
 

 

 

 دانشکده کشاورزي

هاي کشاورزيگروه مهندسي مکانيك ماشين  

 

 

 ادوات بر وارد ممانهاي و نيروها گيريهانداز جهت محوره سه دینامومتر یك ساخت و طراحي

 ايمزرعه درشرایط ورزيخاك

 

 

 اساتید راهنما:

ارده اصلی ریکدکتر عزت اله عس  

یوسف عباسپور گیالنده دکتر   

 

 توسط:

خان رمکیمرتضی   

 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 

89 شهریور  

 



 

 

 

 

 

 بر وارد هايممان و نيروها يريگندازهجهت ا محوره سه دینامومتر یك ساخت و طراحي

 يامزرعه درشرایط رزيوخاك ادوات

 توسط:

 مرتضي خان رمکي

نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد پایان  

هاي کشاورزيدر رشته مهندسي مکانيك ماشين  

 از

 دانشگاه محقق اردبيلي

انایر-اردبيل  

 

 ارزیابي و تصویب شده توسط کميته پایان نامه با درجه: ................

 .............................................. استادیار.............)استاد راهنما و رئیس کمیته( .............ارده  اصلی ریکدکتر عزت اله عس

 ........................... استادیار...................................................................................)استاد راهنما( دکتر یوسف عباسپور گیالنده

 ........ استادیار.............................................................................................( ........داخلی)داور  امیرحسین افکاری سیاحدکتر 

 استادیار................................. ............................................................................................ )داور خارجی( اصغر محمودیدکتر

 1389 شهریور



مرتضینام: خان رمکی                                                      نام خانوادگي دانشجو:   

طراحی نامه:عنوان پایان گیریاندازه جهت محوره سه دینامومتر یک ساخت و  هایممان و نیروها   بر وارد 

ورزیخاك ادوات ایمزرعه درشرایط   

یوسف عباسپور گیالنده دکتر  ارده و عزت اله عسکری اصلیاساتيد راهنما:   

های کشاورزی     مکانیک ماشینگرایش:   مهندسی کشاورزی رشته:    کارشناسی ارشدمقطع تحصيلي:   

22/6/1389تاریخ فارغ التحصيلي:             کشاورزی دانشکده:         78 تعداد صفحه:              

ری نیرو و گشتاور، دینامومتر سه محورهگیورزی، اندازهادوات خاك کليد واژه:  

 چکيده:

ورزی با قابلیت محوره ادوات خاكدر تحقیق حاضر طراحی، ساخت و کالیبراسیون یک دینامومتر  سه    

ورزی مورد بررسی قرار گرفته است. اجزاء دینامومتر شامل یک شاسی، اتصال به تراکتورها و ادوات خاك

محوره ادوات باشد. دینامومتر سهآوری داده میگشتاورها و سیستم جمعگیری نیروها و مبدل اندازه

با تعویض صفحات  ورزیاکثر ادوات خاك به ای طراحی گردید که دارای قابلیت اتصالورزی به گونهخاك

گیریورزی، دارا می باشد. ابزار مذکور برای اندازهواسط بین دینامومتر و ادوات خاك اتادو بر وارد نیروهای   

ورزیخاك در) برهم عمود جهت سه در  (مختصات محورهای راستای   و کیلو نیوتن 20 حداکثر محدوده تا 

متر، طراحی و ساخته کیلونیوتن 20 حداکثر تا محورهای مختصات حول شده ایجاد گشتاورهای همچنین

.شد صورت پشت به هبنیرو با ساختار هشت وجهی که  حلقویگیری نیرو شامل دو عدد مبدل واحد اندازه 

ای که به یکی از این های واسط به هم متصلند و یک گشتاورسنج لولهحلقهدرجه توسط  90پشت با زاویه 

های گانه و گشتاورهای سهبا ساختار هشت وجهی، نیرو حلقویهای باشد. مبدلها پیچ شده است، میمبدل

 کند.گیری میگیری را اندازهای گشتاور پیچشی وارد بر واحد اندازهخمشی وارد بر آنها و گشتاورسنج لوله

یک گیری آن از روش اجزای محدود و منظور طراحی مکانیکی شاسی دینامومتر و همچنین واحد اندازهبه

نظیر سازشبیه افزارنرم CATIA  .برای  مذکورافزار تحلیل و توزیع کرنش با استفاده از نرم استفاده شد

نیرو با ساختار هشت وجهی و گشتاورسنج  حلقویهای نمودن نقاط گرهی کرنش دقیق بر روی مبدلمشخص

های سنجگیری، انجام گرفت. کرنشمنظور کاهش اثرات متقابل نیروهای افقی و قائم در حین اندازهای بهلوله

اند تا ای نصب شدهلهو گشتاورسنج لو نیرو حلقوی مقاومت الکتریکی در نقاط گرهی کرنش بر روی مبدل

 ردر اثر اعمال نیروهای افقی و عمودی ب را که های مماسی روی سطح مبدلطور مستقل کرنشبتوانند به 

