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Розглянуто акустичний метод контролю та дозування рослинних кормів. Запропоновано пристрій для ви-

мірювання витрат та точного дозування комбікорму в безперервному потоці. 
 
Постановка проблеми. Однією з важливих задач 

у тваринництві залишається приготування та розда-
вання кормосумішей, зокрема їх точне дозування. 

Резервами укріплення кормової бази, поряд зі 
значним підвищенням  урожайності кормових куль-
тур є підвищення якості таких традиційних кормів як 
сіно, силос, сінаж, а також комбі- та концкорми, різке 
зниження втрат при їх заготівлі та збереженні, під-
вищенні ефективності використання різноманітних 
преміксів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням розробки пристроїв безперервного дозування 
розсипних кормів (комбікорму) в приготувальних 
поточних лініях у даний час присвячено ряд робіт. 

В залежності від особливостей технологічного 
процесу та використаного поточного обладнання, ав-
тори використовують різні способи контролю та до-
зування матеріалу.  

Безперервність завантаження матеріалу досяга-
ється шляхом впровадження вагових дозувальних 
пристроїв, а також пристроїв з непрямими параметра-
ми регулювання, які характеризують технологічний 
процес: потужність, силу струму асинхронного дви-
гуна, силу струму колектора та якоря двигуна постій-
ного струму та багато інших [2]. 

Мета статті. Аналіз непрямих методів контролю 
якості дозування комбікорму з застосуванням ультра-
звуку. 

Основні матеріали дослідження. Акустичні ме-
тоди широко використовуються в наукових дослі-
дженнях для вивчення властивостей будови речовини 
живих організмів. Ці методи в основному побудовані 
на залежності швидкості поширення та поглинання 
ультразвукових хвиль від властивостей самих речо-
вин, а також від процесів, які в них  протікають [3]. 

При дозуванні комбікорму барабанним дозувачем 
типу ДП – 1, відхилення фактичної видачі корму від 
заданої норми в більшості випадків підпорядковуєть-
ся закону нормального розподілення випадкових ве-
личин.  

Падаючий потік комбікорму, можна уявити як су-
купність елементарних розсіювачів з густиною  , які 

рухаються з швидкістю V в ультразвуковому коридорі 
з параметром Дк (рис. 1). При цьому комбікорм руха-
ється під деяким кутом   до вектору поширення уль-
тразвукових хвиль з параметрами в ультразвуковому 
коридорі rmin та rmax .  

Якщо позначити потенціал хвилі на п’єзоелементі 
 t  на кордоні розділу повітря, то матеріал  ti , 

який проходить по матеріалу  t3  та послаблений 

матеріалом  t5 , можна записати: 

 
 t3  =  ti  -  t5 ,   (1) 
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Рисунок 1 – Формування ультразвукового коридору 

 
З (1) видно, що чим менше потенціал послабленої 

хвилі, тим вище ефективність прозвучування, що є 
пропорційним кількості комбікорму, сприймаються 
приймачем 3, де перетворюються в електричні коли-
вання. 

Сигнал, який одержано, є джерелом інформації 
про кількість матеріалу в потоці, який підсилюється 
підсилювачем 4, демодулюється демодулятором 5.  

З останнього, демодульований сигнал перетворю-
ється аналогово-цифровим перетворювачем 6, в дис-
кретний сигнал, який надходить до блоку вирахову-

вань 8, який виконує операцію додавання   за 5 

сек., паралельно прямуючий до індикаційного табло, 
блоку сигналізації 9 та зрівняльного пристрою 13, 
який також одержує сигнал з аналогово-цифрового 
перетворювача 6, відкоректованого по температурі 
блоком 11, порівнюючи одержану інформацію з зада-
ною, задаючим пристроєм 12, сигнал надходить на 
блок управління 14 електродвигуна 11 (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Структурна схема електромеханічної 
системи контролю дозування 

 
В залежності від рівня вихідного сигналу, елект-

родвигун 11 змінює свої оберти, підтримуючи задані 
параметри (рис. 3.). 

Спектральна густина потужності послабленої 
хвилі згідно з [4] буде рівна: 

 

S5  



2rctg


 z






































C

V
S

C

V i

11

1                     (2) 

 
де С – швидкість ультразвуку в середовищі, м·с-1; 
V – швидкість руху потоку, м·с-1; 
r0 – відстань "випромінювач – контролюючий ма-

теріал"  по векторові руху комбікорму, м. 
 
Якщо взяти до уваги те, що в цьому випаду  С > 

V, то одержимо: 
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Враховуючи те, що при хаотичному розташуванні 

часток комбікорму в потоці виконати вимогу   = 90o, 

по локалізації S5   , дуже важко, то на практиці не-

обхідно прагнути до того, щоб оптична вісь "випро-
мінювач – приймальник" була перпендикулярна до 
потоку матеріалу. 

Таким чином, залежність (3) підтверджує прави-
льність вибору способу вимірювання витрат комбіко-
рму, коли густина переходу "повітря – матеріал" най-
менша, а значить і найменше поглинання. 

На підставі вище викладеного, для рішення однієї 
із задач була розроблена електроакустична система 
контролю якості дозування комбікорму в безперерв-
ному потоці. 

Структурна схема електроакустичної системи ко-
нтролю якості дозування комбікорму зображена на 
рис.3. 

Після закінчення роботи на індикаційному табло 
висвітлюється значення всієї ваги комбікорму. При 
відсутності потоку в вимірювальній камері, сигнал 
буде мати найбільше значення, і якщо через 5 хвилин 
потік не відновиться, пристрій вимкне електродвигун 
11. 

 

7

4
2

11
13

5

8 9

10

6

1 2 3 4 5 6 11

 
Рисунок 3 – Схема технологічна 

 
Висновки. Використання запропонованого при-

строю дасть змогу вирішити проблему по вимірюван-
ню витрат комбікорму в безперервному потоці, забез-
печивши точність до 97% від заданої, при впрова-
дженні в системи кормоприготування. 
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Аннотация 
 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ 

КОМБИКОРМА 
 

Федюшко Ю. М., Хандола Ю. М. 
 

Рассмотрен акустический метод контроля и до-
зирования растительных кормов. Предложено уст-
ройство для измерения расходов и точного дозирова-
ния комбикорма в непрерывном потоке. 
 
Abstract 
 

ELECTROMECHANICS CHECKING 
OF DOSAGE OF THE MIXED 

FODDER SYSTEM 
 

Yu. Fedyushko, Yu. Handola 
 

The acoustic method of control and dosage of vege-
table forage is considered. A device is offered for measur-
ing of charges and exact dosage of the mixed fodder in a 
continuous stream. 
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