. Изражава се у релативном облику у
односу на укупни опсег, као
y − y0
δn (0) = n 0
,
y max − y0
где су: y n 0 излаз сензора за нулти улаз и промењено напајање, y 0 и y max минимална и
максимална вредност излаза за номинално (стабилно) напајање.
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Други показатељ статичке карактеристике који показује њену зависност од промене
напајања је осетљивост. И осетљивост се у том случају даје у релативном облику у односу
на опсег:
S − S y n max − y max − y n 0 + y 0
δn (S) = n
=
,
S
y max − y 0
где су S и Sn oсетљивост за номиналну и промењену вредност напајања.

Слика 98: Утицај напајања на статичку карактеристику
при скоковитим променама напајања
У пракси се за напајање сензора употребаљавају квалитетни извори енергије. Позиција и
изглед батерија за напајање сензора на комбајну, приказана је на слици 99. Зато се
оправдано може сматрати да је одступање напона од номиналне вредности мало, те да
због тога нула и осетљивост линеарно зависе од тог одступања:
δn (0) = k1∆n
и δ n (S) = k 2 ∆n ,
где су k1 и k 2 коефицијенти пропорционалности.

Слика 99: Батерија за напајање комбајна
Утицај старења односи се на нестабилност статичке карактеристике због старења
компонената сензора. Овај ефект примећује се тек након дужег времена после
калибрације, која је извршена у тренутку t. Одступање реалне статичке карактеристике од
идеалне због старења је
∆ t = yt − y ,
где је y t реална статичка карактеристика, добијена након времена t, пошто је утврђена
карактеристика сензора. Ово одступање обично се прдставља помоћу нестабилности нуле
или осетљивости, и то у реалном облику у односу на опсег мерења сензора, слично као у
претходном случају (слика 100).
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Слика 100: Релативна промена нуле и осетљивости сензора због старења
Преоптерећење се односи на понашање сензора када је мерена величина изван мерног
опсега. Сензор различито реагује на стационарно и динамичко преоптерећење. На слици
101 означене су типичне вредности улаза које су битне за разматрање стационарног
преоптерећења, при чему је xn номинална вредност улаза до које су мерни квалитети у
потпуности очувани, xd допуштена вредност улаза до које сензор мери али са смањеном
тачношћу, xg1 гранична вредност улаза након чијег деловања се излаз не враћа у нулу, xg2
гранична вредност улаза након чијег деловања се мења осетљивост сензора, и најзад, xg3
гранична вредност улаза која делимично или у потпуности нарушава функционалност
сензора.

Слика 101: Граничне вредности преоптерећења
Утицај других параметара је разноврстан. Статичка карактеристика се у општем
случају може представити као
y = f (x, p1 , p 2 ,..., p n ) ,
где су pi параметри који утичу на статичку карактеристику (температура, притисак,
влажност, вибрације, електрично и магнетно поље итд.). Квалитативно и квантитативно
одређење ових утицаја није једноставно. Отежавајућа околност је то што једни параметри
делују пропорционално на излаз сензора (температура), деловање других има сумирајући
ефект на излазу (зрачење), а трећи такође делују сумирајуће на излаз, али тако да се то
осети тек након извесног времена (прашина, влажност). Анализа се значајно
поједностављује захваљујући чињеници да је деловање параметара независно, тако да се
функција f своди на зависност од само две променљиве:
y = f (x, pi ) .
Ако се сада ова функција развије у ред, добија се:
n
d i f (x) i
y = f (x) + ∑
∆p j .
dpij
i =1
У зависности од карактера извода функције f(x) под знаком суме,утицаји параметара
класификују се у три групе:
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1) изводи функције f(x) по параметру pi ne zavise od ulaza h, тако да је деловање
параметра на статичку карактеристику адитивно;
2) изводи функције f(x) по релативном параметру pi су линеарни са тим параметром,
због чега се, поред адитивног утицаја на статичку карактеристику, мења и осетљивост
сензора;
3) изводи функције f(x) по параметру pi су нелинеарни са тим параметром, па се због
тога мењају, практично, сви показатељи статичке карактеристике.

3.2.2. Динамичке карактеристике
сензора
Динамичке карактеристике сензора су изузетно значајне с обзиром да се сензори у
аутоматском управљању употребљавају за мерење величина које се мењају с временом.
Ове карактеристике описују понашања сензора од тренутка када се мерена величина
променила па до тренутка када се на излазу поново успостави стационарно стање.
У временској области динамичко понашање сензора описује његова диференцијална
једначина n-тог реда. Да би се могли упоређивати различити сензори, на улаз се доводе
промене мерне величине у форми типичних испитних функција:
1, t ≥0

 одскочна функција: x(t) = 1(t) = {

0, t<0

 нагибна функција: x(t) = kt
 синусна функција: x(t) = A sin ωt
Осим ових наведених, употребљавају се: импулсна Диракова функција,
експоненцијална, троугласта и четвртаста. Динамички одзив сензора је понашање излазне
величине и током времена након што се улазна величина х променила на начин неке
типичне функције. За практичну анализу сензора у временској области највише се
примењује одскочна функција, јер се она најлакше реализује.
Први показатељ динамичких карактеристика сензора је његов одзив у временском
домену.
Ако су сви коефицијенти на левој страни диференцијалне једначине сензора једнаки
нули, осим коефицијента a0 , тада је одзив сензора на одскочну промену улаза као
система нултог реда и описује се једначином:
a0 y(t) = b0 x(t) .
Одавде се добија да је исказ директно пропорционалан улазној величини:
y(t) = Kx(t) ,
где је K = b0 / a0 коефицијент појачања система нултог реда, који је заправо једнак
осетљивости. Систем нултог реда назива се још и безинерциони систем, јер без икаквог
кашњења прати промене улаза (слика 102).

Слика 102: Одзив сензора каосистема првог реда на скоковиту промену улазу
74

Мерни уређаји и техника мерења на самоходним житним комбајнима
Реални сензори увек имају неку инерцију. Такав сензор је систем првог реда. То значи
да су у општој диференцијалној једначини сензора сви коефицијенти аn, аn-1,..., а2 једнаки
нули, па се она своди на
dy(t)
a1
+ a0 y(t) = b0 x(t) .
dt
Уобичајена форма писања диференцијалне једначине првог реда је
dy(t)
T
+ y(t) = Kx(t) ,
dt
где су: T = a1 / a0 временска константа сензора, изражена у секундама или минутама, и
K = b0 / a0 коефицијент појачања или статичког преноса.
За нулте почетне услове y(0) = 0 и јединичну побуду x(t) = 1(t), решење претходно
наведене диференцијалне једначине је
y(t) = [ y(0) − y(∞)] e − t / T + y(∞) = K(1 − e− t / T ) .
Временска константа сензора Т резултат је постојања инерције (механичке, топлотне,
хидрауличне, пнеуматске) и због тога одзив излаза у након скоковите промене улаза х не
може бити тренутан, већ се из старог стационарног стања у(0) апериодски приближава
новом стационарном стању y(∞) . Што год је временска константа мања и утицај инерције
на динамику одзива је мањи, па се одзив сензора као система првог реда приближава
одзиву система нултог реда. Да би грешка у систему управљања због инерције сензора
била што мања, уобичајено је да се у системима управљања употребљавају сензори који
имају временску константу бар за један ред мању од временске константе објекта
управљања. Из решења диференцијалне једначине сензора као система првог реда добије
се да је у(Т) = 0,63К, то јест одзив достиже 63% максималног излаза за време t = T. На
основу тога одређује се временска константа и графички, тако што се у тачки t = 0 на
одзив повуче тангента до пресека са новим стационарним стањем (слика 103).
Константа статичког појачања добија се као разлика између новог и старог стационарног
стања, за јединични одскочни одскок улаза.

Слика 103: Одзив сензора као система првог реда на скоковиту промену улаза
Ако су у општој диференцијалној једначини сензора сви коефицијенти аn, аn-1,..., а3
једнаки нули, одзив сензора је као система другог реда односно промене излаза које су
изазване одскочним променама улаза описује диференцијална једначина другог реда
d 2 y(t)
dy(t)
a2
+ a1
+ a0 y(t) = b0 x(t) .
2
dt
dt
Уобичајемо је да се диференцијална једначина пише у канонској форми као
d 2 y(t)
dy(t)
T2
+ 2ς T
+ y(t) = Kx(t) ,
2
dt
dt
или
1 d 2 y(t) 2ς dy(t)
+
+ y(t) = x(t) ,
ω2n dt 2
ωn dt
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где су: K = a0 / b0 коефицијент статичког преноса (осетљивост), ωn = a0 / a2 непригушена
природна фреквенција или фреквенција сопсвених осцилација, ς = a1 / 2 a0 a2 коефицијент
пригушења, при чему је T = 1/ ωn . У зависности од коефицијента пригушења ς , могући су
следећи облици одзива за одскочну промену улаза x(t) = a ⋅1(t) и нулте почетне услове:
1) осцилаторно непригушени или хармонијски одзив, који се добија када је коефицијент
пригушења ς = 0 :
y(t) = Ka (1 − cos ωt) ,
2) осцилаторно пригушени или такозвани пригушени одзив, који се добија када је
коефицијент пригушења 0 < ς < 1 :


1
y(t) = Ka 1e −ςωn t sin ωn 1 − ς 2 t + φ
2
 1 − ς

(

)





1 − ς2
φ = arctg
,
ς
3) критични пригушени одзив, који се добија када је коефицијент пригушења ς = 1 :
y(t) = Ka 1 − (1 + ωn t ) e−ωn t  ,
4) надкритични пригушени или апериодски одзив, који се добија када је коефицијент

пригушења ς > 1 , при чему је ν = (ς + 1 − ς 2 ) /(ς − 1 − ς 2 ) :
ν


y(t) = Ka 1 −
ν e − ( ωn / ν )t − e−ωn ν t  , 0 < ν < 1 .
 ν −1

На слици 104 представљени су могући одзиви сензора као система другог реда на
одскочну промену улаза. На ординату је нанесен нормирани одзив y / aK . Уочава се да
сензор као систем другог реда има велики прескок и велико време смиривања пригушених
осцилација. Комерцијални електромеханички мерни уређаји који се користе на
комбајнима обично се граде са коефицијентом пригушења ξ = 0, 6 − 0,8 , чиме се постиже
компромис између брзине одзива и грешке услед прескока. Сензори у системима
аутоматског управљања са негативном повратном спрегом смеју имати само аперииодски
одзив, то јест коефицијент пригушења ξ > 1 , јер би у противном систем могао бити
нестабилан.

(

)

Слика 104: Одзив сензора као система другог реда на одскочну промену улаза x(t) = a ⋅1(t)
Сензори као системи вишег реда од два ретко се праве, јер се од сензора захтева брза и
тачна конверзија мереног сигнала. Сензор је вишег реда када је састављен од неколико
блокова у конврерзионом ланцу. При томе се води рачуна да се конструктивно обезбеди
да сензор као целина има апериодски одзив на скоковиту промену улаза.
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Параметри динамичке карактеристике сензора у временској области добијају се из
осцилаторно пригушеног одзива на скоковиту промену.
Време кашњења Тk или
мртво време дефинише се као
време које протекне од
тренутка када се деси одскочна
промена на улазу па до
тренутка када се индицира
излаз. Јавља се као последица
тога што промена енергије која
прати
конверзију
мерног
сигнала у мерни сигнал не
може бити тренутна. Због тога
излаз неће почети одмах да се
мења након промене улаза, већ
са извесним закашњењем. Оно
је посебно изражено код
механичких, пнеуматских и
хидрауличних уређаја. Овако
дефинисано време кашњења је
такозвано
чисто
време
кашњења, за разлику од
условног времена кашњења
које се дефинише као време
потребно да одскочни одзив
достигне 50% своје вредности
у стационарном стању.
Време успона Тu дефинише се као време потребно да сe одскочни одзив сензора повећа
од 10% до 90% своје нове вредности у стационарном стању, и то пре појаве првог
прескока. Ова временска константа представља меру брзине (реаговања) сензора.
Време прескока Тр дефинише се као време потребно да одзив достигне први прескок.
Доминантна временска константа Тd дефинише се као време потребно да овојница
(анвелопа) амплитуда прелазног процеса односно осцилација одскочног одзива опадне на
37% своје почетне вредности. У линеарним стабилним системима прелазни процеси
ишчезавају по експоненцијалном закону израженом кроз фактор e−σt , σ > 0 , па се
1
доминантна временска константа може одредити из релације Td =
која се добија по
σ
дефиницији из услова −σt = −1, t = Td .
Време смирења Тs или време успостављања стационарног режима дефинише се као
време потребно да прелазна функција уђе и остане у дозвољеном опсегу ε m , који је
унапред задат. После истека времена Тs може се рећи да је прелазни процес практично
ишчезао, бар што се тачности тиче.
Прескок Р дефинише се као разлика вредности амплитуде првог максимума у одскочном
одзиву и вредности одзива у стационарном стању то јест као максимално надвишење
коначног стационарног стања, при чему је на улазу била одскочна промена у износу пуног
улазног опсега. Зато се прескок изражава по правилу у процентима излазног опсега и
директно је повезан са степеном пригушења ς система. Уместо израза прескок, често се
употребљава термин динамичка грешка, у ознаци εd .
Период осцилације τ дефинише се као временски размак између првог и другог
максимума у одскочном одзиву сензора.
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Анализа динамичког понашања сензора у динамичкој пракси често се врши применом
методе Лапласове трансформације, односно помоћу преносне функције сензора.
Преносна функција је однос Лапласове трансформације излаза и Лапласове
трансформације улаза сензора за нулте почетне услове.
Преносна функција сензора као система нултог реда добија се трансформацијом
одговарајуће једначине која описује његов одзив:
Y(s)
W(s) =
=K.
X(s)
Преносна функција сензора као система првог реда на основу диференцијалне
једначине која описује његов одзив, јесте:
Y(s)
K
W(s) =
=
,
X(s) Ts + 1
где је K коефицијент статичког преноса, а Т временска константа.
Преносна функција сензора као система другог реда на основу диференцијалне
једначине која описује његов одзив, јесте:
Y(s)
K
W(s) =
= 2 2
X(s) T s + 2ςTs + 1
или је, када се користи други облик диференцијалне једначине за опис одзива, у облику:
Y(s)
K
W(s) =
=
.
X(s) 1/ ω2n s 2 + ( 2ς / ωn ) s + 1

(

)

Преносна функција сензора који се примењује у систему аутоматске регулације у
општем случају има облик апериодског блока n-тог реда
Y(s)
K
W(s) =
=
,
X(s) ( Ts + 1)n
где је, најчешће, n = 1 или n =2.
Анализа динамичког понашања сензора уз помоћ преносних функција је једноставнија и
брже доводи до резултата. Излаз у временској области добија се као инверзна Лапласова
трансформација:
y(t) = L -−1 {W(s)X(s)} ,
где је X(s) Лапласова трансформација одскочне,импулсне,нагибне или синусне промене
улазног сигнала сензора.
Када постоји кашњење у излазном сигналу, преносна функција сензора је
Wt (s) = W(s)e − ts ,
где је t време кашњења, а W(s) једна од претходно дефинисаних функција сензора.
Динамичка својства сензора често се приказују у фреквентној области помоћу функција
фреквентног одзива сензора. Ове функције описују зависност амплитуде и фазе синусне
преносне функције од фреквенције улазног сигнала. Синусна преносна функција
W( jω) добија се из преносне функције W(s) заменом оператора s оператором jω . Основа
за истраживање фреквентног одзива је синусно променљиви сигнал
x(t) = A x sin ωt ,
који се доводи на улаз сензора, због чега реални део комплексне променљиве s и јесте
једнак нули, то јест s = jω .
Излаз ће такође бити синусни сигнал исте фреквенције, али неке друге амплитуде В и са
фазним кашњењем φ у односу на улаз:
y(t) = A y sin(ωt + φ) .
Однос ова два харнонијска сигнала представљена у компкексном облику је фреквентни
одзив или синусна преносна функција:
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Y( jω)
= F( jω) e jφ( ω) .
X( jω)
Функције фреквентног одзива су амплитудно-фреквентна карактеристика која
представља зависност амплитуде F( jω) од фреквенције, и фазно-фреквентна
F( jω) = W(s) s = jω =

карактеристика која представља зависност фазе φ(ω) од фреквенције ω улазног сигнала.
Ове карактеристике могу се исказати као:

A(ω) = F( jω) = Re W( jω)2 + Im W( jω) 2 ,
Im W( jω)
.
Re W( jω)
Фреквентни одзив сензора као система првог реда је
K
F( jω) =
.
jTω + 1
Логаритамска амплитудно-фреквентна карактеристика (слика 106а) је према томе
K
L(ω) = 20 log A(ω) = 20 log F( jω) = 20 log
,
1 + (ωT)2
а фезно-фреквентна карактеристика (слика 106б)
φ(ω) = −arctg(ωt) .
φ(ω) = arctg

Слика 106: Логаритамске фреквентне карактеристике сензора као система првог реда:
а) амплитудно-фреквентна, б) фазно-фреквентна
Нискофреквентна асимптота ( ω → 0 ) је хоризонтални правац 20 log K , а високофреквентна асимптота ( ω → ∞ ) је правац −20 log(ωt) са негативним нагибом од 20dB по
декади фреквенције. Тачка прелома амплитудно-фреквентне карактеристике, односно
прелаз са нискофреквентне на високофреквентну асимптоту, одређена је са ω = 1/ T .
Важан параметар амплитудно-фреквентне карактеристике је фреквентни опсег (пропусни
опсег), унутар којег однос амплитуда излазног и улазног сигнала не пада испод
2 / 2 = 0, 707 , односно испод 20 log 0, 707 = −3dB .
Фазно-фреквентна карактеристика за ниске ф◦реквенције ω → 0 има вредност 0 , а за
високе фреквенције ω → ∞ има вредност −90 .
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Имајући у виду преносну функцију сензора као система другог реда, заменом оператора
s oператором jω добија се фреквентни одзив сензора као система другог реда:
K
F( jω) =
.
1 − (ω / ωn ) 2 + j2ςω / ωn
Логаритам модула ове функције или логаритамска амплитудно-фреквентна
карактеристика је
K
L(ω) = 20 log A(ω) = 20 log F( jω) = 20 log
.
2
2
2
1 − (ω / ωn ) + ( 2ςω / ωn )

(

)

Нискофреквентна асимптота је правац 20 log K , а високофреквентна асимптота је правац
20 log K − 40 log(ω / ωn ) са негативним нагибом од -40dB по декади фреквенције (слика
107а). Види се да све криве за ς > 0, 707 леже испод асимптота, а за ς < 0, 707 свака крива
има максимум, који има бесконачну вредност за ς = 0 . Овај максимум означава се као
резонанса, а припадна функција као резонантна фреквенција, која је једнака
ωr = ωn ⋅ 1 − ς 2 .
Фазно-фреквентна карактеристика одређена је са
2ς(ω / ωn )
φ(ω) = arctg
1 − (ω / ωn ) 2
и приказана је на слици 107б.

Слика 107: Логаритамске фреквентне карактеристике сензора као система другог реда:
а) амплитудно-фреквентна, б) фазно-фреквентна
Гранична учестаност ωpo која одређује ширину пропусног опсега, одређује се из услова:
F ( jωpo ) = A(ω) ω=ω = 0, 707 =
po

1
,
2

што за систем другог реда, без коначних нула, даје:
ωpo = ωn 1 − 2ς 2 + 2 − 4ς 2 + 4ς 4
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Велика предност изучавања динамичког понашања на основу фреквентних
карактеристика је у једноставности ове методе, па је у различитим областима техничке
праксе традиционално засупљена. Примењује се такође и у техници сензора за
експериментално одређивање фреквентних карактеристика.
Експериментално одређивање амплитудно-фреквентне карактеристике врши се тако
штосе на улаз сензора доводи синусни сигнал A x sin ωt . На излазу се региструје синусни
сигнал исте фреквенције, али друге амплитуде и фазно померен. Затим се фреквенција
улазног сигнала A y sin(ωt + φ) . Затим се фреквенција улазног сигнала повећа при
константној амплитуди, тако да је на улазу A x sin ω1t . На излазу је синусни сигнал
A y sin(ω1t + φ1 ) при чему је A y1 < A y . Амплитудно-фреквентна карактеристика једнака је
односу амплитуде излазног и амплитуде улазног сигнала. Поступак се понавља за следећу
већу фреквенцију, како то илуструје слика 108.

Слика 108: Експериментално одређивање амплитудно-фреквентне карактеристике
Уобичајено је да се због графичке компактностицрта нормирана амплитудно-фреквентна
карактеристика. Она се добија тако што се на ординату наноси релативна промена односа
амплитуда (Bi / A) /(B / A) = Bi / B односно одговарајући логаритам. Почетну фреквенцију
ω треба одабрати довољно малом, тако да не буде никаквог пригушења амплитуде
излазног сигнала. При цртању амплитудно-фреквентне карактеристике корисно је
експерименталне податке записивати на начин који је приказан у табели 2.
ω s -1 
A yi / A y

1

5

10

12

15

1

0,90

0,80

0,707

0,6

20 log(A yi / A y ) [ dB]

0

-0,92

-1,93

-3,00

-4,44

Табела 2: Подаци за цртање амплитудно-фреквентне карактеристике
Експериментално одређивање фазно-фреквентне карактеристике није једноставно с
обзиром да је природа сигнала на улазу сензора и сигналана излазу сензора различита.
Ако је ове сигнале могуће помоћу других мерних уређаја претворити у електрични сигнал,
тада се фаза на датој фреквенцији ω = 2π / T може одредити помоћу двоканалног
осцилоскопа мерењем временског интервала t φ између идентичких тачака улазног и
излазног сигнала: φ(ω) = 360t φ / T = 360ωt φ / 2π,    .
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3.3. Сензори и методи мерења
неелектричних величина на
комбајну
комбајну
Класификација мерних уређаја на комбајну је врло незахвална с обзиром на изузетано
сложен склоп комбајна како је то већ напоменуто, и с обзиром на велики број мерних
уређаја различитих и по принципу мерења, и по конструкцији, који поврх свега треба да
мере разнородне физикалне величине. Једна од могућих класификација мерних елемената,
и то најзначајнијих за рад комбајна и праћење процесе жетве, те касније сумирање
резултата односно приноса и губитака, може се извести на следећи начин:
• Навигационо-нивелациона мерења
o одређивање правца
o мерење нагиба тла
• Мерења дистанце
o мерење ширине захвата
o мерење неравнина тла, притиска хедера на тло и висине резања
o мерење висине витла
o мерење ширине зазора бубањ-подбунањ
• Мерења броја обртајa и обртног момента
o мерење на спојничкој осовини мотора
o мерење на преносној осовини за хидрауличну пумпу
o мерење на горњем делу елеватора хедера
o мерење на улазном вртилу бубња
o мерење на вратилу битера
o мерење на осовини мењачке кутије односно осовини точкова
o мерење на преносној осовини погонa сита
o мерење на вратилу вентилатора
o мерење на осовини сламотреса и растресача сламе
o мерење на осовини елеватора за зрно
o мерење на осовини елеватора за неовршено класје
• Мерења приноса зрна
o мерење масеног протока очишћеног зрна
o мерење запреминског протока очишћеног зрна
o мерење квалитета зрна: влажности, густине и садржаја протеина
• Мерења губитака зрна
o мерење губитака зрна у неовршеном класју на хедеру
o мерење губитака зрна у слами на сламотресу
o мерење губитака зрна у плеви на горњем ситу
• Мерења количине
o мерење количине горива у резервоару за гориво
o мерење количине зрна у резервоару за зрно
o мерење количине повратне масе неовршеног класја у апарат за вршај
o мерење количине сламе (на више позиција)
• Мерења на хидрауличној инсталацији
o мерење притиска
o мерење температуре
Према датој класификацији ће мерни уређаји и на даље бити детаљно третирани у овом
Поглављу.
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3.3.1. Навигационо-нивелациона
мерења
У групу навигационо-нивелационих мерења на комбајну спадају:
− одређивање правца комбајна и
− мерење нагиба тла,
а сврха ових мерења је, следствено
− вођење комбајна по правцу и одређивање ширине захвата, односно
− нивелација тела комбајна и/или сита.
Ова група мерења је донекле испреплитана са мерењима дистанце. Наиме, правац
комбајна одређује се управо мерењем разлике дистанци одбијања ласерских зрака од
стрњике односно непокошеног усева, а помоћу овог мерења се прорачунава и сама
ширина захвата која је по својој природи дистантна величина. С друге стране, одређивање
дистанце хедера од тла користи се поред одређивања притиска хедера на тло и висине
резања, још и за нивелацију хедера када је измерена дистанца различита на крајевима
хедера.
Одређивање правца комбајна своди се на одређивање границе између покошеног и
непокошеног усева помоћу сензора визије. По том правцу треба водити један крај хедера
односно витла и косе. У задњих пет деценија, велики број пољопривредних истраживања
било је усмерено на аутоматизацију управљања пољопривредном машином. Главни циљ
ових истраживања је да упрости и поједностави рад руковаоца комбајном и да се дође до
бољег искоришћења могућности машине. Руковалац мора да оствари два задатка
истовремено: вођење и управљање комбајном са једне стране и извођење технолошких
операција са друге стране. Новија истраживања показују да се тачност при вожњи
комбајна знатно смањује уколико је потребно да руковалац комбајном изврши још неки
задатак. Поред тога рад на машини постаје још тежи због повећања њене ширине,
комплексности и снаге. Ово резултује повећањем могуће брзине кретања комбајна, као и
вероватноће преклапања операција и смањењем могућности да се оптимално користи
уређај, што може довести до економских губитака и у неким случајевима до штетних
последица на пре свега руковаоца и машину, а и на загађење природе. Ови негативни
утицаји би се избегли када неке или све задатке за управљање вожњом и вођењем
комбајна не би морао да изводи руковалац, већ када би он могао да сву своју пажњу
усмери на обављање примарних, технолошких функција комбајна, дакле аутоматским
вођењем комбајна по правцу. Оно се одвија тако што навигациони сензори и модели
возила дају потребне информације софтверу за планирање путање кретања, при чему се
прорачунавају захтевани угао заокретања и потребна брзина кретања и информација о
томе шаље регулишућем органу, који сигнале о управљању шаље извршним органима.
Вештачка визија је мултидисциплинарно подручје које повезује рачунарство,
електронику и машинство са циљем да се вештачки имитира човекова визуелна
перцепција. Имитација трију компоненти човекове визуелне перцепције – ока, оптичких
нерава и можданих функција – у појединим аспектима је боља, а у понеким слабија од
узора. Када су у питању брзина, континуални рад, објективност мерења и издржљивост у
непогодној околини, предност је на страни вештачких система визије.
Детекција ивице неовршеног усева састоји у сегментацији, то јест дељењу слике на
елементарне ивице и њиховом спајању у линију разграничења са стрњиком. Број пиксела
који припада линији мали је у односу на укупан број пиксела на слици односно линија
разграничења области је врло уска у односу на комплетно видно поље. Међутим,њихово
одређивање је од суштинског значаја, јер су информације садржане у линијама кључне за
препознавање тражене линије по којој треба водити комбајн, тачније један крај витла.
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Филтрација шума неопходна је за правилно детектовање ивице стрњике односно
непокошеног усева. Због присуства шума управо је ивица светлија или тамнија односно
мање или више изражена, па ју је теже детектовати. За елиминацију шума традиционално
се примењује нископропусни филтер. У анализи слике овај начин може бити и
контрапродуктиван јер детаљи често садрже управо високофреквентне компоненете као
користан сигнал. Када је шум периодички, примена нископропусних и појасних филтера
даје добре резултате.
Софтверске технике филтрације шума су локално усредњавање, усредњавање по слици и
поређење, то јест одузимање слике после и слике пре неке операције. Локалним
усредњавањем сјајност посматраног пиксела замењује се са вредношћу која се рачуна као
средња вредност сјајности пиксела унутар дефинисаног прозора – то је такозвани медијан
филтера. За илустрацију овог поступка може послужити слика представљена матрицом од
4 × 4 пиксела, при чему сваки пиксел има сјајност од 0 до 9 (слика 109). Најмањи филтер
је прозор димензија 3 × 3 и на датој слици може се представити у четири различита
положаја. У сваком положају израчуната је средња вредност за пикселе унутар прозора и
са њом замењена вредност за пикселе у средини прозора. Као резултат добијена је слика
са мањим шумом, али слично као и код употребе нископропусног филтера настаје
размазивање ивице. Што год је прозор мањи, размазивање детаља и ниво отклоњеног
шума су мањи.

Слика 109: Локално усредњавање, [15]
Најбољи резултати постужу се модификованим локалним усредњавањем.Суштина је да
се прво одреди локација шума, односно они пиксели који се изразито разликују од
осталих, а онда се само на те пикселе примени локално усредњавање.
Када слика има добар контраст и када је очишћена од шумова, нормално на правац
простирања линије јављају се нагле промене у скали сивог. Промене у градијенту сивог
рачунају се помоћу диференцијалних оператора, који у суштини представљају
високопропусне филтере.
Сам сензор визије је оптоелектронски систем који претвара оптичко зрачење у слику или
електрични сигнал. Код активног сензора визије какви се употребљавају на комбајнима
предајник емитује у околину светлост одређене таласне дужине, а пријемник на тој истој
таласној дужини прима рефлектовану светлост из околине.
У структури сензора визије могу се издвојити компоненте (слика 110):
− оптички елементи (огледало, призма, сочиво, филтер, делитељ зрачења);
− оптоелектронски сензор заједно са електронским колима за примарну обраду сигнала
(претпојачавач, U/I конвертор, механизам за хлађење);
− кола за обраду сигнала слике (мултиплексер, A/D претварач, процесор) и пратећи
софтвер;
− извор осветљења који није дословно део сензора визије, али јесте компонента без које
се не може комплетирати визија простора испред комбајна односно линија разграничења
стрњике и неовршеног усева.
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Слика 110: Структурна блок-шема сензора визије
Процесор обрађује сигнал ради издвајања визуелне информације, при чему се морају
јасно дефинисати елементи информације и алгоритми њиховог издвајања. У пракси
постоји велики број алгоритама са различитим концептима обраде сигнала. Већина је
прилагођена обрађеној хардверској структури, а мањи број има универзални карактер.
Пиксел (енг.pix(pictures)+element) јесте елемент слике добијен помоћу једног
оптоелектронског сензора. Сензори визије се разликују према типу употребљених сензора.
Укупан број пиксела у равни фокуса даје се матрицом колона × врста, при чему је однос
броја колона и броја врста најчешће 1:1,а може бити 2:3 или 3:4.
Видно поље је део сцене који сензор визије детектује са растојања r. На основу ове
дефиниције видно поље може да се представи као:
• Тотално видно поље TFOV (Total Field of View), то јест радни простор димензија x × y
који сензор визије детектује са номиналног растојања rnom :

TFOV = x × y

[m] .

На пример,типична вредност је TFOV = 0, 2 × 0, 2m за rnom = 0, 5m .
• Тотално видно поље изражено као угао из којег сензор визије детектује радни простор
x × y са растојања rnom :

 x   y 
TFOV = 
×
 [ rad ] .
 rnom   rnom 
На пример, за x × y = 0, 2 × 0, 2m и r = rnom = 0,5m добија се да је тотално видно поље
TFOV = (0, 2m / 0,5m) × (0, 2m / 0,5m) = 0, 4 × 0, 4rad .
• Непосредно видно поље IFOV (Instantaneous Field of View), то јест правоугли радни
простор којег детектује један пиксел при номиналном растојању између сензора визије и
објекта:
TFOV  x   y 
IFOV = x p × y p =
=   ×   [m] ,
m×n  m   n 
при чему је m × n формат матрице пиксела. Типична вредност за IFOV je 0,5 × 0,5mm при
rnom = 0, 5m и често се назива резолуцијом сензора визије. На пример, за сензор визије са
матрицом m × n = 512 × 512 и TFOV = 0, 2 × 0, 2m , добија се IFOV = 0, 4 × 0, 4mm .
• Непосредно видно поље изражено као угао под којим се детектује део радног простора
x p × y p из једног пиксела при номиналном растојању између сензора визије и објекта:
 x p   yp 
IFOV = 
×
 [ rad ] .
 rnom   rnom 
На пример, за x p × y p = 0, 4 × 0, 4mm и rnom = 0, 5m добија се IFOV = 0,8 × 0,8mrad .
Сензор правца комбајна односно ласер пилот се налази на левој страни хедера (слика
111, лево) изнад раздељивача масе и састоји се из два сензора (ока). Видокруг сензора има
ширину 3m и дужину 14m. Сензор који се налази на левој страни кућишта има улогу
емитера који зрачи инфрацрвене зраке, док други сензор има улогу пријемника односно
он упија зраке који су одбијени од стабљике или стрњишта (слика 111, десно) и мери
повратно време. Могуће је постављање сензора и са обе стране хедера.
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Слика 111: Позиција и изглед ласер пилота, [1]
На задњој страни кућишта налази се дисплеј у облику крста и вијак помоћу којег
можемо подешавати нагиб сензора с обзиром да се сваки посебно може померати лево и
десно за по 6 степени. Битан услов подешавања је и тај да се при кориговању ласерског
пилота, комбајн доведе да ради пуном ширином радног захвата и то без дејства на
управљачки точак. Исто тако, веома је битно да при постизању пуне ширине радног
захвата одбојник левог раздељивача масе треба лагано да додирује стабљике усева.
Метода која се користи за детектовање границе између стрњике и непокошеног усева је
такозвана TOF метода која се базира на 3D визиосензору са ласерским даљинаром на
принципу мерења времена путовања светлости од ласера до жита и назад до пријемника.
Референтни импулс за старт ласера истовремено активира ласер и бројач такт импулса у
логичком колу, а рефлектовани сигнал са стрњике односно жита детектован диодом
зауставља бројач. Укупан број такт импулса пропорционалан је времену ∆t = 2z / c , где је
z удаљеност тренутно скениране тачке објекта, а c брзина светлости.
Суштина мерења је у томе да светлости која пада на стрњику треба дуже време да се
повратно рефлектује него светлости која се одбија од усправљеног усева (слика 112). Број
снимања је три пута у секунди, а сви добијени подаци се прикупљају у процесору где се
одређује средња вредност и након тога се обавља упоређивање стварне и задате
вредности.

