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محـوره ادوات   سـه  نـامومتر ید کی) 2013(  یرمک و خان الندهیتوسط عباسپور گ یقیتحق یط: هدف

 نـامومتر یداجـزاء  . و ساخته شـد  یطراح يورز اتصال به تراکتورها و ادوات خاك تیبا قابل يورز خاك

 تبـه یبـا عنا .  داده بـود  يآور جمـع  ستمیو گشتاورها و س روهاین يریگ مبدل اندازه ،یشاس کیشامل 

 قیتحق نیا یطنیالزم را نداشت، بنابرا تیها حساس و ممان روهاین يریگ جهات اندازه یدر برخ نکهیا

مـورد هـدف قـرار    یهشت وجهـ  يها با مبدل يمحوره شش درجه آزاد سه نامومترید نیا يساز نهیبه

  .گرفت

ــژوهش  روش ــی پـ ــازطراح:شناسـ ــبکرنشی مجددپسـ ــنج مبدلها،محلنصـ ــا سـ ــاطگره(هـ ) ینقـ

ــازانتخابکرنشکردیمنییمبدلهاتعیرابررو ــنج وپســــ ــبیمناسب،آنهارابررویهاســــ . کردیممبدلهانصــــ

وگشتاورواردبرمبی،عمودیافقیروهاینیریاندازهگیبرایروباساختارهشتوجهینینگیریمازمبدلهاینکهبتوانیایبرا

کرنشهای نصبشدهدرگرههای سنج دکرنشیم،بایگشتاوراستفادهکنیریجهتاندازهگای دلومبدلگشتاورسنجلوله

ندودرساختارپدششیوگشتاورواردبرمبدل،بهصورتمداراتپلوتستونآرای،عمودیافقیروهاینیرگی مربوطبهاندازه

ــدندممتصلیانمستقیکجریلوتستونبه . شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبدلیواردهبررویوعمودیافقیردربارهاییازتغیراتولتاژناشییتغها، هرکدامازمبدلیجادشدهبررویوتستوناهای پل

یانجامتحلیوترپرتابلبرایککامپیتاالگربهیشدهدردآوری جمعهای ودادهکنند یتاالگرمنتقلمیدیورودیهارابهکانال

  .شدلمنتقل

بـا  . را دارد يورز اتصال انواع ادوات خـاك  تیکه قابل رفتیاي صورت پذ گونه طراحی شاسی به:ها یافته

 کیکرنش پالسـت  چگونهی، ه یشاس یکیاستحکام مکان محاسبه يانجام گرفته برا يها لیبه تحلتوجه 

تـنش در   یبـا سـاختار هشـت وجهـ     رویـ ن يدر مبدل حلقو نیهمچن. نشدجادیا نامومترید یشاسدر 

شـکل  رییـ تغ چگونهیه نیبنابرا. باشدیم میانتخاب شده در قطعه کمتر از تنش تسل يها المان یتمام

  .نشدجادیدر قطعه ا کیپالست) کرنش(

و با توجه به محاسبات انجـام   باشدیم ونیبراسیکال يبرا يریپذ تکرار تیقابل يمبدل دارا:گیري نتیجه

  باشدیدارا م روین يریگ اندازه يمناسب را برا تیمبدل حساس ون،یبراسیکال يها داده يروگرفته بر 

  یهشت وجه روسنجین ،ینقاط گره ،یباز طراح نامومتر،ید:هاي کلیدي واژه



  

  مقدمه- 1-1

 عنـوان  بـه امروزه با توجه به افزایش تصاعدي جمعیت جهان و لزوم تهیه مواد غـذایی  

طرف بایـد   ترین نیاز بقاي انسان، با توجه به محدودیت زمینهاي کشت و زرع از یکاصلی

سـازي   ی بایـد بـر بـومی   نوع بههاي نوین در کشاورزي بهره جست و از طرف دیگر  از روش

طلبـد کـه    تولیـد مـواد غـذایی مراحـل مختلفـی را مـی      . ادوات کشاورزي اهتمـام ورزیـد  

باشد که نیـاز بـه انـرژي     یکی از مراحل آن می عنوانبهسازي بستر بذر  ورزي و آماده خاك

هـاي فسـیلی    با عنایت به اینکه انرژي مصـرفی تراکتورهـا عمـدتاً از سـوخت    . باالیی دارد

یر و محـدود در  ناپـذ یدتجدي انـرژ ي فسیلی نیز جـزو منـابع   ها سوختگردد و  تأمین می

ن عملکــرد ادوات شــود، بهینــه کــرد یمــبــر قیمــت آن افــزوده  روز روزبــهجهــان بــوده و 

هاي انرژي را کاهش دهد که الزمه ایـن امـر دانسـتن     تواند بسیاري از افت ورزي می خاك

  .باشدنیروهاي وارد از طرف خاك بر ادوات خاکورزي می

ورزي الزم اسـت   برش خاك در طول عملیات خاك منظور بهگیري نیروهایی که  اندازه

ورزي و دینامیـک خـاك    یخـاك ینـه زمدري اصـلی بسـیاري از تحقیقـات    ها هدفیکی از 

ي افقی برش خاك و کشش توجه بسیاري از محققین را به خـود جلـب   ها مؤلفه. باشد می

ورزي و همچنـین   ارتباط مستقیمی با احتیاجات انرژي خاك ها مؤلفهزیرا این ؛ کرده است

رراً همچنـین مکـ  . ورزي دارنـد  کشـیدن ادوات خـاك   منظور به) منبع توان(اندازه تراکتور 

ي اصلی ایـن مطالعـات مشـخص کـردن و بررسـی      ها هدفمشاهده شده است که یکی از 

-Al-Janobi and Al(باشــد  ي ایــن نیروهــا بــا خصوصــیات فیزیکــی خــاك مــیرابطــه

Suhaibani, 1998(.  

