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 شوی که:تعهد میای، منموده
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 باشد.این انب می

( در مواردي كه از دسیییتاوردهاي علما و پشوهشیییا 4
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نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

بت ( چنیانچه در هر مقطع زمانا، خال  موارد فوق ثا7

شیییود، عواقب ناشیییا از آن )از جمله ابطال مدرك 
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با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 
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 نام پدیدآور: و عنوان
بررسی اثر نسبت عمق به عرض و سرعت پیشروی تیغه باریک خاکورزی روی نیروی کششی و 

 /میثم لطیفی عموقین مدل سازی آن به روش اجزاء محدود

 غلامحسین شاهقلیدکتر  :راهنما اناستاد

 دکتر یوسف عباسپور گیلانده ، دکتر منصور راسخ ان مشاور:استاد

 52/6/99  دفاع: تاریخ

 ص. 63 ات: صفح تعداد

 مهندسی بیوسیستم/ نامه:شماره پایان

  چکیده: 
 هدف:

 یاصل از مراحل یکیو  رودیبه شمار م اهیکردن بستر رشد گ فراهم ساختمان خاک و زدنمهم جهت به هم  یندیفرا یخاکورز

 و رهیذخ شیشامل افزا یکشاورز محصولات دیتول ستمیدر هر س یخاکورز هیاست. اهداف اول یمحصولات کشاورز دیدر تول
 .ر می باشدبستر بذ یساز خاک و آماده یرواناب شیکاهش فرساو  هرز یرطوبت خاک، کنترل علفها ینگهدار

 برای کاهش محدود افزارهای المان نرم میتوان از موجود در کشاااورزی که در دنیا مطرم می باشااد یها هزینه توجه بهبا 
 FEMبنابراین این تحقیق در نظر دارد با استفاده ازروش  حل نمود. در مدت زمان کمتریرا  لئو مسا استفاده کرد ها هزینه

ی باریک خاکورز خاک را برش داده و پارامترها ی مختلف را خاک را در محیط آباکوس شاابیه سااازی کرده و از طریق تیغه
مورد بررسای قرار دهد. در این مطالعه اثر سارعت پیشاروی ، عمق و عرض تیغه و نسبت باریک بودن بنسبت عمق به عرض 

بررسی خواهد  Abaqus Explicitبا استفاده از نرم افزار  FEMاز روش و انرژی آن با استفاده ی تیغه( بر روی نیروی کشش

 شد.
های به منظور بدست آوردن دادهاین تحقیق به روش المان محدود و با نرم افزار آباکوس انجام شد و  روش شناسی پژوهش:

های مختلف نوع تیغه باریک با عرض 4ورز عمودی و مطالعه سایر اهداف تحقیق، از نیروی مقاوم کشاشای تیغه باریک خاک
انتخاب گردید در این تحقیق  CK-45ها متری با طول یکسان یک متر استفاده شد. جنس این تیغهسانتی 4و  5/3، 3، 5/2

ای در های مزرعهورزی، آزمایشمقدار نیروی مقاوم کشااشاای ابزارهای باریک خاکگیری و تعیین عوامل موثر بر برای اندازه
 و با سه تکرار استفاده شد. رطوبت خاک ( RCDBببر پایه طرم بلوک کامل تصادفی آزمایش فاکتوریل خاک لومی رسی و از 

در  ( Bبفاکتوراعت، عمق کاری کیلومتر بر س 3و  8/9، 5/9، 9 سطح چهار( در Aبفاکتوردرصد، سرعت پیشروی تراکتور 95

سانتی متر بود و در  4و  5/3، 3، 5/2نیز در چهار سطح  ( Cبفاکتورمتر و عرض تیغه سانتی 41و 31، 21، 91چهار سطح 
 گیری شد.ورز عمودی، شاخص مخروطی خاک اندازهداخل هر کرت صفات نیروی مقاوم کششی تیغه باریک خاک

رز وورزی، عرض تیغه عوامل اصلی مؤثر بر نیروی مقاوم کششی وسیله خاکروی، عمق خاکپارامترهای سرعت پیش ها:یافته
دار شد. ورز عمودی معنیها روی میزان نیروی مقاوم کششی تیغه باریک خاکباشاند که اثرات اصالی آنباریک عمودی می

طح باشد بسدار میمقاوم کششی نیز معنی ها با یکدیگر بر نیرویکه اثرات متقابل دوتایی آن(، ضمن این%9بساطح احتمال 
باشند،  و تنها اثر معنی دار می %9همچنین نتایج تجزیه واریانس نشاان داد که اثر متقابل ساه تایی در سطح  (.%9احتمال 

فزار ابه منظور بررسی تفاوت داده های نیروی کششی به دست آمده از مزرعه و نرم  دار نیست.تکرار بر نیروی کششی معنی

بدست آمد تفاوت معنا داری بین داده های مزرعه و  1015اساتفاده شد و چون مقدار سطح معنا داری بیشتر از    tاز آزمون
رابطه میان توان کشاشایبمالبندی( و سرعت پیشروی در نسبت های عمق به عرض مختلف مورد  د.نرم افزار مشااهده نشا

تمام نسبت های  کیلومتر بر ساعت در 3تا  9زوده شدن سرعت پیشروی از مقداربا اف بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که
 .عمق به عرض نیروی کششی افزایش می یابد

سانتی متر نیروی مقاوم کششی در  41ورزی از صفر تا نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که با افزایش عمق خاکگیری: نتیجه
 .یابدتمام شرایط افزایش می

 

 تیغه باریک خاکورز ، آباکوس ، روش اجزاء محدود ، دراگر پراگر ، نسبت عمق به عرض تیغه  کلیدی:های واژه
 

 



  فهرست مطالب

 

 

 

 مطالبفهرست 

 
 

 20 ............................................................................................................. مقدمه و هدف -2فصل

.........................................................................................................................................مقاادمااه -9-9
 94 

.............................................................................................................نرم افزار المااان محاادود -9-2
 95 

 ABAQUS/CAE) .........................................................................96ب پیش پردازش -9-2-9

 97.................................................................................... پردازش ب استاندارد و یا صریح ( -9-2-2

 97........................................................................................................ مرحله بعد از پردازش -9-2-3

.......................................................................................................قیتحق تیضااارورت و اهم -9-3
 97 

......................................................................................................یپژوهشااا فیو تعار اتیکل -9-4
 98 

 98...................................................................................................................................... خاک -9-4-9

 91.................................................................................... ساختار خاک و عملکرد محصول -9-4-2

 91...................................................................................................................... خاک کیمکان -9-4-3

 91..................................................................................................................... کیرفتار الاست -9-4-4

 21.....................................................................................................................کیپلاسترفتار  -9-4-5

..................................................................................................................روش المااان محاادود -9-5
 21 

 22.................................................................................................................................المان ها -9-5-9

 23............................................................................................ تاریخچه روش المان محدود -9-5-2



  فهرست مطالب

 24................................................................................. کلمب -موهر یته یسیمدل پلاست -9-5-3

 24................................................................................................................. مدل دراگر پراگر -9-5-4

 26 ...................................................................................................................یسوالات پژوهش -9-6

.......................................................................................................................اهااداف پااژوهااش -9-7
 Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................. قینه تحقیشیو پ یمبان -1فصل

برآن  خاک و عوامل موثر یسااساات شاادگ ی نهیانجام شااده در زم یها یبررساا -2-9
 Error! Bookmark not defined. 

