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  چکیده

 ،کالیبراسیون  عدم آشنایی با نحوه طراحیباشد که میاتالف انرژي  ،مکانیزهکشاورزي بخش  ح است که یکی از مشکالت موجود درواض
از  کشنده در ادوات کشاورزي اصالح بازده کششی .به بروز این پدیده سوء دامن زده است ادوات کشنده مانند تراکتورصحیح کاربرد و 

نحوه دستیابی به  بررسیدر این مطالعه به منظور . جمله مواردي است که در کاهش اتالف انرژي و حفظ منابع آن تاثیر بسزایی دارد
 و شاخص مخروطی خاك بار عمودي تایر لغزش،تا تاثیر تغییرات ه است از روش عددي استفاده شدیک کشش بهینه در چرخ تراکتور 

 (ABAQUS/ Explicitدر روش عددي با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس. بررسی قرار گیرد موردضریب کششی چرخ روي 
پراگر و براي طراحی مولفه هاي سازنده تایر به عنوان الستیک  -براي شبیه سازي خاك به عنوان ماده االستو پالستیک از مدل دراکر) 

نتایج نشان داد که در . استفاده شدکامال دینامیکی نوع تحلیل  وحدود و االستیک تراکم ناپذیر از مدل مواد هایپر االستیک کرنش م
روند تغییرات نیروي کششی از بار روي چرخ تبعیت می کند بطوریکه افزایش بار و شاخص مخروطی خاك تمامی سطوح لغزش 

سبب افزایش ضریب کششی شده و حداکثر به نوبه خود افزایش لغزش نیز  .روي چرخ ضریب کششی را افزایش می دهد دینامیکی
  .اتفاق می افتد  2/0تا  15/0لغزش  در بازه  این ضریبمقدار 

  
  ضریب کشش ، چرخ تراکتوربازده کششی ، اجزاء محدود، آباکوس، : واژه هاي کلیدي

  
  قدمهم

به  .میلیون لیتر برآورد شده است 575واحدهاي زراعی،میزان اتالف سوخت ساالنه در ایاالت متحده به دلیل بازده کششی پایین در 
موجب بهبود در تولیدات کشاورزي و حفظ منابع انرژي خواهد  هر اصالحی که در زمینه بازده کششی صورت گیرد، همین دلیل

ك و ماشین از نیروي کششی چرخ یکی از بخش هاي مهم انرژي مصرفی در مزرعه می باشد و مدل کردن آن در رابطه با خا .]2[بود
شناخت رفتار این مولفه می تواند در زمینه کنترل و تنظیم پارامترهاي ماشین کشنده و مدیریت انرژي  .دیرباز مد نظر بوده است

از طریق مالبند به ادوات متصل به تراکتور وارد می شود نیاز به درگیري عاج هاي  که توان کششی یک تراکتور .مصرفی مفید واقع شود
در حین این درگیري خاك زیر چرخها تا حدي  .چرخ محرك تراکتور با زمین دارد که به این درگیري زمین گیرایی گویندالستیک 

شده و این خود از موارد اتالف ) چرخش بدون پیشروي( فشرده گشته و مقاومتش افزایش می یابد در همین حین چرخ دچار بوکسوات
سلف و سامرز طی یک تحقیق تجربی، تاثیر بار دینامیکی، سرعت پیشروي و شاخص مخروطی را روي نیروي کششی چرخ  .انرژي است

در تحقیق برت  .]4[در این مطالعه ضریب کششی بصورت معنی داري متاثر از سرعت پیشروي، باردینامیکی و لغزش بود. بررسی کردند
تحقیقات آنها حاکی از آن  .کششی چرخ همانند اثر معنی دار لغزش، مهم قلمداد شده استو همکاران اثر بار دینامیکی بر روي عملکرد 

الین بر اساس  . ]1[ رددمنجر به کاهش بازده کششی چرخ می گ، افزایش بار عمودي است که در خاك هاي سخت بر خالف خاك نرم
به منظور  .]3[مدلی را براي تعیین راندمان کششی ارائه کردیک الگوریتم ویژه در شرایط متفاوتی از فشار باد و بار دینامیکی تایر 

جلوگیري از اتالف انرژي و آلودگی محیط کشت که از مصادیق بارز کشاورزي پایدار است این تحقیق بر آن شده است تا با استفاده از 
  .بپردازد محرك روش اجزاء محدود به مدلسازي پارامترهاي کششی چرخ
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  :هامواد و روش

براي طراحی مدل . گرفت انجام 6.3.11خاك این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود آباکوس نسخه -سازي مدل تایرشبیه 
از طریق آزمون هاي سه محوره و برش مستقیم در آزمایشگاه  اعم از خواص پالستیک و االستیک خواص مکانیکی آن خاك ابتدا

بصورت تک الیه و با ساختار  3× 2/1× 2این خواص به نرم افزار، پروفیلی به ابعاد مکانیک خاك بدست آمدند و سپس با اعمال 
به منظور طراحی مولفه هاي سازنده تایر به عنوان الستیک تراکم . پراگر شبیه سازي شد -االستوپالستیک با استفاده از مدل دراکر

