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سعادت کامگار ,*5محمد لغوی ،2علی رضايی ،3محسن جليلی

 .1استادیار ،گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز
 .2استاد ،گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز
 .4دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -1334/6/23 :تاریخ تصویب(1331/2/14 :

چکيده
در این پژوهش سامانه ای طراحی و ساخته شد که ضمن فراهم کردن ایمنی ،بدون نیاز به دخالت راننده مکانیزم قفل
دیفرانسیل را به طور خودکار در شرایط مختلف کاری کنترل کند .این سامانه از یک برد کنترل اصلی به همراه نمایشگر و
صفحهکلید تشکیل شده که دادههای ورودی را پس از دریافت از حسگرهای نصب شده روی چرخها و میلفرمان ،آنالیز
کرده و با توجه به شرایطی که برای آن تعیین شده کنترل عملگر را که یک جک هیدرولیکی است ،فعّال میکند .آزمایش
مزرعهای به منظور بررسی تأثیر عوامل دنده (در دو سطح دنده یک و دو) ،روش حرکت تراکتور (در دو سطح حرکت روی
شیار شخم قبلی و حرکت روی زمین شخم نخورده) و حالت قفل دیفرانسیل (در دو سطح معمولی و تحت کنترل
سامانهی ساخته شده) بر لغزش چرخهای محرک و مصرف سوخت تراکتور  MF399با گاوآهن سوار برگرداندار سه خیش
در سه تکرار اجرا گردید .برای بررسی دادهها از آزمایش فاکتوریل  2×2×2در قالب بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد.
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که پارامترهای روش حرکت و حالت دیفرانسیل تأثیر معنیداری در سطح احتمال
 1%و دنده در سطح احتمال  1%بر لغزش چرخهای محرک داشتند .همچنین فاکتور حالت دیفرانسیل تأثیر بسیار
معنیداری بر مصرف سوخت نشان داد ،به طوری که با درگیر شدن قفل دیفرانسیل تحت کنترل سامانه ،مصرف سوخت
به طور متوسط  21تا  44درصد کاهش یافت .تمامی نتایج حاکی از آن است که استفادهی مداوم از سامانه کنترل قفل
دیفرانسیل برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی و ظرفیت مزرعهای تراکتور الزم و ضروری است.
واژههای کليدی :تراکتور ،لغزش چرخ ،قفل دیفرانسیل ،بازده کششی ،سامانهی کنترل خودکار راهانداز قفل دیفرانسیل

مقدمه

*

در عملیات کشاورزی تراکتور اصلیترین وسیلهی مصرفکننده و
تبدیلکنندهی انرژی به طریق مکانیکی میباشد ،بنابراین
افزایش عملکرد کششی یک تراکتور در مزرعه که میتواند در
افزایش بازدهی تراکتور و صرفهجویی سوخت مؤثر باشد ،از
اهمیت باالیی برخوردار است ( .)Baloch et al.,1991تراکتورها
در انواع مختلفی از توان موتوری ،قدرت کششی و سیستمهای
کنترل گوناگون به همراه امکانات جانبی گستردهای ،با هدف
افزایش بازده کششی و تولید توان با مصرف بهینه به بازار عرضه
میشوند .سیستمهای انتقال توان از عوامل مهم و مؤثری هستند
که ضمن انتقال توان از موتور به چرخها نقش تعیین کنندهای
در فراهم کردن بازده گشتاوری باال دارند .در این میان
* نویسنده مسئول kamgar@shirazu.ac.ir :

