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 ABAQUSتعیین توزیع تنش و محل کوفتگی در سیب در اثر بارگذاری دینامیکی با نرم افزار 
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 چکیده

شود. اعمال بارهای ن میکوفتگی آسیب وارد شده به بافت سیب در اثر نیروهای خارجی است و باعث کاهش کیفیت و ارزش اقتصادی آ

 محدود المان روش از استفاده با دینامیکی قرار گرفت و تحت بارگذاری سیب پژوهش، این گردد. درای عمدتاً منجر به کوفتگی میضربه

 باکوسآ افزار نرم در سیب سازی شبیه در و شدند تعیین سیب مکانیکی خواص تجربی آزمایشهای از استفاده و تحلیل شد. با سازی مدل

کرنش بدست آمده از نرم افزار و روش آزمایشگاهی مطابقت خوبی با هم داشتند و کوفتگی  -نمودار تنش .گرفتند قرار استفاده مورد

 مشاهده شده در گوشت سیب نیز تأیید کننده نتایج بدست آمده از شبیه سازی بود.
 

 .ABAQUSکلمات کلیدی: روش المان محدود، آنالیز تنش، شبیه سازی، سیب، 

 

 مقدمه

 کمیت افزایش با است الزم و داشته محصول این صادرات در را عمدهای سهم سیب، جهانی تولید چهارم مقام بودن دارا با ایران

دهد )قاسمی و همکاران،  ارتقا و نموده حفظ محصول این کننده تولید کشورهای بین را خود جایگاه سیب، میوه کیفیت و

 کاهش منظور به برداشت از پس و حین در مراقبت سیب، میوه کیفی و کمی افزایش موثر بر عوامل مهمترین از .(1391

 آالت، ماشین طراحی جهت ضروری و اولیه اطالعات کشاورزی مواد مکانیکی و فیزیکی خصوصیاتباشد. می آن صدمات

. برای تولید انواع محصوالت کشاورزی (Lewis et al. 2008) باشندمی فرآوری و نقل و حمل تولید، در آنها کنترل و ساختار

شود ولی متاسفانه پس از تولید درصد باالیی از این محصوالت های متعدد صرف میمقادیر عظیم انرژی نیروی انسانی و نهاده

یکی شامل ضربه و ارتعاش و بارهای ها ناشی از بارهای دینامعلل ایجاد انواع آسیب در میوه .شوندبه عنوان ضایعات تلف می

باشد. کوفتگی آسیب وارد شده به بافت سیب در اثر نیروهای خارجی است و باعث تغییر رنگ و بافت استاتیکی شامل فشار می

ای عمدتًا رهای ضربه. اعمال با(Lewis et al. 2008)دهد شود و معموالً بدون ایجاد گسیختگی در پوست روی میآن می

بسته بندی به  ،در طی مراحل جابجایی، حمل و نقل 130گردد. غالباً کوفتگیمنجر به کوفتگی و کاهش کیفیت محصول می

. ضربات مکانیکی بعنوان عامل موثر و اصلی در تلفات پس از (Van Zeebroeck et al. 2007)دهد سبب ضربه رخ می

های ها، عمده صدمات مکانیکی )کوفتگی( در اثر تنشاند. با توجه به شکل محدب میوهشناخته شده برداشت محصوالت

ر مورد اندازه گیری سطح تماس و تنش تماسی میوه از روش های مختلفی استفاده دهد. در مطالعات گذشته دتماسی رخ می

. (Rabelo et al. 1997) شده است. رابلو و همکاران از تئوری تماسی هرتز برای مطالعه سطوح تماسی پرتقال استفاده کردند

ها که تحت بارگذاری های تماسی سیببرای تعیین سطوح تماسی و تنش لوییس و همکاران از روش امواج آلتراسونیک

استاتیکی )برای مثال در صندوق های ذخیره در هنگام برداشت( قرارگرفته بود، بکار بردند. همچنین برای صحت و اعتبار داده

در رقم گلدن دلیشز به این  ها از مدل اجزاء محدود استفاده کردند. آنها همچنین در بررسی کوفتگی سیب ناشی از ضربه
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یابد. همچنین با نتیجه رسیدند که مساحت و حجم کوفتگی با افزایش شعاع انحناء در محل برخورد و انرژی ضربه افزایش می

 یابد و بیشترین کوفتگی در قسمت گونه سیب مشاهده شد افزایش ضریب کشسانی سطوح ضربه گیر کوفتگی افزایش می

)Lewis et al. 2008(تغییر شکل است که در آن با افزایش  -در محصوالت کشاورزی نقطه ای از نمودار نیرو 133. نقطه تسلیم

های محصوالت . گسیختگی در سلول(Dintwa et al. 2008)جابجائی مقدار نیرو کاهش یافته و یا تغییری نمی کند 

شود. نقطه شود. وقتی بار وارده از حد تسلیم فراتر رود، آسیب شروع میبیولوژیکی بوسیله نقطه تسلیم بیولوژیکی مشخص می

دف از این تحقیق تعیین توزیع یابد. هتغییر شکل نقطه ای است که نیرو بطور پیوسته کاهش می -گسیختگی در نمودار نیرو