محـوره   یک دینامومتر سـه ) 2013(رمکی  طی تحقیقی توسط عباسپور گیالنده و خان

. ورزي طراحی و ساخته شـد  ورزي با قابلیت اتصال به تراکتورها و ادوات خاك ادوات خاك

گیـري نیروهـا و گشـتاورها و سیسـتم      اجزاء دینامومتر شامل یک شاسـی، مبـدل انـدازه   

ي طراحی گردیـد کـه   ا گونه بهورزي  محوره ادوات خاك دینامومتر سه. آوري داده بود جمع

ورزي را با تعویض صفحات واسط بـین دینـامومتر و    اراي قابلیت اتصال اکثر ادوات خاكد

ابــــــزار مــــــذکور بــــــراي   . باشــــــد یمــــــورزیــــــرا دارا  ادوات خــــــاك

ورزیدرســــــــــــهجهتعمودبرهم  گیرینیروهایواردبرادواتخـــــــــــاك  انـــــــــــدازه 

 20تامحدودهحــــــــــــــــــــداکثر )درراستایمحورهایمختصــــــــــــــــــــات(

متر،  کیلونیوتن 20حورهاي مختصاتتاحداکثر یجادشدهحولماکیلونیوتنوهمچنینگشتاورهای
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گیري نیرو شامل دو عدد مبدل رینگی نیرو بـا سـاختار    واحد اندازه .طراحی و ساخته شد

هـاي واسـط بـه هـم      ینـگ ردرجه توسط  90با زاویه  پشت به صورتپشت بهی که وجه هشت

. بـود  هـا پـیچ شـده    اي کـه بـه یکـی از ایـن مبـدل      متصل بودند و یک گشتاورسنج لولـه 

هاي خمشـی وارد بـر    گانه و گشتاور هاي سه ی، نیرووجه هشتهاي رینگی با ساختار  مبدل

گیـري   گیـري را انـدازه   اي گشتاور پیچشـی وارد بـر واحـد انـدازه     و گشتاورسنج لوله ها آن

هـا حساسـیت    گیري نیروها و ممان اندازهضرورابا عنایت به اینکه در برخی جهات . کرد می

محوره شش درجـه   سازي این دینامومتر سه ، بنابراین طی این تحقیق بهینهالزم را نداشت

 Abbaspour-Gilandeh and )ی مورد هـدف قـرار گرفـت   وجه هشتهاي  آزادي با مبدل

Khanramaki, 2013).  

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-2

بدیل کشاورزي سنتیبه کشاورزي ماشینی امـروزي در ابتـدا داراي پیشـرفت بسـیار     ت

، اما با به وجود آمدن تراکتور و ادوات کشاورزي این حرکت با سـرعتی بیشـتر از   کند بود

یگذشـته حرکـت از مسـیر     هـا  ي کـه در کشـور ایـران در دهـه    ا گونـه  به.تصور انجام گرفت

کشاورزي سنتی به سمت کشاورزي مکانیزه به علت عدم وجود اطالعات و آگـاهی کـافی   

، هــا آنعملکـرد مطلـوب    منظـور  بـه کشـاورزي  در مـورد نیروهـاي الزم بـراي کـار ادوات     

صـحیح و بهینهـاز تـوان     طور بهتوانند  ینمي بزرگ زراعی نیز ها شرکتکشاورزان و حتی 

رود، بدین  یمبخش اعظمی از انرژي در کشور به هدر  کنند وتراکتورهاي موجود استفاده 

یـات  عملترتیب بدیهی است که تعیین نیروهاي وارد بـر ادوات کشـاورزي جهـت اجـراي     

  .مختلف کشاورزي ضروري است

مشخص گردید تعیین نیروي وارد بـر ادوات کشـاورزي از طـرف خـاك      طور که همان

 ،یـات مختلـف کشـاورزي   عملیـاز بـراي اجـراي    موردنبه تخمـین انـرژي   ) مقاومت خاك(

هـاي مـدیریتی    گیـري  و نیز تصمیم موردنظربراي اجراي عملیات  آل یدهاانتخاب تراکتور 

یی در مصـرف سـوخت و   جـو  صرفهالزم در اجراي مکانیزاسیون در سطح وسیع به منظور 

یـاز ادوات جهـت انجـام    موردنتراکتور  انتخاب .باشد یمانرژي داراي اهمیت بسیار باالیی 

ی در مصـرف سـوخت و انـرژي، هزینـه     توجه قابلهش یک عملیات مشخص کشاورزي کا

 مسـئله همچنین بازده کاري تراکتور و ادوات یـک  . مالکیت و کارکرد ادوات خواهد داشت

هـاي دیگـر ناشـی از کـارکرد      ینـه هززیرا در هزینه سوخت و  ،اصلی براي کشاورزان است

هـاي کشـاورزي،    ناطالع از عملکرد انواع ادوات کشاورزي براي مدیریت ماشـی . است مؤثر



    

مثـال در دسـترس بـودن نیـروي      عنـوان  بـه . هاي سازنده ضروري است طراحان و کارخانه

ورزي براي  ین عامل در انتخاب ادوات خاكتر مهمورزي  یاز یک وسیله خاكموردنکششی 

مهندسان کشاورزي از اطالعات مربوط بـه تـوان و نیـروي    . یک کار خاص کشاورزي است

بـراي انتخـاب انـدازه و نـوع      ها خاكي در انواع مشخص ورز خاكیاز ادواتموردنکششی 

همچنین طراحـی و سـاخت ادوات جهـت    ). Al-Janobi, 2000(کنند تراکتور استفاده می

و کارآمد نیازمنـد تعیـین نیروهـاي وارده از طـرف خـاك بـر ابـزار و ادوات         مؤثرعملکرد 

طرف خـاك نیازمنـد شـناخت     بینی نیروهاي وارد از یشپهمچنین . باشند ورزي می خاك

هـاي توسـعه داده شـده     از طـرف دیگـر بسـیاري از مـدل    . باشـد  الـذکر مـی   نیروهاي فوق

دهنـد و الزم   ینمگویی واقعی را انجام  یشپورزي  ي نیروهاي وارد بر ادوات خاك ینهدرزم

 باشند، میزان نیروهـاي واقعـی وارد از   یماست زمانی که ابزار در حال کار در داخل زمین 

اي الزم  هاي مزرعه گیري به اندازه با توجههمچنین . یري شودگ اندازهطرف خاك بر ادوات 

