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У роботі запропонована система керування перевантаженням зерна при післязбиральній обробці 
зернометальниками, застосування якої дозволить зменшити пошкодження й втрати зерна. Представлено 

автоматизовану електромеханічну систему, що може бути встановлена на сільськогосподарську техніку без 
додаткової модернізації робочих органів. В результаті аналізу систем керування обрано систему з елементами 

нечіткої логіки, що дозволить чітко визначати необхідні керуючі впливи та враховувати додаткові параметри, 

що можуть впливати на процес перевантаження. Запропоновано функціональну схему мікропроцесорної 
системи керування електроприводом із використанням нечіткої системи. Результатом роботи системи буде 
визначення завдання керування на перетворювачі частоти приводних двигунів механізмів зернометальника. На 
підставі моделювання траєкторій польоту зерна сформовано залежності дальності польоту від швидкості 
конвеєра та додаткового піддуву, які було використано для визначення налаштувань нечіткого контролера. 
Виконано налаштування нечіткої системи: визначено набір вхідних і вихідних змінних; обрано кількість і 
розташування термів; сформульовано набір продукційних правил для системи. В результаті 
експериментального моделювання отримано графіки формування задаючих впливів нечітким контролером за 
умови появи і зникання зустрічного вітру для різних заданих відстаней переміщення. Практичне застосування 

запропонованої системи дозволить зменшити матеріальні збитки від травмування перевантажуваного зерна й 

підвищити ефективність роботи зернометальника. 
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нечіткий контролер, ефективність роботи зернометальника. 

СИНТЕЗ НЕЧЕТКОГО ДВУСВЯЗНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

ЗЕРНОМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ С ФУНКЦИЕЙ ФОКУСИРОВАНИЯ ПОТОКА ЗЕРНА 

Е. В. Бурдильная, И. С. Конох, С. А. Сергиенко 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: evburdilnaya@gmail.com 

В работе предложена система управления перегрузкой зерна при послеуборочной обработке 

зернометателями, применение которой позволит уменьшить повреждения и потери зерна. Представлена 

автоматизированная электромеханическая система, которая может быть установлена на сельскохозяйственную 

технику без дополнительной модернизации рабочих органов. В результате анализа систем управления выбрана 
система с элементами нечеткой логики, что позволит четко определять необходимые управляющие воздействия 

и учитывать дополнительные параметры, которые могут влиять на процесс перегрузки. Предложена 
функциональная схема микропроцессорной системы управления электроприводом с использованием нечеткой 

системы. Результатом работы системы будет определение задания управления на преобразователи частоты 

приводных двигателей механизмов зернометателя. На основании моделирования траекторий полета зерна 

сформированы зависимости дальности полета от скорости конвейера и дополнительного поддува, 
использованных для определения настроек нечеткого контроллера. Выполнены настройки нечеткой системы: 

определен набор входных и выходных переменных; выбрано количество и расположение термов; 

сформулирован набор продукционных правил для системы. В результате экспериментального моделирования 

получены графики формирования задающих воздействий нечетким контроллером при появлении и 

исчезновении встречного ветра для различных заданных расстояний перемещения. Практическое применение 

предлагаемой системы позволит уменьшить материальный ущерб от травмирования перегружаемого зерна и 

повысить эффективность работы зернометателя. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відома проблема 

пошкодження зернового матеріалу час час 

післязбиральної обробки, що призводить до 

зменшення строків його зберігання та посівних 

якостей, що в свою чергу тягне за собою збільшення 

матеріальних збитків підприємств України [1, 2]. 

Особливої уваги згідно технології 
транспортування зерна потребує вирішення питання 

післязбиральної його обробки, коли зернові 

піддаються багаторазовому впливу робочих органів 

сільськогосподарських машин, таких як тримери, 

метальники, очисники та інші, що призводить до 

травмування та деформації зерна, яке може 

перевищувати 25 % від його загального обсягу. 

Внаслідок цих операцій у структурі зерна 

з’являються мікротравми, що негативно 

позначаються як на здатності до тривалого 

зберігання й опору хворобам і шкідникам, так і на 
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майбутній врожайності та якості зібраних зернових 

культур у цілому. 

