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Анотація: в результаті чисельного процесу переміщення насіння під дією робочого органу блока 

подачі насіння фотоелектронного сепаратора було розроблено фізико-математичну модель, яка зв’язала 

продуктивність блоку подачі насіння фотоелектронного сепаратора і середній інтервал часу між падаючим 

насінням від подачі насіння, частоти коливань вібролотка і частоти обертання барабана. В результаті 

вирішення компромісної задачі, а саме для забезпечення ефективної роботи блоку подачі насіння 

фотоелектронного сепаратора необхідно, щоб його продуктивність була максимальною і дорівнювала 

значенню подачі насіння, при цьому середній інтервал часу між падаючим насінням повинен бути 

максимальним, встановлені раціональні параметри блоку подачі насіння. 
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Постановка проблеми 

Немаловажним елементом фотоелектронного сепаратора насіннєвого матеріалу є його блок 

подачі насіння, який формує потік насінин до блока розпізнавання. Тому необхідно дослідити процес 

переміщення насінні в вищезазначеному блоці фотоелектронного сепаратора.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
У вітчизняних оптичних фотосепараторів серії Ф і ФЛ-100 поширена одношарова подача 

насіннєвого матеріалу в канал, що надходить на обробку. У зарубіжних оптичних фотосепараторів 

зустрічається двошарова подача насіння, дозована подача насіння проводиться в оптичних 

фотосепараторів Sortex Z + (Швейцарія) [1-3]. На сьогодні існує багато фізико-математичних методів 

описання процесу роботи представлених типів блоку подачі насіння: емпіричний; аналізу структури 

потоків матеріалу за допомогою функції розподілення часу перебування часток; механіки суцільних 

середовищ; ентропійно-інформаційний; статистичний [4-6]. Однак для подальших досліджень було 

обрано метод дискретних елементів, який реалізовано в програмному пакеті. 

 

Мета досліджень 

Провести чисельне моделювання роботи робочого органу блока подачі насіння 

фотоелектронного сепаратора та обґрунтувати його раціональні параметри. 

 

Методика дослідження 

Для визначення раціональних режимних параметрів роботи робочого органу блока подачі 

насіння фотоелектронного сепаратора реалізуємо відповідні фізичні моделі в програмному пакеті 

STAR-CCM+. В якості фізичних моделей для чисельного моделювання були обрані наступні: k-ɛ 

модель турбулентності розділеної течії, поле сили тяжіння, модель реального газу Ван-дер-Ваальса, 

модель дискретних елементів, модель багатофазної взаємодії [7-10]. Метод дискретних елементів 

базується на законах збереження імпульсу і моменту імпульсу для Лагранжевих моделей 

багатофазного середовища. Однак для побудові фізико-математичної моделі необхідно прийняти 

припущення про те що насінини представляються у вигляді однакових еліпсоїдів з визначеною 

густиною і ефективним діаметром. 

Були прийняті фізико-механічні властивості насіння: коефіцієнт Пуассона – 0,5; модуль Юнга 

– 0,2 MPa; щільність – 800 кг/м
3
; ефективний діаметр – 0,008 м;коефіцієнт тертя спокою  – 0,8; 

нормальний коефіцієнт відновлення – 0,5; дотичний коефіцієнт відновлення – 0,5; коефіцієнт опору 
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кочення – 0,3. Властивості середовища були наступні: середовище – повітря; динамічна в'язкість – 

1,85508·10
-5

 Па·с; турбулентне число Прандтля – 0,9; прискорення вільного падіння – 9,8 м/с
2
; 

температура – 293 К; тиск – 101325 Па. Розмір комірки сітки моделювання складав 0,001 м. 

Для спрощення математичних і часових операцій були прийняті наступні конструктивно-

технологічні параметри блока подачі насіння: амплітуда коливань вібролотка A = 0,008 м (відповідає 

розміру каналу вібролатка); зовнішній радіус барабана r0 = 0,07 м; кількість лопатей N = 38; довжина 

лопаті l = 0,01 м. 