نویسی آوری داده از یک دیتاالگر قابل برنامهگیری کنند. سیستم جمعشود، اندازهایجاد می مبدل حلقهمرکز 

گیری های کالیبراسیون استاتیکی واحد اندازهاست. آزمون قابل حمل تشکیل شده رایانهو یک   DT800مدل



 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشتهفصل اول:   

مقدمه -1-1  ................................................................................................................................................................ 2 

فاهدا ق ویضرورت تحق -2-1  ............................................................................................................................... 2 

فیات و تعاریکل -3-1  .............................................................................................................................................. 5 

کلیات-1-3-1  ............................................................................................................................................................ 5 

تعاریف -2-3-1  ......................................................................................................................................................... 6 

مبانی نظری تحقیق -4-1  ....................................................................................................................................... 8 

مقاومت خیش -1-1-4-1  ...................................................................................................................................... 8 

شکنمقاومت زیر -2-1-4-1  .............................................................................................................................. .10  

های که در گروه مهندسی مکانیک ماشین سامانه ایورزی به صورت یکپارچه با استفاده از دینامومتر خاك

گیری نتایج کالیبراسیون واحد اندازه کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی طراحی و ساخته شد، انجام گرفت.

ته شده دارای دقت،حساسیت و قابلیت تکرار مناسبی به منظور خینامومتر طراحی وسانشان داد که د

های کالیبراسیون خطی بوده و اثرات متقابل می باشد. منحنینیز گیری نیروها و گشتاورهای موردنظر اندازه

.بودبسیار ناچیز نیز نیروها و گشتاورها   



گیریهای اندازهسیستم -2-4-1  ..................................................................................................................... ...12  

گیری نیرواندازه -1-2-4-1  ................................................................................................................................. 13 

های مقاومتیسنجگیری خروجی کرنشاندازه -2-2-4-1  ............................................................................ 17 

دادههای ثبتروش -3-2-4-1  ............................................................................................................................ 20 

هشت وجهی نیرو با ساختار حلقویهای مبدل -5-1  .................................................................................... 21 

پیشینه تحقیق -6-1  ............................................................................................................................................. 26 

مواد و روش هافصل دوم :    

اصول طراحی -1-2  ............................................................................................................................................... 32 

پارامترهای طراحی -2-2  ...................................................................................................................................... 32 

ورزیادوات خاكینامومتر طراحی د -3-2  ....................................................................................................... 33 

تعیین  بارهای طراحی -1-3-2  .......................................................................................................................... 43  

طراحی شاسی اصلی -2-3-2  .............................................................................................................................. 34 

ورزیكمشخصات شاسی دینامومتر ادوات خا -1-2-3-2  ........................................................................... 53  

تحلیل و طراحی شاسی -2-2-3-2  ................................................................................................................... 36 

گیری دینامومترطراحی و ساخت واحد اندازه -3-3-2  .................................................................................. 38 

ر هشت وجهینیرو با ساختا حلقویهای طراحی مبدل -1-3-3-2  ........................................................... 41 

ایطراحی مبدل گشتاورسنج لوله -2-3-3-2  ................................................................................................. 50 

ورزیادوات خاكدینامومتر  آوری داده درطراحی سیستم جمع -4-3-2  ................................................ 51 

نیرو با ساختار هشت وجهی حلقویهای مبدل ن نقاط گرهی کرنش بر روییتعی -1-4-3-2  ............ 51 

های مقاومت الکتریکیسنجکرنش انتخاب -2-4-3-2  .................................................................................. 53 

هابر روی مبدل های مقاومت الکتریکیسنجکرنش نصب قهریط -3-4-3-2  ........................................... 54 

گیری نیروهای افقی و قائممنظور اندازهبه های وتستون بر روی مبدلچگونگی آرایش پل -4-4-3-2  

ی مقدار ولتاژ ورودی پلو محاسبه   ................................................................................................................... 56 



کالیبراسیون -4-2  .................................................................................................................................................. 60 

 فصل سوم: نتایج

گیریهزواحد اندا نتایج کالیبراسیون مبدل -1-3  ............................................................................................ 64 

تحلیل شاسینتایج  -2-3  ..................................................................................................................................... 69 

نیرو با ساختار هشت وجهی حلقویتحلیل مبدل نتایج  -3-3  .................................................................... 70 

:فصل چهارم گيرينتيجهبحث،    

طراحی شاسی -1-4  .............................................................................................................................................. 73 

گیری دینامومترمبدل واحد اندازه -2-4  ........................................................................................................... 73 

شنهادهایپ -3-4  ..................................................................................................................................................... 74 

 76 ........................................................................................................................................................................ منابع

 فهرست اشکال

هنگام کار در خاك ورزیهای وارد بر ادوات خاكنیرو -1-1 شکل  ............................................................... 8 

ورزی موقعی که یک گشتاور ایجاد می گرددعکس العمل کلی خاك بر یک ابزار خاك -2-1 شکل  .... 9 

های مقاومت خاك نسبت به عمق کارتغییر مولفه  -3-1 شکل  .................................................................. 10 

