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 چکيده فارسی -2

 عنوان طرح پژوهشی:

 نی و بيشينه تنش تماسی دانه جو بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضريب کشسا

 امير حسين افکاری سياح              مجری طرح:      

 منصور راسخ                     :همکار طرح

 گروه مکانيک ماشين های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبيلی

زی سهامانه ههای مانهينی مر مراحهل انجام هر نوع تحليل مهندسی به منظور طراحی يا بهينهه سها  : چکيده

جو، به وجوم اطالعات پايه مر زمينه خواص فيزيکی مانه مختلف برمانت و فرآوری محصوالت مانه ای، از جمله 

و مکانيکی موام کشاورزی وابسته است. خواصی که بواسطه ماهيت بيولوژيک موام کشاورزی مر نرايط مختلهف 

کنند. بر ايه  اسهاد مر ايه  بت و عوامل ميگر( بطور معنی ماری تغيير می)از لحاظ نوع رقم، نکل، اندازه، رطو

معرف استحکام مانه می بانند  "بسيار با اهميت که عموما پارامتر فشاری موآزمون  300با انجام طرح پژوهشی 

 مام کهه نتايج نشام .قرار گرفتبررسی مورم اثر متغيرهای مستقل بر آنها از لحاظ آماری سپس  استخراج ندند.

 و رطوبت تاثير معنی ماری بر ضريب کشسانی و تنش تماسی بيشينه مارند)ارقام سهند، ماکويی و والفجر ( رقم 

(01/0>P) تنش تماسهی بطهور  ،مرحاليکه اثر اندازه مانه بر آنها معنی مار نبوم. مر اي  ارتباط با افزايش رطوبت

)بهر  %17. بر اي  پايه می توان سهط  رطوبهت دبنکل کاهش می يا -Sخطی و ضريب کشسانی تحت منحنی 

پايه تر( را به عنوان رطوبت انتقالی مر مانه جو مرنظر گرفت، بطوريکه مر مقامير کمتهر و بيشهتر از آن مانهه بهه 

محدومه بيشهينه تهنش ايجهام نهده مر مانهه جهو مر محهدومه ترم و نرم از خوم نشان می مهد. ترتيب رفتاری 

متغير بوم. به همي  ترتيب  %2/10مگاپاسکال مر رطوبت  2832تا  %25کال مر رطوبت مگاپاس 243کشسان از  

 مگاپاسکال مر نرايط مختلف تيماری متفاوت بوم.  4/455تا  3/11ضريب کشسانی مانه جو نيز از 

 کليد واژه ها:    دانه جو، آزمون فشاری، ضريب کشسانی ظاهری، تنش تماسی
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 فصل اول 

 

 ی منابعبررسو  مقدمه

 مقدمه -3

ای است که مر تغذيه انسان و به ويژه مام مورم استفامه مانه جو يکی از مهمتري  محصوالت مانه          

م که نوميليون هکتار مر سط  کشور توليد می 51/1مر سطحی معامل  . اي  محصولگيرمقرار می

 67بي  استان ارمبيل با سط  زير کشتی معامل  . مر اي استميليون ت  مانه جو  9/2نتيجه آن توليد 

استان مر مقام مهم از لحاظ توليد جو  29هزار ت  جو مر سال مر بي   106هزار هکتار و توليد حدوم 

گيرم که از آن بي  می های مختلف تحت فرآوری قرار می(. مانه جو به صورت1382. بی نامقرار مارم)

نيز توليد آب جو اناره نموم. مر تمام اي  موارم مانه جو تحت  توان به جوی خرم نده، بلغور جو و

جو به صورت مکانيکی مر عي  حال، (. 1382سيتکی، نيروهای نکننده و له کننده قرار می گيرم )

 تحت تنش طی مراحل ذکر نده های جومر تمام موارم مانه لذا ،می نومجابجا نده  و برمانت نده

گرمند اما محاسبه ميزان استحکام هرچند اي  نيروها بر تومه مانه اعمال می .گيرندقرار می های مکانيکی

مانه جو به (. ASAE, 1999a)استاز اهميت برخورمار و مولفه های آن بر اساد استحکام تک مانه نيز 

کند بطوريکه بيشتر به عنوان يک مامه صلب و کشسان عمل می %14خصوص مر رطوبت های کمتر از 