دیفرانسیل مؤثرترین قسمت سیستم انتقال توان در انتقال
گشتاور به چرخهای تراکتور میباشد (.)Ismaili Alibany, 2006
در اکثر تراکتورها که از دیفرانسیلهای معمولی استفاده
میگردد ،در بسیاری از موارد مشاهده میشود که علیرغم باال
بودن توان لگامی نمیتوان از حداکثر گشتاور قابل تولید تراکتور
جهت کشیدن ادوات کشاورزی استفاده نمود .یعنی تراکتور
هنگام کار لغزش زیادی دارد و مقدار زیادی از توان محوری آن
تلف میگردد و نهایتاً بازده کششی تراکتور پایین آمده و از عمر
مفید الستیکها کاسته میشود (Masoumi and Loghavi,
).1994
لغزش چرخهای محرک تراکتور موقعی که در زمین کار
میکند به طور قابل توجهی مشهود است ،مخصوصاً در شرایطی
که زمین به گونهای باشد که درگیری چرخها با خاک مناسب
نباشد .همچنین میزان این لغزش متناسب با افزایش نیروی
مقاومت مالبندی افزایش مییابد ( .)Goering, 1979نتیجهی
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عدم کنترل لغزش ،افزایش تلفات توان است .بیشتر از نصف توان
به چرخ محرک دارای درگیری کمتر با زمین (زمینگیرایی
ضعیفتر) منتقل شده و در نتیجه چرخ سریعتر میچرخد .از
طرفی میزان فرمانپذیری و حرکت در مسیر مستقیم نیز کاهش
مییابد (.)Goering, 1979
برای کنترل لغزش در دیفرانسیلهای معمولی از مکانیزم
قفل دیفرانسیل بهره گرفته میشود (.)Liljedahl et al., 1979
وقتی قفل دیفرانسیل درگیر میشود ،حامل را به یکی از
چرخدندههای جانبی قفل میکند ،در نتیجه سرعت هر دو اکسل
مساوی میشود ،اما گشتاورهای دو اکسل الزاماً با هم مساوی
نیستند .گشتاور میتواند در چرخ محرک دارای کشش بیشتر یا
درگیری بهتر با زمین ،باالتر باشد و بیشترین توان به آن منتقل
شود ( .)Goering, 1979درگیر بودن قفل دیفرانسیل در هنگام
دور زدن و سرعت پیشروی باال خطرناک و حادثه آفرین است
که باید در این موارد (شرایط بحرانی) قفل از درگیری خارج
گردد (.)Borgman, 1974; Liljedahl et al., 1979
در تراکتورهایی که سیستم عملکنندهی قفل دیفرانسیل
آنها به صورت مکانیکی است ،با استفاده از یک پدال پایی قفل
درگیر میشود .در برخی از تراکتورها باید پدال مربوطه توسط
راننده فشرده نگهداشته شود (تراکتور  MF285پر تیراژترین
تراکتور داخلی) ،که در این حالت امکان استفادهی مداوم از
راننده گرفته میشود .در برخی دیگر که سیستم نگهدارندهی
پدال دارند ،اگر راننده در این حالت فرمان تراکتور را از حرکت
در مسیر مستقیم خارج کند منجر به واژگونی آن میگردد.
با توجه به دیفرانسیلها که امروزه با طراحیهای مختلفی
عرضه میشوند روشهای متعددی را میتوان برای قفل کردن
دیفرانسیل بهکار برد .در این زمینه محققین متعددی
سیستمهای متفاوتی را طراحی کردهاند تا ضمن بهینه کردن
مکانیزم از خطرات استفاده از قفل دیفرانسیل نیز بکاهند.
سال  1324فوکر ،اولین کسی بود که طرحی برای قفل
کردن دیفرانسیل ارائه داد .هدف وی از این طرح قفل کردن
محورهای دو چرخ به هم برای بیرون آوردن ماشین در زمان گیر
کردن در چاله بود ).(Focher, 1924
 )1392( Orchard & Neischاستفاده از ترمزهای مستقل
را برای کنترل گشتاور خروجی دیفرانسیل پیشنهاد کردند.
نحوهی کار سیستم بر پایهی اختالف سرعت بین چرخهای
محرک بود .به این نحو که اگر یکی از چرخها به دلیل کاهش
زمین گیرایی و اصطکاک با سطح سریعتر بچرخد با ترمز گرفتن
دور آن را کم میکند .برای این منظور دو مولد الکتریکی درنظر
گرفته شده که توسط چرخهای محرک به گردش در میآیند که

