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 مقدمه -1-1

را کاهش داده و باعث مسدود شدن  سخت الیه، نفوذپذیری آب به خاکوجود )فشردگی( خاک و  تراکم

های حفاظتی، کند. با وجود روشگردد. همچنین از رشد مناسب ریشه گیاهان جلوگیری میزهکشی خاک می

است. عملیات  کشاورزی ترین عملیاتپرهزینهالیه یکی از های زیرین و شکستن سختورزی الیههنوز هم خاک

های زیرین، مانند زیرشکنی، به نیروی کششی زیادی نیاز دارد و در نتیجه باعث مصرف زیاد ورزی در عمقخاک

 دهد.های زیاد اولیه را کاهش ههزینتواند می گردد. بنابراین کاهش نیروی کششیانرژی و زمان م

ی کاهش نیروی کشش ثر براورز روشی موکه ارتعاش ابزار خاک اندرسیدهمحققان مختلفی به این نتیجه 

یابد و ارتعاش باعث محققین دریافتند که توان کل موردنیاز در نتیجه ارتعاش افزایش می است. همچنین

دهد، تئوری اینکه چرا ارتعاش مقدار نیروی کششی را کاهش می گردد.گسیختگی و اختالط بیشتر خاک می

های خشک، ارتعاش ابزار، باعث شکستگی خاک شده دهد. برای خاکم دیگری از این تحقیق را نشان میجنبه مه

های مرطوب تنش اضافی از طریق خاک انتقال داده دهد. برای خاکو از این رو مقدار چسبندگی را کاهش می

تنش موثر و مقاومت خاک شود و باعث قطع فشار هیدرودینامیکی منافذ شده که در این صورت باعث کاهش می

 شود.می

تر برای کاهش فشردگی توانیم از تراکتورهای سبککاهش نیروی کشش چندین مزایا دارد از قبیل اینکه می

همچنین لغزش چرخ نیز کاهش  استفاده کنیم. خاک و مقاومت غلتشی کمتر ناشی از باالست موردنیاز کمتر

همچنین  گردد.یک، افزایش سرعت واقعی و بازدهی کلی مییافته که در نتیجه باعث کاهش ساییدگی الست

-کاهش نیروی کشش استفاده از ادوات بزرگتر را برای پوشش سطح بیشتر و تراکتورهای کوچکتر را برای خاک

 سازد.پذیر میورزی عمیق، در جایی که سطح محدود باشد، مانند تاکستان و باغستان، امکان

و  ، زاویه ارتعاشبستگی به پارامترهای کاری مانند فرکانس ارتعاش، دامنه اثربخشی زیرشکن ارتعاشی بیشتر

 قبیل محتوی رطوبتی و نوع خاک نقش بسزایی دارند. دارد. همچنین پارامترهای خاک از تراکتور سرعت پیشروی

ط خاک را سازی شرایو بهینه ازاین رو پارامترهای کاری بهینه ممکن است برای انواع مختلف خاک متفاوت بوده

 سازند.مشکل 

سازندگان و طراحان ماشین گان،توسعه دهنده ماشین چالشی اساسی برای محققان،برهم کنش بین خاک و 

ه مدلسازی برهم کنش هرچند ک مدلسازی ادوات شخم زنی کاری اساسی در مهندسی است. های کشاورزی است.

پذیری رفتارغیرخطی خاک، پدیده برخورد و جریان بعدی خاک،ماشین به علت تغییرات سههای بین خاک و 

های مدل تاثیرات دینامیکی فرآیندی پیچیده است. و مشترک )ارتباط( بین خاک و ادوات خاک منطقه فصل
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ورز و الگوهای جریان خاک وجود دارند. همچنین این خاک بینی نیروهای ابزارریاضی)تئوری( مختلفی برای پیش

-توانند برای طراحی و بهینهاند. از این رو نمیتوسعه یافته ویژهابزارهای خاص در شرایط  های ها از آزمایشمدل

 ورز ارتعاشی استفاده شوند.سازی، یا ارزیابی تاثیرات پارامترهای مختلف ابزارخاک

امکهان انهد کهه کنند تقریبا این حقیقت را پذیرفتههای فعالیت میمحققینی که در زمینه مکانیک مواد گرانوله

ای در تمام حاالت غیرممکن است. یک تئوری که برای یک سری دستیابی به یک تئوری ریاضی برای مواد گرانوله

