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Резюме

Михайлов Р., И. Илиев, 2014. Усъвършенстване на конструкцията на косачка 
за бобови култури. ���� ��2�������4����� ��2�������4� ��2�������4�

 Обект на изследване е съществуваща в практиката навесна тракторна косачка 
за зрял фасул. Целта е да се подобри работата на косачката, като се приложат два 
симетрични механизма, задвижвани от един вал, работещи в противофаза и статично 
уравновесени. С компютърна програма за 3D-конструиране е създаден модел на 
косачката. Чрез програмата COSMOSXpress е симулирано и изчислено напрегнатото 
и деформационно състояние на най-натоварените детайли в конструкцията. 
Пресметнати са масовоинерционните характеристики на звената на механизмите, 
които преобразуват входното въртеливо движение. Резултатите от изследването са 
изходна база за създаването на експериментален прототип на косачката. 

Ключови думи: Фасул – Прибиране – Косачка - Компютърна анимация.

Abstract

Mihailow R. and I. Iliev, 2014. Improvement of the construction of a legume crops 
mower. ���� ��2�������4����� ��2�������4� ��2�������4�

 The object of the study was an existing in the practice dry bean mower, mounted on a 
tractor. The aim was to improve the mower’s work by application of two moved by a shaft 
symmetrical mechanisms, working in counterphase and statically balanced. A model of 
the mower was created by a computer program; for 3D-constructioning. By the program 
COSMOSXpress the strained and the deformation condition of the most duty elements 
of the construction were simulated and calculated. The mass-and-inertia characteristics 
of the links of the mechanisms, which transform the inlet turning motion were estimated. 
The results of the study were initial base for creation of an experimental prototype of the 
mower. 

Kay words: Bean – Harvesting – Mower - Computer animation.

1. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕдВАНЕ

Обект на изследване е подобряване конструкцията на съществуваща в практиката 
тракторна навесна косачка за бобови култури. Работата на косачката в момента се 
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характеризира с висока степен на вредни, ненужни трептения, предизвиквани от 
начина, по който се реализира задвижването на режещия апарат.

а)                                                    б)

Фиг. 1. Общ изглед на косачката: а) задвижване на механизмите на косачката, 
б) изглед отляво – вертикален вал, пасивно колело, ножова лента.

 Входното въртеливо движение от вала за отвеждане на мощност (ВОМ) 
на трактора, (Фиг. 1.) чрез верига задвижва началните звена на два механизма с 
еднопосочна ъглова скорост. В резултат от това вертикалните валове (Фиг. 1б) вляво 
и дясно се движат едновременно в една и съща посока. Възникват инерционни сили 
от масите на всички подвижни звена на двата механизма чието действие се наслагва 
в ляво или в дясно на косачката. Това е основната причина за вибрациите с голяма 
амплитуда и сила във вертикалната равнина, напречно на движението на трактора.

2. ХИпОТЕЗА И ЦЕЛ НА ИЗСЛЕдВАНЕТО

Хипотезата в настоящото изследване е чрез промяна в начина на преобразуване 
на входното въртеливо движение във възвратно-постъпателно със симетрични 
механизми разположени в две взаимно-перпендикулярни равнини да се постигне 
уравновесяване на възникващите променливи във времето колебателни инерционни 
сили. 

Целта на изследването е да се подобри работата на косачката като се приложат 
два симетрични механизма, които се задвижват от един вал, работят в противофаза 
и са статично уравновесени.

На Фигура 2 е показана кинематичната схема на усъвършенстваната косачка, �1,, �1, 
2, 3, 4]. С позиция 2 е означен входният вал за двата механизма, които са еднакви и. С позиция 2 е означен входният вал за двата механизма, които са еднакви и 
се състоят, съответно от звена поз. 3, 4, 5 и 6 за единия механизъм и звена поз. 8, 9, 
10 и 11 за другия. Позиции 7 и 12 представляват две стоманени ленти с монтирани 
върху тях неподвижно трапецовидни ножчета. С позиция 1 е означена стойката на С позиция 1 е означена стойката наС позиция 1 е означена стойката на 
механизмите, т.е. това е рамата на косачката.