ای کشسان فرض نموم. مراي  صورت استخراج مولفه اربرمها می توان عمال مانه جو را مامهمر بسياری ک

و سيستم های سازی تواند مر برخی کاربرمها نظير طراحی سيلوهای ذخيرهمی های کشسان مانه جو

هايی نظير  طراحی و بهينه سازی مستگاهمر اختيار مهندسي  قرار مهد.  مناسبی رااطالعات فرآوری 
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واحدهای بوجاری، تميز کننده، نقاله ها و باالبرها و نيز طراحی سيلوهای نگهداری محصوالت مانه ای تا 

(. 1384راسخ و همکاران، ) حد زيامی به خواص فيزيکی و مکانيکی محصول مانه ای وابسته است

آنها را بطور مارای ويژگی های منحصر بفرمی نيز می بانند که از جمله مانه جو،  ،محصوالت کشاورزی

کامل از موام مهندسی متمايز می سازم. يکی از مهمتري  اي  ويژگی ها تغييرات نديد خصوصيات 

 وعوامل اي  نناخت مقيق از اي  رو، ست. مر نرايط مختلف و تحت تاثير عوامل مختلف ا آنها مکانيکی

مد بلکه می تواند مر کاهش نه تنها به طراحی مقيق تر ماني  آالت پس از برمانت می انجاآن تغييرات 

 موثر باندنيز  ،وزنی نشان می مهندضايعات آسيب های مکانيکی به محصول که عموما خوم را بصورت 

 .(1388)افکاری سياح و مينايی، 

که  استمر بي  پارامترهای مختلف مکانيکی، ضريب کشسانی يکی از ناخص تري  اي  مولفه ها           

طراحهی مر مر مقابهل بارههای اعمهالی و  اجسام صلببنيامي  مر محاسبه استحکام به عنوان يک پارامتر 

ضم  اينکه تعيي  تنش تماسهی بيشهينه نيهز مر تعيهي   کاربرم مارم.مکانيسم های عمل کننده بر مامه 

 ,Bargale,and Irudayaraj) نيروی ايستای اعمال نده بر مانه کامل از اهميهت برخهورمار اسهتبيشينه 

مر موام بيولوژيک همانند ميگر  پارامترهای فيزيکی اي  مو پارامتر نيز تحت تاثير نرايط مختلف (. 1995

بسيار متغير می بانند. با اي  همه، می توان با اعمال نرايط کنترل نده محدومه تغييرات اي  پارامترهها 

ی رگرسيونی به منظور را تحت مهمتري  عوامل تاثيرگذار تعيي  نموم. ضم  اينکه مست يابی به مدل ها

 تسهيل مر برآورم اي  پارامترها نيز مر نرايط مختلف امکان پذير است. 

از مهمتري  عوامل موثر بر استحکام تک مانه بايد از ميزان رطوبت مانه، رقم و اندازه مانه نام بهرم.           

ر متعدم می باند امها بواسهطه بااينکه پژوهش مر زمينه خواص مکانيکی مانه های مشابه نظير گندم بسيا

تفاوت هايی که مر بافت آندوسپرم اي  مو مانه وجوم مارم استخراج خواص مقهاومتی مانهه جهو بهويژه مر 

تحقيق حاضر کونشی است مر راستای تامي  اطالعات بنيهامي  مر ارقام متداول امری ضروری می باند. 

بررسهی قهرار مهی گيهرم عبهارت اسهت از تعيهي   بنابراي  مسئله ای که مر اي  تحقيق مهورماي  زمينه. 
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محدومه تغييرات مو پارامتر مکانيکی ضريب کشسانی و تنش تماسی بيشينه مر سطوح مختلهف رطوبهت 

 .مانه و اندازه مانه مر ارقام متداول جو مر کشور

 

 

 

 

 بررسی منابع -4

ای کهی محصهوالت مانههطی سه مهه گذنته کونش های بسياری برای اسهتخراج خهواص فيزي            

 Bargale,and؛  Henry, et al., 2000؛ Arnolds, and Mohsenin, 1971) صههورت گرفتههه اسههت

Irudayaraj, 1995 ؛Bargale,et al., 1995 ؛Arnolds, and Robert, 1969 ) اما بواسطه ساختمان خهاص .

