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ДосліДження розпоДілення 
висоти виступання головок 
коренеплоДів буряків цукрових 
наД поверхнею ґрунту

Мета. зменшити втрати цукроносної маси 
в процесі відокремлення гички буряків цукрових 
від головок коренеплодів через створення 
передумов для автоматичного коригування 
висоти зрізу гички. Методи. Дослідження 
було проведено експериментально на новій 
розробленій лабораторно-польовій установці 
з подальшою обробкою результатів на пеоМ 
статистичними методами. Результати. 
внаслідок обробки результатів дослідження 
підтверджено гіпотезу про те, що розподілення 
висот виступання головок коренеплодів 
над поверхнею ґрунту не заперечує закону 
нормального розподілення. встановлено межі 
зміни його статистичних характеристик, які 
мають такі значення: середньоквадратичне 
відхилення — σ=20 – 30 мм, математичне 
сподівання — m=40 – 60 мм. Висно-
вки. спроектована і виготовлена принципово 
нова лабораторно-польова установка та 
проведені на ній експериментальні дослідження 
підтвердили гіпотезу про нормальний закон 
розподілення висот виступання коренеплодів 
і дали всі підстави для розробки нової системи 
автоматичного коригування висоти зрізу гички 
з головок коренеплодів буряків цукрових на 
збиральних машинах сучасного технічного рівня.

Механізація, 
електрифікація

Постановка проблеми. Буряківництво — 
стратегічна галузь агропромислового ви-
робництва провідних держав Європи та 
Америки. Однією з найвідповідальніших 
операцій у виробництві буряків цукрових є 
збирання, оскільки на цьому етапі може втра-
чатися більша частина зібраного врожаю. 

Ключові слова: буряки цукрові, збиральні машини, втрати, цукроносна маса, висота 
виступання, статистичний розподіл.

Втрати врожаю коренеплодів буряків цукро-
вих зумовлені багатьма факторами, оскільки 
сам процес збирання коренеплодів буряків 
є досить складним і затратним. Проте слід 
виокремити з-поміж них найвагоміші. Це пе-
редусім фактори, зумовлені незадовільною 
роботою бурякозбиральних машин на етапах 
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відокремлення гички від головок коренепло-
дів на корені і наступним викопуванням коре-
неплодів з ґрунту.

Підвищення забрудненості вороху коре-
неплодів буряків цукрових зеленою масою 
всього на 1% від установленої норми знижує 
вихід цукру на 0,1%, а за зберігання в ка-
гатах з умістом гички близько 4% щоденні 
втрати цукру в середньому становлять 0,02% 
[1, 2, 6, 7, 14]. Водночас сучасні бурякозби-
ральні машини, що випускаються в Європі та 
Америці, спричиняють неабияку втрату цу-
кроносної маси, зумовлену завеликим зрізом 
головок коренеплодів, в яких міститься знач-
на кількість цукру. Тому наразі актуальним 
є пошук таких технічних рішень, які дадуть 
змогу уникнути зазначених втрат. Є чимало 
типів технічних засобів, що передбачають 
копіювання головок коренеплодів, але най-
більшого поширення сьогодні набули буря-
козбиральні машини з безкопірним способом 
відокремлення гички.

Мета досліджень — зменшити втрати 
цукроносної маси в процесі відокремлення 
гички буряків цукрових від головок корене-
плодів через створення передумов для авто-
матичного коригування висоти зрізу гички.

Об’єкт і методика досліджень. Об’єктом 
дослідження є технологічний процес від-
окремлення гички від коренеплодів буря-
ків цукрових на корені безкопірним зрізом. 
Результати проведених вимірювань обробля-
ли статистичними методами за допомогою 
персонального комп’ютера.

У конструкціях сучасних бурякозбираль-
них машин використовували переважно від-
окремлювані гички роторного типу, які зріза-
ють головки коренеплодів на одному рівні 
відносно поверхні ґрунту. Вибір зазначеної 
висоти зрізу проводиться згідно із загаль-
новідомими рекомендаціями, але на прак-
тиці часто буває важко їх дотримуватись, 

іноді зовсім неможливо, зважаючи на ймо-
вірний характер розподілу висоти виступу 
головок коренеплодів над поверхнею ґрунту. 
Незважаючи на це, перед споживачами бу-
рякозбиральної техніки завжди постає про-
блема вибору раціональних значень висоти 
зрізу в конкретних виробничих умовах (різні 
характеристики висот виступання головок 
коренеплодів). Переважно цю проблему 
розв’язують емпіричними методами (візу-
альною оцінкою якості роботи після кількох 
проходів), які потрібно повторювати кілька 
разів. Це призводить до непродуктивних ви-
трат робочого часу, що, у свою чергу, знижує 
продуктивність збирання. Також у цьому разі 
можливі випадки неправильного вибору висо-
ти зрізу, що призводить до підвищення втрат 
цукроносної маси.

Тому доцільно розробити автоматич-
ний регулятор, який міг би забезпечити 
розв’язання проблеми встановлення висоти 
зрізу автоматично в процесі роботи буря-
козбиральної машини. Для розробки такого 
регулятора потрібно визначити тип статис-
тичного розподілу висот виступання головок 
коренеплодів. Це питання досліджувалося 
рядом учених [6, 7, 9], які здебільшого відда-
ють перевагу нормальному закону розподілу. 
Однак достовірність цих результатів сумнів-
на, оскільки неможливо отримати великої 
вибірки способом ручного відбору проб. Тому 
для остаточної оцінки поля посівів цукрових 
буряків перед збиранням (оцінки розподілу 
рослин у рядку, розподілу відносно поверхні 
ґрунту, визначення втрат під час збирання) 
було розроблено експериментальну лабора-
торно-польову установку (рис. 1, 2).