 Всеки от механизмите се състои от по две звена, които се движат равнинно, 
а именно звена поз. 2 и 3 за задния по посока движението на трактора механизъм 
и звена 2 и 8 за предния механизъм. Те са разположени във фронталната равнина, 
която е означена с осите X и Y на Фигура 2. Другите две звена на симетричните 
механизми, съответно позиции 5 и 6 за задния и позиции 10 и 11 за предния, се 
движат равнинно в хоризонталната равнина, определена от осите �� и X. В нея се�� и X. В нея сеи X. В нея сеX. В нея се. В нея се 
движат и двете ножови ленти позиции 7 и 12, с които се затварят кинематичните 
вериги на механизмите. Връзката между звената във фронталната и хоризонталната 
равнина е чрез звената позиция 4 за задния и позиции 9 за предния механизъм. 
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Единствено те извършват сложно пространствено движение. С цел неутрализиране, 
уравновесяване, на инерционните сили, двете колена на вала позиции 2 са 
разположени под ъгъл от 1800. Това осигурява движение на всички подвижни звена 
в противофаза, т.е. когато задният механизъм се движи надясно спрямо посоката на 
движение на косачката, то предния механизъм се движи на ляво и така инерционните 
сили във всеки момент са противопосочни.

Фиг. 2. Кинематична схема на косачката
	

3. ЕКСпЕРИМЕНТАЛЕН МАТЕРИАЛ

3.1. Моделиране и симулиране на косачката и задвижващите механизми

 На базата на съставената кинематична схема на Фигура 2. в програмната 
среда SolidWorks �5], е създаден триизмерен модел на косачката за бобови култури,5], е създаден триизмерен модел на косачката за бобови култури,], е създаден триизмерен модел на косачката за бобови култури, 
(Фиг. 3.). Тук означените в кръгче позиции отговарят на тези от Фигура 2. и имат 
следните имена: поз. 1 „Рама“; поз. 2 „Коляно“; поз. 3 „Мотовило“; поз. 4 „Лост 1“; поз. 
5 „Лост 2“; поз. 6 „Двураменен лост“; поз. 7 „Горен нож“; поз. 12 „Долен нож“.

Останалите позиции заградени в триъгълник са: поз. 8 „Пасивно колело“; поз. 
9 „Опора за лагерна касета за ВОМ“; поз. 10 „Триточкова навесна система“; поз. 11 
„Ремъчна шайба“. Чрез компютърно анимиране на сглобената косачка се симулира 
движението на механизмите, които я задвижват. Това е една първична проверка за 
кинематичната работоспособност на съставената затворена кинематична верига 
от звена на механизми. Например, броят на звената на затворената кинематична 
верига, включително и рамата, която е стойка, е к=12, �1, 2, 3]. �роят на кинематичните, �1, 2, 3]. �роят на кинематичните. �роят на кинематичните 
двоици от пети клас, т.е. с едно движение, една степен на свобода е р1=11, а на тези 
от четвърти клас с две степени на свобода е р2=4. Тогава за броят на степените на 
свобода h на затворената кинематична верига се получава:

14.411.512.6456 21 =−−=−− ppk (1)

което означава, че затворената кинематична верига е с една степен на 
подвижност и може да се задвижи само от едно място, а именно от вала поз. 2 на 
Фиг. 2 или „Коляно“ поз. 2 на Фиг. 3.
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Фиг. 3. Общ изглед на подобрения модел на косачката

3.2. Статично уравновесяване

 На Фигура 4 е показана кинематичната схема на единия от двата симетрични 
механизма (по-точно задния от тях!), където са дадени и размерите на дължините на 
звената, както и положението на масовите им центри. Уравновесяването на тази част 
от затворената кинематична верига е в сила и за аналогичния преден механизъм, 
тъй като той има същите геометрични и масови характеристики и е разположен 
симетрично.

С един от инструментите на програмата SolidWorks са изчислени масите и 
геометричните характеристики на звената, след като е зададен вида на материала 
от който те ще се изработят. В Таблица 1 са дадени тези данни.