.های وارد بر آنشکن و نیروزیر -4-1 شکل  ..................................................................................................... 11 

گیری الکترونیکیتم اندازهساصلی یک سی هایقسمت -5-1 شکل  ............................................................ 12 

الکتریکیسنج کرنش چند نمونه انواع -6-1 شکل  .......................................................................................... 16 

پل وتستون مدار -7-1 شکل  ............................................................................................................................... 18 

یک نمونه ثبات ولتاژ از نوع نوار مغناطیسی -8-1 شکل  ............................................................................... 22 

نیرو با ساختار هشت وجهی حلقویهای مبدل -9-1 شکل  ......................................................................... 24 

کار بر روی  های نیرو با ساختار هشت وجهی در هنگامنیروهای وارد بر مبدل طرحواره -10-1 شکل

و زوایای قراردادی ورزیادوات خاكدینامومترهای   ........................................................................................ 26 



مبدل  توسعه داده شده توسط گادوین -11-1 شکل  .................................................................................... 27 

لینفورزی توسعه داده شده توسط مک الادوات خاك دینامومتر -12-1 شکل  ....................................... 27 

ورزی توسعه داده شده توسط مک میالندینامومتر ادوات خاك -13-1 شکل  ....................................... 28 

امومتردین -14-1 شکل ورزیخاك ادوات   29 ......................................... کاسیسیرا توسط شده داده توسعه 

ورزیمحوره ادوات خاكواقعی از دینامومترسه شکل و طرحواره -1-2 شکل  .......................................... 33 

طرح شاسی دینامومتر -2-2 شکل  ..................................................................................................................... 35 

سه نمای شاسی دینامومتر سه محوره نقشه -3-2 شکل  .............................................................................. 35 

شرایط مرزی تحلیل شاسی -4-2 شکل  ........................................................................................................... 37 

گیری دینامومترنیروها وگشتاورهای وارد بر واحد اندازه -5-2 شکل  ......................................................... 38 

سنج ها روی مبدل نیرو با ساختار هشت وجهیشکرن موقعیت -6-2 شکل  ........................................... 41 

نیرو با ساختار هشت وجهی حلقویشرایط مرزی تحلیل مبدل  -7-2 شکل  ........................................... 48 

مبدلقشه ن و طرحواره -8-2 شکل  49 ................................................................ نیرو با ساختار هشت وجهی 

ایو نقشه مبدل گشتاورسنج لوله هطرحوار -9-2 شکل  ................................................................................ 50 

هاموقعیت )زوایای( نصب کرنش سنج روی مبدل -10-2 شکل  ................................................................. 55 

ماده شیمیایی  -11-2 شکل Polyurethane هاسنجبرای محافظت از کرنش   ............................................ 56 

های وتستون تشکیل شده جهت اندازه گیری نیروها و گشتاورهاپل -12-2 شکل  ................................ 57 

دیتاالگر مدل  -13-2 شکل DT800 .................................................................................................................... 85  

های ورودی دیتاالگرها به کانالاتصال خروجی مبدل -14-2 شکل  ........................................................... 59 

افزار دیتاالگری پل وتستون و کانال مرتبط توسط نرمنقشه -15-2 شکل  ................................................ 59 

سنج ی اتصال نیرونحوه -16-2 شکل S های مربوطه بر روی دیتاالگرشکل به کانال   ............................. 60 

ورزیادوات خاك رسیستم کالیبراسیون دینامومت -17-2 شکل  ................................................................. 61 

ورزیسیستم جمع آوری داده در کالیبراسیون دینامومتر  ادوات خاك -81-2 شکل  ............................ 62 

 Fd1 ................................................................................... 64شکل 3-1- نمودار کالیبراسیون مربوط به پارامتر 

 Fd2 .................................................................................. 65شکل 3-2- نمودار کالیبراسیون مربوط به پارامتر 



 Fl ....................................................................................... 65شکل 3-3- نمودار کالیبراسیون مربوط به پارامتر

 Fv ....................................................................................................... 66شکل 4-3- نمودار کالیبراسیون پارامتر 

 M1 .................................................................................................... 66شکل 3-5- نمودار کالیبراسیون پارامتر 

 M2 .................................................................................................... 67شکل 3-6- نمودار کالیبراسیون پارامتر 

 M3 ................................................................................................... 67شکل 3-7-  نمودار کالیبراسیون پارامتر 

ورزی با استفاده از روش اجزای شاسی دینامومتر ادوات خاك بندی تغییر شکل و تنشمش -8-3 شکل

 70 ....................................................................................................................................................................... محدود

ورزی دینامومتر ادوات خاك با ساختار هشت وجهی حلقویمبدل  بندی تغییر شکل و تنشمش -9-3 شکل

از روش اجزاء محدود با استفاده ........................................................................................................................... 71 

 

 

 فهرست جداول

 

ها در تحلیل شاسیکیفیت المان -1-2 جدول  ................................................................................................ 36 

مشخصات مواد مورد استفاده در شاسی -2-2 جدول  .................................................................................... 36 

بارهای اعمالی روی صفحه مرکزی شاسی -3-2 جدول  ................................................................................ 37 

