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комбінована система акумулювання водню. Виготовлені
випробувані в інституті декілька дослідних металогідридні
акумуляторів для різних автомобілів (,Волга" ГАЗ-24, »Житулі" ВАЗ
2101, автонавантажувач, мікроавтобус РАФ) пройшли досліді
експлуатацію та показали задовільні технічні характери!
відповідно нормам безпеки при запасі ходу до 300 км|3).

Досліджувались можливості створення криогенних систе
зберіганні рідкого водню на борту автомобіля. Експериментальні
автомобіль РАФ з криогенною системою зберігання водню б
випробуваний на полігоні в м. Харкові. За результатами цих робіт.
НПО ,Криогенмаш" був розроблений експериментальний криогенни
бак для зберігання рідкого водню на борту автомобіля. Однаї
подальшого розвитку після 1985 року ці роботи не отримали. З

Висновки. Таким чином, аналізуючи історію розвитку водневи
енергетики можна відмітити, що проблемі використання водню
паливабільш 150 років. Тому важливим та перспективним питанням,
в нашій країні, так і за кордоном, є розробка технічних засобів, я
використовують біологічно чисті палива.
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днотація -- у роботі наведено результати аналізу розмірно-

масових параметрів насіння плодових кісточкових культур,

визначено коефіцієнти кореляції між параметрами кісточок та

встановлені регресійні моделі їх взаємозалежностей.

Ключові слова -- калібрування насіння, параметри кісточок,

регресійний аналіз, кореляційнийзв'язок, регресійні моделі.

Постановка проблеми. Вимоги щодо оптимальної та однакової

відстані між рослинами в рядку плодового розсадника можуть бути

забезпечені при використанні сівалок з апаратами точного висівуП).

Для розробки апарату точного висівута обгрунтування його

параметрів необхідно знати розмірно-масові характеристики посівного

матеріалу, а для впровадження сівалок у виробництво потрібна

механізована технологічна олерація розподілу насіння на фракції за

цими ознаками. .

Аналіз останніх досліджень. Щоб визначитись із параметром,за

яким буде здійснюватися калібрування, необхідно провести

кореляційно - регресійний аналіз розмірно -- масових характеристик

кісточок плодових культур. Аналіз наукової літератури показує, що
даних, пов'язаних із визначенням розмірно - масових параметрів
насіння плодовихкісточкових культур,немає.. .

Формулювання цілей статті. Для обгрунтування параметрів

робочих органів пристрою для калібрування насіння плодових

кісточкових культур необхідна розробка методики , визначення

взаємозалежностей між параметрами кісточок вишні, черешні,

абрикоса й аличіта встановлення їх регресійних моделей.
Основна

|

частина. Методикою

0

досліджень

9

передбачено

проведення кореляційно - регресійного аналізу розмірно - масових

параметрів кісточок вишні, черешні, абрикоса й аличі, а також
Знаходження кореляційнихзв язків та регресійних моделей між

У Науковий керівник - кл.н., доцент Караєв О.Л.
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цими параметрами.За методикою, розробленою для мигдалю І51
визначено розмірно - масові параметри (довжина - 6, ширина - Б
товщина- Б та маса - пі) кісточок вишні, черешні, абрикоса й аличі, як
були взяті із врожаю 2004 року. Я

Визначення коефіцієнтів кореляції, множинних коефіці
кореляції та знаходження лінійних регресійних моделей
взаємозалежностей

|

між параметрами кісточок культур,
досліджувались, зроблено за допомогою програми Зіабйзбса-б т
офісного додатку Містозой Ехсеї.

На першому єтапі визначено прості (повні) коефіцієнт
кореляції між параметрамикісточоккультур, що досліджувались.

Для більш  наглядної характеристики отриманих дани
приймемо такі позначення коефіцієнтів кореляції: між шириною.
довжиною -- гг, Між шириною і товщиною - г». ь, між товщиною.
довжиною - Г 5між довжиною і масою - г, ,, між шириною.
масою - Г - т» МіЖ ТОВЩИНОЮ і масою - Гі. 1

Дані, отриманів результаті аналізу, наведено в таблиці1.
Величина та значущість коефіцієнтів кореляції вказує ні

близькість регресійноїмоделідо лінійної (4). Якщо г - з- 1, то зв'язок
між х і у сильний, якщог -- 0, то між х і у немає лінійного зв'язку, ал
можлива криволінійна залежність. Чим ближче г до « 1, о)
сильніший лінійний зв'язок між х і у, чим ближче г до 0 тим в
слабкіше. За даними визначених коефіцієнтів кореляції отримані
регресійні рівняння.

Із таблиці І видно, що кореляційний зв'язок між розмірно-
масовими показниками всіх дослідних культур існує, але виявляєтьсі
по різному. "Так, найсильніший зв'язок просліджується й
параметрами розмірів: товщиною Б і шириною Н. Шодо зв'язку мій
розмірами та масою, то найбільш сильний зв'язок є між масою.
шириною, для всіх культур крім абрикоса. Для нього найбільш
корелюютьмаса і довжина(г ,. т 70,82).

Проаналізувавши отримані коефіцієнти

|

кореляції, мо
зробити висновок, що чисельні показники кореляційного зв'язку
параметрами розмірів: товщиноюБ і ширичою Б,а також між масою т 1
шириною П близькі один до одного.

Перевірку значущості коефіцієнтів кореляції та коефіцієнтів
регресійних рівнянь, а також перевірку адекватності регресійних
моделей зроблено за допомогою офісного додатку Містовой Ехееі.