Для реалізації чисельного моделювання було складено розрахункову схему процесу переміщення 

насіння під дією робочого органу блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Розрахункова схема процесу переміщення насіння під дією робочого органу блока подачі 

насіння фотоелектронного сепаратора 

 

За фактори чисельного моделювання були прийняті наступні технологічні параметри: подача 

насіння Q, частота коливань вібролотка ψ, частота обертання барабана n (межі варіювання 

представлені в таблиці 1). 

Таблиця 1 

Рівні варіацій факторами чисельного моделювання процесу переміщення насіння під дією робочого 

органу блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора 

Рівні варіацій факторів 

Фактори 

Подача насіння 

Q, кг/год 

Частота коливань 

вібролотка ψ, с
-1 

Частота обертання 

барабана n, об/хв 

Верхній рівень (+) 15 10 15 

Основний рівень (0) 9 7,5 10 

Нижній рівень (–) 3 5 5 

Інтервал варіацій 

факторів 
6 2,5 5 

 

Чисельне моделювання було проведено за повним факторним дослідом із загальною кількістю 

дослідів – 3
3
 = 27.  

В якості критеріїв оцінки технологічного процесу було обрано продуктивність блоку подачі 

насіння фотоелектронного сепаратора q і середній інтервал часу між падаючим насінням T.  

Слід зазначити, що вібролоток складається з 10 однакових повздовжніх каналів, по яким 

переміщуються насіння. Тривалість експозиції складала 100 с. 

 

Результати досліджень 

В результаті моделювання було отримано візуалізацію технологічного процесу переміщення 

насіння під дією робочого органу блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Розподіл інтервалів часу сходу насіння з вібролотка блока подачі насіння 

фотоелектронного сепаратора при Q = 15 кг/год 

 

 
Рис. 3. Розподіл інтервалів часу сходу насіння з вібролотка блока подачі насіння 

фотоелектронного сепаратора при Q = 9 кг/год 

 

 
 

Рис. 4. Розподіл інтервалів часу сходу насіння з вібролотка блока подачі насіння 

фотоелектронного сепаратора при Q = 3 кг/год 

 

З використанням програмного пакету Mathematica проведено апроксимацію отриманих даних, 

в результаті якої встановлено рівняння залежності продуктивність блоку подачі насіння 

фотоелектронного сепаратора q від вищезазначених факторів: 
 

q = 3,45357 + 0,0933708 n – 0,00589572 n
2 
+ 0,457189 Q – 

– 0,0053538 n Q – 0,0381064 Q
2  

– 1,52058 ψ + 0,0136973 n ψ + 

+ 0,0710524 Q ψ + 0,101452 ψ
2
. 

(1) 
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Графічна інтерпретація залежності (1) представлені на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Залежність продуктивність блоку подачі насіння фотоелектронного сепаратора q від 

подачі насіння Q, частоти коливань вібролотка ψ і частоти обертання барабана n 

 

Аналізуючи рисунок 5 можна зробити висновок про те, що із збільшенням значення частоти 

коливань вібролотка ψ продуктивність блоку подачі насіння фотоелектронного сепаратора q 

збільшується. В свою чергу частота обертання барабана n практично не впливає на зазначений 

критерій. А для подачі насіння Q існує оптимальне значення, яке складає  Q = 14,4 кг/год, при якому 

спостерігається максимальне значення продуктивність блоку подачі насіння фотоелектронного 

сепаратора.  

Також встановлено рівняння залежності середнього інтервалу часу між падаючим насінням T 

від факторів досліджень: 
 

T = 0,402384 + 0,00377431 n – 0,0000777778 n
2 
– 0,020272 Q  + 

+ 0,0000798611 n Q + 0,00070409 Q
2 
– 0,0526736 ψ – 

– 0,000291667 n ψ +  0,000534722 Q ψ + 0,00222222 ψ
2
. 