گیری نیرو وگشتاورسنج ها در پل وتستون جهت اندازهنحوه آرایش کرنش -4-2 جدول  ..................... 40 

نیرو با ساختار هشت وجهی حلقویها در تحلیل مبدل کیفیت المان -5-2 جدول  ............................... 47 

هشت وجهی حلقویمشخصات مواد مورد استفاده در ساختار مبدل  -6-2 جدول  ................................ 47 

نیرو با ساختار هشت وجهی لقویحبارهای اعمالی روی مبدل  -7-2 جدول  .......................................... 48 

نیرو با ساختار هشت وجهی حلقویهای پارامترهای کالیبراسیونی مبدل -1-3 جدول  ......................... 68 

گیری شدهمیزان حساسیت هر کدام از پارامترهای اندازه -2-3 جدول  ..................................................... 68 

محاسبات مربوط به اعمال بار روی شاسی -3-3 جدول  ................................................................................ 69 



لی روی قطعهمحاسبات مربوط به بار اعما -4-3 جدول  ................................................................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

 

 

مقدمه و مروري بر 

 تحقيقات گذشته



 مقدمه-1-1

 ،بقای انسان نیاز تریناصلی عنوانهب غذایی مواد تهیه لزوم و جهان جمعیت تصاعدی افزایش به توجه با امروزه

 و ستبهره ج کشاورزی در نوین هایروش از باید طرف یک از رعز و کشت قابل هایزمین محدودیت به توجه با

 می را مراحل مختلفی غذایی مواد تولید د.ورزی اهتمام کشاورزی ادوات سازیبومی بر باید نوعی به دیگر طرف از

 با .دارد باالیی به انرژی نیاز که باشدمی آن مراحل از یکی عنوان به بذر بستر سازی آماده و یزورخاك که طلبد

 نیز فسیلی هایو سوخت گردد میتامین فسیلی هایسوخت از عمدتاً تراکتورها مصرفی انرژی اینکه به عنایت

 کردن بهینه شود،می آن افزوده قیمت بر روز به روز و بوده جهان در محدود و ناپذیرتجدید انرژی منابع جزو

 هایافت از بسیاری تواندمی( کشور شرایط با مطابق ورزیخاك ادوات کردن بومی و)ورزیخاك ادوات عملکرد

 .باشدمی ورزیخاك بر ادوات خاك طرف از وارد نیروهای اطالع از امر این الزمه که دهد کاهش را انرژی

اصلی  هایهدف از یکی است الزم ورزیخاك عملیات طول در خاك برش منظور به که نیروهایی گیریاندازه

کشش توجه  و خاك برش افقی هایمولفه .باشدمی خاك دینامیک و ورزیخاك زمینه در تحقیقات از بسیاری

 ورزیخاكانرژی  احتیاجات با مستقیمی ارتباط هامولفه این زیرا .است کرده جلب خود به را محقّقین از بسیاری

 شده مکرراً مشاهده همچنین د.دارن ورزیخاك ادوات کشیدن منظور به (توان منبع) تراکتور اندازه همچنین و

 فیزیکی با خصوصیات نیروها این رابطۀ بررسی و کردن مشخص اتمطالع این اصلی هایهدف از یکی که است

 .(1998 ،1السحیبانی و الجنوبی) باشدمی خاك

 ضرورت تحقيق و اهداف -1-2

 ساختاما با بود،  یبسیار کنددارای پیشرفت به کشاورزی ماشینی امروزی در ابتدا  سنتیتبدیل کشاورزی 

کشور ایران در در به گونه ای که  .تصور انجام گرفت غیرقابلتی تراکتور و ادوات کشاورزی این حرکت با سرع

علت عدم وجود اطالعات و آگاهی  به ،کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مکانیزهمسیر از حرکت های گذشته دهه

ی هامنظور عملکرد مطلوب آنها، کشاورزان و حتی شرکتالزم برای کار ادوات کشاورزی به هایکافی در مورد نیرو

طور صحیح و بهینه از توان تراکتورهای موجود استفاده کنند و بخش اعظمی از انرژی  توانند بهبزرگ زراعی نیز نمی

                                                            
1-Al-Janobi and Al-Suhaibani 



 اجرای عملیات های وارد بر ادوات کشاورزی جهتترتیب بدیهی است که تعیین نیرورود، بدینهدر می در کشور به

 مختلف کشاورزی ضروری است.

ی اجرای نیاز برامنظور تخمین انرژی موردبه ادوات کشاورزی از طرف خاك)مقاومت خاك(وارد بر تعیین نیروی 

های مدیریتی گیرینیز تصمیم و آل برای اجرای عملیات مورد نظرانتخاب تراکتور ایده مختلف کشاورزی، عملیات

دارای اهمیت بسیار  رژیجویی در مصرف سوخت و انمنظور صرفهالزم در اجرای مکانیزاسیون در سطح وسیع به

کاهش قابل توجهی در انتخاب تراکتور مورد نیاز ادوات جهت انجام یک عملیات مشخص کشاورزی  باشد.باالی می

له اصلی أکاری تراکتور و ادوات یک مسبازده مصرف سوخت و انرژی، هزینه مالکیت و کارکرد ادوات خواهد داشت.