  (FEM)انجام شاااده با نرم افزار آباکوس به روش المان محدود یهاا یبررسااا -2-2

 Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................. قیروش تحق -4فصل

......................................................................................................................................مااقاادمااه -3-9
 Error! Bookmark not defined. 

................................................................................ادوات مورد اساااتفااده در انجام تحقیق -3-2
 Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notگیری شاخص مخروطی خاکسیستم اندازه -3-2-9

defined. 

 هغیگیری نیروی مقاوم کششی تاندازه یمورد استفاده برا یدساتگاه ها و ابزار ها -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined .......... ورزی و سرعت واقعی تراکتورباریک خاک

ror! Bookmark Erمورد استفاده در تحقیق یورز عمودتیغه باریک خاک -3-2-3

not defined. 

...........................................................................................................ایهااای مزرعااهآزمااایش -3-3
 Error! Bookmark not defined. 

................................................................................................................المااان محاادودروش  -3-4

 Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............. خاکورز کیبار یغهیت یطراح -3-4-9

 Error! Bookmark notخاک مورد استفاده یکیمشخصات مکان -3-4-2

defined. 

 !Error ....... خاک یچسبندگ Cخاک ، یه اصطکاک داخلیزاو  ϕنحوه محاسبه  -3-4-3



  فهرست مطالب

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkغهیفرمول بندی استفاده شده در ساختار خاک و ت -3-4-4

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... غهیمدل المان محدود خاک و ت -3-4-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................یکینامید لیتحل -3-4-6

 !Bookmark not defined. Error ...................... یمدل هندس یالمان بند -3-4-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................... نوع المان -3-4-8

 .Error! Bookmark not defined ............................. هاتعداد و اندازه المان -3-4-1

 .Error! Bookmark not defined ................... به کار رفته ودیتماس و ق -3-4-91

 Error! Bookmark notبر روی خاک غهیمراحل شبیه سازی ت -3-4-99

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................... یمرز طیو شرا یبارگذار -3-4-92

 04 ...........................................................................................پژوهش یهاافتهیج و ینتا -0فصل

.......................................................................................................................................اتیااکاالاا -4-9
 Error! Bookmark not defined. 

..........................................................................................................تجزیااه واریااانس دادههااا -4-2

 Error! Bookmark not defined. 

ورزی درعرض تیغه بر میانگین نیروی اثرات متقابل سرعت پیشروی در عمق خاک -4-2-9

 .Error! Bookmark not defined ....... ورز عمودیمقاوم کششی تیغه باریک خاک

در نرم افزار  یمقاوم کشاش یرویبر ن یشارویو سارعت پ غهیاثر عمق کار و عرض ت -4-3

.......................................................................................................................................................آبااااکاااوس
 Error! Bookmark not defined. 

.............اطلاعات مربوط به نیروی مقاومت کشااشاای انسیوار هیحاصاال از تجز جینتا -4-9

 Error! Bookmark not defined. 

................................مقدار تنش نیشااتریشااده در خاک و ب جادیا یاز تنش ها یینما -4-2
 Error! Bookmark not defined. 

 عمق یدر نسبت ها یشروی( و سرعت پیبمالبندیتوان کشاش انیرابطه م ساهیمقا -4-3

 .Error! Bookmark not defined به عرض مختلف



  فهرست مطالب

 .Error! Bookmark not defined ........................ شنهاداتیو پ یریگ جهینت - 9فصل  

.......................................................................................................................................کاالاایااات -5-9
 Error! Bookmark not defined. 

یورز باریک عمودوساایله خاک یمقاوم کشااشاا یرویمقایسااه آماری مقادیر ن -5-9-9
....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

نیروی مقاومت کشااشاای تیغه باریک به روش اجزاء  یمربوط به مدل ساااز جینتا -5-9-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... محدود

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... منابع -6فصل

 

      

 



 هافهرست جدول

 
k not Error! Bookmarمورد استفاده در پژوهش یغهیمشخصات ت:  9–3جدول 

defined. 
 Error! Bookmark notخاک مورد مطالعه یکیو مکان یکیزیمشخصات ف:  2–3جدول 

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......................... مشخصات تنش و کرنش:  3–3جدول 

را نشاااان  غهیهای به کار رفته در خاک و بخش های مختلف تها و گرهتعداد المان:  4–3جدول 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... .دهدیم

یمقاوم کشاااشااا یروین یریمربوط به اندازه گ یداده ها انسیوار جینتاا هتجزیا:  9–4جادول
 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 نیروی بر تیغه عرض و ورزیخاک عمق ، پیشااروی ساارعت گانه سااه متقابل اثر:  2–4جدول

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... کششی مقاومت

یکشااشاا یروین یریمزرعه و نرم افزار به منظور اندازه گ یداده ها انسیوار هی: تجز 3–4جدول
 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 !Error .................. ها نیانگیتفاوت م یمستقل به منظور بررس یگروه ها t: آزمون  4–4جدول 

Bookmark not defined. 



 هاشکلفهرست 

 
 22................................................................................. بر زمان حل مسئله یدرجه آزاد ریتاث:  9–9شکل

 23............................................................................................................. انواع خانواده المان ها:  2–2شکل 

 t-p  ....................................................25در مدل دراگر پراگر در صفحه یختگیصفحه گس : 3–9شکل

( FEMبا روش المان محدود ب یشده خاکورز ینیب شیپ یروین یتنوع نمونه ها:  9–2شکل 

aیعمود یروی(ن bبیکشش یروی( نRF3،RF2) ...... Error! Bookmark not defined. 

خاص  یروهای( و نcو a بیببه ترت یخاک یروهایبر ن غهیت یاتی: اثر عرض و عمق عمل 2–2شکل 

 d) .................................................................................. ark not defined.Error! Bookmو  bب 

(، aشده را به عنوان توابع عمق شخم ب یه سازیشب یروین یاز اجزا یی: نمونه ها 3–2شکل  

دهد. ی( نشان مdآب خاک ب ی(و محتواc(، تراکم حجم خاک خشک بbسرعت شخم ب
 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 !Errorیش هر پارامتر ورودیشده در مقابل درصد افزا یه سازیمتوسط کشش شب: 4–2شکل 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............یکشش یرویر اندازه مش بر نیتأث:  5–2شکل 

 .Error! Bookmark not defined ............................................... یکشش یروین:  6–2شکل 

 .Error! Bookmark not defined ............................................... یعمود یروین:  7–2شکل 

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یجانب یرونی:  8–2شکل 

 .Error! Bookmark not defined ......... نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری:  9–3شکل 

 .DT800 .............................. Error! Bookmark not definedدیتالاگر مدل :  2–3شکل 

 not Error! Bookmarkنقشه پل وتستون و کانال مرتبط در نرمافزار دیتالاگر:  3–3شکل 

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .... دینامومتر اتصال سهنقطه قابل تنظیم:  4–3شکل 

 Error! Bookmarkتراکتور بچرخ پنجم( یسرعت واقع یریاندازهگ ستمیس:  5–3شکل 

not defined. 
 Error! Bookmark notخاکورز و شاسی مورد استفاده در پژوهش یهاتیغه:  6–3شکل 

defined. 
بالف( دیواره شیار ایجاد شده توسط تیغه و بب( نمای بالا از شیار ایجاد شده توسط :  7–3شکل 