Слика 112: Принцип деловања ласер пилотa
Оно што је карактеристично за овакав сензор је да не распознаје ивицу само по висини,
већ и по боји усева, што омогућава примену ласер пилота и када услови за рад нису
повољни то јест када је усев полегао или када је закоровљен или када се ради ноћу.
Ласер пилот, међутим, има и одређене мане. Може се догодити да се ласерски уређај на
неки начин „збуни“ у случају да се појави бочни ветар који носи уситњену сламу испред
комбајна на усев. Исто тако се дешава да високе стабљике полегну и то у правцу кретања
тако да након проласка комбајна остану неодрезане, па се стрњиште не разликује од
покошеног дела ни по висини ни по боји.
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Мерење нагиба тла представља изузетно важно мерење у смислу повећања
продуктивности појединих технолошких уређаја и следствено повећања самог приноса
односно смањења губитака, пошто губици имају тенденцију повећања на нагнутим
теренима. На слици 113 приказана је контролна кутија задужена за мерење уздужних и
бочних нагиба смештена на шасији комбајна која садржи електронско клатно као
најважнији део уређаја, помоћу којег се на даље брзо и тачно управља вентилима и даље
самим извршним органима задуженим за нивелацију.

Слика 113: Контролна кутија за мерење нагиба тла
На комбајнима произвођача Claas доминирајући уређај за нивелацију сита је уређај који
се заснива на принципима хидраулике, приказан на слици 114.

Слика 114: Регулациони вентил са клатном за мерење бочног нагиба тла и нивелацију
сита, [27]: 1 – разводни поклопац, 2 – клатно, 3 – кућиште, 4 – калем
Уље под притиском се из напојне пумпе доводи на прикључак Р разводног поклопца.
Када је клатно у централној позицији (терен без нагиба), прикључак Р је блокиран
калемом. Када клатно промени своју позицију било лево било десно у односу на кућиште,
калем се помери. При томе, остварује се веза између прикључака Р и А oдносно
прикључака B и R или се остварује веза између прикључака Р и В односно А и R, у
зависности од смера у коме се помери клатно. Положај на комбајну овог регулационог
вентила са клатном за мерење нагиба тла приказан је на слици 111.
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3.3.2. Мерење дистанце
У мерење дистанце на комбајну спадају:
− мерење ширине захвата,
− мерење неравнина тла, притиска хедера на тло и висине резања
− мерење висине витла,
− мерење ширине зазора бубањ-подбубањ.
Ширина захвата се одређује рачунски познавањем конструктивних параметара хедера,
пре свега витла и косе, те познавањем тачке на хедеру по којој је комбајн вођен дуж
линије раздвајања стрњике и непокошеног усева, при чему је та тачка најчешће крајња
тачка косе, ради максималне продуктивности, и при чему се та тачка одређује помоћу
сензора визије односно ласер пилота како је то већ описано. Ширина захтева је параметар
који се употребљава за билансирање снаге протока житне масе кроз технолошке уређаје и
за одређивање приноса и губитака по јединици површине. Ширина захвата зависи од снаге
и пропусне моћи комбајна, а максимална ширина је конструктивни параметар који на
савременим комбајнима досеже и преко девет метара.
Мерење неравнина тла односно одређивање микрорељефа представља веома битну
ставку за правилно управљање хедером у смислу мерења притиска хедера на тло и
праћења контура тла, те следствено за мерење висине резања и одржавање њене
константне вредности дуж целе ширине хедера чиме се постиже и равномерност
пристизања покошене житне масе на хедерску платформу и стиче знатно тачнији увид у
количину житне масе која улази у комбајн када се податак о висини резања спрегне са
податком о ширини захвата и параметрима саме жетвене културе као што су апсолутна
или релативна тежина, густина и запремина сламе и зрна.
Први уређаји који су у додиру са самим тлом су по један пар тракастих пипака,
смештених испод хедера (слика 115) који директно клизе по тлу. Број ових пипака који
представљају механичке сензоре је четири, али су по два крајња спојена ради прецизнијег
мерења. Наиласком хедера на узвишење тла, пипци се угибају и долази до кретања
одговарајућег система полуга. Уколико је неравнина присутна само с једне стране хедера,
угибаће се само један пар пипака, што ће бити кључна информација за закретање хедера
око попречне осе комбајна. Пипци, практично, све време мере најниже вертикално
растојање од тла до најниже тачке хедера, а њихов положај осигурава брзу промену
положаја хедер како би он савршено пратио контуре земљишта.

Слика 115: Тракасти пипци на комбајнима Claas и Massey Ferguson
Међутим, сами пипци, као и систем полуга, предствављају тек претвараче притиска
хедера на тло односно његовог растојања од тла у померање, и најзад закретање крајње
полуге у низу, чије померање региструје одговарајући отпорнички сензор помераја,
приказан на слици 116 заједно са својом позицијом на хедеру, при чему треба напоменути
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да се овај сензор налази са обе стране хедера сходно томе да су и пипци распоређени са
обе стране хедера.

Слика 116: Сензор висине хедера, [1]
Дакле, пипци и полуге представљају механички део уређаја или боље речено механизма
за мерење неравнина тла и висине хедера и резања, док се кључно претварање померања
као механичке и неелектричне величине у електричну, врши у самом горе приказаном
сензору по принципу промене електричне отпорности. Поставка, распоред и конструкција
полуга је, иначе, таква да се обезбеди минимално дејство у погледу силе последње полуге
која долази у додир са отпорником сензора ради смањења отпора и појаве других
нежељених ефеката.
Мерење висине витла остварује се такође коришћењем отпорничког сензора померања
у комбинацији са системом полуга. Овај сензор налази се на врху хедера с десне стране из
перспективе комбајнера и приказан је на слици 117. Витло је, иначе, потребно спуштати
по потреби у случају жетве полеглог или местимично полеглог усева, тако да из тога и
проистиче значај мерења висине витла.

Слика 117: Сензор висине витла, [1]
И мерење ширине зазора између бубња и подбубња који сачињавају вршајни апарат
остварује се коришћењем отпорничког сензора помераја у комбинацији са системом
полуга, при чему је прва полуга у низу везана за клипњачу хидроцилиндра који регулише
ширину зазора између бубања и подбубања, а последња полуга је спрегнута са
отпорноком сензора. Сама ширина зазора, иначе, није константна целом дужином
преклопа бубња и подбубања, већ је на почетку зазор 8 - 32mm, а на излазу 2 - 13.5mm.
Ширина зазора зависи од врсте и стања житарице која се жање, пре свега зрелости и
влажности, те зависи и од услова жетве, пре свега количине рода и протока житне масе
кроз вршајни апарат. Из наведених разлога је и потребно регулисање ширине зазора којим
се остварује да се житарица правилно третира, што значи да се зрно истреса из класа у
што већем процентуалном садржају, а да при томе не трпи превелики притисак који би
могао изазвати његова оштећења.
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Слика 118: Сензор ширине зазора између бубња и подбубња, [1]
Отпорнички потенциометарски сензор састоји се од отпорника и покретног контакта.
Његов рад заснива се на линеарној зависности:
l
r U
= = i,
L R U
где су: L и R дужина и отпор потенциометра, l и r дужина и отпор од места контакта
клизача до референтног краја потенциометра, U напон на крајевима потенциометра, U i
излазни напон између тачке контакта клизача и референтног краја потенциометра.
Потенциометри се праве од изолатора на који се намота шица или наноси отпорнички
слој полимера. Минимално кретање клизача код жичаног потенциометра које ће изазвати
промену излазног напона остварује се прелажењем са навоја на навој (са жице на жицу).
Због тога се излазни напон мења скоковито. Величина овог скока је
U
∆U i = ,
n
што представља резолуцију потенциометра. Уобичајено је да се резолуција означава у
релативном облику у односу на напајање:
∆U i 1
= .
U
n
Резолуција мерења зависи од броја навоја n по јединици дужине. Типична густина
намотаја је 200-400навоја/сm, чему одговара резолуција 0.0025-0,005сm. Пожељно је да
укупни отпор потенциометра буде што мањи како би оптерећење на мерни инструмент
било што мање. Већа резолуција и осетљивост остварује се кад је већи напон напајања,
али је његова максимална вредност ограничена на износ:
U max = Pmax R ,
где су Pmax максимална дозвољена снага потенциометра и R његов отпор.
Материјал за жицу треба да има што мањи температурни коефицијент отпора (обично је
α = ( 2 − 10 ) ⋅10−5 1/  C ). За помицање клизача потребна је извесна сила, која треба да је
што мања како сензор не би оптерећивао систем чије се померање прати, и следствено чак
и утицао на резултате мерења. Нечистоће се скупљају на месту контакта клизача са
потенциометром, што утиче на повећање прелазног отпора контакта, односно на веће
одступање излазног напона у односу на идеалну вредност. Близина помицања клизача
ограничена је због трења и хабања отпорника. Век потенциометријског сензора процењује
се према броју прелаза клизача са једног на други крај потенциометра. Жичани
потенциометри имају милион оваквих прелаза, потенциометри са слојем угљика пет
милиона, а потенциометри са полупроводничким слијем 30 милиона. Типична тачност
жичаног потенциометра је око ±1% опсега, а полупроводничког до ±0, 01% опсега,
обновљивост ±0, 04% , температурна осетљивост ±0,8% , хистерезис о,5-1%, максимална
дозвољена брзина клизача 0,25m/s.
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У наведеним пориционим системима аутоматске регулације на комбајну положај који се
регулише (хедер, витло или подбубањ) мења знак у односу на референтну вредност. Зато
се уместо просте потенциометарске шеме примењује сложенија. На слици 119 приказан је
потенциометарски сензор положаја, где се излазни напон добија између клизача и средње
тачке на потенциометру. Пролаз потенциометра кроз ту тачку одговара промени знака
излазног напона када је напајање истосмерно какав је случај на комбајну. Излазни напон у
функцији релативног положаја клизача дат је изразом:
x Ri
L R
Ui =
U.
2
x
Ri
x
− 0,5   + 2
L
R
L
Дати израз представља статичку карактеристику која је линеарна само када је сензор
неоптерећен, то јест када R i R → ∞ . Нехомогеност отпорничког материјала и
неравномерност намотаја онемогућавају линеарност бољу од 0,01%. Што год је
оптерећење веће, карактеристика је нелинеарнија. Зато осетљивост није константна и
зависи од оптерећења. Међутим, у околини координатног почетка, где су промене x / L
мале, осетљивост је константна и износи:
U
 dUi 
S=
= .

 dx / L  x / L =0 2

Слика 119: Потенциометарски сензор положаја
са спојем са средњим изводом
Ова вредност се смањује како се клизач примиче крајевима потенциометра. Смањивање
је веће када је однос R i R мањи.
Основне мане потенциометријских сензора су мала осетљивост, присутност термичких
шумова и променљиви прелазни отпор између контакта клизача и навоја. Међутим, због
једноставности конструкције, малих габарита и цене, те могућности напајања из
различитих извора веома много се употребљавају у детекцији и аутоматској регулацији
помераја.
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3.3.3. Мерење угаоне брзине
и обртног момента
Билансирање снаге на транспортно-технолошким уређајима комбајна неопходно је
извршити ради правилног гранања снаге, ради праћења рада самих уређаја односно
њиховог одступања од номиналног режима рада и ради стицања увида о протоку житне
масе. Одређивање биланса снаге на комбајнима врши се мерењем угаоне брзине преко
броја обртаја и мерењем обртног момента на погонским вратилима.
Мерење наведених величина на свим вратилима било би скупо, непрактично и често
непотребно, па је потребно извршити правилан избор вратила на које ће бити постављени
мерни уређаји, тако да на конто тих мерних места може да се избилансира снага свих
склопова комбајна од интереса. Један могући избор мерних места приказан је сликом 120.

Слика 120: Мерне тачке за билансна мерења, [10]
Мерење угаоне брзине своди се на мерење броја обртаја вратила, а ово, пак, на
примену сензора близине на ланчаницима одговарајућих вратила или при улежиштењима
вратила као носиоцима машинских елемената и склопова чија се брзина жели измерити.
Сензори близине имају излазни сигнал који се мења када је близина објекта већа или
мања од одређене вредности. Због тога се често називају релејним сензорима односно
прекидачима, чије име зависи од физичког принципа на коме раде: индуктивни,
капацитивни, оптоелектронски и сл. Брзина обртања се одређује бројањем импулса који се
стварају при проласку објекта (на пример зупци ланчаника) испред сензора.
Сензори близине су јефтини, једноставни и издржљиви, одликују се високим
метролошким и технолошким вредностима. Њихов информациони капацитет од једног
бита је мали, али и поред тога има важну улогу и веома су заступљени у системима
аутоматског управљања на комбајну где имају улогу мерења угаоне брзине.
Терминологија, статичке и електричне карактеристике, пројектовање, кабловски
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прикључци, кућишта, испитне и тест процедуре, и друга њихова битна својства прописани
су европским стандардима EN 50008 – EN 50044.
Због начина на који раде, сензори имају релејну статичку карактеристику са
хистерезисом (слика 121). Сензорски део спојен је на одговарајуће електронско коло чији
је излаз затворен (NC, према normally closed) или отворен (NO, према normally open).
Стање NC често се означава са ON (укључен) и придружује му се логичка јединица, а
стање NO тада се означава са OFF (искључен) и придружује у се логичка нула.
Преклопно растојање или опсег деловања је удаљеност при којој се мења излазни
сигнал. Због варијације у технолошким и конструкционим параметрима везаним пре свега
за израду и обраду ланчаника, потреса и вибрација технолошких уређаја и целог комбајна,
утицаја температуре и нестабилности напона напајања, номинална врердност преклопа
има само теоријски значај. За техничку примену релевантни су следећи параметри:
• Реално преклопно растојање Sr које се разликује од номиналног за ±α rSn .
Коефицијент α r обухвата производне и конструкционе толерансе дефинисане при
номиналном напону напајања и радној температури од 20 C и има максималну вредност
0,1, тако да је 0,9Sn ≤ 0, 9Sr ≤ 1,1Sn ;
• Ефективно преклопно растојање Se које се разликује од номиналног за ±α eSn .
Коефицијент

αe

одражава утицај температуре, а вредност му је таква да је

0,9Sr ≤ Se ≤ 1,1Sr , односно 0,81Sn ≤ Se ≤ 1, 21Sn ;
• Оперативно преклопно растојање So , које одговара дозвољеним условима рада, а

дефинише се као 0 ≤ So ≤ Se min , односно 0 ≤ So ≤ 0,81Sn .

Слика 121: Статичка карактеристика сензора близине:
а) релејна карактеристика, б) опег деловања
Хистерезис статичке карактеристике дефинише се као неподударност између преклопног растојања када се детектовани објекат (код мерења угаоне брзине на комбајну то
је најчешће зубац ланчаника) приближава сензору и преклопног растојања када се сензор
удаљава од сензора. Хистерезис се изражава као апсолутна вредност или у процентима
номиналног преклопног растојања.
Поновљивост статичке карактеристике представља тачност ефективног преклопног
растојања Se за два узастопна прекидачка стања између којих је интервал од осам сати,
при амбијентној температури 15 C < t < 30 C и при напајању које варира највише ±5% од
номиналне вредности. Треба напоменути да су у поновљивост сумарно укључени ефекти
променљивих услова средине, хистерезиса и дрифта.
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Фреквенција прекључивања f је максимални број уклопних циклуса у једној секунди при
одређеним условима. Један уклопни циклус дефинише се као однос ON/OFF, уз примену
стандардног тест објекта са тачно прописаним обликом, димензијама и материјалом од
кога је направљен. У зависности од физичког принципа рада сензора специфицирани су
одговарајући тест објекти и односи ON/OFF.
Међу сензорима близине који се примењују на комбајнима најбројнији су индуктивни
сензори близине, који су једни од најбројних на комбајнима, па ће им стога бити
посвећено и највише пажње.
Принцип рада индуктивних сензора темељи се на зависности индуктивности калема од
промене магнетске отпорности. Са приближавањем металног предмета слаби магнетска
отпорност калема и расте индуктивност. Када се предмет удаљава, дешава се супротна
појава. Параметри електромагнетног кола и карактеристике објекта одређују зону
детекције.
Стандардни тест објекат за индуктивни сензор близине дефинисан је као квадратна
челична плочица (ČL 0300) дебљине 1mm са страницом чија је дужина једнака пречнику
активне површине цилиндричног сензора (слика 122а). Померањем тест објекта у
хоризонталном и вертикалном правцу сензор ће се активирати када предња ивица објекта
дође у одређену тачку. Спајањем ових тачака добија се крива одзива (слика 122б).

Слика 122: Тестирање индуктивног сензора:
а) стандардни тест објекат, б) крива одзива за челик
Индуктивни сензор близине може се применити и за детекцију металних елемената који
нису од челика, и тада је потребно извршити одговарајућу корекцију номиналне криве
одзива са коефицијентом корекције који се декларише у односу на номинално преклопно
стање Sn . На пример, за челични лив фактор корекције је 1,1, а за нерђајући челик 0,7. Ако
су радни објекти на комбајну чија се угаона брзина мери, односно вратила и објекти на
њима већи од тест објекта, преклопно растојање једва ће се променити, али је у случају
радних објеката мањих и тањих од тест објекта, преклопно растојање изразито
редуковано, па је тада податак о димензијама тест објекта битан за правилан избор
сензора.
Индуктивни сензор са једносмерним излазним сигналом састоји се од калема као
примарног осетилног елемента, осцилатора који генерише наизменично електромагнетно
поље, демодулатора који претвара промену амплитуде у једносмерни сигнал, прекидачког
степена (Шмитовог тригера) и појачавача (слика 123).
Чим се укључи напајање, почињу осцилације на резонантној фреквенцији f. Због ових
осцилација, у смеру осе сензора јавља се електромагнетско поље. Када метални објекат
или део објекта као што је то случај код мерења угаоне брзине уђе у поље, на његовој
површини индукују се вихорне струје које смањују енергију поља. Губици енергије зависе
од параметара поља, геометрије и физикалних особина материјала од кога је направљен
објекат.
94

Мерни уређаји и техника мерења на самоходним житним комбајнима

Слика 123: Индуктини сензори близине: а) блок-шема, б) транзисторско
прекидачко коло, в) прекидачко коло са опеационим опјачавачем
Електричне карактеристике индуктивних сензора близине прописане су стандардима.
Најважнији параметри су:
− стабилан напон напајања U o = 7 − 9V (препоручује се 8,2V) са струјом кратког споја
I ks = 7 − 16mA (препоручује се 8,2mA);
− струја I pr = 0, 2 − 2,1mA када је сензор у тачки преклапања;
− струја I1 = 0, 05 − 0,15mA , која индицира прекид напојног вода или отказ сензора;
− струја I 2 = 6, 5 − 7, 45mA , која индицира кратак спој у напојном воду или отказ сензора,
при чему наведеном опсегу струје одговара еквивалентна отпорност сензора од 360Ω до
100Ω и за напон напајања 8,2 V.
Радна вредност струје зависи од самог сензора и одређује се у складу са претходним
техничким параметрима. За контролу рада појачавача унутар дефинисаних граница
употребљавају се дискретна кола – транзисторска или са операционим појачавачем (слика
117б и 117в).
Математички модели индуктивних сензора близина описују зависност индуктивности L
од удаљености објекта D. При градњи математичког модела L(D) потребно је одредити
услове функционисања, координатни систем, апроксимацију модела и параметре модела.
Услови који одређују функционисање сензора су:
− индуктивност L 0 при потпуном контакту сензора и објекта за D = 0 : L 0 = L(0) ;
− индуктивност L INF када је објекат далеко од сензора, то јест за D → ∞ : L INF = L(∞ ) ;
− монотона промена L(D) у интервалу D ∈ [ 0, ∞ ] ;
− осетљивост, односно коначна вредност првог извода: S0 = ( dL / dD )D=0 .
Треба напоменути да су навоји калема смештени у кућишту, па објекат никада неће у
потпуности затворити магнетско коло, те ће L 0 и S0 увек имати неке коначне вредности.
Координатни систем у коме се гради математички модел је најчешће правоугли, при
чему се варијабле представљају у релативном облику ради једноставнијег поређења
карактеристика двају различитих сензора. Ове варијабле су:
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− релативно растојање d и дефинише се у односу на карактеристичну геометријску
димензију сензора D REF : d=D / D REF ;
L − L INF
L
− релативна индуктивност: L=
=
−1.
L INF
L INF
Апроксимација модела је изражена експоненцијалном функцијом са два, три или четири
параметра као апроксимација зависности L(D) , односно L(d) , иначе хиперболичке
функције. У пракси се најчешће употребљава функција са три параметра:
C

L=A ⋅ eB⋅d , за: A < 0, B < 0, и 0 < C < 1 ,

при чему су: L0 = L(0) = A и S0 = (dL / dd )d →0 = B ⋅ C ⋅ L ⋅ d C-1

(

)

d →0

= −∞ .

Ако је коначни модел у облику експоненцијалне функције, потребно је одредити
параметре модела A, B и C помоћу познатих вредности L 0 , L1 , L1/ e , L INF и D REF :
− за d = 1 , то јест за D = D REF , из апроксимативне једначине модела са три параметра

добија се да је L(1) = L1 = A ⋅ e B , одакле се лако налази једначина за рачунање параметра В:
L1
−1
L INF
L − L INF
L1
L1
B = ln = ln = ln
= ln 1
.
L0
A
L0
L
L
−
0
INF
−1
L INF
− За одређивање параметра С може се узети било која вредност, али је најпогоднија
d = 1/ e , то јест D = D REF / e , за коју горња једначина апроксимативног модела има облик
C

L1/ e = L (1/ e ) = A ⋅ e B⋅e одакле се после логаритмовања, добија параметар С:
L1/ e
L − L INF
L
ln 1
ln 1
L0
L0
L 0 − L INF
C = − ln
= ln
= ln
.
L
L − L INF
B
ln 1/ e
ln 1/ e
L0
L 0 − L INF
Индуктивни сензори близине могу имати U, цилиндрични или призматични облик, али
су они који се користе на комбајнима готово искључиво цилиндрични (слика 124).
Кућиште је направљено од нерђајућег челика или од полимера, са назубљеним ободом
који олакшава монтажу учвршћивањем сензора завртњима на оптималном растојању од
објекта мерења.
ln

Слика 124: Цилиндрични индуктивни сензор
Индуктивни сензори близине одликују се великом поузданошћу, компактном градњом и
отпорношћу на прашину, механичке вибрације и влажност. Међу најбољим особинама
издвајају се бесконтактни преклоп са треперењем, мала потрошња, теоријски неограничен
век трајања, заштита од преоптерећења, заштита од кратког споја и заштита од
неправилног прикључивања. Фреквенција прикључивања већа је код сензора мањих
димензија јер они имају мању активну површину и мањи опсег деловања.
96

Мерни уређаји и техника мерења на самоходним житним комбајнима
Индуктивни сензори близине лако се монтирају на комбајне, при чему једино треба
водити рачуна о томе да носећа конструкција не сме да делује на индуктивност сензора.
Када се мери број обртаја неког вратила помоћу адекватног ланчаника који се налази на
њему или је блиско спрегнут са тим вратилом, индуктивни сензор близине се може
поставити радијално у односу на осу вратила односно ланчаника (слика 125а) или
аксијално у односу на осу (слика 125б).

Слика 125: Монтирање цилиндричног индуктивног сензора близине:
а) радијално, б) аксијално
Број обртаја витла зависи од стања зрелости усева који се коси односно жање, јер за
презрео усев потребно је смањити брзину витла како би се спречило расипање зрна из
класа односно губици при косидби. Број обртаја витла јe 0–50о/min и мери се
индуктивним сензором близине радијално постављеним у односу на ланчаник ланчаног
преносника за погон витла на левој страни хедера (слика 126). Индиректно помоћу броја
обртаја одређује се и брзина ротације витла.

Слика 126: Индуктивни давач брзине обратања витла, [1]
Елеватор хедера свакако мора оптимално да дотура житну масу од спиралног
транспортера до система за вршај бубањ-подбубањ. У зависности од плодности зона на
њиви и висине резања количина те житне масе може значајно да варира, па се и елеватор
мора томе прилагодити. Због свега наведеног, грло комбајна односно летвичасти
транспортер хедера може нежељено да постане уједно и „уско грло“ комбајна када је у
питању проток житне масе, то јест да буде место загушења, па је стога веома значајно
имати увид у брзину овог транспортера и по потреби је регулисати. Увид у брзину
транспортера стиче се преко индуктивног сензора близине који мери број обртаја горњег
вратила елеватора хедера на коме је сензор и постављен (слика 127). Номиналан број
обртаја зависи од прописане пропусне моћи комбајна, али је средња вредност реда
величине 400о/min.
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Слика 127: Индуктивни давач брзине елеватора хедера, [1]
Број обртаја бубња односно његова брзина ротације је од кључног значаја за правилан
вржај житарица. Преспор бубањ значи повећан проценат неовршеног зрна који доспева на
сламотрес са сламом, а пребрз бубањ значи повећање оштећења зрна и губитке на
квалитету зрна. Из изложеног очигледно проистиче значај мерења брзине бубња и по
потреби њене регулације. Број обртаја се налази у интервалу реда величине 300-1500
о/min.
Број обртаја одбојног битера и његова брзина ротације мора се прилагођавати
количина масе сламе која проистекне из вршајног апарата. Преспор одбојни битер значи
његово „загушење“ сламом из вршајног апарата, а пребрз одбојни битер може довести до
разбацивања сламе. Из изложеног очигледно проистиче значај мерења брзине одбојног
битера и по потреби њене регулације, а број обртаја је реда величине 900о/min, и свакако
зависи од брзине бубња. Позиција индуктивног сензора за мерење броја обртаја приказана
је на слици 128.

Слика128: Индуктивни давач брзине одбојног битера, [1]
Број обртаја коленастог вратила сламотреса и вратила растресача сламе односно
одговарајуће брзине мере се истим индуктивним сензором близине који се поставља на
вратило ратресача, радијално у односу на вратило, у близини шестоугаоног елемента, тако
да се региструје пролазак темена поред активне површине сензора (слика 129). Неопходно
је да сламотрес и растресач буду апсолутно усклађени, јер би услед колизије могао
настати лом услед сударања ова два елемента, па су зато њихов погон заједнички односно
брзине једнаке. Њихова брзина се мора мерити и по потреби контролисати, јер преспоро
коленасто вратило значи смањен број вибрација сламотреса и следствено слабије
протресање сламе те и слабије истресање заосталог зрна. Број обртаја ова два елемента је
реда величине 150о/min.
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Слика 129: Индуктивни давач брзине ротације коленастог
вратила сламотреса и вратила растресача сламе, [1]
Број обртаја коленастог вратила сабирне равни се мери потпуно исто као и код
сламотреса, с тим што је вредност брзине већа и износи око 350о/min. Такође се подешава
сходно количини плеве и неовршеног класја које кроз подбубањ доспе на сабирну раван.
Сита такође осцилују по истом принципу као и сламотрес и сабирна раван, дакле,
осцилације изазивају брегасте осовине или коленаста вратила која се ротирају истом
брзином као и код сабирне равни, с тим што је број осцилација доњег сита нешто већи.
Мерење је на истом принципу.
Јачина ваздушне струје вентилатора је директно пропорционална броју обртаја односно
брзини ротације вратила на коме је вентилатор постављен, па је стога неопходно мерити и
по потреби управљати овом брзином. Позиција индуктивног сензора брзине за мерење
броја обртаја вентилатора приказана је на слици 130. Њена вредност је реда величине
400-1000 о/min и диктирана је степеном „запрљаности“ зрна које доспе на сита плевом.

Слика 130: Индуктивни давач брзине вентилатора, [1]
Број обртаја вратила елеватора и спиралног транспортера за поврат неовршеног класја
у апарат за вршај односно односно њихове брзине одређује се помоћу индуктивног
сензора близине постављен радијално у односу на ланчаник који се налази на вратилу
спиралног транспортера (слика 131). Овај ланчаник је преко ланца спојен са ланчаником
на горњој осовини елеватора за поврат неовршеног класја односно они формирају
ланчасти преносник снаге, па стога и имају исте брзине. У случају мање продуктивности
осталих технолошких уређаја, пре свега апарата за вршај, повећава се количина
неовршеног и изломљеног класја које треба вратити у зазор између бубња и подбубња на
поновни вршај, па је потребнија и већа брзина транспортера. Одатле и произилази потреба
за мерењем брзине на овом месту. Број обртаја ова два траспортера је око 450о/min.
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Слика 131: Индуктивни давач брзине елеватора и спиралног
транспортера за поврат неовршеног класја у апарат за вршај, [1]
Мерење обртног момента вратила не спада у стандардна мерења која се примењују на
савременим комбајнима, већ се оно углавном спроводи експериментално у циљу
спровођења биланса снаге.
Момент је изведена механичка величина која представља производ силе F и њеног
растојања l до референтне осе:
M = F ⋅ l=I ⋅ α [ Nm ] ,
где је: I = Σmr 2 момент инерције којим се тело опире угаоном убрзању α . Маса m односи
се на једну честицу тела која ротира на растојању r од тела.
Мерење момента је од посебног значаја код обртних машинских елемената каква су
вратила. Снага P [ W ] коју мотор са угаоном брзином ω[ rad s ] помоћу вратила преноси на
оптерећење је:
P = Mω .
Проблеми који се јављају приликом мерења силе присутни су и код мерења момента.
Специфичности настају због техничке немогућности да се крајеви вратила које преноси
момент идеално поставе у лежиште (слика 132). Параметри неправилности споја вратила и
лежишта су:
− паралелно одступање а; максимално дозвољене вредности су 0,8-1,2mm
− угаоно одступање b-c; максималне дозвољене вредности су 0,3-0,8mm
− угаоно одступање α у односу на непокретно лежиште; максимално дозвољене
вредности су 10-15'.

Слика 132: Направилности у лежишту вратила: а) паралелно одступање а,
б) угаоно одступање b-c, в) угаоно одступање α
Слика 126 илуструје наведена одступања, која, иначе, важе за одређено аксијално
померање лежишта, угаону брзину осовине и специфицирану количину мазива.
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Торзионо напрезање τ вратила пропорционално је моменту, односно:
M = τI ,
3
где је I = πr / 2 момент инерције осовине полупречника r. За мерење торзионог напрезања
примењују се тензоелементи познатији као мерне траке. Елементи се постављају у
правцу највећег напрезања, то јест под углом од 45 у односу на осу вратила (слика 133).

Слика 133: Сензор момента са тензоелементима и контактним прстеновима
Потребна су четири тензоелемента која формирају пуни мост. На тај начин постиже се
највећа осетљивост, те најбоља температурна компезација и елиминација утицаја угиба на
тачност мерења. Типична тачност оваквих тензиометара је ±1 − 2% . Практични проблеми
присутни су код реализације споје мерног моста и мерног уређаја. Класично решење је
помоћу контактних прстенова одакле и потиче назив контактни сензор момента. Прелазни
отпор контакта и термоелектромоторна силе која настаје због загревања контаката
смањују тачност торзиометра. Ови проблеми успешно се решавају код безконтактних
сензора.
Бесконтактни сензори момента граде се на принципу мерења торзионог напрезања уз
помоћ тензоотпорничких елемената (слика 134).