است ابزار در اشکال گوناگون را با یکدیگر مقایسه کرده و ابزاري که داراي کارایی بهتـري  

ورزي از طـرف خـاك در    منظور تعیین نیروهاي وارد بر ادوات خاك به. است، انتخاب شود

 بـه دسـت  ورزي باید از دینامومترها استفاده شود تـا بتـوان بـا     یات خاكحین اجراي عمل

 هنگـام آوردن اطالعات الزم از نیروها و گشتاورهاي وارد بر ادوات متصـل بـه تراکتـور در    

اجراي یک عملیات کشـاورزي و معـین کـردن رابطـه مصـرف سـوخت و تـوان مصـرفی،         

هـاي   گیـري  و تراکتـور و نیـز تصـمیم    سازي الزم در انتخاب تراکتور، طراحی ادواتبهینه

جـویی در مصـرف    صرفه را بهمنظورمدیریتی الزم در اجراي مکانیزاسیون در سطح وسیع 

باشند  ورزي داراي شاسی می دینامومتر سه محوره ادوات خاك. سوخت و انرژي انجام داد

هـایی   یروسـنج نکه بسته به نیروهایی و گشتاورهایی که بایـد انـدازه بگیرنـد، مجهـز بـه      

طـرف از طریـق    شاسـی از یـک  . شـوند  یمهستند که در جهات مختلف روي شاسی سوار 

شود و از طرف دیگـر فضـایی    یمجهت سوار شدن آسان به تراکتور متصل  نقطه سهاتصال 

گونـه اختاللـی    یچهآورد تا دینامومتر بدون  یمرا جهت اتصال مناسب دینامومتر را فراهم 

ورزي  اگر براي تعیین نیروهاي وارد بر ادوات خـاك . ي الزم بپردازدها مؤلفهیري گ اندازهبه 

از طرف خاك از دینامومترهایی استفاده شود که دقت الزم را نداشته باشـند همـه مـوارد    

دهند و هیچ سودي براي ما نخواهد داشت یر قرار میتأثاشاره شده در باال را تحت 

کـردن   ، مجهـز یـري گ انـدازه به ابـزار   ي تحقیقات و توسعه تراکتورهاي مجهز ینهدرزم

دانسـتن نیـروي    منظـور  بهیري نیروهاي وارد ادوات کشاورزي گ اندازه تراکتور به ابزارهاي

یاز ادوات کشاورزي و همچنین سـایر نیروهـا و گشـتاورهاي ناشـی از ایـن      موردنکششی 
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ورزي کـه   ادوات خـاك  خصـوص  بـه طراحـی مناسـب ادوات کشـاورزي     منظـور  بـه نیروها 

کننـد، درجـه اول توجـه را بـه خـود       یمـ یشترین انرژي را نسبت به سایر ادوات مصرف ب

ي وسیعی شده است کـه بیشـتر   ها تالشساخت دینامومتر  يدر زمینه. دهد یماختصاص 

باشـد و کمتـر در مـورد دینامومترهـاي      نقطه مـی  در حوزه دینامومترهاي اتصال سه ها آن

تـرین عملیـات    ین و پرمصـرف تـر  مهـم رزي کـه  و ادوات خـاك  خصوص بهادوات کشاورزي 

.دهند، کار شده است کشاورزي از لحاظ انرژي را انجام می

یک ابزار مهم پژوهشی همواره مورد توجه مراکـز   عنوان بهورزي  دینامومتر ادوات خاك

تحقیقاتی و آموزشی بوده است و در مراکز تحقیقاتی کشورمان کـه محققـین در تولیـد و    

را نیـز  ) ورزي دینـامومتر ادوات خـاك  (کنند چنین ابزاري  یمربردي تالش توسعه علوم کا

رمکـی   دینامومتر ساخته شده توسـط عباسـپور گیالنـده و خـان    . اند طراحی و تولید کرده

وزن  هـا  آنتـرین   باشـد کـه یکـی از اساسـی     داراي چند محدودیت اساسـی مـی  ) 2013(

اسبی براي ایـن دسـتگاه سـاخته    سنگین دستگاه است و دیگري سیستم کالیبراسیون من

را در  مـوردنظر نشده است و داراي دقت و حساسـیت پـایینی اسـت و خروجـی مناسـب      

  .قرار گرفت موردتوجهبه همین دلیل پژوهش در این زمینه . دهد اختیار قرار نمی

  

  اهدافپژوهش- 1-3

و گانـه  سهورزي که قادر باشد نیروها در جهات  سازي دینامومتر ادوات خاك بهینه -1

یـري  گ انـدازه ورزي مختلف را با دقت و حساسیت باالتري  گشتاورهاي وارد بر ادوات خاك

  .نماید

محـوره شـش درجـه     طراحی و ساخت سیستم کالیبراسیون مناسب دینامومتر سه -2

.یوجه هشتهاي  آزادي با مبدل

  

  عاریفت- 1-4

  1توان-1- 1-4

شـده در واحـد    برابر است با کار انجـام  یگرد عبارت عبارت است از آهنگ انجام کار، به 

 ,Smith and Barger(کـرد  یـان را ب یلوواتاسب بخار و ک توان یآن م يزمان، از واحدها

1982.(

                                                  
1 -Power



    

  1کشش-2- 1-4

تراکتـور بـر    از طـرف بر یک وسیله عبارت است از برآینـد نیروهـایی کـه     مؤثرکشش 

ا افـق داراي زاویـه   ورزي، خط کشش عموماً بـ  در مورد ادوات خاك. شود وسیله اعمال می

باشد و ممکن است در صفحه تقارن طولی عمود بر سطح زمـین تراکتـور قـرار داشـته      می

