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Straipsnyje nagrinėjamas eksperimento planavimo metodo taikymas. Pagal 
eksperimento planavimo metodą sudaryti matematiniai modeliai adekvačiai aprašantys 
sėklų daigumo stimuliavimo procesą vainikinio išlydžio ir elektrostatiniame lauke nuo 
veikiančių faktorių: elektrinio lauko stiprio, transporterio juostos greičio ir juostos 
medžiagos. Nustatyta, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi elektros lauko 
stipris. Esant 67,27±0,95 % pradiniam grikių sėklos daigumui, vidutinis daigumo 
padidėjimas po elektros lauko poveikio yra apie 20 %. 

Eksperimento planavimo metodas, grikių sėkla, daigumas, elektriniai laukai. 
 

Įvadas 
 

Tiriant žemės ūkio technologinius procesus atliekami eksperimentai, kurie 
reikalauja daug išlaidų ir laiko. Atliekami tyrimai dažniausiai yra priklausomi nuo 
daug veiksnių (faktorių) susijusių su jų optimalių reikšmių suradimu 
technologiniuose procesuose, medžiagų kokybės optimizavimu ir kt. Tai pasiekti 
mažesnėm darbo ir laiko sąnaudom galima, taikant eksperimento planavimo 
metodą.Šis metodas taikytas, nustatant optimalius parametrus arachisų 
išlukštenimo įrenginiui [1, 2]. Nustatyta išlukštenimo koeficiento [1] ir branduolių 
sveikumo [2] priklausomybė nuo disko sukimosi dažnio, tarpo tarp diskų ir slėgio 
kameroje. 

Pirminio grūdų valymo mašinų pneumosistemos optimizavimui pasirinktas 
antros eilės planas su keturiais faktoriais [3, 4]. Faktoriais pasirinktas grūdų 
tiekimo į pneumokanalą kampas, krovimo angos aukštis, kanalo gylis ir santykinė 
apkrova. Optimizavimo kriterijumi pasirinktas išvalymo efektyvumas. Taikant 
eksperimento planavimą gautas pneumatinio separavimo proceso matematinis 
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modelis ir nustatytos optimalios minėtų faktorių reikšmės. Šiuo atveju naudotas 
Bokso – Benkino antros eilės planas [4]. 

Dideliuose plotuose auginamų aviečių stiebams trumpinti naudojamas 
diskinis pjaunamasis aparatas, kurio pagrindiniams parametrams nustatyti atliktas 
trijų faktorių eksperimentas [5], įvertinantis pjovimo greitį, stiebo skersmenį ir 
peilio ašmenų palinkimo kampą. Optimizavimo kriterijumi pasirinkta tenzodavikliu 
matuojama pjovimo įtampa. 

Liucernos sėklos subręsta nevienu laiku, todėl nuimant patiriami dideli 
nuostoliai. Siekiant sumažinti sėklų nuostolius buvo panaudota šukuotuvė, kurios 
parametrai nustatyti eksperimento planavimo metodu [6]. Sudarytos lygtys, 
įvertinančios sėklų išbyrėjimo į dirvą nuostolius ir nenušukuotų ankščių kiekį nuo 
šukuotuvės būgno sukimosi dažnio, šukų pastatymo kampo ir agregato judėjimo 
greičio. 

Valymo mašinose, kuriant uždaro tipo aspiracinę sistemą ir nustatant 
optimalius geometrinius kanalų parametrus, buvo naudotas trijų lygių antros eilės 
planas [7]. Veikiančiais faktoriais buvo pasirinkta grūdų apkrova, pirmo ir 
papildomo oro kanalų gyliai. Buvo sudarytos regresinės lygtys, įvertinančios 
valymo efekto ir grūdų nuostolių priklausomybę nuo veikiančių faktorių. Nustatyti 
optimalūs parametrai. 

