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Для зазначених факторів перевірялися й аналізувалися три критерії: 

1) Критерій Кохрена – перевірка дисперсії на однорідність, тим самим 

усунення дослідів, заміри в яких сильно відрізнялися від інших для 

результуючого ознаки; 

2) Критерій Стьюдента – перевірка коефіцієнтів на значущість; 

3) Критерій Фішера – перевірка моделі на адекватність або придатність. 

Таким чином, рівняння лінійної регресії має такий вигляд: 

32132

3121321i

zzz669,0zz656,1

zz431,2zz356,0z144,12z469,0z256,5331,81y




         (2) 

Оскільки коефіцієнти 123121 b,b,b  незначимі, то рівняння моделі: 

323132i zz656,1zz431,2z144,12z469,0331,81y  .                   (3) 

Для визначення адекватності моделі, порівняємо критичне і розрахункове 

значення за критерієм Фішера. 

Розкодована лінійна модель має вигляд: 

32

31321i

xx041,0

xx00022,0x807,0x398,3x016,039,142y




           (4) 

Таким чином, розроблено лінійну модель першого порядку, побудовану 

на основі повного факторного експерименту, яка значно спрощує розрахунки 

при прогнозуванні збільшення довжини паростка ячменю. 
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УДК 631.636.4 

 

ЗМІНА ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ГНОЄ-КОМПОСТНИХ БУРТІВ 

У РЕЗУЛЬТАТІ ЇХ ПЕРЕЛОПАЧУВАННЯ ЗМІШУВАЧЕМ-АЕРАТОРОМ 

 

В. І. Харитонов, Е. Б. Алієв 

 

При оцінці якісних показників роботи змішувача-аератора компостів було 

проаналізовано зміну фракційного складу буртів у результаті перелопачування 

[1, 2]. Фракційний склад вихідної маси підстилкового посліду не проводився, 

так як фрагменти значно перевищували параметри класифікатора. З рис. 1 

видно, що вони складаються переважно зі злеглого підстилкового посліду 

товщиною до 15 см і довжиною до 25–60 см, при вологості маси – 24±4%, 

щільності – 0,98 ± 0,11 г/см
3
. 
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а)     б) 

Рис. 1. Підстилковий послід: а – після видалення з птахівницького 

приміщення; б – закладений в бурт після карантинування. 

 

Для вирівнювання умов експериментальних досліджень було виконано 

попереднє перелопачування буртів із подальшим проведенням основних 

досліджень (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Фракційний склад суміші пташиного посліду з соломою (%) 

після перелопачування 

Технологічна 

операція 

Діаметр отворів ситового класифікатора, мм 

7 5 3 2 1 0,5 0,25 
зали-

шок 

Перелопачування  

попереднє 
14,4±5,2 34,1±7,6 19,1±4,6 14,2±5,1 15,7±4,9 2,3±0,9 0 0 

 

Після виконання операції при готуванні компостної суміші шляхом 

перелопачування відбувалось суттєве подрібнення посліду, який набував 

вигляду однорідної маси (рис. 2). 

За результатами проведених теоретичних досліджень і аналізом 

попередніх досліджень до впливових факторів віднесено наступні: 

кінематичний показник режиму роботи барабана аератора  та висота бурта h. З 

метою дослідження впливу визначених факторів на якісні та енергетичні 

показники роботи барабана змішувача-аератора було реалізовано двофакторний 

план другого порядку, матриця якого наведена у табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця планування експерименту 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кінематичний 

показник режиму 

роботи  

57,5 57,5 27,7 27,7 42,6 42,6 42,6 31,1 31,1 51,2 51,2 

Висота бурта, H, м 1,5 0,9 1,5 0,9 1,2 1,2 1,2 0,9 1,5 0,9 1,5 
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а)     б) 

Рис. 2. Компостна суміш підстилкового посліду: а – після першого 

перелопачування; б – після третього перелопачування. 

 

Визначення фракційного складу компостних матеріалів здійснювалось за 

допомогою ситового класифікатора. До складу класифікатора входять 

стандартизовані сита з отворами діаметром 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5 та 7 мм. 

Досліджуваний компонент компостних сумішей закладається на верхнє 

сито (діаметр вічок 7 мм) класифікатора і просіюється до повного розділення на 

фракції. Далі визначається маса кожної фракції mi та її відсотковий вміст (i) за 

виразом формулою: 

i =
M

m
i 100 %, (1) 

де mi – маса відповідної за класом фракції, г; М – маса вихідної наважки, г. 

Маса вихідної наважки M відбирається у межах від 500 до 1000 г. 

Схема взяття проб агрегатного складу бурту подана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема взяття проб агрегатного складу бурту. 

 

В дослідженнях сумарний відсотковий вміст найбільш цінних фракцій 3 та 

5 мм прийнято в якості параметру оптимізації –  “показник структурності бурта, 

 %”. Повторність кожного вимірювання повинно бути неменшим ніж 5. 

Отримана математична модель впливу досліджуваних факторів на 

показник структурності  бурта має вигляд: 
22 45,458H+H0,013-0,110- 135,009H- 9,598+ -72,386=   . (2) 
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Для цього рівняння на 95% рівні довірчої ймовірності дисперсії 

однорідні, значення критерію Кохрена G =0,1936 < G0,05(2, 11) = 0,4187. 