دهد ممکن است در شرایط دیگری نتوانهد ایهن تطهابق را داشهته شرایط آزمایشی مشخص تطابق خوبی نشان می

 ی نیهاز اسهت، در حالیکهه انجهام ایهنترتخصصی بسیار بیشی هاباشد. برای کمک به حل این موضوع به آزمایش

ههای طلبد. در چنین شرایطی یک نیاز بسیار جدی در این زمینه با تکنیهکی بسیار باالیی را میها هزینهآزمایش

 (.2005و همکاران،  1شود)سلوادوریهای موجود احساس میمربوط به تئوری عددی و محاسباتی

اند. روش المان محدود ورزی استفاده شدهتحلیل ادوات خاک روشهایی از قبیل مدلسازی المان محدود در

 . هرورز را داراستخاک ، و حتی توزیع فشار روی ابزارروی نیروهای کشش توانایی مدلسازی تاثیر شکل ابزار بر

ورزی نیست. بعالوه این روش های بزرگ خاک هنگام خاکچند که روش المان محدود قادر به مدلسازی جابجایی

ورز را مدلسازی نماید و از این رو قادر به تواند جریان ذرات خاک و الگوهای گسیختگی حول ابزارخاکنمی

ورزی و ادوات مدلسازی واکنش خاک ناشی از ارتعاش نیست. پس یافتن روشی دیگر برای مدلسازی ادوات خاک

 سازی و طراحی آنها ضروری است.ورزی به منظور بهینهارتعاشی خاک

سهازی تبدیل بهه یهک روش مهوثرتر بهرای شهبیه گسستههای ها روش المانبا افزایش سرعت رایانه به تدریج

توانهد بهه عنهوان است. این روش می، خاک و همچنین مواد مهندسی شده ای در زمینه بیوموادهای گرانولهمحیط

ههای محهدود در تحلیهل های پیوسهته ماننهد روش المهانهای رایج مربوط به محیطجایگزین مناسبی برای روش

ههای مربهوط بهه مهواد هایی، تئوریای دارند، استفاده گردد. با ظهور چنین روشهایی که طبیعت گسستهسیستم

اند. دلیل این امهر ای هستند، بیشتر به واقعیت نزدیک شدهای، به خصوص آنهایی که در ابعاد ذرات گرانولهگرانوله

ها و نیروها در ابعاد ذرات ی تغییرشکلگیری شدهیات اندازهاساس جزئنند بر تواها اکنون میاینست که این تئوری

ورزی خهاک و های بزرگ درگیر در خاکسازی جابجاییروش المان گسسته توانایی شبیه ای ساخته شوند.گرانوله

را بها المهان  همچنین رفتار خاک تحت بارگذاری ارتعاشی را دارد. این مزایا قابلیت مدلسهازی زیرشهکن ارتعاشهی

 گسسهتهههای های کهروی را بها روش المهانکنش المانحرکت و برهم D3PFCی برنامه سازد.گسسته مناسب می

های کروی صهلب و تحهت بهار، را مدلسهازی ذرهنماید. این برنامه رفتار مکانیکی محیطی متشکل از مدلسازی می

                                                      

1 Selvadurai 
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یی دانست کهه گسستههای المان ی برنامهتوان در زمرهرا می های انجام شده توسط این برنامهنماید. مدلسازیمی

-، عمهل مهیگسسهتههای در روش المان 1992ل و هارت در سال اهای انجام گرفته توسط کاندبازبینی بر اساس

 کنند. 

فراهم شده است  گسستههای های محدودی برای المانها و چرخشگیری جابجاییدر این برنامه امکان شکل

توانند کامال از هم تفکیک شوند. همچنین در حین فرآیند محاسبات، برنامه می گسستههای ین المانبه طوریکه ا

توان یک را در واقع می های جدید بوجود آمده را تشخیص دهد. این برنامهقادر است که به طور خودکار تماس

توانند به تنها می گسسته یهامه المانی اولیه دانست زیرا در این برناگسستههای اجرای ساده شده از روش المان

هایی به شکل چندوجهی ذرهبا  گسستههای های کروی صلب باشند، در حالیکه در ابتدا روش المانذرهشکل 

به نحوی طراحی شده است که یک ابزار  D3PFCی توان گفت که برنامهسروکار داشته است. به طور کلی می

