مهندسی بيوسيستم ايران ،دورة  ,46شمارة  ،1بهار ( 1394ص )47-55

پيشبينی لهيدگی داخلی طالبی با مدل غيرخطی المان محدود بهکمک نرمافزار آباکوس
2

اسماعيل سيدآبادي ،1مهدي خجستهپور* ،2حسن صدرنيا
 .1مربی دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زابل
 .2دانشيار گروه ماشينهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استاديار گروه ماشينهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
(تاريخ دريافت -1392/7/1 :تاريخ تصويب)1393/10/7 :

چكيده
در ميوۀ طالبی بهدليل پوست نسبتاً سخت و گوشت نرم آن ،لهيدگی بافتهای داخلی شايعترين نوع آسيب مکانيکی
است که در ظاهر قابلتشخيص نيست و پيشبينی آن به روشهای تحليلی سخت است .از حل غيرخطی مسئلۀ بارگذاری
استاتيکی ميوه در جهت طولی بين دو صفحۀ موازی با روش المان محدود و با نرمافزار آباکوس ) (ABAQUSبرای
پيشبينی لهيدگی داخلی طالبی استفاده شد .تغيير شکلهای اعمالشده به مدل  ،11 ،5/5و  16/5ميلیمتر معادل ،10
 ،20و  30درصد تغيير شکل تخريب بود .تحليل تنشهای وارد بر پوست و گوشت ميوه نشان داد که بافت داخلی ميوه
در  20درصد تغيير شکل تخريب يا نيروی معادل  90نيوتن به حد تسليم رسيده است و گسيختگی داخلی آغاز میشود
و اين حالت در ظاهر ميوه قابل رؤيت نيست .رابطۀ قوی بين نيروی پيشبينیشده توسط مدل المان محدود و نيروی
 FEMاعتبار مدل ) (R2=0.983واقعی را تصديق کرد.
کليدواژگان :آسيب مکانيکی ،روش المان محدود ،مدلسازی غيرخطی ،ميوۀ طالبی ،نرمافزار آباکوس.

مقدمه

1

محصوالت کشاورزی و از جمله طالبی در فرايند برداشت و پس
از برداشت تحت تأثير نيروهای متفاوتی قرار میگيرند .اگر مقدار
اين نيروها به حد مشخصی برسد ،باعث ايجاد آسيبهای
مکانيکی و درنتيجه ضايعات محصول میشوند ) .(FAO, 1989با
بررسی رفتار مکانيکی محصوالت کشاورزی میتوان بار مجاز را
تعيين کرد و در طراحی ماشينهای مرتبط درنظر گرفت.
ازطرفی تحليل بارگذاری محصوالت کشاورزی و ميوهها مسئلۀ
نسبتاً پيچيدهای است زيرا اوالً بافتهای متفاوتی در قسمتهای
گوناگون دارند و ثانياً در بارگذاریها دچار تغيير شکلهای بزرگ
میشوند و اين باعث میشود که مدل هندسی آنها هنگام
بارگذاری در حال تغيير باشد .از طرف ديگر طی بارگذاری ميوه
شرايط مرزی از قبيل سطح تماس ميوه مدام در حال تغيير
است .همچنين اگر تنشهای واردشده به مواد از حدود استحکام
تسليم آن بيشتر باشند ،تغييرشکلها وارد فاز پالستيک میشوند
و در اين صورت برگشتپذير نخواهند بود .در حالت کلی
نمیتوان اين نوع مسائل را به روشهای معمول خطی
مدلسازی کرد؛ و برای حل آنها بايد از روشهای غيرخطی
استفاده کرد.
* نويسنده مسئولmkhpour@um.ac.ir :