در صورت اختالف سرعت بین چرخهای محرک ولتاژ خروجی
مولدها نیز متفاوت شده و این اختالف ولتاژ موجب راهاندازی
ترمز چرخ با سرعت دورانی بیشتر میشود .نمونهی کاربردی
1
مشابه این روش را میتوان در تراکتور ورسو شرکت والترا
مشاهده کرد که نسل هوشمند تراکتورهای تولیدی این شرکت
میباشد .طبق کاتالوگ تبلیغاتی ،قفل دیفرانسیل آن با کنترل
الکتروهیدرولیکی ترمز چند دیسکی صورت میگیرد
(.)Anonymous c, 2012
 (1973( Louckesمدلی را طراحی کرد که در آن از یک
اهرم فشاری استفاده شده بود .این اهرم یک سلنوئید را به کار
میانداخت و یک حسگر سرعت ،اهرم قفل دیفرانسیل را زمانی
که سرعت پیشروی باال باشد به حالت عادی برمیگرداند.
 1980)( Hattoriبا توجه به سیستم قفل دیفرانسیل به
کار برده شده در ماشینهای راهسازی و توجه به اینکه درگیر
شدن قفل دیفرانسیل در سرعتهای باال عالوه بر کاهش عمر
قطعات از لحاظ ایمنی نیز خطرناک است ،مدلی را طراحی کرد
که امکان درگیر شدن قفل در سرعت باال وجود نداشت .در این
مدل با استفاده از هوای تحت فشار و یک سولنوئید که در مسیر
جریان سیال قرار دارد درگیر شدن قفل دیفرانسیل را به محل
قرار گیری اهرم دندهی تراکتور (دنده  1و  2و  3و عقب) وابسته
میسازد.
1982) ( Jewettیک نوع قفل دیفرانسیل برای تراکتور
طراحی کرد که در آن از یک اسپول هیدرولیکی و یک سولنوئید
استفاده شده بود .سولنوئید از طریق یک مدار به وسیلهی
حسگرهای سرعت و فرمان کنترل میشد .در حالتهایی که
سرعت حرکت تراکتور یا میزان چرخش فرمان به میزان از قبل
تعیین شده میرسید ،سیستم از درگیری خارج میشد.
(1990) Saverioدر طرحی استفاده از کالچهای گروهی
روی محور چرخها را ارائه داد ،در صورت قفل بودن دیفرانسیل
اگر راننده اقدام به دور زدن نماید نیرویی بیش از نیروی
درگیری کالچ به آن وارد شده و کالچ آزاد میگردد ،در نتیجه
سرعت دورانی اکسل های چپ و راست متفاوت از یکدیگر
خواهد شد.
 1996)( Orbach and Schubertبا تلفیقی از سیستمهای
هیدرولیکی و الکترونیکی و استفاده از حسگرهای الزم مدلی را
طراحی کردند که در زمان مواجه شدن با شرایط بحرانی ،قفل
دیفرانسیل را آزاد میکرد .خروجی حسگرهای به کار رفته به

1.Versu Tractor, T Series
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واحد پردازش فرستاده و تصمیم الزم برای ادامهی درگیری و یا
آزاد شدن قفل دیفرانسیل صادر میشد.
 (2002) Kyrtsosطرحی برای کنترل قفل دیفرانسیل
استفاده شده در خودروها بر اساس درجه حرارت ارائه داد ،که به
منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب به قفل دیفرانسیل در اثر
استفادهی مداوم از آن بود.
 )2004( Momeni Abkharaki et al.نیز طرحی مبنی
بر قفل دیفرانسیل نیمه اتوماتیک برای تراکتور  MF285ارائه
نمودند ،که در آن قفل پس از درگیری توسط راننده در شرایط
بحرانی (چرخاندن فرمان ،افزایش سرعت و استفاده از ترمزهای
مستقل) توسط یک سلونوئید آزاد میشد.
 )2005( Ghobadian & Rostamiطرحی برای کنترل
مکانیکی قفل دیفرانسیل تراکتور  MF285ارائه دادند ،که روشی
برای درگیر کردن قفل بدون دخالت راننده بود.
با توجه به مطالعات انجام شده از سویی و کمبود منابع
اطالعاتی در داخل کشور از سوی دیگر ،تحقیقی با هدف پیاده
کردن یک سیستم مکانیزه برای کنترل گشتاور چرخهای محرک
از طریق کنترل مکانیزم قفل دیفرانسیل تعبیه شده در پوستهی
دیفرانسیل تراکتور مسی فرگوسن  333چهار چرخ محرک به
وسیلهی تشخیص شرایط کاری متغیر تراکتور ،با در نظر گرفتن
سرعت حرکت ،لغزش چرخها و زاویه دوران فرمان انجام گردید.

الف

مواد و روشها
برای انجام این پژوهش اجزای ذیل ساخته شد -1 :سیستم
اندازهگیری سرعت واقعی حرکت تراکتور؛  -2سیستم
اندازهگیری لغزش چرخهای محرک؛  -3سیستم اندازهگیری و
تشخیص زاویه گردش افقی چرخهای جلو (فرمانبر)؛  -4مدار
هیـدرولیکی عملگـر (سیلنـدر دوطرفه) و مکانیزم اتصـال آن؛
 -1ساخت و نصب شاسیهای نگهدارندهی حسگرها.
جهت اندازهگیـری سـرعت واقعی چرخها و در نتیجه
اندازه گیری میزان لغزش آنها ،از یک حسگر مجاورتی القایی با
نام تجاری ( )LM18-3008 PCساخت شرکت میتسوبیشی
الکتریک ) (MITSUBISHI ELECTRICژاپن استفاده گردید.
این حسگرها بر روی اکسل چرخها (چرخ جلو و دو چرخ عقب)
و در قسمت داخلی رینگ چرخ توسط پایههای ساخته شده،
طوری نصب شدند که در فاصلهی مناسب و الزم نسبت به
صفحهی دورانی رینگ چرخها قرار گیرند (شکل  -1الف) .هشت
عدد پیچ بر روی توپی چرخها برای نگاهداشتن چرخ به اکسل
قرار دارد که از آنها به عنوان نقاط حس استفاده گردید (شکل
 -1ب) .به این ترتیب با هر دور چرخش چرخ 3 ،پالس (که
پالس اول و نهم از یک نقطه تحریک میشود) به پردازشگر
مرکزی ارسال میگردد.

