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  ها ترین یافته مهم
 درجه 47 درجه و بدون سکوي برداشت 43ب با سکوي برداشت، در تعادل طولی تراکتور، ماکزیمم زاویه شی 

 .ز تراکتور بدون سکوي برداشت است درجه بهتر ا35تعادل طولی تراکتور با سکو تا زاویه شیب . محاسبه گردید

 یابد تعادل تراکتور در شیب در مواقعی که مخزن پر شود، بهبود می. 

  سبه گردید درجه محا46 بیشترین زاویه شیب تعادل جانبی.  

 

 ، تعادل تراکتورMF285برداشت میوه، سکوي برداشت، تراکتور  : کلیديهاي واژه

 90- 294- 29   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

 زاده  ابراهیم اسماعیل،اصل عباس رضایی ):گان(نویسنده

 دار هاي شیب کار در زمینآوري میوه با قابلیت  طراحی و ساخت مدل تریلر جمع :عنوان

  

  90-294-29 :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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  اهمیت موضوع
انتقال میوه بایستی طوري انجام شود . تواند موجب افزایش در آهنگ برداشت محصول شودبرداشت ماشینی می

ها کامالً مکانیزه است، اما ها و سبزيگرچه برداشت بعضی از میوه. که صدمه وارده به محصول به حداقل برسد
هاي استقرار دف اصلی استفاده از دستگاهه. محصوالت دیگري وجود دارند که بایستی هنوز با دست برداشت شوند

هاي استقرار کارگر که  دستگاه،طور کلیبه. باشدکارگر، کاهش زمان تلف شده کارگري و افزایش بازده کارگر می
شوند و قابلیت استقرار کارگر را فراهم باشند، خودگردان هستند و از سکوي چیدن میوه کنترل مییک نفره می

ترین صدمه مکانیکی پس از برداشت  شایعله شدن، ، کوبیده شدن)سیبمثل  (ها انواع میوهبراي اغلب. کند می
 .شوند برداشت دست با باید ضربه به حساس هايمیوه دلیل، همین به. است

  )شرح مساله(مقدمه 
باشند که باید در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه برداشت ها محصوالت فاسد شدنی میها و سبزيبسیاري از میوه

اغلب افرادي که مشغول چیدن هستند، مجبورند باالتر از ،  و سبزينواع میوههنگام برداشت ا. دقت حمل شوند و به
 گردن و ناراحتی .ارتفاع زانو کار کنند که سبب پیچشی در ناحیه پشت بدنشان خواهد شدارتفاع شانه و یا در زیر 

حمل و سطل (ها و قرار دادن آن در ظرف  تواند در اثر حرکات تکراري از بازوها هنگام چیدن میوه شانه همچنین می
 .ایجاد شود) مخزننقل و یا 
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
 درجه وضعیت تعادل 35یرداشت میوه تا شیب در دو وضعیت قبل و بعد از نصب سکوهاي نتایج نشان داد، 

تواند تعادل  درجه می43تراکتور با سکو نهایتاً تا شیب . باشدطولی تراکتور بهتر از تراکتور بدون نصب سکو می
 .تواند تعادل طولی داشته باشد درجه می47که تراکتور بدون سکوي برداشت تا شیب طولی داشته باشد در حالی

ل جانبی، براي برداشت میوه با توجه به عرض ماشین برداشت و فاصله باقی مانده تا ردیف درختان در تعاد همچنین
 درجه باشد، این ماشین قادر است سکوي برداشت را تا دو متر به سمت ردیف 35میوه، در شرایطی که شیب زمین 

  .درختان میوه جابجا کند بدون آنکه ماشین برداشت از تعادل خارج شود
  

  
  

 .دیاگرام نیروها در تعادل جانبی) ب(و دیاگرام نیروها در تعادل طولی ) الف( -1ل شک