 ای باشد. های گرانولهکارآمد در مدلسازی مسائل پیچیده در مکانیک جامدات و جریان

زمانی چند عملیات است که در هر گام زمانییک الگوریتم گام D3PFCی ی محاسبات در برنامهچرخه

-، اعمال قانون نیروذرهن دوم نیوتن برای هر هایی همچون اعمال قانوکند، عملیاتمحاسباتی را تکرار می

ساختاری  ها که ممکن است بین دو المانها. تماسهنگام کردن موقعیت دیوارهتغییرشکل برای هر تماس و به

روند. چرخه محاسبات به طور سازی ایجاد شده و از بین میمدل حادث شوند، به طور خودکار در طول مدت شبیه

  .نشان داده شده است (1-1)شماتیک در شکل 

 

 D3FCPیبرنامه در محاسبات یچرخه:  1-1 شکل

ههای بوجهود های ساختاری، ابتدا تمهاسهای مکانی معلومی از المانزمانی با داشتن موقعیتشروع هر گام در

شود، تا بهر حسهب میهزان جابجهایی تغییرشکل در هر تماس اعمال می-د. سپس قانون نیرونشوآمده مشخص می

 شهوند. سهپس قهانون آپهدیتنسبی بین دو جزء در تماس و مدل تماسی انتخاب شده، مقادیر نیروههای تماسهی 

هها و شود. بدین ترتیب بر اساس نیرو و گشهتاور برآینهد بوجهود آمهده در تمهاسحرکت روی هر المان اعمال می

 

 قانون نیرو-جابجایی

 )در هرتماس(

- حرکت نسبی1  

- قانون پیوستگی2  

 قانون حرکت

 )برای هر ذره(

 -  نیروی برآیند+گشتاور

نیروهای 

 تماسی

 آپدیت ذرات+موقعیت دیواره ها و تنظیم تماس ها
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اسبات نشان داده شهده شود. محمی ب و موقعیت آن المان آپدیتسرعت، شتا نیروهای حجمی وارد بر یک المان،

بعهداز کهالیبره کهردن خهواص ماکروسهکوپیک و  شهوند.، به صورت موازی بها یکهدیگر انجهام مهی(1-1)کلش در

تسکا اسهتفاده محصول شرکت آی D3PFC افزاراز نرمبین سویلمیکروسکوپیک ذرات خاک، برای مدلسازی تیغه و 

هایی ساخته شد و سهپس بود که توسط دیواره متر 1متر و ارتفاع  5/0متر، عرض 2دارای طول  بینسویلگردید. 

بهین سهویلپرگردیهد.  (7-2)تها  (3-2)متری با مشخصات مندرج در جهداول  6/0ذره کروی تا ارتفاع  46706با 

که ذرات در اثر نیروههای بودند. این ضرائب برای این 1و ضریب اصطکاک  1×810دیواره با ضرائب سختی  6شامل 

در این مدلسازی بین خارج نشوند و تحمل نیروها را داشته باشند انتخاب گردیدند. وارد از طرف زیرشکن از سویل

از پیوندهای موازی استفاده گردید چون نسبت به مدل پیوندهای تماسی، رفتار شهکننده خهاک و تغییهر شهکل و 

شامل سختی پیونهدی  ،دهد. پارامترهای اصلی مدل پیوند موازیمیناحیه گسیختگی)شکست(خاک را بهتر نشان 

نرمال و برشی، مقاومت پیوندی نرمال و برشی و ضریب شهعاع پیونهدی بودنهد. سهپس تیغهه بها ابعهاد منهدرج در 

سازی شروع شهد تیغهه تحهت زمانیکه شبیه متری در داخل ذرات خاک قرارگرفت.سانتی 38تا عمق  (4-2)شکل

برای تیغهه غیهر ارتعاشهی  بین به حرکت در آمد.در داخل سویل xای و انتقالی در جهت مثبت محور سرعت زاویه

عمق کهاری  ای نیز تعریف شده بود.تنها سرعت انتقالی و برای تیغه ارتعاشی عالوه بر سرعت انتقالی، سرعت زاویه

بهر  فرکهانس . برای بررسی تهاثیرندبودمتربرثانیه انتخاب شده  89/0متر و سرعت انتقالی سانتی38تیغه زیرشکن 