اطالع از عملکرد  ثر است.وم تراکتور های دیگر ناشی از کارکردت و هزینهزیرا در هزینه سوخ ،برای کشاورزان است

عنوان  به های سازنده ضروری است.های کشاورزی، طراحان و کارخانهبرای مدیریت ماشین کشاورزی انواع ادوات

ورزی كورزی مهمترین عامل در انتخاب ادوات خادر دسترس بودن نیروی کششی موردنیاز یک وسیله خاك مثال

ادوات  نیازتوان و نیروی کششی مورد مربوط به برای یک کار خاص کشاورزی است. مهندسان کشاورزی از اطالعات

 طراحی .(2000 )الجنوبی، کننداستفاده می  تراکتور اندازه و نوع انتخابها برای ورزی در انواع مشخص خاكخاك

 ورزیخاك ادوات و ابزار خاك بر طرف از وارده هاینیرو عیینت نیازمند کارآمد و مؤثر عملکرد جهت ادوات ساخت و

 بسیاری دیگر طرف از .باشدمی الذکرفوق شناخت نیروهای نیازمند خاك طرف از وارد نیروهای بینیپیش بوده و

 و دهندنمی انجام را واقعی گوییپیش ورزیخاك بر ادوات وارد نیروهای زمینه در شده داده توسعه ایهمدل از

 ادوات بر خاك طرف از وارد واقعی نیروهای میزان باشند، زمین می درداخل کار حال در ابزار زمانیکه است الزم

 مقایسه یکدیگر با گوناگون اشکال در ابزار است الزم ایمزرعه های گیریبه اندازه توجه با لذا .شود گیری اندازه

 از رزیوخاك ادوات بر وارد هاینیروی تعیین منظوربه .ودش انتخاب است، بهتری دارای کارآیی که ابزاری و شده

آوردن اطالعات بتوان با بدست تا شود استفاده 2 دینامومترها از باید ورزیخاك عملیات اجرای حین در خاك طرف

 دنکرمعین در هنگام اجرای یک عملیات کشاورزی وو گشتاورهای وارد بر ادوات متصل به تراکتور  هاالزم از نیرو

های الزم در انتخاب تراکتور، طراحی ادوات و تراکتور و نیز سازیبین مصرف سوخت و توان مصرفی، بهینه رابطه

جویی در مصرف سوخت منظور صرفه الزم در اجرای مکانیزاسیون در سطح وسیع را بههای مدیریتی گیریتصمیم

                                                            
1- Dynamometers 



 گیریاندازه معنی به 4میتر و توان از حاصل نیروی مفهوم به 3دینامو یا کلمه دو از دینامومتر واژه .ادو انرژی انجام د

 همه دینامومتر ممکن است گرچه .باشدمی نیرو گیریاندازه وسیله یک دینامومتر بنابراین .است شده تشکیل

 نامومتردی اصطالح اما .بگیرد اندازه را زمان و مسافت نیرو، یعنی شده، اعمال توان محاسبه برای نیازمورد هایکمیت

 .(1369 )ثقفی، سنجندمی را شده اعمال نیروی فقط که شودمی اطالق وسایلی به عموماً

 ورزیخاك ادوات بر وارد است نیروهای قادر شد خواهد ساخته و طراحی تحقیق این در که دینامومتری

 شده داده توسعه هایمبدل بیشتر .گیری نمایداندازه را آنها بر وارد گشتاورهای همچنین و جهت سه در را مختلف

 یا و اند گرفته قرار استفاده مورد 5خاك مخازن برای یا ورزیخاك ادوات بر نیروهای وارد گیریاندازه منظور به

 .نیستند ورزیخاك ادوات اکثر با سازگار و بوده پیچیده شده بسیار ساخته هایسیستم اینکه

گیری گیری، مجهزکردن تراکتور به ابزارهای اندازهابزار اندازهدر زمینه تحقیقات و توسعه تراکتورهای مجهز به 

به منظور دانستن نیروی کششی مورد نیاز ادوات کشاورزی و همچنین سایر نیروها  ادوات کشاورزینیروهای وارد 

که  ورزیخاكمنظور طراحی مناسب ادوات کشاورزی به خصوص ادوات وگشتاور های ناشی از این نیروها به

در زمینه  دهد.را به خود اختصاص می اهمیتدرجه اول  کنند،ین انرژی را نسبت به سایر ادوات مصرف میبیشتر

و کمتر در  باشدمیهای اتصال سه نقطه های وسیعی شده که بیشتر در حوزه دینامومترساخت دینامومتر تالش

عملیات کشاورزی  و پرمصرف ترین که مهمترین ورزیخاكمورد دینامومترهای ادوات کشاورزی به خصوص ادوات 

باشند دارای شاسی می ورزیخاكدینامومترهای سه محوره ادوات  دهند،کار شده است.می تشکیل را از لحاظ انرژی

