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71                     عنوان مقاله

 
 ترل مكانيكي           مكانيزم كن           ساخت و ارزيابي                 ، طراحي     

 قفل ديفرانسيل             
 
 

 
 *   برات قباديان            

 **  كندري      سجاد رستمي          
 
 
 

 چكيده     
هنگام كار با                    رانندگان تراكتور از فلسفه قفل ديفرانسيل در ايران، معموال                                                                                     بيشتر         به خاطر عدم آگاهي                                

كنترل مكانيكي قفل                         اتوماتيك             ساخت مكانيزم                        و     بنابراين طراحي                     . ماند        مي  اين مكانيزم بدون استفاده                                      تراكتور           
 مورد استفاده قرار                            بدون توجه راننده                     تا در مواقع لزوم                               رسد    الزم به نظر مي                      MF285ديفرانسيل براي تراكتور                              

  مكانيزم       هاي اصلي                  وهش طراحي واحد ذخيره نيرو و حسگر وضعيت اتصال سه نقطه كه از قسمت                                                                                           ژ پ  اين          در  .     گيرد    
اي انجام شد تا هيچگونه تغييري                                               گونه         طراحي مكانيزم به                       . د مورد توجه قرار گرفته و ارائه گرديده است                                                             باشن        مي  

هاي الكترونيكي،                       مكانيزم ساخته شده با توجه به مكانيكي بودن در مقايسه با سيستم                                                                                  .     روي بدنه تراكتور انجام نگيرد                                    
  مختلف     هاي           آزمون     .     اي تراكتور از مقاومت الزم برخوردار باشد                                                              تواند در شرايط سخت كاري غير جاده                                                        مي  

اي بدون استفاده از اين سيستم نشانگر                                                        آزمايش مزرعه              .     باشد         مي     مكانيزم       ه عملكرد مناسب                        د دهن   اي نشان                   مزرعه     
كه         درصدي براي چرخ سمت راست تراكتور است در حالي                                                                    13 درصدي براي چرخ سمت چپ و                                            33بكسوات          

 درصد براي هر دو چرخ تراكتور تعديل كرده                                                         15 بكسوات را متعادل نموده و اين ميزان را به                                                               مكانيزم       كارگيري               به  
 . است   

 
 MF285تراكتور           ، ذخيره نيرو          قفل ديفرانسيل،                 كنترل        ، ديفرانسيل           : هاي كليدي           واژه    

 :يكي دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايران، پست الكترون،هاي كشاورزي استاديار گروه مهندسي مكانيك ماشين -*
bghobadian@ aeoi.org.ir 1415-336: ، صندوق پستي8000707 فاكس  ،8021091،4196522 تلفن 

  هاي كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك ماشين -**
 1383 /5/12  تاريخ دريافت نسخه نهايي1382/10/1تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه     
ها و در نتيجه بهبود                                 ها و يكسان كردن دور چرخ                                     قفل ديفرانسيل براي قفل كردن اكسل                                          در تراكتور،                 

دهد كه تمام گشتاور به يك چرخ منتقل شود در                                                                   اين سيستم اجازه مي                        .     گيرد        كشش مورد استفاده قرار مي                                
با استفاده از قفل ديفرانسيل                                       .     كند           هاي محرك توزيع مي                           كه خود ديفرانسيل گشتاور را بين چرخ                                                    صورتي     

تواند كشش بيشتري داشته باشد كه در نتيجه كشش                                                                    چرخي كه داخل شيار قرار دارد مي                                               ، هنگام شخم زدن                 
روش         ترين            طبق تحقيقات انجام شده قفل ديفرانسيل اثربخش                                                            ).  1369ثقفي،         ( يابد            كل تراكتور افزايش مي                          

 . ) Duquesne et al., 1995a, b(  بهبود ميزان كار تراكتور است                                و   براي افزايش             
به علت اينكه پدال قفل ديفرانسيل براي رعايت مسائل ايمني در جايي است كه استفاده مداوم از آن                                                                                                                                 

باشد و همچنين با توجه به اينكه اغلب رانندگان تراكتور از فلسفه اين سيستم نا آگاهند در كشور                                                                                                                                   مشكل مي         
با توجه به مواردي كه شرح داده شد لزوم                                                           ).  1376ملكي،         ( شود        معموال از اين سيستم بندرت استفاده مي                                                  ايران     

كه در             طوري        صورت اتوماتيك قفل ديفرانسيل را كنترل كند، به                                                                تالش  براي طراحي سيستمي كه بتواند به                                                   
  هميشه     موقع نياز ديفرانسيل را قفل كرده ودر مواقع احتمال بروز خطر آن را  از درگيري خارج نمايد،                                                                                                                                      

مدلي الكترومكانيكي از سيستم كنترل قفل                                                 ه است تا اينكه لوكس براي پاسخگويي به اين نياز                                                                   شد      احساس مي          
   بود                             و ساخت كه در آن از يك اهرم فشاري و يك سلونوئيد استفاده شده                                                                                                  كرد      طراحي     را      ديفرانسيل             