تنش و سطح کوفتگی در سیب در اثر بار گذاری دینامیکی با روش اجزاء محدود و سپس مقایسه مقادیر بدست آمده در مدل 

 باشد.با نتایج تجربی بدست آمده از آزمایش با دستگاه اینستران می

 مواد و روشها

ای و آزمایش تک محوری استفاده شد. از گوشت هر سیب نمونه استوانه برای تعیین خواص مکانیکی سیب از دستگاه اینستران

-در بین دو صفحه تخت فک 1میلی متر تهیه شد. نمونه های تهیه شده مطابق شکل  02میلی متر و ارتفاع  10شکل با قطر 

 ی نمونه قاعده مساحت بر یرون تقسیم با سپستغییر شکل برای نمونه ترسیم گردید.  -های بارگذاری قرار گرفتند. نمودار نیرو

-تنش منحنی از ای نمونهد. ش محاسبه محوری کرنش نمونه اولیه طول بر نمونه شکل تغییر تقسیم با و تنش؛ ای، استوانه

. سپس از روی این نمودار مقادیر مورد نیاز برای محاسبه خواص مکانیکی است شده داده نشان 1 شکل در سیب کرنش

کرنش  –تنش منحنی روی از. (Standard 1998)میلیمتر بر دقیقه بود  12ها سرعت بارگذاری زمایشاستخراج شد. در تمام آ

تنش گسیختگی، کرنش گسیختگی،  رمگی،غچ ظاهری، کشسانی ضریب سفتی،حاصل از بارگذاری نمونه در دستگاه اینستران، 

. مقادیر خواص مختلف مکانیکی برای هر کدام از آید دست به تواندتماسی می تنش ماکزیمم و گسیختگی و تسلیم نقاط

ی نقاط حد تسلیم و حد االستیک به صورت زیر محاسبه گردید. تنش ها با داشتن مقدار نیرو و تغییر شکل برانمونه

 گسیختگی از رابطه زیر بدست می آید:

2

4F F

A d



 

       
1

L

L





 

سطح  A و  mmقطر نمونه بر حسب  N ،dنیروی تسلیم بر حسب  MPa ،Fتنش گسیختگی بر حسب  σدر این رابطه 

کرنش گسیختگی ، می باشند. همچنین  2mmمقطع نمونه بر حسب 
1

L  بر میزان تغییر طول نمونه در نقطه تسلیم

ها نیز با معلوم بودن سطح مقطع باشند. ضریب کشسانی ظاهری نمونهمی mmطول اولیه نمونه بر حسب  Lو  mm حسب

 و طول آنها از رابطه زیر بدست آمد:

2

PL
E

A L


   

و  Nنیروی در حد االستیک بر حسب  MPa ،P بر حسبضریب االستیسیته ظاهری  Eکه در این رابطه 
2

L  مقدار تغییر

-می 2mmسطح مقطع نمونه بر حسب  Aو  mmطول اولیه نمونه بر حسب  Lو  mmطول نمونه در حد االستیک بر حسب 

 باشند. 
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و نمونه استوانه تهیه شده از گوشت سیب طبق  ABAQUSهت مدل کردن در نرم افزار نمونه تهیه شده از گوشت سیب ج :1شکل 

 کرنش. -استاندارد جهت ترسیم نمودار تنش

-( مواد غذایی که متناسب با سفتی و همگن بودن ماده است از معادله زیر استفاده میEبرای تعیین ضریب کشسانی ظاهری )

شود، استوار است. های تماسی در مکانیک جامدات استفاده میتز که برای تنششود که این معادله بر اساس معادالت هر

باشد. از ها و دارا بودن رفتار االستیک برای مواد تحت فشار، استوار میکوچک بودن تغییر شکل تئوری هرتز مبتنی بر فرضیات،

 د.حالت آزمون صفحه تماسی منفرد برای تعیین مدول االستیسیته ظاهری استفاده ش

 
3 1

22 2

3

12 1

0 388 1 1 1. K
E

R RD

  
  

   

 

 .(Standard 1998)بارگذاری ایجاد شده به منظور یافتن مدول االستیسیته بر اساس معادالت هرتز  :2شکل 

در این رابطه 
1

R   و
1

R نمونه محدب سطح انحناء های مینیمم و ماکزیمم شعاع ،E و ظاهری کشسانی ضریبD   تغییر شکل

 نسبت پواسون و μو 
u

K  ثابت معادله باال است که با استفاده از جدول و با داشتنcos شود.از رابطه زیر تعیین می 

1 1 21 1 2

1 1 1 1 1 1
cos

R R RR R R
     

  

   
   
   

  

 افزار نرم در سازی شبیه

منتقل شد.  ABAQUSنرم افزار مدل و به  Solidworksدر ابتدا یک سیب کامل مطابق با ابعاد واقعی در محیط نرم افزاری 

 این در نرم افزار مدل گردید. در 1پراب دستگاه اینستران نیز با ابعاد واقعی و بصورت یک جسم کامالً صلب مطابق با شکل 