طالبی (رقم تيل مگسی خراسان) بهدليل داشتن انواع
ويتامينهای  C ،B ،Aو درصد باالی قند از پرطرفدارترين
ميوههای تابستان است و محبوبيت خاصی بين مردم دارد
( .)Seyedabadi et al., 2011bاين ميوه بهدليل گوشت نرم و
پوست نسبتاً ضخيم و سفت ميوه در فرايندهای برداشت و
انتقال به بازار دچار لهيدگی داخلی میشود که در ظاهر ميوه
قابل تشخيص نيست .اين نوع آسيب در بسياری از ميوهها
همچون سيب و گالبی بهصورت تغيير رنگ در بافتهای زير
پوست ديده میشود .برای ايمنماندن ميوه از لهيدگی داخلی
بايد تنشهای وارد بر قسمتهای داخلی از حد تسليم آن تجاوز
نکند .لکن تعيين تنشهای داخلی با روشهای معمول بسيار
سخت است ولی میتوان آنها را با روش المان محدود ()FEM
تخمين زد (.)Miranda et al., 2008
روش المان محدود ) (Finite element methodروشی
عددی است که میتوان آن را برای حل مسائل پيچيدۀ مهندسی
و تحليل تنشهای وارد به جسم بارگذاریشده استفاده کرد.
مسائلی که با روشهای معمولی تحليلی قابل حل نيست و يا
مستلزم انجام آزمايشهای پرهزينهاند ،با مدلسازی توسط اين
روش به حل قابل قبولی میرسند ).(Rao, 2005
روش المان محدود مورد توجه بسياری از محققان برای
پيشبينی رفتار محصوالت کشاورزی در مقابل بارهای مکانيکی
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قرار گرفته است Kim et al.(2008) .تنشهای وارد بر ميوۀ
سيب در هنگام تحمل نيروی فشاری بين دو صفحۀ موازی را با
اين روش مدلسازی کردند Hernandez & Belles(2007) .رفتار
مکانيکی دانۀ آفتابگردان را با روش المان محدود بررسی کردند.
) Kabas et al.(2008تنشهای وارد بر گوجهفرنگی در اثر
سقوط از ارتفاع مشخص را با روش المان محدود محاسبه کردند.
) Sadrnia et al.(2008لهيدگی داخلی هندوانههای رقم
کريم سون سوئيت و چارلستون گری را با روش المان محدود
پيشبينی کردند .برخی ازمحققان آسيبهای داخلی
گوجهفرنگی را که در معرض فشار باری قرار دارد با اين روش
پيشگويی کردند ) Petru et al.(2012) .(Li et al., 2013خواص
مکانيکی نوعی دانۀ روغنی ( )Jatropha Curcasرا در سه مرحله
از دورۀ رشد در بارگذاری فشاری با روش المان محدود مطالعه
کردند .آنها نتيجه گرفتند که روش  FEMدر بهينهسازی و
طراحی دستگاه روغنکشی میتواند مفيد واقع
شود Khodabakhshian et al.(2015).با ارائۀ مدلی بر پايۀ FEM
خواص مکانيکی بذر کدو در بارگذاری فشاری بين دو صفحۀ
موازی را مطالعه کردند .آنها گزارش کردند که نتايج آزمونهای
تجربی با مدل المان محدود تطابق بااليی دارند .همچنين تغيير
شکل رقم گلدن دليشز سيب هنگام سقوط با روش المان
محدود شبيهسازی شده است ).(Celik et al., 2011
در اين تحقيق بارگذاری استاتيکی طالبی بين دو صفحۀ
موازی بهروش المان محدود غيرخطی و با نرمافزار آباکوس
( ،)ABAQUSمدلسازی و رفتار مکانيکی ميوه تحليل شد .در
حالت کلی نرمافزار آباکوس برای حل معادالت تعادل غيرخطی
از روش عددی نيوتن استفاده میکند (Dassault Systems
) .Simulia corp, 2008در مدل طالبی ،پوست و گوشت ميوه با
ابعاد هندسی دقيق و خواص مکانيکی متفاوت درنظر گرفته شد.
تغيير شرايط مرزی بهصورت افزايش سطح تماس ميوه با افزايش
بار واردشده تعريف شد .با تحليل تنشها در مراحل گوناگون
بارگذاری حداکثر نيروی مجاز برای طالبی تعيين شد .بهمنظور

ارزيابی مدل المان محدود ،نتايج پيشبينی مدل با آزمايش
عملی بارگذاری ميوه مقايسه شدند.