 )Louckes, 1973  .( 
قفل ديفرانسيل براي تراكتور طراحي شد كه در آن از يك                                                                            ديگري از              نوع           در تحقيق ديگري نيز                          

بعدها سيستم ديگري براي كنترل قفل                                              ).      Jewett, 1982(  هيدروليكي و يك سلونوئيد استفاده شد                                                     1اسپول     
ها حساس                خاص ماشين مانند وضعيت فرمان و لغزش چرخ                                                       هاي       اين سيستم به حالت                       كه      ديفرانسيل طراحي شد                          

كه    سيستم ديگري نيز براي يك ماشين چهار چرخ محرك كشاورزي طراحي شده بود                                                                     ).  Kittle, 1985( بود     
وسيله يك مدار كنترل كه شامل يك رله و                                                            به  اين شيرها               .     استفاده شده بود                   شيرهاي سلونوئيدي                      در آن از                

 ).  Nighswonger, 1986( ند    د ش    است كنترل مي             2تعدادي سوئيچ            
 كه       ه است     سيستم كنترل قفل ديفرانسيلي نيز طراحي شد                                       دهد كه          ها در اين مورد نشان مي                        آخرين تالش             

طور جدي               متاسفانه در ايران به                          دهد كه                اطالعات موجود نشان مي                          (Kyrtsos, 2002). كند       براساس دما كار مي                       
مربوط باشد               مومني            شايد در اين مورد اولين تحقيق در ايران به                                                        روي اين سيستم تحقيقاتي انجام نشده است و                                                         

دراين سيستم از                    .     نموده و ساخته است                        طراحي            MF285قفل ديفرانسيل نيمه اتوماتيكي را براي تراكتور                                                          كه      
ز ترمزهاي مجزا استفاده                              ني  يك سلونوئيد به همراه حسگرهاي تشخيص سرعت تراكتور، وضعيت فرمان و                                                                                          

 ).  1380مومني،        ( شده است         
هاي          الكتريكي يا تلفيقي از سيستم                                      عموما     هاي ذكر شده                        سيستم        دهد كه            هاي انجام شده نشان مي                                 بررسي       

ها براي وسيله خاصي طراحي و                                          سيستم     اين        هر يك از                   عالوه،         به  .     اند       بوده    الكتريكي، مكانيكي و هيدروليكي                                       
،   رو       از اين           . باشند         نمي    غالب در ايران                        MF285ساخته شده است و به داليل فني و تطبيقي، مناسب تراكتور                                                                             

واحد ذخيره نيرو و حسگر اتصال سه                                             ، آزمايش و ارزياببي عملكرد                       ِ               ساخت       ، طراحي     موضوع اصلي اين پژوهش                              
كه مناسب اين تراكتور بوده و هيچگونه وابستگي به برق                                                                            است       نقطه در سيستم كنترل قفل ديفرانسيلي                                                    

 . تراكتور نداشته باشد                   

1- Spool                                                              2- Switch                                                       
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73                     عنوان مقاله

 ها    مواد و روش          
صورت          كه در هنگام شخم زدن به                                      هدف از اين طرح تحقيقاتي، طراحي و ساخت مكانيزمي است                                                                         

اي وضعيت تراكتور در شخم                                     براي اين منظور، بايد به گونه                                      .     اتوماتيك باعث درگيري قفل ديفرانسيل شود                                                
در    .     كنترل حساسيت كشش تراكتور است                                        بهترين حالت ممكن استفاده از مكانيزم                                             .     زدن تشخيص داده شود                        

به منظور درگير كردن قفل                                     1ايد نيروي الزم جهت پايين كشيدن پدال قفل ديفرانسيل                                                                    ب       ضمن اين مكانيزم                   
براي اين امر در اين طرح تحقيقاتي از حركت باال و پايين بازوهاي اتصال سه                                                                                                   .     ديفرانسيل را خود تامين كند                                  

د كه هنگام پايين رفتن بازوها نيروي الزم را ذخيره و در مواقع                                                                                        و مكانيزمي طراحي ش                        نقطه استفاده شد تا                        
براي اندازه گگيري كورس هر نقطه از بازو ابتدا در حالتي كه بازوها پايين                              ِ                                                                        .     مناسب اين نيرو را آزاد كند                                      

 .   شود     گيري مي         هستند، فاصله آن نقطه تا سطح زمين اندازه                                       
از تفاضل دو                 .     شود       گيري تكرار مي                     اند، عمل اندازه                       صورت كامل باال آمده                            كه بازوها به                    سپس در حالي                

 . شود     مقدار اندازه گرفته شده، كورس محاسبه مي                                      
 : باشد      ها مكانيكي مي               اين قسمت          قسمت اصلي تشكيل شده است كه اصول كار                                    دو     اين مكانيزم  از               

 واحد ذخيره نيرو                 -1 
 حسگر اتصال سه نقطه                    -2 

 
 روش تحليل قطعات                 

ديبايي        ( است       2مايزز         هاي فون             هاي تحليل مقاومت استاتيكي قطعات استفاده از تنش                                                                      يكي از راه                 
انسيس يك ابزار                    .      استفاده شد               3افزار انسيس                 به منظور تحليل مقاومت بعضي از قطعات از نرم                                                              ).      1371نيا،    