ب

شکل  .5الف  -محل نصب حسگر برروی چرخ ،ب -پيچهای توپی چرخ

جهت تشخیص تغییر زاویه افقی چرخهای جلو (فرمانبر)
از یک پتانسیومتر مدل ( )3590S-2-103Lساخت شرکت بارنز
) (Bournsتایوان استفاده گردید .برای این منظور یک شاسی بر
روی محور محرک نصب و پتانسیومتر نیز توسط یک شاسی
انعطافپذیر (فنری) بر روی آن و در تماس با سطح شاسی
متحرک (وابسته به حرکت جک فرمان) قرار داده شد .با توجه به
جابهجایی زاویهایی محور پتانسیومتر (متناسب با جابهجایی
خطی شاسی متحرک) ،ولتاژ خروجی نسبت به میزان زاویهی

گردش چرخها تنظیم و میزان چرخش فرمان توسط پردازنده
قابل تشخیص گردید (شکل  .)2حداکثر زاویه دوران ایمن
چرخش چرخها در حالت قفل بودن دیفرانسیل ،برابر  11درجه
نسبت به راستای حرکت مستقیم در نظر گرفته شد.
مدار میکروکنترلر پس از طراحی و رسم توسط نرمافزار
آلتیوم نسخهی زمستان  22443بر روی برد مسی چاپ و
1 Altium Designer Winter 09

 717مهندسی بيوسيستم ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،3پاييز 5331

قطعات الکترونیکی الزم بر روی آن نصب شد (شکل .)3

الف

شکل  .2سيستم تشخيص ميزان گردش چرخها -5 :پايه متحرک وابسته به
جابجايی جک فرمان -2 ،پايه ثابت و انعطافپذير

ب
شکل  .7الف -قطعه فنری اتصال سيلندر هيدروليک به پين قفل ديفرانسيل

ب -نحوه قرارگيری عملگر به همراه اتصاالت مربوطه

الف

ب
شکل  .3الف -نقشهی مدار الکترونيک برد کنترل؛ ب -نمايی از برد
الکترونيک ساخته شده

برد ساخته شده پس از پردازش اطالعات از طریق یک
شیر برقی سه وضعیتهی چهار راههی مرکز باز ،یک سیلندر
دوطرفه را به کار میاندازد .سیلندر هیدرولیک با توجه به
دستوری که از برد دریافت مینماید ،پین مربوط به قفل
دیفرانسیل (در زیر صندلی راننده بر روی پوسته دیفرانسیل) را
به سمت داخل فشار داده در نتیجه قفل دیفرانسیل را درگیر و
یا با حذف فشار قفل دیفرانسیل را آزاد مینماید .جهت جذب
نیرو و جابجایی اضافی از طرف سیلندر هیدرولیک به پین قفل
دیفرانسیل مکانیزمی مانند شکل  4ساخته شد.

به منظور ارزیابی اثر آن بر لغزش چرخهای محرک عقب و
مصرف سوخت ،سامانهی کنترل قفل دیفرانسیل بر روی تراکتور
 MF399نصب و راهاندازی گردید .مکانیزم ساخته شده بایستی
در شرایط مختلف کاری تراکتور مورد آزمون قرار گیرد ،برای
این منظور تراکتور را در دو حالت معمولی و استفاده از سامانه
در دو دندهی یک و دو (الکپشتی -سبک  1و ) 2تحت بار
کششی شخم با گاوآهن برگرداندار سه خیش سوار در زمین
زراعی با بقایای گیاهی گندم ،در دو شیوهی حرکت در شیار
شخم قبلی و روی سطح شخم نخورده به حرکت درآورده و
دادههای مربوط به لغزش چرخهای محرک به صورت لحظهای
اندازهگیری و برای ثبت به رایانهی همراه ارسال گردید .همچنین
برای هر آزمایش میزان مصرف سوخت بر حسب میلیلیتر
اندازهگیری و در نهایت به لیتر بر هکتار تبدیل و ثبت شد.
آزمایشها در سه تکرار اجرا شدند.
به منظور بررسی و تحلیل دادهها از آزمایش فاکتوریل
( )2×2×2در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد.
همچنین برای مقایسه میانگین دادهها از آزمون چند دامنهای
دانکن 3در سطح احتمال یک درصد ( )1%و  LSDدر سطح
احتمال پنج درصد ( )1%استفاده شد .برای این منظور نرمافزار
 9.1 SASبهکار گرفته شد.