рис. 1. схема (3D модель) лабораторної уста-
новки для вимірювання виступання головок 
коренеплодів буряків цукрових над рівнем по-
верхні ґрунту та її виконавчий робочий орган

рис. 2. лабораторна установка під час прове-
дення експериментального дослідження
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Її функціонально-структурна схема перед-
бачає: модулі введення і виведення інформа-
ції, модуль управління вимірювальним бло-
ком, блок датчиків для реєстрації параметрів 
сівби. 

Також створено алгоритм програми 
управління процесом вимірювання висоти 
виступання головок коренеплодів буряків 
цукрових над рівнем поверхні ґрунту. Було 
розроблено конструктивну схему лабора-
торно-польової установки і виготовлено її 
зразок. Спроектовано систему гіроскопів та 
акселерометрів з метою дослідження впли-
ву коливань бурякозбиральної машини на 
стабільність виконання процесу робочими 
органами для збирання коренеплодів буряків 
цукрових. 

Крім того, розроблено конструктивну 
схему вимірювального блоку, виготовлено 
електронний модуль управління процесом 
вимірювання параметрів розміщення головок 
коренеплодів буряків цукрових над рівнем 
поверхні ґрунту. Вимірювальний блок містить 
щупи індикації наявності коренеплоду, щуп 
для ідентифікації положення бази машини 
і висоти виступання головки коренеплоду над 
рівнем поверхні ґрунту.

Проведене дослідження розподілу висот 
виступання головок коренеплодів віднос-
но рівня поверхні ґрунту представлене на 
рис. 3. При цьому графіки побудовано за ре-
зультатами великої вибірки (50 тис. вимірю-
вань), яка була оброблена на ПЕОМ за роз-
робленою програмою Matlab. Представлені 
на рис. 3 криві показують розподіл висот 
виступання головок коренеплодів буряків 

цукрових над рівнем поверхні ґрунту залежно 
від інтервалів h, показаних по осі абсцис. 
За результатами дослідження встановлено, 
що статистичний розподіл висот виступання 
головок коренеплодів над рівнем поверхні 
ґрунту відповідає нормальному закону роз-
поділу (рис. 3). Межі зміни його статистичних 
характеристик такі: середньоквадратичне від-
хилення σ = 20 – 30 мм, математичне споді-
вання m = 40 – 60 мм.

Встановлено такі показники якості про-
цесу збирання коренеплодів буряків цукро-
вих: втрати цукроносної маси — 4%, залишки 
гички на коренеплодах — 2, пошкодження 
коренеплодів — 3%.

Використавши побудовану раніше мате-
матичну модель [6, 7], було отримано втрати 
цукроносної маси залежно від висоти без-
копірного зрізу головок коренеплодів буряків 
цукрових. На графіку (рис. 4) наведено при-
клад залежності (для одного окремо взято-
го випадку) за таких параметрів розподілу: 
m=40 мм і σ=20 мм. Однак на одному й тому 
самому полі ці параметри можуть змінюва-
тися в межах, що зазначені на рис. 3. Тому 
параметри статистичного розподілу потрібно 
контролювати динамічно. За умови їх змі-
ни зміняться відповідно і крива втрат маси 
(рис. 4), а також оптимальне значення hz.

За допомогою графіка (рис. 4) можна про-
гнозувати втрати маси коренеплодів і за-
брудненість їх залишками гички в конкретних 
умовах, попередньо отримавши статистичні 
параметри розподілу (m, σ), а також викорис-
тавши математичну модель, представлену 
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рис. 4. залежність втрат цукроносної маси від 
висоти безкопірного зрізу головок коренепло-
дів буряків цукрових 
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рис. 3. розподіл висот виступання головок 
коренеплодів буряків цукрових над рівнем 
поверхні ґрунту: m=40 мм: N — кількість ко-
ренеплодів (1 — σ=10 мм; 2 — σ=20 мм); Bг — 
наземної цукроносної маси (3 — σ=10 мм; 4 — 
σ=20 мм); Bзл — наземної цукроносної маси, 
яка містить гичку (5 — σ=10 мм; 6 — σ=20 мм)
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в роботах [6, 7]. Це, у свою чергу, дасть мож-
ливість створити автоматичну систему оцін-
ки параметрів коренеплодів й оперативно 

регулювати висоту зрізу гички з головок ко-
ренеплодів буряків цукрових для істотного 
зниження втрат цукроносної маси.

У результаті експериментального до-
слідження розподілу висот виступання 
головок коренеплодів буряків цукрових 
над рівнем поверхні ґрунту підтвердже-
но гіпотезу про те, що цей розподіл від-
повідає нормальному закону розподілу. 
Спроектовано і виготовлено принципово 

нову лабораторно-польову установку, 
а проведені на ній експериментальні до-
слідження дали всі підстави для розробки 
нової системи автоматичного коригування 
висоти зрізу гички з головок коренеплодів 
буряків цукрових на збиральних машинах 
сучасного технічного рівня.

Висновки