Аналіз робіт, що присвячені спробам вирішенню 

проблемам зменшення травмування [3–9], показав, 

що переважно авторами пропонується змінити певні 
робочі частини післязбиральної техніки чи сам 

процес перевантаження.  

Модернізація конструкції чи робочих органів 

післязбиральної техніки є складною задачею, крім 

того доведеться змінювати весь парк техніки. 

Альтернативою може бути використання системи 

керування, що буде працювати з вже робочими 

машинами й може бути встановлена на різні моделі 
одного типу машин. 

Метою роботи є  розробка системи керування 

електроприводами конвеєра та вентилятора 

додаткового піддуву на основі нечіткого контролера 

для процесів перевантаження зерна з можливістю 

зменшення його травмованості та пошкодження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

З попереднього аналізу найбільш поширених 

зернометальних машин на сучасних підприємствах 

та тих, що пропонують комерційні організації на 

ринках України, було обрано зернометальник  

ЗМ-60, 90 [2, 10].  

Переміщення зерна відбувається по конвеєрній 

стрічці, що розміщена у напрямній трубі. 
Спрямування руху потоку зерна здійснюється 

напрямним носиком, о який зерно вдаряючись 

травмується та пошкоджується. 

Оскільки швидкість руху конвеєрної стрічки в 

існуючих моделях зернометальників є постійною, 

незалежно від відстані приземлення, зерно буде 

битися о носик з максимальною силою. 

Пропонується зняти напрямний носик, а з метою 

фокусування зернового потоку використовувати 

можливість керування його траєкторією, змінюючи 

швидкість руху стрічки шляхом регулювання 

частоти обертання АД електроприводу конвеєра при 

живленні його від перетворювача частоти, що 

дозволить задавати необхідну швидкість руху 

зернового потоку та забезпечить його метання з 
меншими втратами [2]. В середньому прошарок 

зерна на стрічці може досягати 5–10 см, тоді 
відповідно траєкторія верхнього (рис. 1, позн. 1) і 
нижнього (рис. 1, позн. 2) прошарку буде значно 

відрізнятися зі зростанням швидкості конвеєра. 
Враховуючі це, фокусування розльоту зерна можна 

досягти шляхом додаткового впливу на нижні 
прошарки зерна на стрічці (рис. 1, позн. 3). Це 
можна забезпечити, наприклад, струменем повітря 

від встановленого під конвеєром вентилятора, який 

буде формувати задану потужність струму повітря 

та забезпечувати вирівнювання швидкостей верхніх 

і нижніх прошарків зернового потоку. Закони 

керування швидкістю конвеєрної стрічки 

(формування бажаної траєкторії польоту) та 

швидкістю струменя повітря вентилятора 
(фокусування потоку зерна) можуть бути отримані з 
рівнянь фізики руху тіла [1].  

 

Рисунок 1 – Функціональна схема 
електромеханічної системи керування траєкторією 

польоту зернового потоку: КЗМ – конвеєр 

зернометальника; АД1, АД2 – асинхронні двигуни; 

ПЧ1, ПЧ2 – перетворювачі частоти; траєкторії 
польоту верхнього (1) та нижнього (2) прошарків 

зерен звичайного зернометальника; траєкторія 

нижнього прошарку, скорегованого піддувом 

вентилятора (3) 

 

Для автоматизації та оптимізації процесу 

система керування має бути комп’ютеризована, яка 

разом із основними функціями може забезпечувати 

постійний моніторинг параметрів електромеханічної 
системи, корекцію керуючих впливів, а також 

підвищить ефективність роботи зернометальника та 

спростить роботу оператора. 
Визначивши основні параметри (тип та маса 

зерна, задана відстань вивантаження), що слід 

враховувати при налаштуванні керуючого впливу, 

необхідно визначитися з типом системи керування. 

На сьогодні найбільш поширеними можна 

вважати ПІД-контролери, які характеризуються 

простотою побудови й поширеністю промислового 

використання, ясністю функціонування, 

придатністю для розв’язання більшості практичних 

завдань і низькою вартістю. Близько 90...95 % [11] 

регуляторів, що перебувають у цей час в 

експлуатації, використовують ПІД алгоритми. На 

ринку ПІД контролери найбільш поширено 

представлені продукцією фірм ABB, Foxboro, 

Honeywell, Yokogawa, Toshiba, Siemens, Omron, 

Контравт, Овен. Сучасні силові перетворювачі 
зазвичай вже містять вбудований ПІД-регулятор. 