کرمه و لهذا همننهان بهه جمه  تحت نرايط مختلف تغيير  ها موام بيولوژيک، ازجمله مانه جو، اي  ويژگی

برخهی از پهژوهش هها (. Chuma, and Shemsanga, 1985) آوری اطالعات بيشتر مر اي  زمينه نياز است

گهل ) ديهصرفا بر استخراج ويژگی های لزج کشسان موام و با هدف تعيي  کيفيت بافهت آنهها انجهام  گرم

بهه عنهوان ملهال طهی (.   Davie, et al., 1996 و  1382مينايی و همکاران، ، 1387محمدی و همکاران، 

تحقيقی که بر روی مانه جو انجام پذيرفت، بارگيل و ايرومايهارا خهواص رلولهوژيکی مانهه جهو را اسهتخراج 

نمومند. مر اي  تحقيق مشخص گرميد که رفتار تنش آسايی مانه جهو از يهک مهدل ماکسهول سهه جزيهی 

انجهام نهده اسهت  مختلفای مر اي  زمينه مر محصوالت تحقيقات قابل مالحظه با اينکه تبعيت می کند. 

کشسهان وجهوم -پينيدگی هايی که مر تحليل نظری رفتهار لهزجاما همننان به مليل  (1978محسني ، )

اي  مرحاليستکه کاربرم مبنهای رفتهار کشسهان هرچنهد . مارم استفامه عملی از نتايج آن محدوم می باند

لوژيک، نظير مانه جو، نسبت به بارهای اعمال نده بر آن نيست، امها مقيقا منطبق بر عکس العمل موام بيو

ه پهيش که ،به مليل نناخته تر بومن تئوری االستيسيته و وجوم مبانی نظری آن تحت عنوان تنش تماسی
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 مر ايه  ارتبهاط، می تواند مر تحليل ههای مهندسهی بکهار روم. از اي  مر موام مهندسی توسعه يافته است

 Arnolds and Mohseninتوان به تحقيقات راهبهرمی می مالحظه ای انجام نده است کهتحقيقات قابل 

بهومه ( ASAE, 1999aاناره نموم که مبنای استاندارم بارگذاری فشاری بر روی اجسهام محهدب ) (1971)

 آن به نحوه کاهش پراکندگی مر مقامير پارامترهای مکانيکی بر اساد تئوری هرتهز، نحهوه قهرار مرو  است

مامن نمونه زير بار، انتخاب نکل و اندازه عامل بارگذاری، سرعت بارگذاری و نحوه تجزيه و تحليل منحنی 

بهه بررسهی نتهايج بارگهذاری  Arnolds and Robert (1969)حاصله اناره گرميده است. مر تحقيقی ميگر 

اسهاد تئهوری  فشاری محوری بر مانه گندم و نحوه محاسبه ضريب کشسهانی بهه روه ههای مختلهف بهر

هدف از اي  تحقيقات امکان استخراج اصولی پارامترهای مرتبط با استحکام مانه  االستيسيته اقدام نمومند. 

ي  ممر ايه  ميهان نهايد مهمتهري  پهارامتر بنيهاطی بارگذاری بر روی مانه کامل و مسهت نخهورمه بهوم. 

ی توانهد مر مقايسهه کيفهی مکانيکی، ضريب کشسانی ظاهری مامه مهورم بررسهی بانهد کهه بخصهوص مه

محصوالت نيز مورم استفامه قرار گيرم. استفامه از پسوند ظاهری به اي  علت است که اي  ضريب تنهها مر 

يک نرايط خاص مرزی صامق است و ممک  است با تغيير نرايط ، ملال آهنگ بارگذاری تغيير کند. مليل 

ه مر چني  برسی هايی مامه ظاهرا االسهتيک بومن محصوالت کشاورزی است ک لزج کشسانميگر اي  امر 

محققي  مر ابتدا نشان مامند که حتی برای يک گندم بخصوص  (. 1382، توکلی هشجي فرض می گرمم )

ضريب کشسانی بدست می  تغييرنکل ميشوم ، مقامير متفاوتی از -بسته به نوع تحليلی که از منحنی نيرو