 R 21 تایر شبیه سازي شده، تایر محرك به شماره . شد ناپذیر، از مدل مواد هایپر االستیک کرنش محدود و االستیک استفاده
سانتیمتر با ساختار شعاعی و محصول کارخانه گودییر است که متعلق به تراکتور گلدونی  80و قطر خارجی  40با عرض  220/65

عمودي تایر و شاخص لغزش، بار آزمایش ها در سطوح مختلف . مورد استفاده قرار می گیردآدربایجان است که به وفور در باغات 
  .مخروطی خاك انجام شدند

  
  :بحث و نتایج

صرفا گرد  ،هاي نخستین مورد توجه قرار گرفته است و شاید در آغازچرخ پس از ساخته شدنسالها ، عوامل موثر بر عملکرد یک چرخ 
ایی دنبال ها با وسواس قابل مالحظهچرخگیري کاربودن و استحکام کافی داشتن براي یک چرخ کافی بوده باشد اما امروزه طراحی و به

تحت تاثیر هندسه و  ،عالوه بر شرایط بارگذاري و چگونگی سطح زیرین چرخ عملکرد یک چرخ طی فرایند درگیري با زمین. شودمی
ا ب .انرژي استارتباط با بهینه سازي مصرف بیشتر در  ،مطالعه پارامترهاي موثر بر عملکرد چرخ. ساختار فیزیکی چرخ هم قرار دارد

از نسبت  ستغالب مدلهاي کشش براساس تعریف مشترکی از ضریب کشش خالص پایه گذاري شده است که عبارت توجه به اینکه
تراکتور چرخ کششی ضریب روي  عوامل مورد بررسیتاثیر بر روي  بنابراین این تحقیق ،کشش تولیدي چرخ محرك به بار روي چرخ

  .ه استمتمرکز شد
  

 
  تغییرات ضریب کشش بر حسب شاخص مخروطی -1شکل

شود که می، همچنین مالحظه یابدضریب کشش افزایش میخاك  )CI(با افزایش شاخص مخروطی ، 1با توجه به نمودار شکل
دهد که با نشان می 2نتایج  شکل  .که با مدل تجربی ویسمر و لوث مطابقت دارد استضریب کشش در ابتدا بصورت خطی تغییرات 

روي دینامیکی  باراثر دار بودن از معنی که  حاکییابد ضریب کشش افزایش می )محرك(روي محور چرخ عقب افزایش بار دینامیکی
نتایج تحقیقات سلف و سامرز نیز بر متاثر بودن عملکرد کششی چرخ از بار دینامیکی آن صحه می  .بر ضریب کشش استچرخ محرك 

  .  ][4 گذارد
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  تغییرات ضریب کشش بر حسب بار دینامیکی -2 شکل

  
دهد که با افزایش لغزش، ضریب با استفاده از روش اجزاء محدود نشان می )i( نتایج حاصل از تغییرات ضریب کشش بر حسب لغزش

سلف و سامرز  این نتایج با نتایج تحقیقات. شودمشاهده می 2/0تا  15/0بیشترین مقدار ضریب کشش در بازه . یابدکشش افزایش می
  .   ][4در مورد معنی دار بودن اثر لغزش بر ضریب کشش سازگاري دارد

 
  ضریب کشش بر حسب لغزش تغییرات -3 شکل

  
  :نتیجه گیري

 به دالیل  اي در دستگاههاي کشنده برون جاده. باشد توان کششی حاصلضرب نیروي مالبندي در سرعت پیشروي تراکتور می
و انجام کار هایی نظیر شخم که به نیروي  براي دستیابی به توان کششی بااللذا مختلف، سرعت پیشروي محدود است 

تغییر فرم برشی  ،در اثر افزایش این نیرو توسط تایر بر خاك. مالبندي باال نیاز دارند، باید نیروي زمین گیرایی را افزایش داد
می یابد که حاصل آن کاهش میزان پیشروي است که از مهمترین عوامل محدود کننده فزایش خاك یا به بیان دیگر لغزش ا

  .باشد ایجاد این نیرو می

  بیشترین مقدار نیروي کششی بدست  2/0تا  15/0افزایش لغزش بازده کششی را بهبود می بخشد بطوریکه در محدوده   
 .می آید
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 نیروي کششی متغیري می گردد که از نظر فراز و فرودهاي خود انطباق هاي  بار دینامیکی متغیر روي چرخ، منجر به ایجاد

افزایش مالیم تري را در نمودارهاي نیروي کششی از  ،زیادي با نمودارهاي دینامیکی دارد اما پرش هاي ناگهانی بار روي چرخ
 .خود نشان می دهد

 شودکشش باعث افزایش شدید تراکم خاك میهاي عقب تراکتور به منظور افزایش سنگین کردن بیش از حد چرخ. 

 تنظیم مناسب فشار باد تایر . داري روي سطح تماس زمین با تایر و توزیع فشار روي سطح تماس داردفشار باد، اثر معنی
 .می شودو کاهش اتالف انرژي بهبود بازده کششی  ،باعث کاهش تراکم خاك
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