Таблица 1.
Позиция - име Маса �g] Център на тежестта �mm] Дължина �mm]

2’ – „Коляно“ m2’= 212,92 lOS2’= 0,0 lOA= 37,5
3 – „Мотовило“ m3= 131,73 lAS3= 157,2 lAB= 317,63
4 – „Лост 1“ m4= 780,71 lBS4= 78,34 lBC= 183,63
5 – „Лост 2“ m5= 414,31 lCS5= 45,17 lCD= 55,13
6‘ – „Двураменен лост“ m6’= 321,93 lDS6= 60,89 lDE= 115,0
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 Фиг. 4. Статично уравновесяване.

По метода на заменящите или разсъсредоточените маси чрез следните формули�� ���� ����� ���� ����
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се получават стойностите на масите �� които трябва да се разсъсредоточат или по-точно да се 
концентрират в точките� О�� А�� B�� C�� D и Е�� (Фиг. 4.)�� Таблица 2. 

Таблица 2.
Звена – точка Маси Големини �g]
Зв. 1, 2’ - т. О m2’O 212,92

Зв. 2’, 3 - т. А m2’A 0,0
m3A 66,58

Зв. 3, 4 - т. B m3B 65,19
m4B 447,64

Зв. 4, 5 - т. C m4C 333,06
m5C 74,85

Зв. 5, 6’ - т. D m5D 339,46
m6’D 151,47

Зв. 1, 6’ - т. E m6’E 170,45

 След това се добавят масите mq3 на разстояние l3 към звено 3 „Мотовило“ и 
mq5 на разстояние l5 към звено 5 „Лост 2“, (Фиг. 4). Тези маси, след като се подберат 
подходящо разстоянията l3 и l5, (Таблица 3) се изчисляват с формулите:

)(
43

3

3 BB
AB

q mm
l
lm += (3) )(

54

5

5 CC
CD

q mm
l
lm += (4)
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По аналогичен начин се изчисляват и масите mp2’ и mp6’ след избор на разстояниятаслед избор на разстоянията 
l2‘ и l6’,, Таблица 3:: 

)(
3'23

'2

'2 AAq
OA

p mmm
l
lm ++= (5) )(

'655

'6

'6 DDq
ED

p mmm
l
lm ++= (6)

Съсредоточените маси в точки О и E са:

BBAAqО mmmmmm
43'233

++++= (7) CCDDqE mmmmmm
54'655

++++= (8)

Резултатите, получени за разглеждания механизъм са дадени в Таблица 3, 
където са дадени примерно избраните дължини за разстоянията: l за разстоянията: lза разстоянията: l3 и l5, както и за: 
l2‘ и l6‘.

Таблица 3.
Маси Големини �g] Дължини Големини �mm]

mO 1665,25 - -
mq3 1085,84 l3 150,0
mq5 562,20 l5 40,0
mE 1461,04 - -
mp2’ 909,80 l2’ 47,5
mp6’ 2018,49 l6’ 60,0

3.3. Изследване на най-натоварения детайл

 Най-натоварен в статично и динамично отношение е детайлът поз. 4 „Лост 
1“, (Фиг. 2, 3), тъй като той извършва сложно пространствено движение и реализира 
връзката между двата равнинни механизма, състоящи се от звена поз. 2’ и 3 във 
фронталната равнина и звена поз. 5, 6‘, 7 и 12 в хоризонталната равнина, (Фиг. 4.),, 
�5]..

Фиг. 5. Детайлен чертеж на „Лост 1”.
	
С инструментите на програмния модул COSMOSXрress е зададено сложно 



345

Радко Михайлов, Илия Илиев

натоварване в двете взаимно перпендикулярни равнини, в които се движи този 
детайл. Резултатите от силовия анализ са показани на Фигура 6.

а)                                                                        б)

Фиг. 6. Изследване натоварването на звено „Лост 1“ и 
възникналите от това: а) деформации, б) напрежения.