انسيس قادر به تحليل مسائل استاتيكي، ديناميكي،                                                           .     مهندسي بسيار توانا و مؤثر در حل مسائل گوناگون است                                                                   
به منظور تحليل قطعات با اين نرم افزار ابتدا مدلي از                                                                           .     باشد        انتقال حرارت، جريان سيال و الكترومغناطيس مي                                                       

وارد      )     مانند مدول االستيسيته و ضريب پواسن                                             (     قطعه مذكور را رسم نموده سپس مشخصات جنس قطعه                                                               
با وارد كردن نيروها و مشخص                                        .     شود       بندي مي             در مرحله بعد ضمن تعريف نوع المان، مدل شبكه                                                            .     شود       مي  

مانند توزيع تنش در                          ( هاي مختلف               صورت        پس از حل مساله تحليل آن را به                                             .     شود       كردن قيود، مساله حل مي                              
 ).  1380نژاد،         نژاد و گرجي             زارعي     ( توان مشاهده كرد                 مي  )   هاي االستيكي و پالستيكي                       هاي مختلف، كرنش                 جهت   

توكلي و           ( استفاده شد                )     1( در تحليل بعضي از قطعات تحت بارهاي كششي و خمشي از رابطه                                                                                           
هاي انجام شده، جنس يا ابعاد قطعه در نظر گرفته                                                                          با استفاده از نتايج حاصله از تحليل                                                   ).  1372مهركاراصل،          

 . شود    مي  
 
 )1 ( 

  
 :آه در آن

σ =  تنش تسليم فوالد(MPa) 
P =  نيروي وارده بر محور(N) 

M =  گشتاور خشمي وارد بر محور(N.m) 

1- Differential lock                                2- Von misses                                   3- Ansys 

 قباديان و همكار

A
P

I
dM

+
×
×

=
2

σ
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 fm iD
GdK

×
= 3

4

8

d  = قطر محور(mm) 
A = سطح مقطع محور(mm2)  
I =  گشتاور دوم محور(mm4)  

رابطه بين نيروي ذخيره شده و تغيير طول فـنر از            .   باشد  هاي ذخيره نيرو استفاده از فنر مي        يكي از راه   
 :آيد دست مي رابطه زير به

 :)1378ولي نژاد،(شود  ثابت فنر مطابق فرمول زير محاسبه مي 
)3( 
 

 :كه در آن
 
 
 
 

 روش ساخت
كارگيري نرم افزار ذكر شده، به        پس از محاسبه پارامترهاي مختلف با استفاده از روابط فوق و نيز به              

در عمليات ماشينكاري از    .  كار رفتند   هاي مختلف عمليات ماشينكاري و جوشكاري به         منظور ساخت قسمت  
به منظور جوشكاري بعضي قطعات، جوش       .  هايي نظير تراش، فرز، صفحه تراش و دريل استفاده شد            دستگاه

Co2 شدكار گرفته  به. 
 

 نيرو ذخيره واحد
با توجه  .  اي است كه بتواند پدال قفل ديفرانسيل را پايين بكشد           ، ذخيره نيرو به اندازه    واحدوظيفه اين    
) وسيله آويزان كردن وزنه به پدال       به(گيري نيروي الزم براي پايين كشيدن پدال قفل ديفرانسيل             به اندازه 

با .  دست آمد    ميليمتر به  30 نيوتن و كورس آن      250، مقدار اين نيرو به طور متوسط         MF285چند تراكتور 
.  ميليمترداشته باشد  30 ذخيرة نيرو بايد توانايي تامين اين نيرو را در كورس             واحد در نظر گرفتن اين مقادير    

)2                                                                                              (F = K∆ L   

 :كه در آن
∆L = تغيير طول فنر(mm) 

F = نيرو(N) 

K = ثابت فنر)N/mm( 

 D   =قطر مفتول  محور(mm) 
Dm = قطر متوسط حلقه فنر(mm) 
   if = هاي موثر تعداد حلقه 
  G  =مدول يانگ)MPa( 
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75                     عنوان مقاله

 

 مفصل بندي

 مرکزیمحور 

 بوش باال

  پایينبوش

 پايه اصلي

  و فنر پيستون پيستون،مجموعه سيلندر

 فنر

 ضامن

 

L 1

  در واحد ذخيره نيرومورد استفادهاهرم بندي   : 1 شكل

 قباديان و همكار

 L1 

 

 

 شماتيك واحد ذخيره نيرو : 2شكل  
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د كه هنگام آزاد    و بايد اين نيرو طوري ذخيره ش       ،دوش  مياز آنجا كه براي انتقال اين نيرو از كابل استفاده            
  .شد  استفاده 1به همين دليل از يك نوع اهرم بندي مانند شكل .  سيم كابل را بكشد،شدن