Незважаючи на це, на сьогодні залишається багато 

проблем у питаннях використання таких алгоритмів: 

усунення інтегрального насичення при регулюванні 
в контурах з гістерезисом, нелінійними об’єктами й 

транспортною затримкою; надмірний шум і 
зовнішні збурювання ускладнюють налаштування 

параметрів. Проблеми ускладнюються тим, що в 

сучасних системах керування динаміка часто 

невідома, регульовані процеси не можна вважати 

незалежними, виміри сильно зашумлені, 
навантаження непостійне. Це все приводить до 

появи помилки регулювання. Підвищення якісних 

показників можливе при використанні ПІД-

регуляторів дробового порядку [12–13]. Заслуговує 
на увагу і можливість ідентифікації об’єкта 
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керування дробнораціональними функціями [14]. 

Разом з тим, широке застосування дробових 

інтегралів і похідних стримується відсутністю їх 

чіткого фізичного тлумачення та складності 
фізичної реалізації.  

Дещо інші підходи до побудови систем 

керування були сформовані в теорії інваріантності 
[15]. У основу цієї теорії покладено принцип 

комбінованого керування, тобто керування ведеться 

як за відхиленням, так і за зовнішнім задаючим і 
управляючим впливам. Введення додаткових 

зв’язків за задаючим чи збурюючим впливами не 

змінює характеристичного полінома замкненої 
системи керування. Оскільки можливості 
безпосереднього виміру збурень практично значною 

мірою обмежені, великий інтерес представляє метод 

непрямих оцінок параметрів із допомогою поточної 
інформації, одержуваної в реальному масштабі часу. 

Відповідні методи синтезу призводять до структур 

керуючих пристроїв, що включають моделі 
збурюючих впливів (метод внутрішніх моделей). 

Таким чином, необхідно завдання досить точної 
моделі збурення у вигляді диференціального або 

різницевого рівняння (моделі формуючого фільтра), 
або вирішення задачі ідентифікації збурень з 
використанням наявної поточної інформації. 
Неповна апріорна та поточна інформація щодо 

збурень значно ускладнює вибір адекватних 

математичних моделей та їх ідентифікацію за 

непрямими вимірюваннями. Опис характерних для 

технологічних об’єктів керування нестаціонарних та 

стрибкоподібно мінливих збурень складної 
структури вимагає використання складних 

багатопараметричних моделей, що призводить до 

значного ускладнення системи керування. При 

цьому збільшення числа параметрів, що підлягають 

оцінюванню, призводить до збільшення помилок 

оцінювання внаслідок некоректності завдання 

ідентифікації по непрямих вимірах. У ряді випадків 

наявних вихідних даних взагалі виявляється 

недостатньо для обґрунтованого вибору відповідної 
моделі, що унеможливлює саму постановку 

завдання ідентифікації збурень. Крім того, в рамках 

комбінованого керування не тільки не вдається 

забезпечити низьку чутливість до параметричних 

збурень, але й точність компенсації зовнішніх 

впливів виявляється у повній залежності від змін 

параметрів системи керування. 

Питання побудови замкнутих систем керування 

із заданими прямими показниками якості знайшли 

відображення в теорії модального керування  

[16]. Необхідні прямі показники якості можуть бути 

математично представлені у вигляді еталонного 

руху або еталонної керованої системи (процедура 

синтезу систем керування за заданими перехідними 

процесами регульованих величин, представлення 

керуючих функцій, у вигляді поліномів відносно 

часу). Однак, вибір еталонної системи не може бути 

довільним, тому що потрібно враховувати 

можливість відтворення реальною системою 

еталонного руху при встановленому об’єкті 
керування та заданих обмеженнях на керування. 