هایی هستند که در جهات مختلف روی  6نیروسنجمجهز به  ،و گشتاورهایی که باید اندازه بگیرند روهاکه بسته به نی

ی از یک طرف از طریق اتصال سه نقطه جهت سوار شدن آسان به تراکتور متصل می شوند. شاسشاسی سوار می

اللی تآورد تا دینامومتر بدون هیچگونه اخشود و از طرف دیگر فضایی را جهت اتصال مناسب دینامومتر فراهم می

م پژوهشی همواره مورد به عنوان یک ابزار مه ورزیخاكدینامومتر ادوات  ی الزم بپردازد.هامولفه گیریاندازهبه 

توسعه  متاسفانه در مراکز تحقیقاتی کشورمان که محققین در تولید و توجه مراکز تحقیقاتی وآموزشی بوده است.

صورت خرید این وسیله به  ندارند.د وجو( ورزیخاكت )دینامومتر ادوا کنند چنین ابزاریعلوم کاربردی تالش می

                                                            
1- Dynamo 

2- Meter 

5 -Soil bin 
4-Loadcell 



به همین دلیل پژوهش  باشد.صورت سفارش خاص میسر می نه گزاف بهتجاری ممکن نیست ولی تهیه آن با هزی

 :نمود بیان زیر به صورت توان می را تحقیق این اهداف بطورکلی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و

وارد  گشتاورهای و گانه سه جهات در نیروها باشد قادر که ورزیخاك ادوات دینامومتر ساخت و طراحی  1-

 .نماید گیری اندازه را مختلف ورزیخاك ادوات بر

 .ورزیبرای ادوات خاك طراحی و ساخته شده دینامومتر کالیبراسیونانجام   2-

هایی که جهت انجام سازگاری با تراکتور های طراحی مورد توجه در این تحقیق شامل اتصال سریع،مولفه

تر و ی در عین استحکام باال برای اتصال راحتحتی االمکان سبک بودن شاس روند،بکار می ورزیخاكعملیات 

در ایران تا بحال هیچ نوع  .باشدمی گشتاور در سه جهت محورهای مختصاتگیری کلیه پارامترهای نیرو و اندازه

ساخته نشده است ودر جهان نیز فقط چند نوع دینامومتر مربوط به نوع خاصی از  ورزیخاكدینامومتر ادوات 

روی آنها وجود  ورزیخاكبه صورت اختصاصی ساخته شده است که قابلیت اتصال کلیه ادوات و ورزیخاكادوات 

سه محوره در ایران به منظور اهداف پژوهشی و آموزشی  ورزیخاكبنابراین طراحی و ساخت دینامومتر ادوات  ندارد.

 . باشدمیکامالَ ضروری 

 کليات و تعاریف -1-3

 کليات-1-3-1

، مهم عملیات کشاورزی که یکی از مراحل باشدمیبرداشت  داشت، کاشت، ،ورزیخاك لعملیات کشاورزی شام

ثانویه  اولیه و ورزیخاكاغلب به  ،گیردکه به منظور تهیه بستر بذر انجام می ورزیخاكاست. عملیات  ورزیخاك

 ورزیخاكعملیات ساالنه  های اصلیهدف البته تمایز این دو از یکدیگر همیشه ممکن نیست. گردد.بندی میتقسیم

زمینه مطلوبی برای  عبارتند از ایجاد شرایطی مطلوب و پایدار در خاك که ضمن ایجاد بستری مناسب برای بذر،

 .کندبیش از نیمی از انرژی مصرفی در مزارع کشور را جذب می کهفراهم کند را ریشه یا غده گیاه  تکامل ساقه و

تناسب و عملکرد ماشین های مختلف  های کاربرد،ها به ویژگیطراح ماشین وبنابراین بسیار مهم است که مدیر 

 .(1380 )بهروزی الر، باشد اهی کامل داشتهگآ ورزیخاك

تعاریفی در زمینه انواع عملیات   ورزیخاكمنظور طراحی و ساخت دینامومتر ادوات به در  این مبحث  

های مختلف ارائه شده است. سپس روش ورزیخاكبر روی ابزار  هامنشاء نیرو و ورزیخاكانواع ادوات  ،ورزیخاك



و گیری نیروها در زمینه اندازه انجام گرفته تاریخچه تحقیقاتگیری نیرو و گشتاور توصیف شده و در نهایت اندازه

ری گیهای اندازهو اصول سیستمهای نیرو با ساختار هشت وجهی ، مبدلورزیخاكگشتاورهای وارد بر ادوات 

 قرارگرفته است. مطالعهمورد آوری داده الکترونیکی و جمع

 تعاریف  -1-3-2

کار ابتدایی و اصلی روی خاك دست نخورده و کاهش مقاومت  ،ورزیخاكاز این روش هدف  :اوليه ورزيخاك

د سازی ساختار خاك است. این عمل که شخم نام دارهمگن و پیوستگی خاك، پوشاندن بقایای گیاهی سطحی و