مواد و روشها
آمادهسازي نمونهها و تعيين خواص مكانيكی

بهمنظور تعيين خواص مکانيکی پوست و گوشت رقم تيل
مگسی طالبی تعداد  30نمونه از مزارع شهرستان نيشابور
انتخاب شد و به مدت  24ساعت در سردخانه با دمای  4درجۀ
سانتیگراد نگهداری شدند ) .(Hurst, 1999تنش تسليم
بيولوژيکی ) ،(Bioyieldضريب کشسانی ،و نسبت پواسون
بهعنوان مهمترين خواص مکانيکی برای مدلسازی پوست و
گوشت ميوه الزم است .در اين تحقيق با آزمون فشار تکمحوره
برای گوشت ميوه اين خواص تخمين زده شد ولی در مورد
پوست ميوه بهدليل ضخامت کم نمونهها از آزمون کشش
تکمحوره استفاده شد .نمونههای فشاری گوشت ميوه بهشکل
استوانهای با ارتفاع  20و قطر  30ميلیمتر با ابزار مخصوص تهيه
شدند .برای هر ميوه اين نمونهها از محل دم ،گل ،و دو نقطۀ
روبرو روی بدنه بهدست آمدند .نمونههای کششی پوست ميوه از
يک قطاع روی آن با ابزار مخصوص تهيه شدند .اين نمونهها
بهصورت  Iشکل است و قسمت ميانی آن دارای طول 25
ميلیمتر ،عرض  8ميلیمتر ،و ضخامت  2ميلیمتر است .نسبت
پواسون با روش پردازش تصوير و از نسبت کرنش جانبی به
کرنش طولی در محدودۀ االستيک بهدست آمد (Hassanpour
) .et al., 2011; Kabas et al., 2008برای انجام آزمايشها از
دستگاه آزمون کششـفشار اينسترون مدل  QTS 25مجهز به
لودسل  25کيلوگرم با دقت  0/001نيوتن در نيرو و 0/001
ميلیمتر در تغيير شکل استفاده شد .سرعت بارگذاری با توجه
به استاندارد موجود برابر  25ميلیمتر بر ثانيه انتخاب شد
) .(ASAE, 2008در شکل  1آزمايش کشش و فشار بر
نمونههای پوست و گوشت ميوه و در شکل  2منحنیهای
نيروـتغيير شکل متناظر ديده میشوند.

شكل  .1سمت راست :آزمايش کشش پوست ميوه ،سمت چپ :آزمايش فشار گوشت ميوه
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شكل  .2منحنی نيروـتغيير شكل گوشت و پوست ميوه

از نمودارهای نيروـتغيير شکل میتوان مقدار ضريب
کشسانی ظاهری را برای پوست و گوشت ميوه با استفاده از
نظريۀ هوک از رابطۀ  1تعيين کرد.
F .L
E
 103
(رابطۀ )1
A.L
در اين رابطه  Eضريب کشسانی ظاهری برحسب F ،KPa
نيروی وارد به نمونهها در حد کشسان برحسب  ΔL ،Nميزان
تغيير طول نمونه در طی بارگذاری برحسب  L ،mmطول اوليۀ
نمونهها برحسب  ،mmو  Aسطح مقطع اوليۀ نمونهها برحسب
 mm2است .با تقسيم مقادير نيرو به سطح مقطع نمونه و مقادير