Vienas iš būdų saulėgrąžų aliejui išvalyti yra išcentrinis separavimas [8]. 
Naudojantis eksperimento planavimo metodu, sudaryta regresinė lygtis, įvertinanti 
skirtumą tarp nevalyto ir išvalyto aliejaus tankio, priklausomai nuo separatoriaus 
rotoriaus sukimosi dažnio, dangčio angų ploto ir filtruojančios pertvaros ceolito 
dalelių ekvivalentinio skersmens. Analizuojant gautas lygtis, nustatyti optimalūs 
parametrai. 

Nuo smulkintos masės pasiskirstymo, kraunant ją į transporto priemonių 
kėbulus, priklauso jų nominalios keliamosios galios išnaudojimas ir pervežimų 
savikaina. Pakrovimo proceso efektyvumas buvo įvertinamas: smulkintos masės 
nuostoliais, masės aukščio ir jos tankio kėbule netolygumais. Taikant trijų faktorių 
eksperimento planavimo metodą, sudarytos regresijos lygtys, įvertinančios 
pakrovimo proceso efektyvumo priklausomybę nuo susmulkintos medžiagos 
drėgmės, jos pakrovimo greičio ir pjaustinio ilgio [9, 10]. Nustatyti minėtų dydžių 
optimalūs parametrai. 

Taikant eksperimento planavimo metodą, buvo pagrįsti optimalūs bulvių 
rūšiuotuvo parametrai [11]. Sudarytos lygtys, įvertinančios rūšiavimo koeficiento 
(smulkios ir vidutinės frakcijos) priklausomybę nuo: atitinkamų sektorių ilgių, 
tiekiamos bulvių masės ir rūšiuojančių juostų judėjimo greičio. 

Eksperimento planavimo metodas taikytas: nagrinėjant sėklų skyrimo 
pagal drėgnį elektros lauke galimybę [12]; nustatant rūšiavimo įtaką sėklų 
daigumui [13, 14] ir rūšiavimo rodiklio priklausomybę nuo veikiančių faktorių 
[15]. Atliekant bandymus buvo naudotos rapsų, miežių ir grikių sėklos, o vienu iš 
veikiančių faktorių buvo elektros lauko stipris. 

Elektrostimuliacijos efektą mokslininkai aiškina fiziniais-cheminiais 
ląstelės citoplazmos būvio pakitimais, kai sėklai suteikiamas papildomas energijos 
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kiekis [16]. Veikiant sėklas elektromagnetiniu lauku, sėklų citoplazminėje 
membranoje atsiranda elektrinio lauko stipris, viršijantis stiprį ląstelėje. Atsiradęs 
stipris padidina natrio ir kalio kanalų elektrinį laidumą ir iššaukia bioelektrinį 
membranos pramušimą. Ląstelių membranų laidumo padidėjimas išveda sėklą iš 
ramybės būsenos ir stimuliuoja jos daigumą [17]. 

Tyrimų tikslas – nustatyti elektros lauko įtaką grikių sėklų daigumui ir jo 
priklausomybę nuo veikiančių faktorių. 
 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimai atlikti naudojant transporterinį elektroseparatorių dviem 
skirtingais variantais: kai veikia vien vainikinio išlydžio laukas; kai veikia ir 
elektrostatinis laukas. Antruoju atveju sėklos įgauna vainikinio išlydžio krūvį, o 
atsiskiria nuo cilindro elektrostatiniame lauke. Grikių sėklos paimtos iš įprastinio 
ūkio, jų pradinis daigumas 67,27±0,95 %. Bandymai atlikti pagal antros eilės 
aktyvaus eksperimento planą [18, 19]. Skaičiavimo schema pateikta 1 pav. 

Veikiančių faktorių viršutinio lygio pasirinkimą apsprendžia: 
tarpelektrodinės erdvės pramušimo įtampa, konstrukciniai separatoriaus 
parametrai, anksčiau nustatyti [20] vidutiniai trinties kampai. 