Забезпечення низької чутливості до 

параметричних та координатних збурень, а також 

підвищення динамічної та статичної точності може 

бути знайдено у класі систем, стійких при 

необмеженому збільшенні коефіцієнта посилення, 

побудовані як вирішення задачі аналітичного 

конструювання регуляторів (АКР). Однак, таке 

рішення призводить до лінійних регуляторів із 
жорсткими зворотними зв’язками координат 
збуреного руху об’єкта керування. Синтезовані 
таким чином системи керування за своєю природою 

є статичними навіть за відсутності координатних 

збурень. Всі спроби обліку зовнішніх збурень при 

вирішенні завдання аналітичного конструювання 

регуляторів [17] призводять до комбінованого 

принципу керування, що тягне за собою значне 

ускладнення системи керування, але не дає повного 

вирішення проблеми внаслідок практичної 
неможливості обліку всіх збурюючих впливів, що 

діють на об’єкт. Вирішення задачі АКР на основі 
модифікованого принципу симетрії систем 

керування призводить до складних алгоритмів 

керування з необхідністю багаторазового 

диференціювання сигналу помилки регулювання. 

Технічна реалізація та налаштування таких 

регуляторів вкрай складна, а іноді взагалі 
неможлива. 

На підставі проведеного аналізу класу систем 

керування та враховуючи, що запропонована модель 

має декілька параметрів, які слід враховувати при 

визначенні оптимального керування, можна 

розглядати клас систем з нечіткою логікою. 

Оскільки такі системи можуть використовувати ряд 

різних параметрів, що задані неточно або неповно, 

визначати необхідний керуючий вплив на основі 
різних комбінацій змінних, приймати рішення на 

основі великого обсягу даних (що містяться в 

пам’яті) та математичного апарату. Використання 

подібних систем полегшує процес прийняття рішень 

оператору, забезпечуючи високу швидкість 

розрахунків, простоту адміністрування та надійність 

виконання [18–20]. 

Застосування нечіткої логіки забезпечує 
врахування неповних або нечітких даних, крім того, 

отримані нові дані та розрахунки можуть бути 

занесені в основну базу даних та використані в 

подальшому. 

Основою роботи нечітких систем є нечіткий 

вивід, що включає процедуру перетворення вхідних 

чітких даних у вигляд, необхідний для подальшої 
роботи – фаззифікація. Тобто введені вхідні впливи 

описуються як лінгвістичні змінні й визначаються 

типи та значення їх термів та функції 
приналежності. 

Далі, згідно нечіткого алгоритму логічного 

виводу визначаються відповідні поточні значення, 

що отримані з пристрою введення і вони 

приймаються для подальших розрахунків. Проміжні 
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етапи залежать від структури системи та типу 

нечіткого алгоритму, але зазвичай алгоритм містить 

етапи: агрегування підумов; активізація 

підзаключень (в разі, якщо висновок складається з 
декількох підзаключень); акумуляція заключень. 

Кожен з етапів має свій математичний опис [21]. 

Далі система на підставі визначених правил та за 

реалізованим математичним апаратом визначає таке 

завдання керування, що буде забезпечувати 

необхідні параметри. 

Отримані вихідні змінні описані у лінгвістичній 

формі та мають відповідні функції приналежності,  
відповідно в такому вигляді вони не можуть бути 

використані для завдання керування. Для 

приведення цих даних до чіткого виду виконується 

процедура дефаззифікації. Тут можуть бути 

застосовані будь які математичні методи 

дефаззифікації [21].  

Для вирішення поставленої задачі запропонована 

функціональна схема мікропроцесорної системи 

керування електроприводом із використанням 

нечіткої системи (рис. 2). 

Для завдання вхідних параметрів призначено 

пристрій введення (HMI панель). Для 

розроблювальної системи було визначено основні й 

додаткові вхідні змінні. З урахуванням 

розробленого математичного апарату [1], що 

враховує параметри зерна при визначенні закону 

керування швидкістю конвеєрної стрічки, в якості 
першої основної вхідної змінної оператором 

задається саме тип зерна (пшениця, кукурудза, овес і 
т.п.). Спираючись на довідникові дані геометричних 

розмірів зернових система автоматично з бази даних 

визначає та розраховує необхідні еквівалентні 
параметри (вага та радіус зерна) для подальшого 

формування закону керування. 

В якості другої основної вхідної змінної 
задається необхідна дальність транспортування 

зерна, для завдання якої оператор під час руху 

зернового потоку підрегульовує в необхідне 

положення рукоять «регулятора» на режим 

стабілізації. 
Таким чином, оператор через панель введення 

зазначає лише тип перевантажуваного зерна й 

необхідну відстань транспортування.  