تغيير شکل به طول اوليۀ نمونه میتوان نمودار تنش کرنش را
برای پوست و گوشت ميوه بهدست آورد ;(Abbott & Lu, 1996
) .Mohsenin, 1970تنش و کرنش در نقطۀ تسليم بيولوژيکی از
نمودارها بهدست آمد و به ترتيب معادل تنش گسيختگی و
کرنش گسيختگی فرض شد ) .(Sadrnia et al., 2008در جدول
 1بخشی از خواص مکانيکی گوشت و پوست طالبی آمده است.
با توجه به آن میتوان به اختالف قابل توجه استحکام آنها پی
برد .اين خواص به تفصيل در پژوهش ديگری از نويسنده منتشر
شده است ).(Seyedabadi et al., 2011c

جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد خواص مكانيكی گوشت و پوست طالبی
تنش تسليم)(KPa

کرنش تسليم

ضريب کشسانی

نسبت پواسون

)(KPa

گوشت ميوه

29/52±3/8

0/192±0/02

166/18±14/7

0/338±/011

پوست ميوه

1823±64/7

0/153±0/019

11985±102/6

0/334±0/009

در مدل المان محدود بارگذاری ميوۀ کامل ،جنس پوست،
و گوشت ميوه بهصورت االستوپالستيک درنظر گرفته شد.
خواص االستيک خطی با واردکردن ضريب کشسانی و نسبت
پواسون تعريف میشود .برای تعريف خواص پالستيک ،از منحنی
تنشـکرنش و در محدودۀ سختشوندگی) (Hardeningبهصورت
تصادفی نقاطی انتخاب ،تنش و کرنش پالستيک متناظر آن
نقاط به نرمافزار وارد شد.

منظور  5عدد طالبی سالم ،بدون ترک سطحی ،و با ابعاد تقريباً
هم اندازه با ابعاد مدل انتخاب شد و بين دو فک موازی متصل به
دستگاه اينسترون قرار گرفت .بارگذاری فشاری با سرعت 25
ميلیمتر بر دقيقه در راستای طولی ميوه (امتداد گلـدم) انجام
شد و تا شکافتن پوست خارجی ميوه که بهصورت ايجاد ترک
آنی بود ،ادامه میيافت ) .(ASAE, 2008نمودار نيروـتغيير شکل
بهدستآمده برای ارزيابی مدل ،مطالعه شد.

آزمايش تجربی بارگذاري ميوة کامل

مدلسازي هندسی

بهمنظور بررسی فرايند شکست ميوۀ کامل و ارزيابی مدل المان
محدود ،آزمايش تجربی بارگذاری ميوۀ کامل انجام شد .بدين

اولين قدم در مدلسازی المان محدود ايجاد مدلی هندسی
دقيق است .بهدليل اهميت باالی اين موضوع در تهيۀ  30عدد
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طالبی برای اندازهگيری خواص هندسی دقت شده است که از
نمونههای همشکل و تقريباَ هماندازه استفاده شود .نمونهها
بهصورت کرۀ دوسرپهن درنظر گرفتهشد و ابعاد هندسی آنها در
سه جهت عمود بر هم بهوسيلۀ کوليس اندازهگيری شدند.
ضخامت پوست و گوشت ميوه در محل گل ،دم ،و دو نقطۀ روبرو
بر بدنۀ آن با کوليس تعيين شدند .همچنين شعاع انحنای ميوه
در محل گل ،دم ،و چند نقطه روی بدنۀ آن با ابزار مخصوص

اندازهگيری شد تا در ساخت مدل هندسی استفاده شود
) .(Seyedabadi et al., 2011aدر شکل  3و جدول  2ميانگين و
انحراف استاندارد ابعاد ميوه ،ضخامت پوست ،و گوشت ميوه در
محل دم ،گل ،و بدنه ميوه نشان داده شده است .ضخامت
گوشت و پوست در سمت گل کمترين و در سمت دم بيشترين
است.

