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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИДАЛЕННЯ ГИЧКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КОМП`ЮТЕРНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
У статті наведено імітаційне моделювання процесу видалення гички з головок
коренеплодів в MSC.ADAMS, одержано модель роботи очисника та виявлено параметри взаємодії
його з коренеплодом.
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Постановка проблеми. Одним з напрямків вирішення проблеми зниження питомих
ресурсозатрат при механізованому збиранні коренеплодів кормових буряків є пошук оптимальних
конструктивно-кінематичних схем машин, робочі органи яких повинні характеризуватись
мінімальними габаритними розмірами при умові надійного виконання технологічного процесу. Це
суттєво спростить компонувальні схеми збиральної техніки, а також забезпечить виконання
комплексу технологічних операцій (видалення гички з головок коренеплодів, їх викопування,
сепарація та транспортування) за один прохід машини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільше застосування в Україні і за
кордоном знайшли очисники головок коренеплодів лопатевого типу. Однак, при теоретичному
обгрунтуванні параметрів та режимів роботи очисників головок коренеплодів недостатньо
враховані розмірні та фізико-механічні характеристики коренеплодів та очисних елементів
(зокрема, бил), напрямок і модуль робочої швидкості агрегату, кутові швидкості обертання
очисних валів.
Теоретичні дослідження процесу видалення гички з головок коренеплодів, які проводяться
з використанням традиційного математичного апарату не дозволяють адекватно відобразити вплив
усіх факторів, які існують в реальному природному середовищі. Останні успіхи з нарощування
потужностей в галузі комп’ютерної техніки дозволяють здійснювати імітаційне моделювання
таких явищ на персональному комп’ютері. В основі таких систем лежить метод інтеграції
диференціальних рівнянь за часом, який дозволяє здійснити віртуальне моделювання машин і
механізмів, провести аналіз високонелінійних швидкопротікаючих процесів. Моделювання роботи
механізму машини та коренеплода буряка з характеристиками, які максимально наближені до
реальних, дозволяє спрогнозувати їх поведінку та стан під час фізичної їх взаємодії, тобто в
момент видалення гички очисним елементом (билом).
Метою досліджень є вдосконалення методів оптимізації технологічних параметрів
процесу видалення гички з головок коренеплодів та конструктивно-кінематичних параметрів
очисника.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглянемо типову роботу лопатевого
очисника головок коренеплодів. На горизонтальному валу, перпендикулярно або під кутом до
його осі обертання, консольно закріплені еластичні била. Форма била може бути різноманітною та
залежно від конструктивного виконання дозволяє в деякій мірі копіювати сферичну або конічну
поверхню головки коренеплода, тим самим досягається різний ступінь її очищення від гички.
При цьому, повинне забезпечуватись повне оббивання гички без пошкоджень та
вивертання із землі кормових буряків, в яких основна частина коренеплоду знаходиться, як
правило, над поверхнею ґрунту. Еластичні робочі органи, виготовлені із різного матеріалу (від
прогумованої стрічки до поліуретану) характеризуються високою ударною властивістю, що
призводить до значного пошкодження коренеплодів або вивертання їх з грунту. А це впливає на
термін зберігання коренеплодів та на збільшення затрат ручної праці.
При розрахунку раціональних конструктивних та кінематичних параметрів лопатевого
очисника необхідно підібрати такі параметри, при яких відбувалося б очищення головки від гички
при мінімальному пошкодженні коренеплода.
Комп'ютерна система інженерного аналізу MSC.ADAMS [1] дозволяє проводити складні
розрахунки з урахуванням нелінійних і високошвидкісних процесів. Повний набір функцій і
алгоритмів системи дозволяє користувачеві подолати межі конструкторських розрахунків,
надаючи можливість, зокрема, моделювати багато технологічних процесів в механізації
сільськогосподарського виробництва.
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Комп'ютерний аналіз дозволяє користувачу отримати повну картину всіх процесів, які
протікають, побачити найбільш проблемні місця.
Використання комп'ютерних моделей дозволяє здійснити:
- статичний і динамічний аналіз напружень, які виникають в елементах машини та
коренеплода;
- аналіз вібрації;
- аналіз поведінки і структурних контактів матеріалу;
- структурний аналіз;
- динамічний аналіз.
Розглянемо процес імітації моменту взаємодії коренеплода буряка з билом очисника, який
показано на рисунку 1. Било, яке обертається навколо своєї осі з постійною кутовою швидкістю,
вдаряється в головку коренеплода. До моделі додаються зовнішні навантаження.
На рисунку 1 побудована принципова схема очисника головок коренеплодів. Вісь вала О
очисника перпендикулярна площині рухомих координат ОXZ. Лопать АМ шарнірно підвішена на
осі А, яка віддалена від центра вала на величину радіуса обертання r. Кінець лопаті описує коло
радіусом R при обертанні її з постійною відносною кутовою швидкістю w у площині рисунка.
Вісь вала О знаходиться над поверхнею грунту на відстані H , а вал повернений відносно рядків
коренеплодів на кут b .