Для визначення коректного сигналу керування 

слід враховувати зміни швидкостей конвеєра та 

вентилятора, для цього вводиться зворотній зв’язок і 
зазначені впливи також відносяться до основних, 

значення яких фіксується датчиками. 

Сигнали швидкості конвеєра і вентилятора 

додаткового піддуву надходять на плату АЦП, яка 

перетворює аналогові сигнали у відповідні цифрові. 
Керуюча програма на комп’ютері фіксує відповідні 
сигнали в цифровій формі, проводить розрахунок і 
видає наступний керуючий сигнал на плату ЦАП, 

яка переводить керуючий сигнал із цифрової форми 

в аналогову. 

Одночасно з опитуванням датчиків швидкості 
проводиться опитування допоміжних датчиків і 
видаються відповідні сигнали – додаткові вхідні 
змінні. В системі передбачено враховувати напрям 

та швидкість вітру датчиком поздовжньої складової 
вітру. За необхідності можна враховувати й 

додаткові впливи, для чого слід встановити 

відповідне обладнання. Таким чином система може 

бути розширена й при певних умовах, відповідних 

алгоритмах і правилах може враховувати додаткові 
параметри. 

Результатом роботи системи буде визначення 

завдання керування:  

–  на ПЧ1, що керує АД1 – асинхронний двигун 

вентилятора, в залежності від необхідної швидкості 
повітряного потоку піддуву; 

–  на ПЧ2 АД2 – асинхронний двигун приводу 

конвеєра зернометальника, в залежності від 

необхідної швидкості, що визначає дальність 

метання зерна. 

 

Рисунок 2 – Функціональна схема системи: МПС – мікропроцесорна система; ЦАП1, ЦАП2 – цифро-аналогові 
перетворювачі; АЦП – аналого-цифровий перетворювач; ДШ – датчик швидкості;  

ДВ – датчик поздовжньої складової вітру; ДТ – датчик тиску 
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Нечіткий контролер має реалізовувати зворотні 
залежності на модель польоту зерна і формувати 

відповідні задаючі впливи на привід конвеєра та 

вентилятора піддуву. 

На підставі моделювання траєкторій польоту 

зерна [1], сформовано залежності дальності польоту 

від швидкості конвеєра та додаткового піддуву – для 

максимально та мінімально допустимого відхилення 

(рис. 3). Для формування навчального масиву даних 

було використано блок 2D Lookup Table бібліотеки 

Simulink, який зіставляє вхідні дані з вихідними 

значеннями, апроксимуючі таблицю значень функції 
залежності максимальної й мінімальної відстані 
розльоту зерна в залежності від швидкості конвеєра 
та потужності повітряного потоку. 
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Рисунок 3 – Залежності дальності польоту зерна  
від параметрів швидкості конвеєра  

та піддуву для максимального maxL  (а)  

та мінімального minL  (б) значень  

 

Для моделювання нечіткої системи було 

використано додаток Fuzzy Logic Toolbox 

математичного пакету MATLAB, в якому 

реалізовано структуру контролера відповідно до 

визначених змінних. В якості алгоритму нечіткого 

логічного виводу застосовується алгоритм Mamdani. 

При завданні вхідних та вихідних змінних 

використано правила нечіткого представлення 

даних – у формі нечітких функцій приналежності, 
терми яких наведено на рис. 4–7. 

Рисунок 4 – Задана відстань метання зерна 

 

Рисунок 5 – Вплив зустрічного вітру 

Рисунок 6 – Задаючий вплив на електропривод 

конвеєра 

Рисунок 7 – Задаючий вплив на електропривод 

вентилятора 

 

Для роботи нечіткої системи формується база 

правил нечітких продукцій, яка є узгодженою 

множиною окремих нечітких продукцій у вигляді 
«ЯКЩО А ТО В», де A, В – нечіткі лінгвістичні 
висловлювання. Правила синтезовано таким чином, 

що передбачено можливі варіанти комбінації 
нечітких продукцій та враховано отримані 
математичні залежності моделі польоту зерна. 

В результаті отримано завдання для регуляторів 

швидкості конвеєра та вентилятора (рис. 8). 