 نشان         2د كه در شكل                     گردي    اين اهرم بندي به همراه فنر و ديگر قطعات روي يك صفحه فلزي نصب                                                                                           
 . اند    داده شده        

 ابتدا          ، به همين خاطر                .     براي ذخيره كردن نيرو از باال و پايين رفتن بازوهاي اتصال سه نقطه استفاده شد                                                                                                        
شود          مشاهده مي              3    همانطور كه در شكل                           . د گردي    بهترين جا براي نصب مكانيزم روي بدنه تراكتور مشخص                                                                      

شد زيرا به دليل وجود دو                                       مكانيزم در قسمت سمت راست تراكتور بين بازوي باالبر و گلگير تراكتور نصب                                                                                                
 و بدون هرگونه                       تشخيص داده شد                    عدد سوراخ قالويز شده در اين محل، بهترين نقطه براي نصب مكانيزم                                                                                      

 كنار بازوي اتصال سه                              ، در      با توجه به محدوديت جا                             .      مونتاژ شد              آن  روي       اين واحد              تغيير در بدنه تراكتور،                                
با زاويه            صفحه        اين       .     د ش      ميليمتر در نظر گرفته                                 200× 100 فلزي به ابعاد                        اي      صفحه    تراكتور           نقطة سمت راست                     

با توجه به اينكه موقعيت                                 .     كند        عمل مي            واحد       عنوان بدنه اصلي                        به     كه  قائمه روي صفحه ديگري جوش داده شد                                                
ممكن          اين قطعه طوري است كه راننده يا فرد ديگري هنگام سوار شدن روي تراكتور يا پياده شدن از آن                                                                                                                              

شد كه به راحتي نيرويي معادل                                           است روي اين قطعه پا بگذارد، ابعاد و جنس اين قطعه طوري در نظر گرفته                                                                                                    
افزار انسيس استفاده                             به منظور تحليل قطعه از نرم                                    .     را تحمل كند               )     معادل وزن متوسط يك انسان                                (  نيوتن            700

 در نظر گرفته                     MPa280 با تنش تسليم                       St44شد و با استفاده از نتايج حاصل از تحليل، جنس قطعه از فوالد                                                                                      
 ).    1378ولي نژاد،         ( شد    

 سمت راست اتصال سه نقطه                                   باالبر      ميليمتر و كورس بازوي                                 170،     1 در شكل           M طول اهرم                 از آنجا كه               
باشد، سر                 ميليمتر مي               30 ميليمتر است و با توجه به اينكه كورس پدال                                                                 70رد      اي كه سر اهرم قرار دا                                   در نقطه         

  73در فاصله               به اين منظور،                         ميليمتر است                30سيم كابل بايد به قسمتي از اهرم وصل شود كه كورس آن                                                                               
 ).  1شكل   ( جهت اتصال سر سيم ايجاد شد                         ميليمتر           7 از سر اهرم يك سوراخ به قطر                             ميليمتر       
 نيوتن          250 نيوتن به سر اهرم وارد شود به سيم كابل                                                            107، اگر نيرويي معادل                            Mبا توجه به ابعاد اهرم                                  

 واطمينان بيشتر نيروي وارده به سر                                               به منظور غلبه بر اصطكاك بين اجزاي مختلف مكانيزم                                                               .     شود       نيرو وارد مي                
 . شد     نيوتن در نظر گرفته                     150اهرم      

  :براي ذخيره نيرو و وارد كردن آن به سر اهرم از فنري با مشخصات زير استفاده شد   
 

  d = 5 mmقطر مفتول                                                                                          
   Dm=55 mmقطر متوسط حلقه فنر                                                                             

 if = 11.5هاي موثر                                                                                  تعداد حلقه
 K=2.4 N/mmثابت فنر                                                                                        

 mm   L 240=ر                                                                                        طول فن
 L0 = 67.5 mmطول فنر فشرده                                                                                
 1 = 65 mm(L∆)تغيير طول اوليه فنر                                                                          

 2 = 70 mm(L∆) )                                       توسط بازوي سمت راست(تغيير طول ثانويه فنر 
 L = 65 + 70 =  135 mm∆ تغيير طول كلي فنر                                                              

  324N = N  2.4×F =135                                 حداكثر نيرويي كه فنر به سر اهرم وارد مي كند   
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77                     عنوان مقاله

قدم بعدي طراحي مكانيزمي است كه بتواند فنر را تحت فشار قرار داده و در ضمن نيروي ذخيره شده                                                                                                                               
هاي چدني                بوش   .     به اين منظور از يك محور و دو بوش چدني استفاده شد                                                                          .     فنر را به سر اهرم انتقال دهد                                          

كمتر باشد، در                  ميليمتر          67/5ها بايد از              هاي با قطر كمتر بوش                      مجموع طول پله              .شوند      صورت دوپله ساخته مي                       به  
هاي با                  به همين منظور مجموع طول پله                                     .     شود       صورت كامل جلوگيري مي                              غير اين صورت از فشرده شدن فنر به                                              