Рис.1. Розрахункова схема лопатевого очисника
Вісь обертання О переміщується щодо нерухомих осей O1 X 1 Z 1 з постійною переносною
швидкістю

де

V0 , яка дорівнює:

Vр

V0 = V р cos b

,

(1)

- робоча швидкість руху очисника, м/с;

b - кут між напрямками розташування рядків коренеплодів і очисного вала, град.
Положення лопаті, довжина якої дорівнює 2l, визначається кутом j між вертикаллю і

радіусом описаного кола R , який визначається як R = 2l + r . Точка М центра удару лопаті по
коренеплоду знаходиться на відстані h від поверхні грунту.
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Сила удару лопаті по коренеплоду визначається законом Ньютона md / dt = N , або
md = Ndt . Вектор швидкості удару лопаті складається з суми векторів відносної швидкості била

Vr та відносної переносної швидкості V0 .
Виконавши побудову в MSC.ADAMS моделі очисника та коренеплода (рис.2) та ввівши в
систему відповідні параметри лопатевого очисника, а саме розміри, форму та матеріал
коренеплода й била, кутову швидкість обертання била, отримаємо змогу змоделювати роботу
очисника та виявити параметри взаємодії з коренеплодом.

Рис.2. Модель процесу взаємодії била очисника з головкою коренеплоду
З використанням MSC.ADAMS швидко, без великих витрат отримано відомості про
характеристики роботи очисника, його взаємодію на коренеплід. За допомогою даного
програмного пакету видно, як працює очисник, можна покращувати його характеристики на
найраніших етапах проектування.
Користувачеві доступні:
· виявлення параметрів очисника, що визначають його працездатність і точність;
· перевірка компонентів очисника на зіткнення, визначення габаритних розмірів
простору, необхідного для його рухомих частин;
· визначення рівня навантажень, що діють, необхідної потужності приводів;
· оптимізація параметрів очисника.
Аналіз роботи моделі дозволяє визначити силу динамічної взаємодії коренеплода з билом
(рис.3) та виявити площу контакту била з поверхнею головки коренеплода.
Для побудови графіка значень сили:
1. У вікні побудови функції (Function Builder) натискуємо кнопку "Межі графіка" (Plot
limits).
З'явиться діалогове вікно меж графіка функції, що будується (Function Builder Plot
Limits).
2. Потім змінити останнє значення (End Value) на 0.2.
3. Тоді натискуйте OK.
4. Натискуйте кнопку "Графік" (Plot). З'явиться графічне вікно функції сили, що
будується .
Це сила, з якою лопаті очисника вдаряють по коренеплоду.
Широкі можливості програмного пакету MSC.ADAMS, висока надійність і мала
трудомісткість його використання дозволяють досліджувати десятки, сотні і навіть тисячі
варіантів конструкції складних машин і механізмів. Моделюючи на комп'ютері реальні умови їх
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роботи, порівнюється та вибирається кращий варіант, а час і засоби, які затрачаються при цьому
набагато менші від традиційних шляхів.

Рис.3. Силові характеристики під час зіткнення била з коренеплодом
Висновки. Імітаційне моделювання сільськогосподарських процесів дозволяє
проаналізувати вплив динамічних, кінематичних та фізико-механічних характеристик машини на
коренеплід, здійснити оптимізацію параметрів машини, виходячи з умови непошкодження
коренеплоду (мінімізації пошкоджень) та задовільного виконання технологічного процесу.
Отримані результати суттєво покращать аналіз принципів врахування фізико-механічних
властивостей коренеплодів і механіко-технологічних принципів взаємодії систем “грунт-робочий
орган-коренеплід”. Подальші дослідження будуть направлені на дослідження процесів видалення
черешків гички з головки коренеплоду та запобігання вивертання кормових коренеплодів з грунту
під час удару била.
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