  ).1371شفیعی، (باشد و یا نداشته باشد 

  2مقاومت کششی-3- 1-4

افقی کشـش کـه در راسـتاي امتـداد حرکـت اسـت و بـر روي         مؤلفهعبارت است از  

  ).1371شفیعی، (موازات زمین قرار دارد صفحه افقی به

  3جانبیمقاومت کششی -4- 1-4

موازات زمین قـرار دارد و   ي از کشش که بر روي صفحه افقی بها مؤلفهعبارت است از  

  ).1371شفیعی، (باشد  عمود بر امتداد حرکت تراکتور می

  4کششیمقاومت ویژه -5- 1-4

 معمـوًال ورزي شده که  عبارت است از مقاومت کششی در واحد سطح مقطع الیه خاك

).1371شفیعی، (شود متر مربع بیان می بر سانتیبر حسب نیوتن 

  نواع توان در تراکتورا- 1-5

  5توان ترمزي-1- 1-5

 یویـل و معمـوالً در فال  شود یخارج م لنگ یلکه عمالً از محور م باشد یم یديتوان مف

.است یريگ اندازه موتور قابل

  6توان اصطکاکی-2- 1-5

 یانگرتوان ب یناست ا یدکار مف یجادداشتن موتور بدون ا روشن نگه يبرا یازتوان موردن

.باشد یو پمپاژ موتور م یاصطکاک تهايان

  7توان اندیکاتوري-3- 1-5

  .شود یگفته م یستون،شده توسط سر پ یافتو در یلندردر س یجادشدهبه توان ا

                                                  
1 -Pull
2 -Draft
3 -Side draft
4 -Specific draft
5 -Brake power
6 -Friction power
7 -Indicated power
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  1شده وان مشاهدهت-4- 1-5

  .یندگو یحیتصح یببدون در نظر گرفتن ضرا ینامومتر،د یقشده از طر به توان قرائت

  2شده یحوان تصحت-5- 1-5

 James et(یندگو یحیتصح یببا در نظر گرفتن ضرا ینامومتر،شده از د ه توان قرائتب

al., 1984.(  

  3توان محور توان دهی-6- 1-5

.دهد یم یلتحو یتوان ده محوریقاست که تراکتور از طر یتوان

  4يبند وان مالت-7- 1-5

).Godwin et al., 1993(گرفته شود  یلبند تراکتور تحو است که از مال یتوان

  5یدرولیکیوان هت-8- 1-5

صـورت   و چـه بـه   یتراکتور چه به صورت کششـ  یدرولیکه یستماست که از س یتوان

  .شود یم یافتدر ی،دوران

  6یکیوان الکترت-9- 1-5

).Garner et al., 1988(شود یم یافتدر یکیالکتر یستماست که از س یتوان

  

کشاورزي دنباله  يها نیتراکتورو ماش ازیمقاومت کششی و توان موردن يریگ همیت اندازها- 1-6

  بند

شـده یـک کشـور     درصد کل انرژي اسـتفاده  3شده در کشاورزي حدود  انرژي استفاده

از طرفی دیگر . شودیمصرف م يورز آن در خاك نصف انرژي حدوداز این مقدار است که 

در تولیـدات کشـاورزي    ی،انرژي مصرف مقدار توانند برمی يورز مختلف خاك يها ستمیس

، کاربرد تراکتورها در کشـاورزي ایـران   نیتر متداول ).Reid et al., 1985(دتأثیرگذار باشن

با گـاوآهن  اٌشخم و مخصوص يورز ها در اجراي عملیات خاك آن يبند استفاده از توان مال

  ).1369جدال و همکاران، 7لیل (برگردان دار است

هیـدرولیکی   ،یعنی توان محور تواندهی ،از توان تراکتور يبردار در میان سه روش بهره

به علـت نامناسـب بـودن شـرایط     عموماٌ ولی ، نیتر روش سه متداولي، بند و کششی مال

                                                  
1 -Observed power
2 -Corrected power
3 -PTO power
4 -Drawbar power
5 -Hydraulic power
6 -Electrical power
7-Lil



    

 نیتـر  کـم بـازده  ، محرك با خاك يها فیزیکی خاك و یا محدودیت درگیري مناسب چرخ

).1381لغوي و مالصادقی، (باشدیها م آن

. انـد  آوردهبه دست  تکششیادواتکشاورزیمختلفمحققانزیادیاطالعاتمربوطبهانرژیومقاوم

 ،کارمحققانمختلفدرخصوصنیازبهتوانوکششــــــــدرادوات)1996(یســــــــووهمکارانگر

 بـاورس انرژیومقاومتکششـی  .  )Grisso et al., 1996(یرایجرابررسیوگزارشـکردند ورز خاك

ــدرموردن  یازادواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتمس ــاك یسـ ــتفادهمیهایمختلفخـ ــدراانداز ورزیکهدرکارولینایشمالیاسـ ــود هشـ . گیرینمـ

ــکنو 12هایتاندوموآفســــــــــــترادر یســــــــــــکد ویگاوآهنقلمی،زیرشــــــــــ

).Bowers, 1989(نوعخاکمتفاوتدرکارولینایشمالیآزمایشنمود

ــانرژي  برایبرآوردمیزانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یازمحصوالتزراعیوعملیاتیماشینی،مقاومتکششیادواتکشاورزیدرشرایطکاردرمزرعهبایدموردن

. معلومباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

آمریکا،مطالعاتگوناگونیدرموردمقاومتکششیادواتدنبالهبنددربعضیازکشورهانظیرایالتمتحده

ــرات ــا  آن وتغییـــ ــدوهمکاران. باشرایطکاروخاك،انجاموگزارشگردیدهاســـــتهـــ ریـــ

) 1991(وهمکــــاران 1بلــــوچ ). 1989(،بــــاورس )1988(،گارنروهمکــــاران)1985(

 اندازهداردرشرایطپاکستانرا هایمدیریتیرابههنگامکارباگاوآهنبرگردان مقاومتکششیوبعضیداده

 (Clark and Adsil. 1985).  گیریوگزارشنمودند

  یازادواتدنبالهبندموردن گیریتوانندازها- 1-7

ــراي ــت  بــــــــــــــ ــه دســــــــــــــ ــوانبــــــــــــــ  آوردنتــــــــــــــ

ــی،اندازهموردن ــروریمی یازهرماشینعالوهبرتعیینمقاومتکششــ ــد گیریسرعتآننیزضــ . باشــ

ــین ــاورزي بدیهیاستعواملیکهدرافزایشمقاومتکششیوسرعتپیشرویماشــــ  هایمختلفکشــــ