نتايج و بحث
مقايسهی ميانگين لغزش در دو روش اجرای شخم

با توجه به اینکه گشتاور خروجی دیفرانسیل در حالت معمولی
برابر گشتاور چرخ با ضعیفترین درگیری است ،لغزش چرخهای
1. Duncan
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محرک بر بازده گشتاور خروجی اثر معکوس دارد .یعنی با
افزایش میزان لغزش هر کدام از چرخهای محرک ،گشتاور
انتقالی و سرعت واقعی حرکت متناسب با آن کاهش مییابند.
بنابراین منطقی خواهد بود که برای مقایسه میانگین لغزش ،در
بین دادههای مربوط به دو چرخ محرک ،دادههای بزرگتر را در
نظر بگیریم.
در شکل  1نمودار میلهای میانگین لغزش برای هر دو
روش اجرای عملیات شخم در شرایط یکسان نمایش داده شده
است .همانطور که دیده میشود با حرکت تراکتور در شیار
شخم قبلی میزان لغزش نسبت شخم در زمین شخم نخورده از
 1درصد به بیش از  21درصد افزایش یافته است .این اختالف را
میتوان از دو دید بررسی کرد ،نگاه اول مربوط به تغییر در
حالت تراکتور است که دالیلی از جمله درگیر شدن چرخ داخل
شیار با خاک فشرده و چرخ مقابل با خاک سست ،افزایش بار
روی چرخ داخل شیار و کاهش بار روی چرخ مقابل متناسب با
آن ،افزایش سطح تماس چرخ داخل شیار با خاک به دلیل
خوابیدگی بیشتر نسبت به چرخ مقابل میتوانند مشمول آن
باشند (دالیلی که بیان شد هر کدام موجب افزایش نیروی
مقاومت غلتشی یک چرخ و کاهش آن به همان نسبت و یا
بیشتر در چرخ مقابل میشوند که دلیل اصلی بکسوات غیر
یکسان در چرخهای محرک میباشد) .نگاه دوم مربوط به نحوهی
اجرای شخم میباشد که چون یک سمت تراکتور در سطح
پایینتری قرار میگیرد میزان نفوذ گاوآهن به داخل خاک
بیشتر شده و سبب افزایش مقاومت کششی میگردد.
لغزش ميانگين در روش اجرای شخم در شيار شخم قبلی
لغزش ميانگين در روش اجرای شخم روی زمين شخم…

a

میانگین لغزش ()%

b

شکل  .1مقايسهی ميانگين لغزش در دو روش اجرای شخم

بررسی اثر فاکتورها بر لغزش چرخهای محرک

تجزیه واریانس مربوط به میزان لغزش چرخ سمت چپ در
سطوح مختلف حالت دیفرانسیل ،نوع دنده ،شیوهی حرکت
تراکتور بر روی زمین در جدول  1ارائه شده است .همانطور که
دیده میشود ،اثر فاکتورهای حالت دیفرانسیل و شیوهی حرکت
تراکتور بر روی زمین بر درصد لغزش چرخ سمت چپ در سطح
احتمال یک درصد ( )1%و فاکتور نوع دنده در سطح احتمال

پنچ درصد ( )1%معنیدار است.
جدول  .5آناليز واريانس ) (ANOVAدادههای درصد لغزش چرخ سمت چپ
منابع تغییر

درجه
آزادی

حالت دیفرانسیل
نوع دنده
شیوه حرکت تراکتور
نوع دنده × حالت دیفرانسیل
حالت دیفرانسیل× شیوه حرکت تراکتور
نوع دنده × شیوه حرکت تراکتور
نوع دنده× شیوه حرکت تراکتور× حالت
دیفرانسیل
خطا
جمع کل

1
1
1
1
1
1
1

میانگین
مربعات
)(MS
2933/16
122/43
3136/33
299/19
3241/36
119/11
131/19

16
23

339/34
-

مقدار F

**139/29
*31/94
**149/11
**13/64
**111/99
*9/43
*6/44
-

-

** :معنیدار در سطح  1%؛ * :معنی دار در سطح  1%؛  :nsعدم معنیداری

تجزیه واریانس مربوط به میزان لغزش چرخ سمت راست
در سطوح مختلف حالت دیفرانسیل ،نوع دنده ،شیوهی حرکت
تراکتور بر روی زمین در جدول  2ارائه شده است .مشاهده
میشود که اثر فاکتور نوع دنده بر درصد لغزش چرخ سمت
راست در سطح احتمال پنج درصد هم معنیدار نیست ،اما
فاکتورهای شیوهی حرکت تراکتور بر روی زمین و حالت
دیفرانسیل در سطح احتمال یک درصد ( )1%معنیدار است.
جدول  .2آناليز واريانس ) (ANOVAدادههای درصد لغزش چرخ سمت راست
منابع تغییر