  ج چون بوش پاييني نقش مؤثري در جلوگيري از كمانش و يا ك                                                                           .      ميليمتر در نظر گرفته شد                                  65قطر كمتر،               
 .   شود      از بوش بااليي بزرگتر در نظر گرفته مي                                    بوش پاييني          طول پله با قطر كمتر                      لذا      شدن محور دارد             

اين محور ضمن                  .     د ي دست آوردن قطر محور ابتدا نيروهاي اعمالي روي محور مشخص گرد                                                                                     براي به          
كند، در مقابل نيروهاي جانبي نيز بايد مقاوم باشد تا در آن خمش                                                                                              اينكه نيروي وارده از فنر را تحمل مي                                                   

شود كه              به اين منظور، با توجه به مجهول بودن نيروهاي جانبي، ابتدا اين محور طوري طراحي مي                                                                                                             .     ايجاد نشود            
نيروهاي             ) 4شكل   .  (    گردد         نيوتن را تحمل كند و متعاقب در عمل اصالح مي                                                              600نيرويي جانبي فرضي معادل                                 

   . دهد     وارد بر محور را نشان مي                       
.  استفاده شد  CK45 ميليمتر و جنس     297 و طول    16با توجه به محاسبات انجام شده از محوري به قطر            

 و جهت اتصال    ه ميليمتر ماشينكاري شد   5 ميليمتر توسط فرز از طرفين تا ضخامت         30يك سر محور به طول      
بعد از قسمت ماشينكاري    .  دگردي ميليمتر در قسمت ماشينكاري شده ايجاد         5به سر اهرم، سوراخي به قطر      

طول قسمت حديده شده    .   محور حديده شد   ،جهت بستن بوش بااليي روي محور و تحت فشار قرار دادن فنر            
 ميليمتر باشد در غير اين صورت هنگام پايين كشيدن محور توسط بازوي باالبر،                1000 كمتر از    ستباي  مي

 .گردد ها و جداره داخلي بوش مي شود و باعث خوردگي رزوه قسمت حديده شده وارد بوش مي
جاي انتقال    واحد ذخيره نيرو بايد بتواند در موقع لزوم نيروي ذخيره شده را آزاد كند، به اين منظور به                

ـ   مـي ها استفاده     مستقيم نيروي بازوي باالبر به محور مركزي از يك مجموعه سيلندر و پيستون بين آن               . دوش
ضخامت اين لوله بايـد در   .   ميليمتر استفاده شد33 با قطر داخلي    St37براي تهيه سيلندر از يك لوله به جنس         

 محل نصب واحد ذخيره نيرو: 3شكل 

 قباديان و همكار
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ضخامت اين لوله   .   ميليمتر استفاده شد   33 با قطر داخلي     St37براي تهيه سيلندر از يك لوله به جنس          
شود،     نيوتني كه از طرف بازوي باالبر تراكتور به آن وارد مي             324بايد در حدي باشد كه در مقابل نيروي         

هاي ايجاد شده در اثر        با توجه به  تنش     .نشان داده شده است       5نيروي وارده بر لوله در شكل     .  مقاوم باشد 
نيروي وارده و براي باال بردن مقاومت لوله در برابر عمليات جوشكاري و همچنين مقاومت در برابر هرگونه                  

 36تغيير شكل در اثر اعمال بارهاي جانبي ناخواسته با توجه به امكانات قابل دسترس قطر خارجي لوله برابر                    
هنگام پايين رفتن بازوها    .  دهد  شماتيك واحد ذخيره نيرو را نشان مي       )  2شكل.  (ميليمتر در نظر گرفته شد    

در نتيجه اين عمل    .  شود  مجموعه سيلندر و پيستون واحد ذخيره نيرو بهمراه محور مركزي پايين كشيده مي             
حال اگر به نحوي ضامن كشيده شود ارتباط بين سيلندر و پيستون قطع             .  شود  فنر فشرده شده و نيرو ذخيره مي      

 .شود روند و در واقع نيرو آزاد مي شده و سيلندر و محور مركزي تحت فشار فنر به سمت باال مي
بايست سيستمي طراحي شود كه       منظور آزاد كردن نيروي واحد ذخيره نيرو در مواقع شخم زني مي             به 

هاي تشخيص اين وضعيت استفاده از         يكي از راه  .  وضعيت تراكتور در موقع شخم زني را تشخيص دهد          
به اين ترتيب كه از      ).  6شكل(باشد    مي)  مربوط به سيستم كنترل حساسيت     (حركت كله كنترل فنري        

براي .  حركت كله كنترل فنري براي كشيدن ضامن مجموعه سيلندر و پيستون واحد ذخيره نيرو استفاده كرد               
گاه اهرم از دوشاخه باالي كله كنترل فنري استفاده            براي تكيه .  شد   شكل استفاده    Lاين امر از يك اهرم       

 . گرديد
باشد و هدف ما       ميليمتر مي  75هاي دوشاخه تا كله كنترل فنري         با توجه به اينكه فاصله مركز سوراخ       