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... تیغه

 .Error! Bookmark not defined .......................... مونتاژ شده یبعدمدل سه : 8–3شکل 



  هاشکلفهرست 

 .Error! Bookmark not defined .............................. خاکورز کیبار یهاغهیت:  1–3شکل 

 .Error! Bookmark not defined ...................... خاک یسه محور شیآزما:  91–3شکل 

 .Error! Bookmark not defined ..................... موهر کلمب یرهیدا ریتصو:  99–3شکل 

 !Error...............یو نصفالنهار کیاتوریویموهرکولمب در صفحات د میسطح تسل:  92–3شکل 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...................... خاک یتک محور شیآزما:  93–3شکل 

 .Error! Bookmark not defined ........ ابعاد خاک مونتاژ شده در پژوهش : 94–3شکل 

 Error! Bookmark notشده در آباکوس یخاکورز طراح کیبار یغهیت:  95–3شکل 

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................ شده یبندخاک مش : 96–3شکل 

 .Error! Bookmark not defined ....................شده یبندمش یغهیمدل ت:  97–3شکل 

 Error! Bookmark notدر بخش مورد نظر کیبار یغهیت یریقرارگ:  98–3شکل 

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................. غهیبه ت یاعمال بار افق : 91–3شکل 

 !x ..............Errorو در جهت منفی  غهینقطه مرجع ت یسرعت اعمال شده بر رو:  21–3شکل 

Bookmark not defined. 
از آن گرفته شد یقیود ایجاد شده بر روی سطح پایین خاک که تمام درجات آزاد:  29–3شکل 

 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
شده در  جادیو تنش ا غهیت یشده، خاک جلو یمش بند غهیخاک و ت یمدل سه بعد: 9–4شکل 

 .Error! Bookmark not defined .........................................................................................خاک

 91متر در عمق  یسانت 5/2 غهیخاکورز با عرض ت کیبار غهیوارد بر ت یکشش یروین:  2–4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ..........بر ساعت لومتریک 9متر در سرعت  یسانت 21و 

 یسانت21متر درعمق  یسانت 5/2خاکورز با عرض  کیبار غهیوارد بر ت یکشش یروین:  3–4شکل 

 .Error! Bookmark not defined .........متر بر ساعت لویک 5/9و  9 یو سرعت ها یمتر

 91متر در عمق  یسانت 5/3و 3خاکورز با عرض  کیبار غهیوارد بر ت یکشش یروین:  4–4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ...................... متر بر ساعت لویک 9متر و سرعت  یسانت

مختلف  یزمان ها یمتر در ط یسانت 31و  21،  91از برش خاک در عمق  نمایی:  5–4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... یشرویپ

 4با عرض غهیت یمتر برا یسانت 41شده در خاک در عمق  جادیمقدار تنش ا نیشتربی:  6–4شکل 

 .Error! Bookmark not defined ...................... متر بر ساعت لویک 3متر و سرعت  یسانت

4 تا 5/2 یدر نسبت ها یشرویوسرعت پ یکشش یروین انیرابطه م یبررس:  7–4شکل 

 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
8تا  5  یدر نسبت ها یشرویوسرعت پ یکشش یروین انیرابطه م یبررس:  8–4شکل 



  هاشکلفهرست 

 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
92تا  5/7  یدر نسبت ها یشرویوسرعت پ یکشش یروین انیرابطه م یبررس:  1–4شکل 

 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
96تا  91  یدر نسبت ها یشرویوسرعت پ یکشش یروین انیرابطه م یبررس : 91–4شکل 

 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 





محقدحهمومهدفم-1

 
محقدحه

 

 بهبود برای فراوانیدر ساااالهای اخیر تحقیقات  افزایش جمعیت با توجه به روند رو به رشاااد

 یکی از راه های افزایش میزان محصولات کشاورزی .انجام گرفته اسات زراعیعملکرد محصاولات 

 (۹۷۳۱بحبیبی اصل، می باشد.  کشاورزی مزارع کردن مکانیزهدر واحد سطح 

ریشه گیاهان و جوانه زنی بذر بستگی فراوانی به رشد و توسعه  ،تولید محصاولات کشااورزی 

 می بایسااات از برای حفظ ویژگی های خاک .(۰۲۲۲بآلکو و کولن،  داردحاالات فیزیکی خااک 

 مزارعتا از تخریب خاک  کشاااورزی اسااتفاده نمودعملیات صااحیح خاک ورزی، ادوات مناسااب 

برای به وجود آوردن بسااتر و شاارایط مناسااب برای (. ۹۷۳۱بآزادگان و همکاران،  کردجلوگیری 

عملیات خاکورزی استفاده  زرشد و ریشه دوانی محصولات کشاورزی و ازبین بردن علف های هرز ا

عنوان یک  به (. خاکی که در اطراف بذر نرم تر و تثبیت شااده تر باشااد۹۷۱۱شاافیعی، بمیشااود 

رای آنکه نفوذ آب در خاک به ب(. ۹۱۱۰بکپنر و همکاران،  گرفته میشودبساتر مناسب بذر در نظر

راحتی انجام پذیرد و همچنین خاک از نظر تهویه مشاکلی نداشاته باشد ساختمان خاک بایستی 

 (.۹۷۱۱بمنصوری راد،  انه دانه باشدبه صورت د

عملکرد محصاااولات  به منظور بهبوددر کشاااور  یمختلفورزی خاکهرچناد کاه روش هاای 

برای بهبود شارایط خاک به منظور رشد محصولات عمل خاکورزی صورت ، وجود داردکشااورزی 

 به هر روشمیگیرد که از روش ها و ماشاین های مختلفی در این زمینه استفاده میشود که بسته 

برای محصاولات ردیفی در ایران استفاده خاکورزی متداول ترین روش . هزینه متفاوتی وجود دارد

بعد از عملیات شااخم از هرس از زارعین  برخی. البته میباشااد زیرشااکنو  گاوآهن برگردانداراز 

ی ایها اساتفاده می کنند. از طرف دیگر ساه جنبه از وضعیت نهجهت خرد کردن کلوخهبشاقابی 

کیک اندازه تف از ستعبارت ا مورد توجه می باشاد ورزیبساته به هدف مخصاوص خاککه خاک 

و یکنواختی اختلاط خاک ببهم  خاک درجه خردشدن یا شکسته شدن ،کلوخه ها نسابت به عمق

  می باشد. در عمق خاک عمل شده(خوردگی

مقاومت به کشش  تراکتاور و ادوات اساسی ترین مولفه های نیرویی حاصل از تعاملیکاای از 

 کاهش انرژی مصااارفی و به تعویق انداختن اساااتهلاکدر کلیدینقش مدیریت آن و  می باشاااد



 

ی برای پیش یبا اساتفاده از داده های مقاومت به کشاش و ساخت مدل ها . داردتراکتور و ادوات 

منظور کاهش انرژی بینی نیروی کشااش در شاارایط مزرعه، انتخاب مناسااب تراکتور و ادوات به 

ی وارد ادوات خاکورز نیروی حاصل از مقاومت نیروهاا موثر ترینیکی از  مصرف امکان پذیر است.