На другому єтапі проведено множинний кореляційне
регресійний аналіз між параметрами кісточок культур,
досліджувались. При цьому визначали множинні коефіцієнти коре

Гае-б2ч009| ред876
р Вишня || 00таьс07740039 | ь-0б7вч 084
0 таз ОЇ7ч0,096 1-026ьч 6.08
М ГО0тае-0.6240,06 т- 088835324 -
| тк05750,066 коди
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периюго порядку (між трьома випадковими величинами) та множинні
коефіцієнти кореляції другого порядку (між чотирма випадковими
величинами). Розрахунки зроблено за допомогою офісного додатку
містовоїї Ехееі.

Таблиця 1 - Регресійні моделі та коефіцієнти кореляції
взаємозалежностей між розмірно - масовими параметрами кісточок
плодових культур
 

Лінійна модельрегресії
 

   
   

| Культура Коефіцієнткореляції Г

г гне -0.6340,06 го063н34

84

|
| |отиьт0,74а0,045 ь-Обічичія ||
| гео 0,5230,069 10,63 4,58| Черешня ее

іст 7053-0069

||| Рет70,6140,631
Рв -0,61140,06

 

2-7,69т ч 6,84
Н з 8,73 т -3,72
Ве734т 3452

 

 

 

 

  
 

 

 ть. с - 0.554006
Тен 0.821003
Тіт -0.68-0,051

разово
1 оте -0,27-0,09

Гаьсй5463009.||

|Ре70,0820,069
Гет 04590078 1 |
Гает -0,6220,06 |-/

|| Твт 0450078||

1168122|
фе54туя 12.55

я-3.07т 412.81
ь - 139т- 948
 фе0б21 5954
Ь «031 Вч3.73

Ф--0327ь- 1972
|бе743т я 12.73

по448т 39.64
0БеІ8бто 641

Абрикос  

 

 

 

 

Хлича
 

   

 

 
Для уточнення отриманих даних прийняті такі позначення:
Т) множинних коефіцієнтів кореляції першого порядку:
- між шириною та товщиноюі довжиною -- К ніе-В)»
7. між масою та шириноюі товщиною - К ,, (ь-Вь
- між масою та товщиною і довжиною - В ,, ь-г)
- між масою та шириною і довжиною - В ,, (в-єв
2) множиннихкоефіцієнтів кореляції другого порядку:
7. між масою та шириною, товщиною і довжиною -К т/н-ь-г)-
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В результаті проведеного кореляційного аналізу отрим

множинні коефіцієнти кореляції, які дозволяють зробити висновок.
існування залежностей між вказаними параметрами. Також отрі Гм;
лінійні регресійні моделі взаємозалежностей між розмірами та маг
кісточок досліджуваних культур, що дозволяє зробити прогноз м

відповідної культури залежно від його довжини, товщини і ри

Результати розрахунків наведенов таблиці2.

Таблиця 2 - Регресійві моделі та множинні коефіцієнти кореля
взаємозалежностей між розмірно - масовими параметрами на
плодових кісточкових культур.
 

Культура Множинний коефіцієнт Регресійні моделі

 

 

 
 

 

 

 

 

 

кореляції В.

Еиа-ь з 0,7940,037 11 - 0.67 - 0.334 4 0.67Ь
Е т/в-ю 7 0,650,057 |т-- -0.16 я 0.03 Ь-- 0.024В

Черешня К т /5-0) 7 0.66-0,056 т-- -0.2 н 0.04Ь - 0.02
Е тгь-ру- 0,66а0,06 |т- -0.18 -- 0.03 В 0.017405
Еитн-ь г) 70,67-0,055 те-0.21--0.2-Р0.015п 0,035

Вишня |В иг-ю 20774004 |н-13 «0050 086Ь
 

Кк ни - Б) та 0, 68-0,053

ІЕиуа-ь 7 0,76»0,042 т
Абрикос | В нть-г)708610026| т

В тгь-гуг 0,8520,027 те-і64 «006-010

п о3.014 03143 0.69

те -2.46 О195БчОЇТН.

1то-2244 014Ь4 014

 

 

Кин-ь-г 70,87-0,024

 

то-244011004-ОП
 

Кие-ь 7 0,63-0,06 пе31 0144 ч 1014Ь
 

то-0 ба 004ь- 00721
 

 

Кит(в-ю 7 0,63-0,06

Алича В п/ь-г)Г7- 0,66-0,056 |т- -0.8 - 0.125ь-- 0.03 4

В и (а-є)- 0,68-0,056 |т- -0.61 -к 0.073 п --0.018 4

 

   к т-ь- 270, 7240,048  т з -0,92 з 0.02- 6 0.05 0.07)

 

 

Перевірку значущості множинних коефіцієнтів кореляції |
критерієм Фішера) та коефіцієнтів регресійних рівнянь (за кр еГ

Стьюдента), а також перевірку адекватності регресійних моде

зроблено за допомогою офісного додатку Місговой  Ехсеї, |

прийнятому рівні надійності -- 0,959.
Висновки.

Отримані результати досліджень дозволяють виділи!

посівний матеріал, який сприяє якісній схожості насіння, а також 
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вказують на те, що найбільш вагомим параметром, за яким можна
проводити калібрування,для всіх культур є ширинакісточки.

2. Отримані регресійні моделі можна використовувати у

подальших теоретичних та експериментальних дослідженнях, а саме для

визначення конструктивних параметрів робочих органів машин, що
будуть застосовані для калібрування насіння плодових кісточкових
культур.
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