Слика 134: Бесконтактни сензор момента са тензоелементима:
а) принципијелна шема, б) претварач напона у фреквенцију
Индуктивни претварач у облику обртног трансформатора служи за бесконтактно
напајање моста. Секундар трансформатора спојен је на мост преко исправљача.
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Пропорционално мереном моменту на мерној дијагонали моста добија се истосмерни
напон ∆U m , који је прикључен на претварач напона у фреквенцију f. U/f претварач
направљен је на бази интегратора у диференцијалном споју и компаратора (слика 128б).
Излазни напон из интегратора је линеарно растући сигнал:
1
∆U m
Ui =
∆U m dt =
⋅t ,
∫
RC
RC
који се на компаратору пореди са напоном U r . Када је U i > U r , излазни напон U из
U/f-претварача мења поларитет. Напон U истовремено је сигнал повратне спреге, па ће,
следствено томе, поларитет променити и напон моста ∆U m и референтни напон
компаратора U r . Интегрирање се у наступајућем полуперииоду врши са супротним
знаком, те се тако из интегратора формира пиласти напон. Пиле су стрмије што је напон
∆U m већи. На излазу компаратора генерише се низ четвртки, чија фреквенција износи
5-15kHz и пропорционална је напону моста ∆U m , односно мереном моменту:
∆U m R 2 + R 3
f=
⋅
= kM .
4RC R 3 U
Фреквентно модулисани сигнал са улаза U/f-претварача иде на капацитивни колектор
или обртни трансформатор. За фреквентну демодулацију потребан је f/U претварач. Он се
обично прави као генератор импулса константне ширине (моностабилни мултивибратор),
којем се редно додаје нископропусни филтер.
Бесконтактни сензор момента на бази тензоотпорничких елемената примењује се за
мерење момента у опсегу 10Nm до 50kNm. Типична тачност је ±0,1% , а осетљивост
1-100mV на 1V напајања моста при максималној вредности момента. У комбинацији са
сензором угаоне брзине може се остварити више функционални мерни уређај, који на
своме излазу даје информације о брзини ω , моменту М и снази P = Mω .
За изабрана мерна приказана на слици 114 израчунате су снаге на основу снимљених
деформација и броја обртаја, тако да је биланс снаге за дате услове испитивања на
комбајну Zmaj 191, приказан следећом табелом 2.
мерно рад на празно
место
[kW]
MM1
MM2
MM3
MM4
MM5
MM6
MM7
MM8
MM9
MM10

рад у жетви
снага[kW]

проток[kg/s]

12.495
36.750 - 47.775
5.9 - 6.6
2.572
2.572 - 3.307
5.9 - 6.6
2.572
7.353 - 10.290
5.9 - 6.6
2.205
5.880 - 11.025
5.9 - 8.7
0
14.700 - 18.375
5.9 - 6.6
1.396
1.396 - 1.837
7.1 - 8.7
0.955
0.955 - 1.470
7.1 - 8.7
0.367
0.735 - 1.102
7.1 - 8.7
0.588
1.102 - 2.940
7.1 - 7.75
0.367
0.735 - 2.205
7.1 - 7.75
Табела 3: Биланс снаге за комбајн Zmaj 191, [10]

максималне
вредности
[kW]
58.800
6.247
13.965
11.760
18.375
3.675
1.837
1.102
3.307
2.94

Приказане вредности снаге и протока житне масе у табели 2 представљају вредности
које се најчешће појављују, али у неким тренуцима на појединим мерним местима се
јављају и вредности које знатно одступају од наведених. Ово се догађа непосредно пред
загушење технолошког уређаја, па су зато у табели и дате максималне вредности снаге
које су значајне за прорачун конструкције.
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3.3.4. Мерење приноса зрна
Значај мерења приноса зрна не треба посебно истицати, јер циљ жетве, и не само жетве,
већ и целосезонског циклуса пољопривредне производње јесте убирање летине. У склопу
одређивања приноса зрна врше се следећа мерења:
− мерење масеног протока очишћеног зрна,
− мерење запреминског протока очишћеног зрна,
− мерење квалитета зрна: влажност, густина и садржај протеина.
Детаљан приказ система за мерење и израчунавање приноса биће изложен у Поглављу 5,
док ће овде бити посвећена пажња искључиво самим сензорима масеног и запреминског
протока односно квалитета зрна.
Принос зрна и сламе се изражава као маса по јединици површине. Основни принцип
ових мерења је комбинација мерења промене масе односно запремине у јединици времена
и брзине кретања. Дакле, паралелно са мерењем протока мери се и брзина кретања, а
користи се и податак о ширини радног захвата, па се на основу њих одређује актуелни
површински учинак.
Сензори масеног и запреминског протока могу се поделити у више група у зависности
од принципа мерења који користе. При оцени рада ових сензора, потребно је обратити
пажњу на неколико критичних тачака, нa пример:
− једноставност баждарења и независност од типа усева,
− довољна прецизност и тачност,
− неугрожавање нормалног процеса вршидбе, чак и у случају оштећења давача,
− једноставност монтирања на различите типове и моделе комбајна.
Мерење масеног протока зрна најчешће се врши компонентама које се налазе на
елементима за транспорт зрна. Конструкција ових уређаја је прилично сложена. Проблеми
који се јављају везани су за садржај влаге у зрну и при раду комбајна на нагибима.
Мерења се врше методама које се базирају на тежинском или импулсном принципу.
Мерења која се базирају на тежинском принципу заснована су на мерењу тежине зрна.
У зависности од врсте материјала чији се масени проток жели измерити зависи и место на
комбајну на коме ће се мерење извести. По томе се разликује:
− мерење у резервоару за зрно: масени проток једнак је промени масе резервоара у датом
временском интервалу; пошто резервоар за зрно мора бити механички изолован од
комбајна, конструкција давача није лака, а јављају се проблеми и при мерењу на
нагибима; осим тога, тачност мерења је ограничена јер ћелије за мерење морају бити
прилагођене маси пуног резервоара за зрно;
− мерење на доњем пресеку елеватора за зрно: масени проток зрна се мери док се оно
транспортује преко доњег спиралног транспортера транспортера пре него што доспе до
елеватора за зрно; то се врши помоћу електронске ваге, при чему проток зрна делује на тас
ваге где се преко мерних трака неелектрични сигнал претвара у електрични;
− мерење на елеватору за зрно: класични елеватор који транспортује очишћено зрно до
резервоара за зрно замењен је троугаоном конструкцијом; горњи део је укљештен са једне
стране и постављен на ћелију оптерећења са друге стране; сигнал од ове ћелије
оптерећења заједно са податком о брзини точка елеватора користи се за предвиђање
масеног протока; када се одређује глобална регресиона линија, максимална грешка која се
јавља је 5 %, али све у свему постоји доста проблема при монтирању овог давача.
Већина комерцијалних сензора базира се на импулсном принципу односно бележењу
удара при мерењу масеног протока. Они мере ударну силу или моменат, изазван
променом импулса услед кретања материјала. Плоча на којој се региструју удари може
бити равна или закривљена или се уместо плоче користи пар прстију. Ови уређаји за
детекцију удара смештени су на врху елеватора за очишћено зрно.
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Слика 135: Принцип рада сензора за масени проток
Помоћу сензора приказаног на слици 135, региструје се масени проток зрна непосредно
пред улазак зрна у простор за складиштење. Масени проток се одређује на основу мерених
ударних импулса на закривљеној плочи, на крају елеватора. Закривљена плоча се
механички изолује од комбајна тако да су силе на закривљеној плочи пропорционалне
масеном протоку. На измерену силу јако мали утицај имају физичке особине материјала
(влажност, коефицијент трења) због начина на који је плоча причвршћена. Она може да
ротира око осе и при томе се мери обртни момент. Предност коришћења овог сензора је у
томе што се он може користити за разне врсте материјала без поновне калибрације.
Положај осе одређен је адекватним математичким моделом. Током неколико сезона
сензор се детаљно испитивао, у затвореним и условима рада на отвореном простору, са
различитим усевима. Била је потребна само једна калибрација током једне сезоне
вршидбе. Максимална грешка приноса овршеног зрна била је 7%. Даља истраживања су
вршена са подацима о приносу добијеним коришћењем нових сензора и алгоритама
регулисања на комбајну.
Једна од конкретних комерцијалних изведби реализована по овом принципу је сензор
масеног протока који се уграђује на комбајне произвођача John Deere, приказан на слици
136. Закривљена ударна плоча смештена на врху елеватора за очишћено зрно који мери
стварни масени проток. Када зрно удари у плочу, сензор мери најмањи покрет или удар.
Ово мерење, заједно са брзином елеватора за зрно, користи се за одређивање масеног
протока овршеног зрна, која се аутоматски прерачунава у принос. Конструкција сензора
обезбеђује велики степен поузданости и тачности у поређењу са другим технологијама за
мерење. Аутоматско постављање на нулу елиминише потребу да се комбајн заустави
неколико пута током сваког радног дана. Да би се повећала тачност овог сензора, користи
се софтвер Auto Zeroing систем. Овај систем доводи на нулу проток зрна да би се унапред
предвидела свака разлика од уобичајеног понашања комбајна. У суштини он поставља на
нулу проток при сваком пуном обрту ланца елеватора овршеног зрна.

слика 136: сензор масеног протока на комбајнима John Deere
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Meрење запреминског протока зрна врши се док материјал пролази преко сензора
током фиксног временског интервала или се мери време потребно да позната запремина
зрна прође преко сензора. Да би се запремински проток прерачунао у масени, потребно је
познавати густину материјала. Густина зависи од врсте зрна и услова одгајања. Да би се
добили довољно тачни подаци при мерењу, густина се мора мерити за свако поље
понаособ или се чак мора извршити више мерења на истом пољу. Мерења запреминског
протока најчешће се врше оптичким принципом, али су заступљене и индиректне методе
засноване на радиометријском или капацитивном принципу.
У комбајне Claas Lexion уграђен је систем за мерење запреминског протока такозвани
Quantimetar, заснован на оптичком принципу мерења уз опмоћ фотоћелија које региструју
количину зрна на лопатицама елеватора. Позиција једне фотоћелије на врху елеватора
зрна приказана је на слици 137. Светлосна ограда мери трајање прекида то јест време
замрачености кроз њих пролазећих весала елеватора са накупином житарица. Кад је
елеватор празан мери се само време замрачености елеваторских весала. Ово време
замрачености весла се одређује на пример код мерења нултачке приноса. Разлика између
укупног времена замрачености и времена замрачености весала је нето време замрачености
као излазна величина за одређивање приноса.

Слика 137: Фотоћелија за оптичко одређивање
запреминског протока зрна, [1]
При индиректном мерењу запремиснког протока помоћу оптичких сензора (светлосни
предајник и пријемник) мери се висина количине зрна на лопатици елеватора, тако што
пријемник констатује прекид светлосног зрака услед присуства материјала чија се висина
мери. Уз помоћ регистроване висине, процењује се укупна запремина зрна на лопатицама.
У комбинацији са податком о брзини елеватора, рачуна се запремински проток.
Истовремено са прерачунавањем висине у запремину, сензор обавља и прерачунавање запремине у масу. Запремина зрна с обзиром на висину није увек иста из следећих разлога:
− промене облика зрна на лопатицама услед промене нагиба елеватора и у правцу
кретања и управно на њега,
− промене облика масе зрна услед промене особина трења зрна (у зависности од
садржаја влаге, врсте зрна,...),
− асиметрично довођење материјала из транспортера на елеватор.
Једна од варијанти мерења је да се поставе предајник и пријемник поред елеватора.
Овакав једнодимензионални систем је проучавао Strubbe (1996). При тестирању на
попречном нагибу од 11 %, разлика између процењене и стварне запремине при великим
протоцима, приближила се проценту од 13. Коришћењем дводимензионалног система,
постављањем два сензора са сваке стране елеватора, добијали су се бољи резултати. Да би
се проценила запремина, развијен је модел применом етапне мултирегресионе методе на
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мерене податке. Максимална грешка на максималним нагибима је била око 9 %. Да би се
ови резултати побољшали зрно се морало равномерно распоредити по лопатицама.
Увођењем вибрација елеватора, површина зрна је била равнија ближе врху елеватора, али
је постављање сензора било много теже. Резултати се могу побољшати постављањем
система предајник – пријемник са бољом резолуцијом. Код дводимензионалног система
који је развио Pfeiffer (1993), а истраживања на њему је радио Hummel (1995), светлост је
емитована са једне стране елеватора и са друге детектована помоћу четири фотодиоде. Са
референтном масом од 160kg, грешка која је прављена била је максимално 4,5 %. Крива
баждарења је била нелинеарна и ово одступање од линеарности се повећавало са
количином влаге у зрну. Уочено је да се повећава грешка и услед неправилног рада
мотора при променама оптерећења вршидбеног механизма.
Произвођач Massey Ferguson уграђује у своје комбајне уређаје за мерење приноса који
функционишу по радиометријском принципу. Локација овог уређаја је на горњој страни
елеватора за зрно. Главни делови су извор радиометријског зрачења који се налази са
доње стране елеватора за зрно, као и детектор који се налази на горњој страни елеватора.
Функционише тако што је на крају елеватора за овршено зрно материјал изложен дејству
γ-зрака. Са супротне стране детектор мери таласну дужину емитованог зрачења.
Апсорпција зрачења је пропорционална масеном или запреминском протоку. Тај податак
се региструје и обрађује. Сигнал је углавном независан од типа зрна и садржаја влаге.
Упркос својој малој снази, извор зрачења представља потенцијални ризик за корисника.
Ако се сензор посебно баждари за сваку врсту усева, грешка мерење не прелази 2 %.
При мерењу протока зрна капацитивним принципом, мери се промена диелектричних
особина материјала између две капацитивне плоче. Диелектрична константа мешавине
ваздуха и зрна повећава се са повећањем масеног или запреминског протока. Ипак,
диелектрична константа не зависи само од масеног протока, већ такође и од садржаја
влаге и врсте усева. Посебно баждарење мора се изводити за сваку врсту материјала.
Баждарна крива је нелинеарна и делимично зависна од садржаја влаге. Да би се
прорачунао принос на основу информација од сензора протока зрна и сламе потребни су и
неки додатни подаци. Они подразумевају ширину захвата и брзину кретања.
Мерење влажности зрна је такође значајан
елемент одређивања приноса. Детектовање
садржаја влаге у зрну у време жетве омогућава
да се још тада добије прецизан податак о
меркантилној тежинској вредности пшенице.
Одређивање влажности зрна у жетви је такође
корисно за мапирање, те за доношење одлуке о
конкретним мерама за даље сушење и
складиштење зрна.
Потребно је одмах напоменути да садржај
влаге у зрну пре косидбе житарица односно
после доспевања очишћеног зрна у бункер,
није исти. Наиме, садржај влаге у усеву
варира, тако да је проценат влаге у зрну док је
у класу око 16% при оптималним условима
жетве, док је њен проценат у стабљици
житарице од 30 до 40%. Међутим, у апарату за
вршај долази до испуштања воде из сламе
услед њеног непрестаног трљања о бубањ и
подбубањ, као и до кондезације течности на
металним деловима ових уређаја, тако да
очишћено зрно које доспе до бункера додатно
овлажи за отприлике 4%.
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Садржај влаге се одређује детектовањем диелектричних особина пожњевеног зрна.
Наиме, степен влажности унутар зрна утиче на капацитивност зрна односно његову
способност да нагомилава електрични потенцијал који се детектује преко две проводне
металне површине између којих зрно протиче (слика 139). Сам сензор може се монтирати
са стране елеватора за зрно. To je боља опција у односу на монтирање сензора на спирални
транспортер за пуњење бункера, јер је на елеватору за зрно мањи проток, пасходно томе и
мање неправилности у раду изазване оштећењем сензора или нагомилавањем наноса
нечистоћа. Континуално се узимају узорци зрна за одређивање количине влажности. Док
се зрно подиже преко елеватора за зрно, мала количина улази кроз врх сензора влажности
и помера се између металних плоча. Мали точак са лопатицама смештен на дну кућишта
сензора обезбеђује да зрно увек прекрије плоче односно да увек обезбеђује подједнаку
количину зрна потребну за мерење влажности.

Слика 139: Конструкција сензора влажности
Комбајнер треба повремено да преконтролише сензор и очисти плоче када се жетва
одвија на закоровљеној и влажној њиви, јер овакви услови могу проузроковати пораст
прљавштина и биљних талога на осетилним елементима и следствено ометање правилног
мерења влажности.
Међу монтажно-конструктивним решењима сензора влажности посебно се истиче
решење произвођача Claas. Наиме, сензор је монтиран са стране елеватора за зрно, у
доњем делу, десно од резервоара за гориво, а периодично пуњење сензора врши се помоћу
хидроцилиндра смештеног изнад сензора влажности (слика 134). Свако наредно пуњење
сензора односно простора између капацитивних плоча, подразумева избацивање старог, а
убацивање новог узорка.

Слика 140: Сензор влажности на комбајнима Claas Lexion, [1]
Систем аутоматски преводи принос у суву количину материјала. Његов положај и
могућност брзог монтирања и демонтирања обезбеђују лако сервисирање и доступ, без
коришћења посебног алата.
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Сензор количине влаге, приказан на слици 134, постављен је са бочне стране на
елеватору за зрно. Међутим, нова серија комбајна произвођача John Deere има сензор за
мерење количине влаге постављен у резервоару за зрно на комбајну, тачније на горњем
делу елеватора за зрно (слиа 141).

Слика 141: Сензор влажности на комбајнима John Deere
Bottinger је 1990. године развио систем за мерење густине зрна који се састоји од две
лиснате опруге спојене у облику слова U (слика 142). На крају једне од опруга постављена
је референтна маса, а на другом крају постављена је мала кутија познате запремине.
Мерење деформација се реиструје на обе опруге. Када се кутија напуни зрном, савијања
опруга се међусобно пореде. На овај начин, може се одредити маса узорка и уз податак о
познатој запремини може се одредити густина. После мерења кутија се празни отварањем
њеног дна. Сензор се периодично уводи у проток зрна уз помоћ хидроцилиндра. И поред
мерења масе узорка у различитим временским тренуцима током кретања сензора
максимална грешка остаје у ганицама од ±1%. Највећи недостатак ових сензора је
дисконтинуитет у мерењу, изазван периодичним пражњењем кутије.

Слика 142: Мерење густине зрна, [21]
Године 1997. објављени су резултати тестова спроведених на сензору за мерење
садржаја протеина и влаге, који је произвео Milestone Technology за комерцијалне сврхе.
Произвођач је тврдио да је његова тачност у границама од ± 5 %. Сензор се поставља на
елеватор на улазу у бункер за зрно и заснован је на мерењима типа Near Infrared
Reflectance. Састоји се од тест коморе која се периодично пуни. Одбијена светлост се
расипа у различитим таласним дужинама уз помоћ дифракционе решетке. Расута светлост
се детектује помоћу низа фотодиода. Сваки фотодетектор из овог низа детектује енергију
одређене ширине опсега таласних дужина спектра које су придружене одговарајућем
садржају протеина. Ипак, мерење садржаја протеина још увек није довољно развијено и не
примењује се стандардно на комбајнима, већ се испитивања овог типа врше
лабораторијски.
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3.3.5. Мерење губитака зрна
Мерење губитака зрна спроводи се у циљу надгледања рада комбајна односно његових
неповољних радних режима који доводе до губитака. Губици у жетви због несавршености
комбајна и одступања услова жетве од оптималних, приказани су у табели 3, при чему је
дат просечан процентуални удео губитака у односу на принос и процентуални удео при
предузимању мера за смањење губитака.
при достизању
извор губитака
просечан удео
најбоље могуће
организације жетве
прелом класа
1,0%
0,3%
посечен клас
1,5%
0,7%
неравномеран раст
0,3%
0,2%
испадање зрна
0,5%
0,3%
губици због прскања
0,5%
0,3%
губици због напрслина
1,5%
0,5%
сламотрес/сита
1,5%
0,8%
ситна киша
0,2%
0,1%
ветар
1,5%
0,5%
транспорт
0,3%
0,3%
складиштење
0,8%
0,4%
сушење
0,6%
0,2%
ишчезавање храњивих материја
0,7%
0,3%
Табела 4: Преглед извора и процентуалног удеала појединих узрочника губитака, [19]
Из приложене табеле се уочава да ако се изузму временски утицаји при жетви (киша и
ветра) односно транспорт и складиштење житарица, најчешћи губици у приносу су при
косидби усева односно на хедеру комбајна. Међутим, ове губитке је и најтеже мерити, па
до сада нису развијена комерцијална решења овога типа.
Ипак, сви данашњи комбајни су опремљени системима за мерење и праћење губитака на
друге две позиције на комбајну:
− на ситима (губици при овејавању зрна у плеви услед њихове неподешености и прејаке
ваздушне струје),
− на сламотресу (губици при протресању сламе услед избацивања дела неовршеног зрна
заједно са сламом).
Мерење ових губитака спроводи се коришћењем пијезоелектричног ефекта.
Најпознатији природни пијезоматеријали су: кварц ( SiO 2 ), Рошелова со, Сењетова со,
амонијум-дихидроген-фосфат и турмалин. Пијезоефект тумачи се настанком или изменом
диполног момента Р приликом померања електричних наелектрисања q под деловањем
механичког напрезања. Ово је директни пијезоефект, док се промена средњег растојања l
између центара дипола под утицајем електричног поља Е означава као инверзни
пијезоефект.
Због њихових добрих особина пијезоматеријали се употребљавају у градњи сензора
различитих електричних и неелектричних величина какав је случај код комбајна.
Елементи од пијезоматеријала су одлични генератори напона; имају интезитет отказа реда
10−6 h −1 ; неосетљиви су на деловање сметњи. Лоше особине свих пијезоелектрика су
немогућност примене у условима повишене радијације и осетљивост на деловање
температуре.
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Феномен пијезоелектричног ефекта најлакшесе објашњава на пијезоелементу од кварца
(слика 143а). Елемент је у целини електронеутралан, али се могу издвојити три осе:
уздужна или оптичка оса z, електрична оса х, која повезује супротно наелектрисане јоне и
супротне бридове призме кварца, и неутрална или механичка оса у, која повезује супротне
површине призме. Пошто кристал кварца има облик шестоугаоне призме, постоје три
електричне и три механичке осе. Све три осе су узајамно нормалне.

Слика 143: Феномен пијезоелектричног ефекта: а) кристал кварца, б) неоптерећени
кристал, в) механичко оптерећење дуж осе х, г) механичко оптерећење дуж осе у
Када кристал није механички напрегнут, сва електрична наелектрисања су у равнотежи
(слика 143б). Међутим, ако у смеру х осе делује сила F1 (слика 143в), равнотежа се нарушава и као резултат на електродама се јавља електростатичко наелектрисање:
q11 = d11F1 ,
при чему је d11 пијезоелектрични коефицијент (модул) кварца у смеру х-осе, са јединицом
C/N. Описана појава настаје због подужног пијезоелектричног ефекта.
Ако се делује силом F дуж осе у, због попречног пијезоелектричног ефекта поново ће се
јавити наелектрисање на истим електродама, али са супротним знаком:
Y
q12 = d12 F2 = −d11F2 ,
X
где су Х и Y димензије кристала дуж оса х и у, а d12 пијезоелектрични модул кварца дуж
у-осе, са јединицом C/N (слика 143г).
Важна особима пијезоелектричног ефекта је промена знака набоја са изменом смера
деловања силе, то јест приликом преласка са растезање на сабијање и обратно.
Математички модел процеса који се дешавају у пијезоелектрику заснивају се на
тензорном или матричном рачуну. Оба модела заснована су на претпоставци да су све
узрочно-последичне везе у пијезоелектрику линеарне. Избор једног или другог зависи од
услова у којима ради посматрани пијезоелектрик. За практичне примене ретко је потребно
разматрати свеукупне узрочно-последичне везе које карактеришу пијезоелемент. За
примену у области технике сензора најчешће су битне само механичке и електричне везе.
Тензорски модел, који се односи само на механичке и електричне процесе у
пијезоелектрику, има механичку деформацију и електрично поље као независне величине:
Pi = d ijk σ jk
S jk = d ijk E i .
Прва једначина тензорског модела повезује вектор поларизације Р и тензор напрезања
σ jk (директни пијезоефект). Друга једначина описује обратни пијезоефект и повезује

тензор деформације S jk и електрично поље Е. Линеарна веза у обе једначине остварена је
помоћу тензора пијезоелектричних модула с компонентама d ijk .
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У решавању практичних проблема у којима се разматра динамика сензора од
пијезоматеријала примењује се матрични математички модел
 M 0  
δ   B 0   δ   K K δE   δ   F 

  =  
 0 0   +  0 0     +  K '

 E  
  E   δE K E   E  Q 
где су: М маса, В пригушење, К крутост, δ вектор механичких помака, Е вектор
електричног потенцијала у пијезоелектрику, K E матрица диелектричних константа, K δE и
K 'δE матрица и транспонована матрица пијезоелектричних веза, F вектор сила које делују
на пијезоелектрик и Q вектор електричног наелектрисања. Наведени матрични модел
примењив је за све димензије пијезоелемента без обзира на сложеност њихове геометрије.
Динамичка карактеристика пијезоелектричног сензора одређена је многобројним
облицима веза између електричних, механичких и топлотних величина. Топлотни процеси
су у динамичком смислу квазистационарни у односу на електромеханичке, па се често
занемарују. Динамика електромеханичких процеса је нелинеарна. Коефицијенти и
преносне фумкције су променљиви; зависе од параметара пијезокерамике, топологије и
поларизације, те од положаја радне тачке.
Преносне функције пијезоелектричног сензора нејчешће се одређују експерименталноаналитичком методом. У основи метода је представљање сензора као кондезатора помоћу
еквивалентне електричне шеме, са напонским извором редно везаним или генератором
наелектрисања у паралели са сензором (слика 144а). CS је капацитет сензора, мерен као

капацитет пијезоелектрика између електрода, CK је капацитет прикључних водова, CP
капацитет улазног круга мерног уређаја, R S је отпор сензора и R P улазни отпор мерног
уређаја на који се прикључује сензор. И складу са правилима електротехнике,
еквивалентна шема може се упростити, што је приказано на слици 144б, где је
R = R S R P /(R S + R P ) и C = CS + C K + C P .

Слика144: Еквивалентна шема пијезоелектричног сензора:
а) потпуна шема, б) упроштена шема
Излазни напон пијезоелектричног сензора је
R / sC
U s (s) =
I(s) .
R + 1/ sC
С обзиром да је i(t) = dq / dt , односно I(s) = sQ(s) = sd ijF(s) , добија се да је излазни напон
d ij

Rs
F(s) .
C RCs + 1
Амплитудно-фреквентна карактеристика има изглед као на слици 145. Када је
ω  1/ RC , карактеристика не зависи од фреквенције. Излазни напон тада је обрнуто
пропорционалан капацитету:
d ij
d ij
U s ( jω) / F( jω) ≈
=
,
C CS + C K + C P
U s (s) =

⋅
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односно зависи од карактеристике употребљеног диелектрика и његове геометрије, те од
капацитета прикључних водова и мерног уређаја (појачавача) на који се прикључује
сензор.

Слика 145: Типични амплитудно-фреквентни дијаграм пијезоелектричног сензора
Када се говори о напонској осетљивости пијезоелектричног сензора, мора се навести
капацитет за који та осетљивост важи. Произвођачи обично наводе капацитет сензора CS
или излазни напон неоптерећеног сензора (напонска осетљивост) U s = 1/ Cs .
Да би се проширио опсег у области ниских фреквенција, потребно је увећати временску
константу сензора T = RC . Проширење путем повећања капацитета С није препоручљиво,
јер се онда смањује излазни напон US . Према томе, преостаје да се повећа отпор R, што је
везано за квалитет појачавача. Да би се спречило цурење наелектрисања са
пијезоелектрика, улазна отпорност појачавача би морала да буде много већа од властите
отпорности сензора. Овај услов тешко је испунити, јер је, на пример, код танкослојних
пијезоелектрика R S > 1012 Ω , па је R ≈ R P . Tипичне вредности су: властити капацитет
сензора CS > 1nF , капацитет прикључних водова CK = 75pF/ m , улазни капацитет појачавача CP < 25pF . Ако би појачавач имао улазну отпорност R P = 10MΩ , временска
константа била би 24ms, односно за R P = 100MΩ временска константа мерног система је
десет пута већа. Доња гранична фреквенција f MIN је на овај начин смањена са 20Hz на
2Hz. Тачна вредност обично се рачуна из услова да амплитудно-фреквентна
карактеристика у односу на радни део карактеристике не опадне више од 5%, а затим се
одреди одговарајућа вредност R P .
Динамика сензора на вишим фреквенцијама описује се помоћу сложеније еквивалентне
шеме: са RLC рдним колом са сензором у паралелној грани. Редним RLC колом узимају се
у обзир механичка крутост пијезоелектрика од кога је сензор изграђен, квалитет контаката
између електрода и пијезоелектрика, те крутост кућишта у којем је сензор смештен.
Помоћу модела у области виших фреквенција може се израчунати и резонантна
фреквенција осцилација f REZ , која зависи од својстава пијезоелектрика и његове
геометрије. Њена типична вредност је 50-200kHz. Горња гранична фреквенција радног
опсега f MAX је у интервалу 10-40kHz и даје се у односу на резонантну фреквенцију:
f MAX = 0, 2f REZ . Да би се проширио горњи део фреквентног опсега, пожељно је да маса
пијезоелектрика и покретних делова буде што мања - обично је то до 40g. Радни део
фреквентног опсега дефинише се од f MIN до f MAX .
Статичка карактеристика постоји само у смислу квазистационарног процеса. Чим се
успоставе стационарне осцилације, између излазног напона US и улазне величине
x F (сила) постоји линеарна веза. При томе је само битно да промене буду унутар
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декларисаног радног фреквентног опсега сензора. Линеарност тако схваћене статичке
карактеристике је 2 - 10%, у најбољем случају 0,2 - 0,3%. Хистерезис је реда 2%.
Нестабилност статичке карактеристике у току дужег временског периода мања је од
2%/год.
Осетљивост статичке карактеристике сензора дефинише се као напонска осетљивост,
осетљивост по наелектрисању и попречна осетљивост.
Напонска осетљивост SU [ mV / Pa ] је однос напона на електродама и мерене физикалне
величине:
U
SU = S .
xF
Једним делом зависи од пијезоелектричних својстава материјала од којег је сензор
направљен, а другим делом од његове масе. Што је сензор већи, напонска осетљивост је
већа. На другој страни, смањење масе и величине сензора повољно утиче на повећање
његовог фреквентног опсега.
Осетљивост по наелектрисању SQ [ pC / Pa ] је однос електричног наелектрисања на
електродама сензора и мерене физикалне величине:
Q U S CS
SQ =
=
= SU CS .
xF
xF
Приликом избора пијезоелектричног сензора треба имати у виду и попречну
осетљивост. То је осетљивост у равни нормалној на главну осу дуж које делује мерена
величина. Настаје због нерегуларности у пијезоматеријалу и механичких ограничења у
погледу реализације идеалних контаката између пијезоелектрика и металних облога.
Типична мерна шема са пијезоелектричним сензором има четири елемента:
пијезоелектрични сензор, појачавач, анализатор и индикатор. Појачавач се пројектује тако
да је његов излаз пропорционалан улазном напону (напонски појачавач) или улазном
наелектрисању). Анализатор сигнала је сложен уређај који служи за мерење неких
карактеристика сигнала, на пример вршних вредности, корена средње вредности или
средње апсолутне вредности. До ових вредности долази се прорачуном који узима у обзир
и фреквентни и фазни одзив сензора.
На комбајнима је главни део система за мерење губитака специјална сензорска плоча
која се, када је реч о мерењу губитака зрна у плеви, поставља по читавој ширини лађе иза
сита односно испод жичаног продужетка горњег сита за мерење губитка зрна на ситима
(слика 146). Код неких комбајна уже сензорске плоче се постављају са обе стране
продужетка горњег сита, а не на читавој ширини. За мерење губитака зрна на
сламотресима обично се стављају овакве сензорске плоче на две или више излазних
секција сламотреса (слика 147).

Слика 146: Мерење губитака на ситима

Слика 147: Мерење губитака на сламотресу
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3.3.6. Мерења количине
Ниво је висина материјала у посуди. Ниво радног медија је технолошки параметар, па је
информација о њему неопходна за контролу рада комбајна. У суштини ниво представља
граничну површину између две средине различите густине у односу на неку хоризонталну
површину узету као референтну. Сензори за мерење нивоа називају се нивометри. Из
дефиниције нивоа произилази да је мерење нивоа, заправо, мерење дистанце односно
дебљине, међутим, како се мерење нивоа на комбајнима користи као прелазни податак за
одређивање количине горива у резервоару односно зрна у бункеру, то се ова мерења
посматрају издвојено.
Када се мери ниво течности гранична површина је између течне и гасне фазе (слика
148а), док се мерење нивоа сипкастог односно зрнастог материјала са техничког аспекта
значајно разликује од мерења нивоа течности јер ниво таквих материјала најчешће није
хоризонталан, већ купаст (слика 148б), па је за тачно мерење неопходно познавање начина
кретања материјала, величине и облика зрна, начина пуњења и пражњења, као и облика
резервоара.