شكل  .3دو قطر اصلی (D1و )D2و ضخامت در سمت دم ،بدنه ،و گل ( b ،aو  )cبراي پوست و گوشت طالبی
جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد ابعاد تعريفشده براي گوشت و پوست طالبی)(mm

گوشت ميوه
پوست ميوه

D1

D2

a

b

c

133/6±16/3
138/8±16/6

124±11/9
129/4±12/3

23/6±2/0
3/8±0/4

30/2±2/6
2/6±0/2

18/6±1/1
1/6±0/1

با توجه به اينکه طالبی در امتداد گلـدم تقارن هندسی
دارد میتوان مدلسازی را بهصورت تقارن محوری درنظر گرفت
و بنابراين در محيط دوبعدی آن را ايجاد کرد ،مشروط بر آنکه
نيروی اعمالشده در همان امتداد باشد .در اين صورت حجم
محاسبات کاهش و دقت آن افزايش میيابد .برای بارگذاری در
هر امتدادی غير از راستای تقارن بايد از مدلهای سهبعدی
استفاده شود .مدلسازی پوست و گوشت ميوه در محيط
پارت ) (Partنرمافزار آباکوس و در حالت تقارن محوری انجام
شد .همچنين دو صفحۀ صلب در باال و پايين ميوه برای اعمال
نيروی فشاری ايجاد شد .تماس رويۀ داخلی پوست و رويۀ
خارجی گوشت ميوه با قيد  Tieانجام گرفت .با اعمال اين قيد
گرههای مجاور پوست و گوشت جابهجايیهای يکسانی خواهند
داشت .همچنين بهمنظور تعريف تماس صفحات فشار با ميوه در
همان محيط و از قيد تماسی )(Surface to surface contact
استفاده شد .با اعمال اين قيد ،جابهجايی گرههای مربوط به
المانهای تماسی با جابهجايی صفحۀ فشار برابر میشود و در
طی بارگذاری با توجه به خواص مکانيکی ميوه بر تعداد
المانهای تماسی افزوده میشود .در شکل  4مدل متقارن
محوری و مدل سهبعدی معادل آن نشان داده شده است.

شكل  .4الف) مدل متقارن محوري بارگذاري طالبی ،ب) نماي برشخوردة
مدل سهبعدي

شبكهبندي (مشبندي)

چون مدل المان محدود در حالت تقارن محوری است بايد
از المانهای مخصوص اين حالت که دوبعدی هستند ،استفاده
شود .در مشبندی پوست و گوشت طالبی از المانهای نوع
 CAX8Rاستفاده شده است .اين المانها مستطيلی هستند و از
 8گره تشکيل شدهاند .درواقع عالوه بر گرههای گوشه،گره
ديگری در وسط اضالع وجود دارد که امکان استفاده از تابع
شکل غيرخطی (درجۀ  )2را برای درونيابی ميسر میکند
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(شکل  .)5برای مشبندی پوست  297المان و  1096گره و
برای گوشت  408المان و  1343گره تشکيل شد.

شكل  .5المان  CAX8Rاستفادهشده براي مشبندي

تعريف شرايط مرزي و بارگذاري

در روش المان محدود ،شرايط مرزی میتواند نتايج را تا حد
زيادی تحت تأثير قرار دهد .درواقع هرچه شرايط مرزی
تعريفشده به واقعيت نزديکتر باشد ،جوابهای معتبرتری
بهدست خواهد آمد .در مسئلۀ فشار ميوۀ کامل بين دو سطح
موازی اين شرايط به نحوی است که گرههای واقع بر ميوه که در
تماس با سطح پايينی هستند ،در سه جهت اصلی حرکتی ندارند
و گرههای در تماس با سطح بااليی بهصورت يکسان و باهم به
سمت پايين در حرکت هستند؛ و در طی بارگذاری بر تعداد اين
گرهها افزوده میشود .چون در اين تحقيق مدلسازی بهصورت
تقارن محوری انجام شده است ،بنابراين شرايط مرزی در محيط
دوبعدی تعريف میشوند .ازآنجاکه صفحۀ فشار پايينی ثابت
است ،جابهجايی آن در دو جهت  xو  yو همچنين چرخش آن
حول محور  zمقيد شد .همچنين گرههای پوست و گوشت ميوه
که روی محور تقارن قرار دارند در جهت ( Xافقی) مقيد شدهاند
و فقط میتوانند در راستای ( Yقائم) حرکت داشته باشند .اين
حالت در شکل  6نشان داده شده است.