لغـوي  (باشند میمؤثر  هانیز یازاینماشینموردن یرمستقیمدرافزایشتوانطور غ به دارند،یرتأث

  ).1376و اشرفی زاده، 

  مقاومت کششی-1- 1-7

ــرایطخاك،از ــم نوعوشـ ــلتر مهـ ــؤثر  ینعوامـ ــیادواتخاكمـ ــدارد برمقاومتکششـ . ورزیـ

 یخاکتوسطساز نرم عمقشخمورطوبتخاك،ازدیگرعواملیهستندکهبرمقاومتکششیادواتومیزان

ــا تأث آن ــایانیدارندهـ ــت در. یرشـ ــیارپایین،ذراتخاکبهخاطرباالبودننیروهاي ها رطوبـ یبسـ

                                                  
1-Baloch
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ــی ــانمی1همدوسـ ــد بههمچسبیدهومنسجمبوده،لذامقاومتزیادیدربرابربرشازخودنشـ . دهنـ

هــــا  آن هایآبباتجمعبرسطحذراتخاك،خاصیتبههمچســــبندگی باافزایشــــرطوبت،مولکول

. )1379مینـایی و همکـاران،   (دهنـد  ایشمییرادرخاکافزپاش ازهم راکاهشدادهوخاصیتتردیو

ــامرز ــارانو  ســـ ــیتأث)1986(همکـــ ــاوآهن  یرسرعتوعمقشخمرابرمقاومتکششـــ گـــ

ــاکلوم رســــــــــــــــــــــــــــــــی  قلمی،دردونوعخــــــــــــــــــــــــــــــ
ــیلتی2 ــی3ویکنوعخاکلومیســــ ــاوآهن  موردمطالعهقراردادهوافزایشمقاومتکششــــ گــــ

خطیگزارشــنمودندصــورت  بــه قلمیراباافزایشسرعتشخموعمقشــخم،درهردونوعخاك،

(Summers et al., 1986 )يبنــــد مــــال خلیلیانوهمکارانمقاومتکششــــیوتوان 

ــتگاهگاوموردن ــی یازهرشاخهازیکدســــــ ــخم11آهنقلمــــــ  25شاخهراباعمقشــــــ

کیلونیوتنـو 46/2کیلومتردرساعت،دریکخاکلومشـنی،بهترتیب 56/6متروسرعتمتوسط یسانت

 زایشعمق،افزایشخطیکششسابسویلررابااف)1981(وهمکاران ولف. کیلوواتگزارشنمودند 5/4

گریمـــــاه(Wolf et al., 1981).یدریکخاکلومشنیراتشـــــریحکردندورز خــــاك 

 راکهتابعیازعمق،مجذورعمق،سرعتومجذورسرعتبودراگاوآهن  ،رابطهمقاومتکششی)1989(

ــت   ــه دســـــــــــ ــینگتون(Grima, 1989).دآوربـــــــــــ براســـــــــــ

. (Brassington, 1987)هایمختلفعمقشخمگزارشـداد  آهنرادردامنـه  ،مقاومتکششگاو)1987(

ینســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهمکارانکال

. (Callins et al., 1978)آهنقلمیگزارشنمودند ،ارتباطخطیبینکششوعمقرابراییکگاو)1978(

ــارانایآپادها ــویلردر)1985(یاوهمکــــــــــــــ  ،مقدارکششالزمبرایسابســــــــــــــ

 ,.Upadhayaya et al(نمودنــد  گیریــوگزارش یکشاورزیســاحلیدرآمریکارااندازهها خــاك

1985.(

  4سرعتپیشروي-2- 1-7

 یجهتوانراافزایشمیدرنتسرعتپیشرویدراکثرادواتکشاورزي،مقاومتکششیویافزایشطورکل به

 انجامدادند،نشاندادند،مقاومتکششیگاوآهنقلمی، )1376(درتحقیقیکهلغویواشرفیزاده . دهد

میناییوهمکـــــــاران . یابـــــــد تابعخطیازسرعتافزایشـــــــمیصـــــــورت  بـــــــه

ــیدند)1379( ــه  ،درپژوهشیبدیننتیجهرســـــــــــــــــــــــ کـــــــــــــــــــــــ

                                                  
1-Cohesion
2-Clay loam
3-Silt loam
4-Velocity



    

 ابیدوارومعمولیمتفاوتبودهواینهایبشــــــــــــــق یرسرعتپیشــــــــــــــرویبرایهرستأث

 کاهشسرعتپیشــــــــروي،. یردرموردهرسبشقابیمعمولیبیشترمحسوسبودهاســــــــتتأث

کـــــــــــه  یحـــــــــــال یرچندانیبرمقاومتکششیهرسبشقابیدوارنداشـــــــــــتدرتأث

شــــــــــــدت  بــــــــــــه اینکاهشسرعت،مقاومتکششیهرسبشــــــــــــقابیمعمولیرا

ــمی هـــــا  آن. شـــــود هایبشقابیدوارمحســـــوبمی دادواینمزیتیبرایهـــــرس افزایشـــ

 یبشـــــــــقابی،توان ها هـــــــــرس  گزارشدادندباافزایشسرعتپیشـــــــــرويهمچنین

ــه عبـــــــــــــارت  ینیزافزایشیافتهاســـــــــــــتبند مـــــــــــــال ؛ بـــــــــــ

ــین ــتاما دیگرهرچنددراینماشـــــ ــه  ها،مقاومتکششیکاهشپیداکردهاســـــ ازآنجاکـــــ

 آهنگافزایشسرعتپیشرویبیشازآهنگکاهشمقاومتکششیبودهاســـــــــــــــــــــــت،توان

ــتبنمال ــوکی . دنیافزایشیافتهاســـــــــــ ــتحقیقات هـــــــــــ و  1براساســـــــــــ

کــرد   ي،باافزایشسرعتافزایشــپیدا بند مــال  روییکتیلربشقابیمشخصشــدکهتوانهمکارانبر

مقاومــــــــــــت  2مهیــــــــــــدبی. )1380، ســــــــــــیدلو وهمکــــــــــــاران(

ــرعتبودراگزارش کششــیگاوآهن ــرد  هایقلمیراکهتابعیخطیازعمقوس ــاران، (ک ــاکر و همک ش

1381.(

  

  گیریمقاومتکششیادواتدنبالهبند هایاندازهوشر- 1-8

 گیریتوانکششـــــــــــــــــــــــــــــــی برایانـــــــــــــــــــــــــــــــدازه

ــدازهیموردن ــرویتراکتورمی ازادواتدنبالهبندنیازبهان ــد گیریمقاومتکششیادواتوسرعتپیش (باش

Smith et al., 1982( .