، پس طول ) ميليمتر كشيده شود5يعني (  ميليمتر حركت كله كنترل فنري ضامن آزاد شود 5اين است كه با 
  .دو بازوي اهرم مساوي هستند

 
 نتايج و بحث

 هـاي   آزمـايش ،  به منظور حصول اطمينان از صحيح بودن مراحل مختلف طراحي وسـاخت مكـانيزم              
 . در زير آمده استها مختلفي در مراحل مختلف كاري روي آن انجام شد كه شرح اين آزمايش

 پس از مرتبط كـردن   آن،هاي مختلف  منظور آزمايش كاركرد صحيح قسمت بعد از ساخت دستگاه به     
 روش انجام كار به اين صورت بود كه       . اجزاي مختلف آن به يكديگر كل مكانيزم مورد آزمايش قرار گرفت          

وسيله اتصال وزنه به سيم متصل به پيستون سيلندر قسمت ذخيره نيرو، مجموعه سيلندر و پيـستون بـه                  ابتدا به 
بـه جـاي پـدال قفـل        .  شـود   در نتيجه فنر جمع شده، و نيرو ذخيره مـي    .    ميليمتر پايين كشيده شد    70ميزان  

سـپس ضـامن    .   كيلوگرمي به سيم متصل به اهرم قسمت ذخيره نيرو وصل شـد    25ديفرانسيل نيز يك وزنه   
با انجام اين عمل نـيروي ذخـيره         .   مربوط به مجموعه سيلندر و پيستون قسمت ذخيره نيرو بيرون كشيده شد           

بدين ترتيب  .   ميليمتر باال آمد  30 كيلوگرمي به اندازه     25شده در واحد ذخيره نيرو آزاد شده و در نتيجه وزنه            
 . براي مونتاژ روي تراكتور آماده شدمكانيزمآزمايش كارگاهي با موفقيت انجام شد و 

هنگام نـصب  به .  ها كنترل شد، اجزاي مكانيزم روي بدنه تراكتور مونتاژ شد           پس از اينكه كليه قسمت     
كه   هنگامي مثال   دعمل آم بهها اصالحات جزئي    مختلف مكانيزم روي بدنه تراكتور در بعضي از قسمت         ياجزا

نابراين هنگام بـاال آمـدن بازوهـا،        ب پشت تراكتور بسته نيست بازوها آزادي عمل بيشتري داشتند،       گاوآهن

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

79                     عنوان مقاله

كرد به همين دليل قـسمتي از گوشـه            بازوي سمت راست به كناره پايه اصلي واحد ذخيره نيرو برخورد مي           
 ).7شكل(سمت چپ پايه اصلي واحد ذخيره نيرو برش زده شد

نمايـد   براي آزمايش ابتدا با پايين آوردن بازوها واحد ذخيره نيرو، نيروي الزم را در خود ذخيره مـي        
با كشيدن ضامن مربوط به سيلندر . گيرند طور كامل در وضعيت پايين قرار مي هنگامي كه بازوها به). 8شكل( 

پـس از آن بـه آزمايـش        .  شـود   واحد ذخيره نيرو، نيرو آزاد شده و پدال قفل ديفرانسيل پايين كشيده مـي    
 در  MF285 يـك تراكتـور      وسـيله   بـه اي    هاي مزرعه   به منظور انجام آزمايش   .   اي مكانيزم اقدام شد     مزرعه

دوحالت بدون استفاده از مكانيزم كنترل مكانيكي قفل ديفرانسيل و با استفاده از مكانيزم كنـترل مكانيكـي                   
تـشريح   و   هـا   در ادامه به شرح چگونگي انجام آزمايش    . قفل ديفرانسيل، دستگاه مورد آزمايش قرار گرفت 

 .شود  آن پرداخته مي حاصل ازنتايج
 

 بدون استفاده از مكانيزم –اي  آزمايش مزرعه
گيري بكسوات به روش دستي عمل شد به اين صورت كه ابتدا روي چرخ عقب تراكتـور                   براي اندازه  
 و تعداد دوري كه چرخ عقـب در     كردهبدون بار طي را )   متر50(تراكتور مسير مشخصي . شد گذاري  عالمت

 با گاوآهن برگردان دار  زدن در حالت شخم(در مراحل بعد تراكتور زير بار      .   ثبت گرديد ،  اشتاين مسافت د  
هاي عقب در     همين مقدار مسافت را طي كرده و تعداد دوري كه چرخ  )  سانتيمتر30سه خيشه و عمق شخم  

 :)1380مومني، (شود  ميزان بكسوات محاسبه مي4سپس طبق رابطه. داشتند نيز ثبت گرديداين مسافت 
 
S=(           )  100        )4(  

 
 :كه در آن

S = درصد(هاي محرك  بكسوات در چرخ( 
n1 =اي معين در حالت زير بار هاي محرك براي فاصله  تعداد دور چرخ 
n0 =هاي محرك براي همان فاصله و در حالت بدون بار  تعداد دور چرخ  
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 نيروهاي وارد بر محور مركزي: 4شكل
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3 2 4 N