شكل  .6شرايط مرزي تعريفشده براي مدل

با توجه به قابليتهای نرمافزار آباکوس و هدف مسئله که
مدلسازی جابهجايیهای بزرگ در ميوه است ،بارگذاری ميوه
بهصورت تعريف جابهجايی معلوم در صفحۀ فشار بااليی انجام
شد .بارگذاری در شش مرحله ) (Stepانجام شد و در هر مرحله
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به ميزان  4/5ميلیمتر ( 10درصد تغيير شکل تخريب) صفحۀ
بااليی در جهت  -Yحرکت میکند .همچنين بهمنظور افزايش
دقت ،بارگذاری هر مرحله در  50نمو ) (Incrementصورت
گرفت .در طی بارگذاری با افزايش نيرو ،تغييرات سطح تماس
ميوه با صفحات موازی براساس خواص مکانيکی تعريفشده
محاسبه و در نمو بعدی درنظر گرفته میشود .بدين ترتيب در
هر نمو يک بار و در طی بارگذاری مجموعاً  300بار مسئله حل
و نتايج آن ذخيره میشود .نيروهای گرهای و تنشهای واردشده
به المانها بخشی از نتايج حل مسئله هستند که در پيشبينی
رفتار ميوه در مقابل آسيبهای مکانيکی استفاده میشوند.

نتايج و بحث
نتايج آزمايشهای بارگذاری ميوه کامل نشان میدهد که نيروی
شکست ميوۀ کامل و تغيير شکل متناظر آن بهترتيب
 730±185Nو  45±8mmهستند .در شکل  7منحنی
نيروـتغيير شکل مربوط به بارگذاری ميوۀ کامل نشان داده شده
است .با توجه به منحنی میتوان نتيجه گرفت که در تغيير
شکل  35( 45mmدرصد طول ميوه) و يا نيرويی معادل 730N
شکستن ميوه (تخريب) اتفاق میافتد .درواقع اگر طالبی به
اندازۀ  45mmتغيير شکل يابد ،تنشهای ايجادشده در پوست
ميوه به حد گسيختگی میرسند .اما واقعيت اين است که در
تغيير شکلهای خيلی کمتر از آن در بافتهای داخلی ميوه
گسيختگی رخ داده است .مطابق شکل ،ترکخوردن آنی پوست
ميوه همراه با خروج مقدار شايان توجهی آب از داخل ميوه در
هنگام شکست آن ،اين مسئله را تأييد میکند.
با روش المان محدود میتوان تنشهای وارد بر نقاط
گوناگون ميوه را در طی بارگذاری بررسی و آغاز گسيختگی
داخلی را برآورد کرد .بدين منظور در بارگذاریهای معادل ،10
 ،20و  30درصد تغيير شکل تخريب ،تنشهای ايجادشده در
نقاط گوناگون ميوه با تنش تسليم بهدستآمده برای پوست و
(Von
گوشت ميوه براساس معيار تسليم فون مايزز
)misesمقايسه شدند .اين معيار تسليم برای مواد کشاورزی
پيشنهاد شده است (.)Liu, 1989; Cardenas-Weber, 1991
شکلهای  8و  9توزيع تنشهای وارد بر گوشت و پوست طالبی
در بارگذاریهای معادل  10و  20درصد تغيير شکل تخريب
( 4/5mmو  )9mmرا نشان میدهد .حداکثر تنش در
قسمتهای قرمزرنگ بوده و بهترتيب  25/1KPaو 30/1KPa
برای گوشت ميوه و  763/4KPaو  857/3KPaبرای پوست ميوه
است .حد تسليم برای گوشت و پوست طالبی با توجه به جدول
 1بهترتيب  29/52KPaو 1823 KPaاست .با بررسی توزيع
تنش در پوست و گوشت ميوه و مقايسۀ آن با حد تسليم ماده
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میتوان نتيجه گرفت که تنشهای وارد بر پوست ميوه به حد
تسليم نرسيده ولی در 20درصد تغيير شکل تخريب در
بخشهايی از گوشت ميوه تنشها به حد تسليم رسيده است و
گسيختگی شروع میشود .باتوجه به شکل  7میتوان نتيجه
گرفت که  20درصد تغيير شکل تخريب در نيروی  90نيوتن
اتفاق میافتد .اين نيرو میتواند از وزن  7عدد طالبی که در
جعبه روی هم قرار گرفته باشند ،ايجاد شود ( Seyedabadi et
.)al., 2011b