 اورزیادوات کش لازم برای حرکت انرژی بررسیگیری و اندازه به منظورکه به کشاش ادوات است 

ی، توی رطوبتمح مانندبتحت تاثیر خصااوصاایات فیزیکی خاک این نیرو  .میگردداسااتفاده  از آن

 شرایطو  (عمق، زاویه حمله، تیزی تیغاااه و ... شاملبهاااای ابااازار ویژگی  (بافااات خااااک و ...،

آن را تحت تاثیر قرار  گوناگون خاککه شرایط  است (سرعت پیشروی ابزار از قبیااالبعملیااااتی 

جود وبینی مقاومت به کشااااش  محاسبه و پیش با تعیین رابطه بین این پارامتر ها امکان. میدهد

 .(9312عباسپور گیلانده و همکاران،ب دارد

 ،دشویمی بسیار بالایی انرژصرف  باعث خاکورزی توسط انواع تیغه های خاکورز انجام عملیات

و صرفه جویی در انرژی این عملیات باید به صورت صحیح مدیریت به منظور کاهش هزینه ها 

اتصال برای انجام عملیات مشخص  یانرژدر مصرف سوخت و  توجهقابل کاهشبه منظور ، شود

با توجه به گرانی های روز افزون مواد اولیه کشاورزی   .تراکتور و ادوات باید به درستی انتخاب شود

ی یکی از مساِئل .میباشدی انرژکه همگی به دلیل افزایش جهانی قیمت سوخت و و قیمت سوخت 

 اربزا نیدرک تعامل ب .میباشدکاری مفید تراکتور و ادوات  بازدهکه مورد توجه مدیران مزرعه است 

 شیافزا یخاکورز اتیرا در عمل یتواند به طراحان کمک کند تا راندمان انرژ یم و خاکخاکورز

 درجا را کاهش یها شیبه آزما ازیتواند ن یم نیخاک همچنبا  غهیتعامل ت قیدق یساز هیدهند. شب

مدل  هیته یتوان زمان لازم را برا یمناسب، م یساز هیانتخاب مدل شب، با نیدهد. علاوه بر ا

  مناسب کاهش داد.

 عددی برای مطالعه تعامل بین خاک و ابزارهای برش استفاده یهاروش ،رایانه علوم توسعه با

 .میکندشده کمک وارد نیروهای  ینیبشیو پ یورزخاک یهادهیشده است. این روش به درک پد

دارای پتانساایل بالقوه ای برای بدساات آوردن نتایج با دقت بالا  (FEMب1روش المان محدود 

می باشاد بنابراین از این روش می توان برای بررسی اثر متقابل تیغه و خاک استفاده کرد استفاده 

از این روش می تواند کاهش هزینه های آزمایش و همچنین امکان دسااتیابی به نتایج با دقت بالا 

 .را برای پژوهشگر فراهم آورد

و مقایساه نتایج با داده های تجربی میتوان صحت به روش المان محدود  با انجام مدل ساازی

این روش را تایید کرد و همچنین استفاده از این روش در کاهش هزینه ها و زمان انجام تحقیقات 

 موثر خواهد بود.

 
منرممافزادمالمهنمحقدود

 

                                                             
1 Finite Element Method 



 

قابل گساااترده ای دارد و به ساااادگی  یهاای قادرتمند اجزاء محدود که تواناییکی از نرم افزار  

محدود  . روش اجزاء محدود یا روش المانهایمی باشد آباکوسنرم افزار یادگیری و اساتفاده است 

برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی و  نامیده میشود، روشی عددی FEMاختصاار  به که

حذف کامل معادلات دیفرانسایل یا ساده سازی  اسااس کار این روش یاها اسات. نیز حل انتگرال

روشهای عددی مثل اویلر حل میشوند، میباشد. در حل  آنها به معادلات دیفرانسیل معمولی، که با

ای که از نظر عددی  این اسااات که به معادله سااااده معادلات دیفرانسااایل جزئی مسااائله مهم

اولیه و در حین حل آنقدر نباشد که به نتایج  هایطا در دادهبه این معنا که خبرسایم پایداراسات 

معایب مختلف برای این امر وجود دارد، که روش اجزاء  هایی با مزایا ونا مفهوم منتهی شود. روش

های  روش درحل معادلات دیفرانسااایل جزئی روی دامنه محدود یکی از بهترین آنهاسااات. این

، یا هنگامی که دامنه متغییر اساات، یا وقتی (انتقال نفت های مانند وسااائل نقلیه و لولهبپیچیده 

نیسااات و یا اگر نتایج همبساااتگی و یکنواختی کافی را  کاه دقت بالا در همه جای دامنه الزامی

سازی مسایل پیچیده مهندسی را در قابلیت شبیهآباکوس  نرم افزار  .ندارند، بسایار مفید میباشاد

، مهندساای مکانیک و... دارد. از آنجایی که انجام آزمایشااات مهندساای عمران های مختلفزمینه

اساات، اسااتفاده از شاابیه سااازی اجزا محدود میتواند به عنوان یک ابزار  عملی بساایار پرهزینه

 جایگزین به کار برده شود

. مسایلی که دارای داردخطی و غیرخطی  مسائلای برای شابیه سازی  گساترده تواناییآباکوس  

 مصااااالاح ماخاتالاف هساااتانااد را مایاتاوان بااا تعریف هناادسااااه اجازای ماتاعاادد و

 هر جز و اختصااص دادن مصاالح تشکیل دهنده آن و سپس تعریف اندرکنش بین این اجزا شبیه

 بااه صاااورت خودکااار نمو بااار و رواداریآباااکوس هااای غیرخطی  سااااازی کرد. در تحلیاال

 رها را تنظیم میکند تاهمگرایی مناساااب را انتخاب و به طور پیوساااته در طول تحلیل این پارامت

 .از بدست آمدن نتایج دقیق اطمینان حاصل شود

 آباکوسمبانی برنامه 

 معمولا از سه مرحله تشکیل شده است :آباکوس یک تحلیل کامل در برنامه  

 مرحله پیش از پردازش( 9 

 مرحله پردازش( 2 

 مرحله بعد از پردازش( 3 

 
ممم(ABAQUS/CAE)مپلشمپردازش

 

ایجاد کنید. مدل را معمولا میتوان  در این مرحله شما باید مدل مساله را ساخته و یک فایل ورودی 

ها ایجاد کرد و یا  پردازنده و یا سایر پیش ABAQUS/CAEبه صورت گرافیکی با استفاده از  

 .ساخت Notepad ل متن مث را با استفاده از یک ویرایشگر میتوان فایل ورودی  



 

 
م(ماستهنداددمومیهمصریح)مپردازشم

 

  است که در آن احلیپردازش که معمولا به صورت یک پروسه در پس زمینه اجرا میشود، مر

 ستاندارد و یا صریح مساله عددی را که در مدل تعریف شده حل میکند.آباکوس ا

هایی از خروجی تحلیل  مثالد نذخیره میشو های باینریکه در فایل هاییها و تنشتغییرمکان

 ید. بسته به پیچیدگنبرای مرحله پس از پردازش مورد استفاده قرار میگیر می باشند کهتنش 

یتواند م که باید تحلیل شود و قدرت کامپیوتری که تحلیل را انجام میدهد، زمان تحلیلئله مس

 بین چند ثانیه تا چند روز طول بکشد.

