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Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

В наслідок зростання населення планети з кожним роком збільшують-
ся споживчі потреби людства. Однією з нагальних потреб є потреба в їжі. 
Земельні ресурси планети, які можуть бути використані в сільському гос-
подарстві є обмеженим ресурсом. Змінення природного ландшафту для того 
щоб використовувати нові землі для сільського господарства може призвес-
ти до не передбачуваних наслідків. Стає зрозуміло, що для уникнення мож-
ливих проблем потрібно оптимізувати використання тих земель, які вже 
використовуються у сільському господарстві. Одним із методів такої опти-
мізації є автоматизація роботи сільськогосподарської техніки. 

При розробці систем управління для сільськогосподарської техніки не-
обхідно розробити системи та функції для: 

– взаємодії між системою управління і власне сільгосптехнікою; 
– встановлення положення техніки у просторі; 
– встановлення маршруту руху для сільгосптехніки. 
Система взаємодії між системою управління і технікою передбачає на-

бір функцій використовуючи які система управління може змусити техніку 
виконати рух вперед чи назад з певним поворотом та інші. 

Сучасні системи управління використовують систему глобального по-
зиціювання (GPS) і гіроскопічні прибори для встановлення положення в 
просторі. Також використовуються системи RTK (Real Time Kinematic), які 
використовують поправки із наземної станції для встановлення точного 
місцеположення у просторі. Алгоритми прокладення маршруту для сільсь-
когосподарської техніки суттєво відрізняється від алгоритмів для автомобі-
лів, тому що автомобіль і трактор мають різні задачі і умови роботи. Сіль-
ськогосподарська техніка розв’язує різні задачі: такі як обробка поля чи 
засівання тощо. При роботі в полі трактор не має допоміжних засобів в ви-
гляді дорожніх знаків і має покладатися лише на ті данні які він отримує з 
GPS. В доповіді наводяться відомості про точне землеробство, місця вико-
ристання та існуючі системи, існуючі алгоритми прокладення шляху, а та-
кож результати розробки власної системи управління сільськогосподарсь-
кою технікою на базі мікрокомп'ютера Raspberry Pi Zero W. 
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