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  )رقم تجن(سازي مدل سينتيك خشك كردن دانه گندم  شبيه
  

  2يحيي مقصودلو، ∗1شاهين رفيعي

  

   گرگاناستاديار گروه مكانيك ماشينهاي كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي -1
   گرگان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي،استاديار گروه علوم و صنايع غذايي -2
 

  

  چكيده 
روشهاي مناسب خشك   . باشد  ردن مصنوعي محصوالت كشاورزي يكي از رايجترين روشهاي نگهداري مي         خشك ك 

مـشخص و   . كند  كردن،ضايعات و خسارات را در طول انبار داري كاهش داده و به اصالح كيفيت محصول كمك مي                
ند خـشك كـردن     سازي رو   لذا شبيه . تحت كنترل بودن فرآيند خشك كردن در اصالح طراحي خشك كن مهم است            

از روش اجزاء محدود براي حل عددي معادلـه انتقـال جـرم در طـي                . اي برخوردار است    محصوالت از اهميت ويژه   
فرض بر آن است . خشك شدن كه فرآيند خشك شدن دانه با فرض شكل  دو مدل كروي و بيضوي دانه استفاده شد

براي بررسي صحت داده هاي     . باشد  رت بخار مي  كه در داخل مرز دانه پخش رطوبت به صورت مايع و در مرز بصو             
رونـد تغييـرات     . خـشك شـد    70 و   ºC35  ،45  ،50  ،60مدل شبيه سازي، توده بستر نازك گندم با پنج سطح دمـاي             

مدل بيضوي نسبت به مدل . باشد هاي آزمايشگاهي مي نسبت رطوبت حاصل از مدل كروي و بيضوي  نزديك به داده
كمترين و بيشترين مقدار ريشه متوسـط مربعـات خطـا       . سازي نموده است    ي را بهتر شبيه   هاي آزمايشگاه   كروي، داده 

 و براي مدل بيضوي     04973/0 و   02984/0هاي آزمايشگاهي به ترتيب       هاي حاصل از مدل كروي  نسبت به داده          داده
هـاي    يـضوي بـا داده    هاي مـدل كـروي و ب        داده.  بود 02012/0 و   00971/0هاي آزمايشگاهي به ترتيب       نسبت به داده  

هـاي آزمايـشگاهي    داري بـا داده   هاي مدل بيضوي تفاوت معنـي       تجربي به صورت جفتي مقايسه شد كه در تمام داده         
  .نشان نداد

  
  سازي خشك كردن، روش اجزاء محدود، مدل سينتيك دانه گندم، شبيه :گانكليدواژ

  
  

   مقدمه-1
ي توده  جرم و حرارت در دانه به جاي بررس   ′مطالعه انتقال 

دانه كمك بهتري بر بيان  فرآيند خشك كردن و اثر آن بر             
باوجود اينكه يك دانه در توده دانه تحت تـأثير          . دانه دارد 

سـازي    باشد ولي شـبيه     تماس با دانه هاي اطراف خود مي      
]. 1[تواند شاخصي از خشك شدن توده باشد   مي دانه  

 نرخ خشك شدن محـصول      ،كننده  دماي زياد هواي خشك   
مـدلهاي  . دهـد    پتانسيل شكستگي دانـه را افـزايش مـي         و
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نتيك پخش رطوبت براي تفسير پديـده خـشك شـدن           يس
اي يا خشك كردن توده بستر نـازك محـصوالت            مواد دانه 

دو هـدف بـراي مـدلهاي       ]. 3و  2[رود    كشاورزي بكـارمي  
خشك كـردن مـد نظـر اسـت كـه اولـين هـدف بـرازش           

 ضـريب پخـش     ماننـد ( پارامترهاي موثر بر خشك كردن      
جرم در در داخل دانه و يا در اليه نازك محصول، گرماي            

. باشـد   هـاي آزمايـشگاهي مـي       بـر اسـاس داده    ...) ويژه و   
بينـي منحنـي خـشك        دومين هدف از مدل سينتيك ، پيش      

شدن است كه مـورد اخيـر بيـشتر بـراي اسـتخراج مـدل               
كـن    خشك كردن بستر عميق يا برنامه شبيه سازي خشك        
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