Pasirinkti veikiantys faktoriai, jų lygiai ir kitimo intervalai pateikti  
1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Veikiantys faktoriai, lygiai, kitimo intervalai 
Table 1. Acting factors, levels and ranges of variation 

 
Eil.  Koduota Lygiai Kitimo 
Nr. 

i 
Faktoriai 

zi

reikšmė Viršutini
s (+1) 

Pagrindinis 
(0), zoi

Apatinis 
(-1) 

Intervalas 
∆zi

1 Elektrinio lauko 
stipris E, 105 

V/m 

x1 4 3 2 1 

2 Transporterio 
juostos greitis v, 

m/s 

x2 0,9 0,6 0,3 0,3 

3 Trinties kampas 
ϕ, laips. 

x3 50 42 34 8 

 
Elektroseparatoriaus konstrukcija leidžia sėkloms pasiskirstyti į keturias 

frakcijas. Neapdorotų (kontrolinių) ir elektros lauku paveiktų kiekvienos frakcijos 
sėklų daigumas nustatomas iš keturių mėginių po 100 sėklų. Taip pat nustatoma 
sėklų išeiga į atskiras frakcijas ir apskaičiuojamas svertinis bandymo daigumas. 
Įvertinimo parametru pasirenkamas skirtumas tarp bandymo ir kontrolinio 
daigumo. 
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Dispersijų įvertinimas pagal 
Kochrano kriterijų [18]: 
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Koeficientų reikšmingumo 
įvertinimas (Stjudento kriterijus): 
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1 pav. Eksperimento planavimo metodo skaičiavimo schema 

G
1

22 , 

N – bandymų skaičius; laisvės 
laipsnių skaičius 1ν =m-1, 2ν =N 

Bandymų dispersija: 
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Lygties adekvatiškumo 
įvertinimas (Fišerio 
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∂
∂
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atmetimas, skaičiavimas ,  ŷ 2
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Fig. 1. Calculation scheme of the experiment planning method 

 8 



1 pav. naudotų pažymėjimų paaiškinimas: - įvertinimo parametras; bŷ o, bi 

j, bii –  lygties koeficientai;  i,j=0, 1, ... n, i<j ; xi – koduotos faktorių reikšmės, g – 
eksperimento plano g bandymas, g =1, 2,... N; zi – i –jo faktoriaus reikšmė 
(1 lentelė). 

Tyrimo rezultatai 
 
Atlikus tyrimus pagal pilną aktyvaus eksperimento planą, gauti rezultatai 

vainikinio išlydžio lauke pateikti 2 lentelėje. 
 
2 lentelė. Bandymų sąlygos ir rezultatai vainikinio išlydžio lauke 
Table 2. Test conditions and results of the corona discharge field 

Ban- Bandymo sąlygos Frak- Vainikinio išlydžio laukas 
dymo x1 x2 x3 cija Išeiga, Daigumas, Svertinas Skirtumas 
Nr.     proc. proc. vidurkis Dsk.v.

1 1 1 -1 I-II 9 94,25±0,75 88,03 20,78 
    III 12 91,75±0,63   
    IV 79 86,75±1,31   

2 1 1 1 I 100 80,0±1,32 80,0 12,75 
3 1 -1 -1 I 100 93,67±1,04 93,67 26,42 
4 1 -1 1 I 55 84,75±2,02 84,86 17,61 
    II 45 85,0±2,65   

5 -1 1 -1 I-II 18 92,75±1,31 89,47 22,22 
    III-IV 82 88,75±2,56   

6 -1 1 1 I 100 85,5±1,65 85,5 18,25 
7 -1 -1 -1 I 100 93,25±0,48 93,25 26,0 
8 -1 -1 1 I 92 87,50±1,85 87,3 20,05 
    II 8 85,0±1,08   

9 1 0 0 I 36 89,33±2,36 84,8 17,55 
    II 64 82,25±2,46   

10 -1 0 0 I 100 89,75±1,03 89,75 22,5 
11 0 1 0 I 57 87,75±2,39 84,63 17,38 

    II 43 80,50±2,84   
12 0 -1 0 I 62 88,0±2,04 87,87 20,62 

    II 38 87,67±1,04   
13 0 0 -1 I-II 40 92,5±0,65 91,21 23,96 

    III 38 93,0±1,01   
    IV 22 85,75±2,78   

14 0 0 1 I 100 82,50±1,15 82,5 15,5 
15 0 0 0 I 31 89,67±0,76 86,03 18,78 

    II 69 84,69±0,65   
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Gauti rezultatai, kai sėklos atsiskiria elektrostatiniame lauke, pateikti  
3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Bandymų sąlygos ir rezultatai elektrostatiniame lauke 
Table 3. Test conditions and results of the electrostatic field 