در شکل  10توزيع تنشهای وارد بر پوست و گوشت ميوه
در  30درصد تغيير شکل تخريب ( )13/5mmنشان داده شده
است در اين وضعيت از بارگذاری ،حداکثر تنش وارد بر گوشت و
پوست ميوه بهترتيب  31/9KPaو  1175KPaهستند .به عبارت
ديگر تنشهای وارد بر پوست ميوه هنوز به حد تسليم
نرسيدهاند ولی قسمتهای بيشتری از گوشت ميوه دچار
آسيبهای داخلی شدهاند.

شكل  .7آزمايش فشار ميوة کامل طالبی

شكل .8توزيع تنشهاي وارد بر گوشت طالبی :الف)  10درصد تغيير شكل تخريب ،ب)  20درصد تغيير شكل تخريب

شكل .9توزيع تنشهاي وارد بر پوست طالبی :الف)  10درصد تغيير شكل تخريب ،ب )2.درصد تغيير شكل تخريب
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شكل  .10توزيع تنش در  30درصد تغيير شكل تخريب  ،الف) گوشت طالبی ،ب) پوست طالبی

شكل  .11الف) منحنیهاي نيروـتغيير شكل واقعی و پيشبينیشده در بارگذاري ميوة کامل طالبی ،ب) رابطۀ نيروي پيشبينیشده توسط مدل و نيروي واقعی وارد
بر ميوة کامل طالبی

توزيع تنش پوست و گوشت ميوه در بارگذاریهای
گوناگون نشان میدهد که تنشهای وارد بر گوشت ميوه در 20
درصد تغيير شکل تخريب به حد تسليم میرسند ،ولی پوست
ميوه حتی در  30درصد تغيير شکل تخريب به حد تسليم
نمیرسد .درواقع در  20درصد تغيير شکل تخريب گسيختگی
داخلی ميوه شروع میشود .هرچه بارگذاری بيشتر باشد نقاط
بيشتری از گوشت ميوه دچار لهيدگی میشوند .اين نوع آسيب
که لهيدگی داخلی نام دارد ،در ساير ميوهها مثل سيب نيز ديده
میشود با اين تفاوت که در سيب محلهای لهيدهشده نزديک
پوست قرار دارند و بعد از گذشت چند ساعت اين نقاط تغيير
رنگ میدهند و بهدليل پوست نازک ميوه ديده میشوند
) .(Samim & Banks, 1992در طالبی بهدليل بافت نرمتر
قسمتهای داخلی ،لهيدگی در آنجا رخ میدهد و عالوه بر آن
پوست ميوه ضخامت بيشتری دارد و درنتيجه اين نقاط در ظاهر
ديده نمیشوند.
 )2008( Sadrnia et al.آستانۀ نيرويی برای لهيدگی
داخلی هندوانه را برابر  10درصد نيروی شکست آن ،يا معادل
 92Nو  152Nبهترتيب برای رقمهای چارلستون گری و
کريمسون سوئيت تعيين کردند )2013( Li et al..حداکثر نيروی