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

F

حالت دیفرانسیل
نوع دنده
شیوه حرکت تراکتور
نوع دنده× حالت دیفرانسیل
حالت دیفرانسیل× شیوه حرکت
تراکتور
نوع دنده× شیوه حرکت تراکتور
نوع دنده× شیوه حرکت
تراکتور× حالت دیفرانسیل
خطا
جمع کل

1
1
1
1
1

31/94
4/92
14/33
24/62
61/31

**14/66
4/21 ns
**16/23
*9/36
**13/11

1
1

/42
4/23

4/4 ns
4/49 ns

16
23

13/16
-

-

-

** :معنیدار در سطح  1%؛ * :معنیدار در سطح  1%؛  : nsعدم معنی داری

همانطور که قبالً گفته شد برای بررسی اثر فاکتورها بر
لغزش تراکتور ،مقادیر بیشینهی لغزش مربوط به چرخها در نظر
گرفته شد ،چرا که بازده خروجی توان دیفرانسیل ،تحت تأثیر
لغزش بیشینه است و برای تحلیل دقیقتر باید مقادیر بیشینهی
لغزش را در نظر گرفت.
به همین دلیل در نمودارها و جداول بعدی از در نظر
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گرفتن لغزش به طور جداگانه برای هرکدام از چرخهای محرک
صرف نظر شده و مقادیر بیشینهی چرخها به عنوان درصد
لغزش اصلی برای تراکتور در نظر گرفته میشود.
به طوری که در شکل  6دیده میشود با تغییر حالت
شخم از نوع اول به دوم میزان لغزش در حالت دیفرانسیل
معمولی بیش از ده برابر شده ،در حالی که با قفل شدن
دیفرانسیل (توسط سامانهی کنترل) مقدار لغزش تغییر معنی-
داری نسبت به قبل نداشته و در واقع مقدار آن در کمتر از 1%
به صورت کنترلشده باقی مانده است .از طرفی دیده میشود که
اثر تغییر دنده بر مقدار لغزش تأثیر معنیداری دارد به طوری که
با تغییر دنده از یک به دو در حالت قفل بودن دیفرانسیل کاهش
لغزش را مشاهده میکنیم ،اما در مقابل در حالت دیفرانسیل
معمولی با افزایش درصد لغزش روبرو میشویم (مقادیر سرعت
واقعی حرکت برای دندهی یک برای حالتهای مختلف بین 4/1
تا  1/1کیلومتر بر ساعت و برای دنده دو بین  9/3تا 9/3
کیلومتر بر ساعت متغیر بود) .تغییر دنده از یک به دو سبب
افزایش سرعت حرکت و کاهش گشتاور ورودی به چرخها می-
گردد ،که در حالت قفل بودن دیفرانسیل ،توزیع برابر گشتاورها
بین چرخهای دو سمت سبب کاهش لغزش میگردد ،امّا در
حالت دیفرانسیل معمولی منطقی به نظر میرسد که افزایش
سرعت و کاهش گشتاور ورودی به دلیل توزیع نابرابر گشتاور
بین چرخها سبب افزایش لغزش گردد.

a
درصد لغزش %

ديفرانسيل قفل شده (تحت کنترل سامانه)

هیچ دلیل منطقی نمیتوان برای این افزایش و معکوس بودن آن
با دیگر حالتها ابراز داشت.
 (2007( Karimiنیز در بررسی اثر سرعت پیشروی با
تراکتور والترا  9444و گاوآهن برگرداندار به این نتیجه دست
یافت که با افزایش سرعت ،با وجود افزایش مقاومت کششی،
بازده کششی تراکتور افزایش مییابد .چرا که بار دینامیکی وارد
بر محور عقب با افزایش سرعت پیشروی افزایش یافته و موجب
کاهش لغزش چرخهای محرک عقب میگردد .از طرفی نتیجهی
آن افزایش بازده کششی و ظرفیت مزرعهای و همچنین کاهش
مصرف سوخت است.
نتایج آزمون چند دامنهای دانکن ،نشاندهندهی اختالف
معنیداری با سطح احتمال یک درصد ،بین درصد لغزش در دو
حالت دیفرانسیل معمولی و دیفرانسیل قفل شده میباشد (شکل
 -9الف) .که این امر به مکانیسم عملکرد قفل دیفرانسیل مربوط
بوده و کامالً بدیعی میباشد .نتایج آزمون چند دامنهای ،LSD
در سطح احتمال پنج درصد نشاندهندهی اختالف معنیدار بین
درصد لغزش حاصل از تغییر دنده (از دنده یک به دنده دو)
میباشد (شکل  -9ب) .همانگونه که توضیح داده شد تغییر
دنده از یک به دو سبب افزایش سرعت حرکت و کاهش گشتاور
ورودی به چرخها میگردد که بر روی میزان لغزش چرخها
تأثیرگذار میباشد.