 
Ban- Bandymo sąlygos Frak-  
dymo x1 x2 x3 cija Išeiga, Daigumas, Svertinas Skirtumas 
Nr.     proc. proc. vidurkis Dsk.e.

1 1 1 -1 I-II 18 94,75±1,76 90,45 23,2 
    III-IV 82 89,5±2,66   

2 1 1 1 I 100 83,0±2,53 83,0 15,75 
3 1 -1 -1 I 85 91,5±1,55 91,01 23,76 
    II 15 88,25±2,38   

4 1 -1 1 I 100 90,25±1,32 90,25 23,0 
5 -1 1 -1 I-II 33 94,25±0,71 90,75 23,5 
    III 8 89,25±0,71   
    IV 59 89,0±1,8   

6 -1 1 1 I 100 84,5±2,63 84,5 17,25 
7 -1 -1 -1 I 100 94,5±2,29 94,5 27,25 
8 -1 -1 1 I 100 88,25±2,35 88,25 21,0 
9 1 0 0 I 100 87,25±0,71 87,25 20,0 

10 -1 0 0 I 100 89,0±2,49 89 21,75 
11 0 1 0 I 100 87,5±2,25 87,5 20,25 
12 0 -1 0 I 100 83,75±2,53 83,75 16,5 
13 0 0 -1 I-II 48 91,25±0,71 86,96 19,71 

    III-IV 52 83,0±1,37   
14 0 0 1 I 100 80,5±1,38 80,5 13,25 
15 0 0 0 I 100 86,25±1,08 86,25 19,0 

 
Pagal eksperimento planavimo metodiką apskaičiavus lygčių koeficientus, 

juos įvertinus pagal Stjudento kriterijų ir nereikšmingus atmetus, gautos lygtys 
įvertinančios bandymo ir kontrolės daigumo skirtumą nuo lauko stiprio, 
transporterio juostos greičio ir trinties kampo, t.y. juostos medžiagos vainikinio 
išlydžio 

2
1321 71710302331364173451752719 x,x,x,x,,D .v.sk +−−−= ,  (1) 

 
ir elektrostatiniams lauke 

 
. (2) x,x,x,x,,D .e.sk

2
1321 695173812031151930344720 +−−−=
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(1) ir (2) lygtyse perėję prie tikrųjų reikšmių, gauname: 
 

27170440302473037685151 E,,v,E,,D .v.sk +−−−= ϕ , (3) 
 

26951365094626891025854 E,,v,E,,D .e.sk +−−−= ϕ . (4) 
 

Skaičiavimo metu gauti parametrai pateikti 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. (1–2) lygčių įvertinimo parametrai 
Table 4. Evaluation parameters of equations (1–2) 

 
Lauko Dispersija Fišerio kriterijus 

charakteristika bandymų  2
bs adekvatumo  2

ads skaičiuotas teorinis 

Vainikinio 
išlydžio 

11,27 6,55 0,58 2,1 

Elektrostatinis 12,34 18,76 1,52  
Pastaba:  – bandymų dispersija;  –adekvatumo dispersija, charakterizuojanti 
nuokrypį tarp eksperimentinių ir pagal matematinį modelį gautų duomenų; teorinis Fišerio 
kriterijus surandamas prie υ

2
bs 2

ads

1 = 10, υ2= 45 laisvės laipsnių. 
 

