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КӨП  КАТАРДУУ  СЕБҮҮ – ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ТҮШҮМДҮҮЛҮГҮН АРТТЫРУУ 

ЖОЛУ 

Кыскача мазмуну: Республикада ар түрдүү майда  үрөндүү өсүмдүктөр себилет.  

Бөлүштүргүч – көп катардуу себүүдө тиши – айдоо талаасы, булардын  ар бири айдоонун 

ыкмасына жана сапатына өзүнүн талаптарын коет.  

Аннотация: В республике возделывается большой ассортимент мелкосеменных культур. 

Распределитель – многострочный сошник – посевное поле, каждая из которых предъявляет 

свои требования к способу и качеству посева. 

Annotation: Large assortment of small-seeded crops is cultivated in the Republic. Distributor - 

multi-line opener - sowing field, each of which makes its own requirements for the method and quality 

of sowing. 

Өзөктүү сөздөр:  айдоо ыкмалары, бир өсүмдүккө туура келүүчү талаанын аянты, 

себүүнүн ченеми, бөлүштүргүчтөр, үрөндөрдү бөлүштүрүү. 

Ключевые слова: Способе посева, поладь питания, норме высева, распределителей, 

распределения семян. 
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Үрөндөр себилүүчү талаада өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн мындай жашылча үрөндөрдү 

көп катардуу себүү ыкмасы  технологиялык кабыл алууда маанилүү орунга ээ. Мында 

себүүнүн азыраак ченемдеринде өсүмдүктөрдү, айрыкча майда үрөндүү өсүмдүктөрдү туура 

бөлүштүрүүнү камсыздоо маанилүү. Бул маселени чечүү үчүн себүүнүн технологиялык 

процесстери багытталган; үрөндөрдүн агымын тегиз себүү жана аны белгилүү сандагы 

катарларга бөлүштүрүү жана аларды топурактын керектүү тереңдигине чейин киргизүү.  

Себүүчү аппарат менен үрөндөрдүн тынымсыз агымын камсыздоо максатын камтыган 

биринчи маселени майда үрөндөрдү себүү үчүн аспап менен аткарууга, аны менен сериялык 

жашылча сепкичтердин катушкалык себүүчү аппараттарын жабдууга болот. Ал эми  себилген 

үрөндөрдү бүтөп жабуу процессин топурактын нымдуу катмары менен жабуу менен туура 

тереңдикке нык жерге үрөндөрдү бирдей кылып салуу менен камсыздоого болот.  

Белгилүү сандагы катарларга үрөндөрдүн тегиз бөлүнүүсүн камсыздоо маселеси 

үрөндөрдүн агымындагы жолдорго белгилүү санда себүү процессинин сапатын жакшыртууга 

көмөктөшүүчү, түзүлүшү боюнча ар түрдүү бөлүштүргүчтөрдү орнотуу менен чечилет.  

Бөлүштүргүчтөрдө айыл чарба машиналарын сапаттуу баалоолорду иштеп чыгуунун 

негизинде кокус процесстер теориясынын  жана башкаруу системаларынын статистикалык 

динамикасынын жалпы принциптери болушу керек. Каралып жаткан көйгөйдүн маселелерин 

чечүү үчүн кирүүчү жана чыгуучу кокус өзгөрмөлөр камтылган схема түрүндө 

бөлүштүргүчтүн иштөө процессинин схемасынын үлгүсү көбүрөөк натыйжалуу болорун 

божомолдоого болот (1-сүрөт).  

Бөлүштүргүчтү система катары кароого болот, категорияга таасирлер үрөндөрдүн 

агымы – х1 (t), айдоо талаасынын кыртышынын  туурасынан кеткен – х2 (t)  жана узунунан 

кеткен х3 (t)  тегизсиздиктери түрүндө  кирет. Бөлүштүргүч үчүн кирүүчү өзгөрмөлөр: 

катарлардын ортосунда үрөндөрдүн агымын тегиз бөлүштүрүү у1(t), катарлар боюнча 
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үрөндөрдүн санын бөлүштүрүү у2(t),  үрөндөрдүн агымы үчүн катарлардын керектүү белгилүү 

саны у3 (t). 
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1-сүрөт. Бөлүштүргүчтүн иштөөсүнүн түзүмдүк схемасы. 

  

Үрөндөрдүн агымын бөлүштүрүү процесси үрөндөр себилүүчү жол боюнча тикесинен  

керектүү белгилүү бир тартипте жайгаштырылган жана капталдарга тагылган конустук 

бөлүштүргүчтүн иштөөчү кыртышынын кырлары менен жүзөгө ашырылат. Бөлүштүргүчкө 

чейин үрөндөрдүн агымынын кыймылын карай турган болсок, анда үстүңкү куйгучтун 

астыңкы  ичке учу  себүүчү аппарат менен желпингич сымал чачылып жаткан үрөндөрдүн 

агымын багыттайт, учуна чейин жетет. Ажыраткычтын  учу үрөндөр агымынын кыймылынын 

узун сызыгында жатат.  