 
محرحیهمیعدمازمپردازش

 

 ایرها و سها تغییرمکانیج را میتوان بعد از اتمام مرحله پردازش یعنی وقتی که تنشارزیابی نتا

 اساز یمتغیرهای اساسی محاسبه شده اند انجام داد. ارزیابی معمولا با استفاده از ماژول گرافیک

 ومیخواند  ساز دادههای فایل خروجی باینری راها انجام میشود. ماژول گرافیکپردازندهسایر پس

ها به داده نمایش های متفاوتی مانند کانتورهای رنگی، انیمیشن، فرم تغییرشکل یافته و یاگزینه

 .برای نمایش نتایج دارد X-Yصورت نمودار  

 
مضرودتموماهملتمتققل 

 

به شمار  اهیکردن بستر رشد گ فراهم ساختمان خاک و زدنمهم جهت به هم  یندیفرا یخاکورز

یعنی مخلوط کردن  یاست. خاکورز یمحصاولات کشاورز دیدر تول یاصال از مراحل یکیو  رودیم

خاک مانند حفظ رطوبت  اتیخصااوصاا بر محصااول که دیبه منظور تول خاک به روش مکانیکی

(.  2195، و همکاران بوساریب و تعرق مؤثر اسات ریتبخ ندیو فرا یریپذ خاک، نفوذ یخاک، دما

 ینگهدار و رهیذخ شیشامل افزا یکشاورز محصولات دیتول ستمیدر هر سا یخاکورز هیاهداف اول

ر می بسااتر بذ یساااز خاک و آماده یرواناب شیکاهش فرساااو  هرز ی، کنترل علفهارطوبت خاک

 (.2111 ،باشد بهمت و مصدق

 . انجام میشوندمعمولاً با شادت متوساط که  سایساتم هایی هساتند یخاکورز کمی هاساتمیسا

ی بسیستم هایی که بذر و کود را در خاک با حداقل به هم خوردگی قرار میدهند به سیستم های 

 سااتمیساا هر عبارت اساات از یحفاظت یخاکورز (.2117بگادوین،  معروف هسااتند یخاکورز

به منظور  یاهیگ یایتوسااط بقا کاشاات درصااد از سااطح خاک بعد از 31 که حداقل یخاکورز

نرخ نفوذ آب  شیافزا خاک، شیباعث کاهش فرسا نیشود بنابرا پوشاانده خاک شیکاهش فرساا

و  ببوساااری دباشاایعملکرد محصااول م شیافزا آن جهیآب شااده که نت ریدر خاک و کاهش تبخ



 

  (.2195 ،همکاران

افزارهای  نرم میتوان از موجود در کشاااورزی که در دنیا مطرم می باشااد یها هزینه با توجه به

 حل نمود.  در مدت زمان کمتریرا  لئمساو  استفاده کرد ها هزینه برای کاهش محدود المان

خاک را در محیط آباکوس شبیه سازی  FEMبنابراین این تحقیق در نظر دارد با استفاده ازروش 

ی باریک خاکورز خاک را برش داده و پارامترها ی مختلف را مورد بررسااای کرده و از طریق تیغه

ر سارعت پیشاروی ، عمق و عرض تیغه و نسابت باریک بودن بنسبت در این مطالعه اث قرار دهد.

با استفاده از نرم  FEMعمق به عرض تیغه( بر روی نیروی کششی و انرژی آن با استفاده از روش 

 بررسی خواهد شد. Abaqus Explicitافزار 

 
مکیلهتمومتعهدیفمپژوهش 

 

 .اشدمیب شرایط فیزیکی خاکاثر چشام گیری بر عملکرد محصول دارد  معمولاکه  ییکی از عوامل

ور به منظد. می یاب گسترشدر آن  محصاولکه ریشاه  هساتندکنترل کننده محیطی  ،املواین ع

یکی اندازه خاکدانه ها و  دارد به سزاییساختمان خاک اهمیت مناسب  فراهم شدنرشد محصول 

ساختمان خاک پایداری ذرات اولیه و خاکدانه های . می باشد ساختمان خاک خصاوصیات مهماز 

ذرات خاک در کنار یکدیگر و  گیرینحوه قرار می باشااد و آنها کوچک و بزرگ و آرایش فضااایی

توزیع اندازه ذرات در . خاکدانه نامیده می شود یااسات که واحد سااختمانی  یایجاد واحد بزرگتر

می برشی  ادواتخلوط شدن ذرات توسط م علت هخاک ب یکی از اصالی ترین خصاوصایاتخاک 

 باشد.

قرار می مد نظر که در برش خاک  اساات دیگری خصااوصاایت ،کیفیت بهم زدگی مکانیکی خاک

. ساااختار میباشاادعملیات خاکورزی  تحت تاثیرکه ساااختار جدید خاک اساات از عبارت  گیرد و

اقتصادی نسبت به انرژی ورودی  ی وزیسات محیط منظرخاک بعد از عملیات خاکورزی شااید از 

 .داشته باشداهمیت بیشتری برای اهداف کشاورزی به ازای حجم خاک برش خورده 

 
مهکخ

 

برای بذر فراهم  یک محیط مناسب بایساتیآل برای رشاد گیاه ایجاد شارایط ایدهخاک به منظور 

تامین کند و از نظر برای گیاه را نیاازهاای غذایی بآب، حرارت، هوا(  دارد . خااک وظیفاهنماایاد

د، جام بخشسااه ی اساات که از ساایسااتم از دیدگاه فیزیکی، خاک .کند مایتحاز گیاه  مکانیکی

را تشااکیل آلی معدنی و از مواد  ایجامد خاک مجموعه  اساات. بخشتشااکیل شااده مایع و گاز 

از  خصاوصیاتیتعیین کننده  کمیت آنها  کیفیت و، جامد که ترتیب قرار گرفتن این ذرات میدهد

 یو جانور یاهیگ یایبقا هی. از تجزمیباشدتخلخل،  وزن مخصاوص ظاهری و ... سااختمان، قبیل 

 .دیآی م به وجودجامد  فاز یمواد آل سمهایکروارگانیتوسط م



 

. این ذرات از هستندفاز جامد خاک دهنده واحدهای مشخص تشکیل  ،های اسااسی ذرات یا دانه

ی با اندازه ذرات ،ذرات جدا شده خاکباشند.  تفاوت داشتهاسات  ممکنو ترکیب  ابعاد ،نظر شاکل

. اند شده دسته بندیقطرهای معادل آنها  بر اساس بازه هاییکه به صورت  های متفاوتی هساتند

 .یده میشوند، سنگریزه ناماستساانتیمتر  دو وکوچکتر ازدو میلیمتر  بزرگتر ازکه قطر آنها  ذراتی

، صااورت می پذیردبر روی آنها  فیزیکی شاایمیائی وواکنشااهای  الباغاز دو میلیمتر که  ریزتر مواد

 .خاک نرم نامیده میشود ،سیلت و شن میباشد ،که شامل ذرات رس

و  ثابت خصوصیاتکه از  می باشدشن در یک نمونه خاک سیلت و  ،رسذرات  تنسببافت خاک 

 (.9384است بشهیدی و احمدی مقدم، آن تغییرغیر قابل معمولا 

 