Iš pateiktų 4 lentelės duomenų matome, kad skaičiuotos Fišerio kriterijaus 
reikšmės yra mažesnės už teorinę Fišerio reikšmę, kai υ1 = 10, υ2= 45 laisvės 
laipsniai, esant patikimumui p=0,95, t.y. abiem variantams gautos (1–2) lygtys 
patikimai aprašo bandymo ir kontrolės daigumo skirtumą nuo lauko stiprio, 
transporterio juostos greičio ir juostos medžiagos. 

Eksperimentiniai ir teoriniai pagal (3–4) lygtis rezultatai pateikti 2 pav. ir  
3 pav. Apskaičiavus koreliacijos koeficientą 2 pav. gauname r=0,92, o 3 pav. 
gauname r=0,81. 

Iš (3–4) lygčių nustatome optimalią lauko stiprio reikšmę vainikinio 
išlydžio laukui E=4⋅105 V/m ir elektrostatiniam laukui E=3⋅105 V/m. 

Atlikti bandymai rodo, kad nežiūrint į kiek frakcijų pasiskirsto sėklos 
separatoriuje, jų daigumas yra didesnis už kontrolinį. Pastebėjome, kad nerūšiavus, 
t.y., kai visos sėklos patenka į vieną frakciją, vidutinis daigumo padidėjimas sudaro 
20,2 % (vainikinio išlydžio) ir 19,5 % (elektrostatiniame lauke). Iš gautų lygčių  
(3, 4) matome, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi elektros 
lauko stipris. Trinties kampu charakterizuojama juostos medžiaga turi nežymią 
įtaką stimuliavimui, bet veikia rūšiavimo procesą. Esant pastoviam lauko stipriui ir 
juostos greičiui, juostos medžiagos kitimas turi įtakos sėklų išeigai į frakcijas, pvz.  
2 ir 3 lentelių 1 – 2 , 13 – 14 bandymai. 
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2 pav. Eksperimentinis ir teorinis daigumo skirtumas vainikinio išlydžio lauke 
Fig. 2. Experimental and theoretical difference between the germination in the 
corona discharge field 
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3 pav. Eksperimentinis ir teorinis daigumo skirtumas elektrostatiniame lauke 
Fig. 3. Experimental and theoretical difference between the germination in the 
electrostatic field 
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Išvados 
 

1. Pagal eksperimento planavimo metodą sudaryti matematiniai modeliai, 
adekvačiai aprašantys sėklų daigumo stimuliavimo procesą vainikinio išlydžio 
ir elektrostatiniame lauke. 

2. Gautos lygtys rodo, kad didžiausią įtaką sėklų daigumo stimuliavimui turi 
elektros lauko stipris. 

3. Esant 67,27±0,95 % pradiniam grikių sėklos daigumui, vidutinis daigumo 
padidėjimas po elektros lauko poveikio yra apie 20 %. 
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METHOD OF EXPERIMENT PLANNING FOR ESTIMATION OF 

BUCKWHEAT SEEDS GERMINATION 
 

Abstract 
 

The article deals with the experimental planning method. Mathematical 
models, according to a method of experiment planning, adequate to describe the 
process of seed germination stimulation of the corona discharge and electrostatic 
field. Acting factors: the electric field strength, conveyor belt speed and belt 
material. It was found that the greatest influence on seed germination stimulation 
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have the electric field strength. With 67.27±0.95% initial germination of 
buckwheat seeds, the average increase in germination after the electric field effect 
is about 20%. 
Experiment planning method, buckwheat seed germination, electric fields. 

 
С. Линикене, А. Пожелене, И. Шапаилаите 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ГРЕЧИХИ 
 

Резюме 
 
В статье представлено применения метода планирования 

эксперимента. Следуя этому методу составлены математические модели 
адекватно описывающие процесс стимулирования всхожести семян под 
вздействием электростатического поля и поля коронного разряда. 
Действующими факторами при планировании эксперимента приняты: 
напряженность электрического поля, скорость движения и материал 
танспортерной ленты. Установленно, что при исходной всхожести семян 
гречихи равной 67,27±0,95 % повышение всхожести под воздействием 
электрического поля в среднем составяет около 20 %. 

Метод планирования эксперимента, семена гречихи, всхожесть, 
электрические поля. 
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