 نيروي وارد بر جداره سيلندر در واحد ذخيره نيرو: 5شكل

 محل نصب حسگر وضعيت اتصال سه نقطه: 6شكل
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81                     عنوان مقاله

 

 برش گوشه پايه اصلي واحد ذخيره نيرو : 7 شكل

 . ذخيره نيرو بوسيله فنر هنگام پايين رفتن بازوها:8 شكل

 قباديان و همكار
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هاي عقب سمت چپ و راست  تراكتور محاسبه           ، ميزان بكسوات هر يك از چرخ      4با استفاده از رابطه      
دست آمد كه ميزان آن براي چرخ سمت چـپ             اين كار سه بار تكرار شد و ميانگين اين تكرارها به          .   گرديد

 . درصد بود13 درصد و براي چرخ سمت راست 33
همانطور   .دهد  هاي عقب را در حالت بدون استفاده از مكانيزم نشان مي            ميزان بكسوات چرخ   ) 9ل  شك(  

شود ميزان بكسوات در چرخ سمت چپ يعني چرخي كه روي زمين شخم نخورده قـرار دارد       كه مشاهده مي  
چنين .   كند  كه در كف شيار شخم حركت مي      است  مراتب بيشتر از ميزان بكسوات چرخ ديگر يعني چرخي            به

اليـه شـخم     و ثانيـا    قرار دارد اوال بيشتر وزن تراكتور روي چرخ درون شيار رويدادي به اين دليل است كه   
علت عدم وجود مواد آلـي در كـف شـيار و                بهتر و در نتيجه مقاومت برشي آن باالتر است و ثالثا              متراكم

 .رطوبت باالي آن گيرايي اين چرخ بيشتر است
 كنترل مكـانيكي قفـل ديفرانـسيل        مكانيزمهاي عقب تراكتور در شرايطي كه         مقايسه بكسوات چرخ   

 درصد بيشتر از چرخ سـمت راسـت بكـسوات           20دهد كه چرخ سمت چپ        كار برده نشده است نشان مي       به
هـا    نتيجه طبيعي اين عمل در دراز مدت عالوه بر تلفات وقت و انرژي سوختي، سايش الستيك چرخ.  كند  مي

 .دنبال خواهد داشت كه برآورد ميزان دقيق آن به تحقيقات بيشتر نياز دارد را نيز به
 

 استفاده از مكانيزم –اي  آزمايش مزرعه
 شخم زده شد و تعـداد    طي شده در بخش قبلتوسط تراكتور مسافتي برابر با مسافت نيز  در اين حالت     

مـيزان بكـسوات      4 طبق رابطه  اين بار نيز  .   دداشتند، يادداشت گردي  هاي عقب در طول مسير        دوري كه چرخ  
 كنترل مكانيكي قفل ديفرانسيل باعث كاهش بكسوات چرخ سمت راسـت      مكانيزمكارگيري     به . محاسبه شد 

 . درصد شده است15 درصد به 33از 
هاي محرك را در حالت استفاده از مكـانيزم كنـترل مكـانيكي قفـل                 ميزان بكسوات چرخ    10  شكل 

مراتـب كمـتر از       شود ميزان بكسوات چرخ سمت چپ بـه   همانطور كه مشاهده مي.   دهد  ديفرانسيل نشان مي  
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 هاي عقب در حالت بدون استفاده از مكانيزم ميزان بكسوات چرخ: 9شكل
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83                     عنوان مقاله

به ميزان  و در مقابل ميزان بكسوات چرخ سمت راست به علت افزايش سرعت پيشروي       است  حالت قبل شده    
به .  كمتر شده است   درصد   16هاي محرك     در مجموع مقدار بكسوات چرخ    .    افزايش پيدا كرده است     درصد 2

بنابراين براي شـخم زدن يـك مـساحت          .   يابد  افزايش مي  علت كاهش بكسوات سرعت شخم زني تراكتور      
شود زمان كمتري     شود نسبت به حالتي كه از مكانيزم استفاده نمي          مشخص در حالتي كه از مكانيزم استفاده مي       

استفاده از مكانيزم كنـترل مكـانيكي قفـل        شود كه نتيجه اين كار، يعني      رو پيش بيني مي    اين از   . الزم است 
زنـي و افـزايش عمـر السـتيك          ديفرانسيل در تراكتور باعث كاهش سوخت مصرفي، افزايش سرعت شخم        

 .شود هاي محرك تراكتور مي چرخ
طراحي و ساخته   واحد ذخيره نيرو و حسگر وضعيت اتصال سه نقطه           اي از يك       نمونه تحقيقدر اين    

سپس دستگاه طي سه مرحله مورد آزمايش قرار گرفته و پس از هر مرحله آزمايش عيوب مشاهده شده                   .  شد
 :دست آمد در طول مراحل مختلف تحقيق نتايج زير به. رفع شد
اي صورت گرفته است كه براي نصب سيستم هيچگونه تغييري             هاي مختلف به گونه     طراحي قسمت  

