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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ РЕЗОНАНСА 
ДЕБАЛАНСНОШ ВИБРАЦИОННОГО ДОЗАТОРА СЫПУЧИХ

МАТЕРИАЛОВ
Богданов Е., Кюрчев С.

Аннотация.
В статье приведена структура теории вибрационной транс- 

портировки и дозирования сыпучих материалов. Разработано 
дифференциальное уравнение движения рабочего органа дебалаи- 
сного вибрационного дозатора. Выполнен анализ формул для оп
ределения амплитуды колебаний рабочего органа дебаланшог© 
вибрационного дозатора •

THEORETICAL RESEARCH OF THE PHENOMENON OF 
RESONANCE OF VIBRATION METERING DEVICE OF FRIABLE

MATERIALS

Bogdanov E.} Kurchev S,

Summary
The structure of theory of the vibration transporting and dosage 

of friable materials Is resulted in the article. Differential equalization 
of motion of working organ of vibration metering device is developed. 
The analysis of formulas is executed for determination of amplitude of 
vibrations ©f working organ of vibration metering device.
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Анотація - у статті описаний сучасний електронний прилад 
для вимірювання малих величин швидкості повітряного потоку. 
Наведена його електрична схема та описаний принцип дії.
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Проблема. Загальновідомо, що сучасне інтенсивне землеробство 
та рослинництво неможливе без впроваджувати сучасних інтенсивних 
та прогресивних технологій. Водночас, сучасні технології потребують 
підготовки якісного насінного матеріалу, який є запорукою високих 
врожаїв.
Насіннєвий матеріал високої якості, за звичай отримують шляхом 
відбору із загальної маси тільки біологічно-цінного насіння. Сівби та
кого насіння дозволяє за рахунок збільшення енергії проростання от
римати дружні сходи і збільшити врожайність на 1.5...2.0 ц/га.

Отже, постає актуальна проблема розробки наукових основ вдо
сконалення існуючих та розробки нових способів і засобів сепарації 
для відбору біологічно-цінного насіння.

Нові засоби сепарації повинні відбирати насіння із 
мінімальними втратами якісних насінин, щоб найефективніше 
вирішити проблему підготовки насінного матеріалу до сівби.

Найбільш простим та перспективним для вдосконалення є сепа
ратор, що має найменшу енергоємність - сепаратор у горизонтальному 
повітряному потоці типу “Тріумф”. Для його функціонування було 
достатньо дві людини, тому, за базовий для вдосконалення спосіб на
ми було взято саме такий спосіб сепарування насінин у горизонталь
ному потоці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Видатні вітчизняні 
вчені - Заїка П.М, Котов Б.І., Тіщенко Л.М. розробили та 
досліджували новітні засоби сепарації насіння в повітряних потоках. 
У той час завдання вдосконалення найменш енерговитратного сепара
тора в горизонтальному потоці було залишене поза їх та інших вчених 
увагою [1,2].

Мета. Нами запропоновані [3,4], розроблені та виготовлені се
паратори за новими у технічному плані способами сепарування, 
показані на рис.1(а - г)[5].

У основу збільшення якості поділу було поставлено необхідність 
забезпечення відповідності вертикальної швидкості насінин (при їх 
входженні у основний горизонтальний потік) в пряму залежність 
від питомої ваги (в основному) та аеродинамічних особливостей 
геометричної форми поверхні.

Результати досліджень. Для проведення вимірювання 
швидкості повітряного потоку за звичай використовують трубку
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Іііто-Прантля. Вимірювання швидкості повітряного потоку менше 
5м/с за допомогою трубки Піто-Прантля неможливо, оскільки трубка 
дає дуже малий динамічний тиск, недостатній для його чіткого 
реєстрування мікроманометром.

Тому, нами було розроблено та виготовлено електричний 
вимірювач малих швидкостей повітряного потоку, загальний вигляд 
якого поданий на рис. 1.

Рис. 1. Електрична принципова схема вимірювача швидкості потоку
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Рис. 2. Загальний вигляд датчика для вимірювання швидкості потоку 
встановленого на поверхні сітки похилого повітряно-сітчастого

робочого органу

Риє. 3. Схема будови датчика для вимірювання швидкості потоку 
на поверхні сітки похилого повітряно-сітчастого робочого органу
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' Нами розроблено й використано в ході досліджень спеціальний 
електричний вимірювач малих швидкостей повітряного потоку (0— 
6м/с),

Оптико-механічний датчик встановлюють у місце вимірювання 
швидкості, вмикають прилад та зчитують з дисплея значення 
швидкості потоку у місці вимірювання. Перед використанням, прилад 
тарують за допомогою анемометру.

Для вимірювання швидкості потоку на поверхні сітки робочого 
органу було виготовлено спеціальний датчик зменшеного опору, за- 
гальний вигляд якого поданий на рис. 3. Для отримання мінімального 
тертя вісь обертання гвинта датчика обертається у рубінових 
підшипниках 1, узятих у комплекті з віссю маятнику від механічного 
годинника, як видно на рис. 4.

Для підрахунку частоти обертання гвинта датчика, навпроти ло
патей датчика, встановлено оптичну пару лампа 4 -  фотоелемент З 
(див. рис. 4.).

Висновки
1. Розроблений електронний прилад дозволяє фіксувати та 

вимірювати малі за величиною значення швидкості повітряного потоку.
2. Перед використанням, прилад слід відтарувати.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Брагинець Н., Ермак В., Кюрчев С.

Аннотация
В статье описан современный электрический прибор для из

мерения малых величин скорости воздушного потока. Приведенны 
его электрическая схема и описан принцип действия.

THE ELECTRIC DEVICE FOR RESEARCH SLOW AIR
FLOW SPEED

Bragiiiee N, Ermak V, Kurchev S.

Summary
In clause the developed advanced electric device are described.. 

The devise is a small speed air flows meter throw optical, way.
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Анотація -  Розглядаються поперечні переміщення робочих 
органів широкозахватного 18-рядного просапного агрегату з тра
ктором ХТЗ-160 залежно від кута повороту трактора і розміщення 
їх в агрегаті. Рекомендуються кінематичні параметре і схема зчі
пки.
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