ديفرانسيل معمولی

a
b

d

c

c d

الف

d c
دنده يک

دنده دو
برای حالت شخم اول
(حرکت روی زمين شخم نخورده)

a
b

درصد لغزش

دنده يک
دنده دو
برای حالت شخم دوم
(انداختن چرخ در شيار شخم
قبلی)

لغزش %

b

شکل  .4نمودار مقايسهای اثر فاکتورهای مختلف بر لغزش بيشينه تراکتور

با در نظر گرفتن اثر سادهی قفل دیفرانسیل ،به طور کلی
میتوان گفت که در تمامی حاالت از میزان درصد لغزش
چرخهای محرک کاسته میشود .البته دلیل بیشتر بودن مقدار
لغزش به هنگام تحت کنترل سامانه بودن قفل دیفرانسیل در
حالت اول شخم را میتوان در کم بودن سرعت و یا اختالف در
سطح و شرایط زمین و حتی کیفیت اجرای شخم دانست چون

ب
شکل  .4الف -نتايج آزمون چند دامنهای دانکن اثر حالت ديفرانسيل بر
لغزش ،در سطح اطمينان 5%؛
ب -نتايج آزمون چند دامنهای LSDاثر تغيير دنده بر لغزش ،در سطح
اطمينان 1%

در شکل  9نتایج آزمون چند دامنهای دانکن حاکی از
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افزایش معنیدار درصد لغزش در حالت حرکت در شیار شخم
نسبت به شخم با حرکت بر روی زمین مسطح میباشد .این
تغییر معنیدار لغزش ناشی از تغییر سطح و اختالف شرایط
خاک زیرین چرخهای چپ و راست در دو روش حرکت تراکتور
میباشد.
a
درصد لغزش %

b

شکل  .8نتايج آزمون چند دامنهای دانکن اثر روش شخم بر لغزش ،در سطح
اطمينان 5%

بررسی اثر فاکتورها بر مصرف سوخت

جدول تجزیه واریانس مربوط به مصرف سوخت در سطوح
مختلف حالت دیفرانسیل ،نوع دنده ،شیوهی حرکت تراکتور بر
روی زمین و اثر تکرار در جدول  3ارائه شده است .اثر فاکتور
روش شخم بر مصرف سوخت در سطح احتمال پنج درصد ()1%
و فاکتورهای نوع دنده و حالت دیفرانسیل در سطح احتمال یک
درصد ( )1%معنیدارند .اثر متقابل این فاکتورها تأثیر
معنیداری بر مصرف سوخت نداشتند ،که نشان دهنده استقالل
این متغیرها میباشد.

به کاهش لغزش ناشی از قفل گردیدن دیفرانسیل قابل توجیه
میباشد .همچنین در هر دو روش شخم با دیفرانسیل قفل شده
و در یک دنده مشخص ،تأثیر معنیداری در مصرف سوخت
مشاهده نمیشود .بنابراین با قفل بودن دیفرانسیل و انتقال برابر
گشتاور ورودی به چرخهای چپ و راست ،روش حرکت تراکتور
بر روی زمین شخم خورده و حرکت تراکتور در شیار شخم قبل
بر روی میزان مصرف سوخت بیتأثیر میباشد.
همچنین میزان مصرف سوخت در تمامی حاالت با تغییر
دنده از یک به دو روند کاهشی داشته و کمترین مقدار مصرف
سوخت مربوط به حالت شخم اول (شخم در زمین شخم
نخورده) در دندهی دو به میزان متوسط مصرف کمتر از  24لیتر
در هکتار میباشد.
با توجه به شکل  14دیده میشود که در حالت دیفرانسیل
معمولی با تغییر حالت شخم از حرکت بر روی زمین شخم
نخورده به روش انداختن چرخ در شیار شخم قبلی ،میزان
مصرف سوخت به طور معنیداری افزایش یافته است ،این
افزایش مصرف سوخت با توجه به افزایش لغزش ناشی از تغییر
شیوه حرکت تراکتور (شکل  )9قابل پیشبینی بود .با در نظر
گرفتن این افزایش و افزایش لغزشی که در شکل  6برای
حالتهای متناظر با آن دیده میشود (افزایش متوسط 14
برابری درصد لغزش) ،مصرف سوخت به طور متوسط  11درصد
افزایش یافته است.
a

ساعت)
منابع تغییر

b

4/491 ns
**191/912
**24/239
**6/692
3/299 ns
3/323 ns
4/113 ns
4/293 ns

149/991
14
خطا
23
کل
** :معنیدار در سطح  1%؛ * :معنیدار در سطح  1%؛  :nsعدم معنیداری