 27متهر و زاویهه ارتعاشهی میلهی± 69هرتز در دامنه 8/8و  6، 9/4، 3/3، 94/1های عملکرد زیرشکن، از فرکانس

بررسی تاثیر زاویه ارتعاش بهر عملکهرد زیرشهکن از زوایهای  سازی استفاده شدند، همچنین برایبرای شبیه درجه

 استفاده گردید. ± 69هرتز و دامنه 9/4درجه در فرکانس  -5/22و  -5/14، صفر، 8، 16، 27ارتعاشی 

. پارمترههایی کهه مسهتقیما توسهط نهدسهازی محاسهبه و اسهتخراج گردیدپارامترهای مختلفی از نتایج شهبیه

 افزار قابل محاسبه بودند عبارتند از:دستورات نرم

 نیروهای افقی و عمودی تیغه. -1

 تیغه بر روی ذرات. کارمرزی انجام شده توسط -2

 ها.کار اصطکاکی تلف شده در تماس -3

 انرژی جنبشی ذرات. -4

 انرژی پیوندی ذرات. -5

  مسیرهای جابجایی تیغه تحت فرکانس و زوایای ارتعاشی مختلف. -6

 .3و  2، 1های ها در کرهمحاسبه تنش -7
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بودند. برای مشخص کردن تاثیرات  پارامترهای انرژی برای فهم تاثیر ارتعاش بر روی خاک استخراج شده

 های وارد بر خاک برای هر سه حجم تعیین شده استخراج گردیدند.بیشتر ارتعاش، تنش

 ضرورت تحقیق و اهداف -1-2

اند که راهی موثر برای مدل)نمونه(طراحی شده تجربی ورزی تجاری موجود با استفاده از آزمایشادوات خاک

ورزی ارتعاشی در مقایسه با ابزار باشد. بنابراین بهینه سازی یک ابزار خاکهای مختلف میارزیابی طرح

و زمان )هزینه( غیرارتعاشی، تنها با آزمایش مدل به علت تعداد پارامترهای تاثیر گذار برعملکرد آن، به سرمایه

 زیادی نیاز دارد.

 بر هم کنش خاک و ماشین با ( برای بررسی1943) ترزاقی های تحلیلی براساس تئوری فشارساکن خاکمدل

اند. یک فرض اولیه)مقدماتی(الگوی شکست خاک برای مدل تحلیلی برهم کنش بین استفاده شده ییهاموفقیت

تئوری فشارساکن خاک براساس  را تیغههای مختلفی از برهم کنش خاک و مدل .است نیاز ادوات موردو  خاک

بهینه سازی  طراحی مهندسی، به منظور طراحی و عنوان یک ابزارها برای استفاده به . این مدلانددهارائه ش

 .باشکل ساده هستند محدود شده اند که شامل ابزارهایی یادواتفرآیند برهم کنش خاک و 

کارهای تجربی در بدست آوردن نتایج موثر هستند، اما به زمان و هزینه بیشتری برای ساخت و تست ادوات 

توانند برای ارزیابی تاثیر های ریاضی میدارند. همچنین مدل اثیر یک پارامتر نیازارتعاشی به منظور ارزیابی ت

بندی ها تنها برای مسائل خیلی خاص فرمولپارامترهای مختلف مورد استفاده قرارگیرند. هرچند که این مدل

بدون نیاز به گیرند)نظر نمی های کاری و خواص خاک را بخوبی درهای مختلف ابزار، عمقاند و شکلشده

پذیری بیشتری داشته توانند قابلیت انعطافسازی عددی میهای شبیهاز طرفی دیگر مدل تنظیمات تجربی(.

 توانند خواص مختلف خاک و ابزار، بعالوه پارامترهای مختلف کاری را با هم ترکیب کنند. ها میباشند. این مدل

های مختلف ابزار و حتی شرایط خاک های پیشروی، شکلسرعت ها،ها، دامنهتقریبا تعداد نامتناهی از فرکانس

پیچیدگی محاسباتی را  ،های عددیروش گذاری ادوات واقعی مدلسازی شوند.های سرمایهتوانند بدون هزینهمی

دار ممکن است مشکالت مربوط به تحقیقات دو دهند و در نظر گرفتن فرضیات مشابه و معنیخیلی کاهش می

ادوات با استفاد از المان محدود مزایایی مدلسازی برهم کنش بین خاک و  بعدی را کاهش دهد.بعدی و سه 