ــدازه ــنجیادینامومترمی برایانـــ ــد گیریمقاومتکششیادواتنیازبهیکدستگاهنیروســـ . باشـــ

ــدازه ــیادواتدنبالهبند، دینامومترالزمبرایانـــــــ ــب  گیریمقاومتکششـــــــ برحســـــــ

.شوند بررسیمیها  آن هایزیرانواع بخشباشدکهدر نوعاتصاالدواتمتفاوتمی

  3ادوات کشیدنی-1- 1-8

 یبرایتعیینکشـــــــــــــشبند مـــــــــــــال هـــــــــــــاي یروســـــــــــــنجن

 هــــاي یروســــنجن. رونــــد یتراکتورهاباتعیینمقاومتکششیادواتکششــــیبکارمیبند مــــال

 میالدينوزده  بهقرنها  آن هایجدیدینیستند،بلکهاستفادهاز یدرادواتکشیدنیدستگاهبند مال

                                                  
1-Hoki

2-Mhedhbi
3-Trailed implement
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یلهیکدینامومتر نـوع  وسـ  معمـوالً بـه   یدرادواتکشـیدنی بند مـال  مقاومتکششـی . گرددیبرم

ســــــنج   کــــــرنش یادینامومترهاییکهمجهزبــــــه و  2،هیــــــدرولیکی1فنــــــري

  ).1369لیل جدال و همکاران، (شود گیریمی باشند،اندازه می

  یازنوعفنريبند مال نیروسنج-1-1- 1-8

ــاده ــداول ســــــــــــــــ ــنج ترینومتــــــــــــــــ  تریننوعنیروســــــــــــــــ

. باشد یم شود،نیروسنجفنري واتکشیدنیاستفادهمیگیریمقاومتکششیاد یکهبرایاندازهبند مال

ــدینامومتربین ــال اینــــ ــد  مــــ ــدهو بنــــ ــورو قالبمربوطبهابزارمتصلشــــ  تراکتــــ

 نوســاناتموجوددرباروارده،چنیندینامومتريبــه خــاطر . دهــد یماًمقدارکششرانشــانمیمستق

.)1369لیل جدال و همکاران، (باشد  هایکمدقتمناسبمی گیري برایاندازهصرفاً 

 هارایادآورشدوسپساقدامبهسـاختنیکیاز  یروسـنج ن ،لزومـاین نوزده حدوداواسـطقرن ،3مورین

. هایکششـــــبکاررفت آمیزیـــــدرآزمایش یـــــتطـــــور موفق بـــــه کردکـــــههـــــا  آن

ــیدنی  انواعمختلفدینامومترهاینوعفنریدیگرینیزبرایاستفادهدرادواتکشـــــــــــــــــــــ

).1384لطفی، (،ساختهشد )1986(6وبراون) 1980(5وهولیگان4یلهساندرزوس به

  یازنوعهیدرولیکیبند مال نیروسنج-1-2- 1-8

. یستبهبازارارائهشــــــــــدندب هایهیدرولیکیازاواســــــــــطقرن نیروســــــــــنج

ــنج ــنج دقتایننیروسـ ــادترمی هانسبتبهنیروسـ ــد هایفنریزیـ ــرز. باشـ ــتون  و 7راجـ جانسـ
. گیریمقاومتکششــــــــــیادواتارائهدادند ،نیروســــــــــنجهیدرولیکیرابرایاندازه)1953(8

ــتایننیروسنجازیکسیلندروپیستونکهدرونآن . ازیکمادهلزجاستفادهشده،تشکیلشدهاســــــ

. کنـد  گیریمـی  یقرارداردکهمقدارفشاردردرونسیلندررادراثراعمالنیرواندازها درجه رویسیلندر،

ــت کـــــــــــــــــــــه  مزیتایننیروسنجنسبتبهنیروسنجفنریایناســـــــــــــــــــ

).Johnson and voorhes, 1979(تواندنوساناتنیروییرامستهلکنماید ایننیروسنجمی

  سنج مجهزبهکرنشیبند مال هاي نیروسنج-1-3- 1-8

 گیریکشــــــــــــــــش  هایدیگربرایانــــــــــــــــدازه  یکیــــــــــــــــازروش

                                                  
1-Spring type
2-Hydraulic dynamometer

3-Morin
4-Sanders
5-Holligan
6-Brown
7-Rogers
8-Johnston



    

هـا   سـنج  کـرنش  یادواتکشیدنی،استفادهازنیروسنجیاستکهازتغییراتمقاومتالکتریکیبند مال

  ).1369لیل جدال و همکاران، (کند دراثرکششاستفادهمی

  1ادوات سوار-2- 1-8

ــدازه ــالگیرینیروهایبینتراکتوروادواتسوارشوندهعالوهبراستفادهاز برایانـ  دینامومتراتصـ

 (RNAM)توانازروشسادهتوصیهشدهتوسط یم2يا نقطه سه
 افقینیـروي مؤلفـه   یتعیینبـرا 3

.نیزاستفادهکرد) مقاومتکششی(کشش 

  :(RNAM)تراکتور  استفادهازنیروسنجمربوطبهادواتکشیدنیوروش دو-2-1- 1-8

ــب ــیلهبرایاندازهتر مناســــــ ــیادوات ینوســــــ ــوار  گیریمقاومتکششــــــ ســــــ

باشد،امادرصورتعدموجودچنیندستگاهیازروشکششدوترا ایمی ،دینامومتراتصالسهنقطهشونده

ــتفادهازدینامومتر ــال کتوریواســـ ــد مـــ ــتفادهکرد (RNAM)روش  یبرطبقبنـــ . اســـ