Агымда  үрөндөрдүн кыймылдоо процессин бөлүштүргүчтүн жана ажыраткычтын 

кыртыштары менен өз ара кыймылы  учурунда  карай турган болсок, бөлүштүргүчкө 

үрөндөрдүн келип түшүү ылдамдыгына үрөндү жакындатып алып келүүчү кыртыштын 

эңкейишинин бурчу, бул кыртыштын абалы, абанын каршылык көрсөтүүсү жана үрөндөрдүн 

бири-бири менен  сүрүлүүсү таасир берерин байкоого болот. Бардык аталган факторлор К 

жалпы коэффициенти жана К=0,4 көптөгөн изилдөөчүлөрдүн берген маалыматтары боюнча 

эске алынат (1).  

Жогоруда аталган коэффициентти эске алуу менен үрөндөрдүн түшүү ылдамдыгы 

төмөнкүдөй:  

 

V0 = K √gH (1). 

 мында:  H – бөлүштүргүч боюнча үрөндөрдүн түшүү бийиктиги, м.  

   G – эркин түшүүчү нерсенин ылдамдоосу, м/с 2.  

 Үрөндөрдүн агымын багыттоочуларга тикесинен  белгилүү бир бурчтан үрөндөр 

агымынын жолунда орнотулат, мында алар төмөнкү шарт боюнча орнотулушу керек:  

β < ае.о. (2) 

  мында:  β – үрөндөрдү ажыраткычтын  ачылуу бурчу, градус түрүндө.  

ае.о. – үрөндөрдүн табигый жантаюу бурчу, градус түрүндө.  
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2-сүрөт. Бөлүштүргүчтө үрөндөрдүн кыймылдоо процесси.  

 

 

 

Бөлүштүргүчтө үрөндөр агымынын кыймылдоо процессин кароодо  бүтүндөй процесс 

бир нече баскычтарга – тилкелерге бөлүнөрүн көрүүгө болот (2-сүрөт).  Биринчи тилке Н – 

бөлүштүргүчтүн куйгучуна чейин үрөн сепкичтин себүүчү аппаратынан үрөндөр агымынын 

кыймылдары. Экинчи тилке L1 – бөлүштүргүчтүн куйгучунан үрөндөрдү ажыраткычка чейин, 

мында үрөндөр ажыраткычтын кырынан агымда урунат. Үчүнчү тилке – үрөндөр агымынын 

кыймылынын жүрүшү боюнча L2 – ажыраткычтын кырынын узундугу. Төртүнчү тилке 

ажыраткычтын кырынын аягы менен үрөндү өткөргүчтүн баш жагынын ортосундагы көңдөй 

болуп саналат.  

Үрөндөр агымынын кыймылынын ылдамдыгын жолдун ар бир тилкеси үчүн өзүчнө 

үрөндөр агымынын кыймыл процессинин жүрүшүнүн ырааттуулугу боюнча эсептейбиз.  

Н тилкеси 2-сүрөт.     

 

L1 тилкеси – үрөндөр агымы элементтерине күчтүн таасир берүүсүн эске алуу менен.  

 
 

L2 тилкеси -    

Бөлүштүргүч бир материалдан жасалгандыктан (каңылтыр болот), кабыл алууга болот:  

 

                      t1=t2=t3                               (6) 

мында: Т – бөлүштүргүч боюнча үрөндөрдүн кыймылдоо убактысы, С.  

t1, t2, t3 - L1, L2, L3 тилкелеринде үрөндөрдүн кыймылдоо убактысы.  
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Алынган жыйынтыктардын негизинде үрөндөрдү бөлүштүргүч жасалган, ал 

лабораториялык шарттарда сыноодон өткөн. Формулалар (1-6) үрөндөрдү жана төгүлмө 

материалдарды ушул сыяктуу бөлүштүргүчтөрдүн параметрлерин эсептөө жана негиздөө үчүн 

колдонулушу мүмкүн.  

Жогоруда  орун алган эсептөөлөрдү жана ажыраткычтардын кабыл алынган 

конструктивдүү параметрлерин биз конустук бөлүштүргүчтөрдү долбоорлоодо колдондук (2).  

Бөлүштүргүчтүн патенттелген  конструкциясы заводдук тетиктер менен 

айкалыштырылып бар болгон себүүчү машиналарда колдонулушу  мүмкүн.  

Көп катардуу сокунун тиши менен бирге бөлүштүргүчтүн иштөө принцибине  КР 

патенти бар. Аларды өндүрүштө колдонууда эгилип  жаткан өсүмдүккө жараша айдоо 

талаасынын ар бир гектарынан 25 сомдон 500 сомго чейин  үнөмдөөгө болот (3).  

 

Көп катардуу себүү – өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн арттыруу. 

Кыскача мазмуну. Республикада ар түрдүү майда  үрөндүү өсүмдүктөр айдалат.  

Бөлүштүргүч – көп катардуу сокунун тиши – айдоо талаасы, алардын ар бири айдоонун 

ыкмасына жана сапатына өзүнүн талаптарын коет.  
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