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УДК 631.363 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ НОЖОВОГО 

РОТОРА ПОДРІБНЮВАЧА-РОЗДАВАЧА ГРУБИХ КОРМІВ 

 

Яропуд В.М., канд. техн. наук, доц., Бабин І.А., асистент 

Вінницький національний аграрний університет 

е-mail: yaropud77@gmail.com 

 

Аналіз мобільних подрібнювачів-роздавачів показав, що вони 

повинні забезпечувати завантаження в місцях складування грубих кормів, 

транспортування, подрібнення і дозовану видачу в зоні годування. 

Технічні засоби, що виконують сукупність перерахованих вище операцій, 

являють собою динамічну систему, що працює в умовах змінних зовнішніх 

впливів. 

Для дослідження динамічних характеристик робочого процесу 

подрібнювача-роздавача необхідно визначити момент інерції ротора. 

Момент інерції визначали експериментально  методом трифілярного 

підвісу (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема трифілярного підвісу для визначення моменту 

інерції ротора: а) загальна схема трифілярного підвісу: 1 – кронштейн підвісу 

нерухомий, 2 – нитки, 3 – ротор; б) схема сил діючих на нитки підвісу 
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Ротор в якості математичного маятника підвішували вертикально на 

трьох паралельних нитках і приводили в зворотно-обертовий рух відносно 

вертикальної осі OZ (рис. 1, а), при цьому зроблено припущення про те, що 

нитки невагомі і не розтягуються. 

На рис. 1, б маятник зображений у відхиленому положенні від 

вертикалі на кут α. Маятник здійснює коливання навколо осі OZ в 

горизонтальній площині і, умовно, близько точки підвісу О1 у 

вертикальній площині.  

Траєкторією є дуга окружності, розташована в горизонтальній 

площині з центром в точці О і радіусом r, тому що l > r. 

Розглянемо схему сил, діючих на нитки підвісу (рис. 1, б), тоді, 

відповідно до теореми про зміну кінетичного моменту механічної системи 

[19], рівняння руху відносно осі OZ запишемо у вигляді: 

3 sin .pJ R r                                                        (1) 

Розкладемо sinα в ряд 

3 5

sin ...
3! 5!

 
                                                    (2) 

і нехтуючи членами розкладання порядку вище першого, вважаючи 

коливання маятника малими, отримаємо, що синус малих кутів приблизно 

дорівнює значенню кута sinα ≈ α. 

Тоді: 

Jpφ = -3Rαr.                                                      (3) 

З рисунка 1, б видно, що: 

αl = φr,                                                           (4) 

тоді, виразивши з цієї рівності α і підставивши в рівняння (3) отримаємо: 

2

3 .p

r
J R

l
                                                       (5) 

Приведемо рівняння (5) до загального вигляду: 

2

3 0,
p

r
R

J l
                                                     (6) 

з урахуванням 3R = Мg. 
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2

0.
p

Mg r

J l
                                                     (7) 

В результаті отримали диференційне рівняння другого порядку, яке 

описує рух при вільних коливаннях і в загальному вигляді виглядає так 

[80]: 

2 0,rx k x                                                         (8) 

звідси: 

2
2 .r

p

Mg r
k

J l
                                                        (9) 

де, kr - колова частота коливань - число коливань за 2 секунд. 

2
,rk

T


                                                         (10) 

тоді:                                           
2 2

2

4
,

p

Mg r

T J l


                                                   (11) 

звідси момент інерції ротора дорівнює: 

2 2

2
.

4
p

Mgr T
J

l 
                                                     (12) 

Таким чином, за умовами проведення дослідів взяли l = 2 м, r = 0,177 м, 

М = 230 кг. В результаті експериментальних досліджень період коливань Т 

склав 1,55 с, за виразом (12) момент інерції ротора склав Jр = 2,15 кг·м
2
. 
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