Слика 148: Ниво: а) течност, б) зрнасти материјал
Мерење количине (запремине) горива као течног материјала у резервоару комбајна
врши се на основу информације о нивоу. Уколико је попречни пресек резервоара
промењив, запремина горива се одређује из интегралне једначине:
h

V = ∫ S(h)dh .
0

Промена попречног пресека, уколико постоји, зависно од нивоа S(h) позната је за дати
резервоар. Дигитални нивометар са горе наведеним алгоритмом за прорачун запремине,
осим информације о текућој вредности нивоа, даје и информацију о запремини горива у
резервоару. За мерење количине горива у резервоару примењују се нивометри широког
опсега намењени за мерење апсолутног нивоа и количине.
Методе мерења нивоа могу се поделити у две групе. У прву групу спадају методе
мерења нивоа у одабраним (дискретним) тачкама, а у другу групу спадају континуалне
методе мерења. Дискретне вредности маркирају критичне вредности нивоа односно
минималну количину горива. Сензори који раде на овом принципу служе за сигнализацију
аларма (празан резервоар). Сензор потенциометријског типа је изведен са отпорником и
клизним контактом. Положај контакта на отпорнику је одрђен положајем пловка у
резервоару. Кад се сензор пловка нађе на одређеној дубини, пали се сигнализација.
Уграђује се у одговарајући отвор на резервоару. Учвршћивање прирубнице врши се
помоћу вијака или помоћу бајонет прирубнице. За заптивање се користи заптивач који се
испоручује заједно са сензором, да би се обезбедила херметичност спојева. Комбајни
произвођача Claas поседују уграђене сензоре при дну резервоара (слика 149) за праћење и
сигнализацију нивоа горива, премда је потребно напоменути да су резервоари савремених
комбајна толике запремине да се у њих може наточити гориво за цео жетвени дан
односно, примера ради, запремина резервоара савремених комбајна је преко 800l.
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Слика 149: Мерење количине горива у резервоару, [1]
Мерење количине зрна у бункеру представља тежи задатак, понајвише због наведене
сметње у вези за неравномерним распоред сипкастог материјала. Зато се у резервоару и
мери само дискретни ниво зрна у бункеру, осим уколико бункер није улежиштен, па се
мерењем масе прорачунава и запремина и принос. Код комбајна Claas мери се 70% (слика
150) и 100% (слика 151) напуњености резервоара помоћу капацитивног сензора са
металном мембраном која се користи као покретна електрода.

Слика 150: Сензор попуњености бункера
70%, [1]

Слика 151: Сензор попуњености бункера
100%, [1]

Мерење количине материјала у елеватору повратне масе (слика 152) је изузетно
битно за сагледавање квалитета процеса вршаја и чишћења зрна, јер превелика количина
повратне масе значи да апарат за вршај нефункционише довољно добро. За ова мерења
могуће је применити исте принципе као за мерење запреминског протока зрна.

Слика152: Сензор количине неовршеног класја
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Различита истраживања су извођена у смислу мерења количине сламе која се добије у
процесу вршидбе на комбајну. Пошто проток сламе значајно утиче на оптерећење
комбајна, сензори могу бити веома значајна средства за постизање ефикасније вршидбе.
Ова мерења могуће је изводити на различитим местима на комбајну (слика 153) и
различитим техникама.

Слика 153: Мерна места дуж комбајна за мерење протока сламе, [21]

3.3.6. Мерења на хидрауличној
инсталацији
Мерење притиска на хидрауличној инсталацији најчешће се спроводи помоћу капацитивних сензора притиска. Суштина рада ових сензора је да се метална мембрана
употребљава као покретна електрода кондезатора. Ово су најбољи сензори за мале опсеге,
са тачношћу ±0, 25 − 0, 05% . Лоше особине капацитивних сензора притиска су: капацитет
и померање прикључних каблова утичу на изобличење излазног сигнала, висока излазна
импенданса мора се уравнотежавати активно и реактивно, те осетљивост на промену
температуре. Добре особине су: линеарност, стабилност, висока фреквентна
пропустљивост, једноставност израде, приступачна цена, могућност мерења статичких и
динамичких промена, минимална маса мембране, мала запремина, те континуална
резолуција.
На слици 154 приказана је принципијелна реализација капацитивног сензора апсолутног
притиска: са једне стране мембране је прикључак за мерени притисак, а са друге стране је
изолована комора са референтним вакуумом. Промена капацитета у зависности од притиска најчешће се детектује помоћу моста који даје амплитудно модулисан излазни
сигнал. У том случају неопходна је демодулација да би се добио једносмерни сигнал и
обавила температурна компезација, те подешавале нуле и појачања. Већа резолуција
мерења добија се прикључивањем капацитивног сензора на осцилатор RL или LC који даје
фреквентно модулисани сигнал. Тачност сензора највише зависи од тачности еластичног
елемента односно мембране који је примарни осетилни део сензора. Еластични елементи
праве се од посебних материјала као што су берилијева бронза (легура од бакра, тантала,
титана и специјалних челика) и констант (легура бакра, никла и мангана), а облик зависи
од опсега мереног притиска.
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Слика 154: Принципијелна и индустријска реализација сензора притиска
На слици 155 приказана су мерна места за мерење притиска на радној пумпи (слика 155,
лево) и на једном од многобројниг разводних места (слика 155, десно). Притисак се на
овим местима може мерити и манометром.

Слика 155: Мерна места за мерење притиска, [27]
На слици 156 приказано је мерење температуре уља односно одговарајући сензор на
хидрауличној инсталацији, прецизније на радној пумпи. За ово мерење користи се
термоелемент лоциран на повратној грани пумпе.

Слика 156: Мерење температуре уља за хлађење, [27]
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4. AУТОМАТИЗАЦИЈА КОМБАЈНА
Дефиниција аутоматизације: Аутоматизација подразумева процес увођења аутоматског
управљања у производни процес у циљу остваривања високе производности (количина
производа у јединици времена), повећања квалитета производа, смањења могућих
губитака у производњ и смањења трошкова.
Разлози за аутоматизацију проистичу из њене дефиниције, а конкретно код комбајна
аутоматизација утиче на повећање продуктивности у смислу жетве веће количине зрна у
јединици времена са смањеним губицима и оштећенима зрна и сламе, те на олакшање рада
комбајнера и омогућавање праћења самог рада комбајна и приноса.
У зависности од тога да ли аутоматизација обухвата комплетан производан процес или
само неке његове делове разликује се потпуна аутоматизација и делимична
аутоматизација.
Код делимичне аутоматизације учешће човека није потпуно елиминисано из
производног процеса, већ само из оних његових делова који се аутоматизују.
Код потпуне аутоматизације због потпуне искључености човека из производног процеса
у случају да дође до критичног радног режима који може да се заврши хаваријом,
потребно је да постоји могућност сигнализирања и самообустављања процеса.
Самоходни житни комбајн је делимично аутоматизован са акцентом на потпуну
аутоматизацију највиталнијих склопова. Потпуно аутоматизован комбајн искључио би
потребу и за самим комбајнером.

4.1. Принципи
аутоматизације комбајна
Системи аутоматског управљања чији управљачки систем садржи процесни рачунар
припадају посебној групи система аутоматског уптављања. Ради једноставности, на даље
се код оваквих система управљачки систем поистовећује са процесним рачунаром.
Најзначајнија тековина светског технолошког развоја у последњих пет деценија је
управо дигитални рачунар. Он има особину да може да прими велику количину
информација и да је брзо обради. На овој особини, али и особинама да прима, задржава и
даје информацију, те генерише управљање објектима, се и заснива његова изразито велика
примена. Огроман потенцијал и огромне могућности проистичу из њихове карактеристике
да представљају уређаје за обраду и расподелу информација. Под човековим
руководством они могу да приме велику количину разноврсних информација и да их брзо
обликују и претворе у погодну форму.
Дефиниција процесног рачунара: Процесни рачунар је дигитални рачунар у систему
управљања неким процесом где се подаци уносе у рачунар директно, непосредно.
Укључивање процесног рачунара у систем аутоматског управљања првобитно је било
мотивисано идејом да се функција више класичних управљачких система може остварити
само једним процесним рачунаром. Шематски приказ таквог система дат је на слици 157.
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Слика 157: Структурни дијаграм САР – а са процесним рачунаром
Међутим, убрзо се испоставило да се безбедносна опрема за заштиту од квара или
потпуног отказа рачунара често састоји од комплетних класичних управљачких система, и
да је стога много погодније да процесни рачунар има руководећу улогу у смислу задавања
жељених вредности управљаних величина, а да се управљања остварују помоћу више
засебних управљачких система. Овај концепт управљања носи назив руководеће
управљање, и приказан је на слици 158.

Слика158: Руководеће управљање објектом
Руководеће управљање је по својој природи хирејархијско, при чему су управљачки
системи на првом, а процесни рачунар на другом, вишем, хијерархијском нивоу.
Појединачни управљачки системи на комбајнима називају се модули и по својој природи
су програмибилни логички контролери индустријског типа, и смештени су у орману
централне електрике комбајна, док је руководећи рачунар on – board типа задужен за
њихово повезивање и усклађивање, а налази се у кабини са комплетним корисничким
интерфејсом намењеним комбајнеру како би могао да врховно контролише све процесе и
управљања.

Слика 159: Руководеће управљање комбајном
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Оператору у одређеном процесу је потребна информација да би могао тачно да изврши
постављене му задатке. Регулатору је такође неопходно довести информацију о
регулисаној величини. Из свега наведеног произилази да је информација, тачна и
правовремена, апсолутно неопходна за остваривање доброг управљања процесом односно
за његову аутоматизацију. Оваква суштинска улога информације у остварењу управљања
доводи до коришћења рачунара при аутоматизацији као логичког решења, а имајући у
виду његове изванредне карактеристике у погледу пријема, задржавања, и расподеле
информација и то све са великом брзином, тачношћу и флексибилношћу.

4.1.1. Преношење сигнала
од сензора до процесора
Дефиниција дигиталног сензора као мерног средства које врши конверзију аналогне
величине у дигитални сигнал не одређује у потпуности његова функционална својства.
Потпунија дефиниција узима у обзир да је то средство које, захваљујући тесној
интеграцији са процесором, осим мерења обрађује мерну информацију. Због тога се и све
чешће сензори називају „интелигентним сензорима“. На тај начин истиче се њихова
суштинска разлика од аналогних сензора, који само мере физикалну величину. Дигитални
сензор као интелигентни уређај састоји се од више блокова (слика 160).

Слика 160: Општа структура дигиталног (интелигентног) сензора
У информационим средствима аналогног типа мерена физикална величина конвертује се
у електрични сигнал: струју, напон или у промену RLC-параметара. У боку примарне
обраде ифнормациони сигнал трансформише се ради постизања нормираних вредности
електричних параметара, као што су: ниво, импедантна раздвојеност, пригушење шумова
итд.
Микропроцесор у једном тренутку може примити само један информациони сигнал.
Због тога се сигнали пре уласка у микропроцесор пропуштају сукцесивно (један по један)
– захваљујући мултиплексеру као комутирајућем средству. Радом мулиплексера управља
посебан програм у микропроцесору. Тренутни канал идентификује се помоћу адресе, која
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је представљена дигиталним сигналом на адресној сабирници. Адресни сигнал се
дешифрује затварањем одговарајућег прекидача у мултплексеру. На тај начин укључује се
жељени мерни канал.
Микропроцесор не може да обрађује аналогне сигнале. Зато је потребан A/D конвертор,
који ће их претварати у дигиталне сигнале. На слици 160 приказана је ситуација са
централизованим A/D конвертором. Аналогни сигнали сукцесивно долазе на блок где се
врши узорковање и памћење (фиксирање) нивоа сигнала затечених у тренутку
узорковања. Промене физиклане величине након тога не утичу на вредност која се чува у
боку за узорковање и памћење. Потом се укључује A/D конвертор, који узорковану
вредност преводи у дигитални еквивалент и резултат конверзије прослеђује у меморију
микропроцесора. После овога се мултиплексер, коло за узорковање и памћење , те A/D
конвертор постављају у почетно стање и, на крају, спремни су за пријем следеће команде
за очитавање аналогног сигнала са другог улаза.
Уколико су промене сигнала брже, прикључивање мултиплексера са једног на други
канал мора бити чешће. Фреквенција укључивања неког канала треба да је бар двоструко
већа од највише фреквенције мењања сигнала у том каналу. За брзо променљиве сигнале
повољније је A/D конверторе поставити у сваки канал појединачно – одмах уз блок
примарне обраде. На излазу из A/D конвертора формира се паралелни дигитални сигнал.
Такав сигнал је, због овећаног броја жица, непрактичан за већа растојања. У том случају
иза A/D конвертора додаје се блок за претварање паралелног кода у серијски, као и
посебан појачавач, који обезбеђује потребну снагу за пренос. С обзиром да су они тада
саставни део дигиталног сензора, његову структуру (слика 160) потребно је проширити
тим блоковима.
Улазно-излазни модул служи за повезивање (интерфејс) разматраних улаза са
микропроцесором. Овај блок је прикључен на конвенционалну улазно-излазну магистралу
која се састоји од:
− двосмерне сабирнице података (скуп линија за пренос података према
микропроцесору, односно за пренос података од микропроцесора према сензорима)
− сабирнице адреса (скуп линија за сигнале који дефинишу одредишта излазних
података или изворе улазних података)
− сабирнице команди (линије за прекид (интерапт) и линије за контролу улаза и излаза).
На слици 111, испод сабирница, приказан је скуп блокова:
− процесор (централна процесорска јединица - CPU); служи за реализацију дигиталног
сензора, нјчешће 8 или 16-битног; за обраду сигнала, команди и података
− генератор такта (генератор импулса стабилне фреквенције, сат)
− RАМ (Random Access Memory) – (меморија са директним доступом, која служи за
смештање програма и обављање рачунских опера ција)
− EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) – (меморија из које се садржај
може само читати; уписивање могуће само специјалним програмским средствима; служи
за чување информација које имају трајни карактер, као што су програмске инструкције и
константни подаци).
Примарна обрада односи се на једноставније трансформације излазног сигнала из
сензора. У примарној обради прилагођавају се сигнали за пренос до микропроцесора.
Технике примарне обраде систематизоване су у табели 5. Средства за примарну обраду
реализују се на бази квалитетних операционих појачавача. На пример, за појачање малих
истосмерних напона примењују се операциони појачавачи у инверторском,
неинверторском или диференцијалном споју; за линеаризацију се примењују операциони
појачавачи се нелинеарном повратном спрегом итд. Неке примарне обраде које су вршене
на описани начин, то јест пре увођења у процесор, сада се често обављају у самом
процесору. Тако се постижу бољи ефекти. Рецимо, нелинеарност сигнала из неких сензора
може достићи и свих 5%. На класичан начин смањује се највише до 0,5%. Софтверским
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решењима у процесору нелинеарност се смањује и до 0,1%, а овај начин је и вишеструко
јефтинији.
ЕЛЕКТРИЧНИ
ИЗЛАЗНИ
СИГНАЛ
НАПОН

СТРУЈА

ПРИМАРНА ОБРАДА
ПОЈАЧАВАЧ

− појачање
малих
истосмерних
напона,
конвертовање биполарног у униполарни сигнал

ЛОГАРИТАМСКИ
ПОЈАЧАВАЧ

− смањивање (скалирање) динамичког опсега
излазног напона

ФИЛТЕР
 нискофреквентни
 појасни

− пригушивање шумова

РЕГУЛАТОР
ПОЈАЧАЊА

− промена појачања ради повећања осетљивости

ЛИНЕАРИЗАТОР

− корекција излазног сигнала сензора који
иманелинеарну статичку карактеристику
− претварање излазног истосмерног струјног
сигнала у квалитетан напонски сигнал (мали
излазни отпор)

I/U ПРЕТВАРАЧ

I-/I= ПРЕТВАРАЧ
ОТПОР

ФУНКЦИЈА И НАМЕНА

ИМПЕНДАНТНИ
РАСТАВЉАЧ

− претварање наизменичног струјног сигнала у
стандардни једносмерни
− претварање излазног отпора информационог
средства у мали отпор

табела 5: технике примарне обраде информационог сигнала
Дигитални сигнал је двонивоски сигнал, то јест састоји се од логичких нула и логичких
јединица. Серијски дигитални сигнал генерише се у једном бинарном колу као временска
секвенца бинарних импулса, који се шаљу до пријемника по једном преносном каналу.
Паралелни дигитални сигнал генерише се симултано у више бинарних кола, при чему
сваком колу одговара одвојен преносни канал до пријемника. Пренос паралелног
дигиталног сигнала је бржи, али је због већег броја каблова скупљи него пренос редног
дигиталног сигнала. Због тога се редни пренос примењује када је раздаљина између
сензора и пријемника велика, а паралелни пренос када је та раздаљина мала и када је
потребна велика брзина преношења, што је управо случај код комбајна.
Дигитални сигнали су у начелу мање осетљиви на шумове и дисторзију него аналогни
сигнали зато што су нивои дигиталних сигнала изнад нивоа шумова који се јављају у
преносном воду. Неосетљивост дигиталног сигнала на дрифт и грешке присутна је све
док логичке нуле и логичке јединице не буду пригушене толико да их пријемник не
распознаје. Грешке у преносу дигиталног сигнала најчешће се јављају због рефлексије од
пријемника ка сензору. Рефлексија је увек присутна, али проблеми настају када
рефлектовани сигнал стигне до сензора, а генерисање сигнала још није завршено.
Генерисање сигнала одређено је временском константом излазног дигиталног кола.
Техника решавања проблема рефлексије зависи од дужине преносног вода. За мале
раздаљине присутне при преносу сигнала код комбајна( од десетак центиметара до
неколико метара) између излазног кола сензора и улазног кола пријемника обично је само
један жичани вод или коаксијални кабл, па се овакав пренос означава као несиметричан,
набалансиран или single-ended(слика 161а). Најпознатији стандардни интерфејс овога типа
је RS-232C. За смањивање рефлексије потребно је отпор преносног кабла ограничити на
вредност карактеристичне импендансе кабла R = Z0 = L' / C' [ Ω ] , где су L' и C'
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индуктивност и капацитет кабла по јединици дужине. Ограничавајући отпорник Р
прикључен је између краја вода и масе. Уместо простог вода чешће се користи оклопљени,
коаксијални вод, који смањује утицај електромагнетних сметњи на мерни сигнал. Оклоп
мора бити уземљен на попчетку и крају или само крају. На слици Vu представља улазни, а
Vi излазни TTL податак. На крају вода додаје се још и један кондезатор од 330pF да би се
добила одговарајућа брзина промене са ниског на високи.

Слика 161: Пренос дигиталног сигнала: а) са једним водом RS-232C
б) пример кола са отвореним колектором и логичким или ожичењем на излазу
Када је излаз сензора логичко коло, примењује се логика отвореног колектора.
Иначе,отворени колектор је термин који се односи на излазни транзистор чији колектор
(излаз) није спојен на позитиван крај напона напајања. Излазни транзистор ради као
прекидач и мора бити спојен на позитиван напон да би коло било затворено. Спајање се
остварује преко оптеретног отпорника R (pull-up resistor). Отпорник R истовремено служи
као оптеретни отпор и ограничавајући отпор преносног вода (слика 161б). На тај начин
струја тече од +Vcc преко оптерећења у логичко коло. Због тога више кола са отвореним
колектором могу да се споје на једну жицу. Као пример, на слици 161б приказана су два
логички не и кола са отвореним колектором који деле једну излазну линију преко
заједничког отпорника R. Када излаз једног логичког не и кола постане активан (логичко
0), сви излази ће бити уземљени. То је ефекат или логичког деловања.
На слици 156 приказани су снопови каблова у подножју ормана централне електрика на
комбајну Claas. Жичани проводници су различитих пречника, већ према функцији, и
различитих боја изолације ради препознавања.

Слика 162: Жичани елементи (каблови) за пренос информације
На процесор може бити повезано више сензора. За сваки је потребно обавити A/D
конверзију. То се може решити тако да сваки канал има свој A/D конвертор или помоћу
заједничког конвертора. Прво решење омогућава већу брзину конверзије, али је скупље.
За друго решење потребан је додатни уређај који ће у једнаким временским интервалима
повезивати један по један аналогни сигнал са заједничким A/D конвертором. Овај уређеј
назива се мултиплексер и представља сложено прекидачко коло.
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Прекидачи су на комбајнима изведени у
виду брзих релеја којима управља процесор.
Сама прекидачка кола аранжирају се у
мултиплексер на различите начине. Циљ је
да се постигне што већа тачност и брзина
прикључивања. Сами релеји смештени су у
орману централне електрике, а раде на
електромагнетмом
принципу,
односно
управљачки сигнал из процесора пропушта
се кроз калем релеја, чиме се ствара
електромагнетно поље које подиже/спушта
котву релеја задужену за успостављање
електричног кола. Релеји приказани на слици
део су управљачког система комбајна
произвођача Claas, и по номенклатури произвођача означавају се са К.
Демултиплексер је саставни део сваког мерног система у коме постоји
мултиплексирање. Демултиплексер је селектор излаза: један сигнал прослеђује на тачно
одређени излазни канал. Мултиплексер и демултиплексер морају да раде синхроно.
Синхронизација се остварује посебним паром жица које које су активне између предаје и
пријема мерног сигнала, али се синхронизирајући сигнал шаље истом линијом као и
мерни сигнал. На слици 164 приказан је скупљач података (data logger) са радио преносом
сигнала. Синхронизујући сигнал SYNC je низ импулса утиснут на носећој фреквенцији
као једно додатно мерење.
У аквизиционим системима за пренос сигнала на краћим растојањима користе се
инфрацрвени таласи (IC) или најсавременије решење такозвана blue-tooth техника, а за
већа растојања радио таласи (RF). Примена наведених система аквизиције нашла је код
комбајна велику примену, инфрацрвени таласи и blue-tooth техника све чешће се
примењују за остваривање комуникације између сензора и процесора, а RF таласи за
комуникацију са базном станицом, нарочито у смислу позиционирања.
Мерни сигнал најпре са сензора најпре се селектује у мултиплексеру, а затим се мерни
напон претвара у фреквенцију у напонски контролисаном осцилатору (VCO). Фреквентно
модулисани сигнал се појачава и усмерава помоћу антене према пријемнику. Пријемни
сигнал се фазно демодулише у колу са фазно везаном петљом (phase-locked loop – PLL), а
затим се информација прослеђује на одговарајући улаз даталогера. По овом принципу,
рецимо, функционише прикупљање података о тренутној локацији комбајна на њиви
односно његов пренос од антене до даталогера

.
Слика 164: Даталогер са RF комуникацијом између сензора и logera
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Коло за узорковање и задршку S/H (sample-and-hold) је електронско прекидачко коло
чији је излазни сигнал једнак улазном само у тренутку узорковања, при чему ту вредност
задржава до следећег узорковања (слика 165а). Радом овог кола управља процесор. Док је
прекидач укључен, траје фаза праћења,то јест излазни сигнал прати промене улазног
сигнала. Улазни сигнал пуникондезатор С путем отпорника R. Временска константа
τ = RC треба да је мања од времена 1/ f max , где је f max највиша фреквенција мењања
аналогног струјног улазног сигнала. Када се прекидач на команду процесора укључи,
излаз задржава вредност напона на кондезатору неко време, које зависи од квалитета
кондезатора, односно одржава ту вредност све до следећег тренутка узорковања. Коло за
узорковање и задршку саставни је део мултиплексера. Оно омогућава да се уместо брзо
променљивог сигнала добије константан сигнал,који је једноставнији за даљу обраду.
Напонско следило на улазу одваја коло за задршку од мултиплексера, а напонско следило
на излазу смањује утицај несавршености кондезатора.

Слика 165: Кола за узорковање и задршку: а) основна шема, б) шема са компезацијом

Коло за узорковање и задршку одржава константним улазни сигнал у А/D претварачу
током претварања, те на тај начин омогућава мултиплексеру да нађе и припреми следећи
канал. Тачност кола за узорковање и задршку зависи од:
− времена узорковања t acq , које траје од тренутка када се да команда за узорковање па до
тренутка када напон на кондезатору достигне вредност улазног сигнала при скоковитој
промени од 10V;
− време апертуре, које траје од тренутка када се да команда за задршку до тренутка када
се прекидач потпуно отвори. Као што је већ показано, ово време мора да буде веома мало
јер би се у међувремену улазни сигнал могао променити више од најмањег цифарског
места A/D;
− нестабилности апертурног времена
− брзине опадања излазног напона због несавршености кондензатора
− пригушења улазног сигнала.
Тачност и брзина кола за узорковање повећавају се применом сложенијих кола за
узорковање и памћење, која раде на принципу компензације. На слици 165б приказано је
коло чији је излазни појачавач укључен у повратну спрегу улазног напонског следила. У
фази узорковања постиже се висока тачност изједначавања напона на кондензатору и
излазног напона. Захваљујући томе што су прекидач и капацитет у повратној спрези,
отклањају се утицаји нестабилности нуле и грешке због заједничког напона. У фази
задршке излазни појачавач ради као напонско следило које задржава затечени напон на
кондензатору.
Taчност и брзина кола за узорковање може се, иначе, повећавати применом сложенијих
кола за узорковање и памћење која раде на принципу компезације.
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Аналогно-дигитални претварач или А/D конвертор је електронско коло које има
функцију дискретизације. Помоћу њега одређује се број дискретних јединица,који је
еквивалентан мереној аналогној величини. Постоји већи број различитих метода A/D
претварања. У зависности од конкретних услова примене, свака има одређене предности.
Најбитније карактеристике А/D претварача су:
− опсег и резолуција мереног аналогног сигнала,
− тачност и стабилност статичке карактеристике претварача
− спољни утицаји,посебно деловање температуре,
− време претварања,
− тип референтног напона (фиксан, променљив, подешљив),
− извор напајања,
− карактер улазних шумова (брзи, споро променњиви, филтрирани).
Постији више начина А/D конверзије и самих претварача. Овде ће бити детаљније
размотрен А/D претварач са сукцесивном апроксимацијом која се одликује великом
брзином претварања: 1-2µs за 8-битне, и 30µs за 16-битне информација и најчешће се
користи у аквизиционим системима на бази рачунара. Претварање не зависи од амплитуде
улазног сигнала нити од резултата претходних претварања. Суштина сукцесивних техника
А/D претварања је у томе да се непознати аналогни сигнал пореди са интерно генерисаним
компезационим сигналом (слика 166а). Поређење је поступно и полази од највишег
цифарског места MSB (Master Significint Bit) до најнижег LSB (Least Significint Bit). На
свакој етапи поређења успоставља се вредност једног цифарског места.

Слика 166: А/D претварач сукцесивног типа:
а) принципијелна шема, б) дијаграм конверзије
Након пријема сигнала за почетак претварања Soc (Start of Coversion), MSB бит у
излазном регистру поставља се на јединицу и преко D/А претварача у повратној спрези
доводи на улазни појачавач као компезациони сигнал једнак половини опсега
U FS / 2 = U REF / 2 . Ако је улазни сигнал већи од компезационог, U u > U FS / 2 , логичка
јединица на месту МSB остаје сачувана. У супротном, када је мерени аналогни напон
мањи од компензационог, успоставља се логичка нула. У наредном циклусу на месту
суседног нижег бита уписује се логичка јединица и улазни сигнал пореди са врдношћу
U FS / 2 + U FS / 4 ако је претходни бит био један, односно са вредношћу U FS / 2 − U FS / 4 ако
је претходни бит био нула. Логичка контрола обезбеђује да се описаним поступком одреде
вредности свих бита, од MSB до LSB. Крај конверзије означава сигнал EOC (End of
Conversion). На слици 166б приказана је конверзија напона U u = 11V у четворобитну реч
1011. Резолуција A/D конвертора са сукцесивном апроксимацијом је U REF / 2n − 1 . На

(

)

пример, за 8-битни конвертор и U REF = 5V , резолуција напона је 5V / 255 = 19, 6mV . Бољу
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резолуцију има конвертор са више бита и мањим референтним напоном. Више битова
продужава време конверзије, а нижи референтни напон смањује максималну вредност
улаза. A/D претварач овога типа садржи D/A претварач, компаратор, регистре и логичка
кола управљања и зато је то знатно сложеније и скупље коло него D/A претварач. На
линеарност, тачност и брзину највише утиче спорост D/A претварања.
A/D претварач на принципу претварања напона у фреквенцију је све чешће
употребљавани A/D претварач у техници сензора на комбајнима, нарочито
најсавременијим. Одликује се једноставношћу, релативно је јефтин, и погодан за
конверзију брзопроменљивих аналогних сигнала,те за пренос података на веће даљине.
Мана му је релативно мала тачност. Типични улазни напон је 0-10V, а фреквентни опсег
од 20kHz (14 бита) до 500kHz (16 бита).

4.1.2. Процесор као регулатор
и генерисање управљања
Раније су све електронске компоненте морале бити ожичене да би се повезале у
електрични систем, односно овакав такозвани класичан начин аутоматизације
подразумевао је постојање једног електроормана од кога су ка сензорима и извршним
органима водили сплетови каблова са мноштвом жица. Такви системи су били
компликовани за пројектовање, монтажу, одржавање и детекцију дефектних стања
система. Временом конектори би били подложни рђи, вибрацијама, а чак и таложењу
летине на њима, што је доводило до прекида веза између њих.
У циљу отклањања наведених недостатака класичног система аутоматизације, развијен
је децентрализовани систем мерења, регулације и аутоматизације, и то у складу са
следећим смерницама:
− да се комплетан систем „разбије“ на модуле који ће и физички бити ближе процесу,
смањујући на тај начин трошкове ожичења, уз повећање поузданости рада и
поједностављење одржавања;
− да ти модули поседују неки ниво „интелигенције“ (отуда термин децентрализована
интелигенција), дате у виду централне процесорске јединице (CPU) и софтвера, те да на
тај начин преузму на себе неке од задатака аутоматизације (прикупљање улазних сигнала,
њихова обрада и генерисање излаза односно управљачких величина);
− да помоћу јефтиног преносног медијума (двожични проводник) ти модули
комуницирају међусобно и са „вишим нивоом“ у хијерархији аутоматизације процеса на
коме се налази централни рачунар, и примају од њега команде и управљачке сигнале;
− да цео такав систем буде отворене архитектуре, омогућујући једноставно додавање
модула и њихово прикључење на магистралу.
Реализацијa комуникације у децентрализованом систему аутоматизације на комбајнима
врши се такозваним CAN bus системом и то по ISO 11783 у свету дефинисаном
универзалном стандарду за пољопривредне машине. CAN bus скраћеница значи:
С – контролер (Controler)
А – област (Area)
N – мрежа (Network)
bus – бинарна системска јединица (Binar Unit System).
Овај систем састоји се само из четири жице – улаз, излаз, струја и уземљење. Ове четири
жице представљају главни сноп електричних инсталација и модули су повезани са овим
снопом. Сваки модул управља одређеним делом система, као на пример мотор, и сви
модули могу комуницирати како међусобно тако и са додацима са којима су повезани.
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Данас се сви модули, сигнали и функције контролишу преко система CAN bus, тако да
се више података може разменити у исто време, и тако оптимизирати комбајн за боље
перформансе и управљање прикупљеним подацима. Кооперативност, у терминологији
CAN bus комуникација подразумева да различити уређаји пoпут процесорских
(управљачких) модула, I/O модула и оператор дисплеј/терминали (слика 167) размењују
податке преко заједничке сабирнице података на коју су повезани, такозване CAN
магистрале која представља комбинацију јефтиног четворожичног преносног медијума и
мулти-мастерског протокола преноса података отпорног на утицај електромагнетних
сметњи, са уграђеним механизмом корекције грешке преноса. Особине самог протокола
CAN комуникације су следеће:
− мулти-мастер архитектура,
− приоритет приступа сабирници дефинише идентификатор поруке која се шаље,
− могуће је дефинисати 2032 идентификатора порука,
− гарантовано максимално време чекања (latency time) од 1ms (време које протекне од
тренутка дефинисања захтева за слање до почетка слања поруке) за поруке високог
приоритета,
− величина поруке од 0 до 8 бајтова,
− програмабилна брзина преноса (1Mbit/sec максимално)
− механизам детектовања и отклањања грешака преноса,
− могуће је извршити синхронизацију уређаја прикључених на CAN магистралу с
обзиром на чињеницу да сви чворови CAN магистрале истовремено примају послату
поруку.