ورز، به ابزارخاکارهندسی و رفتارخطی برهم کنش خاک و دارد. در این مورد هر ابزتحلیلی های نسبت به روش
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مروری گسترده در مورد (0220)و همکاران 1تواند مدلسازی شود آپدایایاشرط انتخاب قانون ساختاری صحیح، می

ادوات ارائه دادند و نتیجه گرفتند که مدلسازی با المان محدود برای مدلسازی برهم کنش خاک و استفاده المان 

ورزی، که های پیوسته مناسب است. اما تغییر شکل خاک، مخصوصا در فرآیند خاکمحدود اغلب برای تحلیل

با المان محدود ها و جریان ذرات خاک ایجاد ترک و همچنین های خاک استدرگیر جداسازی و مخلوط الیه

 .بطور صحیح قابل مدلسازی نیست

دانان، یک تکنیک شبیه سازی به نقل از فیزیک به نقل از مهندسان یا دینامیک ذرات روش المان گسسته

سیستمی متشکل از (، مدل عمومی جریان ذرات که رفتار مکانیکی 1979) به نقل از کاندال  براساس ذرات

 سازی می کند.ای از ذرات باشکل دلخواه و برهم کنش بین اجسام صلب یا انعطاف پذیر را شبیهمجموعه

روش المان گسسته برای مدلسازی موادگرانولی و مطالعه روابط بین رفتار میکروسکوپیک یا ماکروسکوپیک 

و از این رو می  هم بشکافد را بوجود آورد یا از هاتماس بین المانتواند میذرات مناسب است. روش المان گسسته 

گیرد. در سی سال گذشته محققان زیادی عملکرد  ها مورد استفاده قرارتواند در فرآیند هسته زایی و رشد ترک

مختلف علمی و  ه ترکیباتذرات مواد سازند خوب المان گسسته را برای شبیه سازی میکرومکانیک رفتار

 اند. مزایای روش المان گسسته برای شبیه سازی رفتارهای مختلف تشکیل خاک تحت بار مهندسی، گزارش کرده

و خواص ماکروسکوپیک  توانمی است. از این رو با استفاده از تکنیک المان گسسته، دینامیکی آشکار

 . میکروسکوپیک خاک را تحلیل نمود

های گسسته کمک جاد یک مدل به روش المانای پیچیده بوده و تیغه ارتعاشی بسیار کل رابطه بین خاک و در

ی برش چگونه مقابل تیغه منفی، واکنش خاک در و صفر مثبت، ارتعاش زوایای در مشخص گردد تا کرد خواهد

-محدودیتافزار این نرمچون  بینی کرد،دقیق پیش بطور را نتوان نیروی الزم بوسیله مدل شاید هرچند باشد.می

بینی نیروی کشش الزم برای شرایط مزرعه ممکن است پیشدارد،  رطوبت خاک را نظرگرفتن در مانند ،اییه

 هنگام فازهای مختلف برش، در نیروهای وارد بر تیغه را تا باشدولی این کافی می دارای همبستگی پایین باشد

سست خاک  در حرکت به جلو کردن خاک زیرین هنگام حرکت به عقب وحرکت به عقب درخاک سست، متراکم

سازی است و ممکن ادوات کلید اساسی برای این بهینهسازی صحیح بر هم کنش بین خاک و شبیه نشان داد. را

است نیاز به تست های مزرعه ای زیاد با هزینه های گران را حذف کند و همچنین زمان توسعه و تایید 

ادوات به علت تغییرات ین خاک و کنش بهرچند که برهم را کاهش دهد. برای ساخت مدل)نمونه( پیشنهاد شده

برهم کنش دینامیکی که در  فرآیندی پیچیده است. ،فضایی)سه بعدی( خاک ،تاثیرات دینامیکی و جریان خاک
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ورزی رخ میدهد شامل مقدار زیادی تغییر شکل پالستیک و شکست خاک، ناشی ازجریان خاک فرآیند خاک

 است. 