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود با قفل شدن
دیفرانسل میزان مصرف سوخت به شدت کاهش مییابد ،این
مقدار بسته به شرایط مختلف متفاوت است به طوری که
بیشترین کاهش نسبی مصرف سوخت مربوط به حالت دوم
شخم در دندهی یک به میزان متوسط  11لیتر بر هکتار و
رسیدن مصرف به کمتر از  22لیتر در هکتار میباشد که با توجه

الف
a
مصرف سوخت (ليتر بر هکتار)

تکرار
حالت دیفرانسیل
نوع دنده
روش شخم
حالت دیفرانسیل × نوع دنده
حالت دیفرانسیل × روش شخم
نوع دنده × روش شخم
نوع دنده×حالت دیفرانسیل×روش
شخم

درجه
آزادی
2
1
1
1
1
1
1
1

میانگین مربعات
)(MS
12/142
26444/169
2332/669
399/169
496
194/169
16/669
42/669

مقدار F

مصرف سوخت (ليتر بر هکتار)

جدول .3آناليز واريانس ) (ANOVAدادههای مصرف سوخت (ليتر بر

b

ب
شکل  .51الف -نتايج آزمون چند دامنهای دانکن اثر ديفرانسيل بر مصرف
سوخت ،در سطح اطمينان 5%؛
ب -نتايج آزمون چند دامنهای دانکن اثر دنده بر مصرف سوخت ،در سطح 5%

 718مهندسی بيوسيستم ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،3پاييز 5331

دیفرانسیل معمولی
دیفرانسیل قفل شده (تحت کنترل سامانه)

b
d

e
f

e

f

مصرف سوخت l/ha

c

b

مصرف سوخت (ليتر بر هکتار)

a

a

شکل  .55نتايج آزمون چند دامنهای  LSDاثر روش شخم بر مصرف سوخت،
در سطح 1%

نتيجهگيری
دنده دو

دنده یک

برای حالت دوم شخم
(انداختن چرخ در شیار
شخم قبلی)

دنده دو

دنده یک

برای حالت اول شخم
(حرکت روی زمین شخم

شکل  .3نمودار مقايسهای اثر فاکتورهای مختلف بر مصرف سوخت

1996) ( Monroe et al.نیز در تحقیقاتی که جهت بهبود
عملکرد کششی (توسط سنگینکنندها) و کاهش مصرف سوخت
انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که رابطهای معکوس بین
مصرف سوخت و بازده کششی وجود دارد به طوری که با کاهش
بازده کششی مصرف سوخت افزایش مییافت .همچنین
تحقیقات دیگر نشان داد که لغزش چرخ بیش از  16درصد نیز
مصرف سوخت را باال برده و فرسایش الستیکهای تراکتور را به
دنبال خواهد داشت.
نتایج آزمون چند دامنهای دانکن اثر دیفرانسیل و نوع
دنده را با سطح اطمینان یک درصد بر مصرف سوخت در
شکلهای ( -14الف) و ( -14ب) نشان میدهد .همچنین نتایج
آزمون چند دامنهای  LSDاثر روش شخم بر مصرف سوخت ،در
سطح اطمینان  1%در شکل  11آورده شده است.

با توجه به نتایج این پژوهش میتوان ابراز داشت که استفاده از
قفل دیفرانسیل در محرکهایی مانند تراکتور که بیشترین توان
تولیدی را صرف کشش در یک محیط کامالً غیر یکنواخت و
ناهمگون میکنند ،یک امر الزم و ضروری است چرا که موجب:
 -1کاهش مصرف سوخت به طور متوسط تا  44درصد به
طور مستقیم و غیر مستقیم ،به دالیل مختلفی از جمله کاهش
لغزش ،افزایش بازده توان گرفته شده از جعبهدنده ،افزایش
درگیری چرخها و افزایش سرعت واقعی حرکت و بهتبع آن
کاهش زمان حرکت در طی یک مسیر و غیره،
 -2کاهش لغزش چرخهای محرک در شرایط غیر
یکنواخت اصطکاکی و به دنبال آن افزایش بازده کششی و
گشتاوری چرخها،
 -3افزایش بازده ظرفیت مزرعهای و سرعت کار به دلیل
کاهش بکسوات چرخها و زمان اجرای عملیات زراعی،
میگردد.
همچنین با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت روش
قرار دادن یک چرخ تراکتور در شیار ،برای اجرای عملیات زراعی
بدون درگیر کردن قفل دیفرانسیل کامالً اشتباه بوده و موجب
تلفات انرژی و استهالک شدید میگردد.
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