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(57) Спосіб визначення координат насінин, що про-
літають в потоці, що включає використання при-
строю реєстрації, який включає формування зон
затемнення на фотоприймачах від насінин, що
пролітають при включенні імпульсного джерела
світла, який відрізняється тим, що при включенні
кожного джерела імпульсного світла визначають
координати початку і кінця зон затемнення від на-
сінин, що пролітають на трьох лінійках прямокут-
ника, виключаючи лінійку з включеним джерелом
світла,  визначають прямі як бісектриси кутів між

лініями від джерела світла до початку і кінця зони
кожного затемнення, визначають базове джерело
живлення світла, від якого отримано найбільшу
кількість прямих, для кожної базової прямої мето-
дом послідовного перебору знаходять другу пряму
від інших джерел світла з умови максимального
наближення до перпендикулярності, визначають
координати точки перетину базової прямої і другої
і перевіряють умови знаходження точки перетину
всередині прямокутника блока реєстрації, визна-
чають третю й четверту прямі від двох останніх
джерел світла, які перетинаються з базовою пря-
мою, з умови допустимої незначної розбіжності
значень кутових коефіцієнтів цих прямих і розра-
хункових прямих, що проходять через точку світла,
визначають координати точок перетину прямих від
третього і четвертого джерел світла з базовою
прямою, визначають координати центра насінин,
що пролітають, як середнє арифметичне значення
координат трьох точок перетину базової прямої з
прямими від трьох інших джерел світла.

Корисна модель відноситься до галузі сільсь-
когосподарського машинобудування, а саме до
пристроїв реєстрації насіння в потоці, що форму-
ється різними типами висівних апаратів сівалок.

У відомому пристрої реєстрації насіння в по-
тоці [1], координати насінин, які пролітають через
зону контролю, визначаються наступним чином.
Площина зони контролю виконана у вигляді пря-
мокутника, сторонами якого являються дві лінійки
координат X, Y з дискретно розміщеними світлоді-
одними випромінювачами m  і п та дві лінійки з
дискретно розміщеними фотоприймачами m і п,
причому лінійка з m фотоприймачами розміщуєть-
ся навпроти лінійки з m світлодіодними випромі-
нювачами, а лінійка з п фотоприймачами розміщу-
ється навпроти лінійки з п світлодіодними
випромінювачами.

Шляхом почергового включення кожного світ-
лодіода та синхронного з ним підключення проти-
лежного фотоприймача площина зони контролю
сканується світловими променями паралельними
координатним осям X та У. При перетині площини

контролю насінини переривають паралельний сві-
тловий потік і створюють на входах відповідних
фотоприймачів зони затемнення, що приводить до
зміни амплітуди вихідного сигналу фотоприймача.
Після обробки електричних сигналів усіх фото-
приймачів блоком розпізнавання за допомогою
ЕОМ визначаються середини зон затемнення в
координатних осях X, У, які і являються координа-
тами центрів насінин, що пролітають через зону
контролю.

Даний спосіб визначення координат пролітаю-
чих насінин не можна використовувати в пристрої
[2], де кожний із чотирьох джерел імпульсного сві-
тла, які включаються почергово, освітлюють усю
зону контролю, виконану у вигляді прямокутника,
сторонами якого являються лінійки з дискретно
розміщеними фотоприймачами. Зони затемнення
від кожної пролітаючої насінини, при включенні
імпульсного джерела світла, можуть формуватися
в довільному місці кожної з трьох сторін прямокут-
ника, за виключенням сторони з включеним імпу-
льсним джерелом світла.
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Метою корисної моделі є спосіб визначення

координат насіння в потоці при освітленні усієї
зони контролю кожним із імпульсних джерел світ-
ла.

Вказана мета досягається тим, що спосіб ви-
значення координат насіння в потоці, який містить
формування зон затемнення на фотоприймачах
від пролітаючих насінин при включенні імпульсно-
го джерела світла, згідно корисної моделі, відріз-
няється тим, що при включенні кожного джерела
імпульсного світла визначаються координати по-
чатку і кінця зон затемнення від пролітаючих насі-
нин на трьох лінійках прямокутника, виключаючи
лінійку з включеним джерелом світла, визнача-
ються прямі, як бісектриси кутів між лініями від
джерела світла до початку і кінця зони кожного
затемнення, визначається базове джерело жив-
лення світла, від якого отримано найбільшу кіль-
кість прямих, для кожної базової прямої методом
послідовного перебору находиться друга пряма
від інших джерел світла з умови максимального
приближения до перпендикулярності , визнача-
ються координати точки перетину базової прямої і
другої і перевіряються умови знаходження точки
перетину в середині прямокутника блоку реєстра-
ції. Визначаються третя й четверта прямі від двох
останніх джерел світла , котрі перетинаються з
базовою прямою з умови допустимої незначної
розбіжності значень кутових коефіцієнтів цих пря-
мих і розрахункових прямих, що проходять через
точку перетину базової і другої прямих, а також
третій і четвертий джерела живлення, визнача-
ються координати точок перетину прямих від тре-
тього і четвертого джерел світла з базовою пря-
мою, визначаються координати центра
пролітаючих насінин, як середнє арифметичне
значення координат трьох точок перетину базової
прямої з прямими від трьох інших джерел світла.