 واحد  ي نيرو ، توسط حسگر كنترل وضعيت    ،از آغاز شخم زدن     مكانيزم در اين    .روي بدنه تراكتور ايجاد نشد    
از طريق كشيدن   ( كشيدن ضامن مربوط به سيلندر واحد ذخيره نيرو           وسيله   البته به  .شود  ذخيره نيرو آزاد مي   

 واحد ذخيره نيرو را در حاالتي غير از         يتوان نيرو   مي)  سيم رابط بين ضامن و سنسور وضعيت اتصال سه نقطه         
 .زني، آزاد كرد شخم

. شود   بعضي مواقع كل وزن راننده بر پدال وارد مي         ، توسط پا   قفل ديفرانسيل  هنگام فشار دادن پدال   در   
در اين مكانيزم با توجه به اينكه استفاده از         .  شود  اين امر باعث كج شدن ماهك مربوط به قفل ديفرانسيل مي          

 مكانيزميكي از مزاياي    .  شده است پا براي فشار دادن پدال حذف گرديد، از بروز مشكل ذكر شده جلوگيري              
 و به هيچ    شود نيروي الزم جهت حركت اجزاي آن از حركت اجزاي مختلف تراكتور گرفته مياين است كه  

اين .  مزيت مهم ديگر اين مكانيزم، مكانيكي بودن آن است        .  منبع نيرويي مانند موتور الكتريكي احتياج ندارد      
هاي الكترونيكي در شرايط سخت غير         شود كه مكانيزم مكانيكي در مقايسه با سيستم           مزيت موجب مي  
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 .اي تراكتور از استحكام و دوام الزم برخوردار گردد جاده
 نشان  مكانيزم،انجام شده روي    اي    كارگاهي و مزرعه  هاي مختلف     دست آمده در آزمايش     نتايج به  

توان سيستمي   مي.  باشد مي)  اي برون جاده (مخصوصا در شرايط كاري تراكتور     آن  دهنده عملكرد مناسب     
 روي  مكانيزم بر استفاده آن به همراه اين      .  طراحي كرد كه بتواند در مواقع خطر قفل ديفرانسيل را آزاد كند           
در صورت تحقق اين    .  طور اتوماتيك دارد    تراكتور قابليت درگير كردن و آزاد كردن قفل ديفرانسيل را به           

زني  ويژه در هنگام عمليات شخم شود كه مشكالت مربوط به عدم استفاده از قفل ديفرانسيل به بيني مي امر پيش
 .برطرف گردد

 
 

 منابع و مĤخذ 
انتشارات .  چاپ ششم )  تاليف تيموشينكو .  (مقاومت مصالح ).  1374(و مهركاراصل، م     .  توكلي هشجين، ت    -1

 . ص556دانشگاه تهران، 
افزار   تحليل به روش اجزاي محدود همراه با خودآموز كامل نرم           .  )1380( س   نژاد،   و گرجي  . م نژاد،  زارعي  -2

 . ص572. انتشارات محراب. انسيس
انتشارات مركز نشر   .  چاپ اول )  تاليف شيگلي .  (طراحي اجزا در مهندسي مكانيك     ).  1371(نيا، ب     ديبايي  -3

 .   ص776دانشگاهي، 
انتشارات مركز  )  تاليف ليل جدال، كارلتون، ترنكويست و اسميت       .  (تراكتور و مكانيسم آن   ).  1369(ثقفي، م     -4

 . ص490نشر دانشگاهي، 
طراحي و ساخت قفل ديفرانسيل نيمه اتوماتيك براي تراكتور مسي فرگوسن              ).  1380(مومني آبخاركي، د       -5

هاي كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس           نامه كارشناسي ارشد مكانيك ماشين       پايان.  285
 .تهران

 .دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. جزوه درسي شناخت و كاربرد تراكتور). 1376(ملكي، م  -6
 . ص322انتشارات طرح، . چاپ هفتم. سازي جداول و استانداردهاي طراحي و ماشين). 1378(نژاد، ع  ولي -7

 
8- Duquesne, F., L., Kermis and R., Verschchoore (1995a). Influence of differential 

locking on tractor work rate: Part 1, simulation of a single axle vehicle. Journal of Ag-
ricultural Engineering Research, 60: 201-209 

9- Duquesne, F., L., Kermis and R., Verschchoore (1995b). Influence of differential 
locking on tractor work rate: Part 1, simulation of a two-wheel-drive tractor when 
turning. Journal of Agricultural Engineering Research, 64: 79-92 

10- Jewett, M.D. (1982). Locking differential control system. United States patent, No: 
4347760. 

11- Kittle, C.E. (1985). Differential lock control system responsive to a plurality of vehicle 
parameters. United States patent, No: 4549448 

12- Kyrtsos, C. (2002). Temperature based differential lock control. United States pat-
ent, No: 6361466B1 

13- Louckes, T.N. (1973). Locking type differential gear mechanism. United States pat-
ent, No: 3732752. 

14- Nighswonger, L. (1986). Differential lock control system responsive to steering and/or 
braking action to unlock differential. United States patent, No: 4570509 

 
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