 و نسبت یانگ مدول چگالی، شامل مکانیکی خواص شد، فرض ایزوتروپیک و همگن جسم یک صورت به سیب ابتدا مرحله

داده شد سایر خواص بیوفیزیکی و مکانیکی گوشت میوه سیب در  افزار نرم به تسلیم تنش شامل شکست خواص و پواسون

 ارائه شده است. 1جدول 
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 .ABAQUS (Celik et al. 2011)نرم افزار خصوصیات مکانیکی گوشت میوه سیب شبیه سازی شده با  :1جدول 

 میوه گوشت 

kg/mDensity,   03/793)3(چگالی  

مدول االستیسیته  kpaModulus of elasticity, E  1110 

Poisson ratio,   302/2ضریب پواسن  

3Volume, (cm 23/102(حجم   

Mass (kg) 07/132جرم،   

 

 مرزی شرایط اعمال و مدل بندی مش

 سیب بعد از مش بندی کامل نمونه که طوری شد به مش بندی گوشت میوه استفاده برای 132هرمی شبکه مش تکنیک از

شد همچنین درجات آزادی تمام  مهار yجهت  در حرکت مدل پراب دستگاه بجز آزادی کلیه درجات بود. المان 1203 شامل

مسدود شد. از آنجا که هدف مشاهده توزیع تنش و تغییر شکل میوه سیب می باشد، پراب  yهای پایینی سیب در جهت گره 

 1جهت اعمال سرعت به مدل نسبت داده شد که در شکل  131مدل شده به صورت صلب در نظر گرفته شد و یک نقطه مرجع

میلیمتر بر دقیقه داده شد. از  12ده دستگاه سرعت به نقطه مرجع پراب مدل ش .(RP-1سمت راست قابل مشاهده است )

 بدون سیب و بارگذاری پراب تماس حل شد. سطوح 133آنجایی که این فرایند وابسته به زمان است، مسئله بصورت دینامیکی

 .شد گرفته نظر در اصطکاک

 بحث و نتایج

حین برخورد نشان داده شده است، در شکل )سمت راست( تغییر شکل ایجاد شده به میوه در گام های مختلف در  3در شکل 

قابل مشاهده است. با گذر زمان و حرکت پراب به سمت میوه، مدل دچار تغییر شکل  137مایسس -های سمت چپ تنش ون

 117/2ای در زیر پوست میوه قابل رویت است و برابر شده و تنش ایجاد شده در مدل توزیع می شود حداکثر تنش در ناحیه

ست آمد. مطالعه ای که توسط سایر محققان در مورد محل کوفتگی میوه سیب پس از بارگذاری یا در اثر سقوط مگاپاسکال بد

آزاد بر روی سطوح صلب انجام شده است نشان می دهد که محل کوفتگی با کمی فاصله در زیر پوست اتفاق می افتد 

(Hamann 1970, Rumsey and Fridley 1977). 
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شده در گام های مختلف  سازی شبیه گوشت میوه سیب ون مایسس نمونه تنش دیاگرام توزیع -و ب دیاگرام جابجایی -:  الف3شکل 

 .سآباکو افزار نرم در تحلیل

کرنش بدست آمده از نتایج تجربی و روش المان محدود را مشاهده می کنید، هماهنگی تقریباً خوبی -نمودار تنش 2در شکل 

مگاپاسکال بدست آمد.  117/2و  219/2بین نمودارها مشاهده شد. حداکثر تنش در دو حالت المان محدود و تجربی به ترتیب 

کرنشی از  -المان محدود کمتر از مقدار تجربی است. علت این است که نمودار تنشاما مقدار تنش های بدست آمده از روش 

کرنش واقعی به نرم افزار  -کرنش نامی یا مهندسی است که چنانچه نمودار تنش-روش تجربی به دست می آید، نمودار تنش

 رسد.داده شود، این اختالف کمتر از این مقدار می

 نتیجه گیری

ها و وهیدر حوزه علوم مهندسی بیولوژیکی و مواد غذایی، آسیبهای وارده به مواد فاسد شونده مانند میکی از مسائل اساسی 

ناشی از تماس شبه استاتیک  کوفتگیسبزیجات دراثر ضربه و فشارهای تماسی شبه استاتیکی و دینامیکی می باشند. آسیب 

شود. نحوه توزیع فشارتماسی در سرتاسر ناحیه  وب مییکی از مهمترین دالیل افت کیفیت سیب در بازار میوه تازه محس

مدل یک این تحقیق  در این سیستمهای تماسی برخوردار است کوفتگیای به منظور تخمین  مشترک تماس از اهمیت ویژه

افزار  نرم محدود معرفی شد. از نتایج بدست آمده ی شبیه سازی در المان با استفاده از رهیافت کامپیوتربه کمک شبیه سازی 

ABAQUS وارد به  صدمات بررسی و شناخت می توان در ،از جامع ترین نرم افزارها در زمینه مدل سازی می باشد که یکی

محصوالت(  این کردن انبار و بندی بسته نقل، و حمل برداشت، )فرآیندهای مختلف بارگذاریهای حین در کشاورزیمحصوالت 

 .بهره برد

 

 )الف( )ب(
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  
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