 
مسهختهدمخهکمومعمیکردمحقصول

 

می باشد  آنها و آرایش فضایی ساختمان خاک پایداری ذرات اولیه و خاکدانه های کوچک و بزرگ

 ایکه واحد ساختمانی است  یذرات خاک در کنار یکدیگر و ایجاد واحد بزرگتر گیرینحوه قرار  و

تناسب  و ذخیره آب توانایی آن در نشاان دهندهخاک شاود. بافت و زهکشای  خاکدانه نامیده می

ساختمان خاک، فرآیندهای حیاتی  از آنجایی که اراضای برای محصاولات مختلف است. همچنین

 در تعیین ساختمانبافت خاک نماید،  جابجایی آب کنترل میو در زمینه رشد ریشه  را کشاورزی

 (.۹۷۱۱بمنصوری راد،  کند حیاتی ایفا می یخاک نقش

 
مخهکمحکهنلک 

 

 مبنایمانند مکانیک سنگ می باشد که ه یکی از زیرشااخه های مهندسی عمرانمکانیک خاک، 

 برای تحلیل تغییر شکل ها، یا سازه های طبیعی. است تحلیل و طراحی در مهندسای خاک و پی

سازه هایی که با خاک و یا زیربنای خاکی دارند یا سازه هایی که در زیر خاک مدفون شده اند  که

   .از مکانیک خاک استفاده می شود نسان ساخته شده اندبه دست ا

پلاساتیک می باشاد، که برای مشاخص کردن رفتار الاستیک  -خاک همانند یک ماده الاساتیک 

ر گخاک، الاساتیسیته ی خطی و در مورد رفتار پلاستیک خاک الگوی پلاستیسیته اصلام شده درا

 برده می شود. پراگر مطابق با موهر کلمب یا جانسون کوک به کار
مکلدفتهدماالست

 

بعد از  یا و یهنگام بارگذار یخط ریغ ای یبه صورت خط هاییرفتار ندتوانیم کیالاست یها کرنش

 کرنش کهیزمان کرنش ییجابجا ی رابطه( 9376و همکاران،  یمجذوب د بنباشااداشااته  یباربردار

اساات. رابطه تنش با کرنش به صااورت  یخط ریغ معمولا افتد،یاتفاق مبزرگ  یها ییها و جابجا

 است: ریز



 

         σ=[E]ε (9-9ب

 
مدفتهدمپالستلکم

 

 رییتغچار د. ماده می باشد ریبرگشات ناپذپلاساتیک شاکل  رییتغ کیشاکل الاسات رییبرخلاف تغ

از ماده  یبخش نیابنابر. ردیقرار بگ کیشکل پلاست رییتحت تغ کهآناز  میشود قبل کیشاکل الاست

ردد اما گ ینم خود باز هیبه شکل اول یپس از باربردارشده است  کیشاکل پلاسات رییکه دچار تغ

 گردد. یخود باز م هیبه شکل اولوارد فاز پلاستیک نشده است که هنوز  یشبخ

 
مدوشمالمهنمحقدودم

 

تفاده برش اس یخاک و ابزارها نیتعامل ب یبررس یبرا یعدد ی، از روشها وتریعلم کامپ شرفتیبا پ

القا شده کمک کرده است.  یروهاین ینیب شیو پ یخاکورز دهیبه درک پد کردیرو نیشده است. ا

 گسستهکرد: روش عنصر  میتوان به سه دسته تقس یرا م کردیرو نیمطالعات انجام شده با ا

 .FEM)4و روش المان محدود ب CFD)3ب یمحاسبات الاتیس کینامی، د DEM)2ب

جداگانه در نظر گرفته  یدانه ها از مونتاژیک به عنوان  خاک (DEM)در روش عنصر گسسته  

عمل می  یمانند عمل خاکورز یخارج یروهایخود تحت ن هیهمسا یبا دانه ها کیشود و هر  یم

 نینشوند. همچ یآنها م ییشوند و باعث جابجا یم جادیگرانول ها ا نیدر نقاط تماس ب روهای. نکنند

موموزو  شود.ب یم نییدر تماس تع یدانه ها نیب یذرات و همپوشان اتیتماس با خصوص یروین

اوبر مایر و همکاران ؛ 3002فرانکو وهمکاران  ؛3002شمولویچ و همکاران ؛ 3002وهمکاران 

 (.3022چن و همکاران ؛3022

و خاک  میشودبه عنوان جسم صلب در نظر گرفته ( ابزار CFDب یمحاسبات الاتیس کینامید یبرا

براساس روش حجم محدود  کیتکن نی. امیشود ( در اطراف ابزار جابجا کیسکوپلاستیو عیبما

کار  به تراکم ناپذیر هیچند لا یانهایجر یاستوکس برا-یرساخته شده است و در حل معادلات ناو

 (. 3002،  3002؛ کارماکار و همکاران ،  3002بکارماکار و کوشوا ، می رود.

مختلف  یبا مدلها پیوستهماده  کبه عنوان یخاک  ( ،FEMسوم روش المان محدود ب کردیدر رو

به عنوان زار و اب تعریف میشود...( دراگر پراگر،  کی، کاملاً پلاست کی، الاست کیلاستر اپایبه یرفتار

                                                             
Discrete Element Method -1 

Computational Fluid Dynamics -2 

 Finite Element Method -3 



 

 طحمسساده  یابزارها یبرا یقاتیمقالات تحق نیاول قتیشود. در حق یمحسوب م یک جسم صلب

و  ی؛ داوود 2222، هکلی؛ ف 2222و هانا،  ونگیب مورد بررسی قرار دادندمشکلات را در دو بعد 

 (.3002همکاران ، 

ارا را د مختلف از جمله مسائل استاتیکی و دینامیکی، توانایی حل مسائل  نرم افزار المان محدود

از . را میتواند مورد تحلیل قرار دهد غیر خطی و غیر الاستیک مثل خاک می باشد و همچنین مواد

 : دمسائل فیزیکی استفاده می شو حل برایسه روش زیر 

  قیدق یلیروش تحل-2

   یروش عدد-3

 یروش تجرب-2

 میدانمیدان تنش، معادلات دیفرانسیل در میدان های فیزیکی مانند  اخصدر روش دقیق، ش

 می کنند. اما در روشرا دقیقتر محاسبه  و غیره میدان الکتریکی،حرارتی، 

 عددی مسائل بصورت تقریبی و عددی حل می شوند. روش تجربی یا آزمایشگاهی نیز در

 آزمایشگاه و یا در محیط به بررسی و تحلیل پدیده می پردازد که روشی معمول و واقع

 است، جزء زیر گرا است. روش المان محدود که روشی متداول در حل مسائل مهندسی

 ش عددی می باشد. از روش آزمایشگاهی، به جهت هزینه زیاد و زمان برمجموعه های رو

 شود. روش حل دقیق هم نمی تواند بودن نسبت به روش عددی کمتر استفاده می

 مسائل و مدل هایی با هندسه و شرایط مرزی پیچیده را حل کند، ولی روش عددی ضعف

 تقسیمندسی به بخش های کوچکتری در روش المان محدود مدل های ه  .دو روش دیگر را ندارد

 میتوانآن ها  به وسیلهکه  هستندهایی  گرهدارای . المان ها نامیده میشوند المان کهمی گردند 