ی يکبار چند بار تحت بارگذاری و باربرماری قرار مهيم ) بطوريکهه آيد. بعنوان ملال اگر مانه گندمی را بجا

  1مر هر بار بيشينه بار اعمالی کمتر از بار حدحطی باند( عموما مر سيکل سهوم بها يهک تغييرنهکل ثابهت

)به نقل  1952مر سال  Shpolyanskaya پيش از آن (.Arnolds and Robert, 1969مواجه خواهيم ند )

ضريب بدست آمهده مر سهيکل اول بارگهذاری را )مر حالهت منحنهی  (Arnols and Mohsenin, 1971  از

ف يه(. ايه  تعر ,1971Arnols and Mohseninتعريف نمهومه بهوم ) 2کامل( بنام ضريب تغييرنکل پذيری

                                                 
1  Residual   deformation 

2  Modulus of defrmability 
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مرايه  رابطهه محققهي  اسهتفامه از  (.ASAE, 1999aعنوان ضريب کشسانی نناخته می نوم )ه امروزه ب

را مر تقريب ضريب کشسانی، بيش از همه بهه تئهوری هرتهز نزميهک ميداننهد امها  1ی کرویعامل بارگذار

استفامه از عامل بارگذاری صفحه ای را ، مر حالت منحنی کامل ، توصيه ميکنند و اي  بدليل ذهنی بهومن 

نهديدا . از آنجا که نتايج آزمايش مر اندازه گيری خهواص مکهانيکی  و پرمرمسر بومن روه اول می باند

تحت تاثير آهنگ بارگذاری می باند لذا آزمايشات بايد مر آهنگ ثابتی انجام نده و ترجيحها ايه  آهنهگ 

(. امهروزه مر روه اسهتاندارم و مر Arnolds and Mohsenin, 1971بايد تاحد امکان سري  انتخاب نهوم )

 ,ASAE نهوم )اسهتفامه مهی  mm/min 25/1 ± %50مهورم محصهوالت مانهه ای از آهنهگ بارگهذاری 

1999a.) 

بر همي  مبنا تحقيقات متعدمی بر روی محصوالت مانه انجام پذيرفته است. مر تحقيقی که اخيرا  

انجام پهذيرفت ، ضهريب کشسهانی ، تهنش تماسهی  کلزامر بررسی خصوصيات مکانيکی مانه های گندم و 

با اي  همهه، مر اللهب عيي  گرميد. آنها مرمقامير متفاوت از ميزان رطوبت ت  2بيشينه و رفتار تنش آسايی

بر اي  مبناء موارم مقامير ضريب کشسانی ظاهری بطور مستقيم از طريق آزمون فشاری بدست آمده است. 

بهر پايهه تهر  %13تا  5/11ضريب کشسانی مانه گندم تحت بارگذاری بي  مو صفحه تخت مر سط  رطوبت

( نيهز ضهريب کشسهانی 1382افکهاری سهياح )  (.5مگاپاسکال محاسهبه گرميهد ) 4101تا  1199معامل 

مگاپاسهکال  254مگاپاسکال و تنش تماسی بيشينه را معامل  1631تا  1151ظاهری مانه گندم را معامل 

بر پايه خشک محاسبه نمومند. بر اساد اي  تحقيقات ضريب کشسانی مانهه گنهدم  %2/8مر سط  رطوبت 

مگاپاسکال متغير مهی  4101مگاپاسکال تا  157م و رطوبت از بطور معنی مار تحت تاثير اثر اندازه مانه، رق

باند، ضم  اينکه مشخص نده است که جهت بارگذاری اثر معنی ماری بر خهواص مکهانيکی مانهه گنهدم 

 و همکهارانش Bargale(. مر تحقيقی مشهابه 2004افکاری سياح و مينايی، ) تحت بارگذاری فشاری ندارم

                                                 
1  Spherical indenter 

 زيرا مر روه Spherical indenter تغييرنکل بصورت لگاريتمی بومه و بهمي  علت بواسطه لگاريتمی  -الزاما نياز به رسم منحنی نيرو

 .هد مانتبومن ناخص ، کوچکتري  خطا مر اندازه گيری تاثير مشخصی بر نيب منحنی خوا
2  Relaxation behaviour 
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ص رلولوژيکی مانه های گندم و کلزا تعيهي  نمومنهد. بهر اسهاد نتهايج ايه  اثر رطوبت را بر خوا  (1995)

پژوهش ضريب کشسانی و بيشينه تنش تماسی مانه بطهور خطهی بها افهزايش رطوبهت کهاهش مهی يابهد. 