 ،دستگاهدینامومترتوسطزنجیربیندوتراکتورکهیکیحاملوســــیله1-1دراینروشمطابقشــــکل

  ).1381شاکر و همکاران، (گیرد باشد،قرارمی یودیگریتراکتورکشندهمیورز خاك

ــخص،درروش ــال کاربدینصورتاستکهدرطولیکمسیرمشــــــــ ــه  یحــــــــ کــــــــ

گیرد،تراکتورکشندهبایکسرعتازپ وسیلهخاکورزدرخاکوتراکتورحامالدواتدردندهخالصقرارمی

ــد یشتعیینشدهوهمچنینباانتخابدندهودورمناسب،تراکتورحاملوســــــــیلهرامی . کشــــــ

ــیلهخاکدرطوالینفاصله،دینامومترنیرویکششبیندوتراکتورراکهبرابربامجموعمقاومتکششیو س

. نمایــــد یمــــ باشــــد،ثبت یمــــ) کششــــبابار(ورزومقاومتکششیتراکتورحاملوســــیله

 یازخاکبیرونکشـــــــــــیدهورز خـــــــــــاك درهمانمسیروفاصله،اینباروســـــــــــیله

ــ ــیرراطی یمــــ ــ شودودراینحالتدوتراکتور،باحفظسرعتقبلی،اینمســــ ــد یمــــ . کننــــ

. نمایـد  یمـ راثبت) کششبدونبار(دراینفاصلهدینامومترنیرویمقاومتغلتشیتراکتورحاملوسیله

 توسطدینامومتردرمراحلکششباباروکششــبدونبار،شــده  ثبــت هایمقــادیر یــانگینم تفاضــل

  باشد یم مقاومتکششیوسیلهخاکورزعنوان  به

                                                  
1-Mounted implement
2-Three-point hitch dynameter
3-Regional Nerwork for Agricultural Machinery
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  RNAM ادوات سوار شونده مطابق با روش یمقاومت کشش يریگ اندازه- 1 -1شکل 

  يا نقطه سه نامومترهایاتصالدی-2-2- 1-8

 يا نقطـه  سه یریمقاومتکششیبینتراکتوروادواتسوارشوندهنیازبهدینامومتراتصالگ اندازه براي

 درهمه. اند شده طراحیوساخته1960یاززمانا نقطه سه بسیاریازدینامومترهایاتصال. باشد یم

شـده   سـاخته  هـاي  یرینیروهادرلودسـل گ انـدازه  یمقاومتیبرايها سنج کرنش یاخیرازها طرح

ــ ــیاز). kirisci et al., 1993( تمخصوص،استفادهشدهاسـ ــرح بعضـ ــا  طـ ــههـ  همـ

 ,.chaplin et al(کننـد   یمـ  یـري گ اندازه ینیروییواردبهادواترابااستفادهازدینامومترها مؤلفه

بـه علـت    کننـدو  یمـ  یـري گ انـدازه  یدیگر،تنهانیروهایافقیوعمودیراها طرح بعضیاز. )1987

 )کشش(هافقطنیرویافقی یستمس ازبسیاریدیگر. شود یم یپوش چشم کوچکینیرویجانبیازآن

 کلیـــدینامومترهاطـــور  بـــه). kirisci et al., 1992( کننـــد یمـــ یـــريگ انـــدازه را

  .اتصالینوع -2نوعقابی، -1. توانندبهدوگروهعمدهتقسیمشوند یم

  

دینامومترهاینوعقابی

ــل ــبیکهاییهستندکهروی دینامومترهاینوعقابیشامللودســــــــ  قابمخصوصنصــــــــ

ــ ــیلهقرارشوندکهاینقاببین یم ــ تراکتورووس ــرد یم ــارت  گی ــه عب ــابطوریطراحی؛ ب  دیگر،ق

. بهوسیلهکشندهوازطرفدیگربهادواتوصلشــــــــــودطرف یکشــــــــــودکهاز یمــــــــــ

هــا  قــاب. باشــد ینمــ باشدکهبراییکتراکتورباوســیلهخاص یممزیتاصــلیدینامومترنوعقابیاین

ــوند،طراح  یدرتعدادزیادیازاشکالباتنظیماتیخاصکهبتواننددرگسترهوسیعیازادواتجفتشـــــ

زمـان   هـم  دهندکهازشـفتمحورتواندهیتراکتورنیز  یمـ  اجـازه هـا   قاب همچنیناین. شوند یم

ــود ــکاالتیهمدارند. )palmer, 1992(استفادهشـ ــچی و ( دینامومترهاینوعقابیاشـ کریسـ

  :ازاند  عبارت ایناشکاالت )1993همکاران، 

  قابمخصوصیالزماستساختهشود، -

  کند، یم متربهعقبتراکتورجابجا یلیم 300تا200قاب،نقطهاتصالوسیلهبهتراکتوررابهاندازه -

  کیلوگرمباشد،200تواندتاباالي یم جرمقاب-



    

دینامومترهاینوعاتصالی

 Bandi et(شـوند  یمـ  دردینامومترهاینوعاتصالی،ترانسدیوسرهارویسهبازیتراکتورنصب

al., 1985 .(ــوندهرا ــ مقاومتکششیدرادواتسوارشـــــ ــبنمودن یمـــــ  توانبانصـــــ

 هایدوسرمیلهعرضیکهانتهایجلوئیبازوهایاتصـال  ینپ سطوحجلوئیوعقبیییبررویها سنج کرنش

 برایارتباطبازویبــــاالیی. یرینمــــودگ انــــدازه کننــــد، یمــــ راحمایــــتنقطــــه  ســــه

ــ ــه یم ــار. یمعمولیاســتفادهکرد توانازیکمیل ــرپینســنج  کــرنش چه ــتحما رویه ــده ی  کنن

. نشـاندهند العمل  عکس گردندکهفقطبهگشتاورهایخمشیدرسطحافقی یم یقاًطورینصبدق

ــاط  باارتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توانمقـدارمقاومت  هابهیکمدارپلوتستونمی سنج طورموازیباارتباطهمهکرنش یسهمداربهها ستاره