Слика 167: Управљачка мрежа комбајна
Осим типова података које подржава већина језика високог нивоа, софтвер CAN bus
система подржава и два нова типа, посебно значајна при жетви: TIME (користи се за
променљиве које дефинишу трајање неког временског интервала), и DATE (за
променљиве које дефинишу време и датум). Променљиве могу бити специфициране преко
своје физичке адресе (на пример, улази/излази), логичке адресе (интерни регистри –
маркери), или као симболи. Систем аутоматски додељује физичку адресу свим I/O
каналима,а кориснику је остављено да свакој од тих адреса придружи, ако жели, и
симболичко име.
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Са техничке тачке гледишта процесорски (управљачки) модули представљају
програмабилне логичке контролере (PLC). Програмабилни су јер је могуће њихово
програмирање од стране хијерархијски вишег централног рачунара у смислу задавања
жељених вредности излазних величина које ови регулишу, логички су јер примењују
бинарну логику и Булову алгебру, а контролери су јер имају улогу управљачких
подсистема у оквиру комплетног система управљања са надлежношћу над одређеним
делом процеса и/или објеката.
Као резултат брзог напретка технологије, решени су многи сложени управљачки задаци
повезивањем програмабилнх логичких контролера и централног рачунара. Сем
повезивања са уређајима као што су оператоски панели, сензори, прекидачи, вентили и
сличним, могућности комуникације међу уређајима су тако велике да омогућавају висок
степен искоришћења и координације процеса, као и већу флексибилност у реализацији
управљачког система. Свака компонента управљачког система игра важну улогу, без
обзира на своју величину. На пример, без сензора PLC не би знао шта се тачно догађа у
процесу. У аутоматизованом систему, PLC контролер је обично центар система
управљања. Извршавањем програма смештеног у програмској меморији, PLC непрекидно
посматра стање система преко сигнала улазних уређаја. На основу логике имплементиране
у програму PLC одређује које акције треба да се изврше на излазним уређајима. За
управљање сложеним објектима какав је комбајн могуће је повезати више PLC контролера
са централним рачунаром.
Предности командног ормана урађеног на бази PLC контролера се могу представити у
неколико основних ставки:
− потребно је 80% мање жица за повезивање у поређењу са конвенционалним
управљачким системом;
− потрошња је значајно смањена јер PLC знатно мање троши од хрпе релеја;
− дијагностичке функције PLC контролера омогућавају брзо и једностано откривање
грешака;
− измена у секвенци управљања или примена PLC контролера на други објекат
управљања може се једноставно извршити изменом програма преко конзоле или уз помоћ
софтвера на рачунару (без потребе за изменама у ожичењу, сем уколико се не захтева
додавање неког улазног или излазног уређаја).
− потребан је знатно мањи број резервних делова;
− много је јефтинији у поређењу са класичним системом, нарочито у случајевима где је
потребан велики број U/I уређаја и када су управљачке функције комплексне;
− поузданост PLC контролера је већа од поузрадности електро-механичких релеја и
тајмера.
PLC контолери су првобитно звани PC контролери (назив је настао од почетних слова
енглеских речи programmable controllers). Ово је проузроковало малу забуну кад су се
појавили персонални рачунари (Personal Computers), па да би избегли забуну ознака PC је
остала рачунарима а програмабилни контролери су постали програмабилни логички
контролери (Programmable Logic Controllers). Првобитни PLC контролери су били
једноставни уређаји. Повезивали су улазе као што су прекидачи, дигитални сензори, итд.,
и на основу унутрашње логике вршили укључење или искључење излазних уређаја. На
почетку свог постојања нису били сасвим погодни за сложене контроле као што су
темературе, позиције, притисци, итд. Међутим, током година произвођачи PLC
контролера су додавали бројне карактеристике и побољшања. Данашњи PLC контролер
може да се носи са изразито сложеним какве управо и поставља комбајн као изузетно
сложени објекат. Брзина рада и лакоћа програмирања су се такође побољшали. Развијени
су и модули посебних намена као што су комуникациони модули за повезивање више PLC
контролера у мрежу. На комбајнима је то описана CAN bus мрежа. Данас је тешко
замислити задатак који PLC не би могао да савлада.
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PLC је заправо индустријски микроконтролерски систем (у новије време се уместо
микроконтролера срећу процесори) у коме су хардвер и софтвер специфично адаптирани
индустријком окрежењу односно раду у пољу. Блок шема типичних компоненти од којих
је сачињен PLC приказана јена слици 168. Треба посебну пажњу обратити на улаз и излаз,
јер се у тим блоковима налазе и заштите неопходне за изловање CPU блока од штетних
утицаја које индустријско окружење може преко улазних линија пренети на CPU.

Слика 168: Основни елементи PLC контролера
Централна процесорска јединица (Central Processing Unit - CPU) је мозак PLC
контролера. Сам CPU је по структури микроконтролер. CPU се такође брине о
комуникацији, међусобној повезаности осталих делова контролера, извршавању програма,
управљању меморијом, надгледањем улаза и постављањем излаза. PLC контролери имају
сложене рутине за проверу меморије како би осигурали да PLC меморија није оштећена
(провера меморије се предузима из разлога безбедности). Уопште гледано CPU јединица
врши велик број провера самог PLC контролера како би се евентуалне грешке уочиле на
време. Довољно је погледати било који PLC контролер и видети да постоји неколико
индикатора у облику светлећих диода за јављање грешке.
Системска меморија (данас најчешће имплементирана у FLASH технологији) се
користи од стране PLC-а за оперативни систем. У њој се поред оперативног система
налази и кориснички програм преведен из ледер дијаграма у бинарни облик Садржај
FLASH меморије се може мењати само у случају да се ради о мењању корисничког
програма. Раније су PLC контролери уместо FLASH меморије имали ЕPROM меморију
која се морала брисати UV лампом и програмирати на програматорима. Употребом
FLASH технологије тај процес је знатно скраћен. Репрограмирање програмске меморије се
обавља преко серијског калба у програму за развој апликација.
Корисничка меморија је подељена на блокове који имају посебне функције. Неки делови
меморије се користе за чување стања улаза и излаза. Стварно стање улаза се чува или као
„1 „ или као „0“ у одређеном биту меморије. Сваки улаз или излаз има један одговарајући
бит у меморији. Други делови меморије се користе за чување садржаја променљивих које
се користе у корисничком програму. На пример, вредност тајмера или бројача би се
чувала у овом делу меморије.
Електрично напајање се користи за довођење електричне енергије до централне
процесорске јединице. На PLC контролерима на комбајнима електрично напајање је
одвојени модул, а конструктор система управљања комбајном мора да одреди колико ће
струје да се црпи од стране I/О модула како би осигурао да електрично напајање снабдева
одговарајућом количином струје. Различите врсте модула троше различите количине
струје. Ово електрично напајање се обично не користи за покретање спољних улаза или
излаза. Конструктор мора да обезбеди одвојена напајања за покретање улаза и излаза PLC
контролера јер се тиме осигурава такозвано „чисто“ напајање за PLC контролер при чему
се под чистим напајањем подразумева напајање на кога околина машине не може штетно
утицати.
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Између улазних линија и CPU јединице се поставља прилагодни степен који се чешће
назива „интерфејс“ (настао од енглеске речи interface). Намена прилaгодног степена је да
штити CPU од несразмерних сигнала из спољног света. Улазни прилагодни степен
претвара ниво стварне логике у ниво логике који одговара CPU једини (на пример улаз из
неког сензора који ради на 24 VDC мора бити претворен у сигнал од 5 VDC да би га CPU
могао обрадити). Ово се типично обаља путем оптоизолације чији начин рада се види на
слици 169.

Слика 169: Улазни интерфејс
Термин „оптоизолација“ значи да нема електричне везе између спољашњег света и CPU
јединице. Они су одвојени „оптички“, то јест сигнал се преноси светлошћу. Начин рада је
једноставан, спољни уређај доводи сигнал која укључује диоду чија светлост побуђује
фото транзистиор који почиње да проводи што CPU види као логичку нулу (напон између
колектора и емитера пада испод 1V). По престанку деловања улазног сигнала диода се
гаси, транзистор престаје да проводи, напон на колектору расте и CPU добија логичку
јединицу као информацију.
Аутоматизоани систем је непотпун ако није повезан са неким излазним уређајима. Неки
од најчешћих уређаја којима се управља на комбајну су електромагнетни вентили
(соленоиди) и светлосна и звучна сигнализација. Излазни прилагодни степен односно
излазни интерфејс је сличан улазном. CPU доводи сигнал на LED диоду и укључује је
(слика 170). Светлост побуђује фото транзистиор који почиње да проводи чиме напон
између његовог колектора и емитера пада на 0,7V што уређај прикључен на тај излаз види
као логичку нулу. Обрнуто значи да сигнал на излазу постоји и тумачи се као логичка
јединица. Фото транзистор није директно везан на излаз PLC контролера. Између њега и
излаза обично се налази релеј или јачи транзистор способан да врши прекидање јачих
сигнала.

Слика 170: Излазни интерфејс
Сваки PLC контролер има ограничен број улазно/излазних линија. Уколико је потребно
тај број се преко одређених додатних модула може повећати проширењем система преко
линија за проширење. Сваки модул може садржати проширење и улазних и излазних
линија.
Повезивање спољних уређаја на PLC контролер без обзира да ли су улазни или излазни
је посебна проблематика. PLC контролер сам за себе не значи ништа, да би могао да врши
своју функцију потребни су му сензори да би добио информације из околине али и
извршни уређаји како би могао да испрограмирану промену спроведе у дело. Сличан
концепт користе и људи. Мозак сам по себи није довољан, пуну активност човек стиче тек
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обрадом информација са сенхзора (очи, уши, додир, мирис) и предузимањем акција
рукама, ногама или неким алатом. За разлику од човека који своје сензоре аутоматски
добија на PLC контролер сензори се морају накнадно повезати.
Основа рада PLC контролера односно изврашавања програма и испуњавања задатка је
континуирано скенирање програма. Под скенирањем се подразумева пролаз кроз све
услове у неком гарантованом времену. Процес скенирања се састоји из три основна
корака.
Први корак обухвата проверу статуса улаза. На првом месту PLC проверава сваки од
улаза са намером да утврди који од њих има статус on(укључен) односно off(искључен).
Другим речима,проверава да ли је сензор, прекидач или слично, повезан са улазом
активиран или не. Подаци до којих процесор у овом кораку долази смештају се у меморију
да би били коришћени у следећем кораку.
Други корак подразумева извршење програма. На овом месту PLC извршава програм,
инструкцију по инструкцију. На основу програма и на основу познавања стања тог улаза
стеченог у претходном кораку, спроводи се одговарајућа реакција. Она може бити
дефинисана као активирање неког излаза или се резултати могу одложити у меморију, да
би касније, у току наредног корака били искоришћени.
Трећи корак представља провера и исправка статуса излаза. Коначно PLC проверава
статус излаза и по потреби га мења. Промена се врши на основу стања улаза очитаних
током првог корака и на основу резултата извршења програма у другом кораку.
После извршења трећег корака PLC се враћа на почетак циклуса и непрекидно понавља
ове кораке. Време скенирања је дефинисано временом потребним да се обаве ова три
корака, и некада је веома важна карактеристика програма.
Програмабилни логички контролери (управљачки модули) смештени су махом у
горњем делу ормана централне електрике, премда су позиционирани и на другим местима
на комбајну, већ према најпогоднијем положају у смислу простора, доступности и посебно
оптималне близине рачунару односно улазно/излазним уређајима које контролишу или
којима управљају. На слици 171 приказана је њихова позиција и изглед на комбајну у
орману централне електрике, конкретно на комбајну произвођача Claas, тип Lexion. Неки
од најзаступљенијих модула на савременим комбајнима су: модул за контролу витла,
модул за управљање механизмом за сечење, модул за вршајни механизам бубањ-подбубањ
или ротор, модул за управљање ситима и чишћењем зрна, модул за управљање сечком и
расипањем сламе и плеве, модул за контролу бункера за зрно, модул за управљање
мотором, модул за управљање точковима, модул за управљање правцем комбајна, модул
за копирање тла, модул за позиционирање, модул за контролу брзине, модул за праћење
приноса, модул за климатизацију кабине, итд.

Слика 171: Управљачки модули
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4.1.3. Преношење сигнала
од процесора до објекта
Основне компоненте које учествују у преношењу управљачког сигнала који је генерисан
у рачунару односно модулима до објекта управљања су дигитално-аналогни конвертор и
извршни управљачки органи на комбајну: електромагнетни вентили, хидраулични
цилиндри, хидромотори и варијатори.
Дигитално-аналогни претварачи (D/A или DAC) су електронска кола која конвертују
дигитални серијски сигнал у аналогни напонски или струјни електрични сигнал. Будући
да је улазни сигнал n-битна реч bn-1bn-2 ...b1b0, основа сваке D/А технике је да се његове
цифре претворе у одговарајуће износе струје или напона које треба сумирати. Најчешћи
начин је сумирање струја (слика 172). Улазни регистар узоркује бинарно кодирани
дигитални сигнал и предаје га D/A претварачу у паралелном облику. Улазни регистар има
различите форме – то је бројач за импулсни сигнал, помични (shift) регистар за серијски
сигнал, односно то је леч-регистар за паралелни улазни сигнал. Када је прекидач Рi
затворен, у сумирајућу тачку на инвертујућем улазу операционог појачивача тече струја
Ii = Uref / Ri, која одговара i-том бинарном месту дигиталног сигнала. Укупна струја
еквивалентна је бинарно кодираном сигналу што долази из регистра, а излазни напон
пропорционалан је овој струји:
b
b
b 
b
Ui = − U REF ⋅  n −1 + n 2− 2 + ⋅⋅⋅ + n1−1 + n0  ,
2
2
2 
 2
где коефицијенти bi имају вредност 1 или 0 зависно од положаја прекидача. Максимална
вредност излаза добија се када су сви коефицијенти јединице: Uimax=UREF.(2n-1)/2n.
Конвертор може да служи као дигитално-аналогни множач, јер је излаз производ
аналогног улазног напона (који тада није константан) и дигиталног сигнала.

Слика 172: D/A конвертор:
а) са тежинском отпорничком мрежом, б) са лествичастом мрежом
Однос отпора и струје у две суседне гране је 2:1. За 10-битни А/D претварач то значи да
ће однос отпора у гранама које одговарају највишем и најнижем цифарском месту бити
1024:1. Ово је велики однос и зато су развијене посебне отпорничке шеме. Одлични
резултати постижу се помоћу лествичасте отпорничке мреже R-2R (слика 11). Референтни
напон мора бити веома стабилан, а може бити позитиван или негативан. На пример,
екстрени извор AD581 има вредност 10,000V ± 5mV.
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За D/A претварач битни су следећи параметри:
− број бита улазног сигнала и резолуција (за n-битни конвертор резолуција је UREF./2n),
− тачност (у процентима пуног опсега, око 0,05%) и нелинеарност (најчешће је ± 1/2
LSB, а може да буде до ± LSB), брзина конверзије (до 10µs),
− тип дигиталног кода,
− врста референтног извора (интерна, екстерна, променљива, фиксна).
Електромагнетни вентили су вентили који своје дејство остварују захваљујући
соленоиду или електромагнету. Њихова улога и значај у управљању комбајном је
немерљива, а најширу примену нашли су унутар хидрауличког система где остварују
разводничку улогу.
Затворени кружни проводник кроз који пролази електрична струја зове се магнетни
дипол. Његова основна карактеристика је поседовање два магнетна поља, тако да се у
магнетном пољу понаша исто коа магнет. На њега делују магнетне силе и постављају га у
одговарајући положај у магнетном пољу. Правац и смер северног пола магнетног дипола
једноставно се одређује правилом десног завртња. Северни пол дипола окренут је у оном
правцу и смеру у коме би се померао завртањ када је смер његове ротације исти као смер
електричне струје кроз кружни проводник.
Проводник са струјом, савијен у облику завојнице има сличне особине као магнетни
дипол и назива се соленоид. Линије магнетног поља у унутрашњости соленоида су
паралелне. Ту је магнетно поље хомогено. Линије магнетног поља су као на слици 173. На
крајевима соленоида су магнетни полови.

Слика 173: Линије магнетног поља соленоида
Јачина сталног поља унутар завојнице (соленоида) појачава се ако се повећа број
намотаја по јединици дужине, или ако се повећа јачина електричне струје која кроз њега
протиче. Постоји и трећи, знатно ефикаснији начин појачања поља соленоида, када се
унутар њега стави комад меког гвожђа – језгро, које се намагнетише. Уређај који се
састоји од соленоида и гвозденог језгра зове се електромагнет.
Електромагнет губи електромагнетна својства ако се прекине коло
струје. На основу овог ефекта базира се и сама примена соленоида.
Teхнички, соленоидни вентил је комбинација три главна
функционална дела: електромагнета (шпулне), тела вентила (3/ или
2/), и котве која затвара/отвара вентил. Користи се за успостављање
или прекид протока флуида електричном струјом која протиче кроз
калем. Електромагнети су класификовани у складу са следећим
особинама: број улаза и излаза, позиција, услови рада и принцип
рада. Улази и излази су тачке спајања вентила са мрежом, а према
томе разликујемо 2/ вентиле са једним улазом и једним излазом, и
3/ вентиле са једним улазом, једним излазом и једним испустом.
Број који се уписује иза косе црте означава број позиција. Услови
рада су карактеристика вентила која се односи на време за којеје
вентил током рада отворен и време које је затворен. Уколико је
вентил у току свог рада већину времена затворен, препоручује се да
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се на том месту примени нормално затворен вентил (под напоном отворен) и обрнуто. У
зависности од минималног притиска флуида који се регулише вентили се деле на две
велике групе: вентиле са директном контролом и вентиле са индиректном контролом
(серво оперисане). Директно контролисани су вентили који раде независно од притиска у
флуиду. Када су под напоном, електромагнет делује директно на котву вентила и
отвара/затвара вентил. Индиректно контролисани вентили користе притисак улазног
флуида да би вентил био затворен. Због тога на овим вентилима радни притисак вентила
не зависи од снаге електромагнета и почетни радни притисак је увек већи од нуле.
На сликама 175-180 дат је преглед позиција најкарактеристичнијих електромагнетних
вентила и вентилских блокова код комбајна Claas Lexion.

Слика 175: Електромагнетни
вентил контролe точкова (8-p-18)

Слика 177: Електромагнетни
вентили (4-q-19):
Y76 – спојница сечке
Y88 – спојница хедера
Y21 – спојница вршајног механизма
Y35 – пражњење бункера за зрно

Слика 179: Електромагнетни
вентили (6-m-19):
Y87 – спуштање хедера
Y85 – подизање хедера
Y77 – главни вентил радне хидраулике

Слика 176: Електромагнетни
вентили (8-f-23):
Y22 – подизање витла
Y23 – спуштање витла
Y24 – померање витла у напред
Y25 – померање витла у назад

Слика 178: Леви и десни
електромагнетни вентили
AUTOPILOT система (5-0-19)

Слика 180: Електромагнетни
вентили (6-f-19):
Y65 – склапање косе за рад
Y66 – склапање косе за транспорт
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Ради стицања потпуније слике о електромагнетним вентилима, следи приказ вентилског
блока на слици 181 у оквиру AUTOCONTOUR система на комбајнима Claas за управљање
хедером.

Слика 181: а) цео вентилски блок AUTOCONTOUR система за управљање хедером,
б) тродимензионална шема модула вентилског блока AUTOCONTOUR система за
попречно нивелисање хедера, в) пресек модула вентилског блока AUTOCONTOUR
система за попречно нивелисање хедера: 502 – акумулатор 0,7l/80bar, 602 – искључни
вентил вентилског блока, 603 – уравнотежавајући завртањ, 706-3, 706-4 – сигурностни
вентил за притисак 200bar, 732 – неповратни вентил, 734 – неповратни вентил за
затварање вентилског блока, 740 – вентил за контролу протока, 776 – двосмерни
вентил,Y67 – електромагнетни вентил левог хидроцилиндра за нивелацију,
Y68 – електромагнетни вентил десног хидроцилиндра за нивелацију,
Y86 – електромагнетни вентил за враћање уназад,Y110 – електромагнетни вентил за
повећање угла сечења,Y111 – електромагнетни вентил за смањење угла сечења,
Y112 – електромагнетни вентил за ротацију хедера на десно, Y113 – електромагнетни
вентил за ротацију хедера на лево,А - прикључак за хидраулични цилиндар за попречно
нивелисање хедера на десно,В - прикључак за хидраулични цилиндар за попречно
нивелисање хедера на лево, М – прикључак за повратни вод хидрауличног цилиндра
хедера, Р1 – прикључак за пумпу преко главног вентила, R – повратни вод у резервоар,
Т – прикључак на резервоар
Вентилски блок AUTOCONTOUR система задужен за управљање хедером, подељен је
на модуле (слика 181а), при чему горњи модул садржи вентиле за управљање попречним
нивелисањем хедера, док остала два блока садрже вентиле за управљање углом косе то
јест сечења, односно вентилски модуо за заокретање хедера око вертикалне осе. На
сликама 181б и 181в дат је детаљан приказ првог наведеног модула овог блока, а следи и
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детаљнији опис принципа његовог деловања. Чим се коса активира, AUTOCONTOUR
модул (CAC) активира главни вентил за отприлике једну секунду. Повећање притиска
унутар система помоћу главног вентила проузрокује преднапон акумулатора преко
неповратног вентила. CAC модул такође активира главни вентил ако тотално време
активирања електромагнетних вентила Y67/Y68 пређе 10 секунди да би се акумулатор
напунио поново. Вентил за контролу протока овде има задатак да осигура константну
контролу механизма за кошење за различите вредности притиска. Један од
електромагнетних вентила Y67/Y68 активиран од стране САС модула, и то у зависности
од захтеваног смера ротације. Oдговарајућа управљачка шпулна отвара котву унутар
вентила и затвара повратни вод до резервоара. Последњи се отварају прикључци А1 или
А2 на неповратном вентилу. Повратна линија управљања цилиндрима је стога
прикључена на резервоар преко прикњучка неактивираног електровентила Y67/Y68.
Улазни притисак отвара неповратни вентил на супротном прикључку, па се управљачки
цилиндар у ствари увлачи, јер се други управљачки цилиндар пропорционално извлачи. У
додатку стандардним карактеристикама комбајна, управљачки цилиндри се заштићују од
превисоког притиска сигурносним вентилима.
Врло сликовит и једноставан пример управљања коришћењем електромагнетних
вентила је регулисање вертикалног померања витла. Позиција на комбајну два вентила
задужених за подизање и спуштање вентила (Y22 и Y23) у оквиру вентилског блока за
управљање витлим већ је дата на слици 182, следи издвојени модул вентилског блока за
вертикално управљање витлом (слика 182а), његов пресек (182б) и функционална шема
повезивања са одговарајућим хидрауличним цилиндрима(182в).

Слика 182: Спољашњи изглед (а) и пресек (б) модуларног вентилског блока за
вертикално управљање хедером, и функционална шема (в): Y22 – eлектромагнетни вентил
за подизање витла,Y22 – eлектромагнетни вентил за спуштање витла, А – излаз до
потрошача, Р1 – прикључак на главни вентил односно напојну пумпу радне хидраулике,
Т – прикључак на резервоар, 314,315 – хидраулични цилиндри за подизање и спуштање
витла
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Хидраулични цилиндар 315 је сасвим спуштен када се куглица налази у унутрашњости
вентила на прикључку за прикључивање цилиндра. То је неутралан положај. При
подизању цилиндара најпре се активирају електромагнетни вентил Y22 и главни вентил
Y77, и то у исто време. Тада покретна котва отклања куглицу из њеног лежишта унутар
вентила и затвара повратни вод ка резервоару. Притисак који значајно расте, помера
куглицу из њеног лежишта унутар електромагнетног вентила Y23, и омогућава уљу да
тече до напојног прикључка А за хидраулични цилиндар 315. Супротно, при спуштању
хедера, електромагнетни вентил Y23 је активиран без главног вентила Y77. Покретна
котва у ствари отвара отвор вентила супротстављајући се притиску на прикључку А и тако
отвара прикључак за резервоар кроз адекватан прикључак на неактивираном
електромагнетном вентилу Y22.
Хидраулични цилиндри су веома значајна и заступљена компонента у управљачком
систему комбајна са улогом извршних органа. Конкретно, њихова улога је да притисну
енергију уља у хидрауличној инсталацији претворе у праволинијско механичко кретање.
Сваки хидраулични цилиндар се састоји од цилиндричног тела и клипњаче са клипом
снабдевеног заптивкама ради спречавања непожељног циркулисања уља између простора
цилиндра физички подељеног клипом. Наравно, у телу цилиндра налазе се и отвори за
прикључак одговарајућих цевних хидрауличних водова. За управљање хидрауличним
цилиндрима користе се управо електромагнетни вентили и хидраулични вентили, тако да
ове компоненте представљају нераздвојну целину, па ће стога на слици 183 бити приказан
пресек хидрауличнних цилиндара за попречно нивелисање хедера управљан управо горе
описаним вентилским бликом, као и њихова позиција на комбајну.

Слика 183: Хидраулични цилиндри за попречно нивелисање хедера са позицијама:
306 – леви цилиндар, 305 – десни цилиндар, А - прикључак за хидраулични цилиндар за
попречно нивелисање хедера на десно, В - прикључак за хидраулични цилиндар за
попречно нивелисање хедера на лево, Е – одушак, F – заштита од торзије
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На слици 184а приказан је пресек хидрауличних цилиндара за вертикално управљање
витлом, и њихове позиције (слика 184б). Само управљање остварује вентилски блок
односно модуо чији је принцип деловања горе описан.

Слика 184: Пресек главног(315) и подређеног(314) хидрауличног цилиндра (а), са
позицијама (б): А – прикључак за напајање хидрауличног цилиндра, Р1 – главни вентил
односно прикључак радне хидрауличне пумпе, Т – прикључак на резервоар,
V – вентили за испуст, Е - одушак
Приказани хидраулични цилиндри имају усклађено дејство, и то је њихова главна
карактеристика. Ова синхронизованост је остварена тако што је прикључак на челу клипа
главног цилиндра 315 повезан са прикључком на страни клипњаче подређеног цилиндра
314. Цилиндри су на тај начин усклађени, jeр се клипњаче увлаче и извлаче паралелно и
истовремено, независно од њиховог напајања. Испусни вентили V на клипу главног
хидрауличног цилиндра 315 се отварају када клип допре зауставну позицију тако да
подређени цилиндар може бити напуњен и отворен. Приликом ремонта, препоручено је
померање хидрауличке конструкције у положај подигнутог витла пошто се подређени
цилиндар испуни само помоћу ширења главног цилиндра. За време овог процеса потребно
је адекватно подупрети и обезбедити витло.
На сликама 185-195 следи приказ хидрауличних цилиндара заступљених у управљању
комбајном, и то у својству извршних органа.
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Слика 185: Хидраулични цилиндри за
подизање/спуштање хедера

Слика 186: Хидраулични цилиндар
за хоризонтално померање витла

Слика 187: Хидраулични цилиндри за
подизање/спуштање хедера

Слика 188: Хидраулични цилиндр
за управљање платформом хедера

Слика 189: Леви хидраулични цилиндар
за регулисање зазора бубањ-подбубањ

Слика 191: Хидраулични цилиндар за
спојницу механизма пражњења бункера

Слика 190: Десни хидраулични цилиндар
за регулисање зазора бубањ-подбубањ

слика 192: Хидраулични цилиндар
за спојницу вршајног механизма
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Слика 193: Хидраулични цилиндар
за нивелацију сита

Слика 194: Хидраулични цилиндар
за управљање левим погонским точком

Слика 195: Хидраулични цилиндар
за управљање десним погонским точком

Хидраулични цилиндри се примењују и за управљање варијаторима, механичким
елементима трансмисије који функционишу по фрикционом принципу преноса снаге.
Промена преносног односа код ових преносника врши се континуално и без прекида тока
снаге променом положаја аксијално покретног диска гоњене ременице, па су због тога и
нашли примену у аутоматским трансмисијама. При оваквој аутоматизацији промене
преносног односа, аутоматски регулатор одређује аксијално померање управо тог диска, а
померање се, пак, остварује коришћењем хидрауличног цилиндра чија се клипњача везује
за покретни диск варијатора. Мада постоји више фрикционих преносника, на комбајнима
се примењују они са клинастима ременима, и то металним, сходно великим оптерећењима
односно снагама које преносе. Карактеристични примери примене варијатора као
извршних органа на комбајну су варијатор брзине бубња (слика 196).

Слика 196: Варијатор брзине бубња
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Већ је посебно напоменуто у Поглављу 2 да хидростатички погон технолошких уређаја
отвара велике могућности за примену аутоматског управљања тим уређајима. Главни
носиоц погона технолошких уређаја ослобођених механичких преносника односно
извршни органи управљачког система за све уређаје, и не само технолошке, које
карактерише обртно кретање су хидраулични мотори. Они притисну енергију у
хидрауличној инсталацији коју ствара пумпа, претварају у обртно кретање радног органа,
конкретно технолошких уређаја и точкова на комбајну.
Хидростатички погон витла не упрошћава толико конструкцију погона, али олакшава
процес регулисања. То омогућује руковаоцу комбајна да у зависности од изабране брзине
кретања, стања културе која се убира, као и других фактора, одреди најрационалнији
режим рада витла. Погон се може реализовати помоћу хидромотора постављеног директно
на вратило витла (слика 197).

Слика 197: Хидраулични мотор за погон витла
Механизам за резање, спирални транспортер и елеватор хедера су три технолошка
уређаја која раде са константним односом броја обртаја и он је сразмеран броју обртаја
осовине мотора. На основу овога, а с обзиром на цену хидрауличне опреме, оптимална
варијанта би била комбинација хидростатичког и механичког погона ових технолошких
уређаја, о чему је већ било речи. Овакав погон омогућује ротацију хедера око уздужне осе
комбајна за ±30°, што је веома битно при раду комбајна на попречним нагибима и
директно се одражава на губитке хедера.
У случају загушења хедера житном масом потребно је обртање уређаја хедера усмерити
у супротном смеру што се чини помоћу реверзивног погона елеварора и спиралног
транспортера. Реверзатор погони хидрауличним мотором смештеним на кућиште
елеватора хедера (слика 198).

Слика 198: Хидраулични мотор за погон реверзатора
Лађа, сламотрес и елеватор зрна, погоне се једним хидромотором уграђеним на
коленасто вратило сламотреса (слика 199). Хидромотор треба да обезбеди максималну
снагу по 1kg житне масе и одговарајући број обртаја коленастог вратила. Развод снаге са
хидромотора на остале технолошке уређаје ове групе је механички, ременом, и обезбеђује
задати број осцилација лађе.
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Слика 199: Хидраулични мотор за погон сламотреса,
плевног сита и елеварора очишћеног зрна
При чишћењу овршене житне масе, најчешће је у примени радијални вентилатор са
осам лопатица чији број обртаја треба да се регулише ради постизања оптималне струје
ваздуха, чија брзина зависи од критичне брзине лебдења зрна, при различитим стањима
културе. Механички погон за такве потребе има веома сложен варијатор брзина.
Применом хидростатичког погона омогућена је континуална промена брзине у траженом
дијапазону, уз прецизну регулацију броја обртаја из кабине. Погон је остварен
хидромотором уграђеним директно на вратило вентилатора.
Елеватор неовршеног класја и елеватор зрна, исте су конструкције, састоје се из доње и
вертикалне спирале. Погоњени су једним хидромотором уграђеним на вратило доње
спирале елеватора зрна. Погон елеватора неовршеног класја је механички, ланцем, са
вратила доње спирале елеватора зрна.
Елеватор за пражњење бункера је погоњен хидромотором који је уграђен на вратило
хоризонталне спирале, а погон на остала два транспортера је механички и треба да
обезбеди задати број обртаја хоризонталног, вертикалног и истоварног спиралног
транспортера.
Сечка за сламу се уграђује на крају крова сламотреса и погон добија од посебног
хидромотора који обезбеђује довољну снагу и број обртаја. Постоји могућност уградње
пресе за меко пресовање уместо уређаја за разбацивање сламе по пољу и у том случају
погонска група остаје непромењена. На овом технолошком уређају предности
хидрауличног погона долазе до пуног изражаја, јер је сечка за сламу удаљена од погонске
групе, па је механички пренос снаге компликован.
Погон точкова хирауличним моторима детаљно је размотрен у Поглављу 2, овде се даје
позиција мотора на комбајну (слика 200 и 201).