مقاومت خاک،  درگیر پارامترهای مختلفی از قبیل پروفیل خاک،ادوات خاک ورزی که ن خاک و کنش بیبرهم

. ایجاد این مدل امری بسیارپیچیده است ،تیغه است های حین کارباالروی خاک روی ابزار، جریان خاک و ترک

های و تنش دوایای مختلف ارتعاش مشاهده نموزفرکانس و در  را کمک خواهد نمود تا چگونگی شکست خاک

 ورز و بلعکس را اندازه بگیریم. به تیغه خاک وارده از خاک

 مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از:

یک ابزار  و کنش بین خاکهم دلسازی فرآیند برهای گسسته برای مروش المانمطالعه توانایی)پتانسیل( -1

 . ارتعاشی رزوخاک

 .در داخل جعبه ای از ذرات کروی که خواص خاک مورد نظر را دارند ارتعاشیایجاد مدل حرکت تیغه  -2

  .مختلف ارتعاش هایدرک چگونگی شکست خاک در زوایا و فرکانس ه ومشاهد -3

 .های وارده از تیغه به خاک در فازهای مختلف عملکرد تیغهدرک چگونگی تنش -4

  .های مزرعه ایآمده از آزمایش تیغه و مقایسه آن با نتایج بدست بدست آوردن نیروی کشش -5
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Abstract: Interaction between soil and machine is essential challenge for researchers, 

developers, designers and manufacturers of agricultural machineries. Modeling of tillage 

equipment is an important Engineering work. However, interaction modeling is a complex process 

due to three-dimensional changes in soil, nonlinear soil behavior phenomenon and soil flow quality 

in connection area between the soil and tool and the dynamic effects of equipments. Correct 

simulation of the interaction of soil and the key point for the optimization of tillage tools and can 

eliminate required field tests with high costs and also reduces developing time for the proposed 

model. The purpose of this study is to develop a three-dimensional model of a vibrating subsoiler 

using discrete element method, simulation frequency and oscillation angle on the performance of 

vibration subsoiler and determining different parameters affecting the simulation results. The 

information from model simulation will be useful for the design and optimization of vibrating 

subsoiler. For modeling soil mass as a granular material, the computer program PFC3D. Blade was 

moved with angular and transition speed in the positive x-axis direction. For non-vibrating blade 

only included transition speed and for vibration blade in addition to transition speed, angular 

velocity was also defined. Working depth was 38 cm and blade speed of 0.89 meters per second 

was defined. To evaluate the effect of frequency on subsoiler performance, different frequencies of 

1.94, 3.3, 4.9, 6 and 8.8 Hz at amplitude of ± 69 mm and oscillation angle of 27 degree were 

simulated, as well as to know the effect of vibration angle on vibrating subsoiler different vibration 

of 27, 16, 8, zero,-14.5,-22.5 degrees in frequency of 4.9 Hz and amplitude of ± 69 amplitude was 

tested by simulation. In all vibration tests in comparison with non-vibrating, with increasing 

frequency rate of boundary work, kinetic energy and friction work increased, but with increasing 

frequency bonding energy showed a decreasing trend. 

Increasing vibration angle (positive and negative), the amount of vertical displacement of blade 

increased which caused more soil rupture. Simulation results showed that the rate of boundary 

work, kinetic energy and friction work at positive angles were more than negative vibration angles. 

With increasing negative angle boundary work and friction work significantly decreased. Changing 

the angle from -22.5 to 27 degrees decreased average bond energy of particles. 

 



 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

Modeling of soil and oscillatory tine interaction using Discrete 

Element Method 
By 

Naser Shahi 

 

Thesis 

Submitted to the Graduate Studies for the Degree of  

Master of Science (M.SC)  

in 

Agricultural Machinery Mechanics Engineering 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

ARDABIL- IRAN 

 

Evaluated  and  Approved by Thesis Committee as:   Excellent (19/5) 
G. Shahgoli, Ph.D., Assist. Prof. of Agricultural Machinery Mechanics 

(Supervisor and Chairman)…………… 

B. Najafi, Ph.D., Assist. Prof. of Agricultural Machinery Mechanics …………... 

R. Farrokhi Teimourlou, Ph.D., Assist. Prof. of Agricultural Machinery 

Mechanics …………... 

 

 

September-2010 

 

 



 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

Faculty of Agriculture 
Department of Agricultural Machinery Mechanics Engineering 

 

Modeling of soil and oscillatory tine interaction using Discrete 

Element Method 

 

 

 

Supervisor: 
Dr. Gholamhossein Shahgholi 

 

By: 
Naser Shahi 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 

2010-September 

 