На Фіг.1 показані зони затемнення фотоприй-
мачів від пролітаючих насінин в кількості 8 штук з

вказанням початку H і кінця K при включеному
джерелі світла А (m=А), а також прямі А1...А5, що
проходять через джерело світла А. Вказані також
розміри прямокутної зони контролю X0 Y0.

На Фіг.2 показані всі прямі від чотирьох дже-
рел світла А,  В,  C,  D,  перетин цих прямих і поло-
ження пролітаючих насінин.

При роботі кожного джерела світла з індексом
m і координатами Хm,  Ym визначаються координа-
ти початку Хmні,  Хmні і кінця Хmкі,  Ymкі кожної зони
затемнення від пролітаючих насінин. Пряма, що
проходить через працююче джерело світла і зону
затемнення, знаходиться як бісектриса кута між
лініями від джерела світла до початку і кінця зони
затемнення і записується у вигляді:

Y = Kmi
. X + bmi, (1)

де кутовий коефіцієнт прямої
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Вибирається базове джерело світла, від якого
отримано найбільшу кількість прямих. Для даного
прикладу - це джерело світла C, від якого отрима-
но 7 прямих , від А - 6 прямих, від В - 6 і від D - 5.
Перша базова пряма з КС1 = K1. Друга пряма виби-
рається від інших джерел світла методом послідо-
вного перебору із умови максимального набли-
ження до перпендикулярності, тобто f = 90°, де
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Другою прямою являється пряма А6. Коорди-
нати точки перетину двох прямих знаходяться за
формулами (5) при j = 1 для першої точки перети-
ну

,1j*X1K1j*Y
1K2K

2b1b
1j*X ×=

-
-

= (5)

Точка перетину прямих повинна знаходитись
всередині прямокутника блоку реєстрації. Тобто,
повинні виконуватись умови (6)

,0Y*Y00X*X0 ££££ (6)

де Х0,  Y0 - довжини сторін прямокутника зони
реєстрації.

При виконанні умови (6) визначаються розра-
хункові кутові коефіцієнти прямих, що проходять
через точку перетину і два інших джерела світла В
і D

,
1j*XDX
1j*YDY

4K
1j*XBX
1j*YBY

3K
-

-
=

-

-
= (7)

Методом послідовного порівняння K3 з KBi і KК^
з КDi знаходяться кутові коефіцієнти прямих KB2 і
KD5, котрі найбільш близькі до розрахункових. Їх
відмінність не повинна перевищувати допустиме
значення d в процентах, котрі вибираються за ре-
зультатами попередніх досліджень, наприклад d =
5%, тобто повинна виконуватись умова (8)
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(8)

Якщо умова (8) виконується, то базова пряма
перетинається з прямими і від двох інших джерел
світла.

По формулам (5) визначаються координати
цих точок перетину і координати центру про літаю-
чої насінини визначаються як середнє арифметич-
не значення координат точок перетину прямих А6,
В2, D5 з базовою прямою СІ.

,
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Якщо з двох умов (8) хоча б одна не викону-
ється, то в цій точці базової прямої немає перети-
ну з прямими від інших трьох джерел світла.

Для базової прямої С2 по умові (4) вибираємо
пряму А6. Але для точки їх перетину не виконуєть-
ся умова (8) - від джерела D найближча пряма з
KD4 значно відрізняється від K4

d£
-

%100
4DK

4K4DK

В якості другої прямої беремо пряму А5. В то-
чці перетину прямих С2, А5 перетинаються також і
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прямі В1, D4. Отже, найдені координати пролітаю-
чої насінини з j=2.

Базова пряма С3 утворює з прямою D1 кут
близький до j=90°, але умови (8) не виконуються.
Умова (8) виконується для перетину базової пря-
мої С3 з другою прямою А6 і прямими D2, В4.
Отримаємо координати насінини з j = 3.

Координати насінини з j = 4 отримаємо при
перетині базової прямої С4 з другою прямою D2 і
прямими В4, А4;

Координати насінини з j = 5 отримаємо при
перетині базової прямої С5 з прямою В3 і прямими
A3, D3;

Для насінини з j = 6 координати визначаються
точками перетину базової прямої С6, другої пря-
мої D1 і прямими А2 В5;

Для насінини j = 7 координати визначаються
точками перетину базової прямої С7 з прямими
В4, А2, D2;

Для насінини з J = 8 координати визначаються
точками перетину базової прямої С7, прямою А1 і
прямими В6, D1.

Послідовне включення чотирьох джерел світ-
ла дозволить скоротити час сканування зони конт-
ролю прольоту насінин, а використання даного
алгоритму визначення координат насінин з допо-
могою EBM підвищить точність їх визначення.
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