همنني  مر تحقيق مشابه ای که بر روی مانه سويا انجام پذيرفت مشخص ند که افزايش رطوبت منجر به 

ر نقطه گسيختگی می گرمم. اي  محققي  نشان مامند که می توان از يک معامله کاهش نيرو و چغرمگی م

هنهری و چندجمله مرجه مو با ضريب تعيي  باال برای تعريف مقيق منحنی نيرو تغييرنکل استفامه نموم )

 Bargale,and(. ضم  اينکه، ضريب کشسانی مانه جو با افزايش رطوبت کاهش می يابهد)2000همکاران، 

Irudayaraj, 1995( ذکی ميزچی و همکاران .)مر پژوهشی خواص فيزيکی و مکانيکی مانه نخوم را 1382 )

تعيي  نمومند. بر اساد اي  تحقيق ضريب کشسانی مانهه نخهوم مر سهه رقهم مهورم بررسهی و مر سهطوح 

يشهينه مگاپاسکال متغير بوم، ضم  اينکه تهنش تماسهی ب 40تا  5/2بر پايه تر معامل  %25تا  15رطوبتی 

تغييهر -مگاپاسکال تغيير می کرم. بر اساد ايه  تحقيهق منحنهی نيهرو 110تا  3نيز مر همان نمونه ها از 

مطهابق بها مهدل هنهری  3از معامله چند جملهه ای مرجهه  %20و  15نکل مانه نخوم مر سطوح رطوبتی 

 تبعيت می کرم.

مانهه  مکهانيکیيي  ويژگی ههای باتوجه به سابقه پژوهش های انجام نده، بويژه مر ماخل کشور، تع

مر ارقام متداول مر کشهور و تحهت  ، بطور عمده نامل ضريب کشسانی ظاهری و تنش تماسی بيشينه،جو

 موضوع مهمی است که مر اي  پژوهش مورم کنکاه قرار گرفت. اندازه مانهتاثير عواملی همنون رطوبت و 

 

 هدف از پژوهش

   پژوهش عبارتند از:ياهداف ا

 .و تنش تماسیي  اثر رطوبت و اندازه مانه مو رقم جو و اثر متقابل آنها بر ضريب کشسانی تعي -الف

 ..تعيي  مدل رگرسيونی بي  ضريب کشسانی مانه جو، رطوبت و اندازه مانه -ب 
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 فصل دوم

 هامواد و روش     

 

 هامواد و روش -5

انجام آزمون های  -بآمامه سازی نمونه ها،  -الف :اي  پژوهش عبارتند از مر مرحله اصلی  چهار 

مسته مرحله چهارم  -تشسانی ظاهری و تنش تماسی بيشينه و کنحوه محاسبه ضريب  -پفشاری، 

 .که به نرح هريک از آنها می پرمازيم ،تجزيه و تحليل نتايجبندی اطالعات و 

 

 ماده سازی نمونه هاآ

به مقدار مناسب  اندندهر که مر سال زراعی جديد برمانت والفجسهند، ماکويی و سه رقم متداول     

 130از مرکز تحقيقات لالت کشور تهيه سپس رطوبت هر يک از تومه های مانه با روه آون نامل ممای 

مر حاليکه رطوبت اوليهه مانهه  (ASAE, 1999aساعت اندازه گيری ند) 24مرجه سلسيود و مدت زمان 

گرمهی )معهامل تعهدام تيمارههای  100نمونه تومه مانهه  30. به تعدام ر بومبر پايه ت %9تا  8های جو بي  

مر  1سری تيلور 7و پس از عبور از الک نماره  ندهآزمايشی(  به تصامف از  تومه های  اصلی  مانه  جدا  

)بها قطهر متوسهط  متر( و مانهه ههای بهزر ميلی 8/2مو مسته مانه های کوچک )با قطر متوسط کمتر از 

ميليمتر( جدا نده و تا پيش از انجام آزمون های مکانيکی مر نيشه های آب بندی نهده و  8/2از بيشتر 

