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МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ ВІБРОТЕХНОЛОГІЙ МЕХАНІЗОВАНОГО 
ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР 

Наведено теоретичний аналіз сил, що діють на ягоду в системі «плід–
плодоніжка». Запропоновано імітаційну модель для експериментального вивчення 
впливу різних видів зовнішнього навантаження на відділення плоду від 
плодоніжки. Отримані експериментальні дані розриву зв’язку «плід–плодоніжка» 
на імітаційній  моделі у випадку статичного та вібраційного навантажень. 

Вступ 
Подальший розвиток виробництва продукції плодово-ягідних культур 

стримується, у тому числі, відсутністю в Україні в достатній кількості 
сучасної техніки, і особливо – для механізованого збирання врожаю, що 
дозволило б різко – в 100–1000 разів – збільшити продуктивність праці та 
суттєво зменшити собівартість продукції.  

Нестача на ринку натуральної та якісної продукції з низькою 
собівартістю компенсується штучними та напівштучними замінниками, 
синтетично синтезованими барвниками (Х1), ароматизаторами (Х2) та 
імітаторами смаку (Х3). На даний час присутні на ринку множини {Х1}, 
{Х2} та {Х3} дозволяють в широкому діапазоні параметрів маніпулювати 
смаком, кольором та запахом штучних “джемів”, “соків”, “напоїв”. На 
жаль, дані маніпулювання органами відчуття не можуть дати споживачу 
тих цілющих властивостей, вітамінів, мікроелементів, які дає натуральна 
ягода та продукція з неї.  

Маніпулювання смаком, кольором і запахом ніби замикає ланцюг 
маніпуляцій у сфері суспільних відносин [1] й призводить до подальшого 
збагачення виробників з одного боку, та погіршення стану здоров’я 
людини – з іншого.  

На даний момент однією з найважливіших задач Людства є витіснення 
з ринку неякісних продуктів харчування, і особливо – штучного 
походження, інакше ці “продукти” витіснять із життя Людину. Однією з 
головних складових, що повернуть на ринок якісні натуральні продукти 
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харчування, має стати суттєве зменшення собівартості їх виробництва, та, 
звичайно, найповніша інформованість населення про наслідки вживання 
продуктів синтетичного походження. 

У виробництві продукції плодово-ягідних культур суттєвого 
зменшення собівартості можна досягти впровадженням повного набору 
технологій механізованої обробки, догляду, підживлення, захисту та 
збирання врожаю [2–8]. 

Теоретичні основи механізації технологій збирання  
плодово-ягідних культур 

Серед відомих технологічних прийомів механізованих технологій 
збирання врожаю плодово-ягідних культур можна виділити такі: 

• віброударні; 
• вакуумні; 
• пневмо-струменеві; 
• гідро-струменеві; 
• механічні (гребінчасті); 
• роботизовані, що відтворюють ручні технології. 
Одними з найпростіших і найдоступніших в плані технічної реалізації 

залишаються вібротехнології. Найпростіша розрахункова схема режимів 
вібротехнологій наведена на рисунку 1. Від початку формування й до 
повного дозрівання плід 1 утримується на плодоніжці, оскільки 
виконується така нерівність: 

Fвідр. >> G, 
де Fвідр.  – сила, що необхідна для відриву плоду від плодоніжки; G – вага 
плоду. 

Отже для відриву плоду 1 від плодоніжки 2 необхідно прикласти таке 
додаткове зусилля Fдод. , щоб у проекції на вертикальну вісь отримати: 

Fвідр.  = G + Fдод.. 