Дисперсія адекватності математичної моделі Sад =0,1245; дисперсія 

похибки дослідів Sy=0,4163; значення критерію Фішера F = 0,31 < F0,05(9,2) = 

 = 2,29; модель адекватна на будь-якому рівні довірчої ймовірності. 

За аналізом рівняння регресії (2) на рис. 4 графічно представлено 

поверхню відгуку впливу досліджуваних факторів на показник структурності 

бурта. 

Отримано математичну модель впливу досліджуваних факторів на 

енергоємність представлена виразом: 
22 152,637H+0,077- 366,328H- 7,719+ 95,899=E   . (3) 

Для цього рівняння на 95% рівні довірчої ймовірності дисперсії 

однорідні, значення критерію Кохрена G = 0,21< G0,05(2, 11) = 0,3924.  

 
Рис. 4. Вплив кінематичного показника  роботи барабана аератора і 

висоти бурта H на структурність бурта  

 

Розрахункове значення критерію Фішера для отриманого рівняння 

становить F =1,46173 < F0,05(5, 5) = 5,05, таким чином отримана модель адекватна 

на будь-якому рівні довірчої ймовірності. 

За рівнянням регресії (3) на рис. 5 наведене графічне представлено 

поверхню відгуку впливу досліджуваних факторів на загальну на енергоємність 

процесу. Завданням вирішення компромісної задачі була мінімізація загальної 

енергоємності процесу при максимальному значенні показника структурності 

бурта для максимально можливого бурта Н=1,5 м, що здатен обробляти аератор 

визначеної конструкції, тобто: 















.max

min;E

;5.1H

 (4) 
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Рис. 5. Вплив кінематичного показника  роботи барабана аератора і 

висоти бурта H на загальну енергоємність процесу Е. 

 

Вирішення цієї задачі за допомогою програмного пакету “Mathematica” 

привели до раціональних параметрів:  =40,77 при Н=1,5 м, або D =550 мм,  

n =675 об/хв. і Vп =0,5 м/с. При цих параметрах структурність бурта  становить 

36,7% при загальній енергоємності процесу 54,3 Дж/кг. 
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УДК 631.331.85 

 

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИСІВУ НАСІННЯ 

ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР ПНЕВМОМЕХАНІЧНИМИ 

ВИСІВНИМИ АПАРАТАМИ 

 

П. С. Попик 

 

В напрямку підвищення точності висіву проведена велика кількість 

досліджень і розроблено ряд перспективних апаратів. 
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Отримані результати в певній мірі задовольняють агровимоги на висів 

технічних культур, однак на сьогоднішній день не представляється можливим 

стверджувати, що проблема повністю вичерпана. 

Подальші дослідження в цьому напрямку залишаються актуальними, а їх 

позитивні результати відкривають перспективи економії не тільки посівного 

матеріалу, але також підвищення загальної врожайності культур. 

Для технічних культур оптимальними умовами розвитку рослин є їх 

взаємне рівномірне розташування в рядку, яке досягається шляхом виконання 

вимог до необхідної точності висіву. Все більшого розповсюдження в сівалках 

точного висіву знаходять електронні системи виконання і контролю 

технологічного процесу висіву. 

Передові розробники сучасних сівалок точного висіву для приводу 

висівних апаратів здебільшого використовують альтернативні приводи в заміну 

класичним ланцюговим передачам, що дають можливість вимикання окремої 

висівної секції або декількох секцій та індивідуальний привід всіх висівних 

дисків. Система автоматизації і контролю за виконанням технологічного 

процесу складається з системного блока, оснащеного відповідним програмним 

забезпеченням, монітора, пульта керування, датчиків (швидкості руху сівалки, 

рівня насіння і добрив в бункерах, лічильників насіння, добрив тощо). 

Дана система забезпечує відключення, включення одної чи декількох 

висівних секцій сівалки. Головним керуючим елементом є електронний блок 

управління. 

Об’єднавши всі системи можливо забезпечити відключення, включення 

секцій сівалки на основі даних супутникових сигналів глобального 

позиціювання (GPS).  

В сучасних висівних апаратах фірм Vaderstad (Швеція), HORSCH 

(Німеччина) та інших кожен висівний диск має індивідуальний привід від 

електродвигуна, а насіннєпроводи обладнані оптичними датчиками насіння. 

Всі висівні секції в сівалках обладнані окремими потужними 

електродвигунами на 12V, які мають вмонтовану систему планетарних передач. 

Для генерування струму в конструкції сівалки передбачено генератор і 

акумулятор. Застосування електродвигунів сприяє високій точності і 

стабільності висіву насіння на різних швидкісних режимах роботи. Це особливо 

актуально при роботі на високій швидкості до 18 км/год, оскільки при 

копіюванні сошником мікрорельєфу поверхні частота обертів висівного диска є 

сталою, в той час як при механічній передачі вертикальні коливання сошника є 

причиною прискорень або уповільнень частоти обертів диска. Така ситуація в 

1,5-2 рази може змінювати встановлений інтервал розміщення насіння в рядку і 

в майбутньому впливати на зменшення врожайності. Очевидною перевагою 

електроприводу, у порівнянні з сівалками точного висіву з механічним 

привидом, є стабільна і чітка робота висівного апарата, що виключає можливі 

ривки і проковзування приводного колеса по землі. Оскільки висівні апарати 

приводяться в дію за допомогою електродвигунів, електронна система 

управління дає можливість відключення їх в індивідуальному порядку. 
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