  .دادنشان را و خروجی بنتایج(  (مقادیر ورودی ببارگذاری و شرایط مرزی

 ایمپلیسیت و ایکسپلیسیت روشروش های حل مسائل المان محدود عبارتند از 

 ایمپلیسریت برای حل تعادل استاتیکی و دینامیکی به کار رفته حال آنکه روشروش 

 یممستق اپایدار به وسیله یک روش انتگرالایکسپلیسیت پاسخ پرسش های دینامیکی ن

 (.3002،  واندراستونبنماید حل می ایکسپلیسیت 

 در  حالی کهدر، پذیرد به آسانی صورت می روش ایکساپلیسیتدر تخمین مدت زمان تحلیل کار 

. به دلیل رابطه انجام می شود یدشاوار به تخمین مدت زمان تحلیل کار عمل روش ایمپلیسایت



 

تخمین زدن میزان افزایش زمان ، نیاز برای تحلیل تصاااال الماانهاا و مدت زمان موردابین نحوه 

می باشد که این رابطه مستقل ایمپلیسایت مشکل  اثر کوچک کردن مش ها در روش  تحلیل در

ده وجود ندارد تجربه نشان دا ایکسپلیسیتدر روش  هایی وابستگی چنیناز نوع مسااله می باشد. 

مدت زمان مورد نیاز برای ،  است حل شده ایمپلیسیتبه روش که است که در بسیاری از مسایل 

، در صااورتی که ذکر شاادهبه مطلب توجه . با ساات حل متناسااب با مجذور تعداد درجات آزادی ا

افزایش می  2با ضااریب  کوچک شااوند، تعداد درجات آزادی 3با ضااریب در همه جهات مش ها 

با توجه به این امر به . می گردد 46 زمان صاارف شااده با ضااریبافزایش یابد که این امر باعث 

 ر گرفتنبا توجه به یکسااان در نظ .حافظه بیشااتر جهت ذخیره سااازی داده ها مورد نیاز میباشااد

انجام می شااود.  کمتریزمان  در مدت ایکسااپلیساایتروش مش ها در هر دو روش ، محاساابات 

 :نمودار زیر بیانگر این مطلب است

 

 

متهثلرمددجهمآزادیمیرمزحهنمحلمحسئیه:مم2–2شکل

مالمهنمهه

 

،  دباش مهم می مورد استفادهنوع تکنیک مش بندی و نیز نوع المان این مطلب که  توجه بهبا 

 .محقق بایستی اطلاعاتی بیشتری در این زمینه داشته باشد

بنابراین به کاربر توانایی های زیادی در  میتوان استفاده کردآباکوس ر د گسترده ای از المان ها

پنج ویژگی یک المان که  می دهد در این بخش باجهت مدل سازی مسائل مختلف  و تحلیل آنها  

 .ار آن را معین می سازند آشنا می شویمرفت

 :می باشدزیر  خصوصیاتهر المان دارای 

 خانواده •



 

 گیری انتگرال روش •

 دارد  بستگی المان خانواده به مستقیما که(  آزادی بدرجات •

 بندی فرمول روش •

 ها گره تعداد •

 C3D8I و یاS4R ، T2D2،، مانندداده میشودهر المان به  یک اسام منحصر به فرد آباکوس در  

در شکل زیر انواع خانواده های المان هایی که  نام یک المان بیانگر تمامی پنج خاصایت آن است.

 . کنید می در مسایل تحلیل تنش کاربرد دارند را مشاهده

مانواعمخهنواد مالمهنمهه:ممError! No text of specified style in document.–1شکلم

 محقدودمتهدیخچهمدوشمالمهن

 

توسط سه صورت شناخته شده امروزی، به (Finite Element Method) روش المان محدود

روشی ، واقع. در گردیدارائه  2224در سال  ، تاپ ترنر و مارتینفکلو هایبه نامنفر از پژوهشگران 

روش همان  گیردها مورد استفاده قرار میکه امروزه تحت عنوان روش ماتریسی برای حل سازه

های با سرعت کامپیوتر هاکه این پژوهشگران ارائه نمودند با توسعه روزافزون  است اجزای محدودی

تر از مسائل پیچیده به این ترتیبو  یابدگسترش کاربرد روش اجزای محدود  باعث گردید تابالا، 

ی در مقالات آن که. پس از به راحتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتجمله مسائل تحلیل ارتجاعی 

 در. های روش اجزای محدود پی بردندبه سرعت به قابلیت ان، مهندساین زمینه منتشر گردید

سیر تحولات روش اجزای محدود در  منتشر شد می توان 2220در سال  فکلو ای که توسطمقاله

گشوده شد  فصل نوینی در کاربرد این روش زمانی .مشاهده کردسال های اولیه ظهور آن را 

که روش اجزای محدود را در بسیاری از مسائل  کردنداعلام  2242در سال  زینکویچ و چیونگ که

 .کار گرفتتوان بهمیدانی نظیر انتقال حرارت، سیالات و غیره می



 

حدود و  خطا ی مختلف از جملهزمینه هادر  دارائه نظریات خو مشغولریاضیدانان زمانی که 

موضوعات مشابهی در  بررسییگر نیز در حال بودند، مهندسان دهمگرائی در روش اجزای محدود 

بسیار گسترده روش اجزای محدود در زمینه با توجه به مقبولیت زمینه مکانیک جامدات بودند. 

روز به روز در حال افزایش ی که در این حوزه انجام گرفتند مقالاتبه بعد  2240از سال مهندسی 

 .هستند

به نیازهای علمی و  گوییپاسخبرای رم افزار های تجاری اجزاء محدود نبا توجه به همین موضوع 

 .و به بازار ارائه شدند گشته صنعتی، طراحی

مکانیک "میلادی و تحت عنوان  9172 توسط دیوید هیبیت در سال ین بارنرم افزار آباکوس نخست

 هانسبت به بقیه نرم افزارو این نرم افراز  .گردیدارائه  "محاسباتی بر پایه ی روش اجزاء محدود

 شناخته شده تر می باشد. 

مکیمبم-یمحوهرمتهلسحدلمپالستل

 

 شاکست خاک که مبدانی بایساتی قرار دهیم لتحلیرا مورد شاکسات خاک  کمکانی آن که یبرا

 نخساتین بار توسطی خاک ک. علم مقاومت مکانیچگونه اتفاق می افتد و فشاارها روهانیتحت اثر 

و به فشاااار  ماند برش ثابت باقی می نیحمقاومت برشااای در  از یقسااامت .مطرم گردیدکلمب 

که بصورت  است با فشاری متناساببخشای از مقاومت برشای خاک اما  وابساته نیسات،عمودی 

حاصاال  فوق مولفه دو. مقاومت برشاای نهایی از مجموع کندعمودی روی سااطح برشاای عمل می

 :شودمی فتعری رزیطبق رابطه ی  میگردد و

 ϕtan n=C +σ τ  (2-9ب

𝑁مقاومت برشی ب τدر آن   که

𝑚2)، C همبستگی ب ای یوستگپی𝑁

𝑚2)، nσ  فشار عمودی روی سطح

 .باشداصطکاک داخلی می بیضر tanϕبرشی و 

 مورد  را  مجموعه از خاک کمقاومت برشی یمی توان مقاومت خاک  اتی خصاوصایراندازه گیبا 

