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RESULTS OF THE EXPERIMENTAL STUDY OF SEPARATION
PROCESS SEEDS IN PHOTOELECTRONIC SEPARATOR
The stage has been the conduct of experimental research on the plant,
consisting of an experimental sample of the seed supply unit, a laboratory power
supply unit with the voltage change option and control equipment (photo-converters
connected to an analog-to-digital converter). The calibrated valve has been used to
limit the input performance and to provide a certain level of seeds supply. The
frequency and amplitude of the vibroplate’s vibration has been provided by changing
the voltage of the laboratory power unit connected to the wind turbine. It should be
noted that the vibroplate consists of 20 identical longitudinal channels, on which the
seeds movement occurs. The control and measuring apparatus works as follows.
Falling seed from the longitudinal channel enters between the emitter and the
photodetector receiver. As a result, a signal goes to an analog-to-digital converter,
which converts the signal to a digital one and displays in a personal computer. There
is a measurement of time between falling seeds. In the experimental research course
of the experimental sample of the photoelectronic separator seed supply unit, the
seeds of flax of the oilseed grade Vodogray have been calibrated to a size of 2,5 mm.
One experiment has been conducted by passing through a pilot sample of a feed unit
of 10 kg of seed.
The experimental research of the process of operation of the seed supply unit
of the photoelectronic separator has been carried out using the method of
mathematical planning of the multifactorial experiment, which allows to determine
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mathematical models of processes in the form of regression equations. The obtained
mathematical model of the influence of the investigated factors on the average time
interval between the falling seeds has the following form:
t = 0,415665 – 0,0000461111 n2 + 0,000702933 Q2 + 0,00246598 n +
+ 0,0000659722 Q n – 0,000191667 ψ n – 0,0203901 Q +

(1)

+ 0,0005625 ψ Q – 0,0498236 ψ + 0,00194889 ψ 2.
The obtained mathematical model of the influence of the investigated factors
on the productivity of the seed supply unit has the following form:
q = 9,74785 – 0,0170222 n2 – 0,0798765 Q2 + 0,235944 n –
– 0,009 Q n + 0,0247333 ψ n + 0,769931 Q + 0,166611 ψQ –

(2)

– 3,9405 ψ + 0,248578 ψ 2.
The obtained mathematical model of the influence of the investigated factors
on the power consumed by the seed supply unit has the following form:
P = – 2,02083 + 0,271667 n2 + 8,10417 Q + 7,20833 n –
– 0,613333 ψ n + 13,1333 ψ.

(3)

As a result of experimental studies of the photoelectronic separator seed supply
unit, the physics and mathematical model, that links the productivity of the
photoelectronic separator seed supply unit q, its power consumption P, and the
average time interval between falling seeds t from the seed Q supply, the vibroplate’s
oscillation frequency ψ and barrel rotation frequency n, has been developed. During
research, the following compromise problem has been solved: the maximization of
the average time interval between falling seeds t and the minimization of the power P
consumed by the seed supply unit at the maximum value of its productivity q, which
is comparable to the value of the seed Q. Due to the optimal parameters being
determined on the basis of a more extended compromise problem (the function of
power dependence has been introduced) in experimental research, the actual rational
structural and technological parameters of the seed supply unit are: Q = q = 15 kg / h,
ψ = 9,9 s-1, n = 6,6 r / min, t = 0,058 s.
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