(2) 

 

Графічна інтерпретація залежності (2) представлені на рис.6. 

 

    
 

Рис. 6. Залежність середнього інтервалу часу між падаючим насінням T від подачі насіння Q, 

частоти коливань вібролотка ψ і частоти обертання барабана n 
 

З рисунку 6 видно, що при низькому значені частоти коливань вібролотка ψ, частоти 

обертання барабана n і оптимальну значені  подачі насіння Q = 10,31 кг/год спостерігається мінімум 

середнього інтервалу часу між падаючим насінням T. 

Аналіз представлених залежностей доводить о необхідності вирішення компромісної задачі, 

яка полягає у наступному: для забезпечення ефективної роботи блоку подачі насіння 

фотоелектронного сепаратора необхідно, щоб його продуктивність q була максимальною і 

дорівнювала значенню подачі насіння Q, при цьому середній інтервал часу між падаючим насінням T 

повинен бути максимальним (3). 

n = 13 об/хв ψ = 10 с
-1 

n = 5 об/хв ψ = 10 с
-1 
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З використанням програмного пакету Mathematica рішенням системи  рівнянь (4) є   
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Висновки 

В результаті чисельного процесу переміщення насіння під дією робочого органу блока подачі 

насіння фотоелектронного сепаратора було розроблено фізико-математичну модель, яка зв’язала 

продуктивність блоку подачі насіння фотоелектронного сепаратора q і середній інтервал часу між 

падаючим насінням T від подачі насіння Q, частоти коливань вібролотка ψ і частоти обертання 

барабана n. В результаті вирішення компромісної задачі, а саме для забезпечення ефективної роботи 

блоку подачі насіння фотоелектронного сепаратора необхідно, щоб його продуктивність q була 

максимальною і дорівнювала значенню подачі насіння Q, при цьому середній інтервал часу між 

падаючим насінням T повинен бути максимальним, встановлені раціональні параметри блоку подачі 

насіння:  Q = q = 4,7 кг/год, ψ = 10 с
-1

, n = 12 об/хв, T = 0,047 с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ БЛОКА 

ПОДАЧИ СЕМЯН ФОТОЭЛЕКТРОННОГО СЕПАРАТОРА 
Аннотация: в результате численного процесса перемещения семян под действием рабочего органа 

блока подачи семян фотоэлектронного сепаратора была разработана физико-математическую модель, 

которая связала производительность блока подачи семян фотоэлектронного сепаратора и средний интервал 

времени между падающим семенами от подачи семян, частоты колебаний вибролотка и частоты вращения 

барабана. В результате решения компромиссной задачи, а именно для обеспечения эффективной работы 

блока подачи семян фотоэлектронного сепаратора необходимо, чтобы его производительность была 

максимальной и составляла значению подачи семян, при этом средний интервал времени между падающим 

семенами должен быть максимальным, установлены оптимальные параметры блока подачи семян. 

Ключевые слова: семена, фотосепаратор, блок подачи, численное моделирование, модель, очистка. 

 

RESULTS OF NUMERICAL MODELING OF THE PROCESS OF WORK OF THE UNIT OF 

SEEDING SEEDS OF PHOTOELECTRONIC SEPARATOR 
Abstract: as a result of the numerical process of seed transfer under the action of the working element of the 

photoelectric separator seed supply unit, a physico-mathematical model was developed that linked the productivity of 

the photoelectric separator seed supply unit and the average time interval between the falling seeds from seed supply, 

vibrating frequency and drum rotation frequency. As a result of the solution of the compromise problem, namely, to 

ensure the efficient operation of the photoelectric separator seed supply unit, it is necessary that its productivity be 

maximum and equal to the seed supply value, with an average interval of time between the falling seeds should be 

maximum, and optimal parameters of the seed supply unit. 

Summary: seeds, photoseparator, feed unit, numerical modeling, model, purification. 
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