درضمن عملیات  گیرد.انجام می باشد،ترین آنها گاوآهن برگرداندار میاولیه که متداول ورزیخاكبوسیله ادوات 

و از آنجا که ایجاد  باشد.دارا می  ورزیخاكاولیه بیشترین میزان مصرف انرژی را در بین سایر عملیات  ورزیخاك

در این  ،باشدنظر میباال به منظور کاهش مصرف سوخت مد ییآتمهیداتی برای کاهش مصرف انرژی همزمان با کار

شده قابلیت اما دینامومتر طراحی ،بررسی قرار گرفت اولیه بعنوان اساس کار، مورد بحث و ورزیخاكتحقیق ادوات 

 .(1385 )شفیعی، )اولیه و ثانویه( را داردورزیخاكاستفاده برروی کلیه ادوات 

کردن، مسطح اولیه به منظور نرم ورزیخاكکه بعد از عملیات  ورزیخاكیات : هر نوع عملثانویه ورزيخاك

 ورزیخاك ،گرددشود و به عبارتی باعث تهیه بستر نهایی بذر میمی انجام های هوا در خاكمحفظه بستن کردن و

 شوند.ی ثانویه محسوب میهاها ابزارها و مالهغلطک ها،چنگه کولتیواتور مزرعه، ها،دیسک شود.می نامیدهثانویه 

هستند  ورزیخاكترین و مهمترین ادوات : از قدیمی(دارگاوآهن برگردانبرگرداندار) ورزيخاكادوات 

 -د و ازسطوح تابدار با لبهندهباشد، انجام میاولیه می ورزیخاكکه عمل شخم را که مهمترین مرحله از عملیات 

 .برگردان نمایندتا خاك را بریده و  ،اندهای برنده تحت عنوان خیش تشکیل شده

در قالب ادوات  ،دارای صفحه برگرداندار ورزیخاكغیر از ادوات  ورزیخاك:ادوات مخصوص ورزيخاكادوات 

 باشند.ثانویه می ورزیخاكگیرند که اغلب جزء ادوات مخصوص قرار می ورزیخاك

وجوه مسطح آن و صفحه  ه برنده تیغه،ای سه وجهی است که کفش و صفحه شامل لب: به شکل گوهخيش

 سازند.برگردان وجه منحنی آن را می

 باشد.سیلت در یک نمونه خاك می رس و : بافت خاك کمیت نسبی ذرات شن،بافت خاك



)شهیدی  های کوچک و بزرگدانه: عبارت است از آرایش فضایی و نیز پایداری ذرات اولیه خاكساختمان خاك

 .(1384 و احمدی مقدم،

شود. : کشش موثر بر یک وسیله عبارت است از برآیند نیروهایی که ازطرف تراکتور بر وسیله اعمال می7کشش

باشد و ممکن است در صفحه تقارن طولی عمود با افق دارای زاویه می ورزی، خط کشش عموماًدر مورد ادوات خاك

 بر سطح زمین تراکتور قرار داشته باشد و یا نداشته باشد. 

امتداد حرکت است و بر روی صفحه افقی  در راستایافقی کشش که  : عبارت است از مولفه 8مت کششيمقاو

 موازات زمین قرار دارد. به

موازات زمین قرار دارد  های از کشش که بر روی صفحه افقی ب: عبارت است از مولفه 3مقاومت کششي جانبي

 باشد.  و عمود بر امتداد حرکت تراکتور می

ورزی شده که معموال : عبارت است از مقاومت کششی در واحد سطح مقطع الیه خاك4ومت ویژه کششيمقا

 شود.متر مربع بیان میبر حسب نیوتن بر سانتی

 کند.ای است که تغییر در کمیت مکانیکی را به تغییر در کمیت الکتریکی تبدیل می: وسیله5مبدل

 (.1985 ،7)کالرك و آدسیل دهدری نیرو را انجام میگیاندازه که ای استوسیله : 6مبدل نيرو

 

 مباني نظري تحقيق -1-4

 مقاومت خيش -1-4-1-1

ادوات کشاورزی باید نیروهای وارد بر ادوات از طرف خاك را مورد بررسی  دینامومتر مناسب طراحیمنظور  به

با  ر مواجهه مستقیم با خاك قرار دارد.خیش د ،ورزیخاكرداندار بعنوان مهمترین ادوات گدر گاو آهن بر قرارداد.

                                                            
7 -Pull  

8 -Draft 

3-Side draft 

4--Specific draft 

5- Transuder 

6- Force transducer 

7- Clark and Adsil 



نماید. که در اثر حرکت حرکت گاوآهن در زمین زراعی به موجب آن خیش نیز در داخل خاك شروع به حرکت می

تغییر شکل خاك  با برش خاك، صعود آن بر روی صفحه برگردان، گیرد.خیش در خاك عمل برش خاك صورت می

جهت  شود که مقدار وبر خیش گاو آهن نیروهایی بطور پیوسته وارد می ار قبلی،وی شیرو در پایان برگرداندن آن بر

 .(1-1)شکلباشدمیدر هر لحظه در حال تغییر  نآ

 