 
Рис. 1. Розрахункова модель “плід–плодоніжка” 
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У випадку вібротехнологій будемо мати: 
Fвідр. = G + m•a = m(g + a), 

де a – додаткове прискорення плоду від вібраційного навантаження.  
Скористаємось гармонійним наближенням: 

y = A•sin (ω•t) ⇒  
**

Y = - A ω2
•sin (ω•t)⇒ amax = A ω2, 

де А – амплітуда вібропереміщення плоду; ω – кругова частота. 
Введемо значення коефіцієнта запасу міцності: 

.1
2

g
A

G
K ωF відр +==  (1) 

У випадку вібраційного збурення коливання ягоди 1 (рис. 1) можна 
описати нелінійним диференційним рівнянням вимушених коливань: 

).sin(***** pthYm YCYY m
Y =β++α+

•••

 
(2) 

Загальний розв’язок лінеаризованого рівняння (2) можна записати 
таким чином: 

).sin(

4)(

)*sin(**
22

222

22 ε−δ+

+−

+γ+−= − pthtbY

pnpk
nke nt  

(3) 

Тоді максимальна амплітуда вимушених коливань плоду у 
вертикальному напрямку буде визначатись так: 

,

4)(
22

222 pnpk

hA

+−

=  

де h – амплітуда вібратора; k – частота власних коливань (рис. 1); p – 
частота вимушених коливань вібратора; n – кінематична в’язкість; γ , δ , 
ε  – зсуви фаз. 

Лабораторний експеримент 
На рис. 2 наведено фрагмент лабораторної установки для 

експериментального дослідження процесу вібраційного відриву плоду від 
плодоніжки. Дана установка дозволяє точно й багаторазово відтворювати 
процес “відриву” імітатора ягоди від імітатора плодоніжки при одних і тих 
же вихідних параметрах. Оскільки Fвідр. є випадковою величиною, то в 
натурному експерименті кожен відрив плоду є конкретною реалізацією 
випадкового процесу і повторений при тих же умовах бути не може.  

 5 



 

  
 

  

Вісник 
ЖНАЕУ 

 

№ 2 
2009 

 
Рис. 2. Модель утримання імітатора ягоди 

 
На рис. 3 наведено графік залежності статичної сили відриву кульки як 

функції напруги на котушці електромагніта Fвідр. (U) та його лінійна 
апроксимація: 

Fвідр. = 42,912 • U + 6,5076; R2 = 0,9966. (4) 
На рис. 4 наведена схема лабораторної установки для моделювання 

процесу вібраційного відриву імітатора ягоди від імітатора плодоніжки. На 
рис. 5 наведені результати експериментальних досліджень K від частоти 
коливань вібростола. Значення сили Fвідр. в момент відриву імітатора ягоди 
визначалось за величиною напруги на котушці електромагніта та 
обчислювалось за рівнянням (4).  

 

        

P = 42,912*U + 6,5076 (Г)
R2 = 0,9966
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Рис. 3. Залежність статичної сили обриву кульки від напруги  
на електромагніті 

  

 6 



 

  
 

  

Вісник 
ЖНАЕУ 

 

№ 2 
2009 

 
 

Рис. 4. Експериментальна установка для вібраційного відриву ягід: 
1 – вібраційний стіл; 2 – металева стійка; 3 – стальна кулька;  

4 – електромагніт; 5 – лазер; 6 – поворотне дзеркало; 7 – шкала  

K = 0,0004*f2 + 0,0785*f + 1,8033
R2 = 0,9628
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Рис. 5. Залежність відношення зусилля відриву до ваги 

імітатора ягоди 
G

K F відр=  від частоти вібронавантажень при 

постійній амплітуді коливань вібростола 2А = 1 мм.  
Маса стальної кульки 25 г 
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Висновки 
1. Розроблена, зібрана, налаштована й апробована лабораторна 

установка для експериментального визначення впливу 
вібронавантаження на імітацію відриву ягоди від плодоніжки в 
широкому діапазоні значень коефіцієнта запасу міцності, амплітуди 
і частоти віброприскорень. 

2. Експериментально встановлено, що в діапазоні частот 
навантаження 5–50 Гц відношення 

G
FK відр=  добре апроксимується 

квадратичною залежністю, як і передбачає теорія. При цьому 
граничне значення сили утримання імітатора плоду, залежно від 
частоти вібронавантаження. 

3. Запропонована імітаційна модель та методика досліджень 
дозволяють проведення багаторазового повторення експериментів з 
імітації відриву “ягоди” при однакових початкових умовах при 
варіюванні зовнішніх умов навантаження в широкому діапазоні 
значень як в лінійній, так і нелінійній постановках.  
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