В горната част на детайла са наложени ограничения в хоризонталната и 
фронталната равнини. Зададено е примерно натоварване, сила от 100 �, с нормално�, с нормално, с нормално 
направление спрямо тези равнини, приложена в долната му част. По този начин е 
симулирана реакцията, която възниква от връзката на това звено със следващото 
в механизма. Програмата COSMOSXрress използва метода на крайните елементи, 
като автоматично генерира 7340 елемента и 12 681 възела, �5]. Използват се и, �5]. Използват се и. Използват се и 
следните данни като характеристики на материала, от който е изработен детайла: 
модул на еластичност – 2,1.1011 �Ра]; коефициент на Поасон – 0,28; плътност – 7,8�Ра]; коефициент на Поасон – 0,28; плътност – 7,8Ра]; коефициент на Поасон – 0,28; плътност – 7,8]; коефициент на Поасон – 0,28; плътност – 7,8; коефициент на Поасон – 0,28; плътност – 7,8,8	
�g/cm3]; допустимо напрежение - 6,2.10; допустимо напрежение - 6,2.108 �Ра].�Ра].Ра].].. 

На Фигура 6а. се вижда, че максималната стойност от 0,003 мм на преместването 
е в зоната на отворите, през които се поставя щифт за връзката със следващото 
звено. По отношение на възникналите вътрешни напрежения (Фиг. 6б.) максимумът 
от 3,672. 10672. 1072. 106 �Ра] е в горната част, в зоната на концентрация на напреженията по�Ра] е в горната част, в зоната на концентрация на напреженията поРа] е в горната част, в зоната на концентрация на напреженията по] е в горната част, в зоната на концентрация на напреженията по е в горната част, в зоната на концентрация на напреженията по 
причина резкия преход във формата на детайла.

Направеният анализ се базира на следните предположения: 1) материалът 
е изотропен и има линейно поведение в съответствие със закона на Хук; 2) 
преместванията са пренебрежимо малки и не се отразяват съществено върху 
коравината на детайла; 3) натоварването е приложено плавно, за да се избегне 
динамичния ефект.

Получените резултати са ориентировъчни те задължително подлежат на 
експериментален проверка.

4. МЕТОдИ И пОдХОдИ НА пРОУЧВАНЕТО

Подходът на изследване е чрез модула COSMOSXpress на компютърна програмаCOSMOSXpress на компютърна програма на компютърна програма 
за твърдително 3D конструиране, който работи по метода на крайните елементи. С, който работи по метода на крайните елементи. Скойто работи по метода на крайните елементи. С 
компютърния модел чрез анимация се показва деформационното и напрегнатото 
състояние, както и стойностите на коефициента за сигурност според вида на 
избрания материал.

5. РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОдИ

Резултатите от изследването са изходна база за създаването на експериментален 
прототип на косачката за боб. Те са от важно значение за правилното оразмеряване 



346

Усъвършенстване на конструкцията на косачка за бобови култури

на детайлите на косачката. 
Резултатът от моделирането е, че е създаден адекватен триизмерен компютърен 

модел на подобрената косачка за боб.
Резултатът от симулирането е, че е доказана кинематичната работоспособност на 

избраната кинематична схема състояща се от два симетрични механизма, работещи 
в противофаза, направени са предварителни изчисления за уравновесяване на 
инерционните сили, възникващи при движение на механизмите.

Резултатът от виртуалното натоварване е, че чрез метода на крайните елементи е 
получена картина, която показва къде в изследвания детайл възникват премествания 
с най-големи стойности и в кои зони детайлът е натоварен с максимално високи 
вътрешни напрежения.

6. ЕВЕНТУАЛНО пРИЛОжЕНИЕ НА пОЛУЧЕНИТЕ дАННИ

Компютърният подход за конструиране на различни конструкции приспособления 
е изключително полезен и удобен за анализ и предварителни изследвания на 
възможни конструктивни варианти. Евентуалното приложение на получената 
графична и текстова информация представлява реализация на задължителния 
изследователски етап от създаването на нова или на подобрение във вече 
съществуваща конструкция. Тази информация може да се използва и като първа 
стъпка в процедурата за подаване на предложение за защита на интелектуална 
собственост по отношение конструкцията на косачката за боб.

�лагодарности: Научните изследвания, представени в настоящата 
публикация, са извършени по проект Нп30/2014г. в рамките на присъщата на 
ТУ-Варна научно-изследователска дейност, финансирана целево от държавния 
бюджет.
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