 یشگاهو آزمایبه دو دسته روش کلی مزرعه ای  توانرا می یرهای اندازه گی . روشقرار داد یابارزی

مقاومت  نتعیی ،آزمون سااه محوری میتوان یشااگاهآزمای های روشجمله . از کردبندی  متقساای

 .(9384ی و همکاران، دیشهرا نام برد ب  مجعبه برش مستقی و  خاک

محدلمدداگرمپراگر

 



 

شود. توصیف می  p-t در صفحه (3-9بمطابق شکل ی گسیختگی  ر پراگر ، صفحهگدر مدل درا

-9بو تنش انحرافی نیز از رابطه  (3-9برفتاری از رابطه ی گسیختگی در این مدل  معادله صفحه

 .محاسبه می شود (4

 

 

 

 

محدلمددمگسلختا مصفقه :مError! No text of specified style in document.–4–2شکل

 p-t صفقهمددمپراگرمرگددا

 d = 0 –p tan β  –= t  sF (3-9ب

چسبندگی  d زاویه اصطکاک داخلی خاک و β تنش متوسط،   pتنش انحرافی،   t، (3-9بدر رابطه 

 .خاک در مدل دراکر پراگر است

𝑡   (4-9ب =
1

2
 𝑞{1 +

1

𝐾
− (1 −

1

𝐾
) (

𝑟

𝑞
)

3

} 

 .نامتغیر سوم تنش است r نسبت تنش جریان و  kتنش متوسط ون مایسز،   q، (4-9بدر رابطه 

های  ین مدل رفتاری، در شرایط سه محوری، تنش متوسط و تنش انحرافی به ترتیب از رابطهدر ا

 .محاسبه می شوند (6-9بو (5-9ب

 𝑡 = σ1 − σ3 (                                                                                                    5-9ب   

𝑝  (6-9ب =
1

3
 (σ1 + 2σ3)  

 .تنش اصلی حداقل است 3σ تنش اصلی حداکثر و 1σ آنهاکه در 

ر پراگر در شرایط گزاویه اصطکاک داخلی در مدل رفتاری دراچسبندگی خاک و ی برای محاسبه 

از تبدیل پارامترهای مقاومت برشی  (8-9بو (7-9بهای  توان مطابق رابطهتنش سه محوری می 

ملاک عمل است که از طریق  d و β مدل مور کولمب استفاده نمود. در نرم افزار آباکوس مقادیر

 .روابط ذکر شده قابل محاسبه می باشند



 

tanβ                                                                                   (   7-9ب =
6sin∅

3−sin∅
 

d             (8-9ب =
18c cos∅

3−sin∅
                                                                                

 اکخ چسبندگی و داخلی اصطکاک زاویه برای محاسبهاز روابط زیر در مدل رفتاری دراگر پراگر  

 موهر رفتاری مدل در مشابه پارامترهای اساس برحاکم باشد   مسطحدر صورتی که شرایط کرنش 

 .کرد استفاده توان می کولمب

tanβ              (1-9ب  =
3√3tan∅

√9+12tan2∅
                                                                    

d            (91-9ب =
3√3c

√9+12tan2∅
                                                                          

به ترتیب چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک در  ∅ و c  ،(91-9بتا  (7-9بدر روابط       

 .باشند مدل مور کولمب می

  ماساه و سانگ و مصاالحی که مقاومت آنها به فشاار  یمانند مصاالحبرای مدل ساازی

 می ادباشند ب مصالحی که وقتی فشار زیمی دانه ای به صاورت عمدتا و وابساته اسات 

 . می باشد مناسباین روش می گردد(  ادشود مقاومتشان زی

 باشد . شترکششی بی مفشاری از  نقطه تسلی می مصالحی که نقطه تسلیبرا 

 سخت و نرم شوند . کیزوتروپمصالح اجازه می دهد که بصورت ای به 

 رفتار کند . کالاستی رحجم به صورت غی راتاجازه می دهد تغیی عمدتا 

 طولانی داشته باشند می توانند شامل خزش باشند  کالاستی رشکل غی رمصالح تغیی اگر

. 

 کرد که به نرخ کرنش حساس باشند . فی توان تعریم 

 ی مصالح در نرم افزار آباکوس کینامیدرودپاساخ هی فبرای توصایی توانند مExplicit 

 در عطف با معادلات مدل حدی باشند .

 رونده دارند بکار روند تا بتواند شاااروع  شی توان در عطف با مدل هایی که خرابی پیم

رونده را  شگسااترش خرابی و مشاااهده کاهش سااختی پی نخرابی ، روند و قوانی ارمعی

 بدست آورد .

 مناسب است . کنواختبرای مدل سازی پاسخ مصالحی با بارگذاری کاملا ی نیهمچن 
مسواالتمپژوهش 

 

شرایط  و پارامترها توجه بهو با  FEMمحدود با استفاده از روش المان را مدلی  توانیم ایآ -9
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Abstract 
Research Aim: 
Tillage is one of the main stages in the production of agricultural products and is an important 

process to disrupt the soil structure and provide a base for plant growth. The primary goals of 
tillage in any production of agricultural products system include increasing soil moisture 
storage, weed control and reducing soil runoff erosion and seed bed preparation. Due to the 
existing costs in agriculture in the world, finite element software can be used to reduce costs 
and solve problems in less time. Therefore, this study intends to simulate the soil in Abaqus 
2020 environment using FEM method and cut the soil using a narrow tillage blade and 
examine different parameters. In this study, the effect of advancing speed, blade depth to 
width ratio on tensile force and its energy using FEM method using Abaqus Explicit software 

was investigated. 
Research method: This research was carried out by finite element method with Abacus 
software and in order to obtain data on draught force of vertical tillage narrow blade and study 
other research objectives, 4 types of narrow blades with different widths of 2.5, 3, 3.5 And 4 
cm with the same length of one meter were used. The material of these blades was CK-45. To 
measure and determine the factors affecting the amount of draught force of narrow tillage 
tools, field experiments in clay loam soil conducted in as factorial on randomized complete 
block design (RCDB) with three replications. Soil moisture was 15%, tractor advance speed 

(factor A) in four levels of 1, 1.5, 1.8 and 3 km/h, working depth (factor B) in four levels of 
10, 20, 30 and 40 cm and blade width (factor C) It was 2.5, 3, 3.5 and 4 cm in four levels and 
within each plot, the draught and vertical forces on tilling tool and soil cone index were 
measured. 
Findings: The parameters of velocity of advance, tillage depth, blade width were the main 
factors affecting the draught force of the vertical narrow tillage tool and their effect was 
significant (1% probability level), while their dual interactions with each other on draft was 
significant (1% probability level). The results of analysis of variance also showed that the 

triple interaction of factors was at1%. In order to evaluate the difference between draught 
force data obtained from the farm and the software, t-test was used and because the significant 
level value was more than 0.05, no significant difference was observed between the farm data 
and data extracted from the software. 
Conclusion: The results of the analysis showed that with increasing the depth of tillage from 
zero to 40 cm, the draught force increases in all conditions. 
 

Keywords:  Narrow tillage blade, Abaqus, Finite element method, Drager Prager, Depth to 

width ratio 
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