سپس بر اساد طرح آزمايش و رطوبت اوليه مانه  مر يخنال نگهداری ندند.  سلسيودمرجه  4مر ممای 

                                                 
1  Tylor 
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 72مهدت  ها با افزومن آب مقطر به مقدار محاسبه نده به تومه مانه مر نيشه های آب بندی نده بهرای

  .گرميدبر پايه تر ايجام  %24و  20، 16، 12، 8سط    5  مر  رطوبتی  مختلف  ساعت سطوح

 

 نجام آزمون های فشاری ا

 SANTAM Universal Testing) فشار سنتام –کشش آزمون های فشاری با کمک مستگاه 

Machine- Model STM-20)   وه ماني  های کيلونيوتنی موجوم مر گر 20مجهز به حسگر بار

اي  مستگاه قابليت انجام آزمون فشاری بر روی اللب   .ندانجام  محقق ارمبيلیمانشگاه  کشاورزی

محصوالت مانه ای از جمله جو و استخراج منحنی نيرو تغييرنکل حاصله را ماراست. مر کليه آزمون ها 

 انجام کاليبراسيون اوليه و تنظيم ند و پس ازنمونه ها مر پايدارتري  حالت بي  مو صفحه تخت قرار مامه 

ها مر نرايط مختلف تيماری ، آزمونASAE بر اساد استاندارمميليمتر بر مقيقه،  10بر سرعت بارگذاری 

 مهد.می  نشان  را  فشار مورم استفامه _مستگاه کشش  1نکل  (ASAE, 1999a)انجام پذيرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاده در آزمون هافشار سنتام مورد اس -. دستگاه کشش 1شکل
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 محاسبه پارامترهای مکانيکی 

 محاسبه ضريب کشسانی ظاهری  

با سطوح محدب مر نقطه تماد با يکديگر تحت يک نيروی  شسانمر حالت کلی اگر مو جسم ک

 ، بنام Oای مماد بر نقطه تماد مو جسم، مر نقطه(، صفحه2توان مطابق با نکل)فشاری قرار گيرند می

xy  منطقه نزميک به نقطه تماد به صورت  معامله سطوح مو جسم را مرمر اي  حالت فت. مر نظر گر

می صرفه نظر  ( و از بکار برمن معامالتی از مرجات باالتر2و 1 روابطفرض نمومه ) 2مرجه  سطوح گرم

 : کنيم

           Z1 = A1.X² + A2.X.Y + A3.Y²                                                 (1)   

          Z2 = B1.X² + B2.X.Y + B3.Y²                                               (2) 

 :بدست آورم 3معامله  باتوان بر روی سط  مو جسم را می N و M بر اي  اساد فاصله بي  مو نقطه

Z1+Z2 = (A1+B1)X² + (A2+B2).X.Y + (A3+B3)Y²                              (3) 

از   XY جهاتی مر نظر بگيريم که اجزای نامل مولفه را مر Y و X توانيم به طور ملخواههمواره می 

 :آن حذف گرمند. بنابراي  ماريم

             Z1+Z2 = AX² + BY²                                                              (4)  

 A و B مر مو  1نای سطوح تحت تماد و نيز زاويه بي  انحناهای اصلیهايی هستند که به انحثابت

ماللت بر  2R 'و 2R های انحنای اصلی جسم اول  وماللت بر نعاع 1R 'و 1R سط  بستگی مارند. اگر

 1R/1 زاويه بي  صفحات نرمالی باند که نامل انحناءهای و دنهای انحنای اصلی جسم موم نماينعاع

 د:آين(، بدست می5از معامالت ) B و A هایثابت صورت مراي  است 2R/1و 

                                                 
1Principal Curvature  

 نوم، مینعاع انحناء ملبت و اگر مقعر باند نعاع انحناء منفی مر نظر گرفته  ،مر نقطه تماد جسم مرحالت تحدب باند چناننه 
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توان ر ملبتی مانته بانند. بنابراي  میيمانيز بايد مق Bو A مقدار ملبتی است لذا «Z1Z+2»ازآنجاکه

هستند بر روی يک  يکديگراز   Z1Z+2 يه نقاطی که مارای فاصله يکسانی معاملنتيجه گرفت که کل