Слика 200: Хидраулични мотор за
управљање левим точком

Слика 201: Хидраулични мотор за
управљање десним точком
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4.2. Карактеристични системи
аутоматизације комбајна
На самоходним житним комбајнима развијени су системи аутоматског управљања који
карактеришу ове машине. Њихов упоредни приказ уз назнаку произвођача, приказан је у
табели 6.
кретање
комбајна
по правцу

СИСТЕМ за
нивелацију
копирање
технолошких
терена
уређаја

мониторинг
приноса

AUTOPILOT
AUTOCONTUR
3D
CEBIS
Claas
AutoTrak
HeaderTrak
Hillmaster II
GreenStar
John Deere
FieldTracker
YieldMonitor
CASE IH
AutoFloat
New Hooland
AutoLevel
Fieldstar
Massey Ferguson
Agrotronic
Deutzh Fahr
TerraControl
Laverda
табела 6: карактеристични системи аутомаизације комбајна

4.2.1. Аутоматско вођење комбајна
по правцу
Управљање комбајном захтева велику умешност и прецизност руковаоца, поготово у
вези са спајањем прохода, и посебно када је хедер комбајна врло широк. То је технички и
физички тежак рад који замара човека тако да квалитет извођења операција са временом
опада. Зато данас многи произвођачи комбајна интензивно раде на развоју аутоматских
система за регулисање брзине кретања и аутоматско вођење комбајна по правцу.
Основни проблем код аутоматског вођења је одређивање апсолутних и релативних
координата положаја комбајна. Аутоматско вођење по правцу подразумева познавање
целе возне трајекторије у задатим координатама. Код апсолутног координатног система
трајекторија се снима и меморише у току ручног управљања комбајном или се
компјутерски одређује на планираној траси. Код релативног позиционирања положај
машине није познат. Он се у овом случају одређује на основу грешке одступања у односу
на маркере постављене на земљишту или према линији вегетације.
Аутоматски систем за вођење комбајна по правцу компаније Claas базиран је на
оптичком сензору који се назива ласерски пилот и чији је принцип деливања детаљно
изложен у Поглављу 3. Сам систем носи назив AUTOPILOT. Скидајући са комбајнера
терет праћења „жетелачке маргине“, систем омогућава рад на граници, са пуним хедером,
јер препознаје линију раздвајања стрњишта од непокошеног усева и аутоматски води
комбајн дуж ње, при чему је репер сам крај косе. Електрична шема система изложена је
на слици 202, а ваља још напоменути да систем значајно доприноси побољшању тачности
мерења ширине захвата, те индиректно и површине земљишта и приноса.
144

Мерни уређаји и техника мерења на самоходним житним комбајнима

Слика 202:
Електрична шема AUTOPILOT система аутоматског вођења комбајна Claas:
А9 – AUTOPILOT модул (2-i-20), В5 – сензор притиска радне нидраулике (4-n-9),
В6 – сензор угла точкова (6-r-18), B50 R – десни ласерски сензорски AUTOPILOT (6-e-10),
B50 L – леви ласерски сензорски Auto Pilot (6-e-26), В83 – AUTOPILOT OFF сензор (5-g18), DO – главна вентилска диода (4-i-20), DS – дијагностички утикач 63-pin (3-i-20),
H2 – AUTOPILOT светлосни сигнал (4-g-18), K14 – релеј вршајног механизма (4-i-20),
K52 – релеј извора снаге (4-i-20), R3 – аутоопилот централни прекидач (3-h-17),
S9 – AUTOPILOT ON прекидач (4-g-17), S10 – главни прекидач за AUTOPILOT (3-h-17),
S96 – прекидач лево/десно AUTOPILOT ласера (3-h-17), X4 – управљање колоном
индикаторских светала конектора (4-g-18), XB – конектор В мултифункционалне спојнице
(8-f-20), XС – конектор С мултифункционалне спојнице (8-f-20),
XV3 – AUTOPILOT варијанта утикача конектора(8-f-20), Y9 – леви соленоидни калем
система AUTOPILOT (4-n-9), Y9 – леви соленоидни калем система AUTOPILOT (4-n-9),
Z5 – сигурносни контакт укључених прекидача (4-h-18),
a – зависно прикључивање на монтирану опрему
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Наведени потенцијали означавају:
 +30 је напон извора главне снаге (батерија),
 +15 је напон извора снаге за паљење прекидача,
 К52/87, К49/87 и К56/87а је напон извора снаге за иницирање релеја,
 -31 је напон уземљења
Модул који је задужен за управљање унутар AUTOPILOT система носи ознаку А9, а
списак његових улаза и излаза дат је у следећој табели.
pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

назив функције

ознака

струјно/напонска
вредност
12V
уземљење
уземљење
12V/15A
5V
0,25-4,75V
0,25-4,75V
0,25-4,75V
12V
12V
12V
12V/1A
уземљење
уземљење
12V/15A

улаз/излаз

ласерско/мануелно управљање
S96
улаз
уземљење
-31
улаз
CAN high сигнал
AUTOPILOT OFF сигнал
B83
улаз
напајање
S10
улаз
додирни сензор
R3
излаз
угао заокретања точкова
B6
улаз
централни прекидач
R3
улаз
сензор притиска
B5
улаз
управљање на лево
Y9
излаз
управљање на десно
Y10
излаз
Auto Pilot сигнализација
H2
улаз
осигурач
F54
улаз
CAN low сигнал
AUTOPILOT ON сигнал
S9
улаз
сигнал контаката за сетовање
Z5
улаз
напајање
S10
улаз
сигнал левог контролног сензора
улаз
B7, B50
0,25-4,75V
додира или ласерског пилота
сигнал десног контролног сензора
B83
0,25-4,75V
улаз
додира или ласерског пилота
сигнал левог контролног сензора
B7, B50
0,25-4,75V
улаз
додира или ласерског пилота
AUTOPILOT OFF сигнал
B83
уземљење
улаз
главни вентил
Y77
12V
излаз
табела 7: улази и излази модула за аутоматско вођење комбајна по правцу

Ласерски сноп зрака емитован од стране уређаја рефлектује се на око 14m испред
комбајна и рефлектовани зраци се примају другим оптичким системом. Користећи
разлику у времену путовања зрака сигнала између усправног усева и стрњике,
идентификује се ивица по којој треба водити комбајн. Сва подешавања Auto Pilot система
врше се преко CEBIS терминала и његовог Tachometer подменија.
Када је струјно коло откључано и вршајни механизам активиран, Auto Pilot модул A9 се
снабдева снагом преко главног прекидача S10. Након стартног сигнала од прекидача S9,
преко соленоидних калема Y9 и Y10 долази до иницијализације ласерског пилота В50 или
пипака који се означавају као сензори В7 и В8 и учествују у систему аутоматског вођења
комбајна по правцу посве сличном оном систему са ласерским пилотом или GPS
управљања преко CAN bus система које ће бити детаљније изложено у Поглављу 6.
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Контрола управљање позицијом врши се сензором угла точка В6 постављеним на
управљачком цилиндру. Из безбедоносних разлога функција система AUTOPILOT се
прекида помоћу прекидача В83 одмах по преласку на мануелни режим управљања. Ако
комбајнер постави овај прекидач у леви положај, сетовање Z5 прекидача ће прекинути
функцију ласерског пилота након отприлике 5 секунди. Централизовани прекидач R3
омогућава вожњу комбајна по прецизном правцу чак и у неповољним условима блатњавог
и клизавог тла. Да би био могућ брз одзив AUTOPILOT система при управљању,
хидраулички подсистем је опремљен акумулаторима притиска. Ако притисак у
акумулатору испод 135bar отприлике, сензор притиска уља В5, активира главни вентил
Y77 преко модула AUTOPILOT (pin 25) све док се ниво притиска не подигне поново до
отприлике 165bar. Постојећи сензор притиска у инсталацији се аутоматски идентификује
од стране Auto Pilot модула, тако да не постоји потреба за додатном конфигурацијом. Ако
сензор притиска не постоји или откаже Auto Pilot систем се аутоматски пребацује на
временски контролисано пуњење акумулатора. Акумулатор се пуни циклично.
Управљачки цилиндар води рачуна о овом процесу. После покретања AUTOPILOT
функције његов модул активира главни вентил Y77 за 0,7s. Акумулатор притиска тако
остварује везу. Акумулатор притиска према томе представља радни притисак
хидрауличног система. Овај део подмирује управљачки цилиндар. Пошто притисак у
акумулатору опадне на 150 bar грубо, AUTOPILOT модул аутоматски активира главни
вентил Y77 за 0,7s.
Повезивање елемената електричног управљачког система врши се жичаним
електропроводним каналима везе и адекватним прикључцима. Жице су различите
дебљине и различито обојене изолације ради могућности препознавања. Тако су, на
пример, сва три проводника сензора притиска у овом систему попречног пресека 1mm2,
док је први проводник браон боје, други бело-зелене, а трећи црвено-сиве. Изглед утикача
овог сензора којим се спаја са модулом, приказан је на слици 203.

Слика 203: Утикач за сензор притиска уља
Веза између хидрауличних и електричних компоненти на хедеру и осталих
хидрауличких компоненти односно ормана централне електрике, остварује се помоћу
мултифункционалне спојнице (слика 204) начињене од утикача и утичнице конструисаних
и дизајнираних за потпуно безбедан и функционалан проток уља односно електричне
струје. Преко ове спојнице је и ласерски пилот повезан са управљачким системом.

Слика 204: Утичница (лево) и утикач (десно) мултифункционалне спојнице
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Као што је већ напоменуто AUTOPILOT систем може остваривати управљање и
коришћењем сензора додира (Feeler system). Изведба овог система је потпуно слична
описаној изведби са ласерским пилотом (Laser system).
Трећа верзија AUTOPILOT система користи погодности сателитског позиционирања и
навођења, па ће стога бити описана у Поглављу које третира управо системе
позиционирања. Ово се односи и на систем AutoTrak произвођача John Deere.

4.2.2. Регулисање положаја хедера
према неравнинама тла
Заједничка одлика свих система за регулисање положаја хедера према неравнинама тла
(слика 205) је да се сензорика положаја хедера у односу на тло обавља помоћу сензорских
полуга описаних у Поглављу 3 и приказаних сликом 115, а само управљање хедером
остварује се хидрауличним цилиндром приказаним на слици 183 односно 185.

Слика 205: Управљање хедером
Изводљивост ротације хедера око своје осе је савремена погодност коју комбајни
пружају, а произашла је из уклањања механичке повезаности хедера и остатка комбајна
преко механичког ланчастог преносника који је одавао снагу елеватору хедера и
индиректно осталим хедерским механизмима, која је замењена хидростатичким погоном
самог елеватора посредством мотора који је са остатком комбајна повезан само цревним
водовима који омогућавају знатну флексибилност хедера и отуда и његово заокретање.

Слика 206: Заокретање хедера око подужне осе комбајна
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Способност комбајна да аутоматски управља положајем хедера у завиосности од
промене облика површине земљишта је такозвана особина копирања терена. Ову
функцију имају сви савремени житни комбајни.
Произвођач New Holland је у ову сврху развио систем Auto Float за аутоматско
управљање попречним и уздужним копирањем терена и са подешавањем висине резања
стабљика усева који се убира. Хедер се заокреће око осе елеватора хедера помоћу два
двосмерна хидроцилиндра. Систем се састоји од два ултрасонична сензора који су
смештени иза хедера и константно прате свој положај у односу на клизне плоче хедера.
Клизне плоче одржавају стални контакт са тлом, па сензори дају тачан положај хедера и у
најтежим условима рада. Помоћу прекидача бира се између: функције аутоматског
праћења терена, функције одржавања висине реза, притиска на тло или транспортне
функције хедера.
Произвођач John Deere је развио систем HeaderTrak, приказан на слици 207а. Зависно
од конфигурације земљишта, предњи део елеватора хедера се заокреће 9 % у уздужном
правцу и 4 % у попречном правцу.

а)

в)
б)
Слика 207: Систем Header Trak на комбајнима John Deere (a),
попречно закретање грла (б), и попречно закретање хедера (в)
Приказано регулисање копирања тла је најнапреднија могућност којом могу располагати
комбајни, али коришћењем истих сензора, поред положају витла и угла закретања хедера,
на монитору се могу добити и инфорамције о висини резања (слика 208) или притиску
хедера на тло (слика 209), а по потреби и утицати на ове параметре.

Слика 208: Висина резања

Слика 209: Притисак хедера на тло

Систем HeaderTrak омогућава управљање хедером тако да се може управљачким
тастерима програмирати режим рада при коме ће бити остварена раније задата вредност
одсецања или раније задат притисак хедера на тло, при чему је увек могуће управљање са
неким новим задатим вредностима. Ову могућност нуде и системи осталих произвођача.
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Произвођач Massey Ferguson на својим комбајнима такође нуди могућност аутоматског
регулисања положаја хедера. Остварује га помоћу два система: CHC (cutting height
control) система који поставља хедер у одговарајући положај на основу задате висине
резања и THC (header height control) система који поставља хедер у задати положај, који
је одређен тако да се косидба одвија без контаката са површином тла (слика 210).

Слика 210: Попречно закретање хедера на комбајну Massey Ferguson
Произвођач Claas на моделима комбајна Lexion хедера је развио систем за аутоматско
копирање тла АUTOCONTOUR (слика 211), помоћу кога комбајн тесно прати тло односно
хедер клизи пољем са претпрограмираним додирним притиском на тло. Такође одржава
равномерност доласка усева на хедерски сто. Све ово омогућава рад и ноћу. На нагибима
тла висина стрњике је иста на оба краја хедера, чиме се елиминише проблем заривања на
вишој страни или превисоког кошења по нижој страни. AUTOCONTOUR је активно
контролисан да избалансира неправилности у оба нивоа. Све што комбајнер треба да
уради је да подеси систем на конзоли, а затим укључи систем уз помоћ
вишефункционалне ручице. Током рада, систем континуално пореди стварне вредности са
вредностима које је одредио руковалац и на основу тога подешава положај хедера. Поред
контроле хедера AUTOCONTOUR систем такође контролише претпрограмирани додирни
притисак на тло.

Слика 211: Auto Contour систем на комбајну Claas Lexion
Контрола се врши комбинацијом механичких, електронских и хидрауличких
компонената. Кључ прецизне контроле је поуздан сензор смештен на дну хедера. Импулси
долазе преко пипалица смештених управо испод хедера, и описаних у Поглављу 3. То
значи да пипалице прикупљају сваку промену у нивоу, а подаци се преносе електронском
контролном уређају. Додатна тачност се постиже постављањем две пипалице близу једна
друге на обе стране хедера.
Електрична шема овог управљачког система за регулисање положаја хедера према
неравнинама тла приказана је на слици 212.
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Слика 212:
Дијаграм електричног кола Auto Contour система за регулацију положаја хедера
према неравнинама тла комбајна: А8 – АUTOCONTOUR модул, CAC (2-i-20),
А16- модул за контролу витла, HAS (2-i-20), A27 – VARIO модул (8-f-20),
B3 – леви сензор AUTOCONTOUR сензорска трака (6-d-10), B4 – десни сензор
AUTOCONTOUR сензорска трака (6-d-26),В35 – сензор нагнутости грла (6-h-16),
В39 – сензор висине витла (7-e-10), В40 – сензор хоризонталне позоције витла (7-е-10),
В68 – сензор затегнутости опруге косе (8-h-17),B70 – сензор VARIO позиције хедерске
платформе (8-f-21), S38c – мултифункционални конектор хедера за контролу САС висине
резања (8-f-20), S38b – мултифункционални конектор хедера за селектовање раније САС
висине резања (8-f-20), XB – конектор контролне ручице радне брзине (4-h-17),
Х11 – конектор за сензор VARIO косе (7-f-22), XA – конектор A мултифункционалне
спојнице (8-f-20), XB – конектор В мултифункционалне спојнице (8-f-20),
XС – конектор С мултифункционалне спојнице (8-f-20),
XV1 – конекторски утикач AUTOCONTOUR варијанте (8-f-20),
XV3 – конекторски утикач за функције витла
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AUTOCONTOUR (CAC) функција укључује још и аутоматско вођење косе, контролу
витла и регулисање хедерске платформе (VARIO), зависно од оопреме комбајна. Притисна
дугмад S38c/d активирају у AUTOCONTOUR модулу функцију висине резања пре
селекције или регулисану висину резања. Сада су одговарајући соленоиди појединачних
функција активирани преко модула А8, А16 и А27 све док се тренутне вредности на
сваком посебном сензору не поклопе са задатим.
Модул који је задужен за управљање унутар AUTOCONTOUR система носи ознаку А8,
а списак његових улаза и излаза дат је у следећој табели.

pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

назив функције

ознака

струјно/напонска
вредност
12V
уземљење
уземљење
уземљење
12V
5V
0,25-4,75V

улаз/излаз

нивелисање у лево
Y68
уземљење (GND)
-32
CAN high сигнал
сигнал за споро подизање хедера
S38a
сигнал за претходну висину резања
S38d
сигнал за коло хедера
K16/87
референтни напон
B7/B8
тренутна вредност нагиба грла
B35
сигнал тренутне вредности на левој
B3
0,25-4,75V
сензорској траци
подизање хедера
Y85
12V
спуштање хедера
Y87
12V
нивелисање у лево
Y67
12V
осигурач
F7
12V/1A
CAN low сигнал
управљачки сигнал висине резања
S38c
уземљење
сигнал за споро спуштање хедера
S38d
уземљење
напајање
F35
12V/15A
0,25-4,75V
сигнал тренутне вредности на десној
B4
0,25-4,75V
сензорској траци
сигнална тренутне вредности на
B68
0,25-4,75V
опруги косе
главни вентил
Y77
12V
табела 8: улази и излази модула за регулисање положаја хедера

излаз
улаз
улаз
улаз
улаз
излаз
улаз
улаз
излаз
излаз
излаз
улаз
улаз
улаз
улаз
-

улаз
улаз
излаз

Дијаграм електричног кола AUTOCONTOUR система укључује комплетну сензорску
опрему потребну за овај систем. Али, сигнали и информације које дају ови сензори се не
користе само за регулисање појединих функција у оквиру наведеног модула А8, већ и
других модуларних система управљања као што је А16 – управљање витом или А27 –
VARIO модул за управљање косом и платформом хедера. Сви наведени модули потпуно
покривају управљање хедером, и то следећих његових функција:
− подизање/спуштање хедера и нивелација око подужне осе,
− управљање косом, пре свега висином резања,
− регулисање брзине обртања витла, и
− управљање платформом хедера.
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4.2.3. Аутоматска нивелација
технолошких уређаја комбајна
Разни истраживачки пројекти показују да и мали нагиби могу довести до губитка, пре
свега на ситима. Усев клизи на доле по ситима, струјање ваздуха се расипа у недовољну
циркулацију на горњој страни па плева и кратка слама нису више третиране. Збијена
слама се нагомилава и плева се не одваја.
У самом концепту реализације нивелисања комбајна постоје два правца:
- нивелисање целог комбајна (слика 213), и
- нивелисање само лађе (слика 214).
У оба случаја ефекат је исти: распоред зрнађа на лађи је знатно равномернији при
нивелисању него без њега. При нивелисању целог комбајна постављају се у хоризонталан
положај сви технолошки уређаји, изузев хедера.
а)

б)

Слика 213: Комбајн на бочном нагибу без нивелације (а), и са нивелацијом (б)

Слика 214: Распоред зрнађа на ситу са/без нивелације лађе
При кретању комбајна по теренима који имају нагибе, јављали су се, дакле, проблеми на
технолошким уређајима, тј. они нису обављали своје задатке са одговарајућим учинком, а
дешавало се да дође и до прекида рада услед загушења великом количином приспелог
материјала. Ове ситуације су успеле да се избегну појавом система за нивелацију оних
технолошких уређаја на којима су се ови проблеми и дешавали, а то су уређаји за
вршидбу, сепарацију и чишћење. Систем за нивелацију оптимизира жетвени процес. Оба
сита се поставља у хоризонтални положај и у њему остаје и на нагибима до 20 %.
Приликом нагињања комбајна, електронски управљани механизам мења нагиб
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технолошких уређаја онолико колико је потребно да они остану у хоризонталном
положају. Тиме се избегава да се маса сакупља са доње стране равни сита, додатно
оптерећивање комбајна и минимизира се појава губитака.
За ову сврху произвођач Јоhn Deere je развио систем Hillmaster II (слика 215) који
изравнава читаво тело комбајна, при чему материјал равномерно пролази кроз уређај за
вршидбу, уређај за сепарацију и уређаје за чишћење.

Слика 215: Изнивелисано тело комбајна који жање на терену са бочним нагибом
Главни део овог система је електронска контролна кутија, причвршћена на шасију
комбајна. Електронски сензори брзо и тачно очитавају промене нагиба терена. Масивни
хидроцилиндри за нивелисање, уграђени у шасију комбајна са стране, увлачењем и
извлачењем клипова из цилиндра померају осовине точкове у вертикалном правцу за ону
вредност помераја која је довољна да се тело комбајна одржава у хоризонталној равни.
Систем Hillmaster II може да изневелише комбајн на нагибима до 15%, а у комбинацији са
такозваним SlopeMaster системом нивелације лађе који дозвољава попречна закретања
сита до 7%, укупна могућност нивелације лађе омогућава укупно закретање сита за
изузетних 22%. Ова два система представљају очигледан пример комбиновања два
наведена концепта нивелације, јер се врши нивелација и комбајна и сита. Тиме се знатно
смањују могући губици вршидбе, нарочито на технолошким уређајима. Фронталне плоче
на кућишту елеватора хедера такође се заокрећу, тако да омогућавају и комплетном
хедеру да копира тло. Као врховну погодност, овај систем доноси равномернију
расподелу овршеног зрна у бункеру и померање тежишта масе комбајна чиме се повећава
стабилности комбајна и одбацује могућност превртања, нарочито са напуњеним
бункером за зрно.
Произвођач Massey Ferguson je развио систем Auto Level за нивелацију тела комбајна,
који при томе одржава оптималне радне услове за максималну ефикасност технолошких
уређаја.
Произвођач Claas је развио такозвани 3D систем за динамичку компензацију угла
нагиба која одржава проток материјала сталним на нагибима до 20 %. Циљ рада овог
система састоји се у одржавању једнаке распоређености зрна на ситима целом његовом
дужином, при сваком углу нагиба. Динамичка компезација на нагибу активно управља
ситима за чишћење. Горње сито се љуља према узбрдици, а јачина и смер тих покрета
зависе од нагиба обронка. Кутија или лађа са ситима није помична. Код таквог решења
непотребни су додатни погони и заптивке. Стандардна хидраулика комбајна контролише
количину додатног бочног кретања. Обично клатно описано у Поглављу 3 стално мери
импулсе. На нагибима до 20% пропусна моћ комбајна са 3D системом је стабилна. Без
овог уређаја пропусна моћ ће пасти за једну трећину на нагибу од само 10%.
3D систем је по својој природи хидраулички, и један од ретких на комбјну без учешћа
електронике. Његови најзначајнији делови, клатно за мерење нагиба и управљачки
хидроцилиндар размотрени су у Поглављу 3 односно Поглављу 4. Овде се даје приказ
целог система на слици 216.
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Слика 216: Систем 3D за нивелацију сита на комбајнима Claas:
301 – хидраулични цилиндар за нивелацију сита, 426 – шупљи завртањ са ограниченим
пречником цилиндра, 601 – регулациони вентил са клатном, Т – прикључак ка резервоару,
PS –прикључак ка напојној пумпи технолошких уређаја, А1 – први прикључак на
хидраулични цилиндар, А2 – други прикључак на хидраулични цилиндар, b – клатно, с –
кућиште, d – калем, е – затворни вентил
Чак и ако је машина веома мало бочно нагнута, кућиште такође мења своју позицију у
односу на калем који константно одржава хоризонталну позицију преко клатна. У овм
процесу проток радног уља се усмерава на један од водова ка цилиндру, значи А1 или А2,
док је супротна страна спојена са повратним водом до резервоара преко кућишта.
Хидраулични цилиндар помера кућиште док не дође у вертикалан положај паралелно у
односу на клатно, што уједно проузрокује и враћање калема у првобитни неутрални
положај. Померање кућишта регулише положај сита преко посебног зглобног механизма.
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5. МОНИТОРИНГ РАДА КОМБАЈНА
И СТАЊА ЖИТНЕ МАСЕ
Данас се под појмом мониторинга подразумева оно што се некада подразумевало под
појмом индикације. Оба ова појма суштински подразумевају квантитативно и
квалитативно праћење рада комбајна и житне масе односно самог процеса жетве у циљу
адекватног реаговања од стране комбајнера по питању регулисања разних параметара који
нису регулисани аутоматски. Мониторинг се такође може схватити као надзор и
надгледање самог комбајна и житне масе, и то са једног места, из кабине комбајна,
посредством једног или више монитора, по коме је и сам процес мониторинга добио име.
Адекватна реаговања комбајнер је у могућности да оствари са истог места, из кабине са
возачког места, из фотеље, практично, и то помоћу различитих команди које централни
рачунар прима посредством тастера, прекидача или џојстика којима комбајнер рукује у
складу са својим одлукама и жељама.
Веома је битно схватити квалитативну разлику у коришћењу мерног сигнала за
управљачке сврхе с једне стране, и за мониторинг са друге стране. У првом случају,
остварује се управљање односно регулисање објекта на коме је мерни елемент постављен,
или се та информација користи за регулусање неког другог објекта или процеса, у сваком
случају управљачки систем то јест регулатор доноси одлуку о управљању без учешћа
комбајнера који евентуално може само мењати жељену вредност регулисане величине. У
другом случају, сигнал о измереној величини треба да пружи руковаоцу само потребну
информацију о стању одређеног машинског склопа или стању саме житне масе, на основу
чега комбајнер, на даље, по сопственом нахођењу, уколико је потребно предузима
потребне мере у циљу побољшања режима рада у оквиру или мимо самог управљачког
система. У овом случају, јасно је, реч је о индикацији стања машине и житне масе преко
монитора као последње инстанце односно излазног интерфејса ка кориснику.
Мониторинг рада комбајна и процеса жетве коришћењем једног монитора са великим
прегледним touch – screen дисплејом (слика 217), карактеристика је комбајна Claas. Овај
монитор се налази с десне стране комбајнера, а при руци су и командни тастери и
прекидачи, као и командна палица (џојстик) којима комбајнер може утицати на рад
комбајна (слика 218).

Слика 217: Монитор за праћење рада комбајна и стања житне масе
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Слика 218: Положај монитора и команндих тастера, прекидача и палице
John Deer је развио концепцијски другачији систем мониторинга са више дисплеја који
омогућавају истовремено праћење најважнијих група података и командном ручицом и
тастерима смештеним десно од комбајнера, али одвојено од монитора
за разлику од претходно приказаног решења.
Горњи дисплеј ( слика лево) са пратећим командним тастерима део је
система за аутоматско подешавање комбајна, такозваног АСА
система, који омогућује потпуно или аутоматско подешавање
подбубња, брзине окретања бубња, брзине окретања вентилатора и
подешавање сита. За подешавања се могу користити тастери испод
дисплеја или притиснути одговарајући тастер на командној конзоли.
АСА обезбеђује оптимално коришћење комбајна, чак и када су
руковаоци неискусни.
Следећи је дисплеј активне контроле хедера (АНС) који даје
шематски визуелни приказ релативне висине хедера. Програмирана
висина хедера очитава се у доњем левом углу. Тастер десно од дисплеја
показује положај хедера када је опремљен Headertrack системом за
копирање терена.
Трећи одозго је Vision Trak дисплеј који омогућава праћење и
контролу рада сита (леве вертикалне линије) и сламотреса (десне
вертикалне линије), одвојено или симултано. Хоризонталне цртице
показују искоришћеност капацитета тих система. Овај дисплеј
омогућава да се много више зна о раду пречистача и сепаратора како
би очување зрна било максимално.
Крајњи доњи дисплеј представља тахометар који омогућује праћење
три функције истовремено. Поред брзине комбајна (увек на горњој
линији), можете одабрати очитавање брзине обртања мотора, брзине
обртања бубња, зазор подбубња и брзину обртања вентилатора за
пречишћавање. Кад год се активира нека праћена функција то се
аутоматски очитава на дисплеју.
Меки прекидачи за контролу функција дају оператеру лагодан осећај
при контроли комбајна, док диоде на контролим прекидачима показују
активне функције. Позадинско светло на контролним прекидачима
омогућују лакше коришћење ноћу. Контроле су прикладно постављене
уз десни наслона за руку (слика 220), што омогућује лако руковање.
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Слика 220: Командна ручица и дугмићи
Посебан вид мониторинга је сигнализација помоћу читавог низа аларма. Ако је
укључен контакт кључ за погон мотора, а хидростатичка контролна ручка намештена у
рикверц, високофреквентни сигнал ће се чути да би упозорио да комбајн креће уназад.
Стандардни модул за аларм и дисплеј за упозорење су прикладно постављени на
конзоли изнад главе оператера. На њима се исписују поруке или упозорења које возачу
помажу да води рачуна о раду комбајна.
Овај дисплеј за упозорења показује поруке три различита приоритета. Три различите
боје упозорења и седам звукова (тонова, мелодија) које ствара звучни аларм помажу да се
одреди озбиљност упозорења.
Упозорења првог степена приоритета, која су означена црвеним светлом и звучним
алармом, упозоравају возача да одмах искључи мотор.
Прати се рад и следећих делова:
- притисак моторног уља,
- температура расхладне течности мотора, антифриз,
- притисак уља у мењачу,
- притисак надпуњења (притисак турбине).
Упозорења другог степена приоритета означена су жутим светлом и звучним алармом,
упозоравају возача да одмах провери у чему је проблем. Прати се рад следећих делова:
Опште операције:
- волтажа акумулатора,
- запушеност филтера за ваздуха на мотору (без звучног аларама),
- запушеност филтера за уље (без звучног аларма),
- да ли је подигнута ручна кочница,
- количина уља.
Температуре система:
- хидраулично уље,
- моторно уље,
Упозорења за спору вожњу:
- мотор,
- сечка,
- елеватор за неовршено класје,
- елеватор за зрно.
Упозорења трећег степена приоритета означена су зеленим светлом и звучним
аларамом. Укључују:
- упозорење за пун бункер,
- упозорење за 70% испуњености бункера,
- упозорење да је спирални транспортер за пражњење бункера је укључен.
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Мониторинг може да представља и видеонадзор неког процеса помоћу камера које се
постављају на жељено место и равног монитора који се уграђује у кабину. Најчешће се
врши видеонадзор истовара зрна из бункера. У овом случају, уграђује се камера на
истоварну цев (слика 221) која је фокусирана на приколицу и прати њено пуњење тако да
комбајнер посредством камере а на монитору у самој кабини (слика 222), неизлазећи из
ње, може да прати колико равномерно се приколица пуни и када треба престати са њеним
пуњењем. Место постављања камера је на истоварну цев чиме се омогућава праћење
самог истовара и пуњења транспортне приколице.

Слика 221: Положај камере
на истоварној цеви

Слика 222: Праћење пуњења транспортне
приколице на монитору у кабини

Могућа места монтаже камере су и на задњем делу комбајна за надгледање рада сечке
односно расипања уситњене сламе, а камера се такође алтернативно може поставити на
бункер ради бољег визуелног контролисања испуњености самог бункера, нарочито при
жетви на нагнутим теренима када се бункер не пуни равномерно, и када сензори могу дати
лажну информацију. Камера, дакако, није мерни елемент, али има посве сличну улогу.
Карактеристике камера су издржљиво кућиште, водоотпорне су, у боји, имају добру
видљивост и при слабом осветљењу, високе су резолуције, имају угао видљивости 110
степени хоризонтално и 90 степени вертикално, чврсти рам за монтирање, водоотпорне
конекторе и могућност за нормалну слику и слику у огледалу.
Карактеристике монитора су 6-инчни LCD колор екран, штитник од сјаја сунца и
штитник од сенке, постоље које се окреће односно зглоб и водоотпорно кућиште.
Једна од могућности које пружају савремени комбајни, а везана за мониторинг процеса
жетве, јесте штампање најважнијих параметара рада и жетве на папирној траци помоћу
принтера (слика 223), практично листинг жетве, који се може доставити на увид
надлежним контролорима жетве у сваком тренутку и за сваки временски период, премда
се најчешће листинг узима на крају жетвеног дана.

Слика 223: Листинг жетве
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Значајну ставку у мониторингу при процесу жетве представља мониторинг приноса.
Целокупан систем за праћење односно мониторинг приноса на комбајну обухвата као
најзначајније сегменте мераче протока очишћеног зрна и мерач влажности, неки од
система позиционирања и сам рачунар односно контролер, а такође се користе и подаци о
висини резања, ширини захвата хедера и брзини кретања.. Сви ови сегменти су детаљније
разрађени у адекватним поглављима, а на слици 224 је приказано њихово обједињавање у
јединствен информациони систем за мониторинг приноса из кога произилазе и саме мапе
приноса.