فشاری مجاز برای گوجهفرنگی را برابر  10Nاعالم کردند ،زيرا
در اين وضعيت نيرويی اليۀ داخلی گوجهفرنگی ) (locular gelبه
حد تسليم میرسد.
بهمنظور ارزيابی مدل المان محدود میتوان از مقايسۀ
نمودارهای نيروـتغيير شکل استفاده کرد ( & Khodabakhshian
 .)Emadi, 2015; Lu et al., 2006بدين منظور تغييرات نيروی
فشاری وارد بر صفحۀ فشار متحرک در مقابل جابهجايی آن از
نرمافزار آباکوس استخراج شد .همچنين نمودار نيروـتغيير شکل
واقعی در آزمايش تجربی بارگذاری ميوه قبالً از دستگاه
اينسترون تهيه شده است .شکل -11الف منحنیهای نيروـتغيير
شکل واقعی و پيشبينیشده توسط مدل را نشان میدهد .مقدار
نيروی پيشبينیشده توسط مدل تا  40درصد تغيير شکل
تخريب ( )18mmبا نتايج آزمايشگاهی تطابق خوبی دارد و
خطای برآورد کمتر از  9درصد است .ولی در تغيير شکلهای
بعد از آن ،دو منحنی از هم فاصله میگيرد و مقدار نيروی
پيشبينیشده توسط مدل ،کمتر از مقدار واقعی است .در تغيير
شکل  22/5ميلیمتر مقدار خطای برآورد به  21درصد میرسد.
اين خطا از رشتهدانۀ ميوه که در قسمت مرکزی آن قرار گرفته
است ،ايجاد میشود ،زيرا اين بخش در مدلسازی منظور نشده
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نتيجهگيري کلی
در اين تحقيق بارگذاری استاتيکی ميوه در نرمافزار آباکوس
انجام شد و تنشهای وارد بر پوست و گوشت ميوه در طی
 درصد20  نتايج نشان داد در.بارگذاری تعيين و تحليل شدند
تغيير شکل تخريب تنشهای وارد بر گوشت ميوه به حد تسليم
 درحالیکه،میرسند و بافتهای داخلی ميوه گسيخته میشوند
 بهمنظور جلوگيری از.برای پوست ميوه اتفاق خاصی نمیافتد
 بايد،آسيبرسيدن به بافتهای داخلی ميوه در حملونقل
. کمتر باشد90 N نيروهای وارد به ميوه در جهت طولی آن از
نتايج ارزيابی مدل نشان داد که روش المان محدود برای
.پيشبينی رفتار ميوه در بارگذاری مفيد است
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 فضای خالی داخل ميوه کمک،است و در تغيير شکلهای کم
 ولی در تغيير شکلهای.میکند تا اثر اين بخش کمتر باشد
زيادتر فضای خالی درون ميوه کمتر و درواقع رشتهدانه نيز
20  بايد توجه داشت که لهيدگی داخلی ميوه در.فشرده میشود
 بنابراين برای.درصد تغيير شکل تخريب صورت میگيرد
 شکل. حذف رشتهدانه فرض صحيحی است،سادهسازی مدل
40 ـب رابطۀ نيروی پيشبينیشده و نيروی واقعی را تا11
 در برازش يک خط.درصد تغيير شکل تخريب نشان میدهد
) نشان میدهد کهR2=0/983( بين دادهها ضريب تبيين باال
رابطۀ خطی قوی بين نيروی پيشبينیشده و نيروی واقعی
.وجود دارد و بنابرين اعتبار مدل تأييد میشود
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