، مر (XY)اگر مو جسم را مر جهت عموم بر صفحه مماد گريم عبارته بيضی قرار خواهند گرفت. ب

(، اگر 2بر اساد نکل) .نکل يک بيضی خواهد بومه هم فشار مهيم سط  تماد مو جسم به ، ب Oنقطه

بهم فشار مهيم، هر مو نقطه متناظر روی محور عموم بر صفحه مماد به يکديگر  Pوی مو جسم را با نير

 نوند. يک میمنز

 

 پيش از اعمال نيروی فشاری O در نقطه   2Rو  1R به شعاع  تماس دو جسم کروی  -2شکل

 

امله به همي  ترتيب ميزان مجموع تغييرنکل مر مو جسم مر نقطه تماد بر روی محور بارگذاری از مع

 :است( قابل محاسبه 6)

D=K/2[(9F²A²/²)(1/R1+1/R´1+1/R1+1/R´2)] ¹´³                                   (6) 

]
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و برای اي  منظور معامالت توان به صورت يک کره مر نظر گرفت مر عمل محصوالت کشاورزی را نمی

م، نوجا عامل بارگذاری محسوب میاين صورت اگر جسم موم، که مر مراي  نوند.تقريبی بکار برمه می

 ت:(، خواهيم مان3ای تخت باند)نکل صفحه

 

                     R2 = R2' =                                                                    )7( 

توان ضريب کشسانی جسم تحت آزمايش را از مرنرايطی که صفحه تخت فوالمی باند میو 

ضريب کشسانی جسم محدبی که تحت تماد با يک نمونه  (.1978محسني ، ( محاسبه نموم)30)معامله

 د:يآمینکل زير بدست ه صفحه تخت فوالمی قرار گرفته است ب

(8     )                                                      

3
122
2

3

min max2

0.338 (1 ) 1 1
[ ]

K F
E

R R
D


  

سط  محدب جسم کهه  انحنای کمينه و بيشينهاز نعاع های  بترتيب عبارتند Rmaxو  Rminهمنني  

 ( :13مانند نکل زير قابل اندازه گيری است ) ایمانه محصوالت برای 

 

 ( بر اساس ابعاد دانه 'R1(و بزرگ ) R1ـ  تقريب شعاع انحنای کوچک)3شکل 
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 بخهشيرنهکل بهر روی مربوط به نقطه ای از منحنهی نيروهه تغي، بر حسب نيوت   F، نيروی 1مر معامله 

1باند. مر اينحالت  2T/D است که حتی االمکان مارای عرضمنحنی خطی 
TD  ميزان تغييرنکل مانهه از

  (.Arnols and Mohsenin, 1971ابتدای منحنی تا حد خطی می باند )

نحنی نيروـ مصفحه تخت به منظور استخراج  ين دوـ نحوه بارگذاری دانه ب4شکل 

 تغييرشکل

 تماسی بيشينه محاسبه تنش

بيشتري  تنش ايجام نده، همان بيشينه  هرتز رسم نده است تئوریکه بر مبنای  5براساد نکل 

 گرمم.تنش فشاری است که به صورت نرمال مرمرکز صفحه تماد، بر جسم اعمال می

 

 نحوه توزيع تنش در کره ای که در تماس با يک صفحه تخت قرار دارد -5شکل 

                                                 
1 Total Deformation 
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مر فاصله يک موم از نعاع  تقريباً zگرمم، روی محور ي  تنش برنی مر آن اعمال میای که بيشترنقطه

موازی تنش تراکمی معامل يک موم اختالف بي  تنش نرمال و  سط  تماد واق  است و مقدار آن تقريباً

از تغييرنکل مر  ،که مر تمام مراحل اي  روه مانتبايد توجه  باند.میمر اي  نقطه با صفحه تخت 

های بکار رفته ری، صرفه نظر نده است و علت آن است که يکی از تئوریاخش زيري  جسم تحت بارگذب

  .تئوری االستيسيته به آنها اناره نده است نهايت بومن اجسام است که مر مر اي  روه از فرض نيمه بی

که بر  2ضویبه وسيله محورهای يک حجم نيمه بي 1سطحیهای هرتز ثابت نموم که ندت)ميزان( تنش