Слика 224: Компоненте система за мониторинг и мапирање приноса
Конкретни информациони систем за мониторинг и мапирање приноса под називом
CEBIS произвођача Claas који њиме опрема најновије комбајне серије LEXION приказан
је на слици 11. То је стандардни комуникациони интерфејс и подразумева прикупљање и
складиштење информација, функције управљања, организовања и праћења. Једноставним
притиском на одговарајућу иконицу на екрану рачунара могу се добити мапе приноса,
њихова анализа и корисне додатне информације. На екрану се могу пратити следеће
информације: пропусна моћ, принос, квалитет вршидбе - губици у процентима, принос са
садржајем влаге, просечна влага по изведеној операцији.
Уређај за мерење приноса је један систем за одређивање приноса, који помоћу светлосне
ограде уграђење у окно елеватора, врши мерење накупине житарица на сваком веслу
елеватора. Одатле потиче и његов назив (LEM) (nem. Lichtschranken Ertrags Meflsystem).
Влажност житарица се мери помоћу сензора за влагу који је постављен у бункер за зрно
кад је бункер за зрно напуљен 70%, или отприлике сваке минуте помоћу једног у елеватор
зрна уграђеног сензора влаге. Ови подаци о приносу и влажности се обрађују у LEM
модулу, стављају се на располагање CEBIS-терминалу и преко њега се спајају са обрадом
задатка.
Компоненте читавог система (слика 225) су:
− светлосна ограда мери трајање прекида то јест време замрачености кроз њих
пролазећих весала елеватора са накупином житарица. Кад је елеватор празан мери се само
време замрачености елеваторских весала. Ово време замрачености весала се одређује на
пример код мерења нултачке приноса. Разлика између укупног времена замрачености и
времена замрачености весала је нето време замрачености као излазна величина за
одређивање приноса у LEM модулу.
− сензор попречног нагиба и сензор нагиба по дужини мере нагиб машине у попречном и
аксијалном смеру. Нагиб је исто тако излазна величина за одређивање приноса у LEM
модулу.
− сензор влаге се налази у бункеру за зрно и преко једног капацитивног сензора мери
влагу житарица. LEM модул учитава влажност зрна након укључења дојаве „бункер за
зрно напуњен 70%“. Сензору треба око 20 секунди да пронаће стабилну мерену вредност.
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Ова вредност влаге се држи непромењеном толико дуго, док се након пражњења, поново
не постигне следеће испуњеност бункера од 70%. Након почињања новог задатка влага се
поставља на „0“.
− LEM модул је рачунарско место за одређивање приноса. Овде се подаци са сензора
сакупљају, обрађују и предају на располагање CEBIS систему за приказ. Овде се исто
тако памте бројне вредности као на пример од бројача дневних сата.
− систем за приказивање CEBIS представља централну јединицу послуживања са
појединим опцијама приказа. Поједини уноси и прикази су доступни преко CEBIS-овог
мени-система. За мерење приноса постоје следеће тачке менија:
- фактор калибрације
- нултачка приноса
- упоређивање
- коректура влаге
- мерење влаге ON/OFF
- нултачка нагиба
- влага за складиште

Слика 225: Комплетан технички систем за мониторинг и мапирање приноса на комбајну
Основна подешеност и калибрирање:
1. Подешеност зависна од културе: приликом сваке промене културе која се врши ( на
пример са јечма на пшеницу) мора се подесити одговарајућа врста културе. Подешавањем
врсте културе постављају се и параметри и основни прорачунски фактори за израчунавање
приноса у LEM модулу. Фактор калибрације се код „унос Claas вредности“ поставља на
1.00, а код „унос властите вредности“ на фактор калибрирања који је меморисан за дату
врсту културе.
Литарска тежина се код „унос Claas вредности“ поставља на једну стандардну вредност,
а код „унос властите вредности“ на литарску вредност која је меморисана за дату врсту
културе.
Затегнутост ланца елеватора за зрно се треба проверавати седмично и по потреби
исправити како би се осигурала једномерна тачност мерења (превртање елеваторских
весала).
2. Мерење нултачке нагиба (вршидбени уређај ON/број окретаја без оптерећења): за
учење нагиба, машина се мора поставити на водоравно тло. Непридржавање доводи до
погрешног прорачунавања корекције приноса а тиме до одступања у одређивању приноса.
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3. Мерење нултачке приноса(вршидбени уређај ON/број окретаја без оптерећења): за
мерење времена замрачености елеваторских весла мора се извести мерење нултачке
приноса. Ово време је зависно од затегнутости ланца, као и од истрошености ланца и
весала. Због тога се мерење нултачке приноса мора поново извести код приказа протока у
празном ходу од око 2t/h.
Мерење није могуће уколико је оптика сензора запрљана или ако је функција „мерење
нултачке“ искључена за време жетве.
Припрема за мерење приноса:
Најпре треба испитати да ли су фактор калибрирања, литарска тежина и влага подешени
према актуелној култури. За време вршидбе у хомогеном приносу потребно је литарску
тежину одредити 1 до 3 пута помоћу ручне ваге. Код јаких одступања литарске тежине
између појединих мерења потребно је ово одређивање тежине чешће изводити.
1. Одређибање литарске тежине: пошто LEM проводи мерење запремине, мора се
одредити литарска тежина, како би се могао обавити правилан прорачун у стварну
тежину. Приликом откоса једног поља са приносом требало би започети са
предподешавањем које одговара подешењу културе. Након тога се мора отприлике 3 пута
извести одређивање литарске тежине, како би се добила подешавачка величина. Ова
вредност се онда мора одговарајуће подесити. Након тога је потребно, зависно од
одступања приноса, одредити литарску тежину за сваки бункер за зрно.
За одређивање тежине се испоручена мерна посуда напуни до врха (до горње ивице).
Мора се обратити пажња на једномерну и незгуснуту напуњеност. Након тога обесити
напуњену мерну посуду о вагу и прочитати литарску тежину.
2. Упоредно вагање/извагано: како би се корекција провела неовисно од литарске
тежине, промени се вредност калибрирања. Овиме се могу изједначити разлике и
нетачности.
Калибрирање помоћу упоређивања:
Најпре се мора испразнити бункер за зрно. Након тога се покрене „упоређивање“ и у
менију за приказ се прикаже 0.0t под „измерено“. Затим се обавља жетва, при чему је
нарастајућу жетвену количину (t) могуће прочитати на приказу „измерено“.
„Упоређивање“ може тећи преко једног или више пуњења бункера зрна.
Важно је да се након заустављања упоређивања бункер за зрно потпуно испразни и да
се на једној ваги на возилу извага пожњевена количина која је прикупљена у укупном
времену упоређивања. Након тога се може даље нормално наставити са жетвом.
У тачки менија „извагано“ се притиском на ОК типку преузима упоређена и под
„измерено“ приказана пожњевена количина. Са +/- типкама се тада мора поставити тачно
извагана тежина. Подаци се тада обрађују, фактор калибрирања се за ово упоређивање
вагањем аутоматски преподешава и обавља се корекција бројача приноса.
Директно калибрирање:
Уколико су познате вредности приноса за подручје које се жање и постоји одступање
(не упоређивање) могуће је фактор калибрирања променити, директно са +/- типкама. На
пример:
фактор калибрирања:
0.90
терминалски приказ:
5% премало
нови фактор калибрирања: стари фактор баждарења +5%
= 0.90 ⋅ 1.05
= 0.945
Нови фактор калибрирања је дакле 0,95.
У тачки менија „мерење влаге ON/OFF“ се може укључити и искључити функција
мерења влаге помоћу +/- типки.
У тачки менија „влага за складиште“ се може унети влага ускладиштења за актуелну
културу. Ово је потребно како би се количина приноса у сувом стању могла израчунати и
приказати.
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Сваки систем мониторинга приноса не мора обавезно да садржи дисплеј за тренутно
праћење резултата мерења, и дозвољава се примена неког од дисплеја других произвођача
односно системи мониторинга приноса дозвољавају хардверску надоградњу. Један такав
дисплеј приказан је на слици 226.

Слика 226: Изглед монитора за праћење приноса
Чим је монитор приноса правилно постављен и усклађен, то дозвољава руковаоцу да
истовремено прати многе параметре жетве. Тренутни принос, просечан принос, степен
протока житне масе кроз комбајн, пожњевена површина и влажност зрна су садржај који
може бити приказан на монитору притиском на одговарајуће дугме самог рачунара који
такође и чувају податке о приносу. Подаци се пак могу пренети са task рачунара на
комбајну до канцеларијског или laptop рачунара помоћу PCMCIA картице или RS-232
серијског кабла. Овако пренесени сумарни подаци могу бити отворени у спредшиту за
даљу анализу података, архивирани или искоричћени у програмима за обрчун пореза на
доходак. Ови подаци су употребљиви и од користи и без неког од система позиционирања.
Када је монитор приноса повезан са пријемником сигнала за позиционирање, најчешће
DGPS, могуће је извршити пребацивање података географских референци до
канцеларијског рачунара посредством PCMCIA картица. Ови подаци могу бити
проширени и експортовани до неколико различитих програмских пакета. Посебно треба
размотрити и узети у обзир карактер снимљених података посредством монитора приноса
и како су ови подаци повезани са сензорима. Овде ће бити наведен такозвани „Advenced“
формат за експортовање података који је приближан универзалном:
ddd.dddddd,dd.ddddddd,mm.mm,ttttttttt,n,lll,www,cc.c,kk,ppppp,ssssss,
Fnn:bbbbbbbb, Lnn:bbbbbbbb,ggggggggggg,sss,ppp,aaaa
где су:
ddd.dddddd – лонгитуда тј. геограгска дужина [степени, +исток и -запад],
dd.ddddddd – латитуда тј. географска ширина [степени, +север и -југ],
mm.mm – масени проток зрна [фунти у секунди], 1фунта = 0,5606kg,
ttttttttt – GPS време [секунде],
n – период циклуса [секунде],
lll – пређено растојање у току периода циклуса [инчи], 1инч = 2,54cm
www – ефективна ширина захвата [инчи],
cc.c – садржај влаге у зрну [% влаге зрна],
kk – статус [битови 0 до 4 – хедер доле],
ppppp – прелазни број,
ssssss – серијски број монитора приноса,
Fnn:bbbbbbbb – идентификација поља (број и име),
Lnn:bbbbbbbb – идентификација приступа (број и име),
ggggggggggg – тип житарице,
sss - GPS статус,
ppp – тачка разблажавања тачности (PDOP),
aaaa – алтитуда тј. надморска висина [стопе], 1стопа = 0,3048m
Типичан низ експортованог податка може изгледати као следећи:
-85.238446,38.308450,8.36,838257850,1,54,348,28.3,33,0,950304,
„F4:901“, „L1:CLARK“, „Wheat“,12,64,813
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Из овог низа је очигледно да је жетвена култура жито на пољу 901 за које је руковаоц
комбајна изабрао приступну идентификацију „Clark“. Оно што није очигледно у овом
низу података тиче се управо приноса. Међутим, из наведеног низа карактеристика
произилази да је 8,36 фунти жита са садржајем влаге од 28,3 процената пожњевено при
померању комбајна за 54 инчи на једном интервалу одбројавања односно за једну секунду.
Ефективна ширина захвата хедера задата је од стране руковаоца и износи 348 инчи. Да би
се изразио тржишни принос у бушелима (1бушел = 35,24l) по јутру земље (амерички јутар
износи 0,4047ha) и то за један интервал, масени проток зрна са специфичним садржајем
влаге мора бити коригован да би показивао тржишне(меркантилне) бушеле. Да би се ово
постигло, измерени масени проток влажног зрна мора бити помножен односом разлика
садржаја влаге:
100%-w жетвена
mмеркантилнa =
×m жетвена
100%-w меркантилна
где је mмеркантилна кориговани масени проток зрна у фунтама по секунди, mжетвена је масени
проток влажног зрна чија је садржина влаге wжетвена процената. wмеркантилна репрезентује
садржај влаге који се користи при трговини, на пример 13 процената за соју, 13,5 за жито,
14,5 процената за јечам или 15 процената за кукуруз. Користећи ово приближење, налази
се масени проток жита:
lb 100% − 28, 3%
lb
6,93 =
× 8,36
s 100% − 13,5%
s
Следеће, мора се одредити принос по јутру. Да би се ово остварило кориговани масени
проток се множи адекватним временским периодом прикупљања података и онда дели
пожњевеном површином за тај праћени временски период. Облик ове релације је следећи:
m меркантилнa × t узорковање
Y=
d × b × ρзрно
где је Y кориговани принос у бушелима по јутру, tзрно је временски период на коме се
врши узорковање у секундама, d је пређено растојање комбајна за време једног периода и
то у инчима, b је ширина захвата хедера комбајна при жетви, и ρзрно је специфична густина
зрна. Типичне густине које се користе за конверзију од масе и тежине до запремине у
бушелима су 60 фунти по бушелу за соју и жито, 48 фунти по бушелу за јечам и 56 фунти
по бушелу за кукуруз. Замењујући усвојене бројеве и уз одговарајуће конверзионе
факторе, добија се као резултат:
lb
6, 93 × 1s
 144in 2   43, 560ft 2 
bu
s
34, 9
=
×
×

ac 54in × 348in × 60 lb  1ft 2   1ac

bu
Према томе, за приказани низ експортованих података, налази се да је просечан принос
на једном времеском периоду узорковања 34,9 бушела по јутру. Овај принос је коригован
на тржишну запремину по јутру.
Следи приказ популарног формата за експортовање података означеног као „Basic“:
ddd.dddddd,dd.dddddd,yyy.y,cc.c,ssssss,Fnn:bbbbbbbb, Lnn:bbbbbbbb,ggggggggggg
где су:
ddd.dddddd – лонгитуда тј. геограгска дужина [степени, +исток и -запад],
dd.ddddddd – латитуда тј. географска ширина [степени, +север и -југ],
yyy.y – принос зрна [меркантилни бушели по јутру],
cc.c – садржај влаге у зрну [% влаге зрна],
ssssss – серијски број монитора приноса,
Fnn:bbbbbbbb – идентификација поља (број и име),
Lnn:bbbbbbbb – идентификација приступа (број и име),
ggggggggggg – тип житарице
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„Basic“ формат је поједностављена верзија „Advenced“ формата са оценом меркантилног
приноса у бушелима по јутру који се тако презентује пре него масени проток зрна у
фунтама по секунди.
Адекватно подешен систем за мониторинг приноса показује добру усклађеност са скалом
коришћеном за трговину. Појава грешака се може очекивати при неадекватном
усклађивању компоненти система. Као што је претходно напоменуто, веома је битно
посветити време усклађивању мониторинга. Треба пажљиво повезати све чиниоце
укључене у процес. Напуњена приколица за зрно омогућава лако одређивање тежине зрна,
а самим тим отвара могућност за усклађивање самог система за мониторинг приноса.
Међутим, уколико се ово не обави адекватно, грешка ће се изнова понављати.
Други извор грешке је процес одређивања влаге. Ово, међутим, не значи да је сама
метода погрешна. Заправо, питање је да ли перманентно постоји добар електрични
контакт запремине зрна са сензорским плочама. Било какво мењање ове ситуације
искривљује мерење садржаја влаге. На пример, прикупљање или акумулација биљних
талога на сензорске плоче, може резултирати значајном грешком у одређивању садржаја
влаге. Овај тип грешке је чест када се жање у пољу где активно расте широколисни коров
и траве. Сходно томе, када се ради у мокром или закоровљеном пољу, потребно је с
времена на време скинути наслаге са плоча сензора влаге.
Грешке при калибрацији брзине кретања одражавају се на одређивање приноса тако што
утичу на израчунавање пожњевене површине. Једина позитивна чињеница везана за
калибрацију брзине је да она тежи да буде непроменљива и пропорционална, па су
захваљујући томе могуће корекције у будућим подацима.
Ефективна ширина захвата је такође важан извор грешке када се одређује принос. Ово се
посебно односи на усеве код којих трагови по којима се крећу жетелачке машине нису
исти као они по којима се крећу сетвене машине, а пшеница је управо таква за разлику од
кукуруза или сунцокрета који се сеју у врстама, па се ширина захвата одређује лако. Код
житног комбајна не може у потпуности бити искоришћена цела ширина захвата. Због тога
оператер мора проценити ефективну ширину покошеног простора и убацити овај број у
монитор приноса. Ефективна ширина захвата ће се такође мењати у зависности од опреме
којом располаже комбајнер. Уз аутоматско вођење комбајна по правцу и сама ширина
захвата се знатно прецизније одређује.
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6. УПРАВЉАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У
ПРЕЦИЗНOJ ПОЉОПРИВРЕДНOJ
ПРОИЗВОДЊИ
Носиоци информационог система за управљање и вредновање који треба да пружи
подршку реализацији процеса прецизне пољопривредне производње су:
- системи позиционирања GPS и DGPS, који потпомажу мерни систем комбајна у
прикупљају података при жетви, као и при узорковању земљишта, а све у оквиру прве фазе
прецизне пољопривредне производње, односно примењивању података при апликативним
захватима на земљишту у оквиру треће фазе прецизне пољопривредне производње,
- меморијске картице PCMCIA, које су главно средство за пренос података између
разних компоненти информационог система,
- географски информациони систем GIS, који је главна алатка при обради података, а у
оквиру друге фазе прецизне пољопривредне производње,
- контролер CAN bus, који је најзначајни подсистем у процесу контроле, усклађивања и
примене података, а у оквиру треће фазе прецизне пољопривредне производње.

6.1. Системи позиционирања
Систем за позиционирање на глобусу или глобални систем позиционирања
(Global Positioning System – GPS) је систем који омогућава лоцирање и навигацију у свако
време на целоме глобусу. Базиран је на мрежи од 24 сателита смештених у орбити од
старне министарства одбране САД које овај
систем води под званичним именом NAVSTAR
(Navigation Satellite Timing and Ranging).
Првобитно је био планиран искључиво за
војне сврхе, али 1980. године влада је учинила
систем расположивим и за комерцијално
коришћење односно цивилне потребе, и то,
пре свега, у ваздухопловству, поморству и
друмском саобраћају, касније и пољопривреди
за лоцирање и навигацију пољопривредних
машина.GPS функционише у свим временским
условима, било где на планети, 24 часа дневно.
Не постоје претплатне таксе или трошкови
подешавања да би се користио. Иначе, поред
поменутог америчког система позиционирања,
постоји и руски, познат под називом GLONASS.
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GPS систем сачињавају три сегмнета: сателитски сегмент у васиони који се састоји од 24
сателита, сегмент за контролу који се налази на земљи и надлежан је за централно
управљање и централни надзор над радом система, и сегмент корисника који може бити
на земљи, на води или у ваздуху (слика 228).
САТЕЛИТСКИ СЕГМЕНТ

24 сателита, 6 путања
на висини 20183 km
време обиласка 12 сати

време
+ позиција
+ годишњи подаци

референтна стационарна
станица

СЕГМЕНТ ЗА КОНТРОЛУ

главна контролна станица
са мониторима у
америчком министарству
одбране

СЕГМЕНТ КОРИСНИКА

на земљи
на води
у ваздуху

Слика 228: Принцип рада GPS
Сателити који сачињавају свемирски GPS сегмент круже око земље на око 20.000km
изнад нас. Први сателит је лансиран 1978. године, а пуна поставка је достигнута 1994.
године. Сваки сателит је изграђен да траје 10 година, а замене су константне преко
грађења и лансирања у орбиту нових. GPS сателити теже по 2000 фунти и имају распон од
око 17 стопа у ширину заједно са соларним плочама преко којих се напајају енергијом.
Имају на себи и резервне батерије да их одржавају у покрету за случај помрачења сунца
када не постоји соларна енергија. Мали ракетни носач одржава их у лету на тачној
путањи, а крећу се брзином од грубо 11.200km/h. Снага одашиљача је само 50W.
GPS сателити облете земљу два пута дневно у врло прецизним орбитама којих има
укупно шест. Они стално емитују информациони сигнал до земље. GPS пријемници
примају ову информацију и користећи триангулацију израчунавају тачну локацију
корисника. Кључно, GPS пријемник пореди време у које је сигнал био послат од стране
сателита са временом у коме је примљен. Тада, са мерењем удаљености од неколико
сателита пријемник може да одреди позицију корисника и прикаже је на електронској
мапи. GPS пријемник мора прихватити сигнал од најмање три сателита да би израчунао
2D позицију(латитуда и лондитуда тј. географска ширина и дужина) и путању померања.
Са четири или више сателита на хоризонту пријемник може да одреди корисникову 3D
позицију(латитуда, лондитуда и алтитуда тј. географска ширина и дужина, плус
надморска висина). Чим је одредио корисникову позицију, GPS пријемник може
израчунати и друге информације попут брзине, азимута(смера), путање, пређеног
растојања, удаљености од одредишта, времена изласка и заласка сунца и низа других
података. Као координатни систем користи се WGS 84 (World Geodetic System 1984).
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Данашњи GPS пријемници су врло прецизни захваљујући њиховој паралелној
вишелинијској изведби која подразумева више паралелних канала. Ипак, корисници могу
остварити бољу тачност са диференцијалним системом глобалног позиционирања
(Differential Global Positioning System - DGPS) који коригује GPS сигнал у границама од
три до пет метара. Код DGPS система увек се ради паралелно са два пријемника, при чему
је један стационаран (база) и налази се на позицији познатих координата, а други,
мобилан, пријемник налази се на тачкама чији положај желимо да одредимо. Пошто су
сателити веома удаљени од земље, може се претпоставити да оба пријемника трпе исти
утицај грешака. Како је на бази познат положај, упоређивањем мерених вредности са
унапред познатим, може се израчунати утицај грешке мерења. Базни пријемник затим
шаље ове информације радио путем ка мобилним пријемницима који са њима коригују
мерене вредности, па се у том случају још на терену могу добити коректни резултати, при
чему је реч о такозваном on-line прецизном одређивању положа односно одређивању
положаја у реалном времену, такозваном real-time DGPS то јест RTDGPS. Тачност која се
достиже зависи од квалитета вредности за корекцију, њене старости до момента
коришћења у мобилном пријемнику и од удаљености стационарног од мобилног
пријемника. Међутим, у великом броју случајева нису нам потребна поправна мерења
одмах на терену, па у том случају није нам потребан радио, већ оба пријемника раде
аутономно. Базни пријемник је стационаран и континуирано региструје податке, док се
покретни пријемник креће од тачке до тачке и врши мерења. Касније у бироу, подаци из
оба пријемника се комбинују и накнадно се одређује поправка мерених вредности, позната
и као post-processing.
Реализација RTDGPS може се остварити на три начина:
- Сопствена стационарна станица се користи када не постоји јавни систем за коректуру
сигнала. Овај поступак захтева изградњу сопствене стационарне станице, и поприличне
инвестиције, а такође и додатне напоре за рад те станице као и уређаје за телеметрију.
Дозвољено је коришћење одашиљача снаге 2W. Они покривају растојање 2-6km.
- Сигнале за коректуру може емитовати и централна стационарна станица. У Немачкој
су за ту сврху у изградњи две службе:
SAPOS (SAtelliten POSition) је референтна служба геометарских завода. Свака савезна
покрајина има једну или више стационарних станица. Сигнали се шире посредством
специфичних RDS одашиљача. Може да се достигне прецизност 2-5m. За пријем су
потребни UKW пријемници, а при њиховој куповини се уједно плаћа и такса за
коришћење.
ALF (Accurate positioning by Low Frequency) је референтна служба коју развија
Telekom у сарадњи са Институтом за примењену геодезију у Франкфурту. Служба за
коректуру ради са само једном стационарном станицом у Маинфлингену код
Франкфурта и посредством дугих RDS таласа за пренос коректурних вредности
покрива подручје у радијусу од 600km око овог места. И за овај систем су потребни
специјални пријемници приликом чије набавке се директно добија дозвола за
коришћење система.
- Коректурни сигнали могу се ширити преко провајдера сателитских диференцијалних
услуга. Постоје бројни провајдери сателитских диференцијалних услуга који
подразумевају претплату, а најзаступљенији су WААS, EGNOS и OmniSTAR, који ће
обезбедити интегритет, тачност и доступност GPS мреже његовим корисницима.
GPS сателити емитују два радио сигнала ниске снаге, означене са L1 и L2. Сигнали
путују по линији видокруга, што значи да они пролазе кроз облаке, стакло и пластику, али
не и кроз најпуније објекте попут зграда и планина. Сваки сигнал носи три битне
информације:
- један стандардни C/A код за цивилну употребу и један прецизан P код за војну
употребу, који су у суштини бинарни кодови и служе за идентификацију сателита који
шаље дотични сигнал,
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- алманашки (годишњи) податак, најважнији, који се константно емитује од сваког
сателита и садржи важне информације о статусу сателита (здрав или нездрав), важећи
датум и светско време на које су синхронизовани сви сателити и пријемници, па
одређивањем разлике у времену пријема сигнала од више сателита може тачно да се
одреди позиција пријемника,
- ефемерички (дневни) податак који казује пријемнику где сваки сателит треба да буде у
свако време током дана, односно путању дотичног сателита али и свих осталих у систему
у том тренутку.
Постоји више фактора који деградирају GPS сигнал и овима кваре тачност
позиционирања:
- закашњење услед јоносфере и стратосфере – сателитски сигнал успорава у односу на
кретање кроз атмосферу, а овај извор могуће грешке се делимично превазилази уградњом
прорачунског модела који израчунава просечан износ кашњења,
- грешке услед пријемниковог времена – часовници уграђени у пријемнике нису тако
прецизни као атомски часовници уграђени на GPS сателитима, па стога то може лако
изазвати грешке у прорачуну времена,
- орбиталне грешке – познате су још и као ефемеричке грешке и представљају нетачност
сопствене локације сателита,
- број видљивих сателита – што више сателита пријемник има на хоризонту, то је већа
његова тачност лоцирања, а зграде, брдовит терен, електричне сметње или понекад чак
густо лишће, могу блокирати пријем сигнала, проузрокујући позиционе грешке или
могуће неочитавање позиције,
- геометрија поставке сателита (сенчење) – односи се на релативну позицију сателита
у сваком датом тренутку, па тако идеална геометрија сателита постоји када су они
лоцирани у релативно широким угловима међу собом, док лоша геометрија настаје када су
сателити лоцирани у линији или су тесно груписани,
- намерно ометање сателитског сигнала – овај проблем је постојао због намерног
кварења сигнала C/A кода које је некада предузимало министарство одбране САД-а у
сврху спречавања војних непријатеља да се служе високо тачним сигналом, али је овај
проблем дефинитивно превазиђен маја 2000. године коначним укидањем C/A кода и
потпуним изједначавањем употребе сателита у војне и цивилне сврхе, чиме се и знатно
повећала прецизност позиционирања.
Основни критеријуми за избор GPS пријемника су: намена пријемника (апликација) и
потребан ниво тачности, па у складу са тим се и врши конфигурисање система односно
оптимизирају могућности регистрације података, величина меморије, пратећи софтвер,
димензије и подршка.
Пре избора GPS система корисник мора специфицирати функционалне захтеве које
опрема мора задовољити. Иста категорија пријемника у различитим конфигурацијима
може задовољити различитие потребе. На пример слична опрема може бити намењена за:
мерење, обележавање тачака, линија или површи, регистрацију GIS података, навигацију у
возилу, диспечерску контролу возила, даљинско управљање или контролу разних уређаја
итд. У оквиру појединих области примене, могуће је прецизно конфигурисање опреме.
Иако исти пријемник може подржати разлитчите опције, постоји читав низ апликација у
којима би поједине опције биле непотребне, а својим учешћем би само повисиле цену
система.
У погледу тачности нема разлике између једнофреквентних и двофреквентних
пријемника. Грубо речено, разлика се односи на брзину, удобност, јендоставност и
позданост у раду. Двофреквентни пријемници обезбеђују много више резултата мерења за
исти период осматрања него једнофреквентни. Једнофреквентни пријемници мере C/A код
и L1 фазу, док двофреквентни пријемници мере C/A код на L1, L1 и L2 фреквенцијама и
зависно од конфигурације P код на L2 или на обе. Са двофрекветним пријемницима
корисник може опажати дуже векторе за краћи временски период. Двофреквентни
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пријемници су отпорнији на негативне утицаје јоносфере и тропосфере, као и вишеструке
рефлексије сигнала. Код мерења у реалном времену двофреквентни пријемници
обезбеђују једноставнију и поузданију иницијализацију. Као генерално правило може се
рећи да се једнофреквентни пријемници користе на дужинама до 20km, док се
двофреквентни пријемници могу користити и за дужине до 1000km.
Тачност GPS пријемника одређена је квалитетом самог уређаја, као и примењеним
техникама мерења. Користећи само један пријемник, без обзира на његов квалитет и
декларисане техничке карактеристике, није могуће постићи бољу положајну тачност од 50
метара у 66% случајева или 100 метара у 99% случајева. Пријемници који се користе у
армијама САД и НАТО у аутономном раду постижу положајну тачност и до 10 метара.
Ови пријемници се не могу купити без одобрења америчког министарства одбране.
Посебна категорија пријемника намењена регистраcији података за GIS има ранг тачности
од 5 метара па до неколико деcиметара. Ова тачност је сасвим довољна за апликације где
је осим положајних података потребно прикупити и низ других информација о објектима
на терену. GIS пријемници више тачности одређују положај са тачношу од 75cm до 1dm.
Користе се за регистрацију података који захтевају вишу положајну тачност. Геодетски
пријемници се користе за мерења највише прецизности. Зависно од технике мерења
постиже се тачност од 1cm па до неколико милиметара. У реалном времену обично се
постиже тачност око 1 cm. Међутим, накнадном обрадом и техникама статичких мерења
тачност се може подићи на само пар милиметара.
У пољопривреди, најнижи захтеви се постављају када се ради управљања возилима
лоцирају машине, возила или групе возила које раде на удаљеним парцелама. Захтеви су
већи ако GPS треба да се користи за добијање информација и формирање документације
ради управљања конкретним активностима машине, а још су већи у случајевима када се
жели управљати возилом (возило је без возача, на пример житни комбајн са великим
радним захватом). Највећи захтеви постављају се за вођење оруђа и радних органа, на
пример, ако се GPS сигнали користе за обраду земљишта око биљака тј. механичко
уништавање корова, чиме се избегава коришћење хемијских средстава. Ови последњи
захтеви тачности за потребе пољопривреде постижу се коришћењем диференцијалног
система за сателитско позиционирање (DGPS). Прецизност коју је постигао DGPS
задовољава све данашње захтеве за вођење документације, управљање процесима у
пољопривреди и управљање транспортним радовима у оквиру надзирања возног парка, а
омогућава и навигацију појединим возилима.
Потребна
тачност

Задатак

10 m

Навигација

1m

Обављање радова
Информације
Документација

10 cm

Вођење возила по
правцу

1 cm

Вођење радних органа
машина

Пример примене
Претраживање парцела (рад са машинама на више
газдинстава)
Радови на пољу:
▪ Одређивање приноса
▪ Ђубрење
▪ Заштита биља
▪ Узимање узорака земљишта за испитивање својстава
▪ Мере разних заштита
Аутоматизовано снимање података
Повезивање суседних прохода по пољу са машинама
великог радног захвата
Комбајнирање жита
Механичко уништавање корова

табела 9: захтеви за тачношћу при примени позиционирања у пољопривреди
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Позиционирање је основна и најважнија област у којој је GPS нашао своју примену.
Приликом одређивања позиције снимају се истовремено многобројни подаци на задатој
локацији. Они могу да се евидентирају или пак да се употребе за неке управљачке
функције.
Аутоматизовано снимање података о времену и пређеном путу подразумева да се
данашњом GPS техником у временском распону сваке секунде мери и одређује време и
место. Тиме се у транспорту континуално одређује пређени пут, потребно време и
актуелна брзина кретања, укупни пређени пут и средња брзина кретања.
Одређивање површине се врши при комбајнирању и другим радовима у жетви тако што
се прво вози дуж свих ивица поља на коме се врше потребне пољопривредне операције.
Данашњи софтверски алгоритми омогућују да се помоћу GPS-а аутоматски одреди
површина парцеле са грешком до 1%.
Одређивање површинског учинка постиже се тако што се за сваку поједину парцелу
изведе потпуна анализа утрошеног радног времена. За то се користи податак о укупној
обрађеној површини и одговарајућем потребном времену за одговарајућу обраду исте. На
основу тих података одређује се укупни учинак рада и остварени учинак по јединици
површине. Ако се у процес уведу и подаци који се добијају преко других сензора који се
већ налазе у радној машини, тада су могуће и финије анализе.
Опрему за позиционирање комбајна, поред
одговарајућих пријемника и антена, чине још и
радио модеми са одговарајућим антенама, који
су намењени комуникацији између базе и
покретних пријемника. Слика са стране
приказује двофреквентну антену L1/L2 за
високо тачне сигнале(лево), једнофреквентну
антену за DGPS (у средини) и уређај за бирање
режима рада у смислу одабира начина за
коректуру грешке (десно). Наведени систем
произвођача Trimble je специјализован управо за
позиционирање у пољопривреди, па отуда и
адекватан назив AgGPS 332 Ultimate Choice.
Антене за пријем сигнала се могу интегрисати како међусобно,
тако и са самим пријемником, што су савремени трендови у
производњи GPS пријемника(слика11). AgGPS 114, такође
специјализиран за примену у пољопривреди, садржи савремену
GPS/DGPS и радио антену, високо перформисане и смештене у
компактно кућиште заједно са пријемником. Овај уређај је
такође компатибилан са Wide Area Augmentation System (WAAS)
системом, лаган је, идеалан за контролу приноса и складиштење
података, а лако се импрегнира и са удаљеним рачунаром и
екраном смештеним у кабини.
AgGPS 170 Field Computer је пример рачунара који је
задужен за надзор и обраду података, и такође је
специјално перформиран за примену у пољопривреди.
Користи AgGPS FieldManager софтвер који му даје
врхунске могућности попут снимања и чувања података,
мапирања поља, обраде разних параметара, нивелисања и
узорковања тла, као и навођења уз додатну употребу
AgGPS Autopilot система. Рачунар садржи екран у боји од
5,5 инчи, лако читљив и при јакој сунчевој светлости и
ноћу, тако да се постиже висока прегледност и комфор у
раду са овим рачунаром.
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Слика 232: Положај антене и вођење комбајна помоћу GPS технологије

6.2. Трансфер података
Раних деведесетих година рапидан раст мобилних компјутерских компонената условио
је развој све мањих, лакших и преносивијих компоненти за информациони процес. Једна
од најегзотичнијих иновација била је PC картица. Снага и флексибилност PC картице брзо
су је учиниле стандардном опремом за мобилне рачунаре. Енорман развој и њена
прихваћеност широм света настали су у великој мери захваљујући напорима PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International Association) асоцијације за
стандардизацијом, па се стога ова картица и назива PCMCIA картицом.
Стандард који је прописала асоцијација је унапредио PC картице у смислу што је једна
иста картица постала доступна за коришћење у различитим областима примене, а њене
највеће предности у односу на друге начине којима су се могли размењивати подаци
између рачунара, односно преносити, били су мала величина и постојаност, уз елегантан
изглед. Предности PC картице при меморисању података у односу на друге медије за
пренос података, такве као floppy или compact disc, биле су очигледне.
Стандард за PC картице прописује физичке особености за три типа картица, са додатним
одредбама за проширивање картица. Сва три типа картица су истих димензија, по дужини
85,6mm, и ширини 54mm, и користе исти 68-pin конектор. Једина разлика између типова
картица је у њиховим дебљинама које износе 3,3mm, 5,0mm и 10,5mm за тип I, тип II и тип
III, респективно(слика 233). Зато што се разликују у дебљини, тање картице могу бити
коришћене у ширим прикључцницама, али дебље картице не могу бити коришћене у ужим
прикључницама.