 ورزي هنگام کار در خاك: نيرو هاي وارد بر ادوات خاك1-1شکل

نقطه اثر نیروها  .(2-1)شکلتوان به یک نیروی برآیند و یک گشتاور تبدیل کرداین نیروها را در هر صفحه می

مرکز مقاومت  با در نظر متغیرها در شرایط متوسط خاك،. نامندمرکز مقاومت خیش می وگشتاورهای ناشی از آنها،

 خیش تقریباَ در وسط شیار و به فاصله
1

3
ایجاد  از کف شیار قرار دارد. جابجا شدن شیار خاك بر روی خیش،  

 نماید.بر روی سطح آن نموده و مقدار ماکزیمم آن در جلو و پیشانی تیغه اثر می های استاتیکی و دینامیکیفشار

 

 گرددورزي موقعي که یك گشتاور ایجاد مي:عکس العمل کلي خاك بر یك ابزار خاك2-1شکل



محل مرکز مقاومت خیش دائم در حال تغییر  ،متناسب با آن و هاممان جهت نیرو و در هنگام شخم مقدار و

در عمل بایستی نقطه ثابتی مثل نوك تیغه یا  بررسی مقاومت خیش را مشکل ساخته و این وضعیت، .دباشمی

روی  ی مقاومت خاك راهامولفههای وارد بر خیش فرض کرده و پیشانی را بعنوان نقطه اثر برآیند نیروها و ممان

 اً مطمئن مقاومت خاك اثر نداشته ولی ی نیروهایهامولفهمحل نقطه اثر بر مقدار  های مختصات مشخص نمود.محور

ی افقی هامولفه (3-1)شکلدر هر وضعیتی از شرایط خاك با افزایش عمق کار بر مقدار گشتاورها اثر خواهد داشت.

ولی مولفه عمودی نسبت به مقدار تمایل عمودی)تمایل به پایین( و تیز بودن تیغه  و جانبی افزایش می یابند،

های تیز مقدار مولفه عمودی همیشه مثبت بوده وصعودی خواهد بود اما در در تیغه داشت.مقادیر متفاوتی خواهد 

در اکثر موارد با افزایش عمق کار ،گشتاورهای  تقریباً تواند مقدار منفی به خود بگیرد.های کند این مولفه میتیغه

یابد. نیروی افقی  افزایش می های افقی وجانبی بطور مثبت و گشتاور حول محور عمودی بطور منفیحول محور

نیروی مقاومت کششی خیش و  گردد و به این نیرو،بزرگتر از سایر نیروها بوده و بوسیله نیروی کششی متعادل می

شود و مقدار نیروهای وارد شود، مقاومت کششی جانبی گفته میبه نیروی جانبی که عمود بر نیروی افقی وارد می

 و شرایط خاك دارد.بر خیش بستگی کامل به نوع 

لذا تغییرات مقاومت ویژه کششی خیش مستقل از عرض کار بوده و  باشدمیاز آنجائیکه عرض کار خیش ثابت 

های اصطکاکی سطوح در تماس با خاك بیشتر تابع عمق کار، نوع خیش، سرعت حرکت، نوع وشرایط خاك، ویژگی

 .(1377)کماریزاده،  باشدمیسرعت حرکت  تراکتور  و

 



 

 ي مقاومت خاك نسبت به عمق کارهامولفه: تغيير 3-1شکل

نرم  شوند عبارتند از نیروهایی که حاصل از عملیات برش،نیروهای مفیدی که از طرف خاك به خیش وارد می

مفید بر پهلو و کف نیروهای غیر کنند.که یک اثر گردشی بر خیش وارد می ،کردن و برگرداندن خاكبلند کردن،

 .(1386)بهروزی الر و مبلی،  ش وارد می شوند از جمله اصطکاكتیغه و کف
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Abstract: 

In this research, a triaxial dynamometer was designed, constructed and calibrated to 

measure the forces and moments, acting on tillage implement for use in the field. The 

instrument is able to measure the three orthogonal forces acting on the implement and the 

three moments acting around the orthogonal axes, up to a maximum force of 20 kN and a 

maximum moment of 20 kNm. The dynamometer employs two extended orthogonal rings 

mounted in a “back-to-back” arrangement with their axes at right angles and a torque tube. 

In order to mechanical design of the dynamometer frame and its units, the finite element 

method and CATIA software were used. The device was machined from the solid using high 

tensile steel. Strain distributions were analyzed to find the optimal strain node positions in 

the extended octagonal rings to minimize cross sensitivity between horizontal and vertical 

force measurements. The forces and moments acting on the dynamometer were measured 

by the use of strain gauge bridges. Calibration of measurement system was done by a 

calibration system which was designed for static calibration of triaxial dynamometer of the 

department of mechanics of agricultural machinery of University of Mohaghegh Ardabili. 

The results of calibration of measurement unit showed that the designed and constructed 

dynamometer has appropriate precision, sensitivity and good repeatability for measuring 

forces and moments. The results showed a high degree of linearity between bridge output 

voltage and applied force. The interactions of the applied forces and moments were very 

low. 
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