 د. همنني  بيشينه تنش تماسی مر مرکز صفحه تماد که بانونروی صفحه تماد قرار گرفته است تعيي  می

 maxσحاصل خواهد ند 9معامله از  ،گرمممشخص می:  

 

بانند. بر اي  اساد معامل نصف اقطار کوچک و بزر  سط  بيضوی تماد می b و a که مر آن

توان . می( خواهد بومبرابر فشار متوسط بر صفحه تماد )سط  بيضی 5/1بيشينه تنش تماسی معامل 

 : آيندبدست می (11( و)10)از معامالت  b و a نشان مام که مقامير 

(01     )                                                       
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(11)                                                               
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1  Surface stresses 
2  ionellipsoid construct-Semi  

(9)  ab

F
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 : که مر آن

                                                      A
E E

  
 

2 2
1 2
1 2

1 1
 

 

m  وn  به نسبت  که اساساً هستندمقاميری«(B-A)/(A+B) » نمامگذاری  چناننهبستگی مانته و

 زير را مر نظر بگيريم :

                             COS= (B-A) / (A+B)                                      ( 21 )    

از نيز را  صفحه تماد همنني  می توان سط  بدست آوريم. 1را از جدول  nو  mتوانيم مقامير می

 برآورم نموم: (13) معامله

(13)                                                                                  A= ab 

ها مر بعضی گيری، ارقام مورم آزمايش و محتوای رطوبت مانههای اندازهالبته با توجه به تفاوت مر روه

ا توجهه بهه گرمم که بهای گياهی مشاهده میای مر مقامير ضريب کشسانی مانهموارم تفاوت قابل مالحظه

 (.1382ماهيت بيولوژيک موام کشاورزی اي  امر طبيعی است )افکاری سياح، 

 Cos Tبر مبنای نماد گذاری  kو  m ،nـ مقادير 1جدول 



18  

 

 تجزيه و تحليل نتايجدسته بندی اطالعات و 

کليه تحليل ها با کمک يک آزمايش فاکتوريل و مر قالب طرح کامال تصامفی انجام  پذيرفت. 

بندی مامه ها و اطالعات جم  آوری نده از آزمايشات و همنني  اراله نتايج بصورت گراف و نمومار مسته 

رفت. تحليل نتايج بطور عمده نامل آناليز واريانس و آزمون چند مامنه گانجام  Excelبا کمک نرم افزار 

  SPSSا با کمک نرم افزار آنه ای مانک  برای مقايسه ارقام، اندازه مانه و ميزان رطوبت و اثرات متقابل

ضريب کشسانی و به منظور اراله مدل های آماری برای مولفه های انجام بررسی رگرسيونی  .انجام پذيرفت

بر اساد رطوبت و اندازه مانه مر ارقام مختلف محصول از ميگر بخش های تحليل نتايج می  تنش تماسی

تغيرهای تصامفی عبارت بومند از رقم )سه سط (، و م 10تعدام تکرار مر تمامی آزمايشات معامل باند. 

 رطوبت )پنج سط ( و اندازه مانه )سه سط (.
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Abstract 

             Performing any kind of engineering analysis for design and modification of 

mechanical systems in different procedures of grain harvesting and processing, including 

barley, depends on basic information about physical and mechanical properties of 

agricultural commodities. The properties vary significantly due to biological nature of 

agricultural materials in different conditions (according to variety, shape, size, moisture 

content, etc.). Accordingly, in this research project, two important parameters of grain 

strength were extracted by conducting 300 compression tests. Then, the effect of 

independent parameters were investigated on them by a statistical method. The results 

showed that variety and moisture content have a significant effect on modulus of 

elasticity and contact stress, while, the effect of grain size was not significant. In this 

relation, by increasing moisture content, contact stress and modulus of elasticity decrease 

linearly and by a S-shape curve, respectively. Accordingly, it should be considered the 

17% level of moisture content (w.b.) as transition moisture in barley grain, which the 

grain exhibits brittle and soft behavior at rates of less and more than of it. The range of 

maximum stress induced in the barley grain, at the elastic range, began from 243 MPa at 

25% to 2832 MPa at 10.2% of MC. As a same result, maximum contact stress varied 

from 11.3 MPa to 455.4 MPa at different treatments. 

 