Сслика 233: Шематски приказ дебљине сва три типа меморијских PC картица
Сваки тип картице има особине које их чине погодним за примену у одређеној области.
Тип I PC картице се типично користи за меморијске уређаје, такве као ROM, RAM, Flash,
OTP и SRAM картице. Тип II PC картице је типичан при употреби за улазно-излазне
уређаје попут data/fax модема, LAN и као уређај за складиштење података, при чему је ово
и најзначајнија особина у импрегнацији са GPS-ом, када се на меморијским PC картицама
чувају подаци везани пре свега за координате. Тип III PC картице се користи за уређаје
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чије компоненте су шире, попут обртних складишта података. Надоградња картица
дозвољава додавање компоненти које иначе морају остати изван система ради прописаног
функционисања, таквих као што су радио-антене, што је такође значајна функција у
склопу коришћења ових картица са GPS системом.
Користећи PC картице, сам рачунар постаје изузетно флексибилна машина. На пример,
може се уметнути fax модем картица, обавити жељени посао, а затим fax модем картица
заменити картицом за складиштење података – меморијском картицом.
У оквиру процеса прецизне пољопривредне производње PC картице служе управо за
меморисање података, пре свега о координатама и измереним параметрима жетве, и
практично служе за коресподенцију између on-board рачунара на комбајну односно GPS
контролера који прикупља податке током жетве, и самог PC рачунара у бироу на коме се
врши обрада прикупљених података.

Слика234: PCMCIA картица се из on-board рачунара убацује у PC рачунар

6.3. Географски информациони
систем GIS
Географски информациони систем (Geographic Information System - GIS) је рачунарски
систем намењен прикупљању, обради, управљању, анализи, приказивању и одржавању
просторно оријентисаних информација.
GIS технологија интегрише уобичајене операције са базама података као што су
претраживања, упити или статистичке анализе, са јединственим предностима
визуелизације и просторне анализе коју доносе карте. Ове могућноти издвајају GIS од
осталих информационих система и чине га драгоценим алатом за најразличитије намене и
кориснике.
Велики број догађаja у нашем окружењу има просторну компоненту. Картирање и
просторне анализе нису новост, али GIS изводи ове задатке боље и брже него стари
мануелни методи. Некада је било потребно много времена пронаћи неку локацију на
карти, пронаћи и издвојити додатне податке о њој смештене у разни табелама и коначно
све то анализирати. Раније је то могао да ради само мали број стручњака, а данас
користећи GIS свакоме се пружа прилика да у најкраћем року дође до решења. Некада
скупа технологија, ограничена само на научне установе или војне институте, постала је
приступачна свима.
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Сегменти који чине GIS су: хардвер, софтвер, подаци, корисници и методе.
Хардвер је физичко рачунарско окружење на коме GIS ради. GIS софтвери се извршавају
на великом броју рачунарских платформи, од гломазних централизованих рачунара који
носе целе корпорације, до стоних рачунара које налазимо у сваком дому.
GIS софтвер обезбедјује функције и алате неопходне за прикупљање, анализу и
приказивање података о простору. Кључне компоненте су:
- алати за унос и обраду просторних информација,
- системи за управљање базама података,
- алати за подршку просторним упитима, анализама и визуелизацији,
- графички кориснички интерфејс за једноставно коришћење алата.
Најважнији део GIS су подаци. Подаци о простору (у облику карте и алфанумерички)
могу се добити конверзијом класичне папирне документације у одговарајуће GIS
компатибилне формате или куповином на тржишту.
Ни најбољи рачунари и најсавршенији софтвер не вреде без квалификованих корисника
који ће управљати системом. Распон GIS корисника креће се од техничких лица специјалиста који развијају и одржавају систем, до крајњих корисника који извршавају
свакодневне послове.
Успешан GIS ради према пажљиво креираним плановима и правилима пословања
специфичним за сваку радну организацију или област примене односно по тачно
утврђеним методама.
Подаци о простору смештају се у форми дигиталних карата представљених као низ
различитих тематских слојева. Ово се може приближно представити као класични планови
нацртани на провидним фолијама, при чему свака фолија садржи само одређене врсте
информација (нпр. путеви, воде, зграде, итд). Овај једноставан, али веома моћан концепт
показао се од непроцењиве вредности у решавању многих свакодневних проблема.
У оквиру GIS постоје два фундаментално различита модела за представљање реалног
света у дигиталном облику: векторски и растерски.
Векторски модел представља наше окружење у форми тачака, линија или полигона
(површина). Ови геометријски елементи чувају се као парови x,y координата. Положај
објекта као што је шахт, дрво или бандера може се представити тачком са x,y
координатама.
Путеви,
воде
или
инсталације, могу се представити
линијама
односно
низом
тачака.
Површински објекти као што су језера,
парцеле, зграде или административне
области,
такође
се
представљају
повезаним тачкама, при чему се почетна
растер
и завршна тачка поклапају. Векторски
модел је изузетно употребљив за
представљање дискретних локација и
објеката, али тешко применљив за
праћење променљивих величина као што
су нивои падавина или промене
вектор
температура.
Растерски модел је изузетно погодан
управо за такве величине. Растерска
слика налик матрици, где свака ћелија
има одређене атрибуте и вредности. И
растерски векторски модели имају својих
предности и мана.
реалан свет
Савремени GIS у све већој мери
интегрише обе технологије.
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Стандардне GIS методе чине: унос података, oбрада, управљање, упути и анализе,
визуелизација и извештавање.
За унос у GIS подаци се морају обезбедити у одговарајућем дигиталном формату. Овај
поступак назива се конверзија података. Поступак конверзије из аналогног облика
(класичне карте) у дигитални назива се дигитализација. Савремена GIS технологија може
у потпуности или делимично аутоматизовати овај процес, користећи поступак скенирања,
док се мануелна конверзија обично изводи дигитајзером. Данас се велика количина
података у одговарајућим GIS форматима може купити на тржишту.
По уносу података обично је потребна њихова дорада у смислу потпуног прилагођавања
систему. Често је потребно извршити формирање топологије или ускладити размере
различитих карата. Одређени елементи плана морају се уклонити или поједини дорадити.
GIS пружа много алата за обраду дигиталних планова.
Управљање подразумева манипулацију са подацима - организовање, уређивање и
одржавање базе података. Табеларни подаци, а у задње време и графички, чувају се у
релационим базама података. Ове базе података формиране су као скуп табела. Заједничка
поља у различитим табелама користе се за њихово повезивање. Овај изузетно једноставна
идеја користи се због своје флексибилности и широке примене и у разним другим
апликацијама ван GIS.
Када се једном формира GIS база података, постаје лако добити одговоре на једноставна
питања као што су: шта је то, где се налази неки објекат, ко је власник парцеле, колико је
растојање између два места или које су зоне намењене индустријској градњи. Ту су и
сложенији упити типа: које земљиште је погодно за сетву одређеног усева, који је
доминантни тип земљишта у реону или како да стигнем од тачке А до тачке В, уз пролазак
кроз тачку С и најмању потрошњу горива? GIS нарочито долази до изражаја у поступку
моделирања догађаја (питања типа "шта ако"). Савремени GIS има много моћних алата за
анализу, али два типа су посебно важна. Први је евалуациона анализа којом се долази до
одговора на питања типа: колико има стабала у појасу од 100m од реке или који су
трошкови експропријације земљишта у појасу од 50m од аутопута, a да би се одредили
међусобни односи објеката у простору и тиме одговорило на ова питања, GIS користи
поступак формирања просторних појасева (buffering). Други је анализа просторних
преклопа. Наиме, зa решавање великог броја задатака потребно је анализирати податке из
више слојева. Интеграција података ради њихове анализе изводи се тополошким
преклопом и пресеком различитих тематских слојева. Веома често потребно је извршити
читав низ узастопних просторних повезивања и преклопа уз комбиновање и других
аналитичких функција ради добијања решења.

Слика 236: Анализа просторних преклопа
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Као одговор на већину упита извештај се добија у форми тематске карте. Визуелизација
информација у форми карте има низ значајних предности у односу на нумеричке
извештаје. Распоред, правила кретања и промене неких вредности много је лакше уочити
на тематској карти, него што се може снаћи у алфанумеричким табелама. GIS омогућује
креирање различитих форми извештаја - од тематских карата и 3D модела терена преко
мултимедијалних приказа до класичних табеларних извештаја.

Слика 237: Различити начини визуелизације
Када је у питању визуелизација у пољопривреди, она се своди на мапирање приноса, пре
свега, поготово када је у питању жетва, премда се могу мапирати и све варијабле самог
земљишта. Главни циљ локалног одређивања приноса управо и јесте израда мапа приноса
и њихова визуелизација, а цео поступак представља мониторинг поља. За то су потребни
специјални компјутерски програми кореспонденције. Они треба да испуне следеће
захтеве:
- да имају места укрштања за трансфер података,
- да омогућавају контролу поузданости односно вероватноће и прву обраду података о
приносу, који се одређује у појединим тачкама поља,
- да омогућавају интерполацију података на основу појединих тачака за мапирање
приноса,
- да омогућавају визуелизацију мапа приноса не екрану и њихово штампање.
Пре стварне анализе и обраде података о приносу у појединим тачкама, код сваког
мапирања приноса треба да се изврши претходна обрада, односно контрола поузданости и
вероватноће полазних измерених података. Овим се елиминише доношење погрешних
закључака. Софтвер омогућава кориснику формирање мапа тачака, линија, контура и
других типова мапа. Потребно је извршити интерполацију на основу података о приносу у
појединим тачкама, чиме се добија приказ приноса на целој површини поља.
Интерполацијом се процењују вредности приноса између познатих измерених тачака.
Мрежа која показује просечно четири до десет тачака, на пример, неће показати тачну
промену приноса, већ тренд промене приноса као упросечену верзију стварног приноса.
Ово је из разлога што чак иако је мерење протока изведено са великом тачношћу, тачност
мерења се не преводи директно на исту тачност мерења приноса, јер се он израчунава.
Руковалац комбајном је потребно да брзину кретања одржава на константној вредности.
Чак и постепена промена брзине од 7 на 10 km/h, у зависности од промене приноса на
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пољу, изазива грешку која се повећава од 3 до 5 %. Нагле промене брзине комбајна
повећају грешке мерења у много већој мери. Оно што се може закључити је да праћење
приноса обезбеђује довољан ниво тачности за одређивање тренда приноса. Мора се
повести рачуна на ивицама поља или када принос знатно варира да би се избегле
нетачности које имају везе са радом комбајна или праћењем приноса.
Оцена могућности које пружа прецизна пољопривреда у производњи житарица се
спроводи кроз оцену компоненти за мапирање приноса (систем за позиционирање, мерење
протока зрна и влажности зрна, софтвер за мапирање), поређење мапа приноса са исте
парцеле у неколико година, истраживање могућих узрока смањења приноса на појединим
локацијама и истраживања потенцијалног повећања профитабилности примене појединих
метода заштите посматраних усева.
Задатак мапирања приноса је да се резултати представе на начин који ће корисници лако
разумети. Због тога се израчунате вредности приноса разврставају по класама приноса и
приказују бојама (слика 238) или изолинијама (слика 239). На основу мапа приноса стиче
се увид у плодност тла, па се уз додатно узорковање самог земљишта у циљу опсервације
његовог физичког и хемијског састава (слика 240), могу формирати разне технолошке и
апликационе мапе, сличног изгледа мапама приноса, које могу послужити за одабир
културе за сетву на посматраној парцели, одређивање начина припреме тла за сетву,
одређивање сетвене норме, као и норми за бацање креча и ђубрива (сликa 241 и 242) и
заштиту култура од антиресурса, и то у комбинацији са GPS системом при самој
практичној примени чиме се постиже третирање парцеле по зонама, што и јесте
приоритетни циљ у прецизној пољопривредној производњи.

Слика 238: Мапирање приноса само бојама са детаљним приказом прохода комбајна

Слика 239: Мапирање приноса помоћу изолинија
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Слика 240: Узорковање тла

Слика 241: Приказ еквидистантних тачака узоркованог тла за pH вредности, мапирање
добијених pH вредности и адекватна апликациона мапа за примену креча

Слика242: Приказ еквидистантних тачака узоркованог тла за присутност фосфора и
калијума у земљишту и адекватна апликациона мапа за примену минералног ђубрива
За мапирање су потребни специјални компјутерски програми коресподенције који треба
да задовоље следеће услове:
- да имају места укрштања за трансфер података,
- да омогућавају контролу поузданости – вероватноће и прву обраду података о приносу
који се одређује у појединим тачкама поља,
- да омогућавају интерполацију података на основу појединих тачака за мапирање,
- да омогућавају визуелизацију мапа приноса не екрану и њихово штампање.
Само неки од софтверских пакета за картирање приноса су програми Agromat фирме
Claas и Dielmag фирме Massey Ferguson. Осим основних функција програма за картирање
приноса могуће су и неке додатне функције као на пример менанџмент налога или
управљање основним базичним подацима.
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6.4. Реализација
апликационих мапа
Завршна фаза у циклусу прецизне пољопривредне производње јесте примена
апликационих мапа насталих обједињавањем мапи приноса и мапи узорковања тла. Сама
апликација мапа обавезно је подржана системом позиционирања, најчешће DGPS који
подразумева већу прецизност, апсолутно неопходну у операцијама локацијски
специфичних захвата на тлу и култури и односи се на следеће пољопривредне операције:
- обрада земљишта вођењем по адекватној дубини обраде,
- сетва, аутоматском регулацијом количине семена по метру,
- апликација минералног ђубрива са променом норме,
- контрола корова, са вођеном променом аплициране количине пестицида.
На сликама 244 и 245 приказана је примена апликационих мапа при операцијама
нитрирања тла односно сетве. Јасно се уочава да су трактори као вучне машине
опремљене одговарајућим антенама као саставним делом опреме за позиционирање
возила која и омогућава примену прописане норме азота односно семена на локацијски
различитим деловима парцеле.

Слика 243: Нитрирање тла

Слика 244: Сетва

После одређивања приноса на свакој локацији поља и формирања мапа приноса, а уз
коришћење података о испитивању земљишта на тој локацији, данас се може остварити
идеја специфичне пољопривредне производње, између осталог и применом специфичног
ђубрења. Локацијски одређено ђубрење је по цени повољан, а и поуздан систем, који има
могућност електронског регулисања потребне количине ђубрива које ће се расути. Од
1997. године више произвођача нуди уређаје за локацијски специфично ђубрење. За
локацијски специфично ђубрење поред уређаја за позиционирање потребне су и
прикључне машине за избацивање ђубрива са електронском регулацијом. Данас постоји
неколико расипача минералних ђубрива опремљених уређајима за електронско
регулисање количине ђубрива која се избацује.
За практичан рад на пољу при разбацивању ђубрива потребне су „инструкције за рад“ од
управљачког система. Оне се налазе у централном рачунару на газдинству, као и подаци о
подели парцела на зоне, са назнаком о различитим количинама ђубрива које на њима
треба расути. Садржај и начин формирања ове базе података је такође стандардизован, да
би Task Controller различитих произвођача могао да разуме инструкције за рад.
Одговарајућим програмом морају такође да буду обухваћене зоне које је потребно
третирати као и количине ђубрива које треба расути, а такође и подаци о приносу,
квалитету земљишта и облицима парцела.У периоду од 1993. до 1996. у Немачкој, Великој
Британији, Данској и SAD изведени су бројни експерименти са програмираним ђубрењем.
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У свим тим експериментима радом расипача ђубрива управљано је преко рачунара који се
налазио на трактору, а имао је прикључак на DGPS. Мада се углавном радило о
појединачним решењима, сви су имали високу поузданост у раду. Проблеми су се
углавном јављали код података за управљање машинама. Објављени резултати
вредновања приноса биљака остварени са програмираним и DGPS управљаним ђубрењем
у поређењу са уобичајеним начином ђубрењем указује на могуће уштеде ђубрива између 3
и 9 % при оствареном истом или нешто мало већем приносу.
За успех овога, данас још доста захтевног концепта специфичне биљне производње,
потребно је да свака компонента система у спрези са осталима, сигурно и поуздано
функционише. У том смислу развијен је пољопривредни CANbus систем за тракторе и
пољопривредне машине по стандарду ISO 11783 који је предвиђен за захтеве специфичне
биљне производње и стога омогућава повезивање електронских компоненти различитих
произвођача. Стандардизација омогућава компатабилност трактора и прикључних машина
са електронском регулацијом разних произвођача и олакшан избор опреме.
Без обзира на то у ком облику ће се позиционирање помоћу сателита применити у
пољопривреди овај процес увек садржи поступке типичне за пољопривреду и користи се у
вези са неком машином или системом машина само кратак временски период (на пример
током жетве жита). За наредне операције он увек даје информације само о позицији и
времену извођења те конкретне операције и оне помоћу разних техника морају да буду
повезане са разним другим информацијама и техничким поступцима. Зато је потребно да
су оне лако доступне.
Напредне технологије у пољопривреди базирају се на коришћењу информационих
технологија. Мехатроника коа наука која представља комбинацију механике и
електронике заједно са хидрауликом, чини напредне компоненте доступним, коришћењем
електронских комуникација. Ове везе могу бити ограничене на интерне комуникације у
машини или уређају при чему се значајно побољшавају преформансе машине и/или се
лакше врши управљање. Али електронским комуникацијама се такође може повезати
трактор или комбајн са уређајима или уређаји са другим уређајима, ако су примењени
стандарди LBS или ISOBUS.
Процес стандардизације система електронског управљања индустријом пољопривредних
производа започео је почетком деведесетих година XX века и још увек траје. Тренутно
светски произвођачи користе LBS+ и ISO11783 стандарде. Иако ови стандарди почивају
на истим основама и функционишу на сличан начин, са становишта обичног корисника
они нису довољно међусобно компатибилни. На срећу основни циљ свих компанија које
се баве пословима из ове области, је да пређу на коначну и јединствену верзију стандарда
ISO11783 (ISOBUS) у наредних неколико година. ISO радну групу чине индустријски
инжењери, универзитетски и стручњаци који раде у владама својих земаља. Група се
састаје, расправља о темама из области пољопривредне технике и постиже консензусе,
што се документује као ISО стандард.
Првобитни DIN 9684 (LBS) стандард, тј. LBS + је настао пре стандарда ISO11783 и
омогућио је немачким произвођачима да своје производе који подлежу електронској
стандардизацији избаце на тржиште први. А ISO11783 се развијао, између осталог и
укључујући многе идеје LBS сдтандарда као што су, на пример, виртуелни терминал и
концепт „task регулатора“ унапређујући своје карактеристике. Ови системи стандарда су
тренутно истовремено на тржишту и међусобно се допуњују, а у исто време представљају
један другом конкуренцију. Предузећа у Северној Америци своју производњу базирају на
стандарду ISO11783. Његови сегменти који се баве управљањем трактором и прикључним
уређајима су већином завршени. Стандарди који се односе на даљинско дијагностиковање
и друге високо технолошке функције се још увек конципирају, а они који се баве
функцијама као што је нa пример „способност машине да види“ (прскалица која може да
„види“ захваљујући сензору за боја на предњој страни трактора и на основу тога одабере
коров који ће да третира) реализоваће се тек за неколико година.
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ISOBUS стандард у пољопривреди омогућава:
- стандардизацију хардвера (прикључака и каблова) и софтвера,
- конструкцију универзалних машина и терминала,
- коришћење, комбинацију и координацију механизације и уређаја изнад нивоа потреба
индивидуалних произвођача, тако да се гарантују оптималне особине,
- аутоматизовање механизације и уређаја за извођење различитих операција и
формирање система који се састоји од трактора, прикључне машине и терминала, који
представља самоходну машину,
- повећање могућности прецизне земљорадње помоћу напредних функција и
интеграције података добијених GPS-ом,
- стандардизацију редоследа поступака које обављају извођачи пољопривредних услуга,
- поједностављење комуникације између оператора и терминала за све предвиђене
операције,
- ергономско комбиновање операција свих монтираних уређаја,
- подршку управљању светлосним системом,
- укида потребу резервног складиштења свих информација,
- захваљујући ISOBUS-у, уређаји разних произвођача су компатибилни са свим
машинама на тржишту.
Ако се могућности позиционирања које нуде GPS NAVSTAR, GLONAS или будући
Европски систем Galileo уједине, дефинитивно ће започети ера аутоматског прикупљања и
коришћења информација.
Слично као и трактор, сам GPS у ствари не чини ништа, али повезан са осталом
техником он пружа велике могућности. Због тога он мора да буде интегрисан у што већи
број система преко стандардизованих места комуникације и да омогући универзалну
примену по ниској цени. Са финансијског и са аспекта постизања великог учинка,
појединачна решења која укључују GPS су бесмислена. Данас је уобичајено прикључење
на универзалне јединице за управљање и руковање. Типични примери примене GPS данас
су:
- интеграција DGPS у расположиве рачунаре за управљање,
- прикључење на мобилне рачунаре за узимање узорака земљишта ради испитивања
својстава и за сличне задатке, и
- интеграција у мултифункционалне LBS терминале.
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7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
„Треба измерити све што се измерити може и
покушати учинити мерљивим оно што још није“
Галилео Галилеј
Значај енергије и хране немерљив је како у локалним тако и у глобалним оквирима за
целокупан развој цивилизације и човечанства. Перманентан пораст укупне популације на
планети условљава потребу за сталним обнављањем енергетских извора и повећањем
расположиве храњиве материје, што је, пак, у директој супротности са ограниченошћу
ових ресурса. Лимитираност енергетских извора, огледа се, пре свега, у њиховој
ограниченој издашности, док су лимитирајући фактори у производњи хране, пре свих,
ограниченост расположивих обрадивих површина, несавршеност и ограниченост
механизације и разни еколошки фактори међу којима се посебно истичу контаминација
тла и ваздуха, поремећени климатски фактори и нарушавање природне равнотеже у
биљном и животињском свету.
Каква је улога машинства у отклањању ових недостатака, посебно у области
пољопривреде и производње хране?
Савремена концепција пољопривредне производње диктирана потребама за храном
везаним са горе поменутим порастом становништва, базира се на захтеву: “произвести
што више хране за што краће време”. Али природа намеће непремостива ограничена која
се огледају пре свега у дужини вегетације одређене културе, премда савремена
агротехника надомешћује све чешће и овај недостатак. Међутим, задатак машинства је да
подржи развој пољопривреде у оквирима њеног постојећег мултидисциплинарног развоја
и напретка идући у корак са осталим наукама, пре свих агротехничким дисциплинама,
биологијом, хемијом, економијом, електроником и телекомуникацијама, односно да
преузме најсавременија достигнућа ради сопственог развоја и истовремено другим
дисциплинама омогући примену њихових практичних достигнућа, пошто су управо
машине најнепосреднији извршиоци агротехничких захвата на земљишту и самим
културама и управо саме машине представљају последњу инстанцу на путу спровођења у
дело достигнућа из свих других дисциплина везаних за пољопривредну производњу.
Мултидисциплинарност области аутоматизације унутар пољопривредне производње и
процеса жетве сагледао сам и практично приликом израде овог рада, јер сам неизоставно
учио и консултовао поред стручњака из области пољопривредног машинства, и стручњаке
за електрометрологију, електричаре и електроничаре, и стручњаке за аутомтско
управљање, посебно дигиталне системе.
Такође, савремени захтеви производње уопште, па и пољопривредне, наметнути од
стране ергономије и економије, налажу максимално могуће замењивање радне снаге
адекватним машинама. Наравно, никако није спорно да је развој пољопривреде очигледан
кроз векове, да није везан само за савремено доба, али важно је напоменути да је
апсолутни носиоц напретка у пољопривреди развој машина, као и да је тај развој енормно
увећан последњих деценија, и посебно увођењем електронике, аутоматског управљања и
најзад телекомуникација у машинске системе везане за пољопривредну производњу. При
томе, треба прецизно разграничити да радни и процесни делови машина замењују физичку
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снагу човека, док аутоматски системи машина замењују, пре свега, његову умну
делатност.
Каква је улога самог система мерења у оквиру постојећих система аутоматског
управљања и праћења рада машинских система?
Сама мерења су у последње време ушла у неслућени и огроман развој. Број потребних
мерења је јако нарастао. Мерења постају све разноврснија и сложенија. Тачност мерења
постиже висок ниво. Методи мерења су све бројнији. Потребе за мерним инструментима и
уређајима су тако порасле да су се предузећа за израду инструмената развила до највећих
на свету. У оваквим околностима разумљиво је да економичност мерења постаје све
важнији фактор у развоју. Поред разних квалитета, мерења морају да имају високу
економичност и у цени и у времену. Осим тога, у савременим условима мерења јавља се и
важна потреба да се мерења могу изводити и на већим растојањима што омогућује да се
мерења врше на више места а да се читање или регистровање резултата мерења може
концентрисати на једном месту. Са таквог места се може и управљати са читавим
сложеним системима мерних инструмената. Ова концентрисана мерења на такозваном
командном столу сада се скоро обавезно употребљавају за велика истраживачка мерења, а
исто тако и у комплексним процесима пољопривредне производње. Тако се омогућује
даље и аутоматско управљање. Може се даље вршити и директно убацивање резултата
мерења и контроле у елекктронске рачунаре који одмах обрађују добивене податке, врше
регистрацију и шаљу их у разне уређаје за меморију који их у свако доба могу
репродуковати.
Због необично великог броја мерних уређаја и многобројних могућности развоја јављају
се и неки специфични проблеми. Један од њих је и формирање и систематска обрада
литературе у области мерења. Наиме, било би практично неизводљиво, нарочито у
уџбеничкој литератури, да се уносе сви мерни уређаји и методи мерења. Зато је било
потребно да се разни мерни уређаји систематски класирају по заједничким ставовима и
елементима у мерној техници. Таквим општим и заједничким елементима може се, у
много краћем обиму, обухватити врло велики број мерних уређаја који онда представљају
различите комбинације општих елемената. Ово је систематски приступ обухватања врло
великог броја мерних уређаја помоћу кога се може формирати њихов знатно краћи
преглед и третирање у литератури. Описани приступ је нарочито од великог значаја за
конструктора при избору најподеснијег мерног уређаја.
Врло брзи развој мерења у последње време није дозволио да се многе тенденције у
развоју савремених мерења јасно испоље у литератури. Зато се у савременој литератури за
мерења налазе различити приступи и класификације, а уџбеничка литература из ове
области је сразмерно оскудна.
Електрична мерења су се показала подесна, економична и довољно тачна. Електрични
мерни инструменти су релативно једноставни, јефтини, добро уходани и подесни за
употребу. Главна предност, притом, је могућност да се електрична мерења могу преносити
и на веће даљине путем проводника или бежично. Широке и повољне могућности пружа
чињеница да се и већина осталих величина у машинству може на основу разних физичких
појава превести у електричне величине и као такве даље мерити добро познатим методима
електричких мерења.
Баш као што сваки хотел и већина предузећа као друштвене творевине у склопу своје
организације имају рецепције, пријавнице, шалтере односно рецепционаре и портире, баш
као што живи организми у које свакако спада и човек, имају своју рецепцију односно
рецепторне органе, тако и машински системи и склопови имају своје мерне елементе
односно сензоре или даваче. Суштински, њихов задатак је исти - рецепција (пријем,
мерење), с тим што “друштвени” рецептори врше пријем странака, гостију, сарадника,
партнера, дакле друштвених чинилаца, “природни” рецептори односно чула примају
разноврсне осећајне надражаје физичког карактера као звук, светлост, притисак, топлоту и
друге који сви скупа спадају у природне чиниоце, док “машински” рецептори односно
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мерни елементи региструју и квантитативно одређују различите физичке величине и
параметре који представљају техничке чиниоце.
Значајно је, међутим, напоменути да мерни уређаји као делови система, било
машинских, било аутоматских, не морају увек представљати улаз у дати систем. Чак то
најчешће није случај.
Мерни уређај ће бити улаз аутоматског система уколико је он отворен, дакле уколико је
мерни елемент почетна карика чистог мониторинга неке величине или процеса, и уколико
нисмо заинтересовани за даљу обраду и искоришћавање измерене величине.
Уколико сигнал добијен мерењем неке величине даље обрађујемо и искоришћавамо за
регулисање те исте величине, онда је мерни елемент интегрисан у систем аутоматског
регулисања(САР) и то у повратну грану тог система, тачније мерни елемент мери излаз
система и враћа га преко сабирача до корекционог органа. У сабирачу се врши поређење
стварне величине измерене помоћу мерног елемента са жељеном вредношћу пристиглом
из задавача и добијена разлика прослеђује у корекциони орган који генерише начин
управљања односно преко извршног органа управљачког система и регулишућег органа
објекта утиче на сам процесни део објекта у циљу постизања жељеног излаза.
Принципијелно, могуће су обе изведбе, али је од посебног интереса измерену величину
на даље искоришћавати и обрађивати поредећи је са жељеном вредношћу у циљу
регулисања исте. Мониторинг је, свакако, увек могућ, премда су и за њега, опет, везане
две могућности.
Податке о појединим величинама и параметрима везаним за саму вршидбу, било да се
ради о праћењу величина везаних за технички рад комбајна, или да је реч о параметрима
самог зрна или сламе, комбајнер може визуелно пратити на неком од дисплеја у кабини,
што би био први, простији, приступ, али се, такође, другим, сложенијим и кориснијим
приступом, податак о вредности одговарајуће величине може спрегнути са податком о
тачној и тренутној локацији комбајна добијеној посредством неког од постојећих система
позиционирања, чиме се врши директно мапирање парцеле по питању свих праћених
величина спргнутих са системом за позиционирање.
Када је реч праћењу губитака, мерења ове врсте су неопходна и од посебног значаја на
великим парцелама и свим оним парцелама где је ограничен број комбајна. Наиме, тада је
физички немогуће постићи истовремену жетву на свим деловима парцеле, па је потребно
свесно вршити комбајнирање са губицима због неоптималног термина жетве, али са тачно
прописаним односно оптимизираним губицима.
Резимирајући, систем аутоматског регулисања представља идеално решење управљања
за самоходни житни комбајн, јер омогућава скоро тренутно реаговање у случају
одређених поремећаја у раду. Такође, опремањем комбајна адекватном опремом за
омогућавање коришћења неког од система за позиционирање, постиже се отварање
могућности за мапирање земљишта по основу многих параметара, при чему је од посебног
и кључног интереса када је реч о жетви, мапирање земљишта по приносу, јер то
представња први корак у процесу прецизне пољопривредне производње. За улогу мерних
елемената, уређаја и система у целости, не може се рећи да је најзначајнија или пресудна,
јер у машинском склопу сваки елемент је подједнако значајан, с обзиром на то да машина
не би могла функционисати у недостатку било ког дела, наравно уколико је оптимално
пројектована, али се, ипак, за мерне уређаје самохоног житног комбајна може рећи, да су
први међу једнакима, најосетљивији и, поред система за позиционирање и рачунара,
носиоци прецизне пољопривредне производње са техничог аспекта.
Правци даљег развоја мерне технике уопште, па и оне која се најдиректније тиче
самоходних житних комбајна, свакако треба да буду усмерени ка повећавању тачности
мерења чиме ће се значајно допринети и одржању самог концепта прецизне
пољопривредне производње.
Осим тога, развој сензорике на комкбајнима везан за аквизицију потребно је усмерити и
у правцу смањења физичких канала веза у виду каблова, чиме се значајно добија на
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једноставносни, простору и поузданости. Могућа решења у том правцу, попут
радиофреквентног или blue-tooth преноса сигнала, све више налазе примену на
комбајнима.
Системи аутоматског управљања представља један од најкомпликованијих подсистема
на комбајну. Његово пројектовање захтева познавање многих области не само машинске
технике, већ и других, посебно електронике. Више стотина саставних елемената захтева
не само прецизну израду, малу масу, компактна решења и поуздан рад, већ и брзо и лако
одржавање у свим условима експлоатације. Циљ сваког пројектанта система аутоматског
управљања комбајном је да реализује такве склопове који ће имати све наведене квалитете
и истовремено ниску цену.
Мишљења сам да је развојни пут комбајна у погледу аутоматизације, али и уопштено,
онај који води до потпуног изчезавања потребе за комбајнером као руковаоцем машином
односно онај пут који води ка потпуној аутоматизацији и аутономији комбајна. И сваки
нови пројекат на пољу унапређења комбајна моћи ће се сматрати истински напредним,
једино ако задовољава овај курс. У том смислу, најзначајнији је развој сензора који ће у
будућем концепту потпуне аутоматизације комбајна заменити рецепторни систем
комбајнера, док је управљачки део комбајна који доноси правилне одлуке уместо
комбајнера, већ сада развијен у задовољавајућој мери.
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ПРИЛОГ
Координатна мрежа
комбајна Claas Lexion 570

Координатна мрежа комбајна Claas формирана је на основу погледа са леве стране
(горња пројекција) и погледа одозго (доња пројекција). Свака компонента која се посматра
у овој мрежи садржи две нумеричке и једну словну координату, и то у следећем
редоследу: прво, нумеричка координата из горње пројекције; друго, словна координата
која се односи на обе пројекције; треће, нумеричка координата из доње пројекције.
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