Запропонована система керування електроприводом 

тримера конвеєра враховує задаючий вплив від 

нечіткого контролера, який підбирає керування 

(рис. 8, крива 1), спираючись на допустимі межі 
(криві 2 та 3). 
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а) 

 

б) 

Рисунок 8 – Перехідні процеси роботи контролера: 

а) завдання на ЕП конвеєра з врахуванням minL  

 та maxL ; б) завдання на ЕП конвеєра (1)  

та вентилятора (2) 

 

Таким чином нечіткий контролер, враховуючи 

початкові параметри – налаштування оператора,  
формує такі керуючі впливи на регулятори 

швидкості механізмів (конвеєра та вентилятора) 
зернометальної машини, що забезпечується 

оптимальне керування системою при вирішенні 
поставленої задачі зменшення травмування та 

пошкодженості зерна для транспортування на 

задану відстань. 

CONCLUSIONS. 1. Для підвищення ефективності 
роботи зернометальної машини запропоновано 

модифіковану структуру системи керування 

виконавчими механізмами, яка містить частотні 
приводи конвеєру і вентилятору піддуву, датчики 

швидкості руху конвеєрної стрічки і тиску повітря, 
датчик продольної складової вітру, пристрій завдання 

типу зерна і бажаної відстані його метання, нечіткого 

контролеру для формування задаючого впливу на 
частотні перетворювачі, що дозволяє реалізувати 

необхідну відстань метання з мінімальним 

розсіюванням зернового потоку. 

2. Нечіткий контролер було налаштовано на 
підставі визначених функцій залежності відстані та 
розсіювання зерна різного типу від параметрів руху 

конвеєрної стрічки і пневматичного піддуву. 

Контролер реалізує зворотні залежності для отримання 

завдання на технологічні регулятори з урахуванням 

збурюючого впливу (швидкість вітру). Нелінійність 
функціональних залежностей обумовлює нерівномірне 
розташування термів нечітких змінних. 

3. Перевагою запропонованого методу керування 

процесом перевантаження зерна є можливість 

значно знизити відсоток його травмованості та 

пошкодження за рахунок відсутності напрямного 

носика. Крім того, сам процес керування 

зернометальником спроститься для оператора, 
оскільки визначення необхідних параметрів буде 

здійснюватися автоматично.  

4. Запропонована система керування легко може 

бути впроваджена у техніку, що працює в сільських 

господарствах, не потребуючи модифікації самих 

машин. Простота в керуванні системою забезпечить 

комфортну роботу оператору без додаткового 

навчання та спростить процедуру визначення 

положення зернометальника під час перевантаження 

зерна. Крім того, передбачено можливість 

врахування додаткових параметрів, які можуть 

впливати на траєкторію польоту зернового потоку. 
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SYNTHESIS OF A FUZZY TWO-LINKED REGULATOR FOR FREQUENCY ELECTRIC DRIVES  

OF A GRAIN MACHINE WITH A FOCUS OF THE GRAIN FLOW 

E. Burdilna, І. Konokh, S. Serhiienko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: evburdilnaya@gmail.com 

Purpose. A control system for grain overloading during post-harvest processing with grain throwers has been 

proposed, the use of which will reduce damage and grain loss. An automated electromechanical system is presented that 

can be installed on agricultural machinery without additional modernization of the working bodies. Methodology. As a 

result of the analysis of control systems, a system with elements of fuzzy logic was selected, which will clearly define 

the necessary control actions and take into account additional parameters that can affect the overload process. A 

functional diagram of a microprocessor control system for an electric drive using a fuzzy system is proposed. The result 

of the system operation will be the definition of the control task for the frequency converters of the drive motors of the 

grain thrower mechanisms. Originality. Based on the simulation of grain flight trajectories, the dependences of the 

flight range on the conveyor speed and additional blowing were formed, which were used to determine the settings of 

the fuzzy controller. Results. Fuzzy system settings are performed: a set of input and output variables is defined; the 

number and location of terms are selected; a set of production rules for the system is formulated. As a result of 

experimental modeling, graphs of the formation of mastering influences by a fuzzy controller under the condition of the 

appearance and disappearance of the headwind for different given distances of movement were obtained. Practical 

value. Practical application of the offered system will allow to reduce material losses from injury of the overloaded 

grain and to increase efficiency of work of the grain thrower. Figures 8, references 21. 

Key words: grain damage, grain thrower, post-harvest grain processing, control system, fuzzy controller, grain 

thrower efficiency.  
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