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Wybierz nowe technologie  Mescomp 

- nowość światowa
Cyfrowy miernik strat ziarna  Mescomp 
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Obecnie producenci maszyn żniwnych wyposażają kombajny w znane od wielu lat tradycyjne czujniki strat ziarna. Główne 
wady tych urządzeń są Państwu doskonale znane - konieczność wykonywania kalibracji, mała dokładność i wiarygodność, 
całkowita nieskuteczność w przypadku drobnego ziarna np. rzepaku. Ponadto wykalibrowany przy określonej prędkości 
czujnik strat ziarna zaczyna wprowadzać operatora maszyny w błąd przy zmianie prędkości jazdy. Różna wielkość i 
wilgotność ziarna to dodatkowe źródło błędnych wskazań produkowanych obecnie czujników strat ziarna. 

Firma Mescomp - producent legendarnego komputera do opryskiwacza S411 -  opracowała i produkuje  nowoczesny cyfrowy 
miernik strat ziarna do kombajnu. Miernik składa się z układu elektronicznego i belki pomiarowej ze stali nierdzewnej, w którą 
uderzają gubione ziarna. 

Miernik strat Mescomp różni się od produkowanych 
czujników strat instalowanych obecnie w kombajnach tym, że 
rejestruje każde uderzenie ziarna niezależnie od jego wielko-
ści, wilgotności i prędkości, z jaką trafia w belkę pomiarową. 
Cyfrowa obróbka sygnału eliminuje błędy pochodzące od 
uderzeń w belkę plew i drobnych elementów słomy. Jest to 
pierwsze w świecie urządzenie wykorzystujące  zgłoszoną 
przez Mescomp do urzędu patentowego -  metodę DSI 
(cyfrowa identyfikacja sygnału) do dokładnego pomiaru ilości 
gubionych ziaren. Dzięki zastosowaniu tej metody produko-
wane przez Mescomp mierniki strat nie posiadają żadnych 
pokręteł regulacyjnych i nie wymagają przeprowadzania 
przez operatora kombajnu kłopotliwej kalibracji. 

Do wizualizacji strat można zastosować dowolny komputer 
pokładowy, który umożliwia pomiar częstotliwości lub 
wartości napięcia. W najprostszym przypadku może to być 
produkowany przez Mescomp uniwersalny komputer  S111, 
który mierzy prędkość jazdy kombajnu i na bieżąco precy-
zyjnie wyświetla straty w tysiącach ziaren na hektar. Po 
zaprogramowaniu dopuszczalnej ilości gubionych ziaren 
urządzenie zasygnalizuje dźwiękiem przekroczenie tego 
poziomu. W kabinie kombajnu oprócz komputera S111 z 
wyświetlaczem cyfrowym można dodatkowo zainstalować 
wyświetlacz sygnalizujący wielkość strat w postaci słupków 
wskaźników diodowych. 

Chociaż urządzenie może pracować w każdym typie kom-
bajnu to jednak cyfrowy miernik strat Mescomp powinien być 
instalowany w kombajnach o dużych wydajnościach 
eksploatowanych na polach pagórkowatych lub  zróżnico-
wanych glebowo, gdzie tradycyjne czujniki strat montowane 
fabrycznie zazwyczaj nie zdają egzaminu.

Do produkcji cyfrowego miernika strat ziarna 
zastosowaliśmy najnowocześniejsze amerykańskie 
podzespoły elektroniczne. Miniaturowe elementy i 
nowoczesny montaż SMD umożliwiły umieszczenie 
zaawansowanego technicznie urządzenia elektro-
nicznego na małej płytce pod belką pomiarową. 

Użytkownicy miernika strat ziarna Mescomp pod-
kreślają  łatwość  obsługi  oraz  wyjątkową  precyzję 
i powtarzalność wskazań bez względu na prędkość 
jazdy i gatunek młóconego ziarna.

Cyfrowy miernik strat ziarna Mescomp nie posiada 
pokręteł regulujących i nie wymaga przeprowadza-
nia kłopotliwej kalibracji. Komputer rejestruje każde 
gubione ziarno niezależnie od jego wielkości, wilgo-
tności i prędkości, z jaką uderza w belkę pomiarową. 

Do wykrywania gubionych ziaren zastosowano 
metodę DSI  cyfrowej identyfikacji sygnału - zgło-
szoną przez Mescomp do Urzędu Patentowego. 

Cyfrowy miernik strat ziarna Mescomp mierzy 
prędkość kombajnu i na ekranie na bieżąco poka-
zuje dokładną, zmierzoną ilość gubionych ziaren na 
hektar. 
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At present the manufacturers of harvesters are furnishing the combine harvesters with traditional grain loss monitors. The 
main shortcomings of those devices are well-known to you - the necessity of performing calibration, low accuracy and 
reliability, total ineffectiveness in case of small grain, rapeseed for instance. What is more - when you have performed the 
calibration at certain speed, then, with the change of velocity it starts misinforming the operator. Various sizes and moisture 
content are another sources of inaccurate readings of currently produced grain loss monitors.

The Mescomp Company - the producer of the legendary S411 computer for the spraying machine is currently producing a 
modern digital grain loss monitor. The monitor consists of a digital circuit and a measuring beam from stainless steal, which 
is struck by the grain that is being lost.

The grain loss monitor differs from traditional monitors 
installed in harvesting combines in such a way that it records 
every single stroke of a grain irrespective of its size, 
moisture and velocity at which it strikes the sensor beam. 
The digital processing of the signal eliminates errors 
resulting from chaff and small straw fragments hitting the 
beam. It is the first device in the world where the DSI method 
is implemented. The DSI, which stands for Digital Signal 
Identification for precise measurement of lost grain, was 
registered at the patent office. Thanks to implementation of 
that method the monitoring devices as produced by 
Mescomp do not have any adjustment knobs and no onerous 
calibrations by the combine operator are necessary.

Any onboard computer that is capable of frequency or 
voltage measurements, can be used for visualization of the 
results. The simplest solution can be the S111 versatile 
computer produced by Mescomp, which measures the 
velocity of combine harvester and in real time presents 
precisely the loss of grain in thousands grains per hectare. 
Upon entering the permissible volume of lost grain, the 
device will alert the operator with soud beeper once the set 
volume is exceeded. Apart from the S111 computer with the 
digital display, in the combine harvester cab it is possible to 
install a display showing the volume of losses on LED 
columns display.

Even though the device can operate in any type of a combine 
harvester, yet the Mescomp digital grain loss monitor should 
be installed in heavy duty combines, operating on hilly fields 
or with variety of kinds of soil, where traditional grain loss 
monitors installed by manufacturers usually do not work 
properly.

The Mescomp Digital Grain Loss Monitor 
The world novelty

The digital grain loss monitor by the Mescomp 
Company has no adjustment knobs, neither does ir 
require onerous calibration. The computer detects 
every single grain lost, irrespective of the grain size, 
moisture and velocity the grain hits the measuring 
bar. 

The DSI (Digital Signal Identification) is applied for 
detection of lost grains. The method has been 
registered by Mescomp with the Patent Office.

The Mescomp digital grain loss monitor measures 
the combine velocity and presents the precisely 
measured number of lost grains per hectare.

We have applied the newest American electrical 
components for the monitor manufacturing. 
Miniature elements and modern SMD assembly 
made it possible to pack the technically advanced 
electronic device on a small printed circuit board 
that is placed beneath the measuring beam.
 
The users of the monitor praise the ease of 
operating, unique precision and repeatability of 
results, irrespective of the velocity of the combine 
harvester, and the kind of the threshed grain.