).Reid et al., 1985(گیرینمود  کششیرااندازه

 یاست،صـرفزمانیبراي ا نقطـه  سـه  کهیکیازانواعدینامومترهایاتصـال 1پین-سیستمقالب

نقطــه  ســه یچوجهازطریقبازوهایرابطاتصــالیریمقاومتکششیمناسباستکهوسیلهبههگ انــدازه

 2ویادرصـــــورتیکهنیروهاوزوایایمربوطبهبازویرابط) وضـــــعیتبازوییآزاد(حمایتنشـــــوند

ــدازه ــوندگ ان ــتند،. یریش ــه  نظربهاینکهبازوهایرابطعمودینیس ــههرگون ــا  آن نیرویمربوطب ه

 مربوطبــــــــــــهالعمــــــــــــل  عکــــــــــــس مؤلفهافقیخواهدداشــــــــــــتکه

ــركت ــددادهایمبدلبازوهایپایینیراتحتتأ یــ ــایرابطرا. ثیرقرارخواهــ  نیروهایمربوطبهبازوهــ

ــ ــگرهایی یمـــ ــدازه توانباحســـ ــاطگ انـــ ــا  آن یریکردهوباارتبـــ ــههـــ ــم  بـــ هـــ

ــد . جمعنیروهاراطییکرقمواحدخوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زوایایبازوهایرابطدرصفحهعمودي،افقینیزبایستیمعلومباشــــــــــــــــــــندتابتوانمقادیر

).Reid et al., 1985(یریشدهمقاومتکششیراتصحیحنمود گ اندازه

    

  

                                                  
1-Hitch-pin system
2-Lifflink
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  قو پیشینه تحقیمبانی -2

  

  مبانی نظري تحقیق- 2-1

  يورز وارد بر ادوات خاك نیروهاي-1- 2-1

بـه   یسوار و کشش یمهصورت سوار، ن که به يمطلب که ادوات کشاورز ینبه ا یتعنا با

 ی،سرشـ  يهـا  چـرخ، کفـش   ي، ممکـن اسـت دارا  گردند یمتصل م ي کشاورزيتراکتورها

 یروهـاي ن یجـاد باعـث ا  يادوات کشـاورز  میضـما  ینو هرکدام از ا دورز  باشنخاك ياعضا

 يبتوانـد در داخـل مزرعـه بـه اجـرا      يکشـاورز  ینماش ینکهیکا يبرا. شوند یم یمقاومت

بـه   یروهـا ن ینمنظور غلبه بر ا کند که به یغلبهمقاومت یروهاين ینبر ا یدبپردازد، با یاتعمل

مربـوط بـه    یروهـا ن یشترینب. باشد یم یازبه تراکتور ن یلهدر نقاط اتصال وس یکشش یروين

برخـوردار   یشـتري ب یتاز اهم يورز و در مورد ادوات خاك باشند یمقاومت خاك م یروين

ابزار خاك ورز با سرعت ثابت در داخـل خـاك عمـل     یککه  یعنوان مثال زمان هستند، به

وارده از  یروهـاي وزن ادوات، ن یاصـل  یـروي سـه ن  یر، تحت تأثدهد یرا انجام م يورزخاك

  .گیرد یادوات، قرار م بروارده از جانب تراکتور  یروهايجانب خاك و ن

هـا اثـر    همان وزن ادوات است کـه در مرکـز ثقـل آن    يورز وزن وارد بر ادوات خاك نیروي

وارده از جانب  دیرمفیغ یروهايطور عمده شامل ن وارده از جانب خاك به یروهاين. کند یم

وارده از جانـب خـاك بـه ادوات     یـد مف یروهايبا خاك و ن یردرگ يخاك به ادوات کشاورز

وارده از جانـب خـاك، همـان     یـد مق یـر غ یروهـاي ، نندباشـ  یبا خاك مـ  یردرگ يکشاورز

حامـل   يهـا  اصـطکاك در کفـش   یـروي ن. و اصـطکاك هسـتند   یمقاومت غلتشـ  یروهاين

در اثـر اصـطکاك خـاك و جـزء      یگرد یاجزاء سرش یاعمق ادوات، پاشنه گاوآهن  یاتثبیت

ــر آن ا ــ یجــادممــاس ب ــردد یم ــا ک گ ــتو ب ــب   یفی ــار وارده متناس ــاس و فش ــطح تم س

  ).Sirvastava et al., 1993(است

که ابـزار   یروهاییاند از ن عبارت يورز وارده از جانب خاك به ادوات خاك یدمف نیروهاي

شونه . کند یها غلبه م و بر آن شود یها روبرو م با خاك با آن یريخاك ورز هنگام درگ
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Abstract
Research Aim:During a research carried out by Abbaspour Gilandeh and Khanramaki 
(2013), a three axis dynamometer with the ability for connection to tractors and tillage 
tools was designed and built. This dynamometer consists of a chassis, a force and 
torque measurement converter and also a data collection system. However, as the 
aforementioned dynamometer doesn’t have suitable sensitivity to measure forces and 
moments in some directions, optimization of this tree axis and six degree of freedom 
dynamometer using octagonal converters is studied in this thesis.
Research method:After redesign of converters, suitable places (node points) to install 
strain gauges are evaluated and also suitable kind of these gauges are chosen. To be 
able to use ring force converters with octagonal structure to measure horizontal and 
vertical forces and also tubular torque meter converter to measure torque, installed 
strain gauges on strain nodes for measuring horizontal and vertical forces and torque, 
arranged in Wheatstone bridge configuration and connected to direct current. The 
Wheatstone bridges on every converter, transfer voltage variations due to variations in 
horizontal and vertical loads on the converter to data logger channels. After that, these 
data transferred to a portable computer to be analyzed. 
Findings:Chassis is designed in way to have the ability to connect to any tillage tool. 
Due to carried out analysis to evaluate chassis mechanical strength, no plastic tension 
established on dynamometer chassis. Also, in ring force converter with octagonal 
structure, tension on all of the selected elements is less than submit tension. 
Therefore, no plastic deformation is seen on the block
Conclusion:The converter have repeatability for calibration. Also, as a result of 
calculations using calibration data, the converter has suitable sensitivity for force 
measurement.